
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 Ιούλιο 2016: 

 

 

Ενήλικες 

  Πώς να γράψετε ένα πραγματικά καλό μυθιστόρημα: το   

                                         παγκόσμιο best seller που θα βελτιώσει τον τρόπο που γράφετε με πρακτικές  

                                         συμβουλές, οδηγίες και παραδείγματα. 

                                          τ.1 & τ. 2 

                                          Frey N. James 

                                          Συγγραφική τεχνική – εγχειρίδια 

                                          Εκδόσεις Ανατολικός 

[...] "Σκεφτόμουν ότι δεν ήταν ανάγκη ούτε για μένα ούτε και για τον υπόλοιπο κόσμο να διαβάσει ένα 
ακόμα βιβλίο για το πώς να γράψεις ένα μυθιστόρημα. Τότε διάβασα το βιβλίο του James N. Frey. Το 
μόνο που με στεναχώρησε είναι ότι δεν έπεσε στα χέρια μου όταν έκανα την τέταρτη διόρθωση στο 
βιβλίο μου με τίτλο Columbia. Θα με είχε γλιτώσει από την πέμπτη και σίγουρα από την έκτη διόρθωση.  

Είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό βιβλίο". 
                                                                                                                                    Pamela Jekel, . 



 
 

 

 

  Τελευταία επιθυμία 

                                         Θωμοπούλου Σοφία 

                                         Ελληνικό μυθιστόρημα 

                                         Εκδόσεις Λιβάνης 

 

   Στη Σμύρνη των Ελλήνων, προτού ξεσπάσει εκείνος ο δαιμονισμένος ανεμοστρόβιλος, γνωρίστηκαν 
και αγαπήθηκαν ο Λεωνίδας και η Αμαλία.  Η ζωή τους χώρισε όταν εκείνη αναγκάστηκε να παντρευτεί 
κάποιον άλλο. 

   Θ’ ανταμώσουν ξανά στην Αθήνα μετά το μεγάλο ξεριζωμό. Αυτή είναι χήρα κι εκείνος ανερχόμενος 
αρχιτέκτονας. Τώρα αυτό που στέκονται ανάμεσά τους είναι μια γυναίκα χωρίς αναστολές και ένα βαρύ 
μυστικό. Κι ενώ όλοι γύρω τους ζουν με μνήμες και ονειρεύονται  να γυρίσουν στις χαμένες πατρίδες και 
στα σπίτια που άφησαν, αυτοί οι δύο καίγονται από μια αλλιώτικη φωτιά. 

   «Ένα μόνο θα ‘θελα, σαν πεθάνω, της γράφει.  

   «Να ξέρω πως κάποτε μ’ είχες αγαπήσει. Αυτή είναι η τελευταία επιθυμία μου…». 

 

 



 Αγαπώ θα πει χάνομαι 

                                        Ρώσση – Ζαϊρη Ρένα 

                                        Ελληνικό μυθιστόρημα 

                                        Εκδόσεις Ψυχογιός 

 

   Η Αλεξάνδρα, η Μαρίνα και η Ελίνα μεγαλώνουν σε ένα αρχοντικό όπου βασιλεύει η αδιαφορία. Έχουν 
τα πάντα αλλά τους λείπει το βασικό: η αγάπη. Ακολουθούν το πεπρωμένο τους, ερωτεύονται με πάθος, 
χωρίζουν. Ταξιδεύουν παρέα με τα περιστέρια της καρδιά τους στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου και 
στην Καλντέρα της Σαντορίνης, πετούν πάνω από τις πλατείες της Φλωρεντίας, χορεύουν με τον ήλιο της 
ερήμου στη χλιδή των Αραβικών Εμιράτων, προσπαθούν με πείσμα να ανακαλύψουν τι θα πει «σ’ 
αγαπώ». 

   Σε μια παράλληλη διαδρομή, παρών είναι και ο Δημήτρης, που σμίγει μυστικά με αλήθειες τραγικές, 
μπλεγμένος εν αγνοία του στον ίδιο οικογενειακό ιστό. 

   Τέσσερις ήρωες που ερωτεύονται, πονούν, χαίρονται, συγκρούονται, αναρωτιούνται ως πού μπορεί να 
φτάσει ο άνθρωπος που αγαπάει. Ίσως και μέχρι το φόνο; Είναι ποτέ δυνατόν; Έχει, άραγε, όρια η αγάπη; 

 

  Άκουσε το σώμα σου, τον καλύτερο σου φίλο 

                                         Bourbeau Lise 

                                         Ψυχολογία - Συμβουλευτική 



                                         Εκδόσεις Διόπτρα 

 

Θα θέλατε να περιβάλλεστε από αγάπη; 

Να έχετε καλύτερες σχέσεις με την οικογένειά σας; 

Μια δουλειά που να σας ικανοποιεί; 

Το υποσυνείδητό σας θα κάνει τα πάντα προκειμένου να εκπληρώσει τις επιθυμίες σας. 

Μέσα απ’ αυτό το βιβλίο, με τη σωστή μεθοδολογία και με απλές κατανοητές οδηγίες, μας δίνονται τα 
εργαλεία ώστε να γίνουμε οι κυρίαρχοι της ζωής μας. 

 

 

  Τώρα που ανέλαβες τις ευθύνες…: Κανόνες επιβίωσης  

                                         και επιτυχίας στη νέα ηγετική θέση. Το σχέδιο των 8 σημείων. 

                                         Neff J. Thomas – Citrin M. James 

                                         Ηγεσία 

                                         Εκδόσεις Πατάκης 

  

      Μια αξιοσημείωτη έρευνα των προσδιοριστικών παραγόντων της επιτυχημένης πορείας ενός ηγέτη 
στη νέα του θέση. Μέσα από δεκάδες περιπτώσεις, παραδείγματα και συνεντεύξεις ηγετών των 
μεγαλύτερων επιχειρήσεων του σύγχρονου κόσμου (General Electric,IBM, Gap Inc.,AOL κ.ά.)   
παρουσιάζεται βήμα βήμα με συναρπαστικό και διδακτικό τρόπο το κτίσιμο των προϋποθέσεων για 
επιτυχημένη αλλαγή, διαμόρφωση νέας κουλτούρας και επιβολή ηγετικού στιλ. 

   Εξετάζονται σε βάθος και με πρακτικό τρόπο κρίσιμα θέματα επικοινωνίας, οι σχέσεις με τους 
προϊσταμένους, το Δ.Σ., τους μετόχους τους πελάτες, τους προμηθευτές, τις τράπεζες και τα ΜΜΕ. 
Επισημαίνονται οι συχνότερες παγίδες στις οποίες παρασύρονται οι ηγέτες, από κεκτημένη ταχύτητα, τον 
πρώτο καιρό της ανάληψης μιας νέας θέσης. 



 

 

      Πώς να ζωγραφίζετε με ακρυλικά χρώματα: μια  

                                                         θεωρητική και πρακτική μελέτη, για την τέχνη της ζωγραφικής με τη  

                                                         χρήση σύγχρονων χρωστικών υλικών, 

                                                         Sammiguel David 

                                                         Zωγραφική 

                                                         Εκδόσεις Ντουντούμης 

 

   Το βιβλίο αυτό αποτελεί ειδική μελέτη στην τεχνική ζωγραφικής με ακρυλικά χρώματα. Απευθύνεται 
τόσο σε επαγγελματίες ζωγράφους που επιθυμούν να γνωρίσουν τη νέα τεχνική και ν’ ασχοληθούν με 
αυτήν, σε σπουδαστές Καλών Τεχνών όσο και σε ερασιτέχνες. Περιλαμβάνει ένα σύνολο ερμηνειών, 
υλικών, εμπειρίες και ασκήσεις που παρουσιάζονται βήμα προς βήμα και αποτελούν μια στερεά βάση 
πάνω στην οποία μπορεί να εργαστεί όποιος θέλει, ανεξάρτητα από το καλλιτεχνικό του ύφος. 

   Αυτό το έργο, προϊόν μια βαθιάς έρευνας αυτής της μοντέρνας τεχνικής, είναι εμπλουτισμένο με έναν 
αξιόλογο αριθμό πρακτικών παραδειγμάτων από δημιουργήματα καλλιτεχνών διάφορων τεχνοτροπιών. 

  Ονειροκρίτης: ανακαλύψτε τις υποσυνείδητες επιθυμίες σας 

                                          Zucker Fiona &  Zucker Jonny 



                                          Ονειροκρίτες 

                                           Εκδόσεις Διόπτρα 

   Τα όνειρα συνήθως διαφέρουν πολύ από την καθημερινή ζωή μας. Στα όνειρα μπορεί να βλέπουμε και 
να ακούμε πράγματα που φαίνονται φυσιολογικά, αλλά να αντιδρούμε με αλλόκοτους τρόπους. Ή 
μπορεί, κάποια πράγματα που φυσιολογικά θα θεωρούσαμε πολύ τολμηρά, να τα κάνουμε σε ένα όνειρο 
χωρίς να ντρεπόμαστε. Δεν υπάρχει κάποια γενικά αποδεκτή εξήγηση γι’ αυτό το φαινόμενο. Ουσιαστικά, 
δεν ξέρουμε γιατί ονειρευόμαστε ή και γιατί κοιμόμαστε ακόμη. Από την αρχή της ιστορίας μέχρι και 
σήμερα, έχουν προταθεί πάρα πολλές οργανικές και ψυχολογικές θεωρίες για τον ύπνο και τα όνειρα. 

▼ 

   Μάθετε την προέλευση, την ιστορία και τις ψυχολογικές παραδόσεις που συνδέονται με την ερμηνεία 
των ονείρων, καθώς και τις θεωρίες δύο φημισμένων αναλυτών των ονείρων, του Σίγκμουντ Φρόιντ και 
του Καρλ Γιούνγκ. 

▼ 

Μάθετε τα ψυχολογικά και οργανικά αίτια που κάνουν απαραίτητο των ύπνο και τα όνειρα. 

▼ 

Περιλαμβάνονται συμβουλές για την τήρηση ημερολογίου ονείρων, και τρόποι για να προκαλέσετε διαυγή 
συνειδητά όνειρα. 

▼ 

Ανακαλύψτε το πραγματικό νόημα των ονείρων σας και αυτό τον εύχρηστο εικονογραφημένο 
ονειροκρίτη. 

                                                          

        Ωκεανός: μυθιστόρημα 

                                                Baricco Alessandro 

                                                Ιταλικό μυθιστόρημα 

                                                Εκδόσεις Πατάκης          



 

   Πριν από πολλά χρόνια στις όχθες ενός ωκεανού έφτασε ένα άντρας. Τον είχε οδηγήσει εκεί μια 
υπόσχεση. Το πανδοχείο όπου σταμάτησε λεγόταν Αλμάγερ. Εφτά δωμάτια. Παράξενα παιδιά, ένας 
ζωγράφος, μια πανέμορφη γυναίκα, ένας μυστηριώδης άντρας, ένα κορίτσι που δεν ήθελε να πεθάνει, 
ένας αστείος παπάς. 

   Πριν από πολλά πολλά χρόνια, η μοίρα αυτών των ανθρώπων συνάντησε τη θάλασσα και 
σημαδεύτηκε. Αυτό το βιβλίο αφηγείται την ιστορία τους…       

- Καμιά φορά αναρωτιέμαι τι περιμένουμε…  

Σιωπή. 

- Να είναι πλέον πολύ αργά, κυρία. 

 

  Πιο δυνατοί κι απ’ τη φωτιά 

                                         Evans Nicholas 

                                         Αγγλικό μυθιστόρημα 

                                         Εκδόσεις Ωκεανός 

 

   Η φωτιά που έμελλε ν’ αλλάξει τη ζωή τόσων ανθρώπων, ξεκίνησε με τη σπίθα ενός κεραυνού. Ο 
κεραυνός φώλιασε σαν σπόρος θανάτου στη νεκρή κιόλας καρδιά ενός γέρικου πεύκου. Μόνοι 
μάρτυρες ήταν τα αγρίμια. 

   Μέσα σ’ εκείνη την κόλαση, ο αλεξιπτωτιστής – πυροσβέστης Κόνορ πέφτει σαν άγγελος από τον 
ουρανό, αψηφώντας τις πύρινες γλώσσες, για να σώσει τη γυναίκα που αγαπάει, αν και ξέρει ότι δεν 
θα γίνει ποτέ δική του. Γιατί η Τζούλια είναι η κοπέλα του Εντ, του συναδέλφου και καλύτερού του 
φίλου.  

   Η Τζούλια που μυστικά είναι ερωτευμένη με τον Κόνορ, μετά την τραγωδία της πυρκαγιάς δεν έχει 
περιθώρια επιλογής. Παντρεύεται τον Εντ και του αφιερώνει τη ζωή της. Του Κόνορ δεν του με μένει 



πια παρά η λύση της φυγής, που στην πορεία του χαρίζει φήμη αλλά ποτέ την ευτυχία. Μέχρι μια 
άλλη μοιραία μέρα, σε μια άλλη ήπειρο, όπου πρέπει να πέσει και πάλι στη φωτιά…  

                 

                                             

ΠΑΙΔΙΑ 

   

 Πρώτες λέξεις: 6 εντυπωσιακά τρίπτυχα για μωρά 

                                        Ombler Gary 

                                        Βιβλία προσχολικής ηλικίας  (18 μηνών – 36 μηνών) 

                                        Εκδόσεις Πατάκης 

  Παίξτε με το μωρό σας. Διασκεδάστε ενθαρρύνοντας το να ξεδιπλώσει μόνο του τις σελίδες και να 
ονομάσει τα αγαπημένα του παιχνίδια, φαγητά, τα μέρη του σώματός του, όπως και τα αντικείμενα που 
το περιστοιχίζουν. 

 

 Η Μυρτώ και το κουνουπάκι: (Ζουζουζό και ζουζουζί) 

                                  Τριβίζας Ευγένιος 

                                  Παραμύθι 

                                  Εκδόσεις Κέδρος 

   Μια φορά κι έναν καιρό, ένα κοριτσάκι που το λέγανε Μυρτώ πήγε διακοπές σ’ ένα μακρινό νησί. Την 
πρώτη μέρα αγκάλιασε το πιο μεγάλο κύμα, βρήκε τον πιο μικρό αστερία και είδε ένα μαγεμένο καράβι ν’ 



αρμενίζει στο νοτιά. Το βράδυ τύλιξε στο δάχτυλό της μια φεγγαραχτίδα κι έπεσε να κοιμηθεί. Το 
παράθυρο με τα γεράνια στο περβάζι ήταν ανοιχτό κι η νύχτα σιωπηλή. 

Τότε, ενώ κανείς μα κανείς δε το περίμενε, ενώ κανείς μα κανείς δε το είχε προσκαλέσει, μέσα από τη 
νύχτα, την απέραντη, μεγάλη νύχτα, ζζζζζζζζζζζζζζ, ήρθε το κουνουπάκι. …. 

 

 

 Ποτέ μην κάνεις πιπί πάνω στη σκιά σου! 

                                        Kerloc’h Jean – Pierre 

                                       Βιβλία παιδικά – Σκιά 

                                       Εκδόσεις Ερευνητές 

   Ο Φραγκίσκος και η σκιά του είναι αχώριστοι… και ταιριάζουν σε όλα! Όταν πηδάει ο Φραγκίσκος, 
πηδάει κι αυτή, όταν τρέχει, τρέχει κι αυτή. Όμως ένα ωραίο πρωί, να που η αγαπημένη του σκιά 
επαναστατεί και κάνει πια του κεφαλιού της! Όλα τότε πάνε στραβά για τον Φραγκίσκο. Ευτυχώς, μια 
σκιά δεν είναι παρά μια σκιά και ο Φραγκίσκος είναι αποφασισμένος να τη δαμάσει! 

 

 

     Μια μπουνιά και ένα φιλάκι 

                                         Κοκορέλη Αργυρώ 

                                         Παιδικό μυθιστόρημα (10+) 



                                         Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα 

 

   Ο Νίκος και η Ρένα είναι δύο αγαπημένα ξαδέρφια που ζουν σε διαφορετικές πόλεις. Εκείνο το 
καλοκαίρι κάνουν μαζί διακοπές στο βουνό. Ο Νίκος είναι ο αρχηγός της παρέας που έχει ανοίξει πόλεμο 
με τα παιδιά του διπλανού χωριού. 

   Η Λαλίλα, μια όμορφη κοπέλα, γίνεται η «πέτρα του σκανδάλου», δημιουργώντας προβλήματα στην 
παρέα κι ανάμεσα στα δύο ξαδέλφια. Στο τέλος, η αγάπη και η φιλία νικούν τη ζήλια και του καβγάδες. 
Μια περιπέτεια που οδηγεί σε απρόβλεπτες καταστάσεις, δραματικές και αστείες μαζί. 

 

             Το μυστήριο του καλοκαιρινού Αγιοβασίλη 

                                                 Πέτροβιτς – Ανδρουτσοπούλου Λότη 

                                                 Παιδικό μυθιστόρημα (8+) 

                                                 Εκδόσεις Πατάκης 

   Έχεις δει ποτέ σου Αγιοβασίλη το καλοκαίρι; Όχι; Σου φαίνεται απίστευτο; Κι όμως η Νεφέλη τον είδε 
από το μπαλκόνι της. Δεν ήταν Δεκέμβρης, Ιούνης ήταν. Και δεν τη πίστευε κανένας – ούτε μεγάλοι ούτε 
μικροί. Άλλοι την κορόιδεψαν, άλλοι τη μάλωσαν, άλλοι ανησύχησαν μήπως κάνει καμιά ανοησία για να 
τους πείσει και της συμβεί κανένα κακό… 

   Όταν όμως λύθηκε το μυστήριο, όταν έμαθαν τι δουλειά έκανε κατακαλόκαιρο στη γειτονιά τους ο άγιος 
που αγαπάει τα παιδιά και τους φέρνει δώρα, παραδέχτηκαν επιτέλους πως είχε δίκιο… 

 



          Εκείνο το καλοκαίρι 

                                            Le Touze Guillaume 

                                            Εφηβικό μυθιστόρημα (12+) 

                                            Εκδόσεις Σύγχρονοι Ορίζοντες 

 

   Η σειρήνα σφύριξε κι οι ναυτικοί έλυσαν τα παλαμάρια. Οι μηχανές άρχισαν να βρυχώνται και το πλοίο 
αποχωρίστηκε αργά – αργά από την προκυμαία. Πυκνό σύννεφο καπνού σκέπασε τους επιβάτες του 
πλοίου κι ένα σμήνος γλάρων ακολουθούσαν το πλοίο, πετώντας ξυστά πάνω απ’ τον αφρό της 
θάλασσας κι άφηναν στον αέρα κοφτές κραυγές. Ο Πωλ θα ‘θελε να μην ξεχάσει ποτέ εκείνη την 
αίσθηση, ότι αιωρείται ανάμεσα σε δύο χρονικές στιγμές. Άνοιξε τα πνευμόνια του, για να χωρέσει  όσο 
περισσότερο θαλασσινό αέρα μπορούσε. Τα κύματα μαγνήτιζαν τη ματιά του κι απορροφούσαν το 
πνεύμα του, ενώ θολές συγκεχυμένες εικόνες σχηματίζονταν στο μυαλό του. Ένα ανακάτεμα από 
παλιούς μύθους, ξεθωριασμένες αναμνήσεις και γοητευτικές ιστορίες. 

   Εκείνο το καλοκαίρι, το διαισθανόταν, οι διακοπές τους θα ήταν διαφορετικές. 

          

                                                                                  

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) 

 


