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Μερικές προτάσεις για να ξέρεις από πού να ξεκινήσεις.  

Μάθε περισσότερα για το κάθε βιβλίο κάνοντας ΚΛΙΚ στο εξώφυλλό του. 

Θα βρεις περισσότερα βιβλία ΕΔΏ.

Ένα βιβλίο που διάλεξες για το εξώφυλλό του

Η βαλίτσα 
της Νίνας 
της Λίνας 
Μουσιώνη

Το καπέλο  
που άκουγε  
τις σκέψεις  
των ανθρώπων 
της Μαρίας 
Νομικού

Ένα μυστικό 
πλανιέται  
στον αέρα  
της Άννα Ρούε

Ένα βιβλίο με πρωταγωνίστρια ένα κορίτσι

Απατεώνες  
στο προαύλιο 
της Ουλρίκε 
Ράιλανς 

Κοραλλιογενής 
ύφαλος  
της Τζένης 
Κουτσοδημητρο- 
πούλου

Η  Έλλα 
στο περιθώριο 
της Καθ Χάου

Ένα βιβλίο που εκδόθηκε φέτος

Πες μας, 
παππού... 
Πώς πήγαμε  
στο φεγγάρι 
του Διονύση  
Π. Σιμόπουλου

Το αγόρι  
που μεγάλωνε 
δράκους  
της Άντι Σέπερντ

Ζαχαροπλα-
στική και 
πόλεμος,  
Το ημερολόγιο 
μιας youtuber  
της Ουλρίκε 
Ράιλανς

Ένα βιβλίο που ανήκει σε σειρά βιβλίων

Η μύτη της θεάς 
του Γίργκεν 
Μπανσέρους 
(από τη σειρά  
«Μια υπόθεση  
για τον ντετέκτιβ 
Κλουζ»)

Η κατάρα 
της χαμένης 
Ατλαντίδας 
του Άρη 
Δημοκίδη 
(από τη σειρά 
«Αόρατοι 
Ρεπόρτερ»)

Πινόκιο,  
ο βασιλιάς  
των παρανόμων 
του Έντουαρντ 
Μπέρι (από τη 
σειρά «Η ωραιότερη 
ιστορία που 
γράφτηκε ποτέ») 

http://flip.metaixmio.gr/VIVLIA_GIA_PAIDIA_KAI_NEOUS/index.html
https://www.metaixmio.gr/el/products/49149145?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/70143178?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/41197889?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/71486118?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/71481971?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/77162762?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/71481978?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/49149136?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/18271105?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/83153884?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/49862639?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/18271125?option_variant_id=0
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Ένα βιβλίο για τη φιλία

Δρακάκια 
στο σχολείο 
του Ίνγκο 
Ζίγκνερ

Φίλες χωρίς 
αρχή και τέλος 
της Ιωάννας 
Μπαμπέτα

Το φαντασματάκι 
της κλειδαρό-
τρυπας  
του Άλεξ Ρίλε

Ένα βιβλίο για την προστασία του περιβάλλοντος

Σώσε 
τον πλανήτη! 
της Λιζ 
Γκόγκερλι

Πιράνχας 
στη στεριά 
της Ελένης 
Ανδρεάδη

Αλλάζουμε πίστα, 
ανεβαίνουμε 
επίπεδο της 
Αντιόπης Φραντζή

Ένα βιβλίο που ο πρωταγωνιστής 
είναι μετανάστης ή πρόσφυγας

Το παιχνίδι 
των δοντιών 
της Ρίας 
Φελεκίδου

Το κουτί  
του Κωνσταντίνου 
Πατσαρού

Η απίστευτη 
κούρσα  
της Φατίμα 
Μπραΐμι  
του Γίργκεν 
Μπανσέρους

Ένα βιβλίο της Άλκης Ζέη

Δείτε ΕΔΏ όλα τα βιβλία της 
και επιλέξτε ελεύθερα.

Ένα βιβλίο του Τζάνι Ροντάρι

Δείτε ΕΔΏ όλα τα βιβλία του 
και επιλέξτε ελεύθερα.

Ένα βιβλίο μυστηρίου

Ο Σέρλοκ Χολμς 
και η κατάρα  
της οδού Μπέικερ 
του Σαμ Χερν

Διπλό μυστήριο 
για την  Έμιλι  
της Λουτσία 
Βακαρίνο

Η Κατ Γουλφ 
αναλαμβάνει 
δράση  
της Λόρεν Σεντ Τζον

Ένα βιβλίο εμπνευσμένο  
από μια πραγματική ιστορία

Φτου ξελύπη  
της Μαριέττας 
Κόντου

Όταν έφυγαν  
τÕ αγάλματα  
της Αγγελικής 
Δαρλάση

2651 ημέρες 
δικτατορίας 
της Μαρίζας 
Ντεκάστρο

https://www.metaixmio.gr/el/author/%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B7-%CE%B6%CE%B5%CE%B7#total-bibliography
https://www.metaixmio.gr/el/author/gianni-rodari
https://www.metaixmio.gr/el/products/35?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/261?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/30312143?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/18271090?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/76341378?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/51423516?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/9781958?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/1417?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/9781988?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/61038398?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/71481982?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/49149142?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/80669782?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/30312154?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/70167840?option_variant_id=0
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Ένα βιβλίο που διάλεξες για την εικονογράφηση

Ο Ασίμ  
και ο δράκος  
του βασιλιά  
της Κατερίνας 
Ζωντανού  
με τις εικόνες  
της Σάντρας 
Ελευθερίου

Οι πλούσιες 
ώρες του 
Ζακομινούς 
Γκενσμπορό 
της Ρεμπέκα 
Ντροτρεμέρ

Το ελαφοκάραβο 
της Ντάσκα 
Σλέιτερ  
με τις εικόνες  
των Αδερφών Φαν

Ένα βιβλίο που σε ταξιδεύει στον χρόνο

Το μαγικό 
περιδέραιο 
των Πασκάλ 
Κονισελά, 
Πακάλ 
Μονζοβάν

Η μαύρη 
σκόνη 
της Μίριαμ 
Ντουμπίνι 

Η μηχανή  
του χρόνου  
του Χ. Τζ. Γουέλς

Ένα βιβλίο με/για μάγους ή μάγισσες

Ο Μάγος 
Άχρηστος 
του Δημήτρη 
Μπογδάνου

Στον καιρό 
των μάγων 
της Κρεσίντα 
Κάουελ

Ένα βιβλίο που διάβασες στην παραλία

Ντετέκτιβ 
καλοκαιρινός  
της Ιουλίας 
Κωστοπούλου

Ιστορίες 
που τις είπε 
η θάλασσα 
της Μαρίας 
Αγγελίδου

Αποστολή 
Κρυμμένος 
Θησαυρός  
της Λίνας 
Σωτηροπούλου

Ένα βιβλίο που έχει γίνει ταινία  
ή τηλεοπτική σειρά ή θεατρική παράσταση

Ο ραφτάκος  
των λέξεων  
του Αντώνη 
Παπαθεοδούλου

Η τελευταία 
μαύρη γάτα 
του Ευγένιου 
Τριβιζά

Τα τελευταία 
παιδιά στη Γη 
του Μαξ 
Μπράλιερ

Ένα βιβλίο για τη ζωή κάποιου  
σημαντικού ανθρώπου (επιστήμονα 

ή καλλιτέχνη ή ιστορικού ήρωα)

Οι αγωνιστές  
του 1821  
της Αγγελικής 
Δαρλάση

Σκέψου όπως  
ο Άλμπερτ 
Αϊνστάιν των 
Κάρλο Κάρτζαν, 
Σόνια Σκάλκο

Ύπέροχες 
γυναίκες 
που έκαναν 
θαύματα 
της Κέιτ 
Πάνκχερστ

https://www.metaixmio.gr/el/products/5218157?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/2841?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/236?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/70143180?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/80895050?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/51423533?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/9782006?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/1145?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/34468464?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/30312153?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/1701220?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/41166697?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/70143179?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/1701247?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/9781939?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/18271078?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/435?option_variant_id=0



