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Αρτζανίδου, Έλενα. Η Ξένη στον Ρήνο. Ψυχογιός, 2019. 

 (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ ΑΡΤ) 

«Ποια είναι η Ξένη; Πώς βρέθηκε στον ποταμό Ρήνο; Ποιο είναι το 

μυστικό της οικογένειά της; Μια ιστορία πλημμυρισμένη από ένταση 

και μυστήριο» 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 



Γαρμπή, Έρικα Αγγέλικα. «Δέλτα Χι»: ο μηχανισμός των Αντικυθήρων. Κόκκινη 

 Κλωστή Δεμένη, 2017. (ΕΦHΒΙΚΟ Μ ΓΑΡ) 

«Εδώ και μερικούς μήνες ο Διονύσης και η Χριστίνα έχουν 

δημιουργήσει την ηλεκτρονική εφημερίδα «Δέλτα Χι», που την 

κρατούν κρυφή απ’ τους μεγάλους. Ώσπου μια μέρα ο καλός τους 

φίλος Μπακ τους ζητάει να φυλάξουν ένα παράξενο εξάρτημα και να 

το κρατήσουν μυστικό απ’ όλους…  Το πρώτο βιβλίο της σειράς 

μυθιστορημάτων επιστημονικής φαντασίας «Δέλτα Χι», όπου 

αστρονομία, αρχαιολογία και ιστορία σμίγουν σε μια σύγχρονη 

περιπέτεια μυστηρίου, με το αινιγματικό Μηχανισμό των 

Αντικυθήρων να ξεκλειδώνει ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χώρο και 

στον χρόνο.» 

 

Ζέη, Άλκη. Ένα παιδί από το πουθενά. Μεταίχμιο, 2019. 

 (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ ΖΕΗ) 

« Η Άλκη Ζέη γράφει με τη φωνή ενός παιδιού και αφηγείται την 

περιπέτεια του να μεγαλώνεις σήμερα. Μπορεί η λύση που αναζητά ο 

μικρός της ήρωας να κρύβεται από απλούστερα πράγματα; Μπορεί ο 

κόσμος να εξημερωθεί;» 

 

Κοντολέων, Μάνος. Ο Φωκίων δεν ήταν ελάφι. Εκδόσεις Πατάκη, 2018. 

 (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ ΚΟΝ) 

«Μια συμβολική ιστορία που αναφέρεται στον αγώνα των ανθρώπων 

για δικαιοσύνη και ελευθερία. Ο Φωκίων –ένα παλικάρι που μοιάζει με 

ελάφι- έρχεται από μια φανταστική χώρα, όπου οι άνθρωποι 

συνομιλούν με τα ζώα. Ο Φωκίων συνειδητοποιεί πως υπάρχουν τόποι 

όπου κάποιοι στερούν την ελευθερία και την αξιοπρέπεια των άλλων 

κατοίκων. Και αποφασίζει να δράσει…» 

 

 

Κουππάνου, Άννα. Τη μέρα που σπάσαμε τον κόσμο: το κλαμπ των χαμένων. 

Εκδόσεις Πατάκη, 2019. (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ ΚΟΥ) 

«Όλα ξεκίνησαν με το ανεξήγητο φως στο γήπεδο του ποδοσφαίρου. 

Ένα φως χωρίς αρχή, χωρίς τέλος. Το μυστήριο φως όμως οδηγεί σε 

άλλα πολλά μυστήρια, σε μηνύματα από άλλα σύμπαντα, σε 

μαθηματικούς  γρίφους, σε συναντήσεις με φαντάσματα, σε ταξίδια 

στον χρόνο, στην καταστροφή του κόσμου, σε νόστιμα σάντουιτς με 



μοτσαρέλα, αλλά αυτό που παραμένει το πιο μεγάλο μυστήριο από όλα είναι η Λίζι 

Γρκιν!» 

 

Κουτσοδημητροπούλου, Τζένη. Κοραλλιογενής ύφαλος. Μεταίχμιο, 2020. 

 (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ ΚΟΥ) 

«Με λένε Άννα. Φέτος ξεκίνησα το Γυμνάσιο. Αγαπώ τη μουσική και 

τη ζωγραφική. Ειδικά το δεύτερο. Ζωγραφίζω παντού. Άλλωστε, δεν 

έχει σημασία πού ζωγραφίζει κάποιος, στο χαρτί, στον καμβά, στους 

τοίχους: η τέχνη υπάρχει παντού. Αυτό πίστευα, μέχρι που αντίκρισα 

τον τοίχο του Χημείου και άλλαξα γνώμη. Κι αυτό μόνο η αρχή… 

Σύμβολα, συνθήματα, μουντζούρες. Τα βλέπω παντού, έχουν γεμίσει 

τοίχους, κολόνες, μάντρες…. Δε πάει άλλο με αυτή την κατάσταση, 

το έχουν παρακάνει! Το αποφάσισα! Θα το φτιάξω! Αύριο κιόλας…» 

 

Λυχναρά, Λίνα. Το παιδί με τα δυο πρόσωπα. Εκδόσεις Πατάκη, 2017. 

 (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ ΛΥΧ) 

 

«Ο αστυνόμος Μίλτος Ζαφείρης θα προσπαθήσει να εξιχνιάσει μια 

δύσκολη υπόθεση. Να ανακαλύψει ένα εξαφανισμένο παιδί, τον 

Κωνσταντίνο. Ένα σατανικό παιχνίδι έχει στηθεί και ο ήρωας 

αναγκάζεται να γίνει το «παιδί με τα δύο πρόσωπα». Θα τους ξεγελάσει 

όλους, ακόμα και τον Άρη, τον πιο καλό του φίλο.» 

 

Μυρογιάννη, Έλσα. Το όνειρο του Ιωάννη. Καλειδοσκόπιο, 2018.  

 (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ ΜΥΡ) 

«Από το οικογενειακό κτήμα στα Επισκοπικά της Κέρκυρας, ο 

Ιωάννης Καποδίστριας βρέθηκε αρκετά νέος να σταδιοδρομεί ως 

διπλωμάτης στην Ευρώπη του Ναπολέοντα. Η μόρφωση, η πατρική 

επιρροή, η εμπειρία του στην Επτάνησο Πολιτεία οδήγησαν σε μια 

ζωή γεμάτη προκλήσεις. Ταξίδεψε σε όλη την Ευρώπη, υπηρέτησε μια 

τεράστια αυτοκρατορία, συνεργάστηκε ή συγκρούστηκε με τις 

μεγαλύτερες πολιτικές φυσιογνωμίες της εποχής του… Μέχρι που 

εκλέχτηκε κυβερνήτης της ρημαγμένης Ελλάδας, μιας χώρας που 

γνώριζε μόνο από τα διαβάσματά του…» 

 

 

 



Παναγιωτάκης, Γιώργος. Ο Ισιντόρ και το φεγγάρι. Εκδόσεις Πατάκη, 2019.  

 (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ ΠΑΝ) 

Βραβείο Ελληνικού τμήματος του ΙΒΒΥ 

«Στις λέξεις, Ισιντόρ, εκεί κρύβεται η μαγεία! Είναι η καλύτερη, η πιο 

σημαντική δουλειά του κόσμου. Το μεγάλο όνειρο του μικρού Ισιντόρ: 

να φυλάξει και αυτός το αόρατο σκοινί του φεγγαριού. Να περιπολεί 

ακούραστος στην ταράτσα, να δοκιμάζει το σκοινί με το χέρι του για 

να δει αν είναι δεμένο καλά…  Μια ιστορία για τα όνειρα, τη φιλία, τον 

αγώνα. Και για τα θαύματα που ξεπηδούν από τις λέξεις μας και 

αγκαλιάζουν ολόκληρη τη Γη.» 

 

Παπαγιάννη, Μαρία. Παπούτσια με φτερά. Εκδόσεις Πατάκη, 2016.  

 (ΕΦΗΙΒΚΟ 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. 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 

 

Σιδηροπούλου, Μελίνα. Ήλιος με μουστάκια. Καλειδοσκόπιο, 2019.  

 (ΕΦΗΙΒΚΟ Μ ΣΙΔ) 

«Η Μαρίνα είναι η ηρωίδα αυτής της ιστορίας ενηλικίωσης, που 

αφηγείται με γλυκόπικρο τρόπο, στοιχεία μαγικού ρεαλισμού και 

γενναίες δόσεις χιούμορ τη χαρά, το δέος και τον πόνο του να 
μεγαλώνεις.» 

- από τη βιβλιονέτ 

 

Τσερόλας, Πάνος. Στα ίχνη του ντουκουζούρι. Κέδρος, 2016. 

  (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ ΤΣΕ) 

«Τι γυρεύει ένας εξερευνητής παράξενων, σπάνιων και μυθικών 

πλασμάτων σε μια εμπόλεμη ζώνη; Και τι είναι άραγε το περίφημο 

ντουκουζούρι; Κάποιο μυθικό πλάσμα του μακρινού Ασταρμπανιμπάντ 

ή μήπως όντως υπάρχουν τρωκτικά που τραγουδούν; […] Η πρώτη 



περιπέτεια του Διονύση Δελή είμαι μια ιστορία δράσης, επιβίωσης αλλά και αγάπης για 

τη ζωή. Αγάπη που επιβιώνει ακόμα και μέσα στους χειρότερους βομβαρδισμούς.» 

 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Lee Dodd, Amber. Στα ίχνη του κεραυνού. Μεταίχμιο, 2019. (ΕΦΗΙΒΚΟ Μ LEE) 

«Η Αμέλια Έστερ Μακλέοντ ζει σε ένα ανεμοδαρμένο νησί, σε ένα 

παλιό σπίτι, κάτω ακριβώς από το Βόρειο Σέλας. Ο μπαμπάς της είναι 

σιωπηλός και λυπημένος από τότε που η μαμά της τους άφησε, και ο 

αφηρημένος παππούς της φαίνεται ξαφνικά πεπεισμένος ότι κάτι 

παράξενο πρόκειται να συμβεί. Η Αμέλια δυσκολεύεται να 

προσαρμοστεί στο νέο της σχολείο… Όταν όμως στα γενέθλιά της 

κάνει μια ευχή, να ξανασμίξει με τη μητέρα της, μια ασυγκράτητη 

μαγεία αναδύεται από τη θάλασσα…» 

 

Doyle, Arthur, Conan Sir. Το σκυλί των Μπάσκερβιλ. Μεταίχμιο, 2018.  

 (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ DOY) 

 «Οι ιστορίες του Σέρλοκ Χολμς αποτελούν ορόσημα στο είδος του 

αστυνομικού μυθιστορήματος, και το Σκυλί των Μπάσκερβιλ, 

εμπνευσμένο από έναν θρύλο του 17ου αιώνα για ένα διαβολικό 

κυνηγόσκυλο που έβγαζε φλόγες από το στόμα του, είναι ίσως η πιο 

χαρακτηριστική ιστορία του «σερλοκικού» μύθου, απαραίτητο 

ανάγνωσμα για κάθε λάτρη του δαιμόνιου ντετέκτιβ.» 

 

 

Potter, Ellen. Ολίβια Κίντνεϋ. Εκδόσεις Πατάκη, 2015. (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ POT) 

«Ο πατέρας της Ολίβιας Κίντνεϋ είναι επιστάτης και μόλις έπιασε 

δουλειά σε μια καινούρια πολυκατοικία. Μόνο που σ’ αυτή την 

πολυκατοικία συμβαίνουν τρελά πράγματα: σαύρες που μιλάνε 

σέρνονται παντού, μια εξόριστη πριγκίπισσα στοιχειώνει τους 

διαδρόμους, στο διαμέρισμα 7Δ φουντώνει ένα τροπικό δάσος, ενώ 

υπάρχει επίσης κι ένα διαμέρισμα που είναι ολόκληρο φτιαγμένο από 

γυαλί! […] Ένα μυθιστόρημα που ακολουθεί την παράδοση της Αλίκης 

στη Χώρα των Θαυμάτων και δημιουργεί έναν κόσμο αλλιώτικό, 

διασκεδαστικό, μαγικό και απολύτως αυθεντικό.» 

 



Rundell, Katherine. Τα παιδιά στις στέγες. Εκδόσεις Πατάκη, 2020.  

 (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ RUN) 

Βραβεία: Blue Peter Book, Waterstone’s Children’s Book 

«Όλοι λένε στη Σόφι ότι έμεινε ορφανή σε ένα ναυάγιο. Αλλά εκείνη 

είναι πεπεισμένη πως η μητέρα της έχει σωθεί. Κανείς όμως δεν την 

πιστεύει και η Σόφι αποφασίζει να τους αποδείξει πως έχει δίκιο. 

Κυνηγημένη από τις αρχές, βρίσκει τον Ματτέο – ένα αγόρι που ζει 

ψηλά, στις στέγες του Παρισιού. Τρέχοντας πάνω στις στέγες, θα 

καταφέρουν άραγε να βρουν τη μητέρα της προτού να είναι πολύ 

αργά; Μια συναρπαστική ιστορία που μιλάει για το πώς να κυνηγάς 

τα όνειρά σου και να μην αγνοείς ποτέ τις πιθανότητες.» 

 

Part, Michael. Η ιστορία της Γρκέτα Τούνμπεργκ: η διαφορά είναι δύναμη. 

 Εκδόσεις Πατάκη, 2020. (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ PAR) 

«Οι γονείς της είχαν αντιρρήσεις. Οι συμμαθητές της την άφησαν 

μόνη. Οι περαστικοί απορούσαν με αυτή την έφηβη με τα κοτσιδάκια, 

η οποία καθόταν μόνη μπροστά από το σουηδικό Κοινοβούλιο με ένα 

αυτοσχέδιο πλακάτ που έγραφε «Αποχή από το σχολείο για το κλίμα» 

[…] Ένα χρόνο αργότερα, η διαμαρτυρία της πυροδότησε το 

παγκόσμιο κίνημα στο οποίο συμμετέχουν πλέον εκατομμύρια 

άνθρωποι που έχουν ένα κοινό στόχο να σωθεί ο πλανήτης.» 

 

Kerr, Philip. Φρίντριχ, ένας σπουδαίος ντεντέκτιβ. Κέδρος, 2019.  

 (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ KER) 

«Βερολίνο, 1933. Ο Φρίντριχ Κίσελ είναι δεκατριών χρονών και μέχρι 

τώρα το συγκλονιστικότερο γεγονός της ζωής του είναι ότι βρέθηκε 

στην πρεμιέρα της κινηματογραφικής μεταφοράς του αγαπημένους 

βιβλίο Ο Αιμίλιος και οι ντετέκτιβ. Ο Φρίντριχ ονειρεύεται να γίνει 

κάποτε πραγματικός ντετέκτιβ. Σο μεταξύ τίποτα δεν εμποδίζει εκείνον 

και τους φίλους του, να παριστάνουν τους ντετέκτιβ: καταγράφουν 

πινακίδες αυτοκινήτων και γενικότερα παρακολουθούν όσα 

συμβαίνουν γύρω τους.» 

 

 

 

 



ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

Balding, Clare. The racehorse who disappeared. Puffin, 2018. 

 (JF BAL) 

“Life is getting back to normal for Charlie Bass after her reluctant 

racehorse, Noble Warrior, won the Derby. Then, in the dead of night, 

Noble Warrior vanishes. The police are baffled. The clues are few. 

And if Charlie can’t track down her beloved horse herself, she may 

never see him again…” 

 

Child, Lauren. Hubert Horatio: how to raise your grown-ups. HarperCollins, 

 2019. (JF CHI) 

“Perhaps you ‘re asking yourself just how Hubert came to be such an 

exceptionally responsible child? The answer really has a great deal to 

do with his parent being exceptionally irresponsible grown-ups […] A 

witty, inventive and whimsical story!” 

 

 

French, Jackie. The goat who sailed the world. Angust and Robertson, 2006. 

 (JF FRE) 

“The HM Bark Endeavour is sailing to Tahiti to measure the transit of 

Venus, but there are rumours that once the task is completed, 

Lieutenant James Cook has a set of secret orders – orders that 

command him to search for the Great South Land. Isaac is twelve and 

has joined the crew of the Endeavour as a master’s servant, good for 

scrubbing decks and not much else. He’s certainly not considered good 

enough to fetch hay for the Goat who will provide fresh milk for Cook 

and his officers. And this goat even has more experience at sea than Isaac – she has 

already sailed around the world once, watching the ocean and lands slip by from her 

spot on the quarterdeck.” 

 

McCall Smith, Alexander. The sands of shark island. BC Books, 2016. (JF MCC) 

 “Ben and Fee MacTavish and the rest of the crew of the School ship 

Tobermory set off for the Caribbean to explore some of the world’s 

finest waters for sailing. Their routine of seamanship and snorkeling, 

kitesurfing and diving is soon interrupted, however, after Captain 

Macbeth comes into possession of an old map. When it is stolen, Ben, 



Fee and their friends find themselves drawn into a mystery which leads them 

towards the sinister Shark Island…”   

 

Na, An. A step from heaven. Atheneum, 2016. (JF NA) 

 

“From master storyteller An Na comes the Printz Award–winning novel 

about a Korean girl who tells her firsthand account of trying to find her 

place and identity in America from the day she leaves Korea as a child 

to her rocky journey through the teenage years.”   

       - from Amazon 

 

Palmer, Tom. Ghost Stadium. Barrington Stoke, 2018. (JF PAL) 

 “School’s out for the summer, and Lucas, Irfan and Jack have a plan 

to get the holidays off to a superb start. They’re going to climb into 

the old Northface Stadium. Camp for the night. Relive the glory days 

when Yorkshire County F.C. still played there. But a man lost his life 

in the stadium years ago. Now something has awoken. The boys are 

not alone…” 

 

 

Rogers, Tom. Eleven. Alto Nido Press, 2014. (JF ROG) 

 “Alex Douglas always wanted to be a hero. But nothing heroic 

happened to Alex. Nothing, that it, until his eleven birthday. Then 

everything changed. When Alex rescues a stray dog as a birthday gift 

to himself, he doesn’t think his life can get much better. And Radar, 

his new dog, pretty much feels the same saw. But his day has bigger 

things in store for both of them.”   

 

 

Smith, Martin. The football boy wonder. CreateSpace, 2015.  

 (JF SMI) 

“Charlie Fry is football mad. He wears his kit to bed and plays football 

around the clock. But the 11-year-old has a problem: he can’t run far 

because his poorly lungs stop him from sprinting. Then something 

magical happens. A freak accident gives Charlie a goal-scoring gift – 



he can’t miss. But can Charlie convince local team Hall Park to give him a chance to 

use his new skill? Or will the school bullies keep him stuck on the sidelines?”  

 

Wodhams, Joy. The mystery of Graven Manor. CreateSpace, 2014. (JF WOD) 

 “When runaway Matt is sheltered by Samantha in her creepy home, 

Craven Manor, he has no idea he is entering a trap. Who is the 

sinister Mr Higgins? And the even more frightening Great Aunt 

Dorothy? At Craven Manor no one is exactly what they seem. When 

Matt finds his life in danger he tries to escape. And so begins the 

most terrifying experience of his life.” 

 

* Η περιγραφή των βιβλίων βασίστηκε στα οπισθόφυλλα πλην ορισμένων για τα οποία αναγράφεται 

διαφορετική πηγή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


