
Απνθιεηζηηθά    γηα    βηβιηφθηινπο…  θαη    κε!!! 
 
 

Ζ Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Σθχδξαο «Λεφληηνο Σηδεξφπνπινο» 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. 

 
 
 
 

Οη πξνηάζεηο καο γηα ην κήλα Σεπηέκβξην 2018: 
 
 
 

 

Ελήιηθεο 
  
 
     
 

   Μηα ζπγγλώκε γηα ηελ Εύα 
                            Ννηαξά Ησάλλα 
                            Διιεληθφ κπζηζηφξεκα 
                            Δθδφζεηο Μίλσαο 
 
   Σην ηδάθη ε θσηηά αξγόζβελε, ελώ ην ζθνηάδη απισλόηαλ ύπνπια ζην δσκάηην. Η Νηθνιέηα 
Δαβξή είρε απνθνηκεζεί ζηε βαζηά πνιπζξόλα ηεο. Έκνηαδε ιεο κε κηζνηειεησκέλν πίλαθα 
δσγξαθηθήο πνπ ν δσγξάθνο πεηξακαηηδόηαλ αθόκε ζηελ επηινγή ησλ ρξσκάησλ, έηζη όπσο 
νη ηειεπηαίεο αληαύγεηεο ηεο αδύλακεο πηα θσηηάο έγιεηθαλ ην πξόζσπν θαη ηα καιιηά ηεο. 
   Έλαο ζπλαγεξκόο ζηξίγθιηζε κεο ζηε εζπρία ηεο ρεηκσληάηηθεο λύρηαο. Η Νηθνιέηα 
ηαξάρηεθε. Άλνημε ηα κάηηα ηεο απόηνκα θαη όηαλ ε εμεληαπεληάρξνλε θαξδηά ηεο επέζηξεςε 
ζην θπζηνινγηθό ξπζκό, πξνζπάζεζε λα ζπλεζίζεη ην ζθνηάδη. «Πάιη κε πήξε ν ύπλνο…»… 
 

Ζ εμεληαπεληάρξνλε ςπρίαηξνο Νηθνιέηα Γαβξή αλαπνιεί ηε δσή ηεο… Τν ηαμίδη ηεο 
ζην παξειζφλ μεθηλάεη ηε δεθαεηία ηνπ ‘ 60, φηαλ ζε ειηθία δεθαεπηά εηψλ δεη ηνλ 
πξψην ηεο έξσηα κε ηνλ Σηαχξν Σηδέξε, γην πινχζηαο νηθνγέλεηαο, ζηε δηάξθεηα ησλ 
δηαθνπψλ ηεο ζηελ Λεπθάδα. 
   Τη ζα ζπκβεί φηαλ θάκπνζα ρξφληα κεηά κηα απξφζκελε εγθπκνζχλε ζα 
ζπγθινλίζεη ηε ζρέζε ηνπο ιίγν πξηλ απφ ηελ απφθηεζε ηνπ πνιππφζεηνπ πηπρίνπ 
ηεο; Ο έξσηαο ηνπο ζα πξέπεη λα κεηξήζεη ηηο αληνρέο ηνπ. 



   Πψο ζα αληηδξάζεη ν ακείιηθηνο Ηάζνλαο Σηδέξεο, παηέξαο ηνπ Σηαχξνπ, ζην γάκν 
ηνπ γηνπ ηνπ κε κηα θνπέια θαηψηεξεο θνηλσληθήο ηάμεο; Πνχ ζα νδεγεζεί ε 
Νηθνιέηα; Πψο ζα ζσξαθίζεη ζπλαηζζεκαηηθά ηελ ςπρή ηεο; 
    Σηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 κηα κνηξαία ζπλάληεζε ζα ηαξάμεη μαλά ηε δσή ηεο 
Νηθνιέηαο. Πνηα είλαη ε κπζηεξηψδεο Δχα; Πφζα πξφζσπα κπνξεί λα έρεη ε 
εθδίθεζε; 
 

Ένα μσθιζηόρημα για ηο μίζος, ηη ζσγτώρεζη, ηη λσηρωηική 
δύναμη ηης αγάπης και ηην απενοτοποίηζη ηης γσναίκας. 

 
 
                                        
 
                     

   Μηζό θαξάβη από ηε Χην  

                              Σπξξή – Σηεθαλίδνπ Αγγειηθή 
                              Διιεληθφ κπζηζηφξεκα 
                              Δθδφζεηο Δκπεηξία Δθδνηηθή     
 
   «Έλα λαπάγην θαξθσκέλν ζηηο μέξεο, έλα ζθαξί ζαθαηεκέλν, θαξάβη ζηνηρεησκέλν πνπ 
παξαδίλεη η’ απνκεηλάξηα ηνπ αθπβέξλεηα θαη αλππεξάζπηζηα ζην έιενο ησλ θπκάησλ θαη ηνπ 
αγέξα είλαη… Καη ηε ην ΄ιεγε ε λφλα κνπ ηεο θπξα- Μαξνπιηψο λα κελ θαηαξηέηαη… Γεληέο 
δεθαηέζζεξηο κπνξεί λα θάςεη ην αλάζεκα! Μα ‘θείλε… Γηα δεο ηήλε ηψξα! Τελ είδεο; Θαξξεί 
θαλείο, έηζη πνπ θάζεηαη κε ηηο ψξεο ζην κπαιθφλη, πσο αγλαληεχεη ην πέιαγνο θαη πεξηκέλεη. 
Πεξηκέλεη… λαη, πεξηκέλεη εθείλνλ πνπ απνθεχγεη κ’ απνληά λα ηε ιπηξψζεη ηφζα ρξφληα…». 
 

   Κάπνηνη γελληνχληαη θη ε κνίξα ηνπο πεξηκέλεη κε δψξα θη επρέο λα ηνπο 
θαισζνξίζεη. Έρνπλ ηελ ηχρε λα ραξνχλ ηε κπξσκέλε αλάζα ηνπ έξσηα θη χζηεξα 
ηελ ηξπθεξή αγθάιε ηεο αγάπεο θαη λα γεξάζνπλ καθάξηνη, ρνξηαζκέλνη απφ ηνχηα 
ηα ραξίζκαηα.  
   Δίλαη φκσο άιινη πνπ, απφ ηε κνίξα ηνπο ηελ άραξε, πξέπεη λ’ αξπάμνπλε θιεθηά 
κηαλ αγάπε κηθξφπλνε, έλαλ έξσηα πεξαζηηθφ ή έλα πάζνο ππξθαγηά πνπ ηνπο 
ηειεηψλεη. 
   Πνηνη λα ‘λαη άξαγε νη εθιεθηνί; Καη πνηνο λα ‘λαη απηφο πνπ βάδεη ηνπο φξνπο ζηε 
δσή ηνπο;  
 
 
 

    
 
 
    
   



Μηα γπλαίθα, εθηά νλόκαηα 

                                 Δζλνπνχινπ – Πνπξλάξα Κιεηψ 
                                 Διιεληθφ κπζηζηφξεκα 
                                 Δθδφζεηο Δκπεηξία Δθδνηηθή  
 

Σηελ Πφιε είρε ην φλνκα Νεθέιε. 
Κη έπεηηα αδειθή Εαληίγ ζ’ έλα θαζνιηθφ κνλαζηήξη ηεο Γαιιίαο. 

Έθπγε απφ εθεί θπλεγεκέλε θη έγηλε ε Σειεζηίλ ζηα ζαιφληα ηεο Πφιεο ηνπ Φσηφο. 
Ο παξηζηλφο ηχπνο ηεο έδσζε ην φλνκα Νηηβίλ θαη φινη αλαγλψξηδαλ ηελ ππέξνρε Λα 

Γθξεθ πνπ θαηαθηνχζε ηνπο πάληεο κε ην βιέκκα θαη ηνπο ηξφπνπο ηεο. 
Γλψξηζε ηνλ απφιπην έξσηα, θαη κέζα ζηε δίλε ηνπ πνιέκνπ ηνλ αθνινχζεζε ζηηο 

ρξπζνζηφιηζηεο ζάιεο ηνπ Σαξαγηνχ ηνπ Τνχξθνπ Σνπιηάλνπ. 
Κη χζηεξα πήξε ην δξφκν ηεο πξνζθπγηάο κ’ έλα θαξάβη απφ ηε Σκχξλε. Καη ζηελ 

Αζήλα πηα έγηλε ε Νηάληα, ε γπλαίθα – ζχκβνιν , κε κηα δσή ζαλ παξακχζη θαη κε ηα 
κπζηηθά ηνπ έξσηα θαη ηεο αγάπεο θαιά θπιαγκέλα ζην πνιχηηκν κπανχιν ηεο. 

 

Νεθέιε,  Νέθε,  Ζαληίγ,   Λα Γθξεθ,  Σειεζηίλ, 
Νηηβίλ,  Νηάληα. 

Μηα  γπλαίθα,  ηόζα  νλόκαηα,  πόζεο  δωέο… 
 
 
 
 

Τν αλήθεζηνλ ππξ ή πεξί ειεπζεξίαο: πνηεηηθφ    

                                 δξάκα  
                              Πνιπθξάηεο Γ. Γεψξγηνο 
                                 Διιεληθή πνίεζε  
                                 Δθδφζεηο Σ. Η. Εαραξφπνπινο 
 
 

… Γεκνθξαηία δελ ζα πεη 
λα θάλεηο φηη ζέιεηο 

ή φηη ζε ζπξψρλεη ην δηθφ ζνπ ην ζπκθέξνλ 
θαη ε δηθή ζνπ έιιεηςε επζχλεο. 
Πάλσ απ’ απηή ζηέθεη ν Νφκνο 

είη’ άγξαθηνο είλαη απηφο είηε γξακκέλνο 



πνπ πάξζεθε ζε ήξεκνπο θαηξνχο 
φηαλ ηα πάζε είραλ πηα θαηαιαγηάζεη. 
Έηζη πξνθφβεη ν θφζκνο ζε εηξήλε. 

Αιιά ηνπο πνιέκνπο πνηέ δελ ηνπο αξρίδνπλ 
νχηε θηιφζνθνη, νχηε θαη πνηεηέο. 

Απηνί απφ ηε θάζε βία είλαη απφληεο… 

 
 
  

  Τν Τξίγωλν ηωλ Βεξκνύδωλ 
                             Jeffrey Thomas 
                             Ακθηιεγφκελε γλψζε - Μπζηήξηα 
                             Δθδφζεηο Κάθηνο 
 
   Τν εξψηεκα γηα ην ηη κπνξεί λα ζπκβαίλεη ζην Τξίγσλν ησλ Βεξκνχδσλ απαζρνιεί 
ζήκεξα φιν θαη πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο, αιιά, θαζψο δελ δίλεηαη ζαθήο 
απάληεζε, νη ζεσξίεο θαη νη εηθαζίεο αθζνλνχλ. 
   Όρη ζπάληα, φηαλ νη θπζηθνί λφκνη δελ κπνξνχλ λα δψζνπλ ζπγθεθξηκέλε 
απάληεζε δε θάπνηαλ απνξία, ην έξγν απηφ αλαιακβάλεη ε παξαςπρνινγία. 
   Μηα απφ ηηο πξψηεο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηελ Τξηγσληθή Μπζηεξηψδε Εψλε ηνπ 
Αηιαληηθνχ δηαηππψζεθε απφ ηνλ Δλη  Σέληεθεξ, παξαςπρνιφγν απφ ην Κνλέθηηθαη 
ησλ ΖΠΑ, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη πσο φζα ιέεη ηα είδε κε ην «Τξίην Μάηη» ηνπ, δειαδή 
ηελ ελφξαζε. 
   Βεβαηψλεη φηη απηφο μέξεη πνιχ θαιά ηη ζπκβαίλεη ζην Τξίγσλν ησλ Βεξκνχδσλ, 
δηφηη έρεη έξζεη ζε επαθή κε φζνπο ράζεθαλ εθεί. 
 
 
 
 
 

  Νεόηεξε ηζηνξία ηεο Μαθεδνλίαο (1830-1912) 
                                 Βαθαιφπνπινο Α. Κσλζηαληίλνο 
                                 Μαθεδνλία – Ηζηνξία 
                                 Δθδφζεηο Μπαξκπνπλάθεο 



 
  [   …Ζ παξνχζα επηηνκή δελ θηινδνμεί βέβαηα κε θαλέλα ηξφπν λα θαιχςεη 
αλαιπηηθά ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ καθεδνληθνχ ρψξνπ ζηα ρξφληα 1830-1912, 
γεγνλφο, ην νπνίν πξνυπνζέηεη ηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ πξσηνγελψλ πεγψλ θαη 
είλαη εληειψο αλέθηθην γηα κηα αηνκηθή πξνζπάζεηα. Ωζηφζν απνβιέπεη λα 
πξνζεγγίζεη ηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα, πνπ δηακνξθψλεηαη ζηε Μαθεδνλία 
θπξίσο θαηά ην 19ν αηψλα θαη λα απαληήζεη ζε πνιπάξηζκα εξσηεκαηηθά, πνπ έρνπλ 
δεκηνπξγεζεί εδψ θαη αξθεηά ρξφληα ηφζν αλάκεζα ζηνπο ηζηνξηθνχο εξεπλεηέο φζν 
θαη αλάκεζα ζην πιαηχ θνηλφ. 
   … Ζ κέρξη ζήκεξα απφδνζε ησλ γεγνλφησλ, απνθνκκέλσλ απφ ηελ ηζηνξηθή 
πξαγκαηηθφηεηα, δεκηνχξγεζε κεγάιε ζχγρπζε, θαη ζπλέβαιε αλακθηζβήηεηα ζηελ 
ειιηπή γλψζε ηεο ηζηνξίαο ηεο Μαθεδνλίαο. Δπηρεηξψληαο ινηπφλ λα ηνπνζεηήζσ ηα 
γεγνλφηα ζηα πξαγκαηηθά ηζηνξηθά ηνπο πιαίζηα, έδσζα, φπσο ήηαλ θπζηθφ, κεγάιε 
έκθαζε ζηηο ζρεδφλ άγλσζηεο πηπρέο ηεο ηζηνξίαο ηεο Μαθεδνλίαο, πνπ 
δηακνξθψλνληαη θπξίσο απφ ην 1830 έσο ηελ έλαξμε ηνπ καθεδνληθνχ αγψλα… ] 

 
                                                                                     Κσλζηαλίλνο Α. Βαθαιφπνπινο 
 
 
 

   Η ιύζε Murad γηα ηελ θπηηαξίηηδα: εηδηθφ  

                                          πξφγξακκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θπηηαξίηηδαο θαη ησλ 
                                          ξαγάδσλ ζε κφιηο 2 κήλεο 
                                          Murad Howard 
                                          Κπηηαξίηηδα 
                                          Δθδφζεηο Vi Books 
 
   Ζ θπηηαξίηηδα θαη νη ξαγάδεο δελ είλαη θαηλνχξην πξφβιεκα. Αθνξά ηε ζπληξηπηηθή 
πιεηνλφηεηα ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ, αθφκε  θαη ηηο πην αδχλαηεο. 
   Μεηά απφ 35 ρξφληα θιηληθήο εκπεηξίαο, o Dr Howard Murad αλέπηπμε κηα κέζνδν 
θαηαπνιέκεζεο ηεο θπηηαξίηηδαο πνπ είλαη απνηειεζκαηηθή ζε γπλαίθεο θάζε ειηθίαο 
θαη αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηφο ηνπο. 
   Τν βηβιίν είλαη έλαο ζπλδπαζκφο δηαηξνθηθήο θαζνδήγεζεο, αιιαγήο ηξφπνπ δσήο 
θαη ηνπηθήο ζεξαπείαο πνπ κπνξεί λα απνηξέςεη αιιά θαη λα επαλνξζψζεη ηελ 
θπηηαξίηηδα. 
   Αθνινπζήζηε ην πξφγξακκα ηνπ Dr Howard Murad θαη ζα δείηε ηνπο κεξνχο ζαο 
πην ιείνπο θαη απαινχο, θαζψο ηα θχηηαξά ζαο ζα ζξέθνληαη ζσζηά, αθνχ ζα έρνπλ 
ην πνιχηηκν λεξφ πνπ ηφζν ρξεηάδνληαη . Ο Dr Howard Murad εμεγεί ηελ «Αξρή ηνπ 
Νεξνχ», αιιά θαη γηαηί ε ελπδάησζε ησλ θπηηάξσλ -  απαξαίηεηε γηα πγηέο θαη 
λεαληθφ δέξκα – δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κε ην λα πίλνπκε απιψο πνιχ λεξφ. 
   Αλέιπηζην δψξν ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Dr Howard Murad θαη ε κείσζε ησλ 
ξαγάδσλ! 



                       Η ππέξνρε θίιε κνπ 
                                                     Ferrante Elena 
                                                     Ηηαιηθφ κπζηζηφξεκα 
                                                     Δθδφζεηο Παηάθεο 
 
       Έλα ζχγρξνλν αξηζηνχξγεκα απφ ηελ πην δεκνθηιή Ηηαιίδα ζπγγξαθέα ηεο 
επνρή καο. Ζ ππέξνρε θίιε κνπ, είλαη ε ηζηνξία ηεο Έιελαο θαη ηεο Λίιαο, κηα ηζηνξία 
πνπ μεθηλά ηε δεθαεηία ηνπ ’50  κε θφλην κηα θησρνγεηηνληά ηεο Νάπνιεο. 
Ζ ζπγγξαθέαο θαηαδχεηαη ζηελ πεξίπινθε θχζε ηεο θηιίαο ησλ δχν θνξηηζηψλ πνπ 
απφ έθεβεο γίλνληαη γπλαίθεο, αθνινπζψληαο βήκα βήκα ηελ  εμέιημε θαζεκηάο 
μερσξηζηά, ηνλ ηξφπν πνπ ε κία επεξεάδεη ηελ άιιε, ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ αλά ηηο 
δεθαεηίεο ηηο βνεζνχλ λα ρηίζνπλ κηα νπζηαζηηθή, αθιφλεηε ζρέζε. Με απαξάκηιιν 
ζηηι θαη αςεγάδηαζηε, ζρνιαζηηθή καηηά ε Φεξξάληε ζε κηα θαζεισηηθή αθήγεζε 
μεδηπιψλεη κέζα απφ ηελ ηζηνξία κηαο θηιίαο ηελ ηζηνξία κηα γεηηνληάο, κηαο πφιεο θη 
εληέιεη ελφο έζλνπο πνπ βηψλεη θνζκντζηνξηθέο αιιαγέο κε ην πέξαζκα ησλ 
δεθαεηηψλ. 
 
 
 

  Τεο αμίδεη λα πεζάλεη 
                                     Stout Rex 
                                     Ακεξηθαληθφ αζηπλνκηθφ κπζηζηφξεκα 
                                     Δθδφζεηο Δπίθεληξν 
 
   Ζ Σνχδαλ Μπξνπθ ήηαλ λέα, ιακπεξή, ειθπζηηθή, επθαηάζηαηε, ιεπθή – θαη 
καθαξίηηζζα. Όια ηα ζηνηρεία θσηνγξαθίδνπλ ηνλ παξνξκεηηθφ, αηίζαζν – θαη καχξν 
– εξαζηή ηεο πνπ έρεη έξζεη ζηνλ Γνπφιθ λα δεηήζεη βνήζεηα. Θα θαηαθέξεη ν 
Γνπφιθ λα παξνπζηάζεη ελαιιαθηηθφ θίλεηξν γηα θφλν ή ζα θιείζεη ε ππφζεζε ζαλ 
έλα αθφκα έγθιεκα δηαθπιεηηθήο βίαο ζηελ ηαξαγκέλε Ακεξηθή ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60; 
 
   Πεξάζηε ην θαηψθιη ηνπ παιηνχ πέηξηλνπ ζπηηηνχ ζηελ 35ε νδφ θαη ζπληξνθέςηε 
ηνλ Νήξν Γνπφιθ ζε έλαλ αθφκα θαηαπιεθηηθφ ηνπ άζιν. Θαπκάζηε ηελ άθξαηε 
κππξνπνζία ηνπ, ηελ αμεπέξαζηε φξεμε γηα θαγεηφ, ηελ πειψξηα θίηξηλε κεηαμσηή  
ππηδάκα ηνπ. Γίλεηε κάξηπξαο ηεο αθιφλεηεο, ζπρλά εμνξγηζηηθήο, εκκνλήο ηνπ γηα 



θαιφ θαγεηφ, πνηνηηθά βηβιία, ππέξνρεο νξρηδέεο, έπηπια – αληίθεο. Μπείηε ζην 
πεηζί ηνπ έκπηζηνπ βνεζνχ ηνπ, Αξηζη Γθνχληγνπηλ, αξρεηππηθνχ ληεηέθηηβ – 
ιαγσληθφ θαη αλζξψπνπ δξάζεο, κε θχξηα απνζηνιή λα θεληξίδεη ηνλ ηεξαζηίσλ 
δηαζηάζεσλ εξγνδφηε ηνπ γηα δξάζε. Αλαθαιχςηε κφλνη ζαο γηαηί κέζα απφ εθαηφ 
εθαηνκκχξηα αληίηππα θαη εβδνκήληα δχν δηαθνξεηηθέο ππνζέζεηο, νη πεξηπέηεηεο ηνπ 
κεγαιχηεξνπ – θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά – ακεξηθαλνχ ληεηέθηηβ θαη ηεο επξχηεξεο 
νηθνγέλεηαο ηνπ εμαθνινπζνχλ λα γνεηεχνπλ θαη λα ζπλαξπάδνπλ ηνπο αλαγλψζηεο 
ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. 
 
 
 
 
 

Παηδηά 
 

 
 

   Οη πξώηεο κνπ ιέμεηο 

                                        Βηβιία πξνζρνιηθήο ειηθίαο (1-3 εηψλ) 

                                        Δθδφζεηο Καζηαληψηεο 

 

Έλα κηθξφ, πξσηφηππν βηβιίν κε δσγξαθηέο πνπ ιακππξίδνπλ θαη ζα καγέςνπλ ηνπο 
πνιχ κηθξνχο καο θίινπο. Κάησ απφ θάζε εηθφλα ππάξρεη ε εμήγεζή ηεο, έηζη ψζηε 

νη ιηιηπνχηεηνη αλαγλψζηεο λα εκπινπηίζνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο κε έλαλ ηδηαίηεξα 
δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν 

Έλα βηβιίν πνπ καγλεηίδεη ην βιέκκα ηωλ πνιύ κηθξώλ παηδηώλ! 

 

 



   Σήκεξα πεγαίλνπκε ζην λεπηαγωγείν 

                              Hemmerle Susa                              

                              Βηβιία γλψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

                              Δθδφζεηο Παηάθεο 

 

«Καιεκέξα, λεπηαγσγάθη κνπ!» ιέεη ε κακά. 

Ζ Κάηηα ραζκνπξηέηαη, ιάκπεη φκσο απφ ηε ραξά ηεο. 

Σήκεξα είλαη ε πξψηε ηεο κέξα ζην λεπηαγσγείν. 

Ζ Κάηηα πεξλάεη κηα ζπλαξπαζηηθή κέξα ζ’ έλα θαηλνχξην πεξηβάιινλ, φπνπ θάλεη 
θαηλνχξηνπο θίινπο». 

Ζ θαιχηεξε πξνζέξκαλζε γηα ηελ πξψηε κέξα ζην λεπηαγσγείν! 

 

   Η Μειίλα ληεηέθηηβ 

                                 Μπακπέηα  Ησάλλα 

                                 Παηδηθφ κπζηζηφξεκα (7+) 

                                 Δθδφζεηο Μεηαίρκην 

 

   Με ιέλε Μειίλα θη φηαλ κεγαιψζσ ζα γίλσ ληεηέθηηβ. Τν είπα ζην ζρνιείν. 
Γέιαζαλ. Γε κε λνηάδεη. Τν είπα θαη ζηε κακά. Τεο θάλεθε θαιή ηδέα. Μνπ αλέζεζε 
θαη ηε πξψηε κνπ απνζηνιή: λα βξσ ζηελ απνζήθε ηελ νκπξέια γηα ηε ζάιαζζα.  



 

 

   Τη ωξαία πνπ είλαη… 

                           Delerm Philippe 

                           Παηδηθφ κπζηζηφξεκα (10+) 

                           Δθδφζεηο Μεηαίρκην 

 

   Τη σξαία πνπ είλαη ζηνλ απηνθηλεηφδξνκν ηε λχρηα! Τη σξαία πνπ είλαη λα είζαη 
ζπλδξνκεηήο ζ’ έλα πεξηνδηθφ! 

   Τη σξαία πνπ είλαη, φηαλ ζεθψλεζαη πξψηνο ζην ζπίηη! Τη σξαία πνπ είλαη λα 
δηαβάδεηο έλα ηξνκαθηηθφ βηβιίν! Τη σξαία πνπ είλαη λα πεγαίλεηο ζην θνχξλν, γηα λα 
αγνξάδεηο θαξακέιεο…. 

   Οη φκνξθεο ζηηγκέο ηεο δσήο, νη κηθξέο ραξέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο πεξηγξάθνληαη 
κέζα απφ ηα κάηηα ελφο κηθξνχ παηδηνχ. 

 

  The 39 clues: ν ιαβύξηλζνο ηωλ ζθειεηώλ 

                                 Riordan Rick 

                                 Παηδηθφ κπζηζηφξεκα κπζηεξίνπ 



                                 Δθδφζεηο Άγθπξα 

 

  Τη ζα γηλφηαλ αλ αλαθαιχπηαηε μαθληθά πσο ε νηθνγέλεηά ζαο ήηαλ κηα απφ ηηο 
ηζρπξφηεξεο ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο; Τη ζα γηλφηαλ αλ ζαο έιεγαλ πσο ην 
κπζηηθφ ηεο δχλακεο απηήο ήηαλ θξπκκέλν κέζα ζε γξίθνπο ζθνξπηζκέλνπο ζε 
δηάθνξα κέξε ζ’ φινλ ηνλ θφζκν; Κη αλ ζαο έδηλαλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαιέμεηε: λα 
πάξεηε έλα εθαηνκκχξην δνιάξηα θαη λα θχγεηε… ή λα μεθηλήζεηε κε ην πξψην 
ζηνηρείν; Αλ ήζαζηαλ ε Έκη θαη ν Νηαλ Κέηρηι ζα δηαιέγαηε ην ζηνηρείν – μεθηλψληαο 
έλαλ αγψλα πεξηπεηεηψδε θη επηθίλδπλν; 

 

 

  Θέιεηο λα θάλνπκε chat; 

                               Darer Littman Sarah 

                               Δθεβηθφ κπζηζηφξεκα 

                               Δθδφζεηο Ψπρνγηφο 

 

Η Άκπη θαη ν Λνπθ θάλνπλ chat ζην δηαδίθηπν. Δελ έρνπλ ζπλαληεζεί πνηέ.Αιιά ζα 
ζπλαληεζνύλ. Σύληνκα 

 

   Όηαλ ε Άκπη ζπλαληά ηνλ Λνπθ ζην δηαδίθηπν, δελ πηζηεχεη πφζν ηπρεξή είλαη. Ο 
Λνπθ είλαη θαιφο, αζηείνο, ηελ αθνχεη θαη ζεσξεί φηη είλαη φκνξθε. Εειεχεη ηα άιια 
αγφξηα ηεο δσήο ηεο, θη απηφ είλαη ηφζν ραξηησκέλν. Χσξίο ηνλ Λνπθ, ε Άκπη δελ 
μέξεη πψο ζα ηα βγάιεη πέξα ηνλ πξψην ρξφλν ζην ιχθεην. Ζ θνιιεηή ηεο, ε Φέηζ θαη 
ε κακά ηεο ηεο ιέλε φηη πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα θάλεη παξέεο θαη λα δηαζθεδάδεη, 
αιιά ε Άκπη δελ ηηο αθνχεη. Ξέξεη φηη δελ πξέπεη λα κηιάεη κε αγλψζηνπο ζην 
δηαδίθηπν. Αιιά ν Λνπθ δελ είλαη ηπραίνο νχηε μέλνο θαη ηελ αγαπάεη. Καη ηη έγηλε αλ 
δε βγαίλεη πηα κε ηνπο θίινπο ηεο θαη νη βαζκνί ηεο πέθηνπλ; Τν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη 
είλαη ν Λνπθ. Ο Λνπθ είλαη ην κπζηηθφ ηεο θη απηή ην δηθφ ηνπ. Έηζη, φηαλ ηεο 
πξνηείλεη λα ζπλαληεζνχλ, ε Άκπη ζπκθσλεί. Καη ζηε ζπλέρεηα εμαθαλίδεηαη. Χσξίο 
θαλέλα ίρλνο. Καη φινη πξέπεη λα ελψζνπλ ηα θνκκάηηα ηνπ παδι, γηαηί αιιηψο δε ζα 
μαλαδνχλ πνηέ πηα ηελ Άκπη. 



Έλα ζπγθινληζηηθό κπζηζηόξεκα πνπ ζα κπνξνύζε  λα είλαη αιεζηλό. 

 

 

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) 

 

 


