
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 Νοέμβριο 2014: 

 

Ενήλικες 

 

 

Αστυνομία 

Νesbo Jo 

Νορβηγικό μυθιστόρημα – Αστυνομικές ιστορίες 

Εκδόσεις Μεταίχμιο 

 

Η Αστυνομία χρειάζεται τον Χάρι Χόλε γιατί ένας δολοφόνος τριγυρνά στους δρόμους του 
Όσλο και δολοφονεί αστυνομικούς. Συγκεκριμένα τα θύματα βρίσκονται σε τόπους 
εγκλημάτων που δεν κατάφεραν να εξιχνιάσουν. Οι φόνοι είναι βίαιοι και η αντίδραση των 
ΜΜΕ υστερική. Ο αιώνιος Χάρι, ντετέκτιβ από τη φύση του, έχει εμπλακεί σε όλες τις 
σημαντικές έρευνες εγκλημάτων των τελευταίων χρόνων στο Όσλο. Με την πολύ προσωπική 
του αίσθηση δικαιοσύνης να τον καθοδηγεί, πιστός σε ό,τι αγαπά και αποφασισμένος να το 
υπερασπιστεί, αυτή τη φορά μοιάζει χαμένος και ανήμπορος. Άραγε θα τα καταφέρει να 
ξεπεράσει για άλλη μια φορά τον εαυτό του καθώς το ναυάγιο της προσωπικής του ζωής τον 
έχει βυθίσει στον πάτο. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Ραφαήλ Σταυριώτης: Έλλην εκ Πόντου. Προσκυνητής του έρωτος και 

θηρευτής της γνώσης  

Παπαδόπουλος Σ. Δημήτριος 

Mυθιστορία – Ελληνική λογοτεχνία 

Εκδόσεις Νέα Σύνορα 

Τα ταραγμένα χρόνια της εποχής των σταυροφοριών, τα οποία εγκυμονούν την παρακμή της βυζαντινής 
αυτοκρατορίας, αποτελούν το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο εκτυλίσσεται η ζωή του Έλληνα, από την 
Τραπεζούντα του Πόντου, Ραφαήλ Σταυριώτη. Ο ήρωας, μέσα από την προσωπική του περιπλάνηση στον 
ιστορικό και φιλοσοφικό χώρο του Βυζαντίου, της Ανατολής και του Αγίου Όρους, μέσα από τα πάθη και τα 
παθήματά του, εκφράζει μοναδικά την ελευθερία του ελληνικού πνεύματος και την εναγώνια αναζήτηση της 
αλήθειας, η οποία χαρακτηρίζει κάθε ευγενική ψυχή. 

 

 

 

 

Τονώστε την αυτοπεποίθηση του παιδιού σας: 501 

τρόποι 

Ramsey D. Robert 

Παιδιά – Ψυχολογία 

Εκδόσεις Κριτική 

 

 

Το πώς βλέπουν τα παιδιά τον εαυτό τους καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και την ένταξή τους 
στον κόσμο. Μια από τις σημαντικότερες διαφορές μεταξύ επιτυχημένων και αποτυχημένων 
στη ζωή είναι ότι οι επιτυχημένοι έχουν αυτοπεποίθηση και πιστεύουν ότι αξίζουν απόλυτα 
να απολαμβάνουν την επιτυχία. 
Το καλύτερο, ίσως, δώρο που μπορούν να κάνουν οι γονείς στα παιδιά τους είναι να τα 
βοηθήσουν να έχουν μια θετική εικόνα του εαυτού τους. 
Τέλειοι γονείς δεν υπάρχουν, διότι κανείς δεν τους είπε τι πρέπει να κάνουν. Στην καλύτερη 
περίπτωση οι γονείς βοηθούν τα παιδιά τους ν’ αποδέχονται τον εαυτό τους και να τον 
εκτιμούν, να στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις και να αγωνίζονται με ίσους όρους. 



Κανένας γονιός δεν μπορεί να τα κάνει όλα σωστά. Αλλά κάθε γονιός μπορεί να κάνει πολλά 
σωστά πράγματα για να ενθαρρύνει και να παρακινήσει το παιδί του. Η φροντίδα, η 
προσοχή, ο έπαινος, η στήριξη και η σοβαρή αντιμετώπισή του βοηθούν το παιδί να 
επιδιώκει αυτά που επιθυμεί. 

 

 

 

 

Εδεσματολόγιον Μακεδονίας: αυθεντικές συνταγές 

μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής. Έθιμα και παραδόσεις της 
μακεδονικής γης. 
 
Γρηγοριάδου Έφη 
Μαγειρική 
Εκδόσεις Κοχλίας 
 
 

Μακεδονία. Ένα ταξίδι σε περιοχή με πολυκύμαντη ιστορία, ανεκτίμητη προσφορά και 
ξεχωριστό ρόλο. Πάνω απ΄ όλα ένα ταξίδι στον πολιτισμό.  
Σ’ αυτό το ταξίδι, συναντήσαμε ανθρώπους με ψυχική ανάταση, ευαισθησία και καλλιέργεια, 
με μια διαφορετική γεύση και διάθεση για ζωή, που δημιουργείται  από την επισκόπηση του 
παρελθόντος και από έναν ακατάλυτο δεσμό με τη γη τους. 
Το Εδεσματολόγιον Μακεδονίας είναι μια μικρή συνεισφορά στο εθνικό χρέος να 
διατηρήσουμε την ιστορική και πολιτιστική μας ταυτότητα. 
 
 
 
 

 
 

 

Ο λόρδος Έλγιν & τα μάρμαρα 

Clair St. William 

Ελλάδα – Ιστορία - Αρχαιότητες 

Ελληνικά Γράμματα 

 

Βασισμένο σε λεπτομερειακή μελέτη όλων των πρωτότυπων αρχείων και στα αποτελέσματα 
πολύ πρόσφατων ερευνών, το βιβλίο αυτό αποτελεί την αυθεντική ανιστόρηση των 
εξαιρετικά ασυνήθιστων συνθηκών κάτω από τις οποίες η Μεγάλη Βρετανία απέκτησε τα 



Μάρμαρα του Έλγιν, την τρομακτική απήχηση που είχαν για την εκτίμηση της Ελληνικής 
τέχνης σε όλη την Ευρώπη, των πικρόχολων αντιδράσεων του Ναπολέοντα, του Μπάιρον 
και άλλων, καθώς και τη πρόσφατης ιστορίας τους. 

Σ’ αυτή την πλήρως αναθεωρημένη, ανανεωμένη και διευρυμένη έκδοση, o William St. Clair 
αναπτύσσει τις τρέχουσες απόψεις περί του αρχικού νοήματος και σημασίας του 
Παρθενώνα, περιγράφει την ιστορία του από την εποχή που χτίστηκε μέχρι τις μέρες μας και 
προσθέτει το νέο υλικό γύρω από τις δραστηριότητες του Λόρδου  Έλγιν. Το έγγραφο με το 
οποίο δόθηκε η άδεια στον Έλγιν να πάρει τα Μάρμαρα από την Ελλάδα δημοσιεύεται, τώρα, 
για πρώτη φορά, στην μόνη διασωθείσα έκδοσή του. 

Χρησιμοποιώντας επίσημα έγγραφα και αρχεία, τα οποία προηγουμένως είχαν κρατηθεί 
σκοπίμως μυστικά από το κοινό, το βιβλίο περιγράφει, για πρώτη φορά, όλη την έκταση της 
καταστροφής την οποία υπέστησαν, τα Μάρμαρα στην δεκαετία του 1930, όσο βρίσκονταν 
υπό τη διαχειριστική φροντίδα και ευθύνη του Βρετανικού Μουσείου, και τις μετέπειτα 
προσπάθειες που κατέβαλαν οι βρετανικές αρχές να εμποδίσουν τα γεγονότα αυτά να 
έλθουν στη δημοσιότητα – αποκαλύψεις οι οποίες είναι αναμενόμενο να πυροδοτήσουν 
ακόμη περισσότερο τη δημόσια αντιπαράθεση για το αν τα Μάρμαρα πρέπει να επιστραφούν 
στην Ελλάδα.  

 
 

 

Σκάκι για αρχάριους και προχωρημένους: μέθοδος 

ταχύρρυθμης εκμάθησης βασικών εννοιών ανοίγματος. 

Καμπάνης Φ. Νικόλαος 

Σκάκι 

Εκδόσεις [χ.ό] 

[...]Με το βιβλίο αυτό, παρουσιάζουμε έναν «οδηγό» ανοιγμάτων, σε πρώτη φάση μόνο για 
νέους - αρχάριους παίχτες και όποιους άλλους που με μια ματιά από τα διαγράμματα θα 
θελήσουν να πάρουν μια ιδέα, πριν καταφύγουν στις εγκυκλοπαίδειες. 
Προσθέτουμε και μια παρτίδα ανά σελίδα καθώς και πληροφορίες στρατηγικής για τις 
περισσότερες από τις θεωρητικές θέσεις που προκύπτουν, με σκοπό να αντιληφθεί ο 
σκακιστής την αξία των δυνάμεων ώστε να αρχίσει στη συνέχεια τις βελτιώσεις του. Το 
αποτέλεσμα θα το κρίνετε μόνοι σας! 

 

 

 

 



 

  

 

Η μυστική ζωή του δυσλεκτικού παιδιού: τι σκέφτεται , 

πώς βλέπει τον κόσμο, τι χρειάζεται για να επιτύχει στη ζωή του 

Frank Robert 

Δυσλεξία 

Εκδόσεις Θυμάρι 

"Με ρωτάνε συχνά γιατί οι άλλοι ειδικοί επιστήμονες -ειδικοί στην δυσλεξία- δεν έχουν 
ανακαλύψει αυτή τη μυστική ζωή. Πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει επειδή οι ίδιοι δεν είναι 
δυσλεκτικοί. Είναι επαγγελματίες, εκπαιδευμένοι να προσφέρουν τεχνικές που θα 
διευκολύνουν το δυσλεκτικό παιδί. Δεν μπορούν, όμως, να μπουν στο μυστικό κόσμο της 
ψυχής του.  
Αυτό το βιβλίο διαφέρει από τα άλλα συγγενικά του, επειδή εγώ, ο συγγραφέας του, είμαι ο 
ίδιος δυσλεκτικός. Είναι αλήθεια ότι πολύ λίγοι δυσλεκτικοί γράφουν βιβλία. Επειδή όμως εγώ 
διδάσκω ψυχολογία, αποφάσισα να το γράψω γιατί το θεώρησα χρέος μου να φέρω στο φως 
αυτή τη (δική μου) μυστική ζωή. Και, λόγω της δυσλεξίας μου, μπορώ να σας βοηθήσω να 
κατανοήσετε κι εσείς τον εσωτερικό κόσμο του παιδιού σας.  
Βλέπω τον κόσμο όπως τον έχω βιώσει ως δυσλεκτικό παιδί - κι όπως τον βιώνω ακόμα, ως 
ενήλικος. Αυτή την οπτική θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω. Το μόνο που χρειάζεται από 
σας είναι ανοιχτό μυαλό και, κυρίως, ανοιχτή καρδιά.  
Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, αυτό το ταξίδι στα αφανή και απρόσιτα (ακόμα) μονοπάτια της 
δυσλεξίας και της μυστικής ζωής του δυσλεκτικού παιδιού - ένα ταξίδι που θα φέρει στην 
οικογένειά σας ένα πιο φωτεινό μέλλον". 

 

 
 

 

21ος Αιώνας. Τα μεγάλα μυστήρια του κόσμου: το νέο 

βιβλίο – οδηγός 

Συλλογικό 

Μεταφυσική – Αμφιλεγόμενη γνώση – Μυστήρια 

Εκδόσεις Αρχέτυπο 

 



Ακόμη και σήμερα, πολλά από τα Μεγάλα Μυστήρια του Κόσμου επιμένουν να παραμένουν 
σκοτεινά! 

▪ Αινιγματικές κατασκευές, σε διάφορα μέρη του κόσμου, όπως το Στόουνχεντζ, οι 
Πυραμίδες, τα Κεφάλια στο Νησί του Πάσχα, για τα οποία δεν γνωρίζουμε ούτε πως 
χτίστηκαν, ούτε ποιο σκοπό εξυπηρετούν… 

▪ Παράξενα πλάσματα, όπως το Γιέτι, το Τέρας του Λοχ Νες, τα θρυλικά Θαλάσσια 
Τέρατα, που καταφέρνουν εδώ και εκατοντάδες χρόνια να ξεφεύγουν από τους χιλιάδες 
κυνηγούς τους… 

▪ Αναπάντητες ιστορίες όπως το Ρόσγουελ και αινιγματικές παρατηρήσεις σε άλλα ουράνια 
σώματα, όπως το Πρόσωπο στον Άρη και οι περίεργες ενδείξεις της Σελήνης, που 
μαρτυρούν την ύπαρξη εξωγήινων όντων… 

▪ Ακατανόητα φαινόμενα και περιστατικά, όπως η πυρηνική έκρηξη στην Τουνγκούσκα το 
1910, αλλά και το θρυλικό Πείραμα της Φιλαδέλφειας, που υπαινίσσονται την ύπαρξη 
απόκρυφης μυστικής τεχνολογίας… 

Το βιβλίο αυτό ανακεφαλαιώνει τα αναπάντητα ερωτήματα, παραθέτει τις ιστορικές 
λεπτομέρειες, τις διάφορες θεωρίες που κατά καιρούς προσπάθησαν να δώσουν 
απαντήσεις και όλες τις τελευταίες εξελίξεις στις έρευνες για τα Μεγάλα Μυστήρια του 
Κόσμου. Είναι ένας απαραίτητος οδηγός για κάθε επίδοξο ερευνητή του Άγνωστου, που 
θέλει να είναι σφαιρικά ενημερωμένος για τα μυστήρια του παράξενου κόσμου που μας 
περιβάλει… 

 

 

 

Τίμιοι και Άτιμοι 

Ξενόπουλος Γρηγόριος 

Ελληνικό μυθιστόρημα 

Εκδόσεις Αφοί Βλάσση 

Υπάρχουν Τίμιοι και Άτιμοι κατά συνθήκη, όπως υπάρχουν Τίμιοι και Άτιμοι αληθινά. Ένας 

άνθρωπος τίμιος κατά συνθήκη, μπορεί να είναι άτιμος, και πάλι ένας άτιμος κατά συνθήκη μπορεί να 

είναι ο τιμιότερος των ανθρώπων. Ο συγγραφέας με τη ζεστασιά της αφήγησής του κάνει τον 

αναγνώστη ν’ αγανακτήσει από τις κοινωνικές αδικίες που γίνονται στην αδύνατη πλευρά. 

 

 

 



 

 

 

ΠΑΙΔΙΑ 

 

 

 

Ο βασιλιάς που έτρωγε τα νύχια του 

Κυρίτση – Τζιώτη Ιωάννα 

Παιδιά 3-7 χρονών 

Εκδόσεις Μικρή Μίλητος 

 

 

Έχεις τη συνήθεια να βάζεις τα χέρια στο στόμα και να τρως τα νύχια σου; Το ίδιο κάνει 
και ένας σπουδαίος βασιλιάς. Αντί να κρύβεις τα χέρια σου, όπως εκείνος, προσπάθησε 
να το σταματήσεις. Είναι δύσκολο, μα σίγουρα υπάρχει τρόπος, φτάνει να το θελήσεις 
πραγματικά… 

Τρως συνέχεια τα νύχια, έχεις μια κακιά συνήθεια; 

 
 

 

Φρούλου! Φρούλου! Φρέλα! Να ΄ταν χαλβάς η 
τρέλλα!!! 

Χορτιάτη θέτη – Τσιλιμένη Δ. Τασούλα 

Παιδική ποίηση, Ελληνική – Παιδικά Τραγούδια 

Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα 

 



 

 

Το βιβλίο «Φρούλου! Φρούλου! Φρέλα! Να ΄ταν χαλβάς η τρέλλα!!!» περιέχει δεκαοχτώ 
ποιήματα και δεκαέξι τραγούδια για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας . 
Κάθε ποίημα συνοδεύεται από προτάσεις για τη διδακτική προσέγγιση του και τη 
δημιουργική έκφραση των παιδιών. Στόχος μας είναι να καλλιεργήσουμε την αγάπη του 
παιδιού για την ποίηση και τη μουσική, και κυρίως να το ενισχύσουμε στη προσπάθειά 
του να γνωρίσει τη γλώσσα με τα διάφορα λεκτικά παιχνίδια που προτείνουμε. 

Έτσι, μέσα από το παιχνίδι με τις λέξεις τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα σιγά σιγά να 
δημιουργήσουν και τα δικά τους ποιήματα. 

Το βιβλίο αποτελεί επίσης μια πρόταση προς τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που διδάσκουν λογοτεχνία, καθώς οι προτάσεις του έχουν εφαρμοστεί 
επιτυχώς στην πράξη (ΠΕΚ, νηπιαγωγεία, σχολεία). 

                            

 
 

 

Α! και Α! 

Καρατζαφέρη Ιωάννα 

Παιδικό μυθιστόρημα (9+ ετών) 

Εκδόσεις Πατάκη 

 

Η αφηγήτρια της ιστορίας περνάει ένα Σαββατοκύριακο, κατά το οποίο γιορτάζεται η 
Ημέρα του Παιδιού, σ’ ένα φιλικό σπίτι έξω από την πρωτεύουσα. Η συντροφιά 
αποτελείται από αγόρια και κορίτσια που με τις συζητήσεις τους αναδεικνύουν τη 
σύγχρονη σκέψη των παιδιών και τον τρόπο με τον οποίο ξεπερνούν μικρές αναποδιές. Η 
εξυπνάδα, το χιούμορ τους και η αδελφοσύνη μεταξύ τους προκαλούν το θαυμασμό και 
την αγάπη του αναγνώστη. Ένας ακόμη κύριος χαρακτήρας της ιστορίας είναι και ο Κιγκ, 
ένα χάσκι της Αλάσκας, πανέμορφο σκυλί που συμμετέχει με την παρουσία του και την 
εξανθρωπισμένη του ευγένεια. 

Από τις πρώτες σελίδες γίνεται φανερή η διαφορά ανάμεσα στην πόλη και την ύπαιθρο, 
χωρίς όμως να τοποθετείται διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στους κατοίκους τους. 

Η ζωή απλώνεται μπροστά σε όλους σαν ένα δάσος προς εξερεύνηση. 

 



 

 
 

 

 Μικρές κατασκευές με υλικά από τη φύση 

Curti Anna 

Χειροτεχνία 

Εκδόσεις Αποσπερίτης 

 

 

Αυτό το βιβλίο σε μαθαίνει να φτιάχνεις πράγματα με τη φύση. Μπορείς να φτιάξεις ζώα με 
πέτρες, μάσκες με κολοκύθες, μπούφο με φύλλα, ποντικό με καρύδια και άλλα χαριτωμένα 
πραγματάκια. Αυτό το βιβλίο σε μαθαίνει να ψάχνεις, να βρίσκεις πέτρες, καρπούς, 
κουκουνάρια, κολοκύθες, ξυλαράκια, σπόρους, κοχύλια, πούπουλα και φτερά… Και ακόμα 
αυτό το βιβλίο σου λέει μια ιστορία: το πώς ένα παιδί σαν κι εσένα, με τα αδέλφια και τους 
φίλους του, με τη βοήθεια της μαμάς και της δασκάλας, διασκεδάζει πολύ φτιάχνοντας τα 
δικά του αριστουργήματα. 

 

 
 

 

 

Ο ταξιδευτής των κυμάτων 

Morrison Pearl 

Παιδικό μυθιστόρημα (11+ ετών) 

Εκδόσεις Ψυχογιός 

Ενώ ψαρεύει κάτω στο λιμάνι, ο Άρτσι αντικρίζει στη θάλασσα τα πιο αλλόκοτα πλάσματα 
που έχει δει ποτέ στη ζωή του. Και τότε αρχίζουν να συμβαίνουν γύρω του ασυνήθιστα 
περιστατικά. Είναι σίγουρος ότι ακούει τον ήχο μιας τρομακτικής στρατιάς να πλησιάζει, ενώ 
το θυελλοσκόπιό του  ξεκινά να καταγράφει τη δραστηριότητα κάποιας κατάρας… 



Ο Άρτσι υποψιάζεται ότι πολύ σύντομα θα κληθεί να δώσει άλλη μια μάχη γεμάτη κινδύνους. 
Θα βρει το κουράγιο να σώσει τον εαυτό του, την οικογένεια και τους γείτονές του απ’ τη 
φοβερή μοίρα που τους περιμένει; 
 
Μια ιστορία μαγείας και περιπέτειας που θα συναρπάσει τους αναγνώστες κάθε ηλικίας. 
 
 

 

 

     

Ζώα που κινδυνεύουν μας περιγράφουν τη ζωή τους 

Mills Andrea 

Ζώα – Βιβλία για παιδιά 

Εκδόσεις Πατάκης 

 

 «Γεια σας! Ελάτε μαζί μου να σας γνωρίσω τους φίλους μου, να σας πούμε τα πάντα για την 
καταπληκτική ζωή μας και πώς εσείς μπορείτε να βοηθήσετε ώστε να κάνουμε τον κόσμο ένα 
ασφαλέστερο μέρος». 

                   
                               

                                                          
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) 

 


