
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 2015: 

 

 

Ενήλικες 

 

 
 

 

Το πάρτι γενεθλίων 

Καρνέζης Πάνος 

Ελληνικό μυθιστόρημα 

Εκδόσεις Λιβάνης 

 

    «Ενώ καθάριζε την κρεβατοκάμαρά της και πετούσε τα παλιά ρούχα, τα μαυρισμένα κοσμήματα, 
τις χτένες και τις βούρτσες, ανακάλυψε σε μια σιφονιέρα ένα πακέτο γράμματα με κίτρινη κορδέλα. 
Ξαφνιάστηκε όταν ανακάλυψε πως η μητέρα του είχε κρατήσεις τόσο κοντά της τα ερωτικά γράμματα 
που είχε ανταλλάξει με τον πατέρα του. Δεν μπορούσε να αντισταθεί στον πειρασμό να τα διαβάσει, 
τώρα που ήταν μεγαλύτερος κι απ’ τους δύο όταν τα είχαν γράψει. Έλυσε την κορδέλα και διάβαζε 
πολλή ώρα, σιωπηλά. Το πρόσωπό του δεν πρόδιδε κανένα συναίσθημα, τα δάχτυλά ου κρατούσαν 
το χαρτί που μύριζε ακόμα κολόνια, τα μάτια του ήταν καρφωμένα στις λέξεις, λεκιασμένες απ’ τα 
δάκρυα που διατηρούσαν ακόμα την αγάπη σαν προϊστορικό έντομο σφραγισμένο μέσα σε 
κεχριμπάρι». 

 

 



 

 

 

 

Σκοτεινός Βαρδάρης: Βαλκανική μυθιστορία έρωτα και απώλειας 

Χουζούρη Έλενα 

Ελληνικό μυθιστόρημα 

Εκδόσεις Κέδρος 

 

   Θεσσαλονίκη –Μελένικο – Παρίσι. Παραμονές των Βαλκανικών πολέμων, Τι συνδέει τη «μοιραία» 
και κοσμοπολίτικη βαλκανική πολιτεία με τη μικρή βυζαντινή κωμόπολη και την Πόλη του Φωτός; 
Μέσα από ποιες χαρές, ποιες ηδονές αλλά κα από ποιες λύπες ο δεκαοχτάχρονος Στέφανος μυείται 
στη ζωή, στον έρωτα και στην απώλεια; Με τι τόλμη η Ελένη αποφασίζει να κάνει την πιο αιρετική 
επιλογή ζωής καταπατώντας ιερά και όσια αιώνων; Και τι αναζητά ένα Γάλλος δημοσιογράφος στο 
Μελένικο το καυτό 1905; Ένας οραματιστής τραπεζίτης ονειρεύεται, στο Παρίσι, την ειρήνη και τη 
συνύπαρξη των λαών. Κι ένας Γάλλος φωτογράφος αναλαμβάνει, στη Θεσσαλονίκη, να κάνει αυτό το 
όνειρο πραγματικότητα. Όμως η κήρυξη των Βαλκανικών πολέμων ανατρέπει τα πάντα. 

   Για τους Έλληνες της Θεσσαλονίκης έρχεται η απελευθέρωση. Για τους Έλληνες του Μελένικου, η 
προσφυγικά. Ο Στέφανος, η Ελένη, ο Μίλτος, ο Κωνσταντίνος: τέσσερις νέοι ενηλικιώνονται. Τι μένει 
από αυτούς εκτός από τη φωτογραφία του φωτογράφου και τη μυθιστορία με τον τίτλο Σκοτεινός 
Βαρδάρης; 

 

 

 
 

 

 

Η παγίδα της ευτυχίας: σταματήστε να παλεύετε, αρχίστε να ζείτε 

Harris Russ 

Ψυχολογία/ Συμβουλευτική 

Εκδόσεις Αλκυών 



Τι θα κάνατε, αν, σχεδόν, όλα όσα πιστεύατε για την ανακάλυψη της ευτυχίας αποδεικνύονταν 
ανακριβή, παραπλανητικά ή λανθασμένα; Και τι θα κάνατε, αν αυτές οι πεποιθήσεις σας 
προκαλούσαν δυστυχία; Τι θα κάνατε, αν οι προσπάθειές σας να βρείτε την ευτυχία ουσιαστικά την 
απέτρεπαν; Και τι θα κάνατε αν, σχεδόν, όλοι όσοι γνωρίζατε αποδεικνυόταν πως βρίσκονταν στην 
ίδια απελπιστική κατάσταση με σας - ακόμα και όλοι οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι και οι γκουρού 
αυτοβοήθειας που ισχυρίζονταν ότι ήξεραν όλες τις απαντήσεις; 
 
Στον Δυτικό κόσμο, εκατομμύρια άνθρωποι πέφτουν άθελά τους στην Παγίδα της Ευτυχίας - αλλά 
τώρα τα μέσα απόδρασης βρίσκονται στα χέρια σας! Βασισμένο σε μια επαναστατική νέα εξέλιξη της 
ανθρώπινης ψυχολογίας, αυτό το βιβλίο θα σας δείξει συναρπαστικούς τρόπους για να: 
 
- Χειριστείτε πολύ πιο αποτελεσματικά τα οδυνηρά συναισθήματα. 
- Αποδράσετε από τη λαβή των συνηθειών που σας αναιρούν. 
- Ξεπεράσετε τους φόβους, τις αμφιβολίες και τις ανασφάλειές σας. 
- Ανακαλύψτε περισσότερη ολοκλήρωση στη δουλειά σας. 
- Δημιουργήσετε περισσότερο ικανοποιητικές σχέσεις και, πάνω απ' όλα: 
- Δημιουργήσετε μια πλούσια, πλήρη ζωή γεμάτη νόημα. 
 
Προετοιμαστείτε, λοιπόν, για μια ριζοσπαστικά διαφορετική προοπτική της ανθρώπινης ευτυχίας. Είναι 
καιρός να σταματήσετε να παλεύετε και να αρχίσετε να ζείτε! 

 

 

 

Δύο ώρες διαύγειας: συνομιλίες του Νόαμ Τσόμσκι με τον Ντενί 

Ρομπέρ και τη Βερόνικα Ζαράχοβιτς 

Chomsky Noam 

Πολιτική 

                                          Εκδόσεις Λιβάνης 

 

   «… Αυτό το κείμενο, αυτές οι Δύο Ώρες Διαύγειας, πρέπει να διαβαστεί σαν ένα ντοκουμέντο μέσα 
στο βομβαρδισμό των ψευδώς ουδέτερων μηνυμάτων και των απίστευτων πληροφοριών. Είναι τα 
πρακτικά μιας συζήτησης καταγεγραμμένης μέσα στο άνετο περιβάλλον ενός αρχαίου μοναστηριού, 
πάνω σ’ ένα λόφο κοντά στη Σιένα, το Νοέμβριο του 1999». 



 

   Πνευματική αφύπνιση 

                               Λόγοι , τ.2 

                                       Γέρων Παίσιος  ο Αγιορείτης 

                                       Χριστιανισμός - Λόγοι 

                                       Εκδόσεις Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος» 

 

[…Σύγχυση μεγάλη υπάρχει. Μύλος γίνεται, είναι ζαλισμένοι οι άνθρωποι. Ο κόσμος είναι όπως οι 
μέλισσες. Αν χτυπήσεις την κυψέλη, οι μέλισσες βγαίνουν έξω και αρχίζουν «βούου..» και γυρίζουν 
γύρω από την κυψέλη αναστατωμένες. Ύστερα η κατεύθυνσή τους θα εξαρτηθεί από τον άνεμο που 
θα φυσήξει. Αν φυσήξει βοριάς, θα πάνε μέσα. Αν φυσήξει νοτιάς, θα φύγουν. Έτσι και τον κόσμο των 
φυσάει... «Εθνικός Βοριάς», «Εθνικός Νοτιάς», και είναι ο καημένος ζαλισμένος. Όμως, αν και γίνεται 
τέτοιο βράσιμο, νιώθω μέσα μου μια παρηγοριά, μια σιγουριά. Μπορεί να ξεράθηκε η ελιά, αλλά θα 
πετάξει νέα βλαστάρια. Υπάρχει μια μερίδα Χριστιανών, στους οποίους αναπαύεται ο θεός. 
Υπάρχουν ακόμη οι άνθρωποι του Θεού, οι άνθρωποι της προσευχής και ο Καλός Θεός μας ανέχεται 
και πάλι θα οικονομήσει τα πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι της προσευχής μας δίνουν ελπίδα. Μη 
φοβάσθε. Περάσαμε σαν έθνος τόσες μπόρες και δεν χαθήκαμε και θα φοβηθούμε την θύελλα που 
πάει να ξεσπάσει;  Ούτε τώρα θα χαθούμε. Ο Θεός μας αγαπά …] 

 

 

 

Μπατιρομαγειρική 

Σολωμού Ευαγγελία 

Μαγειρική 

Εκδόσεις Περίπλους 

 



   Μήπως τώρα που το γαλαζωπό φως του υπολογιστή αντικατέστησε το ζεστό φως της πυροστιάς 
ήρθε ο καιρός να αναθεωρήσουμε τη γνώμη μας για τις πατροπαράδοτες συνταγές, αφήνοντας στην 
άκρη τα εστραγκόν και τις κρεμ φρες; 

   «  …Και σχετικά με τη μαγειρική: α)δοκιμάζουμε τα πάντα και β) δεν πετάμε τίποτα. Αυτό σημαίνει 
πως το χθεσινό περίσσευμα ή το μασκαρεύουμε ή το παντρεύουμε για να πληθύνει. Κι αν κάτι δεν 
πάει καλά , ε, πάρτε  μια κοτούλα, βάλτε τη στο μπαλκόνι και διαδηλώστε πως είστε υπέρ της 
επιστροφής στη φύση!»  

 

 

 

 

   Αλέξανδρος και Ασπασία 

                                          Ζαούσης Λ. Αλέξανδρος 

                                          Ελληνική ιστορία 

                                          Εκδόσεις Ωκεανίδα 

   Στο νέο του ιστορικό αφήγημα, ο ιατρός και ιστορικός Αλέξανδρος Λ. Ζαούσης, με πλήθος 
αγνώστων μέχρι σήμερα στοιχείων, ζωντανεύει το ειδύλλιο του πρίγκιπα Αλέξανδρου, δευτερότοκου 
γιου του βασιλιά Κωνσταντίνου, με την Αθηναία καλλονή Ασπασία Μάνου: τον παράφορο έρωτά τους 
το 1915, πάνω στο ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, σε πείσμα όλων των βασιλικών 
παραδόσεων αλλά και των πολιτικών αντιδράσεων. Τον μυστικό τους γάμο το 1919 – έναν γάμο, που 
ο Βενιζέλος είχε υποσχεθεί ν’ αναγνωρίσει επίσημα. Τον τραγικό θάνατο του νεαρού βασιλιά, από το 
δάγκωμα ενός κατοικίδιου πιθήκου στο δάσος του Τατοϊου, στην αγκαλιά της αγαπημένης του, το 
φθινόπωρο του 1920.  

   Μια αληθινή, ανθρώπινη και συγκινητική ιστορία, με φόντο τον κυκεώνα των 
πολιτικοστρατιωτικών γεγονότων της πενταετίας 1915-1920. 

 

 

 



 Ο γύρος του κόσμου σε 80 χώρες  

                                     Δημητριάδου Εύη 

                                     Ταξίδια και περιηγήσεις  

                                     Εκδόσεις Αιώρα 

 

   Ένας ταξιδιωτικός οδηγός για τις πέντε ηπείρους, από μια έμπειρη tour leader. Ένα σεργιάνι στην 
ιστορία, τη γεωγραφία, τα αξιοθέατα, τον τρόπο ζωής, τις αγορές, την τοπική κουζίνα, τα ξενοδοχεία 
και κυρίως την αίσθηση κάθε  προορισμού. Απόσταγμα εκατοντάδων ταξιδιών σε περισσότερες από 
80 χώρες και 500 πόλεις, το βιβλίο απευθύνεται σε όσους ταξιδεύουν, είτε για ψυχαγωγία είτε για 
δουλειά, σ’ εκείνους που ονειρεύονται ταξίδια και σ’ όλους αυτούς που θέλουν να γνωρίσουν τον 
κόσμο. 

 

 

 

Ο λάθος άνθρωπος 

Katzenbach John 

Αμερικανικό αστυνομικό μυθιστόρημα 

Εκδόσεις Bell 

 

   Ο καθηγητής της ιστορίας Σκοτ Φρίμαν είναι άνθρωπος λογικός και ψύχραιμος. Ωστόσο 
αναστατώνεται όταν βρίσκει στο δωμάτιο της κόρη του ένα ανώνυμο ερωτικό γράμμα με δυσοίωνο 
περιεχόμενο. «Κανείς δε θα μπορούσε να σ’ αγαπήσει όπως εγώ. Θα είμαστε για πάντα μαζί. Είτε με 
τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο». 

   Όμως αυτό που ζει η κόρη του ξεπερνά ακόμα και τους χειρότερους φόβους του Σκοτ. Λίγα ποτά 
παραπάνω είχαν παρασύρει την Άσλει σ’ αυτό που θεώρησε περιπέτεια μιας βραδιάς μ’ έναν 
περιθωριακό νεαρό. Αλλά τώρα, ούτε ι παρακλήσεις της ούτε οι προσπάθειες  να τον λογικέψει 
μπορούν να σταματήσουν τα απανωτά τηλεφωνήματα, τα φλογερά e-mail και τη συνεχή, στεγνή 
παρακολούθηση.. 



   Ο Μάικλ Ο’ Κόνελ είναι μια σκοτεινή, κακόβουλη προσωπικότητα. Τα ωραία χαρακτηριστικά του 
κρύβουν μια μαύρη και άδεια ψυχή. Πανούργος και ανελέητος, είναι γεννημένος δυνάστης . Αλίμονο 
σε όποιον τον αμφισβητεί. Γιατί η οργή του δεν γνωρίζει όρια. 

   Όσο περισσότερο η Άσλεϊ παλεύει να απαλλαγεί απ’ αυτόν τόσο πιο βαθιά χώνεται εκείνος στη ζωή 
της. Και σαν μολυσματική ασθένεια που εξαπλώνεται, κάνει το ίδιο και στους γονείς της. Τώρα δεν 
έχουν πια άλλη λύση. Για να προστατέψουν ο ένας τον άλλον, θα πρέπει να πολεμήσουν τον διώκτη 
τους με τα ίδια του τα όπλα. Μέχρις εσχάτων…  

 

    

 

 

 

 

 

             ΠΑΙΔΙΑ 

 
 

 

 

 

Λάκης Φαλαινάκης 

                                               Νικολάου Σοφία 

                                              Παραμύθι 

                                              Εκδόσεις Οσελότος 

 

   Ο Λάκης ο Φαλαινάκης είναι μια φαλαινίτσα διαφορετική από τις άλλες. Είναι λίγο παχουλός και 
αισθάνεται άσχημα γι’ αυτό. Τελικά όμως, πόσο σημαντική είναι η εξωτερική εμφάνιση; Μήπως, το 
μόνο που χρειάζεται, είναι ν’ αγαπήσει κανείς τον εαυτό του;  

   Ένα διδακτικό αλλά και χιουμοριστικό παραμύθι, με μηνύματα για μικρούς και μεγάλους. Ελάτε να 
βοηθήσουμε όλοι μαζί τον Λάκη τον Φαλαινάκη να ανακαλύψει την ομορφιά που κρύβεται μέσα του! 

 



 

 

 

 

Η συντροφιά της φωτιάς 

Καπλάνογλου Μάνια 

Παραμύθι (5+) 

                                             Εκδόσεις Πατάκης 

   Γύρω από μια φωτιά μαζεύονται ένας εξωγήινος που αναζητά τον πλανήτη του, η βροχή που 
φοβάται τα μπουμπουνητά, η άνοιξη που δεν έχει καινούριο φόρεμα, μια βάρκα που βαρέθηκε τις 
φουρτούνες, μια γάτα που θέλει να γράψει τη γατίσια ιστορία της γης, μια καρέκλα που την ψάρεψαν 
από μια λίμνη και ένα περήφανο λιοντάρι που του αρέσει να ζει πάντα μόνο του. 

   Σύγχρονο παραμύθι που πραγματικά θερμαίνει. Δείχνει την αξία της φιλίας και το πόσο ωραία είναι 
η ζωή όταν μοιράζεσαι αυτά που έχεις. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Μάτσο Παράδες και τα λεφτά του 

Μαντόνα 

                                          Παραμύθι 

                                          Εκδόσεις Ψυχογιός 

 

   ♥ Αλήθεια πρώτη: Μην έχετε την εντύπωση πως ότι είναι ακριβό είναι και καλό. Μπορεί να μην 
αξίζει τα λεφτά του. 

   ♥ Αλήθεια δεύτερη: Οι δυστυχισμένοι άνθρωποι θέλουν να βλέπουν και τους άλλους γύρω τους 
δυστυχισμένους. 



   ♥ Αλήθεια τρίτη: Όταν λες την αλήθεια, οι περισσότεροι σου γυρίζουν την πλάτη και σε αγνοούν. 

   ♥ Αλήθεια τέταρτη: Οι δυστυχισμένοι άνθρωποι τραβάνε κι άλλη δυστυχία πάνω τους. 

   ♥ Αλήθεια πέμπτη: Το χαμόγελο είναι μεταδοτικό. 

   ♥ Αλήθεια έκτη: Όταν μάθεις να μοιράζεσαι, δε βρίσκεις μόνο την ευτυχία, βρίσκεις και φίλους 

 
 

 Το τσεκούρι 

                                                  Paulsen Gary 

                                                  Παιδικό μυθιστόρημα (9+) 

                                                  Εκδόσεις Πατάκης 

 

   Σκέψεις για το διαζύγιο των γονιών του απασχολούν το μυαλό του Μπράιαν Ρόμπσον καθώς πετά 
μ’ ένα μονοκινητήριο αεροπλάνο, για να επισκεφτεί τον πατέρα του σε μια ερημική περιοχή του 
Καναδά. Όταν ο πιλότος παθαίνει καρδιακή προσβολή και πεθαίνει, ο Μπράιαν   πρέπει να βρει 
τρόπο να προσγειώσει το αεροπλάνο και μένοντας με τα ρούχα που φορά και με το τσεκούρι, το 
αποχαιρετιστήριο δώρο της μητέρας του, πρέπει να ξεχάσει το παρελθόν και να προσπαθήσει να 
σκεφτεί πως θα κρατηθεί στη ζωή… 

   «Μια ιστορία που σου κόβει την ανάσα… Κάτι που ξεπερνά τα όρια της περιπέτειας. Ένα 
βιβλίο που βυθίζει τον αναγνώστη στην καρδιά της εμπειρίας του πρωταγωνιστή». 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Το παιδί της ανταλλαγής 

Nostlinger Christine 

Παιδικό μυθιστόρημα (10+) 

                                    Εκδόσεις Πατάκης 

   Ο δεκατριάχρονος Έβαλντ δεν είχε καμία απολύτως διάθεση να πάει στην Αγγλία το καλοκαίρι. Και 
ούτε βέβαια να του φορτώσουν έναν Άγγλο, για να βελτιωθεί η προφορά του. Ήθελε μόνο να 
σταματήσουν οι γονείς του να επεμβαίνουν στη ζωή του! Αλλά οι γονείς του είχαν τις δικές τους 
απόψεις. Παράγγειλαν λοιπόν το παιδί της ανταλλαγής και… ας πρόσεχαν! 

   Η Κριστίνε Νέστλιγκερ, βραβευμένη αυστριακή συγγραφέας παιδικών βιβλίων, περιγράφει εδώ με 
χιούμορ και ζεστασιά τα απρόοπτα της ζωής και τους γονείς μας, που τελικά μπορεί να μην είναι και 
τόσο κακοί… αν τους ταρακουνήσεις λίγο! 

 

    Γιούσουρι στην τσέπη 

                                                 Πέτροβιτς – Ανδρουτσοπούλου Λότη 

                                                 Εφηβικό  μυθιστόρημα 

                                                 Εκδόσεις Πατάκης 

   Είναι στ’ αλήθεια θαυματουργό το γιούσουρι; Και ποιο είναι το μυστικό του καπετάν Διοκλή; Τι 
ψάχνει στο βυθό της θάλασσας – αναρωτιέται για όλα αυτά η Πηνελόπη, 12 χρονών, που περνάει το 
καλοκαίρι της ήσυχα στην ακροθαλασσιά. Ώσπου εμφανίζεται ο 14χρονος Άρης, με την παράξενη 



συμπεριφορά, και η ζωή της αναστατώνεται. «Ακατάδεκτο» τον λέει, σύντομα όμως θ’ αλλάξει γνώμη. 
Κάτι άλλο του συμβαίνει, κάτι κρύβουν τα επικίνδυνα καμώματά του. Και γ’ αυτό το «κάτι» θα 
καταστρώσουν μια μέρα ένα ριψοκίνδυνο σχέδιο με τον καπετάνιο… 

                                                  

 

 

                                                                                                 

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) 

 


