
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 Σεπτέμβριο  2015: 

 

 

Ενήλικες 

 

   Το κορίτσι του κάστρου 

                                  Νάσιουτζικ Παυλίνα 

                                           Ελληνικό ιστορικό μυθιστόρημα 

                                           Εκδόσεις  Α.Α. Λιβάνη 

 

Ήταν γραφτό της Λίζας να ζήσει μια πολυτάραχη ζωή. Από το πλουσιόσπιτο που γεννιέται στην 
Κωνσταντινούπολη ως πλούσια μοσχαναθρεμμένη κόρη, βρίσκεται στα δώδεκά της χρόνια στην 
Αθήνα σε οίκο ανοχής, κι από εκεί, από μια ξαφνική αλλαγή της τύχης, υιοθετημένη κόρη της 
διασημότερης ηθοποιού της Αθήνας, της Αγλαΐας Περελή. Οι πόρτες του παλατιού θα ανοίξουν γι' 
αυτήν και θα την ερωτευτεί ο βασιλιάς Όθωνας.  
 
Δύο άντρες βρίσκονται στο δρόμο της: ο παντρεμένος βασιλιάς Όθωνας και το παλικάρι Νίκος 
Σκουζές. Ποιον από τους δυο θα διαλέξει; Ένας κρυφός γάμος και μια πλεκτάνη που αποκαλύπτεται. 
Ζωή και αλήθεια. Αλήθεια και ζωή. Η αλήθεια της αγάπης. Η αλήθεια της ζωής.  



 
Ένα βιβλίο για μια κοπέλα που η τύχη της την έσερνε πάντα μπροστά... 

 

 
 

 

 

Η ΒΕΣΠΑ και άλλα επαρχιακά διηγήματα 

Τσιαμπούσης Βασίλης 

Ελληνικά διηγήματα 

Εκδόσεις Κέδρος 

 

 

 

   Τα διηγήματα είναι δουλεμένα με μαστοριά και χάρη, απλά στη σύνθεσή τους, στο περιεχόμενο όσο 
και στη γραφή, αγγίζουν όμως τις πιο ευαίσθητες ψυχικές χορδές 

                                                                                        Χρίστος Παπαγεωργίου (περιοδ. «Διαβάζω») 

 

           Δεν βλέπω βελτίωση 

                                                  Αρκάς 

                                                  Χιούμορ – Κόμικς 

                                                  Εκδόσεις  Έθνος 

 



   Ο Ιπποκράτης, το καινούργιο χάμστερ που μόλις έφτασε στο εργαστήριο, τα έχει χαμένα. Ευτυχώς 
όμως γι’ αυτόν, υπάρχει ο Βάκιλος, ένα μικρό ποντικάκι που ξέρει όλα τα κατατόπια και που 
αναλαμβάνει την ξενάγησή του. Θα του γνωρίσει τα άρρωστα ποντίκια, τα τυφλά κουνέλια, τις 
κατακρεουργημένες γάτες και θα τον οδηγήσει στα άδυτα της ιατρικής έρευνας μέσα από νυστέρια, 
σύριγγες, δοκιμαστικούς σωλήνες και… ακράτητα γέλια . Γέλια μέσα σ’ αυτήν τη φρίκη; Ναι, γιατί ο 
Βάκιλος δεν είναι πειραματόζωο, είναι… πειραγματόζωο. Δεν χάνει ποτέ το κέφι του, ούτε καμία 
ευκαιρία για σαρκαστικά πειράγματα. Σ’ αυτό το άλμπουμ ο Αρκάς δίνει ένα πραγματικό ρεσιτάλ 
μαύρου χιούμορ. Αν έχετε τις μαύρες σας, διαβάστε το. Θα δείτε βελτίωση.  

 

 

 

  The Mafia Manager: ένας οδηγός στη διοίκηση της φαμίλιας Μακιαβέλλι 

                               V 

                              Μάνατζμεντ 

                              Εκδόσεις Περίπλους 

 

   Στο βιβλίο «The Mafia Manager» ένας γνωστός Capo της οργάνωσης, που υπογράφει μ’ ένα V, 
παραθέτει με χιούμορ βασικές πρακτικές συμβουλές Management, καταστάλαγμα της μαφιόζικης 
παράδοσης. Καταρρίπτει τις θεωρητικολογίες ακόμα και των πιο ονομαστών πανεπιστημιακών 
σχολών και μας μπάζει κατευθείαν στο νόημα της Εξουσίας. Μερικά ψήγματα αυτής της σοφία: 

▪  Ο αρχηγός αποκαλύπτει μέρος του σχεδίου του στον έναν, μέρος του σχεδίου του σε άλλον, αλλά 
όλο το σχέδιο του σε κανέναν. 

▪  Αν είσαι περικυκλωμένος από κροκόδειλους, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να 
αποξηράνεις τη λίμνη. 

▪  Αν πρέπει να πεις ψέμα πες το με όσο το δυνατόν λιγότερα λόγια. 

▪  Αν επιτρέψεις στους φίλους και στους εχθρούς σου να πιστέψουν ότι είναι ίσοι με σένα, σύντομα θα 
πιστέψουν ότι είναι ανώτεροί σου. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 Η κόμη της Βερενίκης 

 Γραμματικάκης Γιώργος 

 Κοσμολογία 

                                           Εκδόσεις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 

    

   Το βιβλίο αυτό αφορά σε ένα πείραμα που έγινε πριν από 15 δισεκατομμύρια χρόνια. Ο 
επιστήμονας που το σχεδίασε δεν είναι πια τριγύρω για να μας εξηγήσει τι ακριβώς έκανε και κυρίως 
τι σκοπό εξυπηρετούσε. Ήταν δε τέτοιες οι συνθήκες και η θερμοκρασία του πειράματος, που 
καθιστούν ανέφικτη την επανάληψή του στα γήινα εργαστήρια. Το πείραμα αυτό ήταν η δημιουργία 
του ίδιου του Σύμπαντος. Την μεγαλειώδη γένεση και την εξέλιξή του, είναι κατά πρώτο λόγο που 
επιχειρούν να περιγράψουν οι σελίδες που ακολουθούν. 

 

 
 

 

                                                                                 

    

Διδάσκοντας γλώσσα και μαθηματικά με λογοτεχνία: 

μια δημιουργική συνάντηση 

Μητακίδου Σούλα – Τρέσσου Ευαγγελία 

Εκπαίδευση 

                                          Εκδόσεις Παρατηρητής 

 

   Το πρόγραμμα «Διδάσκοντας γλώσσα και μαθηματικά με λογοτεχνία» είναι μια πρόταση 
διδασκαλίας τόσο σε κανονικές τάξεις όσο και για τάξεις υποδοχής, στις οποίες και αναφέρεται το 



παράδειγμα της έρευνας- δράσης που περιγράφεται. Είναι ένα πρόγραμμα που ευνοεί τη δημιουργική 
συνάντηση της γλώσσας και των μαθηματικών στο μαγικό κόσμο των παραμυθιών. Μαθηματικά και 
γλώσσα συνδυάζονται δημιουργικά διευκολύνοντας τη φυσική ανάπτυξη της γλώσσας μέσα από 
διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων καθώς και την απόκτηση μαθηματικών γνώσεων και την 
ανάπτυξη της σκέψης μέσα από μαθηματικές δραστηριότητες που εντάσσονται σε γλωσσικά 
συμφραζόμενα. Γλώσσα, μαθηματικά και λογοτεχνία υποδέχονται τα παιδιά γλωσσικών μειονοτήτων 
στις τάξεις υποδοχής. 

 

 
 

 

 

 

ΟΙ 7 συνήθειες των εξαιρετικά αποτελεσματικών 
ανθρώπων: δραστικά μαθήματα προσωπικής αλλαγής 

Covey R. Stephen 

Συμβουλευτική – Ψυχολογία 

Εκδόσεις Κλειδάριθμος 

 

   Στις 7 συνήθειες των εξαιρετικά αποτελεσματικών ανθρώπων, ο Stephen R. Covey  παρουσιάζει μια 
ολιστική, ολοκληρωμένη, επικεντρωμένη σε αρχές προσέγγιση για την επίλυση προσωπικών και 
επαγγελματικών προβλημάτων, Με διεισδυτικές επισημάνσεις και χαρακτηριστικές αληθινές ιστορίες, 
ο Covey αποκαλύπτει βήμα προς βήμα τη διαδρομή για να φτάσουμε να ζούμε με δικαιοσύνη, 
ακεραιότητα, εντιμότητα και αξιοπρέπεια – τις αρχές που μας προσφέρουν ασφάλεια ώστε να 
προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές, και τη σοφία και τη δύναμη ώστε να εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες 
που η αλλαγή αυτή δημιουργεί. 

 

   Το μυστικό χειρόγραφο 



                                          Gruber Michael 

                                          Αμερικανικό μυθιστόρημα - Θρίλερ 

                                          Εκδόσεις Bell 

   Μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες ο Τζέικ Μίσκιν ήταν ένας φιλήσυχος δικηγόρος, ειδικευμένος σε 
θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τώρα, από στιγμή σε στιγμή, περιμένει τους πληρωμένους 
δολοφόνους που έρχονται να τον σκοτώσουν… 

   Όλα αρχίζουν με μια πυρκαγιά σ’ ένα παλαιοβιβλιοπωλείο της Νέας Υόρκης. Ανάμεσα στα 
αποκαΐδια, κρυμμένα σ΄ έναν μισοκατεστραμμένο τόμο, ανακαλύπτονται τα γράμματα ενός Βρετανού 
κατασκόπου του 17ου αιώνα. Κάποιες σελίδες τους είναι κρυπτογραφημένες και το κλειδί της 
αποκρυπτογράφησής τους έχει χαθεί εδώ και τετρακόσια χρόνια. Αν όμως βρεθεί, μπορεί να 
οδηγήσει σ’ έναν από τους πιο ανεκτίμητους θησαυρούς της ιστορίας. 

   Ο Τζέικ μπλέκεται στην υπόθεση χωρίς να το πολυσκεφτεί. Αλλά σύντομα ανακαλύπτει πως δεν 
είναι μόνος. Λόγιοι, συλλέκτες, Ρώσοι μαφιόζοι, γοητευτικές γυναίκες, όλοι θα έκαναν τα πάντα για να 
αποκτήσουν το θησαυρό. Κι αυτό που ξεκίνησε σαν ένα συναρπαστικό αίνιγμα εξελίσσεται σε μια 
θανάσιμη  αναμέτρηση, όπου κανείς δεν είανι αυτό που δείχνει και ο σκοπός αγιάζει όλα τα μέσα – 
ακόμη και το φόνο… 

 
 

 Το Ρόδο της Τοσκάνης 

                                        Belinda Alexandra 

                                        Αυστραλιανή λογοτεχνία -  Μυθιστόρημα 

                                        Εκδόσεις Διόπτρα 

    

   Ένας μυστηριώδης ξένος αφήνει ένα βρέφος στις μοναχές του Σάντο Σπίριτο. Ένα μικρό ασημένιο 
κλειδί κρυμμένο στα σπάργανα του κοριτσιού  είναι το μόνο στοιχείο για την ταυτότητά της. 

   Η μοναδική οικογένεια που έχει γνωρίσει η Ρόζα είναι οι μοναχές που την ανέθρεψαν. Όταν γίνεται 
δεκαπέντε ετών, φεύγει από το μοναστήρι και πάει να εργαστεί ως γκουβερνάντα της κόρης ενός 
μαρκησίου και της αλλόκοτης, τρομακτικής συζύγου του. Το σπίτι τους είναι αριστοκρατικό, αλλά μια 



κατάρα βαραίνει πάνω του, και η Ρόζα διχάζεται ανάμεσα στην επιθυμία της να μάθει την αλήθεια και 
στο φόβο της για τον αντίκτυπο που αυτή η αλήθεια θα έχει στην ίδια. 

 Στο μεταξύ, το παγερό χέρι του φασισμού τυλίγεται γύρω από την Ιταλία. Κανείς δεν είναι πια 
ασφαλής. Η Ρόζα θα βρεθεί αντιμέτωπη με απερίγραπτη σκληρότητα, μοναδικά της όπλα για να 
επιβιώσει είναι η ευφυΐα της, η αποφασιστικότητα της … και η τόσο ιδιαίτερη ικανότητά της να αγαπά. 

  Ένα μυθιστόρημα για τη θυσία και την ανταμοιβή, για την ομορφιά και τον κίνδυνο – και για τη 
λύτρωση, τελικά, με τον τρόπο που μόνο η  Belinda Alexandra μπορεί να κατορθώσει. 

   Μια υπέροχη αφήγηση. Η Belinda Alexandra δημιούργησε με επιτυχία έναν περίτεχνο κόσμο 
μέσα στον οποίο μπορεί να χαθεί ο αναγνώστης. 

 

 

             ΠΑΙΔΙ 

 

  Το αρκουδάκι μοιράζεται 

                                          Reynolds Alison   

                                          Βιβλίο συμπεριφοράς για παιδιά προσχολική ηλικίας 

                                          Εκδόσεις Μεταίχμιο    

 

   Το πιο ωραίο δώρο που πήρε ο Τέντι  το αρκουδάκι στα γενέθλιά του ήταν τουβλάκια. Στην αρχή 
δεν ήθελε όμως να τα μοιραστεί με την Τάμι και τον Τόμι, αλλά γρήγορα άρχισε να νιώθει άσχημα. 
Έτσι, τους φώναξε να παίξου παρέα. Γιατί είναι πολύ διασκεδαστικό να μοιράζεσαι τα πράγματά σου! 

 

 

                             

 

 

 



 

 

  Η Κοκό 

                                         Παράσχου Σοφία 

                                         Παραμύθι – Υιοθεσία (4-8 χρονών) 

                                         Εκδόσεις Μικρή Μίλητος 

   

Η Κοκό, η μικρή κοτούλα 

είναι η πιο καλή μανούλα. 

Κι ας μην έκανε αβγό, 

έγινε μαμά η Κοκό. 

Γιατί κι όταν δε γεννάει, 

η μανούλα αγαπάει! 

 

 

 

  Η παράξενη αγάπη του αλόγου και της λεύκας 



                                    Μπουλώτης Χρήστος 

                                    Παραμύθι 

                                    Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα 

 

   Η ζωή αρχίζει να χαμογελάει στη μοναχική λεύκα όταν το άσπρο άλογο εμφανίζεται στο λιβάδι. Μια 
παράξενη αγάπη γεννιέται, που άλλοι την κοροϊδεύουν και άλλοι τη θαυμάζουν. 

   Ύστερα από ένα σωρό δοκιμασίες όταν το ολοστρόγγυλο φεγγάρι τους χαρίζει τη μαγική 
χρυσόσκονη που θα τα κάνει ίδια για να χαρούν την αγάπη τους χωρίς εμπόδια, τότε αυτό με μια 
φωνή θα δώσουν μια απάντηση ολότελα απρόσμενη. 

 

 

 
 

 

 

 

Η συνέλευση των ζώων 

Kastner Erich 

Γερμανικό παιδικό μυθιστόρημα (8+) 

Εκδόσεις Πατάκης 

   Κάθε φορά που ο Άλοϊς, το λιοντάρι, συναντά τον Όσκαρ, τον ελέφαντα, και το Λεοπόλδο, την 
καμηλοπάρδαλη, στη λίμνη Τσαντ για ένα βραδινό ποτό, πιάνουν την ίδια κουβέντα: πως οι 
άνθρωποι καθόλου δεν εκμεταλλεύονται τα ταλέντα που έχουν. Μπορούν να κολυμπούν σαν τα 
ψάρια, να πετάνε σαν τους αετούς, να σκαρφαλώνουν σαν τους τράγους, αλλά τελικά τίποτα δεν 
κατορθώνουν παρά να προκαλούν συνέχεια πολέμους και λιμούς. 

Τι φταίνε όμως τα παιδιά τους; Τα ζώα τα συμπονούν και αποφασίζουν να επέμβουν για να 
φέρουν την ειρήνη. Συγκαλείται η πρώτη «Συνέλευση των ζώων» και σ’ αυτή συρρέουν τα ζώα 
ολόκληρου του πλανήτη. Πολύ σύντομα όμως οι συμμετέχοντες στη συνέλευση αυτή 
καταλαβαίνουν ότι, για να τους πάρουν οι άνθρωποι στα σοβαρά πρέπει να χρησιμοποιήσουν 
κάποια τρικ… 

 

 



 

 

 

                                                   

 

Μπελάδες για τρεις : μια ιστορία για τη φιλία, την ανακύκλωση και 

τη συνεργασία 

Τζωρίδου  Κατερίνα 
 
Ελληνικό παιδικό μυθιστόρημα (8+) 
 
Εκδόσεις  Πατάκης 
 

 
   Τι κοινό μπορεί να έχουν ένας αγανακτισμένους κάδος ανακύκλωσης, ένα κατατρομαγμένο μολύβι 
και ένα απογοητευμένο αγόρι. Με την πρώτη ματιά, μάλλον τίποτα. Βέβαια, περνάνε και οι τρεις 
χάλια, ο καθένας για τους λόγους του  τόσο χάλια, που τελικά αποφασίζουν να το σκάσουν . Το 
νομίζετε εύκολο; Πού να δείτε και τι θα γίνει όταν οι τρεις τους συναντιούνται και αποφασίζουν να 
συνεργαστούν, για να δείξουν σε μια πόλη τι σημαίνει ανακύκλωση. Αυτό κι αν δεν είναι εύκολο, μιας 
και στο δρόμο τους θα συναντήσουν  κάθε λογής εμπόδια που απειλούν να τους χαλάσουν τα σχέδια.  
Θα τα καταφέρουν τελικά; 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 
 
Το 33 
Κοντολέων Μάνος 
Εφηβικό ελληνικό μυθιστόρημα 
Εκδόσεις Πατάκης 
 

 
   Υπάρχουν κι άλλα μυθιστορήματα με θέμα το τι συμβαίνει σε μια οικογένεια μετά από ένα διαζύγιο. 
Αλλά το «33» μιλά για τα γεγονότα που προηγούνται του διαζυγίου.  Και μιλά μ’ έναν εντελώς 
πρωτότυπο όσο και αληθινό τρόπο, μιας κι είναι τα ίδια τα τέσσερα μέλη μιας οικογένειας που 
παρουσιάζουν τις σκέψεις τους, τα προβλήματά τους, τις ελπίδες τους γύρω από αυτό που τάραξε 
την οικογενειακή τους αρμονία. 



  Μια απόλυτα ειλικρινής αντιμετώπιση ενός σημερινού θέματος μέσα σ’ ένα σύγχρονο μυθιστόρημα, 
που έχει γραφτεί μ’ έναν ακόμα πιο σύγχρονο τρόπο και που απευθύνεται σε μεγάλα παιδιά, σε 
εφήβους, μα και στους ενήλικες.  
 

                                                                                               

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) 

 


