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ΘΕΜΑ: Η Δημοτική Βιβλιοθήκη κύδρας «Λεόντιος ιδηρόπουλος» προτείνει για το 

Δεκέμβριο 2017. 

 

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη κύδρας «Λεόντιος ιδηρόπουλος», όπως πλέον ονομάστηκε μετά 

από την με αριθμό 285/2017 πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου κύδρας 

προκειμένου να τιμηθεί ο μεγάλος δωρητής της, παρουσιάζει για το μήνα Δεκέμβριο 2017 

τις εξής βιβλιοπροτάσεις:  

Για τους ενήλικες: 

1)«Πορφυρό ποτάμι», όφη Θεοδωρίδου, μυθιστόρημα. 

2)«Η Ψιλικατζού», Κωνσταντίνα Δελημήτρου, μυθιστόρημα. 

3)«Οι λιποτάκτες των ονείρων», Βάντα Κουτσοκώστα, μυθιστόρημα. 

4)«Η γλώσσα του σώματος», Γκόρντον Ουεϊνράιτ, επικοινωνία – ψυχολογία. 

5)«Η ελληνική περιπλοκή: οι Βρετανοί στην κατεχόμενη Ελλάδα»,E.C.W. Myers,ελληνική 

ιστορία 1940 – 1944 – προσωπικές αφηγήσεις. 

6)«Η αλήθεια για τα ‘ναρκωτικά’», Μάικ Ροκ, ενημέρωση για την πραγματική διάσταση 

του προβλήματος των ναρκωτικών. 

7)«Βότανα, ο 4ος τόμος του έργου – Όλα για την υγεία», Ιωάννης Ν. Αυγουστής.  

8)«Διερμηνέας ασθενειών», Σζούμπα Λαχίρι, ινδικά διηγήματα.  

9)«Σοπικές καταιγίδες», William Boyd, αγγλικό αστυνομικό  μυθιστόρημα. 

Για τα παιδιά: 

1)«Σο φτερωτό βαγονάκι», Μαρία Μηνιάδου, παραμύθι. 

2)«Ο Μικρός Συμπανιστής των Εξαρχείων», Βησσαρία Ζορμπά - Ραμμοπούλου, 

χριστουγεννιάτικο μυθιστόρημα.  

3)«Σα Χριστούγεννα της Λουκίας», διασκευασμένο χριστουγεννιάτικο μυθιστόρημα.  

4)«Χριστουγεννιάτικες ιστορίες», Ursel Scheffler , γερμανικά χριστουγεννιάτικα διηγήματα. 

5)«Εκπληκτικά αεροπλάνα», Έλενα Μαραβέγια, μάθετε τα πάντα για τ΄αεροπλάνα. 

6)«Ιδιαίτερα μαθήματα αγάπης», Σζάκλιν Ουίλσον, εφηβικό μυθιστόρημα. 

Αναλυτική παρουσίαση των βιβλίων, που προτείνει η Βιβλιοθηκονόμος μας Ελένη 

Παπαδοπούλου, (τηλέφωνο επικοινωνίας 2381351960), μπορεί ν΄αναζητηθεί στην 
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ιστοσελίδα του Δήμου κύδρας www.skydra.gr (πεδίο Βιβλιο-Λόγος) και τα οποία, όπως 

και πολλά άλλα βιβλία, προσφέρονται για δανεισμό σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

Μέρες που έρχονται, μέρες γιορτινές, είναι μια ακόμη καλή ευκαιρία για να διαβάσουμε 

και να χαρίσουμε βιβλία. 

Μέρες γιορτής, μέρες αγάπης κι αλληλεγγύης. Καλά Χριστούγεννα, Ευτυχισμένο και 

Δημιουργικό το νέο έτος 2018! 
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