
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 Απρίλιο 2015: 

 

Ενήλικες 

 

Το βασίλειό μου για ένα βιβλίο 

Bennett Alan 

Αγγλικό μυθιστόρημα 

Εκδόσεις Μεταίχμιο  

 

 

   

   Τι συμβαίνει όταν οι βασίλισσα της Αγγλίας ανακαλύπτει τη γοητεία της ανάγνωσης; Ποιες οι 
επιπτώσεις του νέου πάθους της πάθους στα καθήκοντά της αλλά και στον ίδιο τον θεσμό της 
βασιλείας;  

   Ο σπουδαίος θεατρικός συγγραφέας Άλαν Μπένετ γράφει με χιούμορ και ευαισθησία ένα 
απολαυστικό βιβλίο, ένα σύγχρονο μανιφέστο για τη φιλαναγνωσία. 

 

 

 



  Αναίτια εποχή 

                                         Λογγινίδης Παναγιώτης 

                                         Νεοελληνική ποίηση 

                                         Εκδόσεις  Κέδρος 

 

ΕΦΟΔΟΣ 

Έφοδος αναστατωμένων συναισθημάτων 

σήμερα το πρωί 

Περίπολος θλίψης 

Έλεγχος κάθε βιβλίου επιθυμιών. Κενόν 

Κάτι αρχαία σχήματα ογκωδέστατων αναμνήσεων 

πέρασαν βιαστικά απ΄ τη σκοπιά μου 

Τα βλέπω. Τις ει προφυλαγμένος  από το παρελθόν; 

Κανείς! Απαντούν οι εχθροί βιώματα 

 
 



  Στην αυγή μιας νέας εποχής 

                                         Sinoue Gilbert 

                                          Κοινωνικές επιστήμες – Δοκίμιο 

                                          Εκδόσεις Ψυχογιός 

 

   Μην περιμένεις να κάνουμε ένα ταξίδι αναψυχής. Α, όχι! Δε θα πάμε στην Ντίσνεϊλαντ ούτε στο 
πάρκο του Αστερίξ. Θα οδηγήσω αλλού τα βήματά σου. Εκεί που η πλειονότητα των υψηλών 
προσώπων αρνούνται να πάνε διότι δεν έχουν καθόλου χρόνο πια ή έχουν τόσο συνηθίσει στον 
παραλογισμό, ώστε η φρονιμάδα τους φαίνεται οριστικά απρόσιτη… Δεν πρόκειται για 
προμελετημένο σχέδιο. Το ομολογώ: δεν έχω μελετήσεις τίποτε σχετικά με τη διαδρομή. Θα 
αυτοσχεδιάσουμε. 

Όμως, πρέπει να δεις. 

   Σου τα αφήνω όλα άνω-κάτω. Εσύ, εσείς – η γενιά σου – πρέπει να αποφασίσετε αν θα αφήσετε 
τον κόσμο να γκρεμιστεί ή αν θα επισκευάσετε τις ζημιές. Κι αν το να φτιάξετε έναν ολοκαίνουργιο 
κόσμο σας φαίνεται υπέρμετρη ουτοπία, τότε είναι που δεν πρέπει να διστάσετε. Τίποτε δε δίνει 
μεγαλύτερη χαρά από το να μετατρέψεις την ουτοπία σε πραγματικότητα. 

 

 

 

Τα 7 λάθη που κάνουν οι γονείς 

Friel C. Friel – Linda D. Friel 

Παιδικά – Ανατροφή 

Εκδόσεις Ενάλιος 

 

 



   Η ανατροφή των παιδιών είναι η πιο ικανοποιητική και συνάμα η πιο αποθαρρυντική εμπειρία που 
μπορεί να έχει ένας γονιός. Προξενεί φοβερή ένταση στις συναισθηματικές, οικονομικές, ψυχικές και 
φυσικές αντοχές του ζευγαριού και πολλές φορές είναι ή αιτία της κατάρρευσης του γάμου. Ποια είναι 
το ολέθρια λάθη που κάνουν οι γονείς εν αγνοία τους ή επειδή έχουν διδαχθεί αυτό ακριβώς το 
μοντέλο από τη δική τους οικογένεια; Μπορούν τα λάθη αυτά να διορθωθούν ή όταν έχει ήδη γίνει το 
κακό να υπάρχει πισωγύρισμα; Πώς μπορεί κανείς να αλλάξει έναν μικρό τύραννο ή έναν ιδιαίτερα 
αντιδραστικό και απαιτητικό έφηβο; Πώς μπορεί ο γονιός να βοηθήσει το παιδί του να βρει τη σωστή 
κατεύθυνση στη ζωή του, να του μάθει να στέκεται στα πόδια του, να αγωνίζεται, να κερδίζει αντί να 
τα περιμένει όλα έτοιμα; 

   Το παρόν βιβλίο, γραμμένο από δύο έμπειρους και διεθνώς καταξιωμένους ψυχολόγους, 
τον Τζον και τη Λίντα Φριλ, προσφέρει απαντήσεις και πρακτικές λύσεις σε προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν καθημερινά οι γονείς κατά την ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών 
τους. 

 

 

 Νυν πάντα πεπλήρωται φωτός 

                                        Αναστάσιος, Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας 

                                        Πασχαλινά μηνύματα 

                                        Εκδόσεις Μαίστρος 

 

   Σύμφωνα με αρχαία παράδοση, ο Επίσκοπος οφείλει να υπενθυμίζει στο πλήρωμα της τοπικής 
Εκκλησίας το κεντρικό μήνυμα της Αναστάσεως του Κυρίου, που είναι μια αλήθεια οντολογικής 
σημασίας και συνιστά την ουσία και τη δύναμη της χριστιανικής πίστεως. Στο χρέος αυτό ζήτησαν να 
ανταποκριθούν τα πασχαλινά μηνύματα που δημοσιεύονται σ΄ αυτό τον τόμο, φωτίζοντας 
διαφορετικές εκάστοτε πλευρές του απρόσιτου μυστηρίου και των αμέσων συνεπειών του για τη ζωή 
μας. Το καθένα έχει το δικό του θεματικό πυρήνα, το δικό του στίγμα στον συγκεκριμένο χρόνο. 
Συγχρόνως, όλα μαζί μεταγγίζουν αλήθειες που ενέχουν διαχρονική σημασία και αποτελούν άμεσο 
σχολιασμό στην προβληματική των εκάστοτε ιστορικών και κοινωνικών συνθηκών. 

   «Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός» και μεταδώστε αυτό το πασχαλινό φως σε 
κοντινούς και μακρινούς. Φως, πασχαλινό φως στην καρδιά μας, στα πρόσωπά μας!  Φως, 
περισσότερο πασχαλινό φως στις σχέσεις μας με τους άλλους, στις σχέσεις μεταξύ των λαών. 
Πασχαλινό, ανέσπερο φως, που χαρίζει νόημα, ελπίδα, πλούτο αγάπης και δύναμη θεού. 
Κάθε μας σκέψη, κάθε μας λόγος, κάθε μας ενέργεια, κάθε στιγμή σιωπής, ας καταυγάζονται  
από το φως της Αναστάσεως. 



  

 

 

 

 

 

Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων: οδηγός τεχνικού 

ασφαλείας 

Π. Ανδρεάδης – Γ. Παπαϊωάννου 

Επαγγελματική υγιεινή 

Εκδόσεις Ίων 

 

… Η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου συνθηκών εργασίας, δεν εξαρτάται μόνο από την τήρηση 
κάποιων κανόνων γιατί αποτελεί πολυσύνθετο πρόβλημα. Διαμορφώνεται από ενέργειες 
παραλήψεις, πρωτοβουλίες και αντιλήψεις κυρίως των εργοδοτών και της πολιτείας. Σημαντικός είναι 
ο ρόλος των εργαζομένων, οι προτεραιότητες που θέτουν και ο βαθμός συμμετοχής τους. 

   Η γνώση και η ενημέρωση συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και στη 
πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.  

   Το βιβλίο αυτό έχει σαν στόχο να συμβάλλει στην απόκτηση γνώσεων και στην περαιτέρω 
ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων και καθένα μ’ αυτά τα θέματα. 

 

 

 

 

Νάντια 

Διβάνη Λένα 

Νουβέλα 

Εκδόσεις Μελάνι 



 

Η Νάντια είναι 22 χρονών. 

Είναι αισθητικός της Clinique. Δουλεύει στον Χόντο της Ερμού.  

Η Νάντια ζει μια κανονική ζωή. 

Έχει μια οικογένεια που τη προστατεύει, μια δουλειά που της αρέσει, φίλες που τη συντροφεύουν, τον 
Τάσο που την αγαπάει. 

Η Νάντια κανονικά θα ήταν ένα κορίτσι σαν όλα τα άλλα. 

Αλλά δεν είναι. 

Η Νάντια κανονικά θα ήταν ευτυχισμένη. 

Αλλά δεν είναι. 

   Ένα βιβλίο αφιερωμένο σε όσους δεν χωράνε στη ζωή τους και δεν ξέρουν γιατί. Ένα βιβλίο 
για τους μυστικούς κήπους που αίφνης ανθίζουν εντός μας. Για τις παράδοξες συναντήσεις 
που αναποδογυρίζουν την τροχιά της ζωής μας απελευθερώνοντας όλα τα ενδεχόμενα. 

  

 Ο πειρατής 

                                        Αρκουδέας Κώστας 

                                        Νεοελληνικό μυθιστόρημα 

                                        Εκδόσεις Κέδρος 

   Ένας άντρας ταράζει την καλοκαιρινή γαλήνη στην Αμοργό. Το παρελθόν του κρύβει μυστικά, το 
μέλλον του εκπλήξεις. Ο έρωτας και το συμφέρον ξεκλήρισαν κάποτε μια ολόκληρη οικογένεια. Η 
κοινωνία τον ανέθρεψε με το μίσος και το νόμο της εκδίκησης.  

   Όμως εκείνος είναι ανατρεπτικός. Προσπαθεί να κλείσει τις παλιές πληγές και ονειρεύεται να βρει 
στη γυναίκα την ουσία της ύπαρξης. Και αν πρέπει να ξεπληρώσει κάτι, δεν είναι τα χρέη και οι 
επιθυμίες των άλλων, μα όσα οφείλει στον εαυτό του. 

   Σαν ληστής από τη θάλασσα, εισβάλλει στην καθημερινή ζωή μια οικογένειας και κλέβει το μερίδιο 
της ευτυχίας που του αναλογεί. 



 

 

  Οι θησαυροί της τέχνης  

                         Cattaneo Marco – Trifoni Jasmina 

                         Πολιτιστική κληρονομιά – Μνημεία 

                         Εκδόσεις Δομική 

    

   Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει μια συλλογή από 100 τοποθεσίες πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής αξίας 
οι οποίες συνεχίζουν να κατοικούνται, όμως κάποιες από αυτές απειλούνται από τον εκσυγχρονισμό. 

Ανάμεσά τους,  η Unesco  έχει τοποθετήσει στον κατάλογό της έναν σημαντικό αριθμό από το κέντρο 
ιστορικών πόλεων (όπως η Βενετία, η Αβινικόν και το Κάιρο), τόπους λατρείας (όπως η Πόλη του 
Βατικανού και ο Μεϊντάν Ιμάμ στο Ισπαχάν του Ιράν) και κτίρια με ιδιαίτερη σπουδαιότητα (όπως το 
Τατζ Μαχάλ στην Άγκρα και το ανάκτορο των Βερσαλλιών). Επίσης, έχει περιλάβει τόπους που 
απέκτησαν ιδιαίτερη σπουδαιότητα για τη βιομηχανική πρόοδο στη πρόσφατη ιστορία, όπως το 
Άιρονμπριτζ  Γκορτζ στη Μεγάλη Βρετανία και τα χαλυβουργεία του Σάαρ στη Γερμανία. 

          

ΠΑΙΔΙΑ 

 Πάσχα με την οικογένεια 

                                         Βαρδάκου – Κανιού Σταυρούλα 

                                         Πάσχα – Βιβλία για παιδιά 

                                         Εκδόσεις Παπαδόπουλος 



   Οι άγιες μέρες του Πάσχα στολίζονται με τις ποικίλες παραδόσεις και τα ιδιαίτερα έθιμα από 
κάθε γωνιά της ελληνικής γης. 

   Η ατμόσφαιρα που επικρατεί είναι πλημμυρισμένη από κατάνυξη, μυρωδιές, χρώματα και 
αρώματα. 

   Πολύτιμος συνεργάτης σ΄ αυτή την πανδαισία η εποχή της άνοιξης, που τότε πραγματοποιείται 
η Σταύρωση και η Ανάσταση του Ιησού. 

 
 

      Ελληνικά διηγήματα με θέμα το Πάσχα 

                                    Γρηγοριάδου – Σουρέλη Γαλάτεια, Πόλυ Μηλιώρη, Μάνος Κοντολέων  

                                              (Ανθολόγηση) 

                                              Πασχαλινά παιδικά διηγήματα 

                                              Εκδόσεις Πατάκης 

    Το Πάσχα δεν είναι μόνο μια μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, είναι παράλληλα και ένα ξεφάντωμα 
του ελληνικού έθνους και της ελληνικής φύσης. Αυτή, λοιπόν, η τριπλή γιορτή ήταν φυσικό να δώσει 
δημιουργική πνοή στους συγγραφείς μας. 

   Η ανθολόγηση αυτή προσπάθησε να σηματοδοτήσει τους τρόπους με τους οποίους η πασχαλιάτικη 
ατμόσφαιρα επεμβαίνει στην καθημερινότητα των ανθρώπων, αλλά και ενεργοποιεί το ταλέντο των 
συγγραφέων μας. 

 

 



 Αν τ’ αγαπάς ξανάρχονται 
                                        Νευροκοπλή Βασιλική 
                                        Παραμύθι 
                                        Εκδόσεις Α.Α. Λιβάνη 
 

- Και τα λόγια φεύγουν; 
- Και τα λόγια. 
- Και τα γέλια; 
- Και τα γέλια. 
- Και τα δάκρυα, γιαγιά; 
- Και τα δάκρυα, γιε μου. 
- Και όλα γυρίζουν πίσω λίγο διαφορετικά; 
- Όλα, γιέ μου, όλα. 
- Και δεν υπάρχει τίποτα που μένει στη θέση του για πάντα; Δεν υπάρχει τίποτα που να μη 

φεύγει ποτέ; 

 

 

 Τα λυχνάρια τ’ Ουρανού 

                               Περιορή Ευγενία 

                                  Ελληνική μυθολογία – Βιβλία για παιδιά 

                                  Εκδόσεις Φυτράκης 

 

   Αν νιώσεις να σε πνίγει η αδικία, κοίταξε τον ουρανό, μέτρησε τ’ αστέρια και γ α λ ή ν ε ψ ε. 



Κάθε αστέρι, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες ποιητές, ήταν μια αγνή ψυχή που ανέβηκε εκεί ψηλά, γιατί 
δεν μπόρεσε ν’ αντέξει την αγριότητα των ανθρώπων. Μην ψάχνεις μόνο στη γη να βρεις 
αγνότητα και δικαιοσύνη. Κοίταξε τ’ αστέρια  τ’ Ουρανού που τρεμολάμπουν και σου στέλνουν 
μηνύματα Αγάπης και Γαλήνης. 

 

 Το ταξίδι της Παπλωματούς 

                                         Brumbeau Jeff 

                                         Παραμύθι 

                                         Εκδόσεις Άγκυρα 

 

   Μια τρυφερή ιστορία που μιλά για την αξία της γενναιοδωρίας και την ομορφιά της προσφοράς 
– ένα γενναίο κορίτσι αφήνει τον τόπο της και ταξιδεύει σε άλλους τόπους, για να ανακαλύψει που 
βρίσκεται η αληθινή ευτυχία 

   Μα καθώς αφήνει τον τόπο της, έκπληκτη διαπιστώνει πως υπάρχουν άνθρωποι που η φτώχεια 
τους κάνει να είναι δυστυχισμένοι. Στην αρχή νομίζει πως η ίδια δεν μπορεί τίποτε να κάνει για να 
τους βοηθήσει, μα γρήγορα θα καταλάβει πως κάτι έχει κι αυτήν να  τους προσφέρει. Καθώς 
ανακαλύπτει το βαθύτερο νόημα της καλοσύνης και της αγάπης, το κορίτσι ανακαλύπτει και τη 
δικιά του ευτυχία, και κυρίως τη γαλήνη, που ποτέ ως τότε δεν είχε γνωρίσει. 

 

  Αλέξανδρος και Άννυ   

                      Παναγιωτοπούλου – Ρίζου Λίτσα 

                        Εφηβικό μυθιστόρημα 



                        Εκδόσεις Άγκυρα 

 

   Ζουν ένα τρυφερό ειδύλλιο ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ και η ΑΝΝΥ. Τα πρώτα σκιρτήματα, την πρώτη 
εφηβική αγάπη. Οι συμμαθητές τους τους συμπαραστέκονται, εκτός από το φιγουρατζή και πάντα 
ματσωμένο Σώζο. Γνωρίζοντας το μυστικό της μοναχικής ζωής του Αλέξανδρου και των γονιών 
του, διαρκώς τον προκαλεί και τον διαβάλλει στους γονείς της Άννυ. Άλλωστε, του αρέσει η Άννυ. 
Ο Αλέξανδρος, μπροστά στην αντίδραση των κηδεμόνων του και των γονιών της Άννυ, παίρνει 
μια παράλογη απόφαση. Η Άννυ τον ακολουθεί. Η μεγάλη περιπέτεια για τα δύο παιδιά αρχίζει. 
Ευτυχώς, όμως, όλα τελειώνουν καλά. Ενώ για τον Αλέξανδρο έρχεται επιτέλους η ευχάριστη 
είδηση που πάντα περίμενε και που θ’ αλλάξει τη ζωή του.                      

             

                           

                                                                                                 

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) 

 


