
Απνθιεηζηηθά    γηα    βηβιηφθηινπο…  θαη    κε!!! 
 
 

Ζ Δεκνηηθή Βηβιηνζήθε Σθύδξαο «Λεόληηνο Σηδεξόπνπινο» 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 Δεκέμβριο 2018: 
 
 

 

Ελήιηθεο 
                 
 
 
 

      Τν ηαλγθό ησλ Χξηζηνπγέλλσλ 
                                 Ξαλζνχιεο Γηάλλεο 
                                 Διιεληθφ κπζηζηφξεκα 
                                 Δθδφζεηο Καζηαληψηεο 
 
   Έλα ηαλγθφ γηα ηα Υξηζηνχγελλα γίλεηαη αθνξκή λα αλαηξαπεί ν «ακθίζεκνο» - 
έηζη θη αιιηψο – αηζζεκαηηθφ θφζκνο ηνπ ηξαηνπέδνπ Βάηε ζηνλ Έβξν. Έλα ηαλγθφ 
πνπ μεδηπιψλεη ξπζκηθά ζρέζεηο θαη απειπηζίεο κέζα απφ μεθαξδηζηηθά δξακαηηθέο 
ζπγθπξίεο. Καηαγξαθέαο φισλ απηψλ ν Λάδαξνο Λαδάξνπ, πνπ γίλεηαη κάξηπξαο 
εξψησλ, ζαλάησλ θαη ενξηαζηηθψλ παληθψλ. Έηζη ηα Υξηζηνχγελλα ηνπ 1970 ζα 
θαηαρσξεζνχλ ζηε κλήκε ηνπ ζαλ ζθνηεηλφο αηζζεζηαθφο εθηάιηεο, πνπ ζα ηνλ 
αθνινπζεί ζε φιε ηνπ ηε δσή κε έλα αζεξάπεπηα ξπζκηθφ ηαλγθφ. 
 
   
      

 



  Ιζηνξίεο γηα ηνλ ζεό θαη ηνλ άλζξσπν 
                          Καξαθάζεο Κψζηαο 
                                 Διιεληθφ δηήγεκα 
                                 Δθδφζεηο Φπρνγηφο 
 
   Δλληά ηζηνξίεο, βαζηζκέλεο ζε αληίζηνηρα ζαχκαηα πνπ ζπλέβεζαλ θαη ζπκβαίλνπλ 
θαζεκεξηλά, αιιά ε κεηξηνθξνζχλε ησλ αλζξψπσλ ηα θξαηά κπζηηθά, ζηα άδπηα ηεο 
θαξδηάο, ζαλ πνιχηηκν ζεζαπξφ. 
   Δλληά ηζηνξίεο, ζαλ έλα ηξπθεξφ παξακχζη πνπ ηαμηδεχνπλ ηνλ αλαγλψζηε ζηα 
κνλνπάηηα ηνπ νλείξνπ, εθεί φπνπ φια είλαη πηζηεπηά θαη δπλαηά. 
Γηαηί ηελ Αιήζεηα κνλάρα ε θαξδηά ηελ απνδέρεηαη. 
   Δλληά ζαχκαηα πνπ θάπνηνη ηα έδεζαλ, άιινη ηα άθνπζαλ θαη ηα θιεξνδφηεζαλ 
ζηνπο πξφζπκνπο αθξναηέο, εθείλνπο πνπ πάληα απνδεηνχλ ην δηθφ ηνπο ζαχκα. Ζ 
δσή καο απέρεη κφιηο έλα βήκα απφ έλα ηέηνην αίηεκα πξνο ηνλ ζεφ. 
   Οη απαξρέο απηνχ ηνπ βηβιίνπ αλήθνπλ ζε ρξφληα παιηά, ηφηε πνπ ε γηαγηά κνπ ε 
Αζελά έζπεξλε ζην δηςαζκέλν κνπ κπαιφ ηηο ηζηνξίεο απηέο ζαλ λα ‘ηαλ αιεζηλέο 
κέρξη πνπ έθξηλα πσο άμηδε ηνλ θφπν λα ηηο κεηαδψζσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ, 
φπσο ζα έθαλε θάζε παππνχο ζηα εγγφληα ηνπ. 
 
 
 
 

 Σηελ άθξε ηνπ λήκαηνο 
                  Πεξβαλά σηεξία 
                     Διιεληθφ κπζηζηφξεκα 
                     Δθδφζεηο Κέδξνο 
 
 
                    

Ηδακπέι 
Έλα πιάζκα γελλεκέλν ζηα ζθνηάδηα. Μεδεληζκέλν απφ ηελ αξρή ηεο δσήο ηνπ. 

Έλα θνξίηζη πιαζκέλν απφ ζενχο θαη δαίκνλεο. Πνπ κεγάισζε - εγθαηαιεηκκέλν απφ 
ηελ ίδηα ηνπ ηε κάλα - κε ηνλ ερζξφ ηνπ, πνπ ην έηξεθε κε κίζνο. 

Μηα γπλαίθα πνπ κπνξεί λα κεηνπζησζεί ζε θσο θαη λα δηαιχζεη θάζε ζθνηάδη. Πνπ 
κπνξεί φκσο θαη λα αλνίμεη ηηο πχιεο ηεο θφιαζεο θαη λα βνπιηάμεη ζηε δηαζηξνθή. 

Mηα γπλαίθα πνπ απφ ζχκα γίλεηαη ζχηεο. χδπγνο θαη εξαζηήο, πηφληα ηεο ίδηαο 
παξηίδαο. 

 
Σηελ άθξε ηνπ λήκαηνο. 



Πνηνο ζα βγεη αιώβεηνο από απηή ηελ παξάλνηα; 
Πνηνο κπνξεί λα μεξηδώζεη ηνπο δαίκνλεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ ςπρή κηαο γπλαίθαο πνπ 

ε αζσόηεηα ηελ εγθαηέιεηςε κόιηο ζηα δεθαηξία ηεο ρξόληα; 
 
 
 

 
 

    Τα σξαηόηεξα νλόκαηα ηνπ Κπξίνπ 
                         Μεηαμά Γ. Πνιχθαξπνπ  
                              Θξεζθεία – Ηεζνχο Υξηζηφο 
                              Δθδφζεηο [ρ. φ.] 
 
    
[…«Εὰλ ηαῖο γιώζζαηο ηῶλ ἀλζξώπσλ ιαιῶ θαὶ ηῶλ ἀγγέισλ, ἀγάπελ δὲ κὴ ἔρσ, γέγνλα ραιθὸο ἠρῶλ ἢ 
θύκβαινλ ἀιαιάδνλ. θαὶ ἐὰλ ἔρσ πξνθεηείαλ θαὶ εἰδῶ ηὰ κπζηήξηα πάληα θαὶ πᾶζαλ ηὴλ γλῶζηλ, θαὶ ἐὰλ 
ἔρσ πᾶζαλ ηὴλ πίζηηλ ὥζηε ὄξε κεζηζηάλεηλ, ἀγάπελ δὲ κὴ ἔρσ, νὐδέλ εἰκη.  θαη ἂλ ςσκίζσ πάληα ηὰ 
ὑπάξρνληά κνπ, θαὶ ἐὰλ παξαδῶ ηὸ ζῶκά κνπ ἵλα θαπζήζσκαη, ἀγάπελ δὲ κὴ ἔρσ, νὐδὲλ ὠθεινῦκαη.  
ἡ ἀγάπε καθξνζπκεῖ, ρξεζηεύεηαη, ἡ ἀγάπε νὐ δεινῖ, ἡ ἀγάπε νὐ πεξπεξεύεηαη, νὐ θπζηνῦηαη,  νὐθ 
ἀζρεκνλεῖ, νὐ δεηεῖ ηὰ ἑαπηῆο, νὐ παξνμύλεηαη, νὐ ινγίδεηαη ηὸ θαθόλ,  νὐ ραίξεη ἐπὶ ηῇ ἀδηθίᾳ, ζπγραίξεη δὲ 
ηῇ ἀιεζείᾳ·  πάληα ζηέγεη, πάληα πηζηεύεη, πάληα ἐιπίδεη, πάληα ὑπνκέλεη.  
[13.8] ἡ ἀγάπε νὐδέπνηε εθπίπηεη»….]   
                                                                 

Ο Υξηζηφο είλαη ν πνηκήλ, ε αγάπε, ε ειεεκνζχλε, ε εηξήλε, ε ππνκνλή, ε ππαθνή, ε 
ηαπεηλσζε, ε αιήζεηα, ε αλαγέλλεζηο……. 

 
 
 
 
 

   Η πνξεία ηνπ γέλνπο: απφ ην Βπδάληην ζηνλ Νέν Διιεληζκφ 

                             Βαθαιφπνπινο Δ. Απνζη. 
                             Διιεληθή ηζηνξία 
                             Δθδφζεηο «ΟΗ Δθδφζεηο ησλ Φίισλ» 
 
[… Όπνηνο αξρίδεη λα κειεηά ηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο ζηελ καθξαίσλε 
πνξεία ηνπ, ηηο πνηθίιεο – θνβεξέο θάπνηε- πεξηπέηεηέο ηνπ, θαζψο θαη ηα πινχζηα 
θαη ρπκψδε πνιηηηζηηθά θαη πνιηηηθά ηνπ επηηεχγκαηα, δελ κπνξεί παξά λα αηζζαλζεί 
κηα αθαηαλίθεηε έιμε ηδίσο γηα επί κέξνπο ή θαη γεληθά ηζηνξηθά θαηλφκελα, πνπ 
παξνπζηάδνπλ εθπιεθηηθά απνηειέζκαηα ή ζαπκαζηέο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη 
εζληθέο κεηαβνιέο. Σφηε ίζσο θαηαιάβεη ηελ κεγάιε ζεκαζία πνπ θξχβεη ε θξάζε 



ηνπ M. Barres ζην βηβιίν ηνπ «Le Voyage de Sparte»,   «…Quel beau livre on 
pourrait ecrire avec l’histoire d’ une  goutte de sang grec! ».]  
 
 

 
 

 
 

  Οη Μσκόγεξνη: αλαβίσζε παξαδνζηαθνχ πνληηαθνχ εζίκνπ 

                              Αζαλαζηάδεο Γεκήηξηνο 
                              Λανγξαθία  
                              Δθδφζεηο «Δθπνιηηηζηηθφο, Λανγξαθηθφο, Δμσξατζηηθφο Πνληηαθφο  
                                              χιινγνο ΤΦΖΛΑΝΣΑΗ Γπηηθνχ Πέιιεο» 
 
 
[… Ο αείκλεζηνο αθαδεκατθφο Η. Θενδσξαθφπνπινο έιεγε πσο ε ηερληθή πξφνδνο, 
πνπ απιψλεηαη ζ’ νιφθιεξε ηελ αλζξσπφηεηα, έρεη ζαλ ζπλέπεηα λα απνρξσκαηίδεη 
ην παξειζφλ ηνπ αλζξψπνπ κε ην λα ηνλ απνθφβεη απφ ηελ παξάδνζε. «Ο 
άλζξσπνο , έιεγε, πξννδεχεη, αιιά ηελ πξφνδφ ηνπ απηήλ ηελ εμαγνξάδεη κε έλα 
βαξχ ηίκεκα. Καη ην ηίκεκα ηνχην είλαη ε απψιεηα ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο θαη ε ζπζία 
ηεο παξαδφζεσο…». 
   Δίλαη εχινγε , ινηπφλ, χζηεξα απφ φζα αλαθέξακε, ε πίζηε κνπ ζηε ζεκαζία θαη 
ηελ δχλακε ηεο Παξάδνζεο. Γη’ απηφ πηζηεχσ, φηη ε αλαβίσζε νπνηνπδήπνηε 
παξαδνζηαθνχ εζίκνπ, φπσο ησλ Μσκνγεξίσλ πνπ παξνπζηάδσ κε απηή ηελ 
εξγαζία, δελ ζπκβάιεη απιψο κφλν ζηε δηαηήξεζε ηνπ εζίκνπ, αιιά κε ηελ 
δηαρξνληθή ηνπ αμία επηδξά ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ, πνπ βαζεηά κέζα ηνπο θξαηνχλ 
ηηο αηψληεο αμίεο ηεο θπιήο καο.] 
                                                                                                         
                                                                                                         Γ. Αζαλαζηάδεο. 
                        
                               
 
         
 
 
 

   Οη νρηέο 



                    
                               Mauriac Francois 
                               Γαιιηθφ κπζηζηφξεκα 
                               Δθδφζεηο Φπρνγηφο 
 
    Θα παξαμελεπηείο πνπ ζα βξεηο απηφ ην γξάκκα κέζα ζην ρξεκαηνθηβψηηφ κνπ, 
πάλσ ζ’ έλα παθέην ρξεφγξαθα. Θα ήηαλ ίζσο θαιχηεξν λα ην εκπηζηεπζψ ζηνλ 
ζπκβνιαηνγξάθν γηα λα ζην δψζεη κεηά ην ζάλαηφ κνπ, ή λα ην βάισ ζην ζπξηάξη 
ηνπ γξαθείνπ κνπ, - ην πξψην πνπ ζα ζπάζνπλ ηα παηδηά πξηλ αθφκα θαιά – θαιά 
μπιηάζσ. Μα είλαη πνπ ρξφληα νιφθιεξα ζρεδίαδα απηφ ην γξάκκα ζην κπαιφ κνπ, 
θαη ην θαληαδφκνπλα πάληα, ζηηο αυπλίεο κνπ, ζην ξαθάθη ηνπ ρξεκαηνθηβσηίνπ, - 
ελφο ρξεκαηνθηβψηηνπ  αδεηαλνχ,  φπνπ δε ζα ππήξρε παξά ε εθδίθεζε, πνπ 
εηνίκαδα κηζφλ αηψλα ζρεδφλ: Ζζχραζε ζα έρεηο εμ άιινπ ήδε εζπράζεη: Σα 
ρξεφγξαθα είλαη εθεί. Μνπ θαίλεηαη πσο αθνχσ απηή ηελ θξαπγή, απφ ην ρσι, ζηελ 
επηζηξνθή απφ ηελ ηξάπεδα. Ναη, ζα θσλάμεηο ζηα παηδηά, κεζ’ απ’ ην πέπιν ζνπ : 
«Σα ρξεφγξαθα είλαη εθεί». Πνιχ ιίγν έιεηςε λα κελ… 
 
 
 

                 Κιέθηεο αιόγσλ     

                                                 Petterson Per 
                                                 Ννξβεγηθφ κπζηζηφξεκα 
                                                 Δθδφζεηο Ληβάλεο 
 
   Ο ήξσαο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, ν Σξνλη, πνπ ρήξεςε πξφζθαηα, ζέιεη απνθιεηζηηθά 
θαη κφλν έλα πξάγκα: λα είλαη κφλνο,  γη΄ απηφ  άιισζηε απνκνλψλεηαη ζε κηα θάξκα 
ζε κηα αθξηηηθή πεξηνρή ηεο Ννξβεγίαο θαη αθνινπζεί θαηά γξάκκα ηελ θαζεκεξηλή 
ξνπηίλα ζπληήξεζεο ηνπ ρψξνπ θαη επαθήο κε ηε θχζε θαη ηα δψα. Ζ απφιπηε 
εξεκία φκσο θαηαξξέεη φηαλ εκθαλίδεηαη ζην θαηψθιη ηνπ ν κνλαδηθφο γείηνλαο, πνπ 
είλαη θαη παηδηθφ ηνπ θίινο. Σν ρηχπεκα ηεο πφξηαο ζα επαλαθέξεη κλήκεο ζακκέλεο 
πάλσ απφ πελήληα ρξφληα, απφ ην θαινθαίξη ηνπ 1948, φηαλ πξνζσπηθέο θαη 
παγθφζκηεο ηξαγσδίεο άιιαμαλ γηα πάληα θάζε θηιηθή θαη νηθνγελεηαθή ζρέζε ηνπ 
Σξνλη.                  
                 

Ο Πνιπβξαβεπκέλνο Ννξβεγόο Πεξ Πέηεξζνλ, ζην καγηθό, ζπλαξπαζηηθό απηό 
κπζηζηόξεκά ηνπ, αλαθέξεηαη ζηελ απόιαπζε ηεο κνλαμηάο θαη ηε κνλαρηθόηεηα πνπ 

θακηά θνξά επηβάιινπλ νη πξνζσπηθέο ηξαγσδίεο. 

 
 

 



     Η θπξία θαη ν κνλόθεξνο 
                              Chevalier Tracy 
                              Ακεξηθαληθφ κπζηζηφξεκα 
                              Δθδφζεηο Χθεαλίδα 
 

 
Ήηαλ ε ζεκαληηθόηεξε παξαγγειία. 

 
Ο Εαλ ιε Βηζη, έλαο επγελήο ηνπ 15νπ αηψλα ζην πεξηβάιινλ ηνπ βαζηιηά, αλαζέηεη 
ζην δσγξάθν Νηθνιά ληεδ Ηλνζέλ  λα ηνπ ζρεδηάζεη έμη ηαπηζεξί γηα λα γηνξηάζεη ηελ 
άλνδφ ηνπ ζηελ ηεξαξρία ηεο Απιήο. Όηαλ ν δσγξάθνο βιέπεη ηελ θφξε ηνπ επγελή , 
ηελ Κινλη, μεπεξλάεη ηελ έθπιεμή ηνπ πνπ ηνπ πξνζθέξζεθε απηή ε δνπιεηά. Σν 
θπλήγη ηεο Κινλη ηνλ νδεγεί ζην δίρηπ ησλ εχζξαπζησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζην 
δεχγνο ησλ επγελψλ, ζηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά , ζε εξαζηέο θαη ππεξέηεο. 
 

Ήηαλ έλα επαλαζηαηηθό ζρέδην. 
 
ηηο Βξπμέιιεο, ν πεξίθεκνο πθαληνπξγφο Ενξδ ληε ια απέι δέρεηαη ηε κεγαιχηεξε 
πξφθιεζε ηεο δσήο ηνπ. Πνηέ πξηλ δελ είρε αλαιάβεη ηφζν παξαθηλδπλεπκέλε 
δνπιεηά. Βπζηζκέλνη ζηνλ θφζκν ησλ ηαπηζεξί, έλαλ θφζκν πεηξαζκψλ θαη γνεηείαο, 
ν ίδηνο θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ ξίρλνληαη ζ΄ απηφ ην εγρείξεκα, έρνληαο απφ δίπια θαη 
ηνλ ππεξφπηε θη εξσηχιν Παξηδηάλν δσγξάθν. 
 

Τν απνηέιεζκα άιιαμε ηε δσή όισλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παηδηά 
   



  Τν πην όκνξθν ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν 

                                      Jordan Jennifer 

                                      Παηδηθέο ηζηνξίεο – Υξηζηνχγελλα 

                                      Δθδφζεηο  Άγθπξα    

Σελ παξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ν ζθίνπξνο ν ηάζεο είρε θνπξληάζεη αλαπαπηηθά 
κέζα ζηε δεζηή θσιηά ηνπ ζηελ ηξχπα ηεο κεγάιεο βειαληδηάο. Ξεθχιιηδε έλα βηβιίν 
κε δσγξαθηέο, ψζπνπ ….. 

 

  Χξηζηνπγελληάηηθε ηζηνξία 

                                Dickens, Charles  

                                      Παηδηθέο ηζηνξίεο – Υξηζηνχγελλα 

                                      Δθδφζεηο Κέδξνο 

   Γηαηί πνηέο θαλείο απ’ φζνπο ζπλαληνχλ ηνλ θξνπηδ ζην δξφκν δελ ηνπ κηιάεη; Καη 
γηαηί εθείλνλ δελ ηνλ λνηάδεη; Γηαηί ν θξνπηδ ζεσξεί πσο ηα Υξηζηνχγελλα είλαη κηα 
αλνεζία; Πνχ ζα ηνλ πάλε ηα ηξία πλεχκαηα πνπ ζα ηνλ επηζθεθζνχλ ηελ παξακνλή 
ησλ Υξηζηνπγέλλσλ; Καη ππάξρεη, άξαγε, πεξίπησζε λα θάλνπλ ηνλ ζθιεξφ θαη 
άθαξδν θξνπηδ λα αιιάμεη;  

Η καγεπηηθή θαη απξόβιεπηε ηζηνξία ηνπ Κάξνινπ Νηίθελο δσληαλεύεη εδώ ζε κηα κνλαδηθή 
δηαζθεπή γηα παηδηά. 

 

 



 

    Πνύ πήγε ν Γεξν- Χξόλνο; 

                                  Σδέκε Σαζάθνπ 

                                  Παηδηθή ηζηνξία (7+) 

                                  Δθδφζεηο Φπρνγηφο 

 

   Μα πνπ πάεη ν Γέξν - Υξφλνο, φηαλ θεχγεη;" Αλαξσηηέηαη ε Υξηζηίλα, κηα παξακνλή 
Πξσηνρξνληάο... Έλαο κπζηεξηψδεο Άλεκνο αλαιακβάλεη λα ηεο ιχζεη ηελ απνξία 
θαη ηελ πάξεη καδί ηνπο ζηηο Υψξεο φπνπ πάεη ν Γέξν-Υξφλνο φηαλ θεχγεη... 
Ση ζα ζπλαληήζεη άξαγε ην κηθξφ θνξίηζη ζηελ ειηφινπζηε παξακπζέληα Υψξα ησλ 
Αλακλήζεσλ; Γηαηί θνβάηαη ηφζν πνιχ λα κπεη ζ' εθείλε ηε ζθνηεηλή, παγσκέλε 
ζπειηά ζηε Υψξα ησλ Σχςεσλ; Καη πνηα έθπιεμε ηελ πεξηκέλεη ζηε Υψξα ησλ 
Παζεκάησλ – Μαζεκάησλ; 

 
   Σαμηδέςηε θη εζείο καδί κε ηε Υξηζηίλα θαη κάζεηε πνπ πάεη ν Γέξν-Υξφλνο φηαλ... 
θεχγεη! 

 

 

 

   Ο κηθξόο ηπκπαληζηήο ησλ Εμαξρείσλ 

                            Ενξκπά – Ρακκνπνχινπ Βεζζαξία 

                            Παηδηθφ ρξηζηνπγελληάηηθν κπζηζηφξεκα (9+) 



                            Δθδφζεηο Φπρνγηφο 

   Έλαο κηθξφο πξφζθπγαο ζηελ Διιάδα, αλάκεζα ζε μέλνπο αλζξψπνπο πνπ κηινχλ 
σζηφζν κηα νηθεία γιψζζα. Μφλν ηνπ εθφδην ην ηχκπαλφ ηνπ, κνλαδηθή ζπληξνθηά 
έλα αδέζπνην. 

   Καη έλα θνξηηζάθη, κεγαισκέλν κε αγάπε δηςαζκέλν γηα θηιία. Μφλν ηεο θαηαθχγην 
ε κνπζηθή, κνλαδηθή ηεο δηέμνδνο νη βφιηεο κε ηε ζθπιίηζα ηεο.  

   Γελ ηνπο ρσξίδεη παξά κηα επζεία ηφζν καθξηλή φζν ε απφζηαζε ηνπ ξεηηξέ απφ ην 
ππφγεην, ηφζν θνληηλή φζν έλα δηάζηεκα ηνπ πεληαγξάκκνπ. Θα ηε δηαζρίζνπλ 
άξαγε; Καη πνπ ζα ηνπο νδεγήζεη; 

 

   Καηαζθεπάδσ – Δεκηνπξγώ πξσηόηππεο  

                            ηδέεο: Υξηζηνχγελλα 

                                 ππξνπνχινπ – παλνχ Υξπζάλζε 

                                 Υεηξνηερλία – Βηβιία γηα παηδηά 

                                 Δθδφζεηο Υαηδειάθνο 

   Όινη πεξηκέλνπκε ηα Υξηζηνχγελλα κε ηδηαίηεξε ραξά. Απηφ ην βηβιίν κεγαιψλεη 
αθφκα απηή ηε ραξά, αθνχ πξνζθέξεη ηφζεο φκνξθεο θαη πξσηφηππεο ηδέεο, πνπ 
κπνξνχλ έηζη απιά θαη εχθνια λα πινπνηεζνχλ ζηελ πξάμε, κε ηε βνήζεηα ησλ 
παηξφλ ζε θπζηθφ κέγεζνο. Απφ ζηνιίδηα γηα ην ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν, 
επρεηήξηεο θάξηεο, Ατ – Βαζίιηδεο, ζηνιίδηα γηα ηα παξάζπξα, επηηξαπέδηα θεξηά, 
βνζθνχο, κάγνπο, θαλαξάθηα θαη πνιιά άιια. Καηαζθεπάζηε θαη δεκηνπξγείζηε κε 
θέθη θαη κεξάθη κε θάζε είδνπο πιηθφ πνπ βξίζθεηαη γχξσ ζαο θαη γηνξηάζηε 
δεκηνπξγηθά. 

 

 

 

        



    Τα Χξηζηνύγελλα ηνπ ηεκπέιε 

                             Παπαδηακάληεο Αιέμαλδξνο 

                                  Παηδηθφ κπζηζηφξεκα – Υξηζηνχγελλα 

                                  Δθδφζεηο Παπαδφπνπινο 

   [… Ο κάζηξν – Παχινο είρε κπεη ζε ζθέςεηο κεγάιεο. Σν έθεξλε απφ δσ, ην 
έθεξλε απφ θεη, θαη ιχζε δελ κπνξνχζε λα βξεη. άββαην ζήκεξα, αχξην Κπξηαθή, 
Γεπηέξα παξακνλή, Σξίηε Υξηζηνχγελλα, Να είρε ηνπιάρηζηνλ ιεθηά λα πάξεη κηα 
γαινπνχια, λα πάεη θη απηφο ζην ζπίηη ηνπ φπσο φινο ν θφζκνο, λα θάλεη 
Υξηζηνχγελλα κε ηε θακειηά ηνπ. Μεηάλησλε ηψξα πνπ δελ πήγε ηηο ηειεπηαίεο κέξεο 
γηα δνπιεηά, λα βγάιεη ιίγα ιεθηνπδάθηα λα θνπηζνπεξάζεη θαη απηφο ηηο γηνξηέο. 

   Δίρε αθνπζηά ην κχζν γηα ηνλ ηεκπέιε πνπ ηνπ ραξίδαλε παμηκάδη θη απηφ ην ήζειε 
βξεκέλν. Δίρε αθνχζεη θαη γηα θάπνηνλ Μερκεηαιή, πνπ θψλαμε κηα κέξα φινπο ηνπ 
ηεκπέιεδεο ζην ηεκπειραλείν. Πξψηα φκσο ηνπο πέξλαγε απφ εμεηάζεηο, λα ηδεί αλ 
είλαη ηεκπέιεδεο πξαγκαηηθνί. Σνπο έβαδε λα μαπιψζνπλ ζε κηα ςάζα. Ύζηεξα, 
έβαδε θσηηά ζηελ ςάζα, θη φπνηνο ζεθσλφηαλε λα θχγεη δελ ήηαλ γλήζηνο ηεκπέιεο , 
άξα δε δηθαηνχληαλ ηδάκπα θαγεηφ θαη γη’ απηφ ηνλ έδησρλε απ’ ην ηεκπειραλείν. 
Αληίζεηα, φπνηνο πξνηηκνχζε λα θαεί παξά λα ζεθσζεί απ’ ηε θιεγφκελε ςάζα, απηφ 
ήηαλ ηεκπέιεο πξαγκαηηθφο θαη κε ηε βνχια. Απηέο ήηαλ επνρέο, φρη ηνχηε ε δηθή 
καο!....] 
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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) 

 

 


