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Βαρελλά, Αγγελική. Καλημέρα, ελπίδα. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 2014. (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ ΒΑΡ) 
 

Βραβείο εφηβικού βιβλίου περιοδικό Διαβάζω 
 
«(1892-1896) Η Αλεξανδριανή και η Ελπίδα, συμμαθήτριες στο 

Διδασκαλείο του Αρσακείου, βρίσκουν η μία στην άλλη ένα κομμάτι του 

εαυτού τους και μια μεγάλη φιλία σημαδεύει τη ζωή τους. Τις ενώνει το 

κοινό πάθος για γνώση, αλλά και η λαχτάρα να "ζήσουν" και να "δώσουν", 

να γίνουν δασκάλες και να προωθήσουν τα ιδανικά του ελληνισμού. Ζουν 

τέσσερα χρόνια με συγκλονιστικές αλλαγές, με γεγονότα σημαντικά για τις 

ίδιες, τις οικογένειές τους, την Ελλάδα, στο ιστορικό πλαίσιο της αναβίωσης 

των Ολυμπιακών αγώνων, που τις συναρπάζουν. Η Αλεξανδριανή από το Παρίσι, η Ελπίδα 

από την Αθήνα θα βιώσουν με δυναμισμό αυτό το μεγάλο, θαυμαστό συμβάν. Τελικά, η ίδια η 

ζωή, που γράφει το σενάριο της ιστορίας με συγκίνηση, χιούμορ και απρόοπτα που κόβουν 

την ανάσα, τους γνέφει πως, όσο απρόβλεπτα κι αν έρχονται τα πράγματα, μπορούν πάντα 

να λένε καλημέρα στην ελπίδα.»        

        - από το οπισθόφυλλο 

 

Ζέη, Άλκη. Ο ψεύτης παππούς: μυθιστόρημα. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2017. (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ ΖΕΗ) 

«Ένας αλλιώτικος παππούς κι ένας δεκάχρονος εγγονός, ο Αντώνης. Ο 

παππούς, συνταξιούχος ηθοποιός, γύρω στα ογδόντα, πληθωρικός σε 

συναισθήματα, γνώσεις και εμπειρίες και με ιδιαίτερες συνήθειες, εξάπτει 

τη φαντασία του Αντώνη με τις ιστορίες που του διηγείται από τη ζωή του. 

Όλα αυτά του Αντώνη του φαίνονται τόσο υπερβολικά και απίστευτα που 

αναρωτιέται: αλήθεια, ψέματα; Μια τρυφερή σχέση παππού και εγγονού, 

όπου μέσα από τα γεγονότα αναδεικνύεται η προσπάθεια του αγοριού να 

κατανοήσει τον παππού και να τον κάνει να νιώθει περήφανος για κείνον.» 

      - από τη Βιβλιονέτ 

 

Κέζα, Λώρη. 10 μέρες στην τρελογιαγιά. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2016. (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ ΚΕΖ) 

 



 «Οι γονείς της Βιργινίας και της Καρολίνας πρέπει να απουσιάσουν το ίδιο 

δεκαήμερο για τις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους. Τα κορίτσια 

πηγαίνουν να μείνουν στα Βίλια, στο αγρόκτημα της Αμερικανίδας γιαγιάς 

τους, η οποία έχει ταξιδέψει από την Τουλούζη ως τη Σαραγόσα με το 

μηχανάκι της, έχει ζήσει τα γεγονότα τον Μάη του ’68 στο Παρίσι, έχει φίλες 

από την Ιαπωνία και τη Σουηδία. Όταν φτάνουν στο αγρόκτημα τα κορίτσια 

μαθαίνουν ότι η γιαγιά ξεκίνησε μαθήματα αραβικών με δάσκαλο έναν 

καινούργιο φίλο, τον Λιβανέζο γείτονα ο οποίος εκτρέφει άλογα.Μέσα στο 

δεκαήμερο τα κορίτσια θα κάνουν μια ακίνητη βόλτα με το παλιό μηχανάκι, θα χορέψουν χορό 

της κοιλιάς, θα στήσουν στον κήπο ινδιάνικη σκηνή, θα βρουν φωτογραφίες του παππού από 

την Αφρική και θα αναρωτηθούν αν εκμεταλλεύτηκε τους ιθαγενείς για να πλουτίσει. Ένα 

μυθιστόρημα για την ξενοφοβία και τις διαρκείς μετακινήσεις των ανθρώπων, για τις συνήθειες 

που αλλάζουν από τόπο σε τόπο κι από εποχή σε εποχή. Ένα μυθιστόρημα για την αρμονική 

συνύπαρξη.»           - 

από τη Βιβλιονέτ 

 
Μαστρογιάννη, Ιφιγένεια. Ο πρίγκιπας με τα κρίνα. Αθήνα: Καλέντης, 2014.  
  (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ ΜΑΣ) 

«Ο Πρίγκιπας με τα Κρίνα, η ιερή εικόνα-σύμβολο για τους Κρήτες, έχει 

χαθεί και η Σκιά του Μίδα, που αγαπούσε όσο τίποτε άλλο το χρυσάφι, 

έχει απλωθεί σε ολόκληρο το νησί της Πασιφάης. Δύο παιδιά, ο Πελίας 

από την Κρήτη και η Τίτη από την Αίγυπτο, με την ίδια αγάπη για τη Φύση 

και δυνατή πίστη στη ζωή, θα παλέψουν τις σκοτεινές δυνάμεις, θα 

αντιμετωπίσουν κινδύνους και θα ζήσουν περιπέτειες, για να βρεθούν στο 

τέλος μπρος σε μια θαυμαστή αποκάλυψη... Μέσα από μια παραμυθένια 

ιστορία διάστικτη από συμβολισμούς, η συγγραφέας Ιφιγένεια 

Μαστρογιάννη κατορθώνει να αφηγηθεί στους νεαρούς αναγνώστες με 

τρόπο συναρπαστικό την Ιστορία, δίνοντας πληροφορίες και γλαφυρές εικόνες για τον Μινωικό 

καθώς και για τον Αιγυπτιακό Πολιτισμό. Πάνω απ' όλα όμως το μυθιστόρημα "Ο Πρίγκιπας με 

τα Κρίνα" αναδεικνύει ένα σημαντικό διαχρονικό μήνυμα: την αξία της φύσης σε αντιδιαστολή 

με την ύλη.»          

         - από τη Βιβλιονέτ 

 
Παπαγιάννη, Μαρία. Παπούτσια με φτερά. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 2016. (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ 
ΠΑΠ) 
 

Βραβείο «Φανής Αποστολίδου» Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου 
[2017] 

«Η μικρή Ρόζα μεγαλώνει με τον πατέρα της που είναι ψαράς αλλά στα 

κρυφά γράφει ποιήματα. Κάποια στιγμή, κυνηγημένη από κακές σκέψεις, 

θα ακολουθήσει τον Γκαμπίτο, τον γάτο με το ένα μάτι, στην Πολιτεία του 

Βυθού, που ετοιμάζεται για πόλεμο για τον πιο κουφό λόγο που μπορεί να 

φανταστεί κανείς: για τις γλώσσες που χάνονται. Ποτέ ως τότε η Ρόζα δεν 

είχε σκεφτεί ότι και οι γλώσσες πεθαίνουν και μαζί τους πεθαίνουν τα 

παραμύθια, τα τραγούδια, τα όνειρα. Τώρα πρέπει να αποφασίσει αν θα τολμήσει να υψώσει 

το ανάστημά της και να δώσει κι αυτή τη δική της μάχη στις γειτονιές του κόσμου. Ένα βιβλίο 

για την ποίηση, για τα μικρά θαύματα και τους μεγάλους αγώνες, για το κυνήγι της χώρας της 

Ουτοπίας, ένα βιβλίο, δηλαδή, με κανονικούς ανθρώπους που επιμένουν να ονειρεύονται.»

           

       - από τη Βιβλιονέτ 

 

Παπαθεοδώρου, Βασίλης. Σχολική παράσταση. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2013. 

(ΕΦΗΒΙΚΟ Μ ΠΑΠ) 



 
«Με φόντο μια μαθητική παράσταση σε σχολείο της Γερμανίας, ο Γιώργος, 

μαθητής της Β’ Γυμνασίου, θα βρεθεί στο επίκεντρο, ως πρωταγωνιστής και 

θύμα, μιας έξαρσης ρατσιστικών επεισοδίων, από μια κοινωνία που είναι 

βαθιά διχασμένη. Μέσα σ' όλο αυτό το κλίμα, θα προσπαθήσει να κρατήσει 

τη δύναμη και την αξιοπρέπειά του. Με συμμάχους τον Τζάφερ και τον 

Αντρέας, έναν Τούρκο κι έναν Γερμανό συμμαθητή του, αλλά και με τη 

βοήθεια του καθηγητή κυρίου Μίκαελ, θα καταλάβει και θα νιώσει ότι η φιλία 

δεν κοιτά χώρες και λαούς, δεν υπολογίζει θρησκείες και κοινωνικές 

ανισότητες. Και η δράση θα κλιμακώνεται, όσο προχωρούν οι πρόβες της 

σχολικής παράστασης, ενός θεατρικού με θέμα τα Πάθη του Χριστού. Βία και προκαταλήψεις 

από τη μία, συμπόνια και αλληλεγγύη από την άλλη, εναλλάσσονται στο βιβλίο αυτό του Βασίλη 

Παπαθεοδώρου. Ένα μυθιστόρημα που είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.»    

       - από το οπισθόφυλλο 

 

Παπαθεοδώρου, Βασίλης. Ιπτάμενες σελίδες. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2011.  

  (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ ΠΑΠ) 

 

«Κανείς από τους κατοίκους της Πανδυσίας -Βόρειας και Νότιας- δε θα 

μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι οι σκισμένες σελίδες κάποιου βιβλίου, 

παρασυρμένες από τον άνεμο, θα παρέσερναν τελικά και τις τύχες πολλών 

από αυτούς. Σελίδες που έφταναν σε παιδιά και μεγάλους και, κατά ένα 

μαγικό τρόπο, μιλούσαν για τις ζωές τους, τους έκαναν να βλέπουν το 

μέλλον. Δεν ήταν όμως όλοι έτοιμοι να αναγνωρίσουν και να δεχτούν την 

αλήθεια που αυτά τα φύλλα χαρτιού τούς αποκάλυπταν και η οποία θα τους 

οδηγούσε σε μια νέα πραγματικότητα. Οι περισσότεροι την αγνόησαν, άλλοι 

την πολέμησαν με λύσσα. Και ήταν τόσο απλό να την ακολουθήσει κανείς... αρκεί να αφηνόταν 

στη γοητεία της συγκεκριμένης σελίδας που ο αέρας έφερνε στα χέρια του. Κι αυτή θα του 

έλυνε όλα του τα ερωτήματα. Ένα μυθιστόρημα γεμάτο δράση και αγωνία, που αποδεικνύει ότι 

το διάβασμα είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι, μια μεγάλη περιπέτεια που όλοι πρέπει να 

ζήσουμε.» 

- από το οπισθόφυλλο 

 

 

Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Λότη. Καναρίνι και μέντα. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 2013. 

(ΕΦΗΒΙΚΟ Μ ΠΕΤ) 

 

Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών 

 

«Και ξαφνικά ο εντεκάχρονος Απελλής, αναστατωμένος απ’ όσα μαθαίνει 

τυχαία και απογοητευμένος από κείνους που πίστευε ότι τον αγαπούν, 

βρίσκεται ολομόναχος μέσα στην απέραντη, πολύβουη και πολύμορφη 

Αθήνα. Μοναδική συντροφιά στην περιπλάνησή του θα έχει ένα «χάρτινο» 

παππού. Και οι περιπέτειες που θα ζήσει θα πλουτίσουν τις εμπειρίες του, 

θα θέσουν όμως σε κίνδυνο ακόμα και την ίδια του τη ζωή. Θα καταφέρει 

αν επιζήσει και ν’ αντιμετωπίσει σωστά τα προβλήματά του; Θα τον βοηθήσει ο παράξενος 

«χάρτινος» παππούς να βρει την αλήθεια και την αγάπη; Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα, 

βγαλμένο μέσα από τη σκληρή κοινωνική πραγματικότητα του καιρού μας.»  

        - από το οπισθόφυλλο 

 

 

Σαρή, Ζωρζ. Σοφία: μυθιστόρημα. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 2013. (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ ΣΑΡ) 

 



«Η παιδική εργασία, όπως εξηγεί σχετική έκθεση της UNICEF (1997), είναι 

ένα τεράστιο πρόβλημα που αφορά όλο τον κόσμο, κι όχι μονάχα τις 

αναπτυσσόμενες χώρες. Τα περισσότερα παιδιά εργάζονται σε φάρμες, 

φυτείες ή σπίτια, πολύ μακριά από τους επιθεωρητές εργασίας και τις 

έρευνες των ΜΜΕ. Η εκπαίδευση είναι το κλειδί για να κρατηθούν τα παιδιά 

μακριά από τις επικίνδυνες δουλειές. Σήμερα, στις αναπτυσσόμενες 

χώρες, ο αριθμός των παιδιών που δεν πηγαίνουν σχολείο ξεπερνά τα 

400 εκατομμύρια. Πολλά από αυτά τα παιδιά προσπαθούν να 

εξισορροπήσουν τις απαιτήσεις του σχολείου και της δουλειάς, ιδιαίτερα 

τα κορίτσια. Η Σοφία, το κοριτσάκι απ' το νησί, που μπήκε στο σπίτι της οικογένειας 

Πολυχρονιάδη για να δουλέψει, ήταν ένα παιδί εξαιρετικό, χαρισματικό. Δεν ξέρω αν ήταν αυτό 

μονάχα που έκανε τα πράγματα να πάρουν μια τροπή διαφορετική από τη συνηθισμένη σ' 

αυτές τις περιπτώσες, ή "ευθύνονταν" λίγο και τα μέλη της οικογένειας Πολυχρονιάδη, ο 

Γιάννης, η Αγγελική, τα τρία κορίτσια τους, η Κρινιώ το Μαράκι και η Βιβή, ακόμη και το 

καινούργιο μωρό, που δεν μπόρεσαν να δουν σ' ένα επτάχρονο κοριτσάκι το "δουλάκι"...» 

           

       - από το οπισθόφυλλο 

 

 

Συρίβλη, Ζέφη. Πωλείται. Θεσσαλονίκη: Επόμενος Σταθμός, 2015. (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ ΣΥΡ) 

 

«Με λένε Γιάννη. Έχω έναν σκύλο που τον λένε Άρη. Την αδελφή μου τη 

λένε Λουκία και μου σπάει συνεχώς τα νεύρα. Ο Θρασύβουλος είναι ο 

καλύτερός μου φίλος. Είναι λιγάκι λαίμαργος. Τρώει τα πάντα στο πι και φι. 

Η μαμά μου έχει μανία με την καθαριότητα και λατρεύει το παλιό της 

Φολκσβάγκεν. Ο μπαμπάς μου πάλι είναι ένας συνηθισμένος μπαμπάς. 

Σαν όλους τους άλλους. Τις διακοπές μου κάθε χρόνο τις περνάω στη 

Λιμνήτσα, το χωριό όπου γεννήθηκε ο πατέρας μου. Εκεί, όπου χωρίς τα 

φώτα της πόλης μπορείς τη νύχτα να δεις τα αμέτρητα αστέρια του 

ουρανού. Μια μέρα ο μπαμπάς μου μας ανακοίνωσε πως αντιμετωπίζουμε οικονομικά 

προβλήματα. Είναι αναγκασμένος να πουλήσει το πατρικό του σπίτι στη Λιμνήτσα. Το 

αγαπημένο μου σπίτι. Αισθάνομαι χαμένος. Τι θα απογίνει το δεντρόσπιτό μου, το δωμάτιό 

μου; Θα μπορώ να συνεχίσω να βλέπω την παρέα του χωριού, τον Θύμιο, τον Θανάση, τον 

Θωμά, τον Μάνο, την Αργυρώ; Γιατί πρέπει να αλλάζουν τα πράγματα;»    

        - από το οπισθόφυλλο 

 

 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 

Conti, Guido. Το υπέροχο ταξίδι της Νίλου. Αθήνα: Καλέντης, 2015. (ΕΦΗΙΒΚΟ Μ CON) 

 

«Τη λένε Νίλου, από το όνομα μιας πριγκίπισσας της Ανατολής, κι έχει 

πράγματι ομορφιά και χάρη πριγκιπική. Η πελαργίνα Νίλου δεν γνώρισε 

ποτέ πατέρα, μα κάθε νύχτα άκουγε το τραγούδι αγάπης με το οποίο η 

μητέρα της καλούσε τον σύντροφό της να γυρίσει πίσω στη φωλιά τους. Η 

Νίλου μεγαλώνει, ώσπου έρχεται η σειρά της να πετάξει ψηλά και να 

γνωρίσει το ταξίδι των αποδημητικών πουλιών στην απέραντη Αφρική. 

Μόνο που δεν φαντάζεται τι είναι γραφτό να ζήσει έχοντας για μοναδικό 

όπλο τα φτερά της. Θα γνωρίσει τη μαγεία του ταξιδιού, την αγωνία της 

μοναξιάς, τον φόβο απέναντι στον εχθρό, μα και την αμηχανία μπροστά στις καινούριες της 

γνωριμίες, τη μελαγχολία του αποχωρισμού, την έξαψη της προσμονής και τη γλυκύτητα της 

επιστροφής. Ένα παραμύθι πλημμυρισμένο από αισθήματα, εικόνες και έννοιες. Η 

γενναιοδωρία, η ανταποδοτικότητα, η φιλία, η συντροφικότητα, ο αποχωρισμός, η μοναξιά, ο 

φόβος, η εχθρότητα, η προσμονή, η λύπη, η χαρά και το θαύμα της φύσης μέσα στη διαδρομή 

προς την ενηλικίωση, στον δρόμο για την ωριμότητα. Ο κύκλος της ζωής σε ένα συναρπαστικό 

παραμύθι για ενήλικες και παιδιά (10+ ετών)».       

         – από τη Βιβλιονέτ 



 

 

Levine, Karen. Η βαλίτσα της Χάνα. Αθήνα: Σαββάλας, 2005. (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ LEV) 

 

«Μια βαλίτσα, ένα όνομα, μια ημερομηνία και μια αναζήτηση. Τον Μάρτιο 

του 2000, μια βαλίτσα παραδόθηκε στο Κέντρο Σπουδών του Τόκιο για το 

Ολοκαύτωμα. Απέξω, με λευκά γράμματα, ήταν γραμμένες οι λέξεις: Χάνα 

Μπρέιντι, 16 Μαΐου 1931, Waisenkind – που στα γερμανικά σημαίνει 

ορφανό. Τα παιδιά που είδαν τη βαλίτσα στην έκθεση του Κέντρου δεν 

έπαυαν να κάνουν ερωτήσεις. Ποια ήταν η Χάνα Μπρέιντι; Τι της συνέβη; 

Ζητούσαν επίμονα από τη Φούμικο Ισιόκα, τη διευθύντρια του Κέντρου, να 

βρει απαντήσεις. Σ’ ένα συναρπαστικό ταξίδι, η Φούμιο αναζητά στοιχεία 

σ’ όλη την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Το μυστήριο της βαλίτας τη 

γυρίζει εβδομήντα χρόνια πίσω, στη μικρή Χάνα και την οικογένειά της, που η ευτυχισμένη ζωή 

του σε μια μικρή πόλη της τότε Τσεχοσλοβακίας άλλαξε για πάντα με την εισβολή των Ναζί.»

         - από το 

οπισθόφυλλο 

 

 

Said, Sf. Βάρτζακ Πο. Αθήνα: Κέδρος, 2014. (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ SAI) 

«Ο Βάρτζακ Πο είναι ένας νεαρός γάτος που ζει σε μια παλιά 

μονοκατοικία στην κορυφή ενός λόφου. Είναι γάτος ράτσας, μαθημένος 

να συμπεριφέρεται όπως απαιτεί η καταγωγή του. Δεν έχει βγει ποτέ από 

το σπίτι, γιατί αυτό απαγορεύεται: όποιος βγαίνει κινδυνεύει από αυτά τα 

τέρατα που οι άνθρωποι αποκαλούν "σκυλιά". Ξαφνικά τα πράγματα 

αλλάζουν, και ο παππούς του του μιλάει για τον Τρόπο, μια μυστική 

πολεμική τέχνη για γάτες. Τώρα ο Βάρτζακ πρέπει να βγει από το σπίτι 

και να χρησιμοποιήσει τον Τρόπο, για να επιβιώσει σε μια πόλη με 

επικίνδυνα σκυλιά, συμμορίες γατιών και, το κυριότερο, μυστηριώδεις 

Εξαφανίσεις... Ένα περιπετειώδες - αλλά και τρυφερό - βιβλίο για όσους αγαπούν τις πολεμικές 

τέχνες ή τις γάτες ή... και τα δύο. Γνωρίστε και εσείς το Βάρτζακ Πο, το γάτο που έχουν ήδη 

αγαπήσει εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες δώδεκα χώρες.»

           

       - από το οπισθόφυλλο 

 

Sgardoli, Guido. Όλα από δύο. Αθήνα: Καλέντης, 2014. (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ SGA) 

Βραβείο Cento 2012 και Biblioteche di Roma 2012 

«Ο δεκάχρονος Άλεξ δεν είναι σαν όλα τα παιδιά της ηλικίας του: Έχει δύο 

σπίτια, δύο κρεβάτια, δύο ποδήλατα, δύο γραφεία για να κάνει τα μαθήματά 

του, δύο σάκους για το ποδόσφαιρο, δύο αποκριάτικες στολές, δύο 

μπουρνούζια, αλλά μία γάτα. Κι όπως όλα τα παιδιά του κόσμου, έχει δύο 

γονείς, μόνο που οι δικοί του δεν ζουν πια κάτω από την ίδια στέγη. Κι όμως, 

ο μικρός Άλεξ έχει καταφέρει να απολαμβάνει τη ζωή και στα δύο σπίτια των 

χωρισμένων γονιών του. Δύο σπίτια που, σαν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, είναι κάτι 

μοναδικό και ξεχωριστό: η οικογένειά του. Μια τρυφερή ιστορία που εξηγεί με έξυπνο και 

ισορροπημένο τρόπο πώς η δύσκολη κατάσταση του χωρισμού των γονιών μπορεί να 

μετατραπεί σε μια νέα ευκαιρία στοργής και ζεστασιάς για το παιδί και για όλα τα μέλη της 

οικογένειας.»           

        - από το οπισθόφυλλo 



 

Verne, Jules. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2016.  

 (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ VER) 

«Ο εκκεντρικός Βρετανός αριστοκράτης Φιλέας Φογκ στοιχηματίζει όλη του 

την περιουσία ότι μπορεί να κάνει τον γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες, σε μια 

εποχή που τα ταχύτερα μέσα ήταν το τρένο και το ατμόπλοιο. Συντροφιά με 

τον πιστό του υπηρέτη Πασπαρτού, ξεκινάει ένα περιπετειώδες ταξίδι 

διανύοντας ασύλληπτες αποστάσεις, χωρίς να φαντάζεται ότι ένας μυστικός 

αστυνομικός παρακολουθεί την κάθε του κίνηση, γιατί τον θεωρεί ύποπτο 

μιας μεγάλης κλοπής σε τράπεζα του Λονδίνου.»     

         - από τη Βιβλιονέτ 

 

 

 

Καλό καλοκαίρι! 
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Δαρλάση, Αγγελική. Όταν έφυγαν τ’ αγάλματα. Αθήνα: μεταίχμιο, 2017. (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ ΔΑΡ) 

«Κάποτε ήταν ένα κορίτσι που είχε ακούσει τα αγάλματα να τραγουδάνε, είχε χορέψει μαζί τους 

στο φως του φεγγαριού, τα είχε δει να δακρύζουν. Επειδή τα αγάλματα τις νύχτες ζωντανεύουν. 

Η Αγγελίνα το ήξερε καλά αυτό αφού μεγάλωσε μέσα στο μουσείο σχεδόν. Άλλωστε, το ότι είχε 

ένα ολόκληρο κι ένα μισό, «καταραμένο» χέρι την έκανε να τους μοιάζει ακόμα περισσότερο. 

Με εξαίρεση τον Τίκο, τον μόνο σάρκινο φίλο της, τα αγάλματα ήταν οι καλύτεροί της φίλοι. 

Όταν ο Μουσολίνι κήρυξε τον πόλεμο στην Ελλάδα, ο φόβος ότι θα επικρατήσει το σκοτάδι του 

ναζισμού έγινε ακόμα ισχυρότερος. Κι όσοι σχετίζονταν με το Μουσείο, από τους αρχαιολόγους 

μέχρι τους απλούς εργάτες, όλοι μοιράζονταν μια κοινή αγωνία· όλοι προστάτευαν το ίδιο 

μυστικό που έμοιαζε να συνοψίζεται σε μία και μόνο φράση: «Να προλάβουμε...». Η Αγγελίνα 

θα θελήσει να μάθει εκείνο το μυστικό και θα βοηθήσει τον Τίκο να κρύψει το δικό του. Μια 

βαθιά ανθρώπινη κι αντιπολεμική ιστορία για τη φιλία, την ενηλικίωση, την αναζήτηση 

ταυτότητας και την ανάγκη διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, βασισμένη στην 

πραγματική ιστορία της απόκρυψης των αρχαιοτήτων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, 

κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου.»       

    - από το οπισθόφυλλο 

 

 

 

 



Μαγουλά-Γαϊτάνου, Πόπη. Ερρίκος Σλίμαν: ο μπακαλόγατος που ανακάλυψε την Τροία. 

Αθήνα: Κέδρος, 2017. (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ ΜΑΓ) 

«Ο Ερρίκος Σλίμαν ξεκίνησε δουλεύοντας σαν μπακαλόγατος σε μια μικρή πόλη της 

Γερμανίας, έβαλε όμως στόχο της ζωής του να αποδείξει πως η αρχαία Τροία δεν ήταν 

παραμύθι που επινοήθηκε από το μεγαλύτερο ποιητή όλων των εποχών, τον Όμηρο, αλλά μια 

πόλη υπαρκτή. Και τα κατάφερε χάρη στο πείσμα, στο μεράκι και στη σκληρή δουλειά του. Μια 

βόλτα στη σημερινή Αθήνα γίνεται η αφορμή για τον Παναγιώτη, ένα δεκατριάχρονο αγόρι, να 

ενδιαφερθεί για τον Ερρίκο Σλίμαν. Ποιος ήταν ο άνθρωπος που έχτισε για κατοικία του το Ιλίου 

Μέλαθρον, που στολίζει ακόμα την οδό Πανεπιστημίου, και γιατί το ονόμασε έτσι; Στο βιβλίο 

αυτό εξιστορείται η συναρπαστική διαδρομή του ελληνολάτρη αυτοδίδακτου αρχαιολόγου που 

άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στη σκηνή της παγκόσμιας αρχαιολογίας. Μια μυθιστορηματική 

βιογραφία, με πλούσιους διαλόγους και συναρπαστικές εικόνες, που διαβάζεται μονορούφι, 

αναπαριστώντας με πειστικότητα μια ολόκληρη εποχή.»      

         - από τη Βιβλιονέτ 

Μανδηλαράς, Φίλιππος. Κάπου ν’ ανήκεις. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 2010.  

 (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ ΜΑΝ) 

 
«Ο Γιάννης είναι μόλις δεκαπέντε χρονών, αλλά η ζωή του, όπως την αφηγείται ένα βράδυ 

στην Ανθή, είναι γεμάτη ανατροπές που οφείλονται στην ανάγκη του ν' ανήκει κάπου. Ο ίδιος, 

όμως, μοιάζει να μη χωράει πουθενά. Μεγαλωμένος στην Τούμπα, δίπλα στο γήπεδο του 

ΠΑΟΚ, με νονό "τρελαμένο παοκτζή", ήταν φυσιολογικό να υποστηρίζει την ομάδα. Όλα 

αλλάζουν, όμως, όταν αρχίζει να παίζει ο ίδιος μπάλα, στη θέση του τερματοφύλακα. Εκεί 

διαμορφώνει άποψη ("φιλόσοφο της μπάλας" τον αποκαλεί η Ανθή), διαχωρίζεται από το 

πλήθος και επιλέγει να ακολουθήσει το δικό του δρόμο ως αόρατος. Μόνο που η τύχη το φέρνει 

να χρειαστεί να πάρει στην πλάτη του ολόκληρη την ομάδα του σχολείου και παύει να είναι 

αόρατος. Την ίδια εποχή γνωρίζει τον Αντώνη που, μαζί με την αδερφή του, τον μυεί στον 

κόσμο της ροκ μουσικής. "Τρύπες". Το ποδόσφαιρο παύει να είναι το μοναδικό του ενδιαφέρον, 

οι ορίζοντές του ανοίγουν, αποξενώνεται από τον παλιό του εαυτό και αναζητεί νέα ταυτότητα. 

Μεγαλώνει. Λίγο αργότερα, η οικογένειά του μετακομίζει στον Πειραιά και αναγκάζεται να πάει 

σ' ένα Γυμνάσιο όπου όλοι είναι Ολυμπιακοί. Σαν αντίδραση θα επιλέξει την εύκολη λύση: να 

ξεχωρίσει μέσω της οπαδικής του ταυτότητας, φτάνοντας σε άκρα που ποτέ δε θα μπορούσε 

να φανταστεί. "Δε χωρούσες πουθενά, Γιάννη - στη Θεσσαλονίκη είχες γίνει ξένος κι εδώ, που 

ήσουν ξένος, αποξενώθηκες από τον ίδιο σου τον εαυτό..." σχολιάζει η Ανθή. Όταν πια ο 

Γιάννης φτάνει στον πάτο, όταν οι ταυτότητες που χρησιμοποιεί προκειμένου να νιώσει ότι 

ανήκει κάπου αποδεικνύονται καμένα χαρτιά, όταν νιώθει άδειο το κορμί του και άδεια την 

καρδιά του, αποφασίζει ν' ακολουθήσει το δικό του δρόμο. Το παρελθόν του, όμως, είναι βαρύ 

και οι πράξεις του τον ακολουθούν μέχρι τέλους.»      

        - από τη Βιβλιονέτ 

 

 

Παπαγιάννη, Μαρία. Το δέντρο το μονάχο. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 2010.  

 (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ ΠΑΠ) 

«Ένα χωριό ασάλευτο πάνω στα βράχια, στη σκιά του βουνού. Πέρα μακριά, το πέλαγος. Εκεί 

επιστρέφει η Βιολέτα, ηλικιωμένη γυναίκα πια, ύστερα από χρόνια απουσίας. Την ίδια εποχή 

εξαφανίζονται τα τάματα της εκκλησίας κι οι υποψίες της βαραίνουν. Τα παρελθόν της σκοτεινό, 

το παρόν της αβέβαιο. Μάγισσα τη φωνάζουν όλοι. Ο Σίμος, ένα νέο παιδί μεγαλωμένο με τους 

θρύλους του τόπου του, είναι ο μόνος που θα πιστέψει στην αθωότητά της. Θα τολμήσει, όμως, 

να τα βάλει με τους φίλους του που οργανώνουν ολόκληρη συνωμοσία για να αποκαλύψουν 

το αληθινό πρόσωπο της μάγισσας; Μέσα από τις αναμνήσεις των μεγαλύτερων και τις 

αποκαλύψεις των νεότερων ξετυλίγεται η ιστορία του χωριού και των ανθρώπων του. Ενός 

τόπου σκοτεινού και φωτεινού μαζί, ενός τόπου που αναζητά την αλήθεια του μέσα από 

δοξασίες, προκαταλήψεις, όνειρα κι οράματα, προδοσίες, πάθη και σκιές.»   

           

    - από το οπισθόφυλλο 



                   
 
 

Παπαθεοδώρου, Βασίλης. Το ημερολόγιο ενός δειλού. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2014. 

(ΕΦΗΒΙΚΟ Μ ΠΑΠ) 

Βραβείο Εφηβικής Λογοτεχνίας – Βραβεία Βιβλίου Public [2015] 

«Ο Νίκος και ο Θοδωρής. Ο θύτης και το θύμα. Το χτες και το σήμερα. Με φόντο ένα ιδιωτικό 

σχολείο ξετυλίγονται δυο προσωπικές αφηγήσεις νίκης και ήττας, χαράς και απόγνωσης, που 

διασταυρώνονται καθημερινά σε μια βάναυση ιστορία κακοποίησης, σ’ ένα διαρκή βασανισμό. 

Το bullying. Συμμαθητές και φίλοι, οικογένειες και καθηγητές γίνονται αργά ή γρήγορα 

μάρτυρες ακραίων συμπεριφορών. Ποιος θα αντιδράσει, πότε και πώς; Υπάρχει τρόπος 

διαφυγής από αυτή την κατάσταση; Και ποιοι τελικά ευθύνονται για τη διαιώνισή της; Το νεανικό 

μυθιστόρημα του Βασίλη Παπαθεοδώρου Το ημερολόγιο ενός δειλού σκιαγραφεί με τον πιο 

παραστατικό τρόπο καθημερινές καταστάσεις τις οποίες βιώνουν όλο και περισσότερα παιδιά. 

Πρόκειται για μια κατάδυση στην ψυχολογία των εφήβων, μια εξερεύνηση των πιο σκοτεινών 

πτυχών του μυαλού τους και των συμπεριφορών τους. Ένα μυθιστόρημα γραμμένο με χιούμορ 

και πίκρα, που περιγράφει όνειρα και προδοσία, φιλίες κι εγκατάλειψη, αποδοχή και 

περιθωριοποίηση. Ένα βιβλίο που μιλά για όσα όλοι μας έχουμε νιώσει και σκεφτεί, αλλά 

ντρεπόμαστε να τα ομολογήσουμε.»        

        - από το οπισθόφυλλο 

 

 

Πέτροβιτς-Ανδριστοπούλου, Λότη. Τραγούδι για τρεις. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 2010. 

(ΕΦΗΒΙΚΟ Μ ΠΕΤ) 

 

«Η Χριστίνα και ο Φίλιππος, δύο δεκατετράχρονα παιδιά, ετοιμάζουν μια γιορτή για την επέτειο 

της 28ης Οκτωβρίου. Αναζητούν προφορικές μαρτυρίες, παίρνουν συνεντεύξεις, τραβούν 

φωτογραφίες, συγκεντρώνουν υλικό για την Εθνική Αντίσταση… Και τότε τους αποκαλύπτονται 

πλευρές μια συγκλονιστικής ιστορίας της Κατοχής, που αφήνει πολλά ερωτηματικά. Τα δύο 

παιδιά θέλουν να μάθουν ολόκληρη την αλήθεια. Θα τη βρουν, άραγε, ύστερα από τόσα χρόνια;» 

        - από το οπισθόφυλλο 

 

 

Σαρή, Ζωρζ. Ο κύριος μου. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 2014. (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ ΣΑΡ) 

 

«...Ωστόσο, είναι έξυπνο παιδί, παίρνει τα γράμματα, φορές τα βράδια στο κρεβάτι γίνεται παιδί 

κανονικό, τρυφερό, στα δέκα του χρόνια μου ζητάει να του διαβάζω παραμύθια. Τον 

περασμένο μήνα ήθελε να του διαβάσω το "Μικρό Πρίγκιπα". Δυο βράδια ξενυχτήσαμε, κι όταν 

τελείωσε η ιστορία, ο Πασχάλης γύρισε την πλάτη του κι ούτε που μου μίλησε. Όμως εγώ ξέρω 

πως έκλαιγε... Γιατί πρέπει ο Πασχάλης να πληρώνει την ύπαρξή του στη ζωή; Αυτός είναι 

υπεύθυνος για τον ερχομό του στον κόσμο;... Ένας δάσκαλος, ένας ατίθασος μαθητής, μια 

δυναμική μητέρα... Πρόσωπα και συναισθήματα συγκρούονται. Ποιος θα νικήσει; Η 

κατανόηση, η εκτίμηση, η αγάπη και στο τέλος τέλος... ο έρωτας.»    

        - από το οπισθόφυλλο 



Τριανταφύλλου, Σώτη. Αφρικανικό ημερολόγιο. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 2008.  

 (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ ΤΡΙ) 

«Το Αφρικανικό ημερολόγιο είναι η ιστορία μιας μικρής Αγγλίδας, της Μπέθανυ Σταμπς, που 

γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1924 και πέθανε κάτω από παράξενες συνθήκες στο Ναϊρόμπι της 

Κένυα το 1939. Η Μπέθανυ έζησε σύντομη αλλά ευτυχισμένη ζωή ανάμεσα σε περιπετειώδεις 

ανθρώπους και όχι λιγότερο περιπετειώδη ζώα, μερικά άγρια, κάμποσα ήμερα και λίγα 

εξημερωμένα. Η οικογένειά της, οι μεγάλες της αγάπες (ένα θηρίο της ζούγκλας που άκουγε -

όταν άκουγε- στο όνομα Ντάρλινγκ, ένας ιθαγενής σαν σοκολάτα, ένας άνδρας που τον έλεγαν 

Ιερώνυμο) και οι συνήθειές της (η Μπέθανυ κοιμόταν τις πρώτες πρωινές ώρες, παρατηρούσε 

τα αστέρια και έτρωγε γρασίδι) δεν ήταν καθόλου συνηθισμένα. Ούτε ο τόπος γύρω της ήταν 

συνηθισμένος· σ' αυτό το βιβλίο η Αφρική μοιάζει μ' ένα όνειρο και την ίδια στιγμή μ' ένα 

επικίνδυνο παιχνίδι του λούνα παρκ. Μετά το θάνατό της, ο αδερφός της Ευγένιος Ρ. Σταμπς 

βρήκε ανάμεσα στα πράγματά της ένα ημερολόγιο με βάση το οποίο έγραψε αυτό το 

μυθιστόρημα. Έτσι, στο βιβλίο αυτό όλα είναι αληθινά τίποτα όμως δεν είναι βέβαιο.»  

         - από τη Βιβλιονέτ 

 
 
 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

  

             
 

 

Boyne, John. Το αγόρι με τη ριγέ πιτζάμα. Αθήνα: Κέδρος, 2006. (ΕΦΗΙΒΚΟ Μ BOY) 

 

«Είναι πολύ δύσκολο να περιγράψεις την ιστορία αυτού του βιβλίου. Συνήθως στο 

οπισθόφυλλο δίνουμε κάποια στοιχεία για την πλοκή, στην περίπτωσή μας όμως πιστεύουμε 

πως αυτό θα χαλάσει τις εκπλήξεις που κρύβονται στο κείμενο-και είναι πολλές. Πιστεύουμε 

πως είναι σημαντικό να αρχίσεις να το διαβάζεις χωρίς να ξέρεις ποιο είναι το θέμα του. Αν 

πάντως αρχίσεις να το διαβάζεις, θα πας μια μεγάλη βόλτα μ' ένα αγόρι που λέγεται Μπρούνο. 

Και αργά ή γρήγορα θα βρεθείς, μαζί με τον Μπρούνο, μπροστά σε ένα συρματόπλεγμα και 

θα γνωρίσεις ένα αγόρι που ζει από την άλλη πλευρά του συρματοπλέγματος. 

Συρματοπλέγματα σαν αυτό υπάρχουν σε όλα σχεδόν τα μέρη του κόσμου. Ευχόμαστε όμως 

ποτέ στη ζωή σου να μη βρεθείς μπροστά σε κάποιο από αυτά.»    

           - 

από το οπισθόφυλλο 

 

Galfard, Christophe. Ο πρίγκιπας των Νεφών. Αθήνα: Καλέντης, 2010. (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ GAL) 

«Γιατί ο ουρανός φαίνεται γαλάζιος την ημέρα και κόκκινος το δειλινό; Τι κρύβεται μέσα στο 

μαύρο σκοτάδι της νύχτας, ανάμεσα στ' αστέρια; Γιατί τα σύννεφα είναι λευκά; Με ποιο τρόπο 

κατανέμεται η ηλιακή ενέργεια στην ατμόσφαιρα; Πώς σχηματίζονται οι τροπικοί κυκλώνες; Ο 

Τρίσταμ Ντρέικ έχει γεννηθεί σ' ένα σύννεφο, μερικά χιλιόμετρα πάνω από τον ωκεανό. Το 

χωριό του φτιάχτηκε μακριά από τον υπόλοιπο κόσμο για να κρυφτεί εκεί η Μυρτίλη, η κόρη 

του βασιλιά των Νεφών του Βορρά, που τον έχει εκθρονίσει ένας βάναυσος Τύραννος. Όταν 

κάποια μέρα τα στρατεύματα του δικτάτορα ανακαλύπτουν το σύννεφό τους και συλλαμβάνουν 

τους κατοίκους του, οι μόνοι που θα καταφέρουν να διαφύγουν είναι ο Τρίσταμ και ο φίλος του 

ο Τομ. Οι δυο φίλοι, αναζητώντας τη Μυρτίλη, θα ανακαλύψουν το καταχθόνιο σχέδιο του 



Τυράννου, που είναι να μεταβάλει το κλίμα της Γης και να το χρησιμοποιήσει ως πολεμικό 

όπλο. Για να εμποδίσουν τον Τύραννο, ο Τρίσταμ και οι φίλοι του θα χρειαστεί να διασχίσουν 

τον ουρανό, να κατανοήσουν τι είναι και πώς δημιουργούνται οι κεραυνοί και τα σύννεφα, τι 

κρύβεται τη νύχτα ανάμεσα στ' αστέρια, για ποιο λόγο ο Ήλιος είναι λευκός όταν τον κοιτάζεις 

από το διάστημα και γιατί το χρώμα του ουρανού είναι γαλάζιο... Ο πρίγκιπας των Νεφών είναι 

μια νεανική περιπέτεια, γεμάτη δράση, που επιχειρεί συγχρόνως να δώσει απαντήσεις, σε 

απλή και κατανοητή γλώσσα, σε επιστημονικά ζητήματα που μας έχουν απασχολήσει όλους 

μας. Το σπουδαιότερο όμως επίτευγμα του βιβλίου είναι ότι ασκεί τους νεαρούς αναγνώστες 

του στην οικολογική ευαισθησία.»        

        - από το οπισθόφυλλο 

Galfard, Christophe. Το πρωινό των τριών ήλιων. Αθήνα: Καλέντης, 2013.(ΕΦΗΒΙΚΟ Μ GAL) 

Πρώτο Βραβείο Γαλλικού Νεανικού Βιβλίου για το Περιβάλλον 2013. 

«Η Μυρτίλη, η πριγκίπισσα των Νεφών του Βορρά, και ο φίλος της, ο Τρίσταμ, έχουν πέσει 

στην επιφάνεια της Γης, στην καρδιά ενός από τα τελευταία δάση της. Για να επιβιώσουν σε 

αυτό το εχθρικό περιβάλλον και να μπορέσουν να επιστρέψουν στο Βασίλειο των Νεφών, θα 

πρέπει να εξιχνιάσουν τα μυστικά της φύσης: να ανακαλύψουν ποια είναι η λειτουργία των 

δασών, να καταλάβουν γιατί είναι αλμυρή η θάλασσα, να παρατηρήσουν με ποιο τρόπο οι 

πόλοι επηρεάζουν το κλίμα της Γης.... Στην άλλη άκρη του ουρανού, ο φίλος τους, ο Τομ, ο 

καλύτερος μαθητής του χωριού, βρίσκεται φυλακισμένος πάνω σ' ένα τεράστιο σύννεφο. Έτσι, 

μόνος του στον κόσμο, θα καταλάβει πως για να γλιτώσει από τα νύχια του βάναυσου Άρχοντα 

των Νεφών της Κεντρικής Περιοχής, μπορεί τελικά να βασίζεται μόνο στο μυαλό του και στις 

γνώσεις του... Ο Γάλλος αστροφυσικός, μαθητής του Στίβεν Χόκινγκ, και συγγραφέας Κριστόφ 

Γκαλφάρ συνεχίζει την περιπέτεια των ηρώων του, συνδυάζοντας τη γνώση με τη λογοτεχνία, 

στο δεύτερο βιβλίο της επιτυχημένης εφηβικής σειράς Πρίγκιπας των Νεφών, με τίτλο "Το 

πρωινό των τριών ήλιων". Ένα βιβλίο γεμάτο δράση η οποία ενσωματώνει αρμονικά την 

επιστημονική εξήγηση φυσικών φαινομένων, δίνοντας στα παιδιά ένα συναρπαστικό 

ανάγνωσμα και στους εκπαιδευτικούς ένα χρήσιμο εργαλείο.»     

         - από τη Βιβλιονέτ 

Pullman, Philip. Το αστέρι του Βορρά. Αθήνα: Ψυχογιός, 1998. (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ PUL) 

The Guardian Children’s Fiction Prize – British Children’s Book of the Year Award – The 

Carnegie Medal in Literature 

«Ο συγγραφέας, μας χαρίζει ένα πραγματικά αξιόλογο μυθιστόρημα. Γεμάτο περιπέτειες που 

ανοίγουν δρόμους απέραντους, το βιβλίο είναι μια ανοιχτή πρόσκληση για αναγνώστες από 10 

έως 110 ετών που λαχταρούν να πετάξουν σε καινούργιους ανεξερεύνητους κόσμους. Όταν ο 

Ρότζερ, ο φίλος της Λύρας, εξαφανίζεται, εκείνη αρχίζει να τον αναζητά. Η αναζήτηση της την 

οδηγεί στην παγωμένη μεγαλοπρέπεια του Βορρά. Η Λύρα θα ξεπεράσει όλους τους κινδύνους 

για να ανακαλύψει πως κάτι παράξενο και γοητευτικό την περιμένει.»    

        - από τη Βιβλιονέτ 

Spinelli, Jerry. Στάργκερλ. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 2016. (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ SPI) 

New York Times Bestseller – Parents Choice Gold Award Winner – Publishers Weekly Best 

Book of the Year 

«Μας ξέφευγε συνεχώς. Ήταν το σήµερα. Ήταν το αύριο. Ήταν η ανεπαίσθητη µυρωδιά του 

κακτολούλουδου, η φευγαλέα σκιά µιας µικρής κουκουβάγιας. Δεν ξέραµε τι συµπέρασµα να 

βγάλουµε για κείνην. Προσπαθούσαµε να την καρφώσουµε σε κάποιον πίνακα από φελλό σαν 

πεταλούδα, αλλά πάντα η πινέζα µάς έφευγε, κι εκείνη την έπαιρνε ο αέρας". Η Στάργκερλ είναι 

µαγευτική σαν τον ουρανό της ερήµου. Παράξενη σαν τον αρουραίο της. Μυστηριώδης σαν το 

ίδιο το όνοµά της. Από τη µέρα που εµφανίζεται στο ήσυχο Λύκειο Μάικα µέσα σε µια έκρηξη 

χρωµάτων και ήχων, σε όλο το σχολείο ακούγεται ένα και µόνο µουρµουρητό: "Στάργκερλ, 



Στάργκερλ...". Κλέβει την καρδιά του Λίο µε ένα της µόνο χαµόγελο και βάζει φωτιά στο οµαδικό 

πνεύµα του σχολείου µε µία µόνο ζητωκραυγή. Οι µαθητές του Λυκείου Μάικα τη λατρεύουν. 

Στην αρχή...»           

      - από το οπισθόφυλλο 

 

Καλό καλοκαίρι! 
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Κλιάφα, Μαρούλα. Δύσκολοι καιροί για μικρούς πρίγκιπες. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 

2004. (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ ΚΛΙ) 

 

«Τόπος: Μια επαρχιακή πόλη. Χρόνος: 1989. Σκηνικό: Ένας ιδιωτικός 

ραδιοφωνικός σταθμός. Πρωταγωνιστές: Τέσσερις νέοι που οραματίζονται 

ν' αλλάξουν τον κόσμο. Η ιστορία αρχίζει με μια είδηση από το αστυνομικό 

δελτίο: Ένα κλεφτρόνι, δεκαπέντε μόλις χρόνων, βρίσκει το θάνατο καθώς 

προσπαθεί να ξεφύγει από τους αστυνομικούς. Ποιο είναι αυτό το παιδί; 

Από πού ξεκίνησε; Πώς και γιατί βρέθηκε στο περιθώριο; Η 

δημοσιογραφική έρευνα μας αποκαλύπτει τη μοναχική πορεία ενός έφηβου 

που μεγαλώνει με τα τραγούδια του Πρινς και του Τζιμ Μόρισον, τις 

σαπουνόπερες της τηλεόρασης, τη συντροφιά του Μικρού Πρίγκιπα και τ' 

όνειρο της μεγάλης περιπέτειας. Ένα μυθιστόρημα τρυφερό και συνάμα βίαιο, που ανατέμνει 

την εφηβεία και μιλάει για τα αδιέξοδα της νεολαίας.»      

        - από το οπισθόφυλλο 

 

 

Λυμπεράκη, Μαργαρίτα. Τα ψάθινα καπέλα: μυθιστόρημα. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 

2005. (Μ ΛΥΜ) 

«Ο έρωτας, η αναζήτηση του έρωτα, ο πόθος του έρωτα... Τρία καλοκαίρια 

μέσα στο λαμπρό φως της Αττικής, τρεις αδελφές στην άνθησή τους, η 

Μαρία, η Ινφάντα, η Κατερίνα. Η Μαρία, η μεγαλύτερη, αισθησιακή, κοντά 

στα μυστήρια της φύσης, η Ινφάντα, φλογερή αλλά συγκρατημένη μπροστά 

στον έρωτα, η Κατερίνα, διψασμένη για ανεξαρτησία, που διαλέγει το 

όνειρο. Γι' αυτήν ο μύθος γίνεται η πραγματικότητα, όπως τα μυστηριώδη 

πρόσωπα της Πολωνέζας γιαγιάς και του καπετάνιου Ανδρέα. Η Κατερίνα 

αφηγείται τα τρία αυτά καλοκαίρια με φαντασία, χιούμορ και απέραντη 

τρυφερότητα, με νεανική χάρη που έχει κιόλας έναν τόνο νοσταλγίας.»

           

        - από το οπισθόφυλλο 

 

Μιχαηλίδης, Τεύκρος. Αχμές, ο γιος του φεγγαριού: μυθιστόρημα. Αθήνα: Πόλις, 2009. 

 (Μ ΜΙΧ) 

 

«Ένας πάπυρος θαμμένος σ' έναν τάφο στο Λούξορ, τις αρχαίες Θήβες. 

Ογδόντα τέσσερα λυμένα προβλήματα, ένα όνομα, μία ημερομηνία: το 

πρώτο ενυπόγραφο μαθηματικό κείμενο στην ιστορία της ανθρωπότητας. 

Ένας πάπυρος που συνοψίζει τις μαθηματικές γνώσεις των ανθρώπων 

που έχτισαν τις πυραμίδες και, κατά τον Ηρόδοτο, επινόησαν τη 

γεωμετρία. Συγγραφέας του ο Αχμές, που θα γίνει οδηγός μας σε μια 

περιήγηση στη χώρα των Φαραώ. Θα μας οδηγήσει στην Άβαρι, το 

κοσμοπολίτικο σταυροδρόμι ανάμεσα σε Ασία και Αφρική. Θα μας 

 



σεργιανίσει στη Μέμφιδα, ονομαστή για τους ναούς της αλλά και για τα κακόφημα καπηλειά 

της. Θα μας ξεναγήσει στο κατάφυτο από παπύρους Δέλτα του Νείλου, θα μας κεράσει μαύρη 

μπίρα από τη χώρα του Κους και γλυκόπιοτο σεντέχ, κρασί από ρόδι. Παρέα του, μασουλώντας 

μελωμένα σύκα και χουρμάδες, θ' ακούσουμε τους μύθους και τα παραμύθια της Αιγύπτου, 

όπως τα αφηγούνταν οι κατασκευαστές των πυραμίδων τις ώρες της ανάπαυσης. Μέσα απ' τη 

ζωή του θα βιώσουμε κι εμείς την πολυτάραχη Δεύτερη Ενδιάμεση Περίοδο, τις διαμάχες, τις 

ίντριγκες και τους πολέμους ανάμεσα στους ηγεμόνες των δύο βασιλείων, της Άνω και της 

Κάτω Αιγύπτου. Μα πάνω απ' όλα θα συμμεριστούμε την απορία του, θα νιώσουμε τον παλμό 

της αγωνίας του να γνωρίσει το άπιαστο, το απρόσιτο, αυτό που οι μετέπειτα γενιές 

αποκάλεσαν άπειρο...».         

      - από το οπισθόφυλλο 

 
 
Παπαθεοδώρου, Βασίλης. Οι εννέα καίσαρες. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2004. 

(ΕΦΗΒΙΚΟ Μ ΠΑΠ) 

«Όταν δύο γειτονικά και ανταγωνιστικά σχολεία αποφασίζουν να 

συνεργαστούν για να λάβουν μέρος σε ένα διεθνή διαγωνισμό με βάση το 

Internet, κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ότι τα παράξενα και μυστηριώδη 

γεγονότα που συμβαίνουν και στρέφονται κατά των μαθητών κάθε άλλο 

παρά συμπτωματικά είναι. Περιστατικά που πέφτουν στην αντίληψη μόνο 

ενός από τους μαθητές, του Μιχάλη, ο οποίος και αναλαμβάνει να ρίξει φως 

στην υπόθεση. Με τη βοήθεια δύο συμμαθητών του, του Αντρέα και της 

Νίκης, θα προσπαθήσει να εξιχνιάσει το τι ή ποιος κρύβεται πίσω από όλα 

αυτά και αν έχουν βάση οι υποψίες του. Οι τρεις συμμαθητές μπλέκουν έτσι 

σε ένα "παιχνίδι", όπου οι ύποπτοι εναλλάσονται συνεχώς και οι ίδιοι προσπαθούν ταυτόχρονα 

να προστατέψουν τους εαυτούς τους και να γίνουν πιστευτοί. Ένα αστυνομικό μυθιστόρημα με 

πολλή δράση και μυστήριο πάνω στη χρήση των υπολογιστών και των νέων τεχνολογιών. Μια 

ιστορία που αποκαλύπτει πως όλα τα πράγματα έχουν δύο όψεις: Μια φωτεινή και μια πιο 

σκοτεινή -εκεί ίσως που παραμονεύουν οι Εννέα Καίσαρες.»     

        - από το οπισθόφυλλο 

 

Σαρή, Ζωρζ. Ο πόλεμος, η Μαρία και το αδέσποτο. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 2014. 

(ΕΦΗΒΙΚΟ Μ ΣΑΡ) 

«Μα γιατί, γιατί να την πάρει μαζί του; Έπρεπε να την είχε αφήσει εκεί που 

τη βρήκε, με το ματωμένο σκύλο αγκαλιά... τόσα σπίτια γκρεμισμένα, τόσοι 

νεκροί, τόσα ορφανά...» Η Μαρία είναι ένα θύμα της αγριότητας του 

πολέμου. Στην πατρίδα της, το Ιράκ, οι έξυπνες βόμβες των Αμερικανών τής 

στερούν γονείς, σπίτι, το αγαπημένο της σκυλάκι. Χωρίς κανέναν στον 

κόσμο, βουβή, βρίσκεται σε μια ξένη χώρα, την Ελλάδα, για να διεκδικήσει 

το δικαίωμα στην αγάπη, το δικαίωμα στη ζωή. Ένα ορφανό παιδί δεν είναι 

ένα αδέσποτο σκυλί... Αυτό, όμως, που ο πόλεμος της στερεί άδικα θα 

καταφέρει να της το προσφέρει μια καινούρια οικογένεια, μια καινούρια πατρίδα; «Μαρία μου, 

...ποτέ να μην ξεχάσεις τον πόλεμο... να μεγαλώσεις και να γίνεις φρουρός της ειρήνης!» 

        - από το οπισθόφυλλο 

 

 

 

 



Boyne, John. Μείνε εκεί που είσαι και μετά φύγε. Αθήνα: Ψυχογιός, 2014.  

 (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ BOY) 

«Τη μέρα που ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο πατέρας του Άλφι 

ορκίστηκε ότι δε θα πήγαινε στο μέτωπο - αλλά την αμέσως επόμενη μέρα 

έσπασε τον όρκο του. Τέσσερα χρόνια μετά, ο Άλφι δεν ξέρει τίποτε άλλο 

για τον μπαμπά του εκτός του ότι είναι σε μια ειδική, μυστική αποστολή. Μια 

μέρα, ενώ γυαλίζει παπούτσια στον σταθμό του Κινγκς Κρος στο Λονδίνο, ο 

Άλφι βλέπει το όνομα του πατέρα του σε μια δέσμη από χαρτιά που ανήκει 

σ' έναν στρατιωτικό γιατρό. Συνειδητοποιεί ότι είναι κλεισμένος σ' ένα 

νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται ασθενείς με περίεργα συμπτώματα. Ο Άλφι 

είναι αποφασισμένος να σώσει τον πατέρα του απ' αυτό το παράξενο 

μέρος...»           

       - από τη Βιβλιονέτ 

 

Miller, Ashley, Edward. Κόλιν Φίσερ. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2012. (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ MIL) 

«Κόλιν Φίσερ, ένα δεκατετράχρονο αγόρι που θα μπορούσες να το πεις 

ιδιόρρυθμο. Δεν ανέχεται να τον αγγίζουν. Δεν του αρέσει το μπλε χρώμα. 

Και χρειάζεται κάρτες ευρετηρίου για να αναγνωρίζει τις εκφράσεις των 

ανθρώπων. Συντροφέψτε τον Κόλιν στην προσπάθειά του να εξιχνιάσει 

το μυστήριο του τι ακριβώς συνέβη τη μέρα που ένας πυροβολισμός στην 

καφετέρια του σχολείου κατέστρεψε το πάρτι γενεθλίων μιας 

συμμαθήτριάς του. Σαν μοντέρνος Σέρλοκ Χολμς, χρησιμοποιεί την 

εκπληκτική οξυδέρκειά του και ατράνταχτη λογική για να φτάσει στη λύση. 

Αν και κατά την πορεία θα αναγκαστεί να υπερβεί τον εαυτό του, να 

ξεπεράσει τα όρια που τόσο βόλευαν τη ζωή του και να αντιμετωπίσει το 

μεγαλύτερο απ' όλα τα μυστήρια: τις σκέψεις και τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων.» 

        - από το οπισθόφυλλο 

 

Palacio, R. J. Θαύμα: μυθιστόρημα. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδόπουλος, 2013.  
 (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ PAL) 

«Αν μπορείς να αυτοσαρκάζεσαι, αν μπορείς να συγχωρείς, αν αγαπάς 

τους φίλους που εσύ επιλέγεις να αγαπάς, αν βλέπεις ομορφιά εκεί που 

δεν την βλέπουν οι άλλοι, ε, τότε... όλα μπορούν να συμβούν. Ακόμα και 

ένα θαύμα! "Το ξέρω ότι δεν είμαι ένα συνηθισμένο εννιάχρονο αγόρι. 

Θέλω να πω, φυσικά και κάνω συνηθισμένα πράγματα. Τρώω παγωτό. 

Κάνω ποδήλατο. Παίζω μπάλα. Έχω Xbox. Κάτι τέτοια πράγματα με 

κάνουν ένα συνηθισμένο παιδί. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Επίσης νιώθω 

συνηθισμένος. Μέσα μου. Ξέρω όμως πως τα συνηθισμένα παιδιά δεν 

τα κοιτάζουν παράξενα μόλις εμφανιστούν κάπου... Ξέρω πως τα 

συνηθισμένα παιδιά δεν κάνουν τα άλλα παιδιά να φεύγουν φωνάζοντας από την παιδική 

χαρά".»            

        - από το οπισθόφυλλο 

 

 

 

 



Και για τους απαιτητικούς αναγνώστες: 

Σαμαράκης, Αντώνης. Το λάθος. Αθήνα: Ψυχογιός, 2015. (Μ ΣΑΜ) 

«Το Καθεστώς είναι ο τέλειος μηχανισμός εξόντωσης του ανθρώπου. 

Όπλο του οι πράκτορες της Ασφάλειας, και η αμείλικτα τετράγωνη λογική 

τους. Όπλο του, επίσης, η επίμονη διάκριση μόνο ανάμεσα σε οπαδούς και 

εχθρούς. Ο πολίτης που είναι ύποπτος για συνωμοσία ενάντια στο 

Καθεστώς πρέπει να βγει από τη μέση. Κι αφού ο μόνος μάρτυρας 

κατηγορίας (ή υπεράσπισης) είναι δολοφονημένος από τους ίδιους τους 

πράκτορες, τίθεται σε εφαρμογή το Σχέδιο: ο πολίτης θα αντιμετωπιστεί με 

μια δήθεν φιλική ανθρώπινη συμπεριφορά για να σπάσει ή να αποδράσει 

κατά τη μεταφορά του για ανάκριση προκειμένου να αποδειχθεί η ενοχή 

του και να εξοντωθεί δικαιολογημένα από την Ασφάλεια. Στη διάρκεια του ταξιδιού, όμως, ο 

απάνθρωπος ορθολογισμός και η μαθηματική αντίληψη του Καθεστώτος και της Ασφάλειας θα 

βρεθούν απέναντι σε ένα απρόοπτο? σε ένα λάθος. Ο πολίτης και ο ένας από τους πράκτορες 

προλαβαίνουν ακούσια να μοιραστούν στιγμές απροσποίητα ανθρώπινες· μια βόλτα, η πλαζ, 

μια μπάλα, το λούνα παρκ. Αρκεί ένας κόκκος ανθρωπιάς για να βραχυκυκλώσει την αμείλικτη 

τελειότητα του καθεστωτικού Σχεδίου και του μηχανισμού της εξόντωσης; Το αριστούργημα 

του Αντώνη Σαμαράκη, με καταβολές καφκικές και οργουελικές, μεταφράστηκε σε 33 γλώσσες, 

σε 114 ξένες εκδόσεις, αγαπήθηκε εξίσου από κριτική και αναγνωστικό κοινό, τιμήθηκε με το 

Βραβείο των «12» στην Ελλάδα και το Μεγάλο Βραβείο Αστυνομικής Λογοτεχνίας στη Γαλλία, 

όπου και γυρίστηκε ταινία με τίτλο La Faille.»       

        - από το οπισθόφυλλο 

 

 

Μήτας, Γιώργος. Ιστορίες του Χαλ: διηγήματα. Αθήνα: Κίχλη, 2012. (Δ ΜΗΤ) 

 

Βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα – Περιοδικό Διαβάζω 

 

«Oι ήρωες των τριών ιστοριών του Γιώργου Μητά ζουν και κινούνται στα 

γερασμένα σπίτια, στους έρημους δρόμους, στις εγκαταλειμμένες 

αποβάθρες του λιμανιού του Χαλ, μέσα σ' ένα σκοτεινό χειμωνιάτικο 

σκηνικό. Ωστόσο κάποιες μικρές φωτεινές εστίες -η Κεντρική Βιβλιοθήκη, 

που η πρόσοψή της ακτινοβολεί μες στο λυκόφως, η παμπ, που προβάλλει 

σαν φάρος μες στο σκοτάδι- αλλά και οι λιγοστές ηλιόλουστες ημέρες 

καταφέρνουν να ζεστάνουν τις ψυχές τους, απαλύνοντας τη μοναξιά, τον 

πόνο του ανεκπλήρωτου έρωτα, την υπαρξιακή αγωνία. Το κέλυφος της μοναξιάς τους όμως 

διαρρηγνύεται πραγματικά μόνο από την παρουσία ενός άλλου ανθρώπου στη ζωή τους: όταν 

η ηλικιωμένη κυρία Ρότζερς συναντήσει τον Λουίς, ο τυφλός φοιτητής Ντόναλντ τον νεαρό 

Έλληνα και ο Στηβ, ο ασπρομάλλης γίγαντας με την παιδική ψυχή, τον Τούρκο φοιτητή Αζίζ, 

οι μοναχικές τροχιές τους θα διασταυρωθούν, αφήνοντας φωτεινά σημάδια στον χάρτη της 

πόλης, χνάρια τρυφερότητας και ελπίδας. Θα γράψουν έτσι το δικό τους μικρό χρονικό του 

Γιόρκσαϊρ, τις δικές τους Ιστορίες του Χαλ.»       

        - από το οπισθόφυλλο 

 

 

Hardinge, Frances. Το δέντρο των ψεμάτων. Αθήνα: Ψυχογιός, 2017. (Μ HAR) 

 

«Τα φύλλα ήταν κρύα και ελαφρώς νοτισμένα. Δε θα μπορούσε να κάνει 

λάθος. Ο πατέρας της τα είχε απεικονίσει προσεκτικά στα σκίτσα του στο 

ημερολόγιό του. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο μυστικό του, ο θησαυρός του και 

η καταστροφή του. "Το Δέντρο των Ψεμάτων". Τώρα ήταν δικό της, και το 

ταξίδι που δεν κατάφερε ποτέ εκείνος να τελειώσει την περίμενε. Όταν ο 

πατέρας της πεθαίνει υπό μυστηριώδεις συνθήκες, η Φέιθ είναι 

αποφασισμένη να ξεχωρίσει την αλήθεια από τα ψέματα. Ψάχνοντας στα 

υπάρχοντά του για στοιχεία, ανακαλύπτει ένα περίεργο δέντρο. Ένα δέντρο 



που τρέφεται με ψιθυριστά ψέματα και είναι γεμάτο καρπούς που αποκαλύπτουν κρυμμένα 

μυστικά. Όμως, καθώς η κατάσταση ξεφεύγει, η Φέιθ ανακαλύπτει ότι εκεί όπου τα ψέματα 

γοητεύουν, οι αλήθειες γίνονται κομμάτια...»       

        - από το οπισθόφυλλο 

 

 

Tabucchi, Antonio. Έτσι ισχυρίζεται ο Περέιρα. Αθήνα: Άγρα, 2010. (Μ TAB) 

 

Premio Campiello, Premio Viareggio, Prix Jean Monnet de Litterature 

Europeenne, European Aristeion Prize 

 

«Σε ποιον και κάτω από ποιες συνθήκες διηγείται ο Περέιρα τον πιο κρίσιμο 

μήνα της ζωής του, τον μοιραίο εκείνο Αύγουστο του 1938; Αυτό δεν 

αποκαλύπτεται ποτέ, ο αναγνώστης αφήνεται να κάνει τις δικές του 

υποθέσεις. Ο Περέιρα όμως είναι ένας εξαιρετικά ακριβής μάρτυρας και με 

μια πεισματάρικη σχολαστικότητα αφηγείται, σαν να καταθέτει σε κάποιο 

δικαστήριο, μια τραγική στιγμή της ύπαρξής του αλλά και της ιστορίας της 

Ευρώπης. Στο πλαίσιο του πορτογαλικού σαλαζαρισμού, του ιταλικού φασισμού και του 

ισπανικού εμφύλιου πολέμου, η συγκινητική ιστορία της συνειδητοποίησης ενός μοναχικού και 

δυστυχούς ηλικιωμένου δημοσιογράφου. Λισαβόνα, 1938. Η καταπιεστική δικτατορία του 

Σαλαζάρ, η θύελλα του επερχόμενου ισπανικού εμφυλίου, ο ιταλικός φασισμός στο βάθος. Ο 

Περέιρα είναι ένας πρώην δημοσιογράφος του άστυνομικού ρεπορτάζ στον όποιο έχουν 

εμπιστευτεί την πολιτιστική σελίδα μιας μέτριας απογευματινής εφημερίδας, της Λισμπόα. Ο 

Περέιρα έχει μια θανατερή αντίληψη της κουλτούρας: άγαπά τα νεκρώσιμα εγκώμια των 

συγγραφέων που αποβιώνουν, τη λογοτεχνία του παρελθόντος, τις γραμμένες από πριν 

νεκρολογίες. Στο πρόσωπο του Μοντέιρο Ρόσσι, ενός νεαρού ιταλικής καταγωγής, και της 

αρραβωνιαστικιάς του Μάρτα, βρίσκει δύο παράξενους όσο και αταίριαστους συνεργάτες. Μιά 

συνεργασία που θα οδηγήσει στην ανατροπή της ζωής του γέρου δημοσιογράφου, σε μια 

έντονη εσωτερική επίπονη συνειδητοποίηση.»       

        - από το οπισθόφυλλο 

 

 

 

Καλό καλοκαίρι! 
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Θέμελης, Νίκος. Η αναζήτηση. Αθήνα: Εκδόσεις Κέδρος, 1998. (Μ ΘΕΜ) 

 

«Έξι πρόσωπα αφηγούνται ισάριθμες ιστορίες και συνθέτουν συγχρόνως 

την περιπέτεια ζωής του κεντρικού ήρωα και των σχέσεών τους μαζί του. 

Σχέσεις εξουσίας και δεσμοί καταπίεσης, αλλά και σχέσεις φιλίας και έρωτα, 

ελευθερίας και δημιουργίας. Σ' έναν κόσμο που φεύγει και σ' έναν κόσμο 

που έρχεται, στα τέλη του περασμένου αιώνα και στις αρχές του 20ου, 

κάποιοι αναζητούν καινούριες απαντήσεις, συγκρούονται για τις ιδέες τους, 

κυνηγούν προσωπικά και συλλογικά οράματα. Πρόσωπα που κουβαλούν 

την ιστορία των προγόνων τους και αποφασίζουν να γράψουν τη δική τους. 

Χαράζουν μόνοι τους το δρόμο τους, πιστεύουν σε αξίες, δημιουργούν, 

μπορούν ν' αντλούν δύναμη ακόμα κι όταν όλα τους έρχονται ανάποδα. Στάσεις ζωής και πάθη 

μιας ζωής, γνώση και ημιμάθεια, άλλοτε τους πάνε μπροστά κι άλλοτε τους βασανίζουν. Άλλοι 

αντιλαμβάνονται τον κόσμο χωρίς σύνορα και άλλοι στον μικρόκοσμό τους ξέρουν να ζουν 

ειρηνικά κι αδελφωμένα, αντάμα με αλλόθρησκους κι αλλοεθνείς, το δικό τους παραμύθι.» 

       - από το οπισθόφυλλο 

 

 

 

Κορομηλά, Μαριάννα. Ευτυχισμένος που έκανε το ταξίδι του Οδυσσέα. Αθηνά: Άγρα, 2005. 

(920.009289 ΚΟΡ) 

 
«Το βιβλίο αυτό είναι ένα ταξίδι και μια βιογραφία. Ο χώρος είναι ο κόσμος 

που ανοίγεται πέρα από τον Bόσπορο και τις Συμπληγάδες· ο κόσμος της 

Mαύρης Θάλασσας. O ήρωας ανήκει στην τελευταία γενιά των Eλλήνων του 

Eύξεινου Πόντου. Γεννήθηκε το 1899 σ' ένα θρακικό χωριό της Oθωμανικής 

Aυτοκρατορίας. Oι περιπέτειές του αρχίζουν το 1914, μετά τους 

Bαλκανικούς, όταν, μαθητής ακόμα, δίχως πατρίδα και περιουσία, πήγε στη 

Pουμανία να δουλέψει. O Πρώτος Πόλεμος τον βρήκε στην Kωνστάντζα. 

Έφυγε για το Γαλάτσι. Tο μέτωπο έσπασε. Aπό τον Δούναβη βρέθηκε στον 

Δόν. Mπερντιάνσκα στην Aζοφική. Ξέσπασε η Oκτωβριανή Eπανάσταση. Nοβορωσίσκ. Oι 

Λευκορώσοι αποχωρούν, οι Άγγλοι αποχωρούν. Aπό τον Kαύκασο βρέθηκε στην Πόλη λίγο 

πριν από την Kαταστροφή. Kωνστάντζα ως το '44. Bουκουρέστι μετά τον Δεύτερο Πόλεμο. 

Ώσπου, το 1950, εγκαταλείποντας πια τη Mαύρη Θάλασσα, έφτασε με τη γυναίκα του και δυο 

μικρά παιδιά στον ρουμανοπροσφυγικό καταυλισμό του Λαυρίου. H μεταπολεμική Eλλάδα: 

ένας νέος κι άγνωστος κόσμος. Στα πενηνταένα του χρόνια, ο πολυταξιδεμένος μεγαλέμπορος 

αρχίζει για έβδομη φορά τη ζωή του από την αρχή. Aγρότης στο Kορωπί. H ιστορία είναι πέρα 

για πέρα αληθινή και βασίζεται στην αυτοβιογραφία του Γιάνκου Δανιηλόπουλου.»  

         - από τη Βιβλιονέτ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Χουζούρη, Έλενα. Ο θείος Αβραάμ μένει πάντα εδώ: μυθιστόρημα. Αθήνα: Εκδόσεις 

Πατάκη, 2016. (Μ ΧΟΥ) 

«Τρεις φωτογραφίες κι ένα χειρόγραφο µε τις χρονολογίες 1931, 1939, 

1941-1944 που κληρονοµεί από τη Θεσσαλονικιά γιαγιά της Λούνα, ωθούν 

την εγγονή Αλίζα να επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέµβριο του 2012. 

Επίσηµη αιτιολογία για το ταξίδι της εικοσιεπτάχρονης µεταπτυχιακής 

φοιτήτριας ιστορίας στο Πανεπιστήµιο του Τελ Αβίβ, η έρευνα για το 

µεταπτυχιακό της µε θέµα "Ο βίος και το έργο του Αβραάµ Μπεναρόγια". 

Η αλήθεια όµως είναι η επιθυµία της να ανακαλύψει τι κρύβουν τόσο οι 

τρεις φωτογραφίες όσο και οι χρονολογίες που έχει καταγράψει η Λούνα. 

Και πραγµατικά κρύβονται πολλά και επώδυνα, τα οποία η Αλίζα 

ανακαλύπτει σταδιακά και µε δυσκολία. Στο επίκεντρο των ανακαλύψεών της ο µοιραίος 

έρωτας της Λούνα µε τον αντάρτη Παύλο, ο αιρετικός τρόπος διάσωσής της από το 

Ολοκαύτωµα, η περιπέτειά της µέχρι να φτάσει στην Παλαιστίνη το 1946. Καθώς η Αλίζα 

ψάχνει, οι αινιγµατικές χρονολογίες της γιαγιάς της πλαισιώνονται από εικόνες µιας πάλαι ποτέ 

ευτυχισµένης ζωής στη Salonico, έως την ηµέρα που οι Γερµανοί µπαίνουν στην πόλη. Σ’ αυτές 

τις εικόνες θέση κατέχει και ο Αβραάµ Μπεναρόγια, καθώς και οι σοσιαλιστικοί εργατικοί 

αγώνες της Φεντερασιόν στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα στη Θεσσαλονίκη. Ένα 

πολυφωνικό, πολυεπίπεδο, διαχρονικό µυθιστόρηµα για τα πολλαπλά πρόσωπα των 

συλλογικών ταυτοτήτων, της Μνήµης και προπαντός για τη συµφιλίωση και την παραδοχή των 

όσων κληρονοµούµε από το παρελθόν και καθορίζουν το παρόν µας. Ένα µυθιστόρηµα για το 

Ολοκαύτωµα της Θεσσαλονίκης και τα φαντάσµατα των χαµένων σεφαραδιτών Εβραίων που 

κυκλοφορούν έως σήµερα, αδικαίωτα, στους δρόµους της.»     

        - από το οπισθόφυλλο 

 

Barbery, Muriel. Η κομψότητα του σκαντζόχοιρου: μυθιστόρημα. Αθήνα: Σύγχρονοι 

Ορίζοντες, 2008. (Μ BAR) 

«Σπάνιες στιγμές αληθινής ομορφιάς μέσα από υπέροχες σελίδες 

λογοτεχνίας, με έξυπνο χιούμορ, ευαισθησία και αγάπη για τη ζωή, σε μια 

αριστουργηματική αφήγηση με δύο πρόσωπα: "Το όνομα μου είναι Ρενέ. 

Είμαι πενήντα τεσσάρων χρονών, χήρα, μικρόσωμη, στρουμπουλή και 

άσχημη. Τα τελευταία είκοσι εφτά χρόνια είμαι η θυρωρός του κτιρίου στην 

οδό Γκρενέλ 7, ενός όμορφου μεγάρου, που χωρίζεται σε οκτώ μεγάλα 

υπερπολυτελή διαμερίσματα. Δε σπούδασα, ήμουν πάντοτε φτωχή, 

διακριτική και ασήμαντη. Ανταποκρίνομαι όμως τέλεια σε ό,τι η κοινωνία 

πιστεύει ως υπόδειγμα θυρωρού πολυκατοικίας· κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι γνωρίζω 

πολύ περισσότερα από τους πλούσιους αλαζόνες." "Το όνομα μου είναι Παλόμα. Είμαι δώδεκα 

χρονών και μένω στην οδό Γκρενέλ 7, σ' ένα αρχοντικό διαμέρισμα. Εντούτοις, παρά την 

καλοτυχία και τα πλούτη, από πολύ καιρό ξέρω ότι ο τελικός προορισμός μου είναι η γυάλα με 

τα ψάρια. Πώς το γνωρίζω; Τυχαίνει να είμαι έξυπνη. Εξαιρετικά έξυπνη, μάλιστα. Γι' αυτό έχω 

πάρει την απόφαση μου· στο τέλος της σχολικής χρονιάς, τη μέρα των γενεθλίων μου, στις 16 

Ιουνίου, θ' αυτοκτονήσω." Δύο ηρωίδες διαφορετικές μεταξύ τους, με κρυμμένους εσωτερικούς 

κόσμους και ανείπωτα μυστικά, που θα αποκαλυφθούν με την άφιξη του κυρίου Όζου, ενός 

καλλιεργημένου και πλούσιου Γιαπωνέζου.»       

        - από το οπισθόφυλλο 

 

 

 



Camus, Albert. Ο ξένος: μυθιστόρημα. Αθήνα:Εκδόσεις Καστανιώτη, 2010. (Μ CAM) 

«Έχοντας χάσει την αίσθηση των ανθρώπινων νόμων, ο ξένος αποδέχεται 

τις συνέπειες του αυτοαποκλεισμού του ζώντας στις παρυφές της κοινωνίας. 

Αντίθετα, για τη λογοτεχνία αποτελεί το επίκεντρο, με τη διαφορετικότητα να 

κατοχυρώνει τις αντιφάσεις του, απόλυτος εγωιστής και συγχρόνως ήρωας 

της αυταπάρνησης, απάνθρωπος μαζί και ευαίσθητος. Η πολλαπλότητα 

των μεταμορφώσεων του ξένου μέσα από το έργο μεγάλων δημιουργών 

αποτελεί το αντικείμενο αυτού του βιβλίου.»     

     - από τη Βιβλιονέτ 

 

Doerr, Anthony. Όλο το φως που δεν μπορούμε να δούμε: μυθιστόρημα. Αθήνα: Εκδόσεις 

Πατάκη, 2016. (Μ DOE) 

«Η Μαρί Λορ Λεµπλάν ζει µε τον πατέρα της στο Παρίσι, σε απόσταση 

αναπνοής από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όπου εκείνος εργάζεται ως 

κλειθροποιός. Στα έξι της χρόνια τυφλώνεται κι ο πατέρας της φτιάχνει την 

τέλεια µινιατούρα της γειτονιάς τους για να της µάθει τον δρόµο για το σπίτι 

τους. Όταν εισβάλλουν οι Γερµανοί στη χώρα, τον Ιούνιο του 1940, πατέρας 

και κόρη φεύγουν για το Σαιν Μαλό, µεταφέροντας ένα επικίνδυνο µυστικό. 

Ο Βέρνερ Πφέννιχ είναι ένα ορφανό αγόρι από τη Γερµανία που προορίζεται 

να δουλέψει στο ίδιο ανθρακωρυχείο που σκοτώθηκε ο πατέρας του. Όµως 

βρίσκει και επιδιορθώνει ένα χαλασµένο ραδιόφωνο και ξαφνικά η ζωή του γεµίζει καινούριες 

δυνατότητες. Χάρη στο ταλέντο του κερδίζει µια θέση σε µια από τις καλύτερες στρατιωτικές 

ακαδηµίες, µπορεί όµως να κυνηγήσει το όνειρό του όποιο κι αν είναι το τίµηµα; Εκατοντάδες 

χιλιόµετρα µακριά, σε µια οχυρωµένη πόλη δίπλα στη θάλασσα, ένας γέρος ακούει µια φωνή 

χαµένη από καιρό και ανακαλύπτει νέους κόσµους χωρίς ποτέ να βγαίνει από το σπίτι του. 

Αλλά ο επικείµενος κίνδυνος δε θα του επιτρέψει να µείνει κλεισµένος µέσα για πάντα. Με 

φόντο µια Ευρώπη που την καταπίνει σιγά σιγά ο Β΄ Παγκόσµιος πόλεµος, στην οποία οι ζωές 

συγκρούονται απρόβλεπτα, το "Όλο το φως" που δεν µπορούµε να δούµε φωτίζει το πώς, 

παρά τις αντιξοότητες, οι άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν το καλό. Πρόκειται για µια 

συναρπαστική ιστορία θάρρους και θυσίας και για µια συγκλονιστική ελεγεία της αθωότητας.»

         - από το οπισθόφυλλο 

 

Gomrich, Ernst Hans. Μικρή ιστορία του κόσμου. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 2007. 

 (909 GOM) 

«Ο Ernst Gombrich, ένας από τους εξέχοντες θεωρητικούς του εικοστού 

αιώνα, πέτυχε αυτό που ακόμα και σήμερα φαίνεται απίστευτο: να αφηγηθεί 

την ιστορία της ανθρωπότητας, από την εποχή του λίθου ως την εποχή της 

πυρηνικής ενέργειας, σύντομα, περιεκτικά, αλλά και με πειστικό τρόπο. 

Σίγουρος για τη φιλομάθεια των νεαρών αναγνωστών του, αλλά κι αυτών 

που έχουν μείνει νέοι, ζωντανεύει με γλώσσα απλή και γλαφυρή την ιστορία 

του κόσμου, τα επιτεύγματα του ανθρώπου, τη μετάβαση από τη μία 

ιστορική περίοδο στην άλλη, τις σημαντικότερες προσωπικότητες και 

συγκρούσεις με τέτοιο τρόπο, που ο αναγνώστης συλλαμβάνει αμέσως αυτή 

τη μακρά και περίπλοκη πορεία. Το βιβλίο εκδόθηκε για πρώτη φορά στη Βιέννη το 1935. Το 

2001, μετά το θάνατο του συγγραφέα, αυτός ο τόμος που είχε κυκλοφορήσει σε εκατοντάδες 

χιλιάδες αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο και είχε ήδη μεταφραστεί σε 21 γλώσσες, 

ξανακυκλοφόρησε σε μια νέα έκδοση, με διορθώσεις και προσθήκες του ίδιου του Gombrich, 

και με έναν πρόλογο της εγγονής του, Leonie Gombrich, που περιγράφει τη διαδικασία 

συγγραφής του από την πλευρά της οικογένειας.»      

        - από τη Βιβλιονέτ 



Kehlmann, Daniel. Η μέτρηση του κόσμου: μυθιστόρημα. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 

2007. (Μ KEH) 

«Γύρω στα τέλη του 18ου αιώνα, δύο νεαροί Γερμανοί ετοιμάζονται να 

μετρήσουν τον κόσμο. O ένας, ο Αλεξάντερ φον Χούμπολτ, διασχίζει 

ζούγκλες και στέπες, διαπλέει τον Oρινόκο, δοκιμάζει δηλητήρια, μετράει 

ψείρες, σέρνεται σε σπηλιές, κατακτά κορυφές ηφαιστείων και συναντά 

θαλάσσια τέρατα και ανθρωποφάγους. O άλλος, ο μαθηματικός και 

αστρονόμος Καρλ Φρίντριχ Γκάους, δεν μπορεί να ζήσει χωρίς γυναίκες, 

όμως πετάγεται από το κρεβάτι του την πρώτη κιόλας νύχτα του γάμου του 

για να σημειώσει μαθηματικές εξισώσεις - και αποδεικνύει στην ιδιαίτερη 

πατρίδα του, τη Γοτίγγη, ότι ο χώρος καμπυλώνει. Γερασμένοι, διάσημοι 

και κάπως παράξενοι, συναντιούνται στο Βερολίνο το 1828 και δίνουν το έναυσμα για να γραφεί 

ένα από τα ωραιότερα μυθιστορήματα των τελευταίων χρόνων. Τεράστια λογοτεχνική και 

εμπορική επιτυχία στη Γερμανία, η "Μέτρηση του κόσμου" ήδη μεταφράζεται σε όλες τις 

γλώσσες του κόσμου.»          

        - από το οπισθόφυλλο 

Ogawa, Yoko. Ο αγαπημένος μαθηματικός τύπος του καθηγητή. Αθήνα: Άγρα, 2010.  

 (Μ OGA) 

Λογοτεχνικό βραβείο Γιομιούρι, Μεγάλο Βραβείο των 

Βιβλιοπωλών, Βραβείο της Εταιρείας Μαθηματικών 

«Αυτός είναι ένας λαμπρός εξηντάχρονος καθηγητής μαθηματικών 

που, ύστερα από ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα, ζει με μια βραχεία 

μνήμη μόλις ογδόντα λεπτών. Αυτή είναι μια ευαίσθητη και 

πανέξυπνη οικονόμος που αφοσιώνεται στη φροντίδα του. Κάθε 

πρωί, όταν ο καθηγητής και η οικονόμος συστήνονται εκ νέου ο 

ένας στον άλλον, ανθίζει μια παράξενη, όμορφη σχέση μεταξύ 

τους. Ο καθηγητής μπορεί να μη θυμάται τι έφαγε για πρωινό, 

άλλα στο μυαλό του είναι ακόμα ζωντανές οι κομψές εξισώσεις από το παρελθόν. 

Μετά από δική του προτροπή, η οικονόμος του γνωρίζει τον δεκάχρονο γιό της. Έτσι 

ξεκινά μεταξύ τους μια θαυμάσια σχέση. Ο καθηγητής σκαρώνει έξυπνους 

μαθηματικούς γρίφους -βασιζόμενος άλλοτε στο νούμερο του παπουτσιού της και 

άλλοτε στην ημερομηνία γέννησής της- και οι αριθμοί αποκαλύπτουν έναν κόσμο 

ποίησης και καταφυγής τόσο στην οικονόμο όσο και στο γιό της. Με κάθε νέα 

εξίσωση, οι τρεις χαμένες ψυχές σφυρηλατούν μια στοργή πιο μυστήρια από τους 

νοητούς άριθμούς και ένα δεσμό που διατρέχει βαθύτερα τη μνήμη.»   
        - από το οπισθόφυλλο 

 

Schlink, Bernhard. Διαβάζοντας στη Χάννα. Αθήνα: Κριτική, 1999. (Μ SCH) 

Prix laure-Bataillon, Ελληνο-γερμανικό Βραβείο Μετάφρασης 

«Επιστρέφοντας στο σπίτι ο 15χρονος Μίχαελ Μπεργκ έχει μία κρίση. Τον 
βοηθά μια 35άρα. Αργότερα ο έφηβος την επισκέπτεται με μια ανθοδέσμη, 
για να την ευχαριστήσει. Την ξαναεπισκέπτεται, γιατί η Χάννα είναι η πρώτη 
γυναίκα που ποθεί. Είναι η αρχή ενός κρυφού έρωτα. Όμως ένα μυστήριο 
περιβάλλει τη Χάννα. Κάποια μέρα εξαφανίζεται. Από τη ζωή του, όχι από 
τη σκέψη του. Χρόνια αργότερα τη βλέπει φοιτητής πια της Νομικής αυτός, 
στην αίθουσα του δικαστηρίου. Η Χάννα κατηγορείται ως εγκληματίας 

πολέμου. Ο νεαρός νομικός κλονίζεται. Το παρελθόν -του έρωτά του αλλά και της χώρας του- 
ξαναζωντανεύει ... Μυθιστόρημα με πολλαπλά επίπεδα ανάγνωσης, το "Διαβάζοντας στη 
Χάννα", διακρίνεται γι' αυτό το προτέρημα που μόνο τα έργα υψηλής ποιότητας διαθέτουν και 
γι' αυτό όλο και πιο σπάνια απαντώνται: είναι ένα σύντομο και συνάμα συγκλονιστικό 
μυθιστόρημα που μπορούν να το απολαύσουν όλοι οι αναγνώστες, απαιτητικοί και μη.»  
        - από το οπισθόφυλλο 


