
Απνθιεηζηηθά    γηα    βηβιηόθηινπο…  θαη    κε!!! 
 
 

Ζ Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε θύδξαο «Λεόληηνο ηδεξόπνπινο» αλνίγεη ηελ όξεμε 
ζηνπο επηζθέπηεο ηεο γηα δηάβαζκα…! 

 
Κη απηό γηαηί ν ρώξνο εκπλέεη θαη «πλέεη» έλαλ θξέζθν άλεκν αλάγλσζεο θαη αλαδήηεζεο, ζε 
δξόκνπο ινγνηερληθνύο θαη πνηεηηθνύο, ζην πεδίν ηεο έξεπλαο θαη ηεο επηζηήκεο αιιά θαη ζε 
πνιιά ζέκαηα ηεο ειιεληθήο θαη παγθόζκηαο βηβιηνγξαθίαο, ηόζν γηα ηνπο κηθξνύο όζν θαη 
γηα ηνπο κεγαιύηεξνπο θίινπο ηεο. 

 
 
 
 

Οι πποηάζειρ μαρ για ηο μήνα Ιούλιο 2018: 
 
 
 

 

Ελήιηθεο 
 
 
 

    Αγώλαο γηα ηε ιεπηεξηά 
                                   Παπαδεκεηξίνπ Ρνύια 
                                   Διιεληθό ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα 
                                   Δθδόζεηο Δηαηξεία Μαθεδνληθώλ πνπδώλ 
 
      [… Σα γεγνλόηα, νη ρξνλνινγίεο, νη ηόπνη, ζηε κπζηζηνξία απηή είλαη ηζηνξηθά θαη 
απνδίδνληαη πηζηά. Σα πξόζσπα αλαθέξνληαη κε ηα πξαγκαηηθά ηνπο νλόκαηα. 
Φαληαζηηθό κόλνλ είλαη ην όλνκα ηνπ θεληξηθνύ ήξσα, ηνπ Κίκσλα Αλησλίνπ. ρη όηη 
δελ ππήξμε ν ήξσαο. Αιιά αθξηβώο γηαηί ην βηβιίν απηό είλαη νη πξνζσπηθέο ηνπ 
αλακλήζεηο, όπσο εθείλνο ηηο δηεγόηαλε, δηαηεξνύκε ηελ αλσλπκία. 
   Ο ήξσαο απηήο ηεο ηζηνξίαο, έδεζε, πόλεζε, αγσλίζηεθεο, πέλζεζε, ράξεθε, 
δεκηνύξγεζε θνληά ζε όινπο όζνη αλαθέξνληαη θαη ζηάζεθε αθιόλεηνο εθεί όπνπ ηνλ 
έηαμε ε κνίξα, ν Θεόο. Έκεηλε κέζα ζηηο ζύειιεο κηα ςπρή αγλή, γεκάηε 
ελζνπζηαζκνύο, γεκάηε πόζνπο γηα ην θαιό, ην άμην θαη σξαίν. 
ηε ζθηά ηνπ Λεπθνύ Πύξγνπ έδεζε γεκάηα ηε δσή ηνπ…]. 
 
 
 
 

 



    Αγάπε κνπ θνιπκπάο κε θαξραξίεο 
                                Σζεκπεξιίδνπ  Καηεξίλα 
                                 Διιεληθό δηήγεκα 
                                 Δθδόζεηο Μνληέξλνη Καηξνί 
 
 
 
   Μηα ζπλαξπαζηηθή ζπιινγή δηεγεκάησλ γηα ηνλ έξσηα, ην πάζνο, ηελ 
απιεζηία, ην ζξάζνο, ηνλ θπληζκό, ην βόιεκα, ηελ εθδίθεζε, ηε ζπλσκνζία, 
ην θαζήθνλ. 
   Γεθαηξείο ηζηνξίεο ζε κηα πόιε πνπ ηνπνζεηεί ηελ επηηπρία πάλσ από θάζε 
αμία. Ήξσεο νη ιακπεξνί άλζξσπνη ηεο δηαθήκηζεο, πνπ έξρνληαη 
αληηκέησπνη κε ακείιηθηα εζηθά, πξνζσπηθά ή ζπλαηζζεκαηηθά δηιιήκαηα. 
   Καζέλαο από ηνπο ήξσεο ρξεηάδεηαη λα θάλεη ηελ επηινγή ηνπ. Να δήζεη ηελ 
αγάπε ή λα ζώζεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Να αδηθήζεη έλαλ ηαιαληνύρν άλζξσπν 
ή λα αγλνήζεη ηηο ξαδηνπξγίεο ελόο ηζρπξνύ παξάγνληα. Να ράζεη κηα δνπιεηά 
ή λα βάιεη λεξό ζηηο αμίεο ηνπ. Να απνιαύζεη έλαλ θαθέ ζηνλ πεδόδξνκν ή λα 
επηζηξέςεη ζηα θαζήθνληά ηνπ. Να δερηεί ηε δηπιή δσή ηνπ ζπληξόθνπ ηνπ ή 
λα ηνλ εθδηθεζεί. Να ζπάζεη ηε ζησπή ηνπ ή λα θξαηήζεη έλα έλνρν κπζηηθό. 
 
   Έλα βηβιίν πνπ θωηνγξαθίδεη ηελ θνηλωλία. ΟΙ ραξαθηήξεο ηνπ είλαη απζεληηθνί, ε 
θωλή ηνπ θξέζθηα θαη ζεκεξηλή. 
 
 
 
 

    Η κνλαρηθή γπλαίθα θαη ν γνεηεπηηθόο   
                           πξίγθηπαο 
                                Kaufmann Jean- Claude 
                                Ψπρνινγία (Φύιν – ρέζεηο) 
                                Δθδόζεηο Κέδξνο 
 
 

Κάπνηε ήηαλ ε ηαρηνπνύηα. 



Αζώα θαη ξνκαληηθή, πεξίκελε ηνλ γνεηεπηηθό Πξίγθηπα πνπ ζα ηεο θνξέζεη ην γνβάθη 
θαη ζα ηελ νδεγήζεη ζε πειάγε επηπρία. 

ήκεξα είλαη ε Αλεμάξηεηε γπλαίθα. 
Γπλακηθή θαη ξεαιίζηξηα, αλαδεηά, όρη ρσξίο απνγνεηεύζεηο θαη απνηπρίεο, ηε 

πξνζσπηθή ηεο ηζνξξνπία θαη επηπρία. 
Ο Πξίγθηπαο πιένλ είλαη ακθηιεγόκελν πξόζσπν 

Αιιάδεη κνξθή αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε πξνζδνθίεο. 
 

Πνύ βξίζθεηαη ε δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζα ζην παξακύζη θαη ζηελ 
πξαγκαηηθόηεηα; Πνύ ζα ζπλαληεζνύλ ηειηθά ε Αλεμάξηεηε Γπλαίθα θαη ν Πξίγθηπάο 
ηεο; Γηαηί όιν θαη πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο κέλνπλ κόλεο; Ζ αιήζεηα είλαη όηη ε πνξεία 

πξνο ηελ αλεμαξηεζία νδήγεζε ηε γπλαίθα ζην κάηη ηνπ θπθιώλα. 
 
 

 
 

   Μπακπά, πεηάω! 
                                Αξθάο 
                                Κόκημ 
                                Δθδόζεηο Έζλνο 
 
 
 

ΦΑΜΗΛΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ, πάλσ από ηαξάηζεο, θεξαίεο, 
θακηλάδεο. Μέζα ζηνλ βξώκηθν αέξα δίπια ζηα ζθνππίδηα. 

 
Δδώ εγθαηέιεηςε ε κεηέξα ηνπ ην κηθξό ζπνπξγίηη ακέζσο 

κόιηο γελλήζεθε. Κη επεηδή, όπσο ιέεη ην ίδην, 
νη αηπρίεο πάλε καδί, ηνπ έκεηλε ν παηέξαο ηνπ. 

 
Απηόο είλαη ν κόλνο πηα πνπ έρεη ζηνλ θόζκν 

γηα λα κηζήζεη, λα ηαιαηπσξήζεη θαη λα εμνπζελώζεη, 
πξάγκα πνπ θάλεη θαζεκεξηλά κε ππεξβάιινληα δήιν. 

 
Καη ν δπζηπρήο παηέξαο, ζηα όξηα ηεο θαηάξξεπζεο, 
πξνζπαζεί θηιόηηκα λα αλαζξέςεη ηνλ κηθξό δπλάζηε 

κέζα ζηε κεγάιε πόιε. 
Με ιίγα ιόγηα δειαδή, «θάλε πνπιί λα δεηο θαιό»! 

 
 
 



 Γιάζηξεο, δαξληηληέξεο & θαιάζηα 
                                        Donaldson  Stephanie 
                                        Κεπνπξηθή 
                                        Δθδόζεηο Ίξηδα 
 
 
 
   Σν βηβιίν απνηειεί κηα λέα πξνζέγγηζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ κηθξνύ ζαο θήπνπ. Γελ 
πξνϋπνζέηεη πξνεγνύκελε εκπεηξία από ηε κεξηά ηνπ αλαγλώζηε θαη απεηθνλίδεη 
πνιύ παξαζηαηηθά όια ηα βήκαηα γηα λα θαηαζθεπάζεηε κέρξη θαη 50 βαζηθέο έμνρεο 
ζπλζέζεηο γηα όιεο ηηο επνρέο.  

 
• ια όζα ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεηε γηα λα δεκηνπξγήζεηε παλέκνξθεο κηθξέο γσλίεο 
κε γιάζηξεο. 
• Πξαθηηθέο νδεγίεο θαη έμππλεο ηδέεο γηα θξεκαζηά θαιάζηα, κε θπηά όισλ ησλ 
επνρώλ. 
• Πνιύρξσκεο αιιά θαη θαηαπξάζηλεο δαξληηληέξεο. 
•Πάλσ από 350 θσηνγξαθίεο ζαο δίλνπλ έκπλεπζε θαη ρξώκα. 
 
 
 
 
 

  Μεζνγεηαθή θνπδίλα 
                                Clark Jacqueline – Farrow Joanna 
                                Μαγεηξηθή 
                                Δθδόζεηο Μνληέξλνη Καηξνί 
 
 
   Πεξηζζόηεξεο από 150 θαηαπιεθηηθέο ζπληαγέο κέζα από δεθαπέληε δηαθνξεηηθέο 
γσλίεο ηεο Μεζνγείνπ θέξλνπλ θνληά ζαο ηνλ αλεμάληιεην πινύην θαη ηε θαληαζηηθή 
πνηθηιία ηεο κεζνγεηαθήο θνπδίλαο. 

• 



   Έλα κνλαδηθό ηαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γεύζεο πνπ μεθηλά από παξαδνζηαθά πηάηα 
θαη θηάλεη κέρξη ηηο πην πξσηόηππεο ζπεζηαιηηέ. Κξνζηίλη θαη ςεηέο πηπεξηέο από ηελ 
Ηηαιία, θαζνπιέ από ηε Γαιιία θαη θξέκα θαηαιάλα από ηελ Ηζπαλία. 

• 
Οη πην έμππλεο  ηδέεο γηα νξεθηηθά, ζνύπεο, πηάηα κε ιαραληθά, ζαιάηεο, ζαιαζζηλά, 
δπκαξηθά, θξέαο αιιά θα ηα πην λόζηηκα επηδόξπηα από παγσηά, γιπθά ή θξνύηα. 

• 
Σν αγλό ειαηόιαδν, ην ζπκάξη, ν βαζηιηθόο, όια απηά ηα ζπζηαηηθά πνπ θέξλνπλ ηα 
μερσξηζηά ρξώκαηα ηεο Μεζνγείνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα δεκηνπξγήζεηε ηα πην 
απνιαπζηηθά κελνύ πνπ ζα ηθαλνπνηήζνπλ θαη ηα πιένλ απαηηεηηθά γνύζηα. 
    
 

 
 
 

Θάιαζζα επαγγειίαο 
                                                        Παηξίθηνο Σίηνο 
                                                        Διιεληθή πνίεζε 
                                                        Δθδόζεηο Θεκέιην 

 
 
 

ΤΑΞΙΔΙ 
 

Έζπαγα ην θνξκί ζνπ ζα δαραξνθάιακν 
ζε θάζε θόκπν θάζε άξζξσζε 

ξνπθώληαο από ηηο ξσγκέο ρπκό. 
Κη εζύ δηαξθώο αλαδπόζνπλ πην αθέξηα 

κε ζθέπαδεο κε ηελ πνιύβνπε θπιισζηά ζνπ 
ηελ αξκπξή δξνζηά ηεο ζαιαζζηλήο ζνπ λύρηαο 

θαη κε ηαμίδεπεο όιν ην δξόκν 
από ην αγξίκη σο ηνλ άλζξσπν. 

 
 
 



     Υπόζεζε αίκαηνο 
                                     Rankin  Ian 
                                     Αγγιηθό αζηπλνκηθό κπζηζηόξεκα 
                                     Δθδόζεηο Μεηαίρκην 
 
 
   Δύν κνηξαίνη ππξνβνιηζκνί, έλαο ηξαπκαηηζκόο. 
Όρη. Τξεηο κνηξαίνη ππξνβνιηζκνί. «Όρη». 
Σπλεηδεηνπνίεζε όηη είρε πξνθέξεη δπλαηά ηε ιέμε. Δύν κνηξαίνη ππξνβνιηζκνί, έλαο 
ηξαπκαηηζκόο. Καη ζην ηέινο έλαο ηειεπηαίνο κνηξαίνο ππξνβνιηζκόο. Τν αίκα λα 
ηηλάδεηαη ζηνπο ηνίρνπο θαη ζην πάηωκα. Αίκα παληνύ. Αίκα πνπ έρεη ηηο δηθέο ηνπ 
ηζηνξίεο λα πεη. 

 
   Έλα θξηθηό θνληθό ζε ηδησηηθό ζρνιείν ηεο βόξεηα ηνπ Δδηκβνύξγνπ: ζύκαηα δύν 
δεθαεθηάρξνλα αγόξηα, ζύηεο έλαο κνλαρηθόο άλζξσπνο, πξώελ ζηξαηησηηθόο. 
Έλαο άληξαο πνπ ζην ηέινο ζηξέθεη ην όπιν ζηνλ εαπηό ηνπ. Καλέλα κπζηήξην, πέξα 
απ΄ ην γηαηί. 
   Ο επηζεσξεηήο Ρέκπνπο, ιόγσ ηνπ ζηξαηησηηθνύ παξειζόληνο ηνπ, θαιείηαη λα 
απνθξππηνγξαθήζεη ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ δνινθόλνπ, αιιά έρεη πάιη κπειάδεο: 
ζεσξείηαη ύπνπηνο γηα ηνλ θόλν ελόο θαθνπνηνύ πνπ παξελνρινύζε ηε θίιε θαη 
ζπλεξγάηηδά ηνπ ίβνλ Κιαξθ. Ο θινηόο θιείλεη νινέλα γύξσ από ηνλ ηδηόξξπζκν 
επηζεσξεηή, πνπ πξέπεη λα απνδείμεη ηελ αζσόηεηά ηνπ, ελώ ν δνινθόλνο ηνπ 
ζρνιείνπ ηνλ ζηνηρεηώλεη, θαζώο αλαθαιύπηεη πσο όια ηα ζύκαηα ζπλδένληαλ καδί 
ηνπ κέζα από έλα πιέγκα κπζηηθώλ θαη ελνρώλ ζε κηα ππόζεζε ζηηγκαηηζκέλε από 
ην αίκα.  
 
 
 
 

     Η θιέθηξα θίζζα 
                                Atwood Margaret 
                                   Καλαδηθό κπζηζηόξεκα 
                                   Δθδόζεηο Ωθεαλίδα 
 



 
   Ζ Εέληα είλαη ε πξνζσπνπνίεζε ηεο θαζαξήο, αραιίλσηεο θαθίαο. Δπηδηώθεη ηνλ 
όιεζξν, ηελ θακέλε γε. ινη έρνπλ ζπλαληήζεη θάπνηα γπλαίθα ζαλ ηε Εέληα – 
όκνξθε, έμππλε θαη άπιεζηε, άιινηε ύπνπιε, άιινηε επάισηε, αλαζθαιή θαη 
αλειέεηε, ζπειιώδεο επίθεληξν ηνπ ίδηνπ ηνπ αηέξκνλα ζξύινπ ηεο. 
   Ζ Ρνδ, ε Σζάξηο θαη ε Σόλη ήηαλ όιεο θίιεο ηεο Εέληα ζηε δεθαεηία ηνπ ’60. ιεο 
ηνπο θάπνηε ππέθεξαλ εμαηηίαο ηεο • απέζπαζε ηε ζπκπόληα ηνπο, πξόδσζε ηελ 
εκπηζηνζύλε ηνπο θαη άξπαμε ηνπο άληξεο ηνπο, εθκεηαιιεπόκελε θαη ηηο δηθέο ηνπο 
αδπλακίεο, αθνύ, όπσο ιέεη ε Σόλη, «άλζξσπνη ζαλ ηε Εέληα δε δηαζρίδνπλ πνηέ ην 
θαηώθιη ζνπ αλ δελ ηνπο πξνζθαιέζεηο». Καη ηώξα ε Εέληα είλαη λεθξή θη απηέο νη 
ηξεηο γπλαίθεο έρνπλ παξαθνινπζήζεη – κε κεγάιε αλαθνύθηζε  - ηελ θεδεία ηεο. 
Αιιά μαθληθά είλαη θαη πάιη δσληαλή, θαη κπαίλεη ζην εζηηαηόξην όπνπ νη ηξεηο θίιεο 
απνιακβάλνπλ ην γεύκα ηνπο. Γπξίδεη θαη πάιη ζηελ πηάηζα, αιιά ζα πηάζνπλ μαλά 
ηα θόιπα ηεο; 
 
   Σ’ αςηό ηο γοηηεςηικό μςθιζηόπημα η Μάπγκαπεη Άηγοςνη δίνει ένα πολεμικό 
ανακοινυθέν από ηο μέηυπο ηος πολέμος ηυν θύλυν. Οι γςναίκερ και οι άνηπερ πος 
δποςν ζ’ αςηή ηην ηαπασώδη, ζυνηανή, ζοθή, αζηεία και ζςναππαζηική ιζηοπία, 
πέθηοςν θύμαηα μιαρ παγεπά ξεκάθαπηρ απειλήρ, πος ανηλεί ηη δύναμή ηηρ από ηιρ 
δικέρ ηοςρ θανηαζιώζειρ και πλάνερ. Η θιέθηξα θίζζα, μςθιζηόπημα με εκπληκηική 
πλοκή και γπαθή, είναι όηι καλύηεπο έσει γπάτει η Άηγοςνη υρ ζήμεπα.  

 
 
 
 
 
 

Παηδηά 
 
 
 

 

  Ο θύξηνο Αδέμηνο 

                                         Hargreaves Roger 
                                         Βηβιία κε πνιύρξσκε εηθνλνγξάθεζε 
                                         Δθδόζεηο Modern Times 
 
 
   Ήηαλ έλα ζρεηηθά όκνξθν πξσηλό. Ο ήιηνο είρε αλέβεη ςειά ζηνλ νπξαλό… 
Έιακπε… 
Σα πνπιηά είραλ θαζίζεη ζηα θιαδηά ησλ δέληξσλ… Κειαεδνύζαλ… 
κσο θάπνπ ζην ιηβάδη, κέζα ζ’ έλα απεξηπνίεην ζπίηη, θάπνηνο δελ είρε αθόκα 
μππλήζεη… 
Μπνξείηε λα καληέςεηε πνηνο; 



 
 

     Ξνπη 

                                      Σζάκπξα Φσηεηλή – θαιίδε Εσή 
                                      Διιεληθό παξακύζη (4-8) 
                                      Δθδόζεηο Μηθξή Μίιεηνο 
 
   ε θάζε δξόκν, ζε θάζε γσληά ηεο γεο, κπνξεί θη εζείο λα ζπλαληήζεηε έλαλ Ξνπη. 
Θα ηνλ αλαγλσξίζεηε από ην αδύλακό ηνπ ζώκα, από ηηο θνβηζκέλεο ηνπ θηλήζεηο 
θαη από ην δεζηό ηνπ βιέκκα. Με θνβεζείηε λα ηνλ πιεζηάζεηε. Ο Ξνπη ζα ζαο 
αγαπήζεη πνην πνιύ απ’ όηη εζείο.    
 
 
 
 
 

    Πνηνο είλαη ν αξρεγόο; 
                                       Παπαγηάλλε Μαξία 
                                       Παηδηθή ηζηνξία (α΄& β΄δεκνηηθνύ) 
                                       Δθδόζεηο Παηάθεο 
 
   Μπνξεί θάπνηνο λα είλαη αξρεγόο αθόκε θαη αλ θνβάηαη ηνπο θεξαπλνύο, ηα 
δνπδνύληα θαη ην ζθνηάδη; Ο Πέηξνο ηα θαηάθεξε θαη ζην ζπίηη είλαη ν αξρεγόο! 
 
 
 
 



   Σην πέξαζκα ηωλ ζεώλ 
                                 Πεξηνξή Δπγελία 
                                 Διιεληθή κπζνινγία – Βηβιία γηα παηδηά 
                                 Δθδόζεηο Φπηξάθε 
 
   Οη αξραίνη Έιιελεο, γηα λα πξνζηαηέςνπλ ηε Φύζε, έπιαζαλ ζενύο θαη ζεόηεηεο 
θαη απηνί ζέζπηζαλ λόκνπο απζηεξνύο. Έηζη, ε ηζνξξνπία ηεο θύζεο – ε πξνζηαζία 
ηνπ Πεξηβάιινληνο – έγηλε Θ ξ ε ζ θ ε ί α. Ήξζε ν θαηξόο πνπ πξέπεη λα μαλαβξνύκε 
ηε θηινζνθία ησλ πξνγόλσλ καο, πξηλ γίλεη ε γε καο έλαο ζηείξνο, άραξνο, άδεληξνο 
πιαλήηεο, πνπ ζα γπξίδεη ρσξίο ίρλνο δσήο κέζα ζην απέξαλην ζηεξέσκα. 
 
 
 
 
 

   Πόιε καγηθή 

                                Κάληδνια – ακπαηάθνπ Βεαηξίθε 
                                Διιεληθό παηδηθό κπζηζηόξεκα(10+) 
                                Δθδόζεηο Παηάθε 
 
   Ζ μαθληθή κεηάζεζε ηνπ παηέξα θέξλεη ηελ Ηζκήλε, κηα θνπειίηζα ζην θαηώθιη ηεο 
εθεβείαο, κε ηελ εμακειή ηεο νηθνγέλεηα, από ηε γξαθηθή επαξρηαθή πόιε όπνπ 
κεγάισζε, ζηε πνιύβνπε πξσηεύνπζα. Ζ πξνζαξκνγή είλαη δύζθνιε θαη νη πξώηεο 
εληππώζεηο απνθαξδησηηθέο. ηγά ζηγά σζηόζν, θαη κε ηε βνήζεηα ελόο πνιύηηκνπ 
λένπ θίινπ, ε κηθξή πξσηαγσλίζηξηα θαη ν αδειθόο ηεο αλαθαιύπηνπλ πίζσ από ην 
ζύγρξνλν πξόζσπό ηεο Αζήλαο κηαλ άιιε πόιε, θνξησκέλε ηζηνξηθέο κλήκεο θαη 
γνεηεπηηθά κπζηηθά, γεκάηε θξπκκέλνπο ζεζαπξνύο, παλέκνξθεο γσληέο θη 
αμηνζέαηα. Μέζα από ηηο ζειίδεο ηνπ πξώηνπ εκεξνινγίνπ ηεο Ηζκήλεο ν 
αλαγλώζηεο παξαθνινπζεί ηελ αξρηθή ηεο αληηπάζεηα λα κεηαηξέπεηαη ζε ζαπκαζκό 
γηα ηε ζπλαξπαζηηθή απηή πόιε κε ην ηόζν πινύζην παξειζόλ, κηα πόιε «κνλαδηθή 
θαη παξάμελε, πνπ ζε ηξνκάδεη θαη ζε ηξαβάεη καδί…». Μηα πόιε καγηθή. 
 
 
 
 
                                         



      Τν θίηξηλν θνπζηάλη 
                                    Κνληνιέσλ Κώζηηα 
                                    Δθεβηθό κπζηζηόξεκα 
                                    Δθδόζεηο Παηάθεο 
 
   Γπν λένη άλζξσπνη εξσηεύνληαη, παληξεύνληαη… Σελ επηπρία ηνπο ζέινπλ λα ηελ 
επηζθξαγίζνπλ κε έλα παηδί. Αιιά όηαλ απηό γελλεζεί ν παηέξαο δε ζα ππάξρεη πηα. 
Θα έρεη πεζάλεη βίαηα κέζα ζε κηα Αζήλα πνπ αηκαηνθπιηέηαη από ην πάζνο ηεο 
εκθύιηαο δηακάρεο. 
   Μα ε δσή ζπλερίδεηαη. Καη κέζα ζηελ ίδηα απηή πόιε – ηελ Αζήλα ησλ πξώησλ 
κεηαπνιεκηθώλ ρξόλσλ – ην κηθξό θνξίηζη ζα πξνζπαζήζεη λα δήζεη ηα παηδηθά θαη 
ηα πξώηα ηνπ εθεβηθά ρξόληα απαηηώληαο ην κεξίδην ηεο επηπρίαο πνπ ν θάζε 
άλζξσπνο δηθαηνύηαη. 
   Μα πόζα κπνξεί λα θεξδίζεη έλα κηθξό θνξίηζη όηαλ γύξσ ηνπ ππάξρνπλ όρη κόλν 
εθείλνη πνπ ζα πξνζπαζήζνπλ λα ην βνεζήζνπλ, αιιά θαη θάπνηνη άιινη, πνπ ζα 
ζέινπλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ άιινηε ηνλ εγσηζκό ηνπο θαη 
άιινηε ηα πην ακαξησιά πάζε ηνπο; 
   Ίζσο ηίπνηε, κπνξεί θαη ηα πάληα. 
Καη ην θνξίηζη πνπ αγαπά λα θνξά έλα θίηξηλν θνπζηάλη πνιύ γξήγνξα ζα θαηαιάβεη 
πσο όια εμαξηώληαη από απηή ηελ ίδηα. Δθείλε είλαη πνπ ζα έρεη ζηα ρέξηα ηεο ηελ 
ηθαλόηεηα λα θσηίδεη ηα ζθνηεηλά ππόγεηα κε ην θσο ελόο ιακπεξνύ ξνύρνπ. Δθείλε 
είλαη πνπ ζα πξέπεη ηνικεξά θαη κε απνθαζηζηηθόηεηα λα εμαθαλίζεη ηνπο δξάθνπο 
θαη ηηο κάγηζζεο όρη ησλ παξακπζηώλ, αιιά ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. 
 
   Έλα βξαβεπκέλν κπζηζηόξεκα πνπ ζπλδπάδεη ην ηνικεξό κε ην ηξπθεξό. Πνπ κηιά απιά θαη 
κε εηιηθξίλεηα γηα ηνλ αγώλα ελόο λένπ αλζξώπνπ πνπ ζέιεη λα θεξδίζεη ην δηθό ηνπ όλεηξν γηα 
κηα θαιύηεξε δωή. 

 

 

Ε.Υ.Α.Κ.Π.Π. ΚΤΔΡΑ 

 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟθΗΚΗ ΚΤΔΡΑ 

 

 

 

Ωράριο   λειτουργίας 

 

ΔΕΤΣΕΡΑ – ΣΡΙΣΗ – ΠΕΜΠΣΗ – ΠΑΡΑΚΕΤΗ : 7:00 π.μ.  –  

15:00 μ.μ. 

 

ΣΕΣΑΡΣΗ :       10:30 π.μ.  –  18:30 μ.μ. 

 

                                                                  Σηλέφωνο: 2381 3 51960     Δ/νση: Π. Μελά 46 – κύδρα 

(Πολύκεντρο - ΚΕΠ) 



 

 


