
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 Οκτώβριο  2016: 

 

 

Ενήλικες 

  Ο πρώτος αμέθυστος 

                                         Τσαμπάνη Μελίνα 

                                         Ελληνικό μυθιστόρημα 

                                         Εκδόσεις Κέδρος 

 

   Στην τουρκοκρατούμενη Τήνο του 1798 γεννιέται ο Μιλτιάδης Σκαρλάτος, δευτερότοκος γιος της 
Μαγιρώς και του καραβοκύρη Γιώργη που διατηρεί εμπορικές σχέσεις με την Κωνσταντινούπολη. Από 
πολύ νεαρή ηλικία ο Μιλτιάδης ακολουθεί τον πατέρα του στα εμπορικά ταξίδια του. Όταν ξεσπάει η 
Επανάσταση του 1821, ο Μιλτιάδης συμμετέχει με ορμή και θέρμη στον Αγώνα, έχοντας στην καρδιά του 
δύο επιθυμίες: να αγωνιστεί για την ελευθερία της πατρίδας και να ξεχάσει τον ασίγαστο έρωτά του για τη 
γυναίκα του αδερφού του, τη Φρόσω. Ένα λάφυρο όμως που θα πέσει στα χέρια του, ένα χρυσό 
δαχτυλίδι με μια πέτρα από αμέθυστο, θα ανατρέψει τη ζωή του.  

   Ένα δαχτυλίδι ποτισμένο από την κατάρα της γυναίκας που το φορούσε δε θα σημαδέψει τη μοίρα 
μόνο της φαμίλιας του Μιλτιάδη, αλλά θα στοιχειώσει και τις επόμενες γενιές της ίδια οικογένειας. 



   Φόνος 5 αστέρων 

                                   Ακρίτα Έλενα 

                                   Αστυνομικό μυθιστόρημα 

                                   Εκδόσεις Διόπτρα 

 

Δεκέμβριος 2004. Δέκα χρόνια πριν… 

   Ένα μικρό κοριτσάκι ξεφεύγει από την προσοχή των γονιών του και πνίγεται στη λίμνη Στυμφαλία. 
Μερικά μέτρα πιο πέρα μια άγνωστη φιγούρα το παρατηρεί μέχρι το τέλος. 

Δεκέμβριος 2014. Δέκα χρόνια μετά… 

   Κάθε χρόνο, την ίδια μέρα, ο μεγιστάνας του τουρισμού Γιάννος Ασλάνογλου οργανώνει ένα 
μεγαλειώδες οικογενειακό δείπνο στην έπαυλη του στη Φιλοθέη. Φέτος, ακριβώς  τα μεσάνυχτα, 
βρίσκεται νεκρός στο δωμάτιό του με την πόρτα κλειδωμένη από μέσα.  

Λόγοι υγείας; 

Ατύχημα; 

Φόνος; 

«ΦΟΝΟΣ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ» ουρλιάζουν πανευτυχή τα πρωτοσέλιδα: Ο φόνος «πουλάει». Κα σε έναν 
ιδιοκτήτη αλυσίδας ξενοδοχείων 5 αστέρων, μόνο ένα φόνος 5 αστέρων αρμόζει. Η κόρη του μαζί με τη 
φίλης της δημοσιογράφο ξεκινούν μια αγωνιώδη έρευνα που θα τις βυθίσει στα πιο σκοτεινά στρώματα 
της «καλή» κοινωνίας. Από τη Βοστόνη στο Λονδίνο και από το Λονδίνο στην Αθήνα, οι δρόμοι της 
νύχτας θα τις οδηγήσουν σε μυστικά και ψέματα. Σε κληρονομιές, εκβιασμούς και κρυμμένα πάθη. Σε 
θαμμένες αλήθειες και ερωτικά σκάνδαλα. Όλα μαζί συνθέτουν ένα σκοτεινό μείγμα μέσα σε μια 
κλεψύδρα που αδειάζει. Και αδειάζει γρήγορα. 

   Γιατί στην πραγματικότητα απομένου μόνο 24 ώρες μέχρι ο δολοφόνος να ξαναχτυπήσει. 

 

 



   Σχολική βία: σχολικός εκφοβισμός, θυματοποίηση, ο ρόλος οικογένειας –  

                             σχολείου 

                             Τρίγκα – Μερτίκα Δ. Ελένη 

                             Σχολικός εκφοβισμός / Bullying 

                             Εκδόσεις Τα Νέα 

 

   Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται οι μορφές που μπορεί να πάρει στο σχολικό περιβάλλον η 
επιθετικότητα, τα εξελικτικά στάδια  της επιθετικότητας στα παιδιά, οι παράγοντες που συντελούν στην 
εκδήλωση της σχολικής βίας και οι συνέπειές της. Επίσης, παρουσιάζεται η μεθοδολογία για την 
αντιμετώπιση της επιθετικότητας στο σχολείο (εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, στρατηγικές αντιμετώπισης, 
έλεγχος επιθετικότητας, διαχείριση του θυμού). Τέλος, επισημαίνονται η αναγκαιότητα και η σημασία 
αφενός της επιμόρφωσης των Ελλήνων εκπαιδευτικών σε ζητήματα σχολικής βίας, αφετέρου της σωστής 
ενημέρωσης των γονέων. Η μελέτη αυτή της σχολικής συμβούλου Ελένης Δ. Τρίγκα – Μερτίκα επιχειρεί 
να διερευνήσει το φαινόμενο της βίας στο ελληνικό σχολείο και να συμβάλει στην προσπάθεια της 
αντιμετώπισης και της πρόληψης του προτού λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. 

 

 

                    Εκτός σχεδίου 

                                                           Δημουλά Κική 

                                                           Ελληνικά διηγήματα 

                                                           Εκδόσεις Ίκαρος 



… Τρία από τα πράγματα που άκακα ψιλοκορόιδευα παλιά, ήταν η λακ, οι βάτες και η έκδοση ή 
επανέκδοση κειμένων που έχει γράψει κανείς εκεί κατά τη φθίνουσα νεότητά του ή  κατά την ακμάζουσα 
απόγνωσή του. Τα λούστηκα και τα τρία. Και λακ βάζω για να πειθαρχεί η ελάττωση τω μαλλιών και 
βάτες για το πεσμένο ηθικό των ώμων  και να που και παλιά γραπτά εκδίδω τώρα, ψεκάζοντας με λακ 
μαζί με τη δική μου και τη δική τους παλαιότητα για να σταθεί όρθια. Και για μεν τη λακ και τις βάτες 
ομολογώ ντρέπομαι λίγο. Για την έκδοση όμως «χωρίς αιδώ», χαίρομαι σχεδόν. Χαίρομαι ότι δίνω οστά 
σε μια τελείως άγνωστη, ξένη σε μένα μορφή γραφής με επαχθή την άσκησή της, σάρκα δε σε μια μακρά 
περίοδο κρυφοπλάνταχτης εποχής και στα χαμένα γνωρίσματά της μαζί με τα δικά μου. …. 

   

      Ο κύκλος με την κιμωλία 

                                         Brecht Bertolt 

                                         Θεατρικά έργα, Γερμανικά 

                                         Εκδόσεις Κοροντζής 

   Στο κέντρο της κατεστραμμένης σάλας βρισκόταν το μωρό μες στην κούνια του και κοιμόταν ήσυχα. Η 
Άννα κάθισε κοντά του κουρασμένη κι άρχισε να το παρατηρεί. Δεν είχε τολμήσει ν’ ανάψει το παραμικρό 
φως, αλλά το σπίτι εκεί κοντά καιγόταν ακόμα και οι αναλαμπές του φώτιζαν πολύ καλά το πρόσωπο του 
μωρού. Είχε μια μικρή ελιά στο λαιμουδάκι του. 

   Η υπηρέτρια κάθισε και το κοίταξε κάμποση ώρα, πώς ανάπνεε και πώς πιπιλούσε την μικρούλα του 
γροθιά. Κάποια στιγμή διαπίστωσε πως το είχε κοιτάξει αρκετή ώρα για να μπορέσει να φύγει δίχως το 
παιδί. Σηκώθηκε βαριά και με αργές κινήσεις το τύλιξε καλά με το λινό του σκέπασμα, το πήρε στην 
αγκαλιά της και έφυγε κοιτώντας δειλά δεξιά κι αριστερά, σαν ένας άνθρωπος με βαριά συνείδηση, σαν 
κλέφτρα. 

                                       



  Οι άντρες που φοβούνται να αγαπήσουν 

                                         Carter Steven – Sokol Julia 

                                         Ψυχολογία 

                                          Εκδόσεις Κέδρος 

"Γιατί σταμάτησε να τηλεφωνεί;" 
"Γιατί άλλαξε απότομα συμπεριφορά;" 
"Γιατί εξαφανίστηκε χωρίς μια εξήγηση:" 
Η ιστορία είναι γνωστή και αποτελεί το δακρύβρεχτο σενάριο της δικής σας ερωτικής ζωής. Σας 
φλέρταρε, σας έκανε να πιστέψετε ότι είναι ο κατάλληλος για σας άντρας, έκανε τα πάντα να σας 
κρατήσει, ήταν τρυφερός και περιποιητικός, και ενώ το μόνο που ήθελε ήταν να είστε μαζί... σας άφησε 
στα κρύα του λουτρού: στο πρώτο ραντεβού περάσατε καταπληκτικά αλλά δεν ξανατηλεφώνησε είχατε 
μια υπέροχη ερωτική σχέση ώσπου εξαφανίστηκε· τον παντρευτήκατε για να διαπιστώσετε ότι μετά το 
γάμο άλλαξε απότομα συμπεριφορά. 

 
Γιατί η δέσμευση τρομάζει τους άντρες; 
Γιατί πολλοί άντρες πανικοβάλλονται μόλις διαπιστώσουν ότι βρήκαν αυτό που ζητούσαν σε μια σχέση; 
Το πρακτικό αυτό βιβλίο θα σας βοηθήσει: 
- να αναγνωρίσετε τα προειδοποιητικά σημάδια στη συμπεριφορά ενός δεσμοφοβικού άντρα 
- να κατανοήσετε το βαθμό της φοβίας του, καθώς και την προθυμία του να αλλάξει 
- να συνειδητοποιήσετε το δικό σας ρόλο στην κατάσταση 
- να αποφύγετε το άγχος, το αίσθημα της ενοχής και της κατάθλιψης. 

 

  Παιχνίδια φυσικής αγωγής 



                                         Batllori Jorge 

                                         Εκπαίδευση - Εγχειρίδια 

                                         Εκδόσεις Μαλλιάρης Παιδεία 

… σε κάθε περίπτωση, το παιχνίδι ή η άθληση βοηθούν στην ανάπτυξη των σωματικών δεξιοτήτων κάθε 
ατόμου, αποτελώντας συγχρόνως μια εξαιρετική μέθοδο για την εκτόνωση των ψυχικών εντάσεων που 
οδηγεί στη χαλάρωση.  

   Τα συγκεκριμένα παιχνίδια προορίζονται κυρίως για παιδιά ηλικίας 5-10 ετών (αντίστοιχες τάξεις του 
Νηπιαγωγείου και Δημοτικού). Ο παιδαγωγός μπορεί να επιλέγει τα συγκεκριμένα παιχνίδια ανάλογα με 
την ικανότητα και την εμπειρία κάθε παιδιού.  

   Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παιχνίδια φυσικής αγωγής αποτελούν ένα μέσο για την απόκτηση γνώσεων 
και την ενίσχυση δεξιοτήτων που αλληλοσυνδέονται με άλλους γνωστικούς τομείς και προσεγγίζονται 
διαθεματικά με άλλα γνωστικά αντικείμενα. Γι’ αυτό το λόγο, είναι σημαντικό να επιδιώκεται ο 
συντονισμός με δασκάλους ή παιδαγωγούς άλλων ειδικοτήτων. Με λίγη φαντασία, οι δυνατότητες είναι 
απεριόριστές. 

 

  Ο τελευταίος Κάτωνας 

                                         Asensi Matilde 

                                         Ισπανικό μυθιστόρημα 

                                         Εκδόσεις Λιβάνης 

Κλέφτες ιερών κειμηλίων, χριστιανικές Εκκλησίες Ανατολής και Δύσης, μια σκοτεινή θρησκευτική 
αδελφότητα και η Θεία Κωμωδία του Ντάντε Αλιγκέρι αποτελούν τα κλειδιά της πλοκής αυτής της 
συναρπαστικής ιστορίας, όπου το μυστήριο και η περιπέτεια συνυπάρχουν καθηλώνοντας τον 
αναγνώστη.  
Στα υπόγεια της πόλης του Βατικανού, χωμένη ανάμεσα σε κώδικες στο γραφείο της στο Μυστικό 
Αρχείο, η αδελφή Οτάβια Σαλίνα, παλαιογράφος διεθνούς κύρους, αναλαμβάνει την αποστολή να 
αποκρυπτογραφήσει τους παράξενους σκαριφισμούς που εμφανίζονται στο σώμα ενός νεκρού Αιθίοπα: 
πρόκειται για εφτά ελληνικά γράμματα κι εφτά σταυρούς. Τo  μυστήριο περιπλέκουν ακόμα περισσότερο 
τα κομμάτια ξύλου που βρίσκονται δίπλα στο σώμα. Όλες οι υποψίες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 
πρόκειται για τμήματα του Τίμιου Σταυρού. Κι η επιβεβαίωση της υποψίας έρχεται όταν καλά φυλαγμένα 
τμήματα του Τίμιου Ξύλου, διάσπαρτα σε πολλές χώρες, αρχίζουν να εξαφανίζονται.  
Μαζί με τον καθηγητή Μπόσγουελ, αρχαιολόγο από την Αλεξάνδρεια, και τον αξιωματικό της Ελβετικής 



Φρουράς του Βατικανού, Κάσπαρ Γκλάουζερ-Ρέιστ, η ηρωίδα καλείται να ανακαλύψει ποιος βρίσκεται 
πίσω από τη μυστηριώδη εξαφάνιση των ιερών κειμηλίων από τις εκκλησίες ολόκληρου του κόσμου και 
θα ζήσει μια περιπέτεια γεμάτη αινίγματα: εφτά δοκιμασίες βασισμένες στα εφτά θανάσιμα αμαρτήματα, 
όπου ο Ντάντε Αλιγκέρι και το Καθαρτήριο της Θείας Κωμωδίας φαίνεται να έχουν τα κλειδιά που 
ανοίγουν τις πύλες. Δοκιμασίες που θα τους οδηγήσουν σε εφτά πόλεις -από τη Ρώμη μέχρι την 
Αντιόχεια, περνώντας από τη Ραβένα, την Αθήνα, την Ιερουσαλήμ, την Κωνσταντινούπολη και την 
Αλεξάνδρεια- σε μια ριψοκίνδυνη και συναρπαστική διαδρομή, στην οποία θα προσπαθήσουν να 
ανακαλύψουν ποιος είναι ο Τελευταίος Κάτωνας. 

 

 

 Φονικό στο Βυζάντιο 

                                 Κristeva Julia 

                                 Βουλγαρικό μυθιστόρημα 

                                 Εκδόσεις Πατάκη 

 

Ο ιστορικός των μεταναστεύσεων Σεμπάστιαν Κρεστ-Τζόουνς εξαφανίζεται μυστηριωδώς από το σπίτι 
του στη Σάντα Μπάρμπαρα. Ακολουθεί μήπως τα ίχνη ενός υποτιθέμενου προγόνου του, που 
ακολούθησε στα 1045, από το Βεζελαί ή το Πυΐ-αν-Βελαί, την Πρώτη Σταυροφορία, διασχίζοντας έτσι τον 
11ο αιώνα αυτό τον τόπο που ο σύγχρονος ιστορικός θεωρεί ήδη Ευρώπη; Ξεστράτισε μήπως στο 
Βυζάντιο;  
Στο μεταξύ η Σάντα Μπάρμπαρα, τόπος φανταστικός καθώς φαίνεται, βρίσκεται σε πλήρη κρίση: σέκτες, 
Μαφίες, χειραγωγήσεις κάθε λογής, κι επιπλέον ένας κατά συρροήν δολοφόνος που υπογράφει τα 
εγκλήματά του με ένα μυστηριώδες αποκρυφιστικό σύμβολο, σε σχήμα 8. Ο αστυνόμος Νόρθροπ 
Ρίλσκυ, γνώριμος στους αναγνώστες της Κρίστεβα, έχοντας τη βοήθεια της Στεφανί Ντελακούρ, 
δημοσιογράφου-απεσταλμένης του "L’Evenement de Paris", προσπαθεί να ξεδιαλύνει το διπλό αίνιγμα 
της υπόθεσης αυτής: την ιστορία του Σεμπάστιαν, σημαδεμένου από την εμβληματική μορφή της Άννας 
της Κομνηνής -της πρώτης κατ’ αυτόν διανοούμενης της Ιστορίας, γεννημένης στα 1083- και το σκοτεινό 
πεπρωμένο του κατά συρροήν δολοφόνου: του εξαγνιστή, του κρυμμένου ανθρώπου, του ξένου μεταξύ 
ξένων...  
"Το φονικό στο Βυζάντιο" είναι ένα μυθιστόρημα καταβολών, που επιτρέπει στη συγγραφέα του να 
αποκαλύψει, για πρώτη φορά, τις δικές της, βαλκανικές, καταβολές.  
Ιστορικό θρίλερ και συνάμα ειρωνική απεικόνιση των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών, μιλά για την 
αμφιλεγόμενη μοίρα των μεταναστών, την οδύνη του ξένου, την τρομοκρατία, μια άγνωστη Ευρώπη, τη 
θρησκεία και την πολιτική στο παρόν και στο μέλλον. 

 



                                                    

ΠΑΙΔΙΑ 

      Τα άτακτα ποντικάκια 

                                      Langley Andrew 

                                      Βιβλία προσχολικής ηλικίας 

                                      Εκδόσεις Μίνωας 

   Όταν πέντε άτακτα ποντικάκια ανακαλύπτουν ένα καλάθι με φρεσκοπλυμένα ρούχα, το αποτέλεσμα 
είναι ένα βιβλίο γεμάτο εκπλήξεις! 

 

 

   Το μυστήριο της Βίλη Σταφύλη 

                                           Σάρλη Βάνα 

                                           Ελληνικό παραμύθι: Καχυποψία (4-8 ετών) 

                                           Εκδόσεις Μικρή Μίλητος 

   Πρωί πρωί στο αγρόκτημα όλοι ξύπνησαν από τις φωνές της Βίλη Σταφύλη που όταν κοιτάχτηκε στον 
καθρέφτη είδε να της λείπει μια ρόγα. 

- Κύριε αστυνόμε, μου έκλεψαν μια ρόγα! 
- Ξέρετε ποιος σας την πήρε; 
- Όχι αλλά υποψιάζομαι… 

Κατάλληλο για την ανάπτυξη κοινωνικών αξιών 

 



 

   Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 

                                Μάστορη Βούλα 

                                Παιδικό μυθιστόρημα (6+) 

                                Εκδόσεις Πατάκης 

   Όταν ο μικρός Τίμος άνοιξε με φούρια την πόρτα έτοιμος να κάνει πάλι τις σκανταλιές του, έμεινε με το 
γλειφιτζούρι στο στόμα. Μπροστά του ήταν ο… παππούς τους! Τον είχε αφήσει ο Θεούλης να κατέβει 
πάλι στη γη; 

 

  Με αγάπη, Κλάρις Μπιν 

                               Child Lauren 

                              Παιδικό μυθιστόρημα (8+) 

                              Εκδόσεις Πατάκης 

   Γεια! Με λένε Κλάρις Μπιν. 

Δεν είμαι μοναχοπαίδι, αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες φορές θα ήθελα να ήμουν! Η οικογένειά 
μου αποτελείται από έξι άτομα, κάτι το οποίο μερικές φορές μου φαίνεται υπερβολικό. Μπορεί τώρα να 
σκέφτεστε πως με τέτοια κατάσταση στο σπίτι θα είμαι πολύ χαρούμενη όταν πηγαίνω στο σχολείο, αλλά 
αν το σκέφτεστε, καλύτερα να το ξεχάσετε, γιατί σε γνωρίζετε την δασκάλα μου, την κυρία Γουίλεμπερτον. 
Μ’ αρέσει να χαζεύω και να μη σκέφτομαι τίποτα, αλλά αυτό κάνει έξαλλη την κυρία Γουίλμπερτον, η 
οποία μας έβαλε να κάνουμε ένα διαγωνισμό παρουσίασης βιβλίων, δηλαδή κάτι απίστευτα βαρετό. 

Όταν όμως έμαθα πως υπάρχει έπαθλο, σταμάτησε να μου φαίνεται βαρετό. Εγώ κι η Μπέτυ, η καλύτερή 
μου φίλη, θέλουμε οπωσδήποτε να κερδίσουμε, αλλά δεν ξέρουμε πώς… 



 

 

   Η κόρη του Χίτλερ 

                                      French Jackie 

                                      Παιδικό μυθιστόρημα (9+) 

                                      Εκδόσεις Πατάκης 

   Οι βόμβες έπεφταν, ο καπνός ανέβαινε από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, αλλά η κόρη του Χίτλερ δεν 
ήξερε τίποτα για όλα αυτά.  Το μόνο που ήξερε ήταν ο κόσμος των μαθημάτων της με την φροϊλάιν 
Γκέλμπερ, οι σκαντζόχοιροι που έσωζε από το κρύο και οι όμορφες επισκέψεις του αγαπημένου της 
πατέρα Ντάφφι. Μέχρι που μια μέρα την πάνε στο καταφύγιο του πατέρα της, στο Βερολίνο… 

   Η ιστορία της Άννας για την κόρη του Χίτλερ κατατρέχει τον Μάρκ. Να ήταν πραγματική;  Εάν ο Μαρκ 
είχε ένα πατέρα σαν τον Χίτλερ θα τον αγαπούσε; 

 

   Όταν ο ήλιος… 

                                         Σαρή Ζωρζ 

                                         Εφηβικό μυθιστόρημα 

                                         Εκδόσεις Πατάκης 

   Η Ελλάδα μετά το θρίαμβο του Σαράντα, στην Κατοχή. Μια σκοτεινή εποχή για την ελληνική ιστορία. 
Μια τυραννική ζωή για τους Έλληνες που δέχτηκαν άδικα να ζήσουν κατά τις προσταγές του κατακτητή. 



Ο καθένας πασχίζει να βρει έναν τρόπο να επιβιώσει. Θα καταφύγει σε όλα τα μέσα, αλλά δε θα ξεχάσει 
ποτέ την ελευθερία του. Θα συνεχίσει να πολεμάει γι’ αυτήν. Και μέσα σ’ αυτή τη φρίκη τα παιδιά. Η Ζωή, 
ηρωίδα άγνωστη, γνωστή από το βιβλίο αυτό, θα προσπαθήσει να καταλάβει. Θα μεγαλώσει στη φρίκη 
της πείνας, θα ελπίσει όταν οι μεγάλοι θα πάρουν τα όπλα να αποτινάξουν το ζυγό, θα κλάψει, θα 
θελήσει - παιδί δεν ήταν; - να χαρεί. Γύρω της, ένας κόσμος παράξενος, σκληρός, ανάλγητος, που τρέχει 
να γλιτώσει, που τρέχει να βρει ένα κομμάτι ψωμί, κι αυτό συχνά μόνο στα σκουπίδια, οι εκτελέσεις, η 
αισιοδοξία πως όλα θα τελειώσουν. Τα μάτια της θα δουν πολλά. Θα ακούσει περισσότερα. Θα 
υποφέρει. Θα γνωρίσει την ελπίδα. Θα ζήσει μ’ αυτήν ώσπου να έρθει το τέλος του Κακού. Και ήρθε. Και 
έγινε το ξέφρενο πανηγύρι της απελευθέρωσης. Η θεά της Αθήνας, η Αθηνά, κατέβηκε κι αυτή στους 
δρόμους να γιορτάσει με όλο τον κόσμο. Η Ζωή είναι είκοσι χρονών! Ένας νέος κόσμος την περιβάλλει . 
Μια νέα ζωή την περιμένει…  

 

    

    

 

   

                                                                                  

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) 

 


