
Αποκλειστικά για βιβλιόφιλους … και μη!!! 

 

Η «Δημοτική Βιβλιοθήκη Σκύδρας» ανοίγει την όρεξη στους επισκέπτες της για διάβασμα…!

Κι αυτό γιατί ο χώρος εμπνέει και «πνέει» έναν φρέσκο άνεμο ανάγνωσης και αναζήτησης, σε 
δρόμους λογοτεχνικούς και ποιητικούς, στο πεδίο της έρευνας και της επιστήμης αλλά και σε 

πολλά θέματα της ελληνικής και παγκόσμιας βιβλιογραφίας, τόσο για τους μικρούς όσο και για τους 
μεγαλύτερους φίλους της.

 

Οι προτάσεις μας για το μήνα Ιούλιο 2014:

 

ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Η καρδιά θυμάται
Οικονόμου Καίτη
Μυθιστόρημα
Εκδόσεις Ψυχογιός

Τον ξέβρασε αναίσθητο η θάλασσα σε μια παραλία του Ναυπλίου μετά από ένα τοπικό 
μπουρίνι. Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ότι πάσχει από αμνησία. Μόλις ανάρρωσε από 
τα τραύματά του, βρήκε δουλειά και σπίτι, και συνδέθηκε ερωτικά με μια δασκάλα. Αλλά 
δεν  είχε  ανακτήσει  τη  μνήμη  του,  δε  θυμόταν  ούτε  το  όνομά  του.
Μια μέρα χτύπησε την πόρτα του μια άγνωστη. Δεν μπόρεσε να δει πώς ήταν - την ηλικία 
της, το ύψος της, το ντύσιμό της· γιατί μόλις αντίκρισε τα μάτια της αισθάνθηκε χαμένος. 
Ήταν σκούρα μπλε σαν το ανοιχτό  πέλαγος και,  καθώς τα κοίταζε καθηλωμένος,  μια 
αβάσταχτη  νοσταλγία  πλημμύρισε  την  ψυχή  του...
"Αντρέα, δε με θυμάσαι;" του είπε η άγνωστη με τα μπλε μάτια. "Είμαι η γυναίκα σου".
Λίγο αργότερα έμαθε ότι ο γάμος τους είχε ναυαγήσει και ζούσαν σαν δυο ξένοι κάτω από 
την  ίδια  στέγη.  Το  μυαλό  του  δε  θυμόταν  τίποτα  από  την  παλιά  ζωή  του.
Αλλά η καρδιά θυμάται...



Βαλκάνια: η άγνωστη γειτονιά μας
Παπακωνσταντίνου Μιχάλης
Ιστορία
Εκδόσεις Μελάνι

Στα Βαλκάνια οι αιώνες δεν διαδέχονται ο ένας τον άλλο, αλλά 
συνυπάρχουν.  Παλιά  ιδανικά  ποτέ  δεν  πεθαίνουν,  αλλά  κι  αν 
πεθάνουν,  ποτέ  δεν  ενταφιάζονται.  Η  Βαλκανική  Χερσόνησος 
αποτέλεσε για αιώνες, μετά την άφιξη των Σλάβων δηλαδή, μία 

ενιαία περιοχή που θα την αποκαλούσα Βαλκανική Οικουμένη. Κατέληξε στα χρόνια του 
Βυζαντίου και, κυρίως, στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας, να κατοικείται από ένα 
πλήθος λαών: πολλές εθνότητες, πολλές θρησκείες, πολλές γλώσσες. Μια πανσπερμία 
εθνών ή λαών,  οι  οποίοι  συμβίωναν  ειρηνικά  μεταξύ  τους και  η  μόνη αντίθεσή  τους, 
θρησκευτική κατά μέγα μέρος, ήταν με τους Οθωμανούς. Ο Ρήγας Φεραίος απευθυνόταν 
προς όλους τους χριστιανικούς λαούς και τους καλούσε, όλους μαζί και χωρίς εξαιρέσεις, 
να αποτινάξουν τον αλλόθρησκο ζυγό και ν'  αποκτήσουν την ελευθερία τους. Δεν είχε 
έρθει  ακόμα  η  εποχή  της  αφύπνισης  των  εθνοτήτων,  αυτή  ήρθε  αργότερα  και 
δημιούργησε τα γνωστά βαλκανικά προβλήματα, αφού πλήθος λαών, εθνών, θρησκειών 
και γλωσσών υπήρχαν σχεδόν πάντοτε στη βαλκανική ανάμικτα. [...]

Οι ντομάτες και η ευεργετική τους αξία:
ποικιλίες- καλλιέργεια - συνταγές

                                       Schumann Eva
                                       Κηπουρική - Μαγειρική
                                       Εκδόσεις Μαλλιάρης Παιδεία
Οι ντομάτες όχι μόνο είναι εύγευστες και μαγειρεύονται με χίλιους τρόπους: είναι επίσης 
υπερφορτωμένες με υγιεινά συστατικά. Σε αυτό το βιβλίο μαθαίνετε πως καλλιεργούνται 
σωστά, πώς δρουν ευεργετικά για την υγεία και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να 
μαγειρεύονται οι πιο νόστιμες συνταγές.



- Οι καλύτερες ποικιλίες: λεπτομερείς πληροφορίες. Ντομάτες για τον κήπο και για 
το  μπαλκόνι ή την ταράτσα. 

- Καλλιέργεια, συλλογή και χρήση: πλούσια συγκομιδή δε υγιείς ντομάτες με τη 
σωστή περιποίηση.

- Οι ντομάτες χαρίζουν δύναμη και υγεία: καταπολεμούν τον καρκίνο, βελτιώνουν 
τη διάθεσή σας, φροντίζουν τη σιλουέτα και την υγεία σας.

- Διεθνείς συνταγές για ντομάτες: οι ντομάτες κατέκτησαν τον κόσμο. Εδώ 
βρίσκετε τις καλύτερες συνταγές. 

Μην το παίρνεις προσωπικά: η τέχνη να 
ξεπερνάς ανώδυνα την απόρριψη των άλλων
Savage Elayne
Ψυχολογία
Εκδόσεις Κέδρος

Είστε οι "συνήθεις ύποπτοι" για ό,τι στραβό και ανάποδο συμβαίνει στην προσωπική ή 
στην επαγγελματική σας ζωή. Ένα υποτιμητικό βλέμμα, ένας προσβλητικός τόνος στη 
φωνή, ένα αδικαιολόγητο ξέσπασμα θυμού ή κάποια ειρωνικά σχόλια αρκούν για να σας 
βυθίσουν στην απελπισία της απόρριψης.
Όταν τα λόγια ή οι πράξεις των άλλων δημιουργούν παρεξήγηση και πληγώνουν τα 
αισθήματά σας, είναι επειδή το παίρνετε προσωπικά. Μήπως όμως η αντίδρασή σας είναι 
υπερβολική;
Το συγκεκριμένο βιβλίο θα σας βοηθήσει:
- να προσδιορίσετε τις αιτίες της απόρριψης
- να ξεπεράσετε παλαιότερες τραυματικές εμπειρίες
- να συμφιλιωθείτε με τον εαυτό σας
- να μην παίρνετε προσωπικά τα λόγια ή τις πράξεις των άλλων.



Η Ντόνα Φλορ και οι δύο σύζυγοι της
Amado Jorge
Μυθιστόρημα – Βραζιλιάνικη λογοτεχνία
Εκδόσεις Περίπλους

Η Φλορίπεντις, περισσότερο γνωστή στην Μπαΐα ως ντόνα Φλορ, μοιράζει το χρόνο της 
ανάμεσα στη διεύθυνση της δημοφιλούς σχολής μαγειρικής "Γεύση και Τέχνη", που χαίρει 
της εκτίμησης των κυριών της υψηλής βραζιλιάνικης κοινωνίας, και τη συζυγική ζωή της 
με τον Βαντίνιου, διαβόητο γλεντζέ, σπάταλο, "χαμένο κορμί", αλλά πολύ ερωτικό άντρα.
Η  ζωή  της  αλλάζει  όταν  ο  Βαντίνιου,  μια  ηλιόλουστη  Κυριακή  του  καρναβαλιού, 
σωριάζεται  νεκρός  μέσα  στο  μεθύσι  του.  Χήρα  στα  τριάντα  της,  η  Ντόνα  Φλορ 
παντρεύεται τότε, όπως άλλωστε είχε προβλέψει η πιο διάσημη χαρτορίχτρα της πόλης, 
με το φιλήσυχο, αξιοσέβαστο και καθωσπρέπει φαρμακοποιό Τεοντόρου Μαντουρέιρα, 
που δε μοιάζει σε τίποτα, πολύ δε περισσότερο στον ερωτισμό, στο μακαρίτη πρώτο της 
άντρα.  
Η Ντόνα Φλορ θα βρεθεί σε συναισθηματικό και ηθικό αδιέξοδο όταν, ένα χρόνο μετά το 
δεύτερο γάμο της, ο αδιόρθωτος Βαντίνιου επιστρέφει ως πνεύμα δίπλα της για να βάλει 
σε  δοκιμασία  τη  σωφροσύνη  της,  όπως έκανε  πάντα  όσο ήταν ζωντανός.  Εξαιρετικά 
ανθρώπινο βιβλίο που μας πηγαινοφέρνει, με διαβολικό χιούμορ, από τους δρόμους της 
ευάλωτης ανθρώπινης ψυχής στα μονοπάτια της τεράστιας μεταφυσικής παράδοσης της 
Λατινικής  Αμερικής.  Το  βιβλίο  μεταφέρθηκε  αμέσως  μετά  την  κυκλοφορία  του  στον 
κινηματογράφο, έγινε μιούζικαλ στις ΗΠΑ, μουσικό κομμάτι, όνομα μιας μεγάλης σχολής 
σάμπας στη Νέα Υόρκη και  τηλεοπτική σειρά.  Το κοινό σε όλο τον κόσμο ταυτίστηκε 
συναισθηματικά  μ'  αυτή  την  ασυνήθιστη  ερωτική  ιστορία,  με  τους  γοητευτικούς 
χαρακτήρες της και κυρίως, με τη φοβερή μάχη της Ντόνα Φλορ «ανάμεσα στο πνεύμα 
και στην ύλη».



Ξυλογλυπτική: δύο βιβλία σε ένα
Denning Antony
Εκδόσεις Ίων

Αυτό το μοναδικό «δύο σε ένα» βιβλίο σας διευκολύνει, επιτρέποντάς σας να πηγαίνετε 
στο μισό κάθε σελίδας του βιβλίου ξεχωριστά.  Οπότε,  όταν σκαλίζετε  μια λάμπα,  μια 
κορνίζα,  ή  μια  γαβάθα,  μπορείτε  απλώς  να  πετάγεστε  σε  όποια  τεχνική  χρειάζεστε. 
Επίσης το σπιράλ δέσιμο του βιβλίου κρατά τις σελίδες πάντα επίπεδες.

Από τις  τεχνικές  μέχρι  τη  κατασκευή  των έργων,  αυτό  είναι  ο  καλύτερος  βοηθός του  
ξυλογλύπτη που μπορείτε να βρείτε.

ΠΑΙΔΙΑ

Η οικογένεια Πρασίνου πάει διακοπές: ισοτιμία
Παντελή Σμαρούλα
Παραμύθι
Εκδόσεις Μικρή Μίλητος

Μια  οικογένεια  βατράχων  οι  Πρασίνοι,  βρίσκονται  σε  διακοπές  και  η  ζωή της  μαμάς 
Πρασίνου  αρχίζει  να  δυσκολεύει.  Ο  καθένας  θέλει  το  δικό  του,  ενώ  καταφθάνουν 
απρόσκλητοι και οι Βατραχοπεδιλάκηδες! Ποιος θα κάνει τις δουλειές; Ποιος θα ετοιμάσει  



φαγητό; Το όνειρο της μαμά Πρασίνου για λίγη ξεκούραση αρχίζει να καταρρέει. Ώσπου 
εμφανίζεται ο ξάδελφος Γιώργος…

Για παιδιά 4-8 χρονών, κατάλληλο για την ανάπτυξη κοινωνικών αξιών

  Αιγαιοπελαγίτικα
                                Τζώρτζογλου Νίτσα
                                      Μυθιστόρημα 10+
                                      Εκδόσεις Καστανιώτης

Μια συντροφιά νέων περνά τις καλοκαιρινές διακοπές στα ηρωικά Ψαρά. Γνωρίζουν τις 
συνήθειες των κατοίκων και την ιστορία της «ολόμαυρης Ράχης», ζώντας άλλοτε αστείες 
και διασκεδάστηκες περιπέτειες και άλλοτε επικίνδυνες και συναρπαστικές. Μπάνια και 
εκδρομές  στα  γύρω νησιά,  μπουρίνια  και  καλοσύνες,  τσακωμοί  και  έρωτες.  Ανάμεσα 
στους πρωταγωνιστές ένα παραδοσιακό τρεχαντήρι και ένα υπερμοντέρνο ταχύπλοο.

 Η αλήθεια … ολόγυμνη
                                Smadja Brigitte
                                      Εφηβικό μυθιστόρημα
                                      Εκδόσεις Κέδρος



ΛΟΥΙΖ:  Η δυστυχία του να έχεις δίδυμο αδερφό. Και μάλιστα το Σαρλ. Είναι ανόητος, 
αναίσθητος, φαντασμένος, με μια γελοία αλογοουρά που νομίζει ότι τον κάνει να δείχνει  
μεγαλύτερος. Θα ΄θελε!  Ακόμη δεν έχουμε κλείσει  τα δεκατέσσερα. Τσαντίστηκε  τόσο 
όταν με κάλεσε ο φίλος του ο Ζοζέφ μαζί τους στις διακοπές! Δεν κατάλαβα, στην πλάτη 
του θα με κουβαλάει; Ή μήπως πιστεύει ότι δεν έχω καταλάβει ότι είναι ερωτευμένος με 
τη Δάφνη, την ξαδέρφη του Ζοζέφ; Πόσο γελοία είναι τα αγόρια! Εκτός από το Ζοζέφ, 
βέβαια… Είμαι σίγουρη ότι σ΄ αυτές τις διακοπές θα περάσω καταπληκτικά!

ΣΑΡΛ:  Η δυστυχία του να έχεις  δίδυμη αδερφή. Και  μάλιστα τη Λουίζ.  Δεν τρώει,  δε 
χορεύει, δε γελάει , απεχθάνεται τα πάρτι και την τηλεόραση και το χειρότερο απ’ όλα, 
είναι ερωτευμένη με το καλύτερό μου φίλο, το Ζοζέφ. Ή νομίζει ότι δεν το ΄χω καταλάβει; 
Μα τι του ΄ρθε κι αυτουνού να την καλέσει στο κάμπινγκ μαζί μας; Δε φτάνει που την 
ανέχομαι στο σπίτι;  Άσε που δεν της έχω πει ακόμη την αλήθεια για το μέρος όπου θα 
πάμε. Μ΄ αρέσει που βάζει μαγιό στο σακίδιό της… Κάτι μου λέει ότι αυτές οι διακοπές θα 
΄ναι σκέτη καταστροφή!

Δύο δίδυμα αδέλφια φεύγουν μαζί για διακοπές. 
Σ’ αυτή την ιστορία υπάρχουν πολλά μυστικά και ψέματα. 
Όμως η αλήθεια θα λάμψει…

                                     

               Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. ΣΚΥΔΡΑΣ

               ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΚΥΔΡΑΣ

                    Ωράριο   λειτουργίας

   ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 7:00 π.μ.  –  15:00 μ.μ.

   ΤΕΤΑΡΤΗ :       10:30 π.μ.  –  18:30 μ.μ.

                                                     Τηλέφωνο: 2381 3 51960     Δ/νση: Π. Μελά 46 – Σκύδρα (Πολύκεντρο - ΚΕΠ)


