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 Μάιο 2018:

Ενήλικες

Γυναίκες της μικρής Πατρίδας
Παπαθεοδώρου Θοδωρής
Ελληνικό ιστορικό μυθιστόρημα
Εκδόσεις Ψυχογιός

Γυναίκες της μικρής πατρίδας… Ελληνίδες. Μακεδόνισσες.
Στη χαραυγή του εικοστού αιώνα, άγριος κι αδυσώπητος ξεσπάει ο αγώνας στη σκλάβα Μακεδονία. Η γη
ματώνει, ο ελληνισμός ψυχορραγεί. Τούρκοι, Βούλγαροι, κομιτάτα, τσέτες, πυρπολήσεις, εκτελέσεις,
αμέτρητες θυσίες.
Γυναίκες της μικρής πατρίδας… Σαν την Αρετή. Σαν τη Φωτεινή.
Ζυμώθηκαν με κίνδυνο, πάλεψαν για το γένος, την πίστη, τη λευτεριά. Θέριεψαν οι ψυχές τους κι
έκλαψαν συνάμα. Για τους φίλους που έπεσαν, τα μαρτύρια που άντεξαν, τα μυστικά που βάσταξαν. Για

το λατρεμένο παιδί που έχασε τόσο άδικα η μια. Για τον άντρα που αγάπησε παράφορα και σκότωσε με
τα ίδια της τα χέρια η άλλη.
Μπορεί να τις κυνήγησαν, μπορεί να τις βασάνισαν.
Δεν τις δάμασαν όμως ποτέ.
Αυτές. Τις γυναίκες της μικρής πατρίδας μας…
Αν κάτι έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια, που αξιώθηκα να ζήσω, είναι πως η ελευθερία και η αγάπη πορεύονται αξεχώριστες. Γέννες
της ίδια σποράς, καρποί των αδείλιαστων ψυχών. Δεν αρκεί να επιθυμείς, δεν αρκεί να περιμένεις. Πρέπει να τολμήσεις, ν’ αγωνιστείς
για όσα αξίζουν στη ζωή. Για να έχει νόημα. Για να μην ξοδευτεί άδικα. Εγώ ανήκω σε μια τέτοια γενιά. Στη γενιά που δε φοβήθηκε τη
θυσία…

Για έναν άντρα
Μανανεδάκη Κατερίνα
Ελληνικό μυθιστόρημα
Εκδόσεις Λιβάνη
Μια σύγχρονη ερωτική ιστορία. Με πρωταγωνιστές την Άννα και τον Στέφανο. Που μέσα σε μία νύχτα
από φίλοι γίνονται εραστές και από παίκτες πιόνια στο παιχνίδι του έρωτα. Ένα παιχνίδι – παγίδα για τα
όνειρα, τους φόβους, τα θέλω, τα μπορώ, την αλήθεια και το ψέμα. Με φόντο τη Θεσσαλονίκη, που η
αγάπη πληγώνει, και την Αθήνα, που η θλίψη ζητά να κρυφτεί, η ιστορία τους είναι μόνο αφορμή για να
ζήσεις – ή καλύτερα να ξαναζήσεις – αυτό που λες πως άφησες πίσω, αλλά που είναι πάντα εδώ για να
σε στοιχειώνει…

Οι επαναστάσεις του 1854 και 1878 στην Μακεδονία

Παπαδόπουλος Ι. Στέφανος
Μακεδονία – Ιστορία
Εκδόσεις Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών

… Το δέντρο της ελευθερία, για να ανθήσει και στη χώρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έπρεπε να ποτιστεί
πάλι με πολύ αίμα, γι’ αυτό η πρόγονοί μας εν έπαψαν να αγωνίζονται. Από την απελευθέρωση της
Μακεδονίας κατά τους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-1913 προηγήθηκαν οι επαναστάσεις του 1854
και 1878, καθώς και η εποποιία του Μακεδονικού Αγώνα. Κατά περίεργο όμως τρόπο, ως τα τελευταία
χρόνια, ενώ είχαν μελετηθεί κα προβληθεί μάλλον ικανοποιητικά η επανάσταση του 1821 στη Μακεδονία
και ο Μακεδονικός Αγώνας, οι δύο άλλες ενδιάμεσες εξεγέρσεις, του 1854 και του 1878, δεν είχαν
απασχολήσει, όσο έπρεπε, την ελληνική ιστορική επιστήμη. Ίσως συντελούσε σε αυτό και το ότι το ’21
και ο Μακεδονικός Αγώνας, με τη λαμπρότητα και την ακτινοβολία τους, είχαν επισκιάσει τα ενδιάμεσα
γεγονότα, που θεωρήθηκαν ως δευτερεύοντα. Άλλη επίσης αιτία υπήρξε το ότι οι δύο αυτές Μακεδονικές
επαναστάσεις, ιδίως η πρώτη, συνδέθηκαν με τις σύγχρονες εξεγέρσεις στη Θεσσαλία κι
χαρακτηρίστηκαν λίγο πολύ ως τμήμα τους.
Το μικρό αυτό βιβλίο, δεν αποτελεί βέβαια την πλήρη εξιστόρηση των Μακεδονικών επαναστάσεων του
1854 και 1878. Κύριος σκοπός του είναι, με βάση τα στοιχεία που ξέρουμε ως τώρα και με συντομία, να
κάνει γνωστά στου Μακεδόνες δύο κεφάλαια την νεότερης ιστορίας τους , παραμελημένα ως τα τελευταία
χρόνια, και γενικά να ενημερώσει το ευρύ αναγνωστικό κοινό πάνω στα ίδια θέματα.

Οι βασιλείς του πλούτου
Lewinsohn Richard
Βιογραφία
Εκδόσεις Βίβλος

Είναι πολύ συνηθισμένο πράγμα και το κάνουμε πολύ συχνά, να ρωτάμε αν τα πλούτη φέρνουν την
ευτυχία, αλλά δεν είναι όμως το ίδιο όταν πρόκειται για μερικούς ανθρώπους, που πέτυχαν να
κατακτήσουν ολοκληρωτικά και δύναμη και περιουσία μέσα στον παγκόσμιο οικονομικό κύκλο.
Στο βιβλίο αυτό περιγράφεται η ζωή των : Νόμπελ, Ρότσιλδ, Ροκφέλλερ, Κρουπ, Μόργκαν , Φόρντ,
Κάρνεγκυ, Λήβερχωλμ , Ζαχάρωφ, Ιμπν Σαούντ, Μπουσικώ, Σιτροέν και Ανδρέα Συγγρού.

Οι άνδρες αγαπούν τις γυναίκες που αγαπούν τον εαυτό
τους
Carter Steven – Sokol Julia
Ψυχολογία – Διαπροσωπικές σχέσεις
Εκδόσεις Φυτράκης

Δέσμευση δε σημαίνει ούτε βέρα ούτε όρκος ούτε υπόσχεση. Η δέσμευση είναι μια διαδικασία. Οι
Έξυπνες Γυναίκες ξέρουν ότι η συμμετοχή τους σε μια σοβαρή σχέση δεν σημαίνει γάμο ούτε πολύτιμα
κοσμήματα από το σύντροφό τους. Επίσης, δε σημαίνει πλήρη ταύτιση. Δέσμευση σημαίνει συνεργασία:
συνεργασία για να βρουν λύσεις και να συμβιώσουν. Δέσμευση σημαίνει συμβιβασμός. Σημαίνει ότι
πρέπει να επιβιώσουν μετά την απώλεια των φαντασιώσεών τους και να αποδεχτούν την
πραγματικότητα της καθημερινότητας με ένα άλλο ανθρώπινο πλάσμα, που δεν έχει πάντα τις δικές τους
επιθυμίες και ανάγκες, τους δικούς τους φόβους, τα δικά τους όνειρα, τη δική τους στάση ζωής, το δικό
τους εσωτερικό… θερμοστάτη ή τις δικές τους ώρες ύπνου. Μερικές φορές η δέσμευση αυτή δεν είναι
καθόλου ρομαντική. Το γνωρίζουμε. Αλλά είναι πραγματική, σημαντική και ξεχωριστή. Και πολύ έξυπνη!

Μάθετε στα παιδιά σας 20 αξίες της ζωής
Esteve Pujol I Pons
Παιδιά – Διαπαιδαγώγηση
Εκδόσεις Άγκυρα
Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του κοινωνικό πλάσμα και έχει ανάγκη να συναναστρέφεται άλλα
άτομα. Έτσι, λοιπόν, η συνύπαρξη είναι το φυσικό μέσο για να μάθουμε και να θέσουμε σε εφαρμογή τις
βασικές αξίες οι οποίες πρέπει να ορίζουν την κοινωνική ζωή των ανθρώπων.
Ο σεβασμός απέναντι στους άλλους, η υπομονή, η υπευθυνότητα και η σταθερότητα, η διαλογική
ικανότητα… είναι αξίες που εμείς, ως γονείς, οφείλουμε να διδάξουμε στα παιδιά μας για να μπορέσουν
να γίνουν ελεύθεροι και ευτυχισμένοι άνθρωποι.
Τα παιδιά πρέπει ν’ αρχίσουν να μαθαίνουν τις αξίες από πολύ μικρή ηλικία και στο κατάλληλο
περιβάλλον. Σύντομες σκέψεις σχετικά με το σημαντικό ρόλο που παίζουν οι αξίες στη συνύπαρξη,
καθώς και εύκολες δραστηριότητες που – σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό – μπορούν να
πραγματοποιηθούν μέσα στο σπίτι επιτρέπουν στα παιδιά μας να συνειδητοποιήσουν τις αξίες με τον πιο
φυσικό τρόπο.
Το βιβλίο «Μάθετε στα παιδιά σας 20 αξίες της ζωής» είναι ένα βασικό εγχειρίδιο για τους γονείς που
θέλουν να μεγαλώσουν παιδιά ανεξάρτητα, με εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και, πάνω απ’ όλα,
ευτυχισμένα, ικανά να κάνουν ευτυχισμένους και όσους τα συναναστρέφονται.

Ο επιθεωρητής
Gogol Nikolaj

Ρωσικό θεατρικό έργο
Εκδόσεις Ηριδανός
Το κλασικό αριστούργημα του κορυφαίου Ρώσου δραματουργού, που πρωτοπαίχτηκε στην Αγία
Πετρούπολη το 1836. Είναι στην ουσία μια αττική κωμωδία του Βορρά, όπου η ιδιωτική ίντριγκα του
Μένανδρου σμίγει με τη δημόσια κριτική του Αριστοφάνη. Σε μια επαρχιακή πόλη στα βάθη της αχανούς
Ρωσίας, οι αρχές του τόπου νομίζουν από παρεξήγηση πως ο νεαρός Χλιεστακόφ είναι ο αναμενόμενος
κρατικός Επιθεωρητής από την πρωτεύουσα. Όταν τον επισκέπτονται αρχίζουν να επιδίδονται δε ένα
πρωτοφανές πανδαιμόνιο από κολακείες, αλληλοκατηγορίες και αυτοεξευτελισμούς. Στην
καλοκουρδισμένη αυτή φάρσα στηλιτεύεται η διαφθορά του λαού από την Εξουσία και δείχνεται καθαρά
πως, όσο μεγαλώνει η κρατική απολυταρχία, τόσο μικραίνει η συνείδηση του ανθρώπου.

Η ημέρα του σκύλου
Lamarche Caroline
Γαλλικό μυθιστόρημα
Εκδόσεις Περίπλους

Μια συνηθισμένη μέρα ένας συμπαθέστατος αδέσποτος σκύλος προσπαθεί να περάσει στην απέναντι
πλευρά της εθνικής οδού, μπροστά από τα διερχόμενα οχήματα. Στην ουσία ανάμεσά τους για να σώσει
τη ζωή του.
Και, φυσικά, δεν μπορεί να καταλάβει ότι γίνεται αιτία ώστε οι επιβάτες αυτών των οχημάτων να
ενεργοποιήσουν μια σειρά σκέψεων γύρω από τη δική τους τη ζωή, αφού οι ίδιοι, σαν το σκύλο, στην
ουσία τρέχουν για να την σώσουν. Πρόκειται για ένα ευαίσθητο, παρά τα φαινόμενα, νταλικέρη, που
φαντασιώνεται ότι θεωρεί ευτυχία, έναν ιερωμένο με καταπιεσμένη, λόγω σχήματος, σεξουαλικότητα,
που δίνει συνεχώς μια μάχη μ’ έναν άγγελο, μια γυναίκα με έντονο το συναίσθημα της εγκατάλειψης, που
όμως ποτέ δεν έπαψε να φαντάζεται το μεγάλο έρωτα, ένα αποδιωγμένο, παρά τα ταλέντα του και λόγω
της ιδιαιτερότητας του, γκέι αγόρι, μια εγωκεντρική μητέρα, που μετά τον πρόωρο θάνατο του άνδρα της
είναι αδιάφορη για όλους και τη βουλημική κόρη αυτής της μητέρας.

Ένας επικίνδυνος δρόμος
Nelscott Kris
Αμερικανικό αστυνομικό μυθιστόρημα
Εκδόσεις Κέδρος
Μέμφις, 1968. Ταραχές και διαδηλώσεις. Με συνθήματα όπως «Η Μαύρη Δύναμη είναι εδώ» οι Μαύροι
Πάνθηρες και οι Εισβολείς απαντούν με βία στις διακρίσεις εις βάρος της νέγρικης κοινότητας. Ανύσυχοι
οι λευκοί τηρούν στάση αναμονής. Παρά τις εναντίον του απειλές, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, πρωτεργάτης
της Εκστρατείας του Φτωχού Λαού, σχεδιάζει να επισκεφθεί την πόλη. Ο μαύρος ιδιωτικός ντετέκτιβ
Σμόκι Ντάλτον αναλαμβάνει να περιφρουρήσει την ομιλία του παλιού συμμαθητή του.
Την ίδια στιγμή, βρίσκεται αντιμέτωπος με την πιο κρίσιμη – και την πιο επικερδή – υπόθεση στην
καριέρα του. Η Ντόρα Τζιν Χαθαγουέι, μια άγνωστη λευκή γυναίκα από το Σικάγο, του αφήνει στη
διαθήκη της ένα τεράστιο ποσό. Η κόρη της, η γοητευτική Λόρα, αναλαμβάνει να του το δώσει.
Μπερδεμένος ο ντετέκτιβ αποφασίζει να συνεργαστεί μαζί της, για να ανακαλύψει τι τον συνδέει με την
οικογένειά της. Όλες οι ενδείξεις οδηγούν το παρελθόν του. Πριν από τριάντα χρόνια στην Ατλάντα, ένα
εξαγριωμένο πλήθος εισβάλλει στο σπίτι του και λιντσάρει τους γονείς του. Ο Ντάλτον γλιτώνει την
τελευταία στιγμή. Δεν έμαθε ποτέ για ποιο λόγο δολοφονήθηκαν οι δικοι του. Καθώς η σχέση του με τη
Λόρα γίνεται επικίνδυνα προσωπική, αισθάνεται ότι οι αποκαλύψεις θα ανατρέψουν τη ζωή και των δυο
τους…

Παιδιά

Ζήλια
Moroney Trace

Συναισθήματα – Βιβλία για παιδιά (3+)
Εκδόσεις Μεταίχμιο

Μερικές φορές νιώθω Ζήλια.
Είναι ένα συναίσθημα που με αναγκάζει
να κάνω ανοησίες. Όμως θυμάμαι πως όλοι μας
είμαστε μοναδικοί, το ίδιο κι εγώ!
Τι πρέπει να κάνετε όταν το παιδί σας ζηλεύει; Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν οδηγίες για τους γονείς από εξειδικευμένο
παιδοψυχολόγο.

Το χελιδόνι και η πεταλούδα
Πέτροβιτς- Ανδρουτσοπούλου Λότη
Παιδική ιστορία (5+)
Εκδόσεις Πατάκης

Τρία μικρά χελιδόνια ετοιμάζονται για το πρώτο τους πέταγμα. Τα δυο καταφέρνουν εύκολα να
πετάξουν. Όμως το τρίτο, ο Φριφρής, ούτε να προσπαθήσει δεν θέλει. Γιατί φοβάται άραγε; Και ποιος θα
τον βοηθήσει να ξεπεράσει το φόβο του; Μήπως η πολύχρωμη πεταλούδα που τη λένε Πλουμιστή;

Εξερεύνηση του διαστήματος
Stott Carole
Διάστημα – Βιβλία για παιδιά
Εκδόσεις Ερευνητές

Ένας πρωτότυπος και συναρπαστικός νέος οδηγός που σας αποκαλύπτει τα μυστήρια που κρύβονται
πέρα από τη γήινη ατμόσφαιρα.
Υπέροχες, αυθεντικές φωτογραφίες από διαστημόπλοια πριν και μετά το διαστημικό ταξίδι, καθώς και
εικόνες αστροναυτών στο Διάστημα προσφέρουν μια μοναδική ματιά στην ιστορία της εξερεύνησης του
Διαστήματος και της καθημερινής ζωής των αστροναυτών.
ΔΕΙΤΕ
έναν αστροναύτη να συντηρεί το εξωτερικό ενός διαστημόπλοιου σε τροχιά ▪ τον πρώτο άνθρωπο στη
Σελήνη ▪ φανταστικές φωτογραφίες από το μεγαλύτερο δορυφόρο του Κρόνου, τον Τιτάνα
ΜΑΘΕΤΕ
Πώς οι δυσμικοί δορυφόροι χρησιμοποιούνται για την πρόγνωση του καιρού ▪ για τη πρώτη γέννηση στο
Διάστημα ▪ πώς επηρεάζεται το σώμα ενός αστροναύτη κατά την επαναφορά του στη γήινη ατμόσφαιρα
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ
πώς ένας υπνόσακος βοηθά τους αστροναύτες να κοιμηθούν σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας ▪ τι είναι ο
γεωστατικός δορυφόρος ▪ πώς γίνεται η σύνδεση ενός διαστημόπλοιου μ’ έναν διαστημικό σταθμό
και πολλά, πολλά άλλα

Παιχνιδόλεξα
Χορτιάτη Θέτη
Ποίηση – Βιβλία για παιδιά
Εκδόσεις Κέδρος

… Το ποίημα με τη συντομία του και συγχρόνως με τη συμπύκνωση και την έντασή του, μπορεί να γίνει
ένα εύχρηστο εργαλείο κι ένα παιχνίδι για το δάσκαλο που χρησιμοποιώντας το μπορεί να διδάσκει σε
ατμόσφαιρα παιχνιδιού, φτάνει να ξέρει να το μεταδώσει σωστά. Και πραγματικό παιχνίδι μπορεί να
στήσει με τα «παιχνιδόλεξα».
Όπως το παιδί είναι παραφορτωμένο με τις ολοένα περισσότερες γνώσεις που πρέπει να προσλάβει,
του χρειάζεται πότε πότε η ζαβολιάρικη μαγική σκούπα του παραμυθιού που πετάει, για να την
καβαλήσει και να πετάξει μαζί της σε μια αλλιώτικη χώρα, εκεί που…
«Τα παιδιά έχουν βασιλιά
Κάποιο μπαρμπα-Ζαβολιά
…………».

Χωρίς να το ξέρουν…
Καρατζαφέρη Ιωάννα
Παιδικό μυθιστόρημα (9+)
Εκδόσεις Πατάκης

Ένας χρόνος από τη ζωή ενός παιδιού. Ένας χρόνος έτσι όπως αυτό το παιδί τον καταγράφει μέσα
στις σελίδες του ημερολογίου του. Ένας χρόνος που στη διάρκειά του τίποτε το ασυνήθιστο δε συμβαίνει
, όμως πολλά γίνονται. Όλα αυτά τα καθημερινά που γεμίζουν τις μέρες μιας σύγχρονης οικογένειας. Η
συγγραφέας, με τρυφερότητα, παιδικότητα, χιούμορ και εξυπνάδα, δίπλα στις περιγραφές της
καθημερινότητας προσφέρει και μηνύματα υποστήριξης στις έννοιες της ειρήνης, της αγάπης, της φιλίας,
της οικογένειας, της προστασίας του περιβάλλοντος.
Ένα πρωτότυπο βιβλίο που βοηθά τους αναγνώστες του να γίνουν συνειδητά όσο και ευαίσθητα μέλη της
κοινωνίας μας.

E-LOVE: Σκιρτήματα στο διαδίκτυο
Plaisted Caroline
Εφηβικό μυθιστόρημα (13+)
Εκδόσεις Ψυχογιός
Όταν η Σαμ γνωρίζει στον Νταν στο Διαδίκτυο, είναι σίγουρη πως ο τύπος θα είναι τουλάχιστον για
κλάματα. Ποιο αγόρι που σέβεται τον εαυτό του ψάχνει φίλους με αυτό τον αξιολύπητο τρόπο; Ωστόσο,
δεν μπορεί να αντισταθεί και τελικά επικοινωνεί μαζί του.
Είναι καλή ιδέα όμως να τον γνωρίσει από κοντά; Ή μήπως θα απογοητευτεί; Μπορεί ένας
ηλεκτρονικός έρωτας να είναι αληθινό;
Μια αστεία και συγκινητική ιστορία για τα σκαμπανεβάσματα του διαδικτυακού έρωτα όταν
αποκτά πραγματικές διαστάσεις.

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)

