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ΘΕΜΑ: «Bιβλιο-Λόγος» από το Δήμο Σκύδρας.

Ημέρες γιορτινές, και η βιβλιοανάγνωση διεκδικεί το δικό της μερίδιο χρόνου από

τις δραστηριότητές μας.  Βέβαια,  οι  φανατικοί  του βιβλίου πάντα βρίσκουν τον

απαιτούμενο χρόνο.  Για  αρκετούς  οι  γιορτές  και  οι  διακοπές  είναι  μια  μεγάλη

αφορμή για μελέτη. Ευκαιρία είναι, λοιπόν, να διαβάσουμε το  βιβλίο στο ράφι

που το έχουμε από καιρό προγραμματίσει ή το αφήσαμε κάποτε στη μέση. Ας

σταθούμε  στις  προθήκες  των  βιβλιοπωλείων  της  περιοχής  μας,  ώστε  να

ενημερωθούμε για παλιές και νέες κυκλοφορίες βιβλίων και σίγουρα θα βρούμε

τα βιβλία της αρεσκείας μας που μπορούμε φυσικά να τα επιλέξουμε κι ως δώρα. 

Επίσης, μπορούμε να δανειστούμε βιβλία από τις αντίστοιχες βιβλιοθήκες που με

φροντίδα  και  μεράκι  διατηρούν  διάφοροι  φορείς,  όπως  σύλλογοι,  σωματεία,

σχολεία της δημοτικής μας περιφέρειας κι ευρύτερα. 

Μια, λοιπόν, απ΄αυτές είναι και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Σκύδρας, 

(βιβλιοθηκονόμος: Ε.Παπαδοπούλου), που με αφορμή τις γιορτές προτείνει, 

ενδεικτικά, να διαβαστούν τα εξής βιβλία, των οποίων η παράθεση γίνεται με 

αριθμητική κι όχι αξιολογική σειρά:

Για ενήλικες:1)Το τανγκό των Χριστουγέννων, μυθιστόρημα του Γιάννη 

Ξανθούλη,2)Οι κόρες του νερού, μυθιστόρημα της Φιλομήλας 

Λαπατά,3)Νοικοκυρά για κλάματα, μυθιστόρημα της Σόφι 

Κινσέλα,4)Οχτώ,μυθιστόρημα της Katherine Neville,5)Γιέλενα Απολλώνεια, 

ιστορικό μυθιστόρημα του Χάρη Τσιρκινίδη,6)Βασικός μέτοχος ,αστυνομικό 

μυθιστόρημα του Πέτρου Μάρκαρη,7)Προχώρα κι ας φοβάσαι, ψυχολογικό της 

Susan Jeffers, 8)Η μάνα και το νόημα της ζωής, αφηγήματα του Irvin Yalom, 

9)Mικρή Ιστορία του Κόσμου,η παγκόσμια ιστορία εν συντομία του Ernst 

Gombrich. 



Για παιδιά:1)Η νύχτα των καλικαντζάρων, μυθιστόρημα της Κίρας Σίνου,2) Το 

χριστουγεννιάτικο όνειρο ,παραμύθι της Αγγελικής Πετρή,3)Πού πήγε ο γερο-

χρόνος; μυθιστόρημα της Τζέμης Τασάκου,4)Ένα δέντρο μια φορά, παραμύθι 

του Ευγένιου Τριβιζά, 5)Χριστουγεννιάτικη ιστορία, μυθιστόρημα-παραμύθι του 

Κάρολου Ντίκενς,6)Ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά, μικρές ιστορίες 

δέκα έξι συγγραφέων, 7)Δέντρο από αγάπη, παραμύθι της Τασούλας 

Τσιλιμένη,8)Τα Χριστούγεννα του τεμπέλη, μυθιστόρημα του Αλέξανδρου 

Παπαδιαμάντη,9)Χριστουγεννιάτικες ιστορίες, διηγήματα της Ursel Scheffler.

Παράλληλα , ο Δήμος Σκύδρας εμπλουτίζει συντόμως την ιστοσελίδα του μ΄ένα 

νέο σύνδεσμο με την ονομασία «Βιβλιο-Λόγος» μέσω του οποίου θα προτείνονται

κάθε μήνα συγκεκριμένοι τίτλοι βιβλίων για διάβασμα και ποικίλες πληροφορίες 

σχετικές με το βιβλίο. Ταυτόχρονα, ξεκινάει και μια εθελοντική προσπάθεια, (χωρίς 

οικονομική ή άλλη επιβάρυνση), για τη σύσταση Λέσχης Βιβλίου Σκύδρας  με 

σκοπό να φέρει κοντά πολίτες, μικρούς και μεγάλους, που το ενδιαφέρον τους 

σχετίζεται με το διάβασμα και το βιβλίο. Για ενημέρωση και πληροφορίες, 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Σκύδρας: Ελένη Παπαδοπούλου 2381351960, Δημήτρης 

Αλεξανδρίδης2381351802.
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