Απνθιεηζηηθά

γηα

βηβιηφθηινπο… θαη

κε!!!

Ζ Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε θχδξαο «Λεφληηνο ηδεξφπνπινο» αλνίγεη ηελ φξεμε
ζηνπο επηζθέπηεο ηεο γηα δηάβαζκα…!
Κη απηφ γηαηί ν ρψξνο εκπλέεη θαη «πλέεη» έλαλ θξέζθν άλεκν αλάγλσζεο θαη αλαδήηεζεο, ζε
δξφκνπο ινγνηερληθνχο θαη πνηεηηθνχο, ζην πεδίν ηεο έξεπλαο θαη ηεο επηζηήκεο αιιά θαη ζε
πνιιά ζέκαηα ηεο ειιεληθήο θαη παγθφζκηαο βηβιηνγξαθίαο, ηφζν γηα ηνπο κηθξνχο φζν θαη
γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο θίινπο ηεο.

Οι προτάσεις μας για το μήνα Οκτώβριο 2018:

Ελήιηθεο

Ο εθαηνληάρξνλνο πνπ πήδεμε από ην
παξάζπξν θαη εμαθαλίζηεθε
Jonasson Jonas
νπεδηθφ κπζηζηφξεκα
Δθδφζεηο Ψπρνγηφο
Μέζα ζηελ εζπρία ηεο θάκαξάο ηνπ, ζην γεξνθνκείν, ν Άιαλ Κάξιζνλ πεξηκέλεη
έλα πάξηη πνπ εχρεηαη λα κελ άξρηδε πνηέ. Πξφθεηηαη γηα ην πάξηη ησλ εθαηνζηψλ
γελεζιίσλ ηνπ. Ο δήκαξρνο θαη νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη ζα είλαη παξφληεο. Οη
δεκνζηνγξάθνη απφ ηα ηνπηθά κέζα ελεκέξσζεο ζα είλαη επίζεο παξφληεο. Ο Άιαλ,
φκσο, απνθαζίδεη λα είλαη απψλ. Έηζη, βάδεη ηηο παληφθιεο ηνπ θαη ην ζθάεη απφ ην
παξάζπξν. Έρνληαο θάλεη ηε κεγάιε έμνδν, ζα δήζεη κηαλ απίζαλε πεξηπέηεηα ε
νπνία ζα ηνλ θέξεη αληηκέησπν κε δηάθνξνπο εγθιεκαηίεο, κηα βαιίηζα γεκάηε
κεηξεηά, θάκπνζνπο αλίθαλνπο αζηπλνκηθνχο θαη έλαλ ειέθαληα. Γηα νπνηνλδήπνηε
άιιν, απηή ε πεξηπέηεηα ζα ήηαλ κνλαδηθή. Όρη φκσο γηα ηνλ Άιαλ, πνπ έρεη έλα
ζπγθινληζηηθφ παξειζφλ, αθνχ έρεη κνηξαζηεί γεχκαηα – θαη πνιιά πεξηζζφηεξα- κε

ηνλ ηάιηλ, ηνλ Σζφξηζηι, ηνλ Μάν, ηνλ Φξάλθν, ηνλ Σξνχκαλ θαη ηνλ Νηε Γθνι,
έρνληαο δηαδξακαηίζεη ξφιν – θιεηδί ζε κεξηθέο απφ ηηο θνξπθαίεο ζηηγκέο ηνπ
20νχ αηψλα.
Έλα μεθαξδηζηηθά αζηείν θαη βαζύηαηα αλζξώπηλν κπζηζηόξεκα γηα ην ηαπεηλό κεγαιείν ηεο
θάζε κέξαο θαη ηελ νκνξθηά ηνπ λα δεηο κε πάζνο αθόκα θαη όηαλ ν θόζκνο πάεη λα ζε πείζεη όηη
όια είλαη απειπηζηηθά άζρεκα.

Ιζηνξία ρωξίο όλνκα:

ην θξπθφ πάζνο ηεο

Πελειφπεο Γέιηα
Γάλδνινο ηέθαλνο
Διιεληθφ κπζηζηφξεκα
Δθδφζεηο Ψπρνγηφο
ΙΟΥΝΙΟΣ ΤΟΥ 1908. Ζ Πελειφπε Γέιηα βξίζθεηαη ζε έλα ζαλαηφξην ζηα
πεξίρσξα ηεο Βηέλλεο. Δίλαη κηα γπλαίθα κε θειηδσκέλε δσή. ε απηφ ην άζπιν ησλ
ηαιαηπσξεκέλσλ ςπρψλ, καθξηά απφ ηηο θφξεο ηεο, ηελ έζηεηιαλ γηα λα μεράζεη ησλ
Ίσλα Γξαγνχκε, ηνλ γνεηεπηηθφ δηπισκάηε πνπ αγάπεζε παξάθνξα, ηνλ άλζξσπν
πνπ έγηλε ε αηηία λα θιπδσληζηεί ην γάκνο ηεο. Με θφλην ηηο θαηαπξάζηλεο εξεκηθέο
θαη ηα κεζαησληθά πιαθφζηξσηα ηεο θεληξηθήο Δπξψπεο ζα παιέςεη γηα ηε ιχηξσζε
ηεο θαξδηά ηεο, δψληαο καδί ηνπ ηξεηο κέξεο πνπ ζα ηε ζεκαδέςνπλ γηα πάληα.
Σξηάληα ηξία ρξφληα αξγφηεξα, ηνλ Απξίιην ηνπ 1941, νη Γεξκαλνί εηζβάιινπλ ζηελ
Αζήλα, θαη εθείλε, θαζεισκέλε ζην ζαιφλη ηνπ ζπηηηνχ ηεο ζηελ Κεθηζηά, επηρεηξεί
ηνλ ηειεπηαίν απνινγηζκφ ηεο δσήο ηεο, έρνληαο πάξεη κηα κνηξαία απφθαζε. Να
αληακψζεη ζηνλ νπξαλφ ηνλ άληξα πνπ ζηεξήζεθε θάπνηε.
Σν ΙΣΟΡΙΑ ΧΩΡΙ ΟΝΟΜΑ είλαη έλα βαζηά ζπγθηλεηηθό κπζηζηόξεκα γηα ην πάζνο θαη ηελ
απώιεηα, γηα ηνλ έξσηα θαη ηε κλήκε, γηα ηηο δεζκεύζεηο ηεο νηθνγέλεηαο, γηα ην ζθνηάδη ηνπ
πνιέκνπ θαη ηηο πην δξακαηηθέο ζηηγκέο ηεο Διιάδαο. Βαζηζκέλνο ζηα εκεξνιόγηά ηεο, ν
ηέθαλνο Γάλδνινο απνηίεη θόξν
ηηκήο ζηνλ εύζξαπζην ςπρηζκόο ηεο ζπνπδαηόηεξεο
Διιελίδαο ζπγγξαθέσο ηνπ εηθνζηνύ αηώλα.

Όηαλ δάθξπζε ν Βόζπνξνο
Ληάξαηδε Όιγα
Διιεληθφ κπζηζηφξεκα
Δθδφζεηο Πεγή
Πνηα κπζηηθά έθξπβε ε ρξπζή θαδέλα πνπ βξέζεθε ιίγα κέηξα καθξηά απφ ην
πηψκα ηνπ Γαβξηήι Παπαβαζηιείνπ, γηαηξνχ ζην παιάηη ηνπ Ακπληνχι Χακίη, πνπ
δνινθνλήζεθε κε καραίξη κπξνζηά ζην ζπίηη ηνπ; Ζ θφξε ηνπ, Αξηάδλε, αλαιακβάλεη
λα βξεη ην δνινθφλν. Με θφλην ηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα θαη ηελ έμαξζε ησλ
εζληθηζκψλ ζηα Βαιθάληα, έλαο παζηαζκέλνο έξσηαο θαη κηα δπλαηή θηιία αλαδεηνχλ
δηθαίσζε. Οη ήξσεο, ζηε δίλε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ ηεο επνρήο ηνπο,
αθνινπζνχλ ην δηθφ ηνπο πεπξσκέλν. Πιεγψλνληαη, αγσλίδνληαη, αιιά θαη
σξηκάδνπλ κέζα ζε ζπλζήθεο αληίμνεο γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο επηπρία.

Γπλαίθεο ηεο Βαξθειώλεο
Santos Care
Ηζπαληθφ κπζηζηφξεκα
Δθδφζεηο Ψπρνγηφο
Ζ Βηνιέηα Λαμ απνθαζίδεη λα θάλεη έλα ηαμίδη ζηε Βαξθειψλε πξνθεηκέλνπ λα δεη
κηα λσπνγξαθία πνπ είρε δσγξαθίζεη ν παππνχο ηεο ζηελ εζσηεξηθή απιή ηνπ
παιηνχ νηθνγελεηαθνχ ηνπο αξρνληηθνχ. Δθεί ζα βξεζεί κπξνζηά ζε κηα καθάβξηα
έθπιεμε. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, απνθαιχπηεηαη
πίζσ απ’ ην ηνίρν έλα απνζεθάθη ηνπ νπνίνπ ηελ χπαξμε θαλείο δε γλψξηδε έσο ηφηε,
θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ έλα πηψκα πνπ έρεη παξακείλεη εθεί κέζα γηα πεξηζζφηεξν
απφ εβδνκήληα ρξφληα. Ζ Βηνιέηα ζα αλαγθαζηεί λα αλαηξέμεη ζηηο ξίδεο ηεο θαη λα
αλαθαιχςεη θάπνηεο αιήζεηεο πνπ ζα αιιάμνπλ ηα πάληα.

Από ην Παζέν ληε Γθξάζηα ζηα ρακόζπηηα ηεο Παξαιέιν θαη από ηα αζηηθά ζαιόληα ζηηο
πλεπκαηηθέο ζπλαληήζεηο ησλ θηιειεύζεξσλ πλεπκάησλ ηεο επνρήο ή ζηα Μεγάια Καηαζηήκαηα
Δι ίγιν, ν αλαγλώζηεο πξαγκαηνπνηεί έλα ηαμίδη ζηελ θαξδηά ηεο Βαξθειώλεο ηνπ
κνληεξληζκνύ θαη ησλ αιιαγώλ, κέζα από κηα ζαγελεπηηθή ηζηνξία κπζηεξίνπ.

Φξύζαλζνο: ν εθ Γξακκαηηθνχ Φηιηθφο Παηξηάξρεο
Κσλζηαληηλνππφιεσο
Γηνκπιάθεο Αζαλάζηνο
Βηνγξαθία
Δθδφζεηο Φ.. «Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ» ΔΓΔΖ
Μεηαμχ ησλ επηθαλψλ αλδξψλ ηεο λεψηεξεο Διιεληθήο ηζηνξίαο, πνπ εξγάζηεθαλ
θαη αγσλίζηεθαλ γηα ην κεγαιείν ηεο θπιήο θαη δεκηνχξγεζαλ ηηο βάζεηο ηνπ
ειεχζεξνπ πνιηηηθνχ βίνπ ησλ Διιήλσλ, εμέρνπζα ζέζε θαηέρεη ν εθ Γξακκαηηθνχ
ηνπ Βεξκίνπ Παηξηάξρεο Κσλζηαληηλνππφιεσο Χξχζαλζνο.
Γπζηπρψο φκσο ππήξμε ζχκα ησλ ζπθνθαληηψλ θαη δνινπινθηψλ ησλ ερζξψλ ηνπ
θαη γηα απηφ επηζθηάζηεθε ε ιακπξή ηνπ πξνζθνξά θαη παξέκεηλε ζρεδφλ
άγλσζηνο…

Μ’ απηόλ εγώ δελ παίδω!
Baum Heike
Παηδηά – Ψπρνινγία
Δθδφζεηο Θπκάξη
Πψο κπνξνχλ ηα παηδηά λα απνδερηνχλ φηη νη άλζξσπνη είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθνί
κεηαμχ ηνπο; Πψο ζα ηα εθπαηδεχζνπκε λα κε απνξξίπηνπλ ηνπο άιινπο; Καη λα κελ
θνβνχληαη ην «θαηλνχξγην»;

Οη ηδέεο πνπ πεξηέρνληαη ζ’ απηφ ην βηβιίν, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ κε επθνιία
ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν κε ηε κνξθή παηρληδηψλ. Καη βνεζάλε ηα παηδηά λ’
απνδερηνχλ ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ θφζκνπ καο, θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ
απηνπεπνίζεζή ηνπο, έηζη ψζηε ην Άγλσζην, ην Γηαθνξεηηθφ θαη ην Ξέλν λα κελ ηνπο
θαίλεηαη απεηιεηηθφ.
ην πξψην θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ πξνζθέξνληαη πιεξνθνξίεο ζηνπο ελήιηθεο γηα λα
βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα ζπκβηψλνπλ θηιηθά κε ηα μέλα παηδηά, ζηε γεηηνληά θαη ζην
ζρνιείν.

Οη αζζέλεηεο ηωλ θπηώλ ηνπ θήπνπ ζαο
Stubbs Joe
Κεπνπξηθή
Δθδφζεηο Π. Κνπηζνπκπφο
Έλαο νδεγφο γηα ην πψο λα θξνληίδεηε ηα θπηά ζαο ζην ζπίηη θαη ζηνλ θήπν,
θαζψο ζαο θαζνδεγεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αζζελεηψλ
ησλ θπηψλ (θπζηθή – ρεκηθή ), ζην ζσζηφ ρξφλν επέκβαζεο κε αζθαιή γεσξγηθά
θάξκαθα.

Δξαρκνύια κνπ, θαιό ζνπ ηαμίδη…:
έλα κηθξφ εηθνλνγξαθηθφ ξέθβηεκ
Σζνπλάθνο Όζσλ
Ννκίζκαηα
Δθδφζεηο Ζιηνηξφπην
[… Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ ήηαλ κηα κηθξή ρψξα, ε Διιάδα, πνπ κφιηο είρε
απειεπζεξσζεί απφ ηελ ηνπξθηθή θπξηαξρία θαη γηλφηαλ θξάηνο, κε θπβεξλήηε έλαλ

θαιφ άλζξσπν θαη παηξηψηε, ηνλ Ησάλλε Καπνδίζηξηα. Απηφο φρη κφλν δελ έπαηξλε
ρξήκαηα απφ ην δεκφζην ηακείν, αιιά έδσζε φηη είρε θαη δελ είρε απφ ηελ ίδηα ηνπ ηελ
ηζέπε, γηα λα θαιχςεη ηα έμνδα ηεο δηνίθεζεο θαη λα ζεκειηψζεη ηελ εζληθή νηθνλνκία.
Δπηλφεζε κάιηζηα σο πξψην εζληθφ λφκηζκα ηνλ θνίληθα, πνπ ζπκβφιηδε ηελ
αλαγέλλεζε ηνπ έζλνπο. Κη επεηδή δελ είρε θακηά εκπηζηνζχλε ζηνπο πεξί ηα
νηθνλνκηθά ζπκπαηξηψηεο ηνπ, θξφληηζε λα εγθαηαζηήζεη έλα λνκηζκαηνθνπείν ζηελ
απιή ηνπ ζπηηηνχ ηνπ θαη λα θφβεη ράιθηλα θαη αζεκέληα λνκίζκαηα.
Κάπνηα κέξα, θάπνηνη πξνχρνληεο ζθφησζαλ ηνλ Κπβεξλήηε…]

Τδόξληαλ
Reynolds Anna – Buffini Moira
Αγγιηθφ ζεαηξηθφ έξγν
Δθδφζεηο Καζηαληψηεο
Έξγν «ηεο θαξδηάο θαη ηεο απφγλσζεο», ν Σδφξληαλ έρεη αθεηεξία ηελ αιεζηλή
ηζηνξία κηαο λέαο γπλαίθαο, πνπ ζθφησζε ην παηδί ηεο .
Όρη γηα λα εθδηθεζεί ηνλ εξαζηή ηεο θαη παηέξα ηνπ παηδηνχ πνπ ηελ παξάηεζε, φπσο
ε Μήδεηα. Σν ρέξη ηεο ίξιευ δελ ην νπιίδεη ε νξγή γηα ηνλ άπηζην, αιιά ε παξάθνξε
αγάπε γηα ην παηδί ηεο, πνπ είλαη ν κνλαδηθφο ιφγνο χπαξμήο ηεο, πνπ θη ε ίδηα είλαη
ε κνλαδηθή πεγή δσήο ηνπ – θαη πνπ ζέινπλ λα ηεο ην πάξνπλ…

Παηδηά

Πνην επάγγεικα;
Crovara Francesca
Βηβιία πξνζρνιηθήο ειηθία (2/3 εηψλ)
Δθδφζεηο Γηεζλέο Κέληξν Βηβιίνπ
Έλα δηαζθεδαζηηθφ βηβιίν πνπ πξνζθέξεη ψξεο επράξηζηεο αλάγλσζεο, πνιχ
ελδηαθέξνπζεο γλψζεηο θαη ζπγρξφλσο βνεζάεη ην κηθξφ παηδάθη λα ζπγθεληξψλεηαη!

Τν αγόξη πνπ δωγξάθηδε πνπιηά
Γαιαλνπνχινπ Γεσξγία
Παηδηθφ κπζηζηφξεκα (απφ 5 εηψλ)
Δθδφζεηο Παηάθεο
Όια μεθίλεζαλ θαη ηειείσζαλ ζηελ κεγάιε θαη φκνξθε ρψξα πνπ ηελ θπβεξλνχζε
εθείλνο ν παλίζρπξνο θαη πάλζνθνο απηνθξάηνξαο. Κη ήηαλε, ιέεη, ε ςπρή ηνπ
απηνθξάηνξα κνηξαζκέλε ζε δχν ατηνχο. Ο έλαο, παληνδχλακνο, θξαηνχζε ηε
δχλακή ηνπ. Ο άιινο, πάλζνθνο, θξαηνχζε ηε ζνθία ηνπ. Όζν ήηαλε νη δπν ηνπο
κνληαζκέλνη, ν απηνθξάηνξαο δηνηθνχζε κε ζχλεζε ηε ρψξα. Απφ ηε καχξε εθείλε
ψξα, φκσο, πνπ κπήθε ε δηρφλνηα αλάκεζά ηνπο, νη δχν ατηνί άξρηζαλ λα
ηζαθψλνληαη γηα ην πνηνο ζα επηθξαηήζεη. Μέξεο θαη λχρηεο κάισλαλ, κήλεο
νιφθιεξνπο ινγνκαρνχζαλ. ην ηέινο, ν παληνδχλακνο ατηφο λίθεζε ηνλ πάλζνθν
θαη ηνλ έδησμε απφ ηελ ςπρή ηνπ απηνθξάηνξα. Κη ελψ ζπκβαίλνπλ φι’ απηά, έλα
αγφξη, ην αγφξη πνπ γχξεπε ηελ αιήζεηα ζηα κάηηα ησλ πνπιηψλ θαη ηε δσληάλεπε ζηηο
δσγξαθηέο ηνπ, παίξλεη εληνιή απφ ηνλ απηνθξάηνξα λα ηνπ θάλεη ην πνξηξέην. Καη
ηφηε… αξρίδεη ε πεξηπέηεηα!

Τν παηδί πνπ δελ αγαπνύζε ηα βηβιία
Γεκνθίδεο Άξεο
Παηδηθέο ηζηνξίεο (7+)
Δθδφζεηο Μεηαίρκην

Ο Άξεο δελ αγαπάεη θαζφινπ ηα βηβιία,
κέρξη πνπ θιεηδψλεηαη θαηά ιάζνο
κέζα ζε έλα βηβιηνπσιείν…
θη αιιάδεη φιε ε δσή ηνπ!

Τα αζιεηηθά παπνύηζηα ηνπ Όιη
Anderson Rachel
Παηδηθέο ηζηνξίεο (6-8+)
Δθδφζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα
Γχν πξάγκαηα επηζπκεί ν Όιη πεξηζζφηεξν απφ νηηδήπνηε άιιν ζηνλ θφζκν: λα
απνθηήζεη αζιεηηθά παπνχηζηα, φπσο φινη νη ζπκκαζεηέο ηνπ ζην ζρνιείν, θαη λα

κάζεη λα δηαβάδεη. Οη Μπζηηθνί Αλαγλψζηεο ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα πξαγκαηνπνηήζεη
ηα φλεηξά ηνπ!

Ιζηνξίεο από ηελ παξάδνζε θαη ηε ιανγξαθία
Γξφζνο Κσλζηαληίλνο – Καηξά Μαξηάλλα
Γεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα παηδηά – Παξακχζηα
Δθδφζεηο Γηάπινπο

Γηα λα βξεζνχκε ηψξα,
πάξηε ζέζε βξε παηδηά,
παξακχζη ήξζε ε ψξα,
λα αξρηλίζεη κε ραξά!!!

Κη φινη καδί λα θάλνπκε,
επζχο ζην ηάθα ηάθα,
κηα πάξα πνιχ λφζηηκε
παξακπζνζαιάηα!!!...

Τν θξπθό εκεξνιόγην ηεο Ζόη Τ. Κέξιπ
Waddell Martin
Δθεβηθφ κπζηζηφξεκα (13+)
Δθδφζεηο Παηάθεο

Γελ είλαη εχθνιν λα είζαη έθεβνο, λα ηα ζέιεηο φια δηθά ζνπ, λα θνξάο ζηδεξάθηα
θαη λα έρεηο δηαζηάζεηο «παρχδεξκνπ». Απηή είλαη ε κνίξα πνπ έιαρε ζηε Εφη Σ.
Κέξιπ, αδεξθή ηνπ Παλ- Άζιηνπ θαη ηνπ Βξνκηάξε θη αηρκάισηε ηνπ Ενγθ, ηνπ
ζπζηήκαηνο πνπ επηλφεζε ν επέμαπηνο παηέξαο ηεο γηα λα βάιεη ζε ηάμε ην
λνηθνθπξηφ ησλ Κέξιπ. Ζ Εφη φκσο έρεη κηα πνιχ θαιή θίιε, ηε Μειίζζα, κε ηελ
νπνία κπνξεί λα θνπβεληηάδεη ηηο ζπκθνξέο πνπ αληηκεησπίδεη ζην ζπίηη ηεο, θαζψο
θαη ζέκαηα δσηηθήο ζεκαζίαο, φπσο την Καλύβα στην Κορσυή τοσ Κόσμοσ πνπ
ζθνπεχεη λα θηηάμεη, ηα χπνπηα πεγαηλέια ζην δηπιαλφ ζπίηη, φπνπ θαηνηθεί ε
νηθνγέλεηα θαζάξε, ηελ πξνδνζία ηεο Απαίσιας Άλισον θαη ηεο Ύποσλης Σόνια θαη,
βεβαίσο, γηα αγφξηα θαη έξσηεο.
Παξαθνινπζήζηε ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο κνίξαο ζηε δσή ηεο κηθξήο καο εξσίδαο όπσο ηηο
θαηέγξαςε ε ίδηα ζην αζηείν ηεο εκεξνιόγην. Σόζν εθείλε όζν θη ν ζπγγξαθέαο απηνύ ηνπ
δηαζθεδαζηηθνύ κπζηζηνξήκαηνο έθαλαλ ηα πάληα γηα λα ην θξαηήζνπλ καθξηά από αδηάθξηηα
βιέκκαηα…

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
(Πολύκεντρο - ΚΕΠ)

Δ/νση: Π. Μελά 46 – κύδρα

