
Απνθιεηζηηθά γηα βηβιηόθηινπο … θαη κε!!!  

  

Η «Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Σθύδξαο» αλνίγεη ηελ όξεμε ζηνπο επηζθέπηεο ηεο γηα δηάβαζκα…! 

Κη απηό γηαηί ν ρώξνο εκπλέεη θαη «πλέεη» έλαλ θξέζθν άλεκν αλάγλωζεο θαη αλαδήηεζεο, ζε δξόκνπο 
ινγνηερληθνύο θαη πνηεηηθνύο, ζην πεδίν ηεο έξεπλαο θαη ηεο επηζηήκεο αιιά θαη ζε   πνιιά ζέκαηα ηεο 
ειιεληθήο θαη παγθόζκηαο βηβιηνγξαθίαο, ηόζν γηα ηνπο κηθξνύο όζν θαη γηα ηνπο κεγαιύηεξνπο θίινπο 
ηεο. 

  

Οι προηάζεις μας για ηο μήνα Δεκέμβριο  2017: 

 

 

Ενήλικες 

 

  Πνξθπξό πνηάκη 

                              Θενδσξίδνπ όθε 

                                      Διιεληθό κπζηζηόξεκα 

                                      Δθδόζεηο Φπρνγηόο 

   Μάξηεο ηνπ 1902. ’ έλαλ παξαπνηάκην νηθηζκό ηεο Καππαδνθίαο, ηελ ώξα πνπ ν θατθηζήο Γεκεηξόο 
βιέπεη ηα λεξά ηνπ πνηακνύ λα βάθνληαη θόθθηλα, γελληέηαη ε θόξε ηνπ, ε αζζεληθή Νηόβε. 

   Οη ζπληνπίηεο ηεο ζα ηε ραξαθηεξίζνπλ ηζθηεξή θαη ζα ηεο ραξίζνπλ ειεπζεξίεο αλάξκνζηεο γηα έλα 
ζειπθό, πηζηεύνληαο όηη γηα ιίγν κόλν είλαη γξαθηό λα δήζεη αλάκεζά ηνπο. Μα ην θνξίηζη ηνπο δηαςεύδεη. 

   Ο θαηξόο θπιά, έξρνληαη νη Βαιθαληθνί θαη ν Μεγάινο Πόιεκνο, θαη νη αξκνληθέο ζρέζεηο Ρσκηώλ θαη 
Σνύξθσλ δνθηκάδνληαη. Ζ κεγάιε θηώρεηα θαηαηξύρεη ηνλ νηθηζκό θαη πεξηζζόηεξν ηελ νηθνγέλεηα ηεο 
Νηόβεο. Ώζπνπ κηα κέξα, θη ελώ ε Απηνθξαηνξία βνγθά ζαλ ηνλ δξάθν θάησ απ’ ην δόξπ ηνπ Ατ- Γηώξγε 
από ηελ ειιεληθή θπξηαξρία ζηε κύξλε, έλαο επηθαλήο Σνύξθνο καγεύεηαη απ’ ηα καβηά ηεο κάηηα θαη 
θιέγεηαη λα ηελ απνθηήζεη. 



   Δθείλε έρεη δώζεη από κηθξή ηελ αγάπεο ηεο ζηνλ αηίζαζν Φηιίπ, πνπ αλνίγεη ηελ πόξηα ζέξηηθα, ζαλ 
θαηαθηεηήο. Μα ν λένο έρεη από ρξόληα ραζεί  θπλεγώληαο ηα δηθά ηνπ όλεηξα ζηελ Πόιε, ζηελ Οδεζζό 
θαη ζε πεδία καρώλ, θη απηή έρεη κόλν έλα κεληαγηόλ λα ηε δέλεη κπζηηθά καδί ηνπ. 

   Κη ύζηεξα έξρεηαη ε Καηαζηξνθή θη ε Αληαιιαγή… 

   Έλα θαξάβη ζαιπάξεη ρσξίδνληαο ζηα δύν ηελ ςπρή ηεο. Σν έλα θνκκάηη πίζσ, ζηελ παιηά παηξίδα ην 
άιιν ζηε λέα, ζηελ αξρέγνλε, όπνπ ε δσή θαξαδνθεί λα δνθηκάζεη δηπιά ζηηο αληνρέο ηεο, ζπλάκα όκσο 
θαη ηνπ Φηιίπ.  

 

   Η Ψηιηθαηδνύ 

                                  Γειεκήηξνπ Κσλζηαληίλα 

                                           Διιεληθό κπζηζηόξεκα 

                                           Δθδόζεηο IntroBooks 

    Έλα δηαδηθηπαθό εκεξνιόγην, έλα blog πνπ έθαλε πάηαγν (θαη θάλεη αθόκα). Μηα θνπέια πνπ γξάθεη 
κέζα από έλα ςηιηθαηδίδηθν, κέξα κπαίλεη – κέξα βγαίλεη. Ηζηνξίεο από ηε Νίθαηα, παξάμελνη πειάηεο, κηα 
Αζήλα πνπ δελ ηε βιέπνπκε ζηηο εηδήζεηο, κηα Διιάδα πνπ αλαγλσξίδνπκε θάπσο ζθηγκέλνη επεηδή 
ζπλήζσο πξνζπνηνύκαζηε όηη δελ ππάξρεη… 

   Απηό είλαη ην πξώην επίπεδν. Σν δεύηεξν είλαη νη πξνζπάζεηεο ηεο Φηιηθαηδνύο λα θάλεη παηδί. Σα 
θέληα γνληκόηεηαο, νη γπλαηθνιόγνη, νη αίζνπζεο αλακνλήο, νη αγσλίεο, νη εμσζσκαηηθέο θαη νη ηαηξηθέο 
εμεηάζεηο, ην ηαμίδη από κήλα ζε κήλα, από ηε κία ππόζρεζε ζηελ άιιε. Ζ Φηιηθαηδνύ δσληαλεύεη απηό ην 
ηαμίδη – θαη κε ηνλ ηξόπν ηεο, ην θάλεη λα θαίλεηαη ζαλ πξόθιεζε… 

 

                                     



      Οη ιηπνηάθηεο ηωλ νλείξωλ 

                                       Κνπηζνθώζηα Βάληα 

                                       Διιεληθό κπζηζηόξεκα 

                                       Δθδόζεηο Ληβάλεο 

   Ο Φσθάο Απγεξηλόο ή Βεινπράο εκθαλίδεηαη μαθληθά θαη κπζηεξηαθά ζε έλα ειιεληθό λεζί απέλαληη απ’ 
ηα παξάιηα ηεο Μηθξάο Αζίαο. Κνπβαιώληαο καδί ηνπ ην κπζηήξην γηα όιε ηελ πξνεγνύκελε δσή ηνπο, 
γίλεηαη ακέζσο αγαπεηόο ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνύ. 

   Μπζηεξηαθόο, θηιόζνθνο, γνεηεπηηθόο, εξσηηθόο, θάλεη ηνπο πάληεο λα εμνκνινγνύληαη κπξνζηά ηνπο, 
ελώ εθείλνο θξαηάεη θαιά θξπκκέλα ηα κπζηηθά ηνπ. Όκσο, θάζε θνξά πνπ θάπνην θαξάβη ζθπξίδεη ζην 
ιηκάλη ζπληαξάδεηαη νιόθιεξνο… 

 

      Η γιώζζα ηνπ ζώκαηνο: Με ηε κέζνδν ηεο απηνδηδαζθαιίαο 

                                            Wainwright R. Gordon 

                                            Δπηθνηλσλία (Φπρνινγία) 

                                            Δθδόζεηο Καζηαληώηεο 

   Όινη καο ρξεζηκνπνηνύκε  ηε γιώζζα ηνπ ζώκαηνο. Πάλσ από 90% ηεο νιηθήο, πξόζσπν κε 
πξόζσπν, επηθνηλσλίαο είλαη κε ιεθηηθή θαη ηα εμσιεθηηθά κελύκαηα ηεο γιώζζαο ηνπ ζώκαηνο ζπρλά 
ιέλε πεξηζζόηεξα από ηα πξνθεξόκελα ιόγηα θαηά ηε κεηαβίβαζε ησλ αιεζηλώλ ζπλαηζζεκάησλ ή 
ζηάζεσλ. Απηά ηα κελύκαηα είλαη πνιύ ζεκαληηθά, γηαηί δηακνξθώλνπλ ηηο πξώηεο εληππώζεηο γηα ηελ 
εηθόλα ηνπ εαπηνύ καο πνπ πξνβάιινπκε ζηνπο άιινπο. 

   Απηό ην βηβιίν είλαη έλαο πξαθηηθόο νδεγόο πνπ ζα ζαο βνεζήζεη λα ρξεζηκνπνηείηε θαη λα εξκελεύεηε 
ηε γιώζζα ηνπ ζώκαηνο πην απνηειεζκαηηθά. Υξεζηκνπνηώληαο ηε κεγάιε πνηθηιία ησλ πξαθηηθώλ 



αζθήζεσλ θαη ησλ αζθήζεσλ παξαηήξεζεο, ε θαηαλόεζή ζαο γηα ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία ζα απμεζεί – 
ζηηο θαζεκεξηλέο ζπλαληήζεηο, ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, θαζώο θαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο θαη 
ζπλεληεύμεηο ζηε δνπιεηά ζαο. 

 

  Η Διιεληθή πεξηπινθή: Οη Βξεηαλνί ζηελ θαηερόκελε Διιάδα 

                                     Myers E.C.W. 

                                     Διιεληθή ηζηνξία – 1940-1944 – Πξνζσπηθέο αθεγήζεηο 

                                     Δθδόζεηο Δμάληαο 

   ηηο ηζέπεο ηεο θόξκαο κνπ είρα έμε θόθθηλεο θσηνβνιίδεο. Έβγαια κία, ηελ άλαςα θαη πξνζπάζεζα 
λα ηελ πεηάμσ πάλσ από ηηο θνξθέο ησλ δέληξσλ. Πεξίκελα, έρνληαο έηνηκεο ηηο άιιεο, κέρξη πνπ 
άθνπζα ην αεξνπιάλν λα πιεζηάδεη γηα δεύηεξε θνξά, πξνθεηκέλνπ λα ξίμεη ηνπο ππόινηπνπο δύν ηεο 
νκάδαο καο, θαη ηε κηα θαηόπηλ ηεο άιιεο άλαςα θαη ηηο επόκελεο ηξεηο. Καζώο ν νπξαλόο επάλσ κνπ 
θαιύπηνληαλ από ηα δέληξα, δελ κπνξνύζα λα δηαθξίλσ αλ θαηέβαηλε θαλέλαο άιινο εθεί θνληά κνπ. 
Πεξίκελα γηα ιίγν αθνπγθξαδόκελνο πξνζεθηηθά. Άλαςα κηα αθόκε θσηνβνιίδα θαη ηελ πέηαμα πάλσ 
από ηα δέληξα. Μεηά άλαςα θαη ηελ ηειεπηαία. Έβγαια ηε ζθπξίρηξα κνπ: ζθύξημα, θώλαμα – πάιη θαη 
πάιη. Κακηά απάληεζε. Έςαμα εξεπλεηηθά κέζα ζην ζθνηάδη κήπσο θη αλαθαιύςσ θάπνην ζεκάδη ζην 
βάζνο ηεο θνηιάδαο. Σίπνηα. ε ιίγα ιεπηά ην αεξνπιάλν εμαθαλίζηεθε πίζσ απ’ ηα δέληξα, μαθληθά 
ζησπή θάιπςε ην δάζνο. Αληηιήθζεθα όηη, γηα ηελ ώξα ηνπιάρηζηνλ, ήκνπλ κόλνο ζηα βνπλά ηεο 
Διιάδαο. 

 

 

   Η αιήζεηα γηα ηα «λαξθωηηθά» 

                                       Rock Michael 



                                       Ναξθσηηθά 

                                       Δθδόζεηο Κέδξνο 

   Έλα βηβιίν πνπ δηαιύεη ηνπο κύζνπο θαη απνθαιύπηεη ηελ πξαγκαηηθή δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ 
«λαξθσηηθώλ» ζήκεξα. 

   Όιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα θάζε «λαξθσηηθό» πνπ θπθινθνξεί ζηελ αγνξά. 

   Ασηό ηο βηβιίο απεσζύλεηαη ζε όζοσς ελδηαθέροληαη λα ελεκερωζούλ γηα ηα «λαρθωηηθά», 
πηζαλόλ γηαηί ζα ζέιοσλ λα δηεσρύλοσλ ηης ζεωρεηηθές ηοσς γλώζεης ή ίζως γηαηί ζα ζέιοσλ λα 
γλωρίδοσλ ηη πρέπεη λα αποθύγοσλ. 

   

 

    Βόηαλα: Πξαθηηθή νηθνγελεηαθή ηαηξηθή 

                                         (Ο 4
νο

 ηόκνο ηνπ έξγνπ «ΟΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ») 

                                     Απγνπζηήο Ν. Ησάλλεο 

                                     Βόηαλα 

                                     Δθδόζεηο Κ. Πνιίηεο 

   Ζ πξόιεςε είλαη πγεία. Ζ πγεία απαηηεί γλώζε. Ζ γλώζε απνθηηέηαη κε κάζεζε. Σν έξγν απηό 
θηηάρηεθε, όρη γηα λα ζαο θάλεη γηαηξνύο, αιιά γηα λα ζαο βνεζήζεη λα κάζεηε όια απηά πνπ ζαο 
ελδηαθέξνπλ ζην ζέκα ηεο πξόιεςεο. Υξεζηκνπνηείηαη ζαλ νδεγόο θαη όρη γηα λα βγάδεηε δηάγλσζε ή 
ζεξαπεία. Γηα δηάγλσζε θαη ζεξαπεία απεπζπλόκαζηε κόλν ζηνλ εηδηθό γηαηξό. 

 



Γηεξκελέαο αζζελεηώλ 

                                                       Lahiri Jhumpa 

                                                       Iλδηθά δηεγήκαηα 

                                                       Δθδόζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα 

   ηελ μεληηηά ρξεηάδεζαη δηεξκελέα γηα λα εμεγήζεηο πνύ πνλάο. Όκσο ν πόλνο ηεο ςπρήο δελ εμεγείηαη. 
Οη ήξσεο ησλ δηεγεκάησλ είλαη άιινηε πάκθησρνη Ηλδνί, ρακέλνη ζε θαληαζηώζεηο θαη άιινηε κεηαλάζηεο 
δεύηεξεο γεληάο, κε πηπρία θαη πεξηνπζίεο. Απηνί νη άλζξσπνη είλαη μέλνη ζηελ παηξίδα ηνπο θη αθόκα πην 
μέλνη ζην λέν θόζκν. Δίλαη άλζξσπνη πνπ ςάρλνπλ ηελ ηαπηόηεηά ηνπο, ηηο ξίδεο ηνπο, ην κέιινλ ηνπο. 
Όπσο όινη καο, είηε δνύκε ζηνλ ηόπν καο είηε ζην εμσηεξηθό. 
   

   Μαηηά δηεηζδσηηθή, σπόγεηο τηούκορ, πίθρα, ηρέια, άγτος θαη απαράκηιιε αλζρωπηά δηαπερλούλ ηα 
δηεγήκαηα ασηά, ποσ δηθαίως πήραλ ηο βραβείο Πούιηηδερ θαη ταραθηερίδοληαη απ΄ ηε δηεζλή θρηηηθή 
δηακάληηα...  

 

 

         Τνπηθέο θαηαηγίδεο 

                                                 Boyd William 

                                                Αγγιηθό αζηπλνκηθό κπζηζηόξεκα 

                                                Δθδόζεηο Μεηαίρκην 

 



  Έλα καγηάηηθν απόγεπκα ν θιηκαηνιόγνο Άληακ Κίληξελη, ράξε ζε κηα ηπραία ζπλάληεζε θαη κηα 
ζηηγκηαία απόθαζε, ζα ράζεη ηα πάληα – ην ζπίηη ηνπ, ηε δνπιεηά, ηε θήκε, ην δηαβαηήξηό ηνπ, ηηο 
πηζησηηθέο ηνπ θάξηεο, ην θηλεηό ηνπ. Ζ πξννπηηθή λα ηα μαλαπνθηήζεη θαληάδεη απνκαθξπζκέλε. 

   Σνλ θαηαδηώθνπλ ε αζηπλνκία θαη έλαο πιεξσκέλνο δνινθόλνο. Έηζη βγαίλεη ζην πεξηζώξην θαη 
εληάζζεηαη ζηνπο «εμαθαληζκέλνπο» ηνπ Λνλδίλνπ, ελώ πξνζπαζεί λα θαηαιάβεη πώο έθηαζε ζ’ απηό ην 
ζεκείν ε δσή ηνπ. Σν ηαμίδη ηεο αλαθάιπςεο ζα ηνλ νδεγήζεη δε κηα πεξηήγεζε ζην Λνλδίλν. ηε 
δηαδξνκή ζα εκπιαθεί κε αξηζηνθξάηεο, πόξλεο, ηεξνθήξπθεο, κηα αζηπλνκηθό, θαζώο θαη κε δηαθνξεηηθέο 
εθδνρέο ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνύ ηνπ. 

 

ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΘΑΝΑΣΗΦΟΡΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΟΝ ΚΟΜΟ 

ΣΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Ε ΕΝΑ ΤΝΑΡΠΑΣΙΚΟ 

ΚΑΣΑΚΟΠΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ. 

    

    

 

Παιδιά 

 

;    Χξηζηνπγελληάηηθεο ηζηνξίεο 

                                          Scheffler Ursel 

                                          Γεξκαληθά ρξηζηνπγελληάηηθα  δηεγήκαηα (9+) 

                                          Δθδόζεηο Φπρνγηόο  

   Ση γπξεύνπλ νη Ηλδηάλνη ζηε Βεζιεέκ θαη πνύ αθνύζηεθε έλαο παρνπιόο ειέθαληαο λα ζέξλεη ην 
έιθεζξν ηνπ Ατ- Βαζίιε κε ηα δώξα; Κη όκσο, απηά ηα Υξηζηνύγελλα θξύβνπλ έλα ζσξό εθπιήμεηο! 

   Παηδηά, ειάηε λα πεηάμνπκε πάλσ ζ’ έλα ζπλλεθέλην πάπισκα γηα ηε Υώξα ησλ Παηρληδηώλ θαη λα 
γλσξίζνπκε ηξία παξάμελα πιαζκαηάθηα πνπ θαηέβεθαλ ζηε γε ςάρλνληαο… ηη, άξαγε; 



   Διάηε λα δηαβάζνπκε απηέο ηηο παλέκνξθεο ηζηνξίεο θαη λα ζηξνβηιηζηνύκε καδί ζηε καγεία θαη ηελ 
ηξέια ησλ γηνξηώλ! 

 

  Τα Χξηζηνύγελλα ηεο Λνπθίαο 

                                                Γηαζθεπαζκέλν παηδηθό ρξηζηνπγελληάηηθν κπζηζηόξεκα 

                                                Δθδόζεηο  «Ζ Εσή» 

  Έλα θνξηηζάθη, σο δέθα ρξνλώλ, ηπιηγκέλν κ’ έλα ρνληξό θαζθόι, κε δαθξπζκέλα κάηηα, θόθθηλε ηε 
κπηνύια απ’ ην θξύν, παγσκέλα ρέξηα θαη πόδηα θαη ζιηκκέλν ην αδύλαην πξνζσπάθη ηνπ, ζηεθόηαλ ώξα 
ζηε Υξηζηνπγελληάηηθε βηηξίλα ελόο βηβιηνπσιείνπ. 

   Μεηέξεο θαη παηέξεο, θξαηώληαο ζηνξγηθά απ’ ην ρέξη ηα παηδηά ηνπο, έκπαηλαλ ζην βηβιηνπσιείν, θη 
έβγαηλαλ κε παθέηα, ηπιηγκέλα κε ρξπζόραξην, κε θνξδέιεο θαη γθη, γεκάηνη ρακόγεια επραξίζηεζεο. 

   Καη ην θνξηηζάθη ζηεθόηαλ θαη θνίηαδε ηε βηηξίλα, θη αο ην πεξνύληαδε ην θξύν ηόζε ώξα ηώξα… 

- Γηαηί ήηαλ δαθξπζκέλν; 
- Γηαηί δελ έκπαηλε ζην βηβιηνπσιείν; 
- Γηαηί ήηαλ κόλν ηνπ; 
- Γηαηί δελ έθεπγε, κόλν ζηεθόηαλ ηόζε ώξα ζηε βηηξίλα κε ηόζν θξύν; 
- Καη ηη έγηλε ύζηεξα; 

Ήηαλ ε Λνπθία.  

Καη ζηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο ζα πάξεηε απάληεζε ζηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνύλ… 

 



       Ο Μηθξόο Τπκπαληζηήο ηωλ Δμαξρείωλ 

                                              Ενξκπά – Ρακκνπνύινπ Βεζζαξία 

                                              Διιεληθό ρξηζηνπγελληάηηθν κπζηζηόξεκα (9+) 

                                              Δθδόζεηο Φπρνγηόο 

   Έλαο κηθξόο πξόζθπγαο ζηελ Διιάδα, αλάκεζα ζε μέλνπο αλζξώπνπο πνπ κηινύλ σζηόζν κηα νηθεία 
γιώζζα. Μόλν ηνπ εθόδην ην ηύκπαλό ηνπ, κνλαδηθή ζπληξνθηά έλα αδέζπνην. 

   Καη έλα θνξηηζάθη, κεγαισκέλν κε αγάπε αιιά δηςαζκέλν γηα θηιία. Μόλν ηεο θαηαθύγην ε κνπζηθή, 
κνλαδηθή ηεο δηέμνδνο νη βόιηεο κε ηε ζθπιίηζα ηεο. 

   Γελ ηνπο ρσξίδεη παξά κηα επζεία, ηόζν καθξηλή όζν ε απόζηαζε ηνπ ξεηηξέ από ην ππόγεην, ηόζν 
θνληηλή όζν έλα δηάζηεκα ηνπ πεληαγξάκκνπ. Θα ηε δηαζρίζνπλ άξαγε; Καη πνύ ζα ηνπο νδεγήζεη; 

  

 

    Τν θηεξωηό βαγνλάθη 

                                       Μεληάδνπ Μαξία 

                                       Διιεληθό παξακύζη / Γηαθνξεηηθόηεηα 

                                      Δθδόζεηο Γηεζλήο Οξγάλσζε «Θπγαηέξεο ηεο Πελειόπεο»  

 

   « - Δίζαη έλα βαγνλάθη δηαθνξεηηθό, βαγνλάθη όκσο ζαλ θη εκάο. 



- Έια καδί καο ζην ηαμίδη ηνπ θόζκνπ, Θα κπνξέζεηο. Θα δνθηκάζνπκε. 
- Μαδί ζα ηξέρνπκε. Μαδί ζα ζθπξίδνπκε. Μαδί ζα γλσξίζνπκε ηνλ θόζκν. Θα πξνζπαζήζνπκε.  

Θα κπνξέζνπκε. 
- Έια καδί καο, αδεξθάθη καο. 

Καη ηόηε γέκηζε ν θόζκνο νκνξθηά γύξσ ηνπο». 

 

  Δθπιεθηηθά αεξνπιάλα: κάζεηε ηα πάληα γηα ηα αεξνπιάλα! 

                                         Μαξαβέγηα Έιελα 

                                         Αεξνπιάλα – Βηβιία γηα παηδηά 

                                         Δθδόζεηο αββάιαο 

   Βάιηε ηηο δώλεο ζαο θαη εηνηκαζηείηε γηα έλα ηαμίδη ζην ζαπκάζην θόζκν ησλ αεξνπιάλσλ. Θα 
γλσξίζνπκε ηνπο πξώηνπο αεξνπόξνπο, ζα πεηάμνπκε κε έλα βνκβαξδηζηηθό ηειζ θαη ζα ζπάζνπκε ην 
θξάγκα ηνπ ήρνπ κε ην Κνλθόξη. 

 

 

  Ιδηαίηεξα καζήκαηα αγάπεο 

                                   Wilson Jacqueline 

                                  Δθεβηθό κπζηζηόξεκα (13+) 

                                  Δθδόζεηο Φπρνγηόο 

   Ζ δεθαηεηξάρξνλε Πξνπ θαη ε αδειθή ηεο Γθξέηο δελ πεγαίλνπλ ζρνιείν. Κάλνπλ καζήκαηα ζην ζπίηη 
γηαηί ν απζηεξόο παηέξαο ηνπο ζέιεη λα ειέγρεη θάζε πηπρή ηεο δσήο ηνπο. Όηαλ, όκσο, εθείλνο κπαίλεη 
μαθληθά ζην λνζνθνκείν, αλίθαλνο λα θηλεζεί θαη λα κηιήζεη, ε Πξνπ αλαθαιύπηεη πώο είλαη λα έρεηο ιίγε 
ειεπζεξία. 



   Μαζήηξηα ζε θαλνληθό ζρνιείν γηα πξώηε θνξά ζηε δσή ηεο, ε Πξνπ δπζθνιεύεηαη λα εγθιηκαηηζηεί. Ο 
κνλαδηθόο άλζξσπνο ζηνλ νπνίν κπνξεί λα κηιήζεη είλαη ν επγεληθόο θαη γνεηεπηηθόο θαζεγεηήο ησλ 
θαιιηηερληθώλ, ν Ραμ. Ζ Πξνπ δέρεηαη λα θάλεη κπέηκπη ζίηηλγθ ζηα παηδηά ηνπ Ραμ κόλν θαη κόλν γηα λα 
απνιαύζεη ηα δέθα ιεπηά πνπ ζα έρεη κόλε ηεο καδί ηνπ θαζώο ηε ζπλνδεύεη ζην ζπίηη ηεο. Αιιά δελ 
πξέπεη λα ππνηαρζεί ζηα θξπθά ζπλαηζζήκαηά ηεο, ζσζηά; 

Μηα ηζηορία γηα πρώηες αγάπες θαη ότη κόλο… 

            

 

Ε.Υ.Α.Κ.Π.Π. ΚΤΔΡΑ 

 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟθΗΚΗ ΚΤΔΡΑ 

 
 

 

Ωράριο   λειτουργίας 

 

ΔΕΤΣΕΡΑ – ΣΡΙΣΗ – ΠΕΜΠΣΗ – ΠΑΡΑΚΕΤΗ : 7:00 π.μ.  –  15:00 μ.μ. 

 

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

 

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

 


