
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 Ιανουάριο 2015:

Ενήλικες

 Ο νέος χρόνος

                                  Buck, Pearl 

                                  Αμερικάνικο μυθιστόρημα

                                  Εκδόσεις Παρατηρητής

   Δύση και Ανατολή αντιμέτωπες σε μια από τις τελευταίες μυθιστορίες της γνωστής
Αμερικανίδας  συγγραφέως,  που τιμήθηκε από τη σουηδική Ακαδημία με  το Νόμπελ
λογοτεχνίας για το σύνολο του έργου της.

   Αυτή την φορά, η Περλ Μπακ μας οδηγεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Κορέα κα
από κει ξανά πέρα από τον Ειρηνικό. Το θέμα της, η καριέρα και ο συζυγικός βίος ενός
Αμερικανού πολιτικού, που ήταν παράλληλα ο «Αμερικανός πατέρας» ενός παιδιού της
Κορέας.



 Κιραζέ

                        Kamuran, Solmaz

                            Ιστορικό μυθιστόρημα – Τουρκική πεζογραφία

                            Εκδόσεις Ωκεανίδα

      

   Το  αληθινό  πρόσωπο  των  βασιλιάδων  και  των  σουλτάνων,  οι  αντιπαλότητες
Μουσουλμάνων  και  Χριστιανών,  οι  αντιθέσεις  Ανατολής  και  Δύσης,  θανάσιμες
μηχανορραφίες,  στάσεις,  επαναστάσεις,  πυρκαγιές,  ο  μεγάλος  σεισμός  της
Κωνσταντινούπολης το 1509, ευνοούμενες, σκλάβες, έρωτες, πάθη και η τραγική μοίρα
των απλών ανθρώπων είναι λεπτομέρειες από το μωσαϊκό που συνθέτει με μαεστρία η
Σολμάζ  Κιαμουράν  σ'  αυτό  το  ιστορικό  μυθιστόρημα.
Όταν το 1492 οι Σεφαραδίτες Εβραίοι διώχτηκαν με απόφαση της Ιεράς Εξέτασης από
την Ισπανία, μερικοί κατέφυγαν, μετά από πρόσκληση του Τούρκου σουλτάνου, στην
Οθωμανική  Αυτοκρατορία.  Η  Κιραζέ  ήταν  κόρη  μιας  οικογένειας  Σεφαραδιτών  που
έφτασε  στην  Κωνσταντινούπολη  μετά  από  πολλές  περιπέτειες.

   Η  συγγραφέας  ξετυλίγει  γοητευτικά  τη  ζωή  της  φιλόδοξης,  έξυπνης  κι  όμορφης
Κιραζέ,  που ακόμα και  στο  απόγειο  της δύναμης και  της εξουσίας δεν  μπόρεσε να
σβήσει το μαράζι του χαμένου έρωτα που σκίαζε την ευτυχία της.

 Για ένα νεανικό δημιουργικό θέατρο: ένα πρακτικό  

                                     βοήθημα για εμψυχωτές θεατρικών ομάδων και εκπαιδευτικούς

                                     Γκόβας Νίκος

                                     Θέατρο



                                    Εκδόσεις Μεταίχμιο

   Το βιβλίο αυτό αποτελεί πρακτικό βοήθημα για όσους καθοδηγούν νεανικές θεατρικές
ομάδες έχοντας στόχο ένα δημιουργικό θέατρο. Λέγοντας δημιουργικό θέατρο εννοούμε
περισσότερο  την  ερευνητική  εργασία  και  δημιουργική  δράση  κατά  τη  διάρκεια  της
διδασκαλίας  και  προετοιμασίας  της  ομάδας,  παρά  την  επιδίωξη  του  τελικού
αποτελέσματος  στο  ανέβασμα  μιας  παράστασης.
   Στο βιβλίο περιλαμβάνονται  παιχνίδια προετοιμασίας,  παιχνίδια κινητοποίησης και
ενεργοποίησης, παιχνίδια για να γνωριστούν καλύτερα τα μέλη της ομάδας, ασκήσεις
για  τη  βελτίωση  της  επικοινωνίας  μεταξύ  τους,  ασκήσεις  δυναμικών  εικόνων  και
σωματικής έκφρασης, ασκήσεις για την ανάπτυξη χαρακτήρων, παιχνίδια ρόλων κ.λπ.
Εύκολα  ο  αναγνώστης  θα  διαπιστώσει  τον  πρωτεύοντα  ρόλο  που  έχουν  οι
αυτοσχεδιασμοί, οι ασκήσεις σωματικής έκφρασης, καθώς και οι δραστηριότητες που
έχουν  στόχο  την  ανάπτυξη  της  ομαδικότητας  και  της  συνενοχής.
   Τόσο τα απλά παιχνίδια όσο και οι πιο σύνθετες ασκήσεις και τεχνικές περιγράφονται
αυτοτελώς.  Ο  εμψυχωτής  ή  ο  δάσκαλος  θεάτρου  μπορεί  να  επιλέγει  όσες  του
χρειάζονται κάθε φορά για να σχεδιάζει το δικό του μάθημα-εργαστήριο ανάλογα με το
θέμα,  το  επίπεδο  και  τη  δυναμική  της  ομάδας  του.
Δουλεύοντας δημιουργικά και επινοητικά δίνουμε την ευκαιρία στα μέλη της ομάδας να
χρησιμοποιήσουν  τον  εαυτό  τους  ταυτόχρονα  σαν  αφετηρία  και  σαν  αντικείμενο
μελέτης. Αφήνουμε ζωτικό χώρο ώστε κάθε μέλος να εκπαιδεύεται, να εξελίσσεται, να
καταθέτει και να εισπράττει απόψεις μέσα στα πλαίσια μιας συλλογικής διαδικασίας που
στηρίζεται στο αξίωμα «Δεν πετάμε τίποτα».

 Βιολογική κτηνοτροφία

                                     Rahmann Gerold

                                     Κτηνοτροφία

                                     Εκδόσεις Ψύχαλου

   Η βιολογική κτηνοτροφία και τα προϊόντα της έχουν κερδίσει την προσοχή τόσο των
κτηνοτρόφων  όσο  και  των  καταναλωτών.  Στο  βιβλίο  αυτό  θα  βρείτε  έγκυρες  και



αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις αρχές, τους κανονισμούς, τις προδιαγραφές, το
νομοθετικό πλαίσιο και την εφαρμογή αυτού του συστήματος εκτροφής στα: 

▪ βοοειδή ( γαλακτοπαραγωγά και κρεοπαραγωγά),

▪ τα αιγοπρόβατα,

▪ τους χοίρους, 

▪ τα πουλερικά (κρεοπαραγωγά και ωοπαραγωγά),

▪ τα άλογα,

▪ τις μέλισσες και 

▪ ψάρια.

 Αλφαβητάρι του Νεοέλληνα: κείμενα επίκαιρης ελληνικής 

                             αυτοσυνειδησίας

                             Γιανναράς Χρήστος (ανθολόγηση)

                             Νεοελληνική πεζογραφία

                             Εκδόσεις Πατάκης

   Στο βιβλίο αυτό συγκεντρώνονται αποσπάσματα γραφής νεοελλήνων συγγραφέων
και  δημιουργών  με  σκοπό  να  οριοθετηθεί  μια  σύγχρονη  και  ρεαλιστική  αναζήτηση
νοήματος  της  ελληνικότητας.  Να  λειτουργήσει  η  ανθολόγηση  πραγματικά  σαν
«αλφαβητάρι» για τον συλλαβισμό απαντήσεων στο ερώτημα: Αν έχει ουσιαστικό θετικό
αντίκρισμα  στη  ζωή  του  Νεοέλληνα  σήμερα  η  ελληνική  του  καταγωγή,  αντίκρισμα
καθαρμένο από επιπόλαιες συναισθηματικές εμμονές και εθνικιστικά ιδεολογήματα. Αν
το να ονομαζόμαστε Έλληνες μπορεί να αντιπροσωπεύει, στον προσωπικό μας βίο και
στην απτή καθημερινότητα, κάποια ξεχωριστή δυνατότητα ή ιδιαίτερο πλούτο ποιότητας
ζωής.



                             

                        

                                

 Μακεδόνες απόδημοι στην Μεσευρώπη (1650-  
                                 1950): η συμβολή τους στην οικονομία και στον πολιτισμό.
                                           Ηλιαδέλης Δ. Στράτος
                                           Μακεδονία – Ιστορία
                                           Εκδόσεις Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης

   Αν κάποιος ξένος, στις αρχές του 19ου αιώνα στη Βιέννη, ζητούσε να πληροφορηθεί ποιος
είναι  ο  ισχυρότερος  οικονομικός  οργανισμός  της  Αυστρίας,  θα  μάθαινε  σίγουρα  ότι  είναι  ο
μεγάλος οίκος των Σίνα από τη Μοσχόπολη.
   Αν στα μέσα του ίδιου αιώνα, κάποιος άνθρωπος των γραμμάτων ζητούσε να επισκεφθεί το
ανώτερο  πνευματικό  ίδρυμα  της  Αυστρίας,  θα  μάθαινε  οπωσδήποτε  ότι  πρόεδρος  της
Αυτοκρατορικής Ακαδημίας Επιστημών στη Βιέννη ήταν ο Θεόδωρος Καραγιάννης, γιος του
απόδημου  Κοζανίτη  Γεωργίου Καραγιάννη,  που κι  αυτός  υπήρξε  δεσπόζουσα φυσιογνωμία
στην εποχή του.
   Κι αν στα τέλη του αιώνα κάποιος φιλότεχνος επιθυμούσε να θαυμάσει τα υπέροχα έργα της
τέχνης  και  του  πολιτισμού  στον  δίδυμο  αυτόν  ομφαλό  της  Ευρώπης,  θα  μάθαινε  ότι  ο
σπουδαιότερος συντελεστής και χρηματοδότης των έργων αυτών ήταν ο Νικόλαος Δούμπας,
εξέχουσα  προσωπικότητα  της  εποχής  του  και  «Μαικήνας»  των  τεχνών,  γιος  του  μεγάλου
οικονομικού παράγοντα της Βιέννης Στέργιου Δούμπα από τη Βλάστη της Κοζάνης.
   Ποιοι ήταν λοιπόν αυτοί οι «πλούσιοι Έλληνες», όπως τους ονόμαζαν τότε στην Ευρώπη; Με
ποιες συνθήκες εγκαταστάθηκαν, αναδείχτηκαν και μεγαλούργησαν; Τι πρόσφεραν στις χώρες
αυτές, τις δεύτερες πατρίδες τους, στους τρεις αιώνες της κυριαρχίας τους, αλλά και ποια ήταν η
συμβολή τους στην απελευθέρωση του υπόδουλου γένους των Ελλήνων; Στο πλαίσιο αυτής της
αναζήτησης κινείται το βιβλίο αυτό.

                    

                       



 Η τέχνη του πολέμου
                         Tzu Sun
                         Mανατζέμεντ
                         Εκδόσεις Περίπλους

   Όπως ο Ηγεμόνας του Μακιαβέλι  έτσι και η Τέχνη του Πολέμου του  Sun Tzu είναι
τόσο  χρήσιμη  σήμερα  όσο  ήταν  πριν  από  δυόμισι  χιλιάδες  χρόνια  για  τους
στρατιωτικούς ηγέτες της αρχαίας Κίνας.
Κι αυτό γιατί το έργο του Κινέζου Στρατηγού δε διατυπώνει απλά ένα πολεμικό δόγμα,
αλλά εξετάζει κάθε πτυχή του πολέμου, οικονομική, πολιτική, κοινωνική, ψυχολογική, με
ανυπέρβλητη γνώση, οξυδέρκεια και ρεαλισμό.
   Το πνεύμα του Sun Tzu κατάφερε να διαπεράσει τους χοντρούς τοίχους των ανά τον
κόσμο  στρατιωτικών  ακαδημιών  και  να  γίνει  η  βίβλος,  εκατοντάδων  χιλιάδων
σύγχρονων μάνατζερ που, εν καιρώ ειρήνης, καταστρώνουν τα δικά τους επιχειρησιακά
σχέδια, φιλοδοξώντας να κερδίσουν τη δική τους προσωπική μάχη  μεταξύ αυτών και ο
ιδιοφυής χρηματιστής (Μάικλ Ντάγκλας) στη ταινία Wall street.
   Όσο κι αν ακούγεται παράδοξο, το πρώτο που διδάσκει ο θρυλικός Κινέζος στρατηγός
είναι  ότι  «για να διακριθεί κανείς στον πόλεμο, τον όποιο πόλεμο, θα πρέπει να έχει
προηγουμένως  καλλιεργήσει  το  Ταό» -  με  άλλα  λόγια,  την  ανθρωπιά  ,  το  αίσθημα
δικαίου και το σεβασμό στους κανόνες και τους θεσμούς…
               

 Τιμάνδρα
                                     Καλλιφατίδης Θοδωρής
                                     Ελληνικό μυθιστόρημα
                                     Εκδόσεις Γαβριηλίδης
 



   Η  Τιμάνδρα  δεν  είναι  μια  τυχαία  εταίρα.  Μπορεί  να  αγαπήθηκε  από  τους
περισσότερους, διάσημους και μη, άντρες της εποχής της, εκείνη όμως, λάτρεψε μόνο
έναν: τον Αλκιβιάδη.
   Η Τιμάνδρα παίρνει μαθήματα από τη μητέρα της για το πώς πρέπει να γδύνεται μια
γυναίκα  όταν  την  κοιτάζει  ο  εραστής  της,  αλλά  παράλληλα,  εκπαιδεύεται  από  το
Πυθαγόρειο παιδαγωγό, Μίδα.
   Στο  περιθώριο  του  Πελοποννησιακού  πολέμου,  στο  σπίτι  της  Τιμάνδρας
συγκεντρώνονται,  όχι  μόνο  για  να  διασκεδάσουν  μα  και  για  να  στοχαστούν,  οι
μεγαλύτερες  προσωπικότητες  της  εποχής:  Σωκράτης,  Πλάτωνας,  Αριστοφάνης:  Στις
αφηγήσεις της παρακολουθούμε την εξέλιξη του πολέμου, την τυραννία να διαδέχεται τη
δημοκρατία  του  Περικλή,  μα  πάνω  απ’  όλα,  βρισκόμαστε  μπροστά  στη  μοναδική
προσωπική μαρτυρία για τον άνθρωπο που αγαπήθηκε, μισήθηκε, συγχωρέθηκε  και
τελικά  καταδικάστηκε  περισσότερο  από  κάθε  άλλον  τον  συγκλονιστικής  ομορφιάς
εξαιρετικό στρατηγό Αλκιβιάδη.
 

 Όλα βαίνουν καλώς εναντίον μας
                                      Σκαμπαρδώνης Γιώργος
                                      Ελληνικό μυθιστόρημα
                                      Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα

   Ο φλογερός και νοσηρός έρωτας του Μάρκου για την πρώτη γυναίκα του Ζιγκοάλα,
που συζούσε με τον παιδικό του φίλο και κουμπάρο τους, είναι η βασική, οδυνηρή πηγή
έμπνευση  του  θεμελιωτή  του  ρεμπέτικου,  στα  χρόνια  1932-1940.
   Το πάθος αυτό περνάει διάφορες φάσεις, κορυφώνεται τραγικά μέσα στη φθορά του
και  ξαναγεννιέται  διαρκώς.  Είναι  η  ίδια  εποχή  που  ο  Μάρκος,  από  άσημος
εκδοροσφαγεύς, γνωρίζει τη δόξα: γίνεται ο πρωτοπόρος που θα ανοίξει νέους δρόμους
στη λαϊκή μουσική και στη διασκέδαση, όντας συνέχεια σε σύγκρουση με τις μουσικές
αντιλήψεις  της  εποχής,  τη  φτώχεια,  τη  στείρα  παράδοση,  τον  καθωσπρεπισμό,  την
αστυνομία, την οικογένειά του, τη γυναίκα του που τον προδίδει, τη δικτατορία Μεταξά
-σχεδόν με όλους, κι ενώ πλησιάζει, σαν αναπότρεπτο ρεφρέν, ο πόλεμος. Ο Μάρκος,
σ' αυτά τα οχτώ χρόνια, εξελίσσεται, ανεβαίνει, δημιουργεί, δοξάζεται, νικά, ενώ γύρω
του  τα  πάντα,  κάθε  μέρα,  επιδεινώνονται.

Όλα βαίνουν καλώς εναντίον του.



                            

ΠΑΙΔΙΑ

 Οι δώδεκα μήνες: μια μεγάλη λαογραφική έρευνα

                          Γιαννοπούλου Ιφιγένεια – Μάνος Γιάννης

                          Λαογραφία -  Βιβλία για παιδιά

                          Εκδόσεις Ι. Σιδέρης

   Γεια σας, παιδιά!
   Σ' αυτό το υπέροχο βιβλίο, ο Χρόνος θα σας διηγηθεί πώς γεννήθηκαν οι δώδεκα 
γιοι του, που μας κρατάνε συντροφιά το Χειμώνα, την Άνοιξη, το Καλοκαίρι και το 
Φθινόπωρο. Τα δώδεκα παιδιά του Χρόνου είναι ο Ιανουάριος, ο Φεβρουάριος, ο 
Μάρτιος, ο Απρίλιος, ο Μάιος, ο Ιούνιος, ο Ιούλιος, ο Αύγουστος, ο Σεπτέμβριος, ο 
Οκτώβριος, ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος. Πώς όμως γεννήθηκαν αυτά τα 
παλικάρια;
   Μια φορά κι έναν καιρό, λοιπόν, στα πολύ παλιά χρόνια, ο Χρόνος γέννησε 
δώδεκα παιδιά, που οι αρχαίοι Έλληνες τα ονόμασαν "Μήνες". Το όνομά τους οι 
μήνες το πήραν από τη λέξη "Μήνη", που σήμαινε σελήνη, δηλαδή φεγγάρι.
   Οι αρχαίοι Έλληνες βάφτισαν έτσι τα παιδιά του χρόνου, γιατί "Μήνη" ονόμαζαν το 
χρονικό διάστημα, που χρειάζεται το φεγγάρι για να κάνει έναν ολοκληρωμένο κύκλο
γύρω από τη Γη μας...
   Πρόκειται για ένα βιβλίο εμπλουτισμένο με όλα τα λαογραφικά, ιστορικά και 
μυθολογικά στοιχεία, που βρέθηκαν διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα για τους 12 
μήνες του χρόνου.
   Μια μεγάλη λαογραφική έρευνα χρόνων, που απευθύνεται σε παιδιά, σε 
μεγάλους, αλλά και σε εκπαιδευτικούς και μας ξεναγεί στο μαγικό και 
παραμυθένιο κόσμο των δώδεκα μηνών.



   Το ξένο πράγμα πίσω να το δώσεις, γιατί θα το 

                                        μετανιώσεις!: μια διδακτικη ιστορία

                                        Cox Phil Roxbee

                                        Εκδόσεις  Άγκυρα

   Μια διδακτική ιστορία που μαθαίνει στα παιδιά ποια είναι τα αποτελέσματα της
ανάρμοστης  συμπεριφοράς,  περνώντας  τους  ταυτόχρονα  μηνύματα  για  τις
πραγματικές αξίες της ζωής.

  Ο Αόρατος Πολ

                                       Φώτου Γιώτα

                                       Παιδικό μυθιστόρημα (11+)

                                       Εκδόσεις Ψυχογιός

   Ο μικρός Αλ, ένα παιδί από την Αλβανία, φεύγει από την πατρίδα του και έρχεται
να ζήσει με τους γονείς του στην Ελλάδα. Τα όνειρα και οι προσδοκίες του όμως
γρήγορα  γκρεμίζονται  όταν  αντιμετωπίζει  την  απόρριψη  και  την  αδιαφορία  των
συμμαθητών και της δασκάλας του. Μόνος και απογοητευμένος, εγκαταλείπει κάθε
προσπάθεια να ενταχθεί στο νέο περιβάλλον ώσπου γνωρίζει ένα νέο φίλο, τον Πολ.



Ποιος είναι όμως αυτός ο μυστηριώδης φίλος; Πού μένει; Γιατί δεν του δίνει κανείς
σημασία εκτός από τον Αλ; Γιατί εξαφανίζεται έτσι ξαφνικά; 

Ένα θαυμάσιο μυθιστόρημα για τη διαφορετικότητα και τις ανθρώπινες σχέσεις.

      Συζητώντας με τα παιδιά μου για την ανθρωπιστική 

                                    δράση

                                          Mamou Jacky

                                          Ανθρωπισμός

                                          Εκδόσεις Μεταίχμιο

                            

   Τι  είναι  η  ανθρωπιστική  δράση;  Υπήρχε  ανέκαθεν;  Ποιο  είναι  το  έργο  των
ανθρωπιστικών  οργανώσεων;  Αυτά  είναι  μερικά  από  τα  ερωτήματα  στα  οποία
απαντάει ο Ζακί Μαμού, μέσα από μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τα παιδιά του.
Στηριζόμενος στην προσωπική του εμπειρία, αναλύει τους στόχους και τη σημασία
της ανθρωπιστικής δράσης με απλότητα και αντικειμενικότητα και καλεί τα παιδιά να
προβληματιστούν  και  να  ενεργοποιηθούν  πάνω  σ’  αυτό  το  ζήτημα.  Το  βιβλίο
συμπληρώνεται από επίμετρο του Θεόφιλου Ρόζενμπεργκ, ιδρυτή των Γιατρών του
Κόσμου στην Ελλάδα,  ο  οποίος  αποτυπώνει  σε  λίγες  σελίδες  τον τρόπο με  τον
οποίο δρουν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις της χώρας μας.



 Το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού

                                     Ρεμούνδος Γιάννης

                                     Παιδικό μυθιστόρημα (12+)

                                     Εκδόσεις Ψυχογιός

    Σούσουρο μεγάλο έπεσε στην τάξη όταν ο κύριος Γυφτοδήμος ανακοίνωσε στους
μαθητές του τα νέα για το κυνήγι του θησαυρού. Όλοι ήθελαν να πάρουν μέρος, όλοι
ήθελαν  να  βρουν  πρώτοι  το  θησαυρό.
Ένας μόνο, όμως, θα κέρδιζε το έπαθλο. Αυτός που, με όπλα του την υπομονή και
τη μεθοδικότητα, θα κατάφερνε να νικήσει στο σκάκι τον μυστηριώδη Ηνίοχο. Και ο
Αποστόλης ήταν αποφασισμένος για όλα...

 Τρόφιμα: ένας πρακτικός οδηγός για την προστασία του  

                                      πλανήτη

                                       Bramwell Martyn

                                       Τροφή

                                       Εκδόσεις Ερευνητές



    Πρέπει να προστατεύουμε τον κόσμο όπου ζούμε -για το δικό μας καλό και το 
καλό των επόμενων γενεών.
   Αυτό το βιβλίο στρέφει την προσοχή σου στα πιο φλέγοντα περιβαλλοντικά 
ζητήματα και προτείνει αποτελεσματικούς τρόπους για το πώς να παράγουμε 
περισσότερα και καλύτερα τρόφιμα, προστατεύοντας συγχρόνως το περιβάλλον.
   Ειδικοί επιστήμονες εξηγούν τα επίκαιρα προβλήματα, ενώ επαγγελματίες του 
χώρου της διατροφής καταθέτουν τις μαρτυρίες τους.
    Με εύκολα πειράματα σε βοηθά να κατανοήσεις διάφορα φαινόμενα που 
σχετίζονται με την παραγωγή και τη συντήρηση των τροφίμων.
   Σου προτείνει δράσεις, οι οποίες με πρακτικό τρόπο σε βοηθούν να διατηρήσεις 
υγιή τον πλανήτη μας.
   Περιέχει έναν πλήρη κατάλογο περιβαλλοντικών οργανώσεων και δικτυακών 
τόπων που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος.

                                    

                              

                             

                                                                                                

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)


