
Από τις δημοτικές βιβλιοθήκες  

Καλοκαιρινή εκστρατεία 
ανάγνωσης

Με το σύνθημα “Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη…!” ξεκίνησε 
η φετινή Καλοκαιρινή Eκστρατεία ανάγνωσης και δημι-
ουργικότητας σε 121 δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες 
της χώρας, μεταξύ των οποίων των δήμων Θεσσαλονίκης 
και Καλαμαριάς, υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ).

Οι Καλοκαιρινές Εκστρατείες άρχισαν το 2012, με πρω-
τοβουλία του Future Library, αυτού του μη κερδοσκοπι-
κού οργανισμού που ιδρύθηκε στη Βέροια το 2011. Η εκ-
στρατεία άρχισε στις 15 Ιουνίου και θα διαρκέσει ως τις 
15 Σεπτεμβρίου. Παιδιά, έφηβοι, ενήλικες, υπάλληλοι και 
γενικότερα όλοι οι χρήστες των βιβλιοθηκών καλούνται 
να ανακαλύψουν μέσα από δραστηριότητες, εκδηλώσεις 
και εργαστήρια τους ποικίλους ρόλους που μπορεί να έχει 
μία βιβλιοθήκη

Τα Φεστιβάλ του Καλοκαιριού  

Πού θα πάτε, τι θα δείτε,  
τι θα ακούσετε

Με οδηγό τα "πολιτισμικά" περιηγηθείτε στα φεστιβάλ 
του καλοκαιριού και προγραμματίστε τις αποδράσεις σας 
μαζί με τη συμμετοχή σας σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. 

Αρκετές φορές στο πα-
ρελθόν έχουμε αναφερθεί 
στην απαράδεκτη κατάστα-
ση που επικρατεί στον πε-
ριβάλλοντα χώρο του Με-
γάρου Μουσικής Θεσσαλο-
νίκης και της ευρύτερης 
περιοχής του, όπως για πα-
ράδειγμα τα κατεστραμμέ-
να πεζοδρόμια, η άγρια βλά-
στηση και ο σκουπιδότοπος 
που "εμφανίστηκε" στην 
ανατολική πλευρά. Δυ-
στυχώς, οι αρμόδιες αρχές 
της πόλης μας κωφεύουν 

για άλλη μια φορά! Ενόψει 
του καλοκαιριού διαπιστώ-
σαμε, ξανά, με μεγάλη μας 
λύπη, ότι στην περιοχή δεν 
γίνονται σχεδόν καθόλου, 
πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
Με αφορμή λοιπόν της νέ-
ας καλοκαιρινής περιόδου, 
επανέρχομαι για άλλη μια 
φορά στο ζωτικής σημασί-
ας για την πόλη μας ζήτη-
μα, και επαναλαμβάνω την 
πρόταση ανάπλασης του 
περιβάλλοντα χώρου του 
Μεγάρου Μουσικής, και 

Συνέχεια στη σελ. 3

Συνέχεια στη σελ. 3 Σελ. 4, 6-7, 13-15

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ

H ΕΦΗΜΕΡIΔΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛIΤIΣΤIΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ● ΕΤΟΣ 18ο ● Αρ. Φύλλου 181 ● ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ● ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 10.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ

Τα παράπονα στο δήμαρχο!

Το Μέγαρο Μουσικής
του εκδότη ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΛΛIΑΡΗ

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ  Σελ. 12

ΦΕΣΤΙΒΑΛ Σελ. 4

ΒΟΤΑΝΑ  Σελ. 12

ΗΜΕΡΟΛΟΓ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ   Σελ. 13-15

ΘΕΑΤΡΟ  Σελ. 2

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σελ. 10

ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  Σελ.  5-11

Η περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα δύσκολη για 
την Ελλάδα, καθώς οι σχέσεις της χώρας με την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση επηρεάζουν τόσο την καθημερινότητα όσο και 
τα συνολικά σχέδια για το μέλλον μας. Στο πλαίσιο αυτό 
φαντάζει άκαιρο, αν όχι ανούσιο και εξωπραγματικό κάθε 
μεγαλόπνοο σχέδιο για τον πολιτισμό. Παρ' όλα αυτά πι-
στεύουμε ότι ανεξάρτητα από τις όποιες οικονομικές συν-
θήκες το όραμα για τον πολιτισμό θα πρέπει να διατηρεί-
ται ζωντανό, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να συγκαταλέ-
γουμε τους εαυτούς μας στο ανθρώπινο είδος. Επ’ αυτού θα 
θυμίσουμε την εύστοχη ρήση του Λόρδου Ράγκλαν (1788-
1855): «Πολιτισμός είναι, χοντρά χοντρά, ό,τι κάνουμε 
εμείς και δεν το κάνουν οι πίθηκοι». Στην προοπτική αυτή 
η περίφημη Συλλογή Κωστάκη θα μπορούσε να αναδειχθεί 
και να αποτελέσει αποκλειστικό λόγο επίσκεψης της Θεσ-
σαλονίκης για αλλόφυλους και  Έλληνες φιλότεχνους. 

Το σχέδιο αυτό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με 
την υλοποίηση της αρχιτεκτονικής μελέτης του Παναγιώ-
τη Τζώνου για το διατηρητέο εργοστάσιο της ΥΦΑΝΕΤ. 
Η πλήρης αξιοποίηση του ερειπωμένου σήμερα χώρου της 
ΥΦΑΝΕΤ θα μπορούσε να δώσει τους απαραίτητους χώ-
ρους για την πλήρη ανάπτυξη και ανάδειξη της Συλλογής 
Κωστάκη. Παράλληλα, ο ίδιος χώρος θα μπορούσε να στε-
γάσει τις μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις, τόσο του Κρατι-
κού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΚΜΣΤ) όσο και του Μα-
κεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΜΜΣΤ). Μέρος 
των απαραίτητων οικονομικών πόρων για την υλοποίηση 
του σχεδίου θα μπορούσε να εξευρεθεί με τη σύσταση ενός 
πολυμετοχικού φορέα για το νέο μουσείο. Τον εν λόγω φο-
ρέα θα αποτελούν το ΚΜΣΤ, το ΜΜΣΤ, καθώς και το Μορ-
φωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ). Η παρουσία 

Το κτίριο της ΥΦΑΝΕΤ

Στέγη για τη  
Συλλογή Κωστάκη

του Αναστάσιου Μαρά

KAΛΟ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Ραντεβού  

το Σεπτέμβριο

Βιβλία με
1, 2 και 3€!.

• Βιβλία λογοτεχνικά, παιδικά, τουριστικά
• Χιλιάδες άλλα βιβλία, παιχνίδια, αναλώσιμα, μικροδώρα

Τσιμισκή 43 / Βασ. Ηρακλείου 38Τώρα και νέο βιβλιοπωλείο

Κάντε διακοπές με ένα καλό βιβλίο! 
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ΑΛΕΞ (τηλ.. 2310-269403, 
2310-265884 Αγίας Σοφίας - 
Ολύμπου).
ΑΠΟΛΛΩΝ (τηλ. 2310-
828642, Σαρανταπόρου 4).
ΑΥΡΑ (τηλ. 2310.454525  
Πλαζ Αρετσούς, Καλαμαριά).
ΕΛΛΗΝΙΣ (τηλ. 2310.292304, 
πλατεία Χ.Α.Ν.Θ., δίπλα στο 
Βελλίδειο).
ΝΑΤΑΛΙ (τηλ. 2310-829457, Λ. 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 3).
ΣΙΝΕ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (τηλ. 
2310-346720, 1ο χιλ. οδού 
Πανοράματος Θέρμης).
ΣΙΝΕ ΑΛΣΟΣ (τηλ. 2310-
200190. Δεντροφυτεία Συκεών).
ΣΙΝΕ ΘΕΡΜΑΪΣ (τηλ. 2310-
463423 Δημητρίου Καραολή & 
Χάψα Θέρμη).
ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ  
(τηλ. 2310-631700, περιοχή 
Στρεμπενιώτη Νεάπολη).
ΣΙΝΕ «ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ» 
(τηλ. 2310-600696, Πολίχνη, 
Πάρκο Κρύας Βρύσης)
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ 
(λειτουργεί κλιματιστικό)
VILLAGE CINEMAS 
Mediterranean Cosmos,τηλ. 
2310-499999).
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ (Φιλικής 
Εταιρείας – Δημ. Μαργαρίτη, 
τηλ. 2310-261727)
ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Τσιμισκή 
43, τηλ. 2310-290290)
STER CINEMAS  (Εμπορικό 
Κέντρο Μακεδονία, Πυλαία, 
τηλ. 8018017837).

Θέατρο – Παραστάσεις Κινηματογράφοι
Στην παρούσα στήλη περιλαμβάνο-
νται μόνο οι θεατρικές παραστά-
σεις που δίνονται στους χώρους 
των θεάτρων. Το συνολικό πρό-
γραμμα εκδηλώσεων (συναυλίες, 
χορός) στους ίδιους χώρους θα το 
βρείτε στο πολιτισμικό ημερολόγιο, 
σελ.13-15. 
Δημοτικό Θέατρο Κήπου (πλατεία 
ΧΑΝΘ, τηλ. 2310 256 775):Γιορτές 
Ανοιχτού Θεάτρου 2015. Στις10/7, 
από την ομάδα «Άνιμα» το έργο 
«Έξοδος». 13/7,η “Σκηνή του Βορ-
ρά” σε συνεργασία με το «Θέατρο 
έξω από τα Τείχη» ανεβάζει την 
παράσταση “Ο Αρμένης” της Χα-
ράς Κοσεγιάν. 14,15/7, από το 
“Μεταξουργείο” η παράσταση «Ο 
γάμος» της Βάσας Σολωμού Ξανθά-
κη. 21/7, από την “Ορχήστρα των 
μικρών πραγμάτων” ο «Άμλετ» του 
Ουίλλιαμ Σαίξπηρ. 23, 24/7, από τη 
“Σκηνή Ανδρέας Βουτσινάς” το έρ-
γο «Μπαμ _Μπαμ» των Ρέι Κούνεϊ και 
Τζων Τσάπμαν. 29, 30/7, από το 
“Λυκόφως” η παράσταση «Ιούλιος 
Καίσαρ» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ. 1,2/8 
από το Κ.Θ.Β.Ε. το έργο «Του Κου-
τρούλη ο γάμος» του Αλέξανδρου 
Ρίζου Ραγκαβή. 
Θέατρο Δάσους  (Σέιχ Σου, 
τηλ:2315200200, 2310245307): Στις 
10/7 «Η Ιφιγένεια στη Χώρα των 
Ταύρων» του Ευριπίδη από το ΚΘΒΕ. 
13-14/7, «Πριν το Χάραμα» των 
Θανάση Παπαθανασίου - Μιχάλη 
Ρέππα από το θέατρο «Βέμπο». 15-
16/7 οι «Αχαρνής» του Αριστοφάνη 
από το Φιλοθέατον Α.Ε. 20/7 η 
«Μήδεια» του Μποστ από την θεα-
τρική εταιρεία «Στοά». 27-28/7 
«Άντρες Έτοιμοι για Όλα» από την 
«Αθηναϊκά Θέατρα Α.Ε.». 29-30/7 
«Νεφέλες» του Αριστοφάνη. 24-
25/8 «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή από 
τον Γιώργο Κιμούλη. 26-27/8 «Προ-

μηθέας Δεσμώτης» του Αισχύλου, 
παραγωγή Μαροσούλη Θεόδω-
ρου. 31/8 «Εκκλησιάζουσες» του 
Αριστοφάνη από το Εθνικό Θέα-
τρο. Στις 7/9 οι «Τρωάδες» του Ευρι-
πίδη από το Εθνικό Θέατρο. 8/9 «Η 
Μελωδία της Ευτυχίας». 11-12/9 «Η 
Ιφιγένεια στη Χώρα των Ταύρων» 
του Ευριπίδη από το ΚΘΒΕ. 12/9 «Τα 
Γενέθλια της Ινφάντα» του Όσκαρ 
Ουάιλντ. 
Μονή Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη 
21, Σταυρούπολη, τηλ. 2310589200, 
και 589237, 2315200200):  Στις 
22,23/7 η παράσταση «Του Κου-
τρούλη ο Γάμος» του Αλέξανδρου 
Ρίζου Ραγκαβή από το ΚΘΒΕ. Στις 13/9 
το Μικρό Φεστιβάλ. Μουσικοθεα-
τρικές παραστάσεις και δημιουργι-
κές δραστηριότητες για παιδιά. 
17/9 ο «Συμβολαιογράφος» από τη 
Θεατρική Ομάδα «Παράδρομος». 
18/9 «Τρεις τύποι για γέλια και για 
κλάματα» από την θεατρική ομάδα 
«H Art Attack».19/9  «Δεν πληρώ-
νω, δεν πληρώνω» από τη θεατρική 
ομάδα «Τα γεράκια». 
Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο «Μάνος 
Κατράκης», (Συκιές, τηλ. 2310-
631305, 2313-313125, -126): «Μερ-
κούρεια 2015», παραστάσεις από 
ΔΗΠΕΘΕ την τελευταία εβδομάδα 
του Αυγούστου. 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Αμφιθέατρο Σίβηρης (Κασσάν-
δρα, τηλ. 2374023997 ): Στις 11/7 οι 
«Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφά-
νη. 12/7 η παράσταση «Πριν το 
Χάραμα». 18/7 «Τρωάδες» του Ευ-
ριπίδη. 19/7 ο «Μάγος του Όζ». 24/7 
οι «Αχαρνείς» του Αριστοφάνη. 
25/7 “I am What I am» Τάκης Ζαχα-
ράτος, μουσικοθεατρική παράστα-
ση. 26/7 «Ο Τζακ και η φασολιά». 
31/7 «Νεφέλες» του Αριστοφάνη. 

3/7 «Άντρες Έτοιμοι για Όλα». 6/8 
«Ο Καλός Άνθρωπος» του Σετσου-
άν. Στις 11/8 «Ένας στρογγυλοκέ-
φαλος στην χώρα των μυτεροκέ-
φαλων». 16/8. «Το Μαγικό Ταξίδι της 
Ευγενίας». 
Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών (Ν. 
Μουδανιά, τηλ. 2373065684 ): Στις 
18/7 οι "Αχαρνής" του Αριστοφάνη, 
σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα. 
22/7 «Ο μάγος του Οζ" του Φ. Λ 
Μπάουμ, σε σκηνοθεσία Χάρη 
Ρώμα. 25/7 "Οι τενόροι", βασισμένο 
στο έργο "Ζητείται τενόρος" του Κεν 
Λούντβιχ, σε σκηνοθεσία Βλαδίμη-
ρου Κυριακίδη. 29/7 Κουκλοθέατρο 
από τους Redicollo.  31/7  "I Am 
What I Am", μουσικοθεατρική πα-
ράσταση με τον Τάκη Ζαχαράτο. 1/8 
"Νεφέλες" του Αριστοφάνη, σε 
σκηνοθεσία Βασίλη Παπαβασιλεί-
ου.14/8  "Αντιγόνη" του Σοφοκλή, σε 
σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. 
19/8 "Bam bam" των Ray Cooney 
και John Chapma, σε σκηνοθεσία 
Γιώργου Βάλαρη. 21/8 "Μέρες ρα-
διοφώνου", σε κείμενα Μάκη Δελα-
πόρτα και Στέλιου Παπαδόπουλου 
και σκηνοθεσία Μάκη Δελαπόρτα. 

22/8 "Παραμύθι χωρίς όνομα", βα-
σισμένο στο έργο της Πηνελόπης 
Δέλτα, σε σκηνοθεσία Κάρμεν 
Ρουγγέρη. 
Σινεμά με Θέα

Μία δροσερή πρόταση εξόδου για 
το καλοκαίρι ήρθε απ’ το Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 
και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσα-
λονίκης. Οι δυο πολιτιστικοί θεσμοί 
ένωσαν τις δυνάμεις τους και προ-
τείνουν στο κοινό κινηματογραφι-
κές βραδιές στο «Σινεμά με Θέα». 
Το θερινό σινεμά που λειτουργεί το 
καλοκαίρι του 2015 στο roof του 
Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονί-
κης με μοναδική θέα στον Θερμα-
ϊκό Κόλπο. Ένας θερινός κινηματο-
γράφος που προσφέρει μια εναλ-
λακτική πολιτιστική πρόταση εξόδου 
για όσους βρίσκονται στην πόλη 6 
– 9 Ιουλίου και 13-16 Ιουλίου 2015.  
Πληροφορίες: www.filmfestival.gr 
–τηλ. 2310378400www.tch.gr – τηλ. 
2310895938-9.  Δευτέρα 13/7 και 
Τρίτη 14/7: Οι γυναίκες του τελευταί-
ου ορόφου. Πέμπτη 16/7: Ζήτω η 
Ελευθερία. 

Για οικονομική 
καταχώριση

διαφημιστείτε στα 
«Πολιτισμικά» 

τηλ. 2310 277113, 
εσωτ.2

IΔIΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΑΛΛIΑΡΗΣ-ΠΑIΔΕIΑ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΛΛIΑΡΗΣ
Σύμβουλος έκδ.: Φώτης Κουτσαμπάρης Δημόσιες σχέσεις: Άννα Κανέλογλου
Αρθρογράφοι: Αναστάσιος Μαράς, Απόστολος Παπαγιαννόπουλος, Ρούλα Γκόλιου   
Διαφημιστικό τμήμα: Xρύσα Μωυσιάδου, 
Σελιδοποίηση: Eκδοτικό τμήμα MAΛΛIAPHΣ-ΠAIΔEIA ΕΚΤΥΠΩΣΗ: RASTER ONE

Σ' αυτό το φύλλο συνεργάστηκαν: Ιορδάνης Αβραμίδης, Μαργαρίτα Κατενίδου, Αικατερίνη Μασάδη, Ανδρέας 
Μαυρογκίκας, Αχιλλέας Μαχλάτσης, Μιχάλης Μήτσης, Ιωάννα Μπάμπη, Μιχάλης Παπαθανασίου, Μαρία Ντέ-
ντου, Άννα Κανέλογλου.
Τα κείμενα που υπογράφονται δεν εκπροσωπούν απαραίτητα τις απόψεις της εφημερίδας. Χειρόγραφα 
που στέλνονται στη διεύθυνση της εφημερίδας, είτε δημοσιεύονται, είτε όχι, δεν επιστρέφονται.

Δημητρίου Γούναρη 39, 546 22, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.: 2310 277113, Fax: 2310 264856
e-mail: politismika@malliaris.gr  www.malliaris.gr

Μηνιαία πολιτιστική εφημερίδα

Προς λογοτέχνες - συγγραφείς  

- εκπαιδευτικούς - ιδρύματα

-επαγγελματίες κ.ά.

Εκδόσεις
ποιότητας

• Περιοδικά
• Εφημερίδες
• Δίπτυχα
• Προσπέκτους
• Διαφημιστικά  
    μονόφυλλα 
kai  άλλα έντυπα

Αναλαμβάνουμε να 

εκδώσουμε: το βιβλίο σας,

στην καλύτερη ποιότητα

και τιμή

αναλαμβάνουμε επίσης:

Πληροφορίες:  

κα. Πατικοπούλου,  

τηλ. 2310 276926,  

2310 277113  

 (εσωτ. 9)

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Ραδιοταξί EUROTAXI,  
τηλ. 2310 546522
Ραδιοταξί ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ,  
τηλ. 2310 214900
Ραδιοταξί ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,  
τηλ. 2310 550500
Ραδιοταξί MERCEDES,  
τηλ. 2310 525000
Ρet Taxi (Ταξί για κατοικίδια),  

τηλ. 2310 600310, 6948 284000
Δρομολόγια ΟΑΣΘ, πληρ. 185
Δρομολόγια τρένων, πληρ. 1110
Κρατ. Αερολιμένας «Μακεδονία»,  
τηλ. 2310 985000
Αεροπ. Εταιρεία Aegean  
Airlines, τηλ. 2310 476470
Αεροπ. Εταιρεία Olympic Air,  
τηλ. 801801.0101
Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, 
τηλ. 2310 322851

Οι παραστάσεις πιθανόν να αλλάξουν. 
Συνιστάται πριν προγραμματίσετε την έξοδό σας να επικοινωνήσετε με τα θέατρα. 

Εικαστικά - Tέχνες
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Άρθρο του εκδότη  
ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΛΛIΑΡΗ

προγραμματισμού πολιτι-
στικών εκδηλώσεων. 

Η αισθητική πλευρά 
Η σημερινή εικόνα είναι 

απαράδεκτη από αισθητι-

κής πλευράς. Τα κτίρια του 
Μεγάρου δεν είναι επαρ-
κώς φωταγωγημένα τις νυ-
χτερινές ώρες, με αποτέλε- 
σμα να επικρατεί σκοτάδι, 
με κινδύνους για τους πε-
ζούς και τους ποδηλάτες. 
Τα πλακάκια σε πολλά ση-
μεία είναι κατεστραμμένα, 
οι πεζόδρομοι έχουν λακ-
κούβες, ενώ σε κοντινή 
απόσταση έχει καταστρα-
φεί ακόμη και το οδόστρω-
μα του δρόμου που οδηγεί 

στη Σοφούλη. Τα σκουπί-
δια είναι διάσπαρτα (πολλά 
καταλήγουν στη θάλασσα) 
και η δυσάρεστη οσμή που 
αναδύεται είναι επιζήμια 
για την υγεία των πολιτών 
και ιδιαίτερα των κατοίκων 
της περιοχής. Σε όλα αυτά 
προστίθεται και η ύπαρξη 
του λυόμενου και ακατάλ-
ληλου (από πλευράς υγιει-
νής για μαθητές και εκπαι-
δευτικούς που εργάζονται 
στο χώρο του) σχολείου, 
που έπρεπε να κατεδαφι-

στεί εδώ και χρόνια, αλλά 
οι υπεύθυνοι επιμένουν να 
το διατηρούν. 

Εκδηλώσεις 
Είναι αναγκαίο ο αύλειος 

και ο περιβάλλοντας χώρος 
των κτιρίων του Μεγάρου 
να διαμορφωθούν σε υπαί-
θριο καλαίσθητο πολιτισμι-
κό χώρο, με πολύ πράσινο, 
κατάλληλα φωτισμένο, δια-
κοσμημένο με γλυπτά που 
έχουν σχέση με τη μουσι-
κή. Ανάμεσα στα δύο κτί-

ρια, υπάρχει ωραιότατος 
χώρος για υπαίθριες θερι-
νές εκδηλώσεις που «βγά-
ζει μάτι». Ωστόσο δεν αξιο-
ποιείται, παρόλο που διατέ-
θηκαν για την κατασκευή 
του αρκετά εκατομμύρια. 
Στο συγκεκριμένο χώρο, 
θα μπορούσαν να προγραμ-
ματίζονται όλο το καλο-
καίρι συναυλίες και μου-
σικά δρώμενα, με τα οποία 
θα παρουσιάζεται η ελληνι-
κή λαϊκή και παραδοσιακή 
κουλτούρα. Στο χώρο αυτό 
θα μπορούσε αρχικά να διε-
ξάγεται ακόμη και ένα φε-
στιβάλ ελληνικού παραδο-
σιακού τραγουδιού, με ταυ-
τόχρονη προβολή χορευτι-
κών συγκροτημάτων απ’ 
όλη τη χώρα, καθώς και μια 
σειρά από άλλες πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις που θα επε-
κτείνονται και σε συνεργα-
σίες άλλων όμορων βαλκα-
νικών και μεσογειακών χω-
ρών. Ο ζωτικός χώρος του 
Μεγάρου Μουσικής Θεσσα-
λονίκης δεν πρέπει να κλεί-
νει το καλοκαίρι, αλλά να 
γίνεται εστία δημιουργίας 
και προσφοράς για την πό-
λη. Η παραλιακή ζώνη, επί-
σης, δεν πρέπει να χρησιμο-
ποιείται μόνο για περίπα-
το, αναψυχή και ξεκούρα-
ση, αλλά και για προώθηση 
δράσεων για την ανάπτυξη 
του πολιτισμού και την πο-
λιτισμική αναβάθμιση της 
πόλης και του τουρισμού 
της.

 Έντυπα ενημέρωσης 
Η δημοτική αρχή, λοι-

πόν, σε κάθε περίπτωση θα 
πρέπει να ενημερώνει τους 
δημότες για τις πολιτιστι-
κές δράσεις που θα πραγμα-
τοποιούνται στο συγκεκρι-
μένο χώρο –και όχι μόνο–, 
ώστε το κοινό να ενημερώ-
νεται και να συμμετέχει σε 

αυτές. Προς αυτό το σκοπό 
μπορεί να αξιοποιήσει τα 
περίπτερα που έχουν κα-
τασκευαστεί κατά μήκος 
της παραλίας και μένουν 
κλειστά ή να εγκαταστήσει 
σταντ σε διάφορα σημεία. Η 
υλοποίηση αυτής της πρό-
τασης δεν απαιτεί μεγάλα 
χρηματικά ποσά, παρά μόνο 
βούληση και φαντασία από 
τους αρμόδιους. Γνωρίζου-
με ότι οι φορείς του πολιτι-
σμού, τα πολιτιστικά σωμα-
τεία, οι κοινότητες, τα μου-
σικά και χορευτικά συγκρο-

τήματα, είναι διατεθειμένοι 
να συμβάλλουν εθελοντικά 
για να προβάλλουν το έργο 
τους και να συμμετάσχουν 
στα φεστιβάλ, προκειμένου 
να ψυχαγωγήσουν το κοι-
νό. Όσο για τα απαραίτη-
τα έξοδα μεταφοράς τους, 
θα μπορούσαν να βρεθούν 
χορηγοί που θα στηρίξουν 
αυτή την προσπάθεια. Αρ-
κεί η δημοτική αρχή να το 
θελήσει και να προχωρήσει 
στην υλοποίηση ενός τέ-
τοιου προγράμματος.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Άρθρο

Το κτίριο της ΥΦΑΝΕΤ 

Στέγη για τη Συλλογή Κωστάκη

Τα παράπονα στο δήμαρχο!

Το Μέγαρο Μουσικής

SOS! Μήπως πρέπει να υπάρξουν θύματα για να γίνει παρέμβαση! 
Στο βάθος των κτιρίων του Μεγάρου Μουσικής, στον πεζόδρομο 
προς Σοφούλη βλέπουμε αυτό το χάλι!!!

Τα πλακάκια σε πολλά σημεία είναι κατεστραμμένα ενώ οι πεζόδρο-
μοι έχουν λακκούβες!

Όλα τα άρθρα του εκδότη Αντώνη Μαλλιάρη, που δημοσιεύτηκαν 
στην εφημερίδα "Πολιτισμικά", για τη Θεσσαλονίκη και τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι κάτοικοί της. 
Προτάσεις προς τη δημοτική αρχή για την επίλυσή τους.
εκδ. Μαλλιάρης-Παιδεία 2013, 
σχήμα. 14x21εκ., σελ. 176 Μόνο 5€

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Καλύτερη πόλη για καλύτερη ζωή

Σε συμβολική  τιμή

του ΜΙΕΤ καθίσταται επι-
τακτική, καθώς η ΥΦΑΝΕΤ 
ανήκει στην Εθνική Τρά-
πεζα. Τα χρήματα για την 
αναπαλαίωση του χώρου 
θα μπορούσαν να βρεθούν 
από χορηγούς, όπως είναι 
για παράδειγμα το Ίδρυ-
μα Νιάρχος. Με τον τρόπο 

αυτό θα μπορούσε να γίνει 
πραγματικότητα ένα έργο 
πνοής στη Θεσσαλονίκη και 
μάλιστα χωρίς κρατική επι-
βάρυνση, σημαντικός ανα-
σταλτικός παράγοντας σε 
μια περίοδο ισχνών αγελά-
δων για την Ελλάδα.

Συνέχεια από τη σελ. 1
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Γιορτές Ανοιχτού Θεάτρου 
Θεατρικά έργα σύγχρονου και κλασικού 
ρεπερτορίου περιλαμβάνουν οι "Γιορτές Ανοιχτού 
Θεάτρου" που πραγματοποιούνται από 1 Ιουλίου έως 
και 2 Αυγούστου. Στις εκδηλώσεις που διοργανώνει 
ο δήμος Θεσσαλονίκης για 33η χρονιά, θα πάρουν 
μέρος εννέα σχήματα με συνολικά δεκαπέντε 
παραστάσεις που δίνονται στο θέατρο Κήπου.  
Πληρ. τηλ. 2310256775. 

Θέατρα Δάσους και Γης 

Αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, 
μεγάλοι θίασοι από όλη την Ελλάδα και χορευτικές 
ομάδες συμμετέχουν στο 1ο Φεστιβάλ Δάσους. 
Πρόκειται για το νέο μεγάλο πολιτιστικό γεγονός της 
Θεσσαλονίκης από το  Κρατικό Θέατρο Βορείου 
Ελλάδος. Το Θέατρο Γης φιλοξενεί διάφορες 
εκδηλώσεις. πληρ. τηλ.: 2135200200, 2310245307. 

Μονή Λαζαριστών
Το φετινό Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, μ’ 
ένα σύνθετο πλέγμα εκδηλώσεων, ξεκίνησε 
στις αρχές Ιουνίου και στους τέσσερις μήνες που 
θα διαρκέσει φιλοδοξεί να γίνει πόλος έλξης και 
σημείο αναφοράς όσων ενδιαφέρονται για την 
καλή μουσική, τις σπουδαίες παραστάσεις, τις 
πρωτότυπες εκδηλώσεις. Σταυρούπολη, πληρ. τηλ: 
2310589200, και 589.237.

Μερκούρεια. 
Στο ανοιχτό θέατρο “Μάνος Κατράκης” στις Συκιές, 
του δήμου Νεάπολης-Συκεών θα πραγματοποιηθούν 
τον Αύγουστο για 21η χρονιά τα “Μερκούρεια” η 
συνάντηση των ΔΗΠΕΘΕ. Ένας θεσμός που αποτελεί 
φόρο τιμής στη Μελίνα Μερκούρη, με θεατρικές 
παραστάσεις των δημοτικών περιφερειακών 
θεάτρων. Συκιές, πληρ. τηλ.  2310-631305, 2313-
313125, -126.

Βαλκανική Πλατεία  
Στη Νεάπολη πραγματοποιείται εδώ και 16 χρόνια, 
κάθε χρόνο στο τέλος του καλοκαιριού η Βαλκανική 
Πλατεία. Μια γιορτή πολιτισμού με συμμετοχές απ’ 
όλες τις χώρες τις βαλκανικής, που καθιερώθηκε 
σαν θεσμός μετά από τη θερμή ανταπόκριση των 
κατοίκων της περιοχής. Πληρ. τηλ. 2310671100, 2313 
313200. 

Παρά Θιν' Αλός 
Η φράση του Oμήρου, “παρά θιν' αλός” που 
σημαίνει "δίπλα στη θάλασσα, στην αμμουδιά" δίνει 
το στίγμα των εκδηλώσεων που εδώ και 25 χρόνια 
διοργανώνει ο δήμος Καλαμαριάς. Οι περισσότερες 
εκδηλώσεις γίνονται στους χώρους του πρώην 
στρατοπέδου Κόδρα, Πληρ. τηλ. 2313314570.

Θέρμης Δρώμενα
Στο τέλος του καλοκαιριού διοργανώνονται στο 
Φράγμα της Θέρμης και στα δημοτικά διαμερίσματα 
από το δήμο Θέρμης, τα «Θέρμης Δρώμενα» με 
πλούσιο πρόγραμμα. Πληρ. τηλ. 2313300700, 2310-
463423.

Καλοκαίρι στο δήμο Βόλβης
Μουσικές συναυλίες και αφιερώματα, θεατρικές 
παραστάσεις, περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του 
“Πολιτιστικού Καλοκαιριού” που διοργανώνεται στην 
Ασπροβάλτα, το Σταυρό και άλλες περιοχές του 
δήμου Βόλβης Θεσσαλονίκης, την περίοδο Ιουλίου 
- Αυγούστου. Δήμος Βόλβης, πληρ. τηλ. 2397061500 
και 2397330200. 

Φεστιβάλ Αμφίπολης
Κορυφαίο θεσμό αποτελεί το Φεστιβάλ Αμφίπολης 
που πραγματοποιείται φέτος για 17η χρονιά στο 
Αρχαιολογικό Πάρκο της Αμφίπολης, τον Ιούλιο και 
τον Αύγουστο. Στην  έναρξη του Φεστιβάλ, στις 3 
Ιουλίου θα διεξαχθεί ημερίδα με θέμα «Αμφίπολη 
μια διαχρονικά αρχαία πόλη» στο πλαίσιο της οποίας 
θα πάρουν μέρος γνωστοί Έλληνες αρχαιολόγοι - 
επιστήμονες. Πληρ. τηλ.2324350100, 2322032474. 

Στις πλατείες της Χαλκιδικής 
Τα 17χρόνια ζωής συμπληρώνει το Φεστιβάλ 
Θάλασσας που διοργανώνει ο δήμος Νέας 
Προποντίδας στο αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. 
Επίσης φέτος ο δήμος διοργάνωσε το Δημοτικό 
Φεστιβάλ Πλατείας που πραγματοποιείται στις 
κεντρικές πλατείες των Ν. Μουδανιών, της Νέας 
Τρίγλιας και της Νέας Καλλικράτειας μέχρι τις 26 
Αυγούστου. Πληρ. τηλ. 2373350200. 

Στο Πόζαρ 
Ένας νέος θεσμός είναι το Φεστιβάλ Πόζαρ στην 
Αλμωπία Πέλλας, 17, 18 και 19 Ιουλίου, σ’ ένα τόπο 
που συνδυάζει νερό και βουνό μαζί με....αγαπημένες 
μουσικές! Πληρ. τηλ. 6937240244, 6973.65.8182.

Φεστιβάλ Ολύμπου
Το Φεστιβάλ Ολύμπου κλείνει φέτος 44 
χρόνια καλλιτεχνικής παρουσίας στο χώρο της 
Βόρειας Ελλάδας. Τα καλλιτεχνικά γεγονότα που 
παρουσιάζονται αναφέρονται σε όλες τις μορφές 
της τέχνης, αρχαίο και σύγχρονο θέατρο, κλασική, 
βυζαντινή, παραδοσιακή και σύγχρονη μουσική, 
αρχαιολογικές ημερίδες, εικαστικές εκθέσεις, 
λογοτεχνικές εκδηλώσεις, παιδικό θέατρο. Στο 
φετινό φεστιβάλ τιμώμενη χώρα είναι το Μαρόκο. 
Πληρ. τηλ. 2351076041. 

Φεστιβάλ Κασσάνδρας 

Το 23ο Φεστιβάλ Κασσάνδρας είναι ανανεωμένο 
και υπόσχεται να φέρει ένα ξεχωριστό πολιτιστικό 
καλοκαίρι στην όμορφη Χαλκιδική μας με ποιοτικές 
θεατρικές παραστάσεις, σπουδαίες μουσικές 
συναυλίες και αλλά σημαντικά πολιτιστικά δρώμενα 
στο Αμφιθέατρο Σίβηρης.  Πληρ. τηλ. 2374023997. 

Φεστιβάλ Σάνη 
Το Sani Festival, μια γιορτή της μουσικής, που 
ξεκίνησε το 1993, για να καθιερωθεί μετά από 22 
χρόνια συνεχούς παρουσίας ως μια διοργάνωση με 
υψηλό προφίλ και διακριτό στίγμα στον πολιτιστικό 
χάρτη της χώρας μας, έφτασε στην 23η διοργάνωσή 
του. Αρχίζει στις 11 Ιουλίου. Στο λόφο της Σάνης, 
πληρ. τηλ. 2310317327. 

Επτά Άγγελοι Φιλίππων 
Το Φεστιβάλ Φιλίππων παίρνοντας σαν αφορμή – 
και θέλοντας με τον «τρόπο» του να πει το δικό του 
παρών – στην επίσημη ελληνική υποψηφιότητα του 
αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων για την ένταξή 
του στον κατάλογο των μνημείων της παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, φέτος είναι 
αφιερωμένο σε εφτά Αγγέλους. Η έναρξη του 
Φεστιβάλ έγινε  στις 4 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί 
στα τέλη Αυγούστου. Πληρ. τηλ. 2513 500218, 
6934245904.

 Γιορτές Γης στη Βλάστη 
Οι γιορτές επρόκειτο να γίνουν από 9 έως 12 
Ιουλίου, στο πανέμορφο, φυσικό τοπίο της Βλάστης 
Εορδαίας αλλά αναβλήθηκαν λόγω πολιτικών 
εξελίξεων και πιθανών να γίνουν στην πανσέληνο 
του Αυγούστου, το τετραήμερο 28-31. Πληρ. τηλ. 
2463092311, 2310277997. 

Συνάντηση νέων στον Άρδα 
 Η 21η Συνάντηση Νέων Άρδα θα γίνει από 21 
έως 26 Ιουλίου στις Καστανιές του Έβρου, για να 
ενώσει χιλιάδες νέους. Ένα πενθήμερο μουσικής, 
κατασκήνωσης, έντασης και ελευθερίας, γεμάτο 
εκδηλώσεις και παράλληλες δράσεις μέσα στο 
καταπράσινο παραποτάμιο δάσος του ποταμού 
Άρδα! Πληρ. τηλ. 2552071088. 

River party Νεστορίου 
Μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής 
και δύο guests από το εξωτερικό, ο Gramatik και 
o James Arthur (για πρώτη φορά στην Ελλάδα), 
έρχονται στο 37ο River Party για ένα non-stop 
μουσικό πενταήμερο στις όχθες του Αλιάκμονα, 
απο τις 27 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Πληρ. τηλ. 
24670 31077, 31012.

Πλάι στο κύμα 
Το 15ο "Πλάι στο Κύμα" Φεστιβάλ Κεραμωτής θα γίνει 
το διήμερο 24-26 Ιουλίου με Έλληνες τραγουδιστές, 
στην Κεραμωτή. Πληρ. τηλ.  25910 51788.

Το Δάσος Αλλιώς 
Μουσικό κατασκηνωτικό φεστιβάλ «Καστανόδασους 
2015» ή το «Δάσος Αλλιώς» διοργανώνεται στο 
Εμπόριο Εορδαίας (Καστανόδασος) από τις 16 ως 
τις 19 Ιουλίου. Πληρ. τηλ. 6970253623.

Εκδηλώσεις - εικαστικά - τέχνες

Τα φεστιβάλ του Καλοκαιριού

Πού μπορείτε να πάτε,  
τι θα δείτε, τι θα ακούσετε

Το καλοκαίρι οι πολιτιστικοί φορείς και οι δήμοι 
διοργανώνουν τα γνωστά σε όλους μας Φεστι-
βάλ. Όπου κι αν βρεθείτε, Σαββατοκύριακο ή κα-
θημερινή, σίγουρα θα σας δοθεί η δυνατότητα 
να παρακολουθήσετε μια θεατρική παράσταση 
ή μια συναυλία, να θαυμάσετε εικαστικές εκ-
θέσεις και γενικότερα να συμμετάσχετε σε μια 
εκδήλωση τέχνης και πολιτισμού. Τα γνωστότερα 
φεστιβάλ και διοργανώσεις (τα προγράμματα 
των οποίων θα βρείτε στο Πολιτισμικό Ημερολό-
γιο σελ. 13-15) είναι:
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Σχήμα: 14x21
ΣΕΛ. 488

Σχήμα: 14x21
ΣΕΛ. 558

Σχήμα: 14x22
ΣΕΛ. 256

Σχήμα: 17x24
ΣΕΛ. 258 

Σχήμα: 17x24
ΣΕΛ. 326

Σχήμα: 14x21 cm 
ΣΕΛ. 232

Σχήμα: 14x22
ΣΕΛ. 550

Σχήμα: 14x21 cm 
ΣΕΛ. 342

Σχήμα: 14x22
ΣΕΛ. 440

Σχήμα: 14x21
ΣΕΛ. 272

Βιβλιοπροτάσεις

Mόνο
16,92€

Mόνο
16,83€

Mόνο
6,62€

Mόνο
6,62€

Mόνο
13,95€

Mόνο
13,41€

Mόνο
17,01€

Mόνο
11,50€

Mόνο
16,74€

Mόνο
14,38€ Σχήμα: 14x21

ΣΕΛ. 270

Σχήμα: 14χ22 cm 
ΣΕΛ. 300

Mόνο
11,52€

Mόνο
11,50€

ΖΩΗ ΜΕΘΟΡΙΑ
ΠΑΤΑΚΗ

Η ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχήμα: 14x21
ΣΕΛ. 414

Σχήμα: 14χ21 cm 
ΣΕΛ. 420

ΣX. 14x22
ΣΕΛ. 150

ΣX. 14x22
ΣΕΛ. 156+

Σχήμα: 11x16
ΣΕΛ. 318

Σχήμα: 12x17 cm 
ΣΕΛ. 304

Σχήμα: 14x16
ΣΕΛ. 502

Σχήμα: 14χ21 cm 
ΣΕΛ. 394

Mόνο
6,93€

Mόνο
26,84€

Mόνο
9,90€

Mόνο
4,95€

Mόνο
13,95€

Mόνο
16,84€

Mόνο
14,94€

Mόνο
16,20€

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ
BELL

ΤΟ ΠΕΝΘΟΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΙΨΥ

ΣΚΕΨΟΥ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΑΤΑΚΗ

ΠΑΕΙ Η ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 
ΣΤΗΝ ΚΡΕΜ ΜΠΡΟΥΛΕ;
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΤΡΟΪΚΑ- Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ  
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Α.Α.ΛΙΒΑΝΗ

ΦΛΟΓΑ ΠΟΥ ΣΙΓΟΚΑΙΕΙ
ΚΕΔΡΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ
Α.Α.ΛΙΒΑΝΗ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ
ΚΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΤΡΑΓΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ-ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΠΑΤΑΚΗ

ΠΡΩΤΗ ΑΓΑΠΗ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΟΙ ΒΙΟΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Η ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ 
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΕΣΠΕΡΙΑ
Α.Α.ΛΙΒΑΝΗ

Η ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΒΩΝΑ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ ΜΑΚΡΙΑ
Α.Α.ΛΙΒΑΝΗ

ΣΚΑΝΔΑΛΟ
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΩΡΗΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ
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Του Κουτρούλη ο γάμος

Την πιο… «Αριστοφανική» κωμωδία του νεοελληνικού 
θεάτρου ανεβάζει αυτό το καλοκαίρι το ΚΘΒΕ. Το 
έργο «Του Κουτρούλη ο γάμος», που γράφτηκε 
από τον Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή στα 1843, 
παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία και επεξεργασία 
κειμένων του Γιάννη Καλατζόπουλου. Μέσα από 
την ξεκαρδιστική ιστορία του Κουτρούλη, του 
καλοκάγαθου ράφτη από την Σύρο, που για να τον 
δεχτεί για σύζυγό της η ωραία Ανθούσα θέτει ως 
όρο να γίνει… υπουργός, ο Ραγκαβής αποκαλύπτει με 
αξιοθαύμαστη τόλμη τις μεθόδους και τις πρακτικές 
που από τότε διέπουν το πολιτικό μας σύστημα: την 
εξασφάλιση ξένης υποστήριξης, την διαπλοκή, την 
εξαγορά συνειδήσεων, τις πελατειακές σχέσεις 
και την θυσία του δημοσίου στο ατομικό συμφέρον. 
Παίζουν: Τάσος Πεζιρκιανίδης (Κουτρούλης), 
Νικόλας Μαραγκόπουλος (Στροβίλης), Κλειώ-
Δανάη Οθωναίου (Ανθούσα), Αστέρης Πελτέκης 
(Ξανθούλης), Δημήτρης Κολοβός (πατέρας), κ.ά.

Πριν το Χάραμα

Ένα ιδιαίτερο, γεμάτο αγαπημένα τραγούδια και 
συναίσθημα θεατρικό έργο το “Πριν το Χάραμα”, 
των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα 
περιοδεύει στην Ελλάδα. Το έργο ταυτόχρονα 
όμως είναι μια πολύ δυνατή και συγκινητική ερωτική 
ιστορία, που διαδραματίζεται μεταπολεμικά, στα 
χρόνια ακριβώς των μεγάλων λαϊκών δημιουργών, 
τραγουδιών και φωνών. Οι ήρωες του έργου είναι 
άνθρωποι του τραγουδιού που ζουν με πάθος τα 
πάθη τους! Οι ιστορίες τους διατρέχουν την νεότερη 
ιστορία της Ελλάδας από την απελευθέρωση, 
στον Εμφύλιο, στην μεταπολεμική Ελλάδα και την 
δικτατορία. Τους βασικούς ρόλους έχουν αγαπημένοι 
τραγουδιστές και ηθοποιοί: Σοφία Βόσσου, Στέλιος 
Διονυσίου , Ευθύμης Ζησάκης, Κατερίνα Κούκα, 
Μπέτυ Μαγγίρα, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, 
Ορέστης Τζιόβας. 

Η Ιφιγένεια στη χώρα των Ταύρων
Το αριστοτεχνικής δόμησης έργο του Ευριπίδη «Η 
Ιφιγένεια στη χώρα των Ταύρων» είναι η καλοκαιρινή 
παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 
σε μετάφραση –σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου. 
Πρόκειται για ένα έργο γεμάτο λυρισμό το οποίο 
στάθηκε σημείο αναφοράς στην μετέπειτα 
Ευρωπαϊκή ανθρωπιστική παράδοση και τον 
Διαφωτισμό. Στην δική μας εποχή, που βαρβαρότητες 
ανάλογες εκείνων της «χώρας των Ταύρων» 
αρχίζουν να φαίνονται δυστυχώς όλο και λιγότερο 
μυθικές, η επιστράτευση της ευφυΐας και του ήθους 
καθώς και η άρνηση της άλογης βίας που οδηγεί 
τους κεντρικούς ήρωες στο αίσιο τέλος του έργου, 
μοιάζουν κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτες. Με 
τους Αμαλία Μουτούση, Γιώργο Χρυσοστόμου, Άννα 
Καλαϊτζίδου.

Εκκλησιάζουσες από το Εθνικό

Τις «Εκκλησιάζουσες», μια πολιτική κωμωδία-σάτιρα 
από τις πιο χαρακτηριστικές του Αριστοφάνη 
παρουσιάζει το Εθνικό Θέατρο το φετινό καλοκαίρι, 
σε μετάφραση Μίνωα Βολανάκη και σκηνοθεσία 
Γιάννη Μπέζου. Μετά την ήττα της Αθήνας στον 
Πελοποννησιακό πόλεμο, η διαφθορά και οι 
ανισότητες έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Έτσι 
οι Αθηναίες, με πρωτοβουλία της Πραξαγόρας, 
αποφασίζουν να αντιδράσουν δυναμικά. 
Μεταμφιεσμένες σε άντρες, πηγαίνουν κρυφά 
στην Εκκλησία του Δήμου και περνούν ένα ψήφισμα 
που τους δίνει την εξουσία. Επιβάλλουν τις πολιτικές 
τους μεταρρυθμίσεις και εφαρμόζουν περιουσιακή 
και ερωτική κοινοκτημοσύνη. Ωστόσο, η υλοποίηση 
του προγράμματός τους θα αποδειχτεί ουτοπική και 
θα υπονομευθεί από διαδοχικές κωμικοτραγικές 
καταστάσεις. Παίζουν Πάνος Βλάχος, Μπάμπης 
Γαλιατσάτος, Γιάννης Ζουγανέλης, Θανάσης 
Ισιδώρου κ.ά.

Άντρες έτοιμοι για όλα 

Οι “Άντρες έτοιμοι για όλα” περιοδεύουν σε όλη την 
Ελλάδα, για να χαρίσουν πολύ γέλιο. Ο Θανάσης 
Παπαθανασίου και ο Μιχάλης Ρέππας διασκεύασαν 
το έργο των Νεοζηλανδών Stephen Sinclair και 
Anthony McCarten "Ladies Night" που παίχτηκε 
με μεγάλη επιτυχία το 1987, το προσάρμοσαν 
στην ελληνική πραγματικότητα και παρέδωσαν 
μια απολαυστική κωμωδία. Σε μια επαρχιακή πόλη 
μια αντροπαρέα, που δοκιμάζεται από πολλά και 
πολλαπλά οικονομικά προβλήματα, αποφασίζει να 
τα λύσει με ένα πρωτότυπο τρόπο. Η απελπισία 
οδηγεί ένα καφετζή (Κώστας Κόκλας), ένα ταξιτζή 
(Τόνι Δημητρίου), ένα δημοτικό υπάλληλο (Γιάννη 
Τσιμιτσέλη), ένα φούρναρη (Κώστας Ευριπιώτη) 

και ένα σπουδαστή (Μάνος Ιωάννου) να γίνουν 
στρίπερ. 

Η Αντιγόνη από την 5η Εποχή
Ένα από τα κορυφαία κείμενα της αρχαίας ελληνικής 
γραμματείας, την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή ανεβάζει 
φέτος το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα η “5η Εποχή Τέχνης” 
σε συνεργασία με το ΔHΠΕΘΕ Βέροιας. Κείμενο 
βαθύτατα πολιτικό, που θίγει τόσο την αλαζονεία της 
εξουσίας, όσο και την ανάγκη του ανθρώπου να ζει 
ελεύθερος σύμφωνα με το προσωπικό σύστημα 
αξιών του. Πρωταγωνιστικό δίδυμο της παράστασης, 
που φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Θέμη 
Μουμουλίδη, είναι ο Νικήτας Τσακίρογλου στο ρόλο 
του βασιλιά της Θήβας Κρέοντα και η Ιωάννα Παππά 
σε εκείνον της Αντιγόνης.  Μαζί με τους υπόλοιπους 
ηθοποιούς (Σταύρος Ζαλμάς, Νίκος Αρβανίτης, Λουκία 
Μιχαλοπούλου, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, 
Χρήστος Πλαΐνης, Κώστας Βελέτζας, Γιώργος 
Παπαπαύλου, Μάνος Καρατζογιάννης, Γιώργος 
Νούσης κ.α.) θα εξιστορήσουν επί σκηνής την 
προσπάθεια της Αντιγόνης να θάψει τον νεκρό 
αδελφό της, Πολυνείκη, παρά την αντίθετη εντολή 
του Κρέοντα, θέτοντας την τιμή των Θεών και 
την αγάπη για εκείνον, υπεράνω των νόμων των 
ανθρώπων. 

Αχαρνής του Αριστοφάνη

Η πολιτική κωμωδία του Αριστοφάνη «Αχαρνής», 
σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα περιοδεύει 
ανά την Ελλάδα. Ο Γιάννης Κακλέας, απρόβλεπτος 
πάντα, συνεχίζει τη διερεύνηση της σκηνικής 
αριστοφανικής φόρμας, με μια πλειάδα εξαιρετικών 
κωμικών ηθοποιών, σε ένα έργο που υμνεί τα 
αγαθά της ειρηνικής συνύπαρξης, σαρκάζοντας 
τους πολεμοκάπηλους. Υπόθεση: Όταν η πολιτική 
διαφθορά κυριαρχεί, ο Δικαιόπολης αναλαμβάνει 
πρωτοβουλία για Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Αξιοκρατία. 
Παίζουν Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Χρήστος 
Χατζηπαναγιώτης, Άρης Σερβετάλης, Φάνης 
Μουρατίδης, Λεωνίδας Καλφαγιάννης κ.ά. 

Οι Νεφέλες 
Το εμβληματικό έργο της αρχαίας κωμωδιογραφίας, 
οι «Νεφέλες» του Αριστοφάνη, σηματοδοτεί φέτος 
το καλοκαίρι μια ξεχωριστή συσπείρωση θεατρικών 
δυνάμεων. Οι «Νεφέλες» δεν παύουν να συγκινούν 
και να ιντριγκάρουν, τυγχάνοντας προνομιακής 
θεατρικής μεταχείρισης, αφού το θέμα τους αγγίζει 
και αναλύει παθογένειες που επανέρχονται στις 
ανθρώπινες κοινωνίες. Ανεβαίνει σε σκηνοθεσία 
Βασίλη Παπαβασιλείου και παραγωγή Stefi & Lynx 
Productions. Παίζουν Πέτρος Φιλιππίδης, Στέλιος 
Μάινας, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Γεράσιμος 
Σκιαδαρέσης, Τάσος Γιαννόπουλος κ.ά. 

Πρότυπος Οίκος... Αντοχής
«Πρότυπος Οίκος... Αντοχής». Πρόκειται για την 
ξεκαρδιστική κωμωδία ηθών του Χάρη Ρώμα που 
παίχτηκε με μεγάλη επιτυχία όλη τη χειμερινή 
σεζόν και περιοδεύει το καλοκαίρι. Η κωμωδία έχει 
κατεξοχήν φαρσικά στοιχεία αλλά και έντονη κριτική 
ματιά στην ανθρώπινη υποκρισία. Έτσι το τελικό 
ζητούμενο είναι να αποφασίσει ο θεατής ποιος είναι 
τελικά πόρνη σε αυτή τη ζωή. Αυτός που εκπορνεύει 
το σώμα του ή αυτός που εκπορνεύει την ψυχή του;. 
Πρωταγωνιστούν  Χάρης Ρώμας, Σοφία Μουτίδου. 

Σε περιοδεία βρίσκονται το καλοκαίρι οι θίασοι 
παρουσιάζοντας ενδιαφέρουσες παραστάσεις 
από πόλη σε πόλη και από φεστιβάλ σε φεστιβάλ. 
Μεταξύ των παραστάσεων που θα ανέβουν και 
στη Θεσσαλονίκη είναι: 

Oι παραστάσεις  
του Καλοκαιριού
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Τάκης Ζαχαράτος

Ο Τάκης Ζαχαράτος περιοδεύει με μια παράσταση 
που αφήνει  εποχή.  Με νέες μεταμορφώσεις, 
ανανεωμένα κείμενα, νέες μιμήσεις, εντυπωσιακά 
λαμπερά κοστούμια και άφθονη καυστική σάτιρα της 
ελληνικής πραγματικότητας σε ανατρεπτικό δίωρο 
one man show.  

Νταλάρας, Βιτάλη, Γλυκερία

Ο Γιώργος Νταλάρας, η Ελένη Βιτάλη και η Γλυκερία, 
τρεις μεγάλοι ερμηνευτές, τρεις φωνές που έγραψαν 
και συνεχίζουν να γράφουν την δική τους ιστορία, 
συναντιούνται ξανά στη σκηνή για να θυμηθούν και 
να μας θυμίσουν τραγούδια σταθμούς στο ελληνικό 
τραγούδι, αλλά και να σηματοδοτήσουν το σήμερα. 
Με την προσωπική του ιστορία ο καθένας, την πείρα 
τους, την απαράμιλλη τέχνη τους και το μοναδικό 
ταλέντο τους, υπόσχονται να μας χαρίσουν με την 
αστείρευτη φλόγα τους για τραγούδι, καλοκαιρινές 
βραδιές πραγματικής ψυχαγωγίας και χαράς σε 
ένα πρόγραμμα που μας ταξιδεύει στο χρόνο, 
μας ξαναφέρνει στο νου γλυκές αναμνήσεις από 
χρόνια ξέγνοιαστα, ήχους αγαπημένους και στίχους 
αξέχαστους σε μια μουσική διαδρομή γεμάτη 
εναλλαγές και όμορφες εκπλήξεις.

Με μια βαλίτσα στο χέρι

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη ξεκίνησε με  “μια βαλίτσα 
στο χέρι …”  περιοδεία σε όλη την Ελλάδα και τη 
Κύπρο. Με τραγούδια που κάνουν ένα πρόγραμμα 
απρόβλεπτο, ανατρεπτικό με την Ελεωνόρα επί 
σκηνής, να μοιράζεται τα τραγούδια που τραγουδάμε, 
σε ένα ρεσιτάλ ερμηνείας βασισμένο στη μοναδική 
φωνή και παρουσία της. Μια παράσταση με την 
αισθητική και την σφραγίδα της.

Νατάσσα Μποφίλιου
Η Νατάσσα Μποφίλιου, μία από τις πιο αγαπημένες 
ερμηνεύτριες του κοινού, ύστερα από ένα 
χειμώνα αποχής από τις ζωντανές εμφανίσεις, 
ξεκίνησε μια νέα πανελλαδική περιοδεία. Ο Θέμης 
Καραμουρατίδης κι ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, 
ισορροπώντας στις δυο πτυχές της προσωπικότητας 
της ερμηνεύτριας - την ευαισθησία και το πάθος- 
έστησαν ένα φωτεινό καλοκαιρινό πρόγραμμα που 
θα γυρίσει ολόκληρη την Ελλάδα. Στο πρόγραμμα 
προστίθενται σε πρώτη παρουσίαση τα τραγούδια 
από τις "Πρώτες Λέξεις", τη νέα συνεργασία της 
Νατάσσας με τον Σωκράτη Μάλαμα, το Θέμη 
Καραμουρατίδη και τον Οδυσσέα Ιωάννου.

Ψυχή και σώμα 
Η μουσική παράσταση «Ψυχή και Σώμα», η οποία 
χαρακτηρίστηκε ως μία απρόβλεπτη μουσική 
συνεύρεση, ένα σύγχρονο αμάλγαμα παράδοσης 
και σύγχρονης εξέλιξης, ένα μουσικό ταξίδι 
υψηλής αισθητικής και συγκίνησης που καταργεί 
τα καθιερωμένα μουσικά σύνορα, ταξιδεύει στην 
Ελλάδα.  Πρωταγωνιστές η φωνή του Κωνσταντίνου 
και η ποντιακή λύρα του Ματθαίου Τσαχουρίδη. 
Μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς συνομιλούν επί 
σκηνής με ήχους των Puccini, Tchaikovsky, Χατζιδάκι, 
Πλέσσα, Rodrigo, συναντούν τον Στέλιο Καζαντζίδη, 
ανταμώνουν με την ελληνική παράδοση, τις 
μουσικές γειτονιές του κόσμου και συστήνουν τις 
δικές τους συνθέσεις.

Μικρούτσικος – Μάνου - Θωμαΐδης

Ο Θάνος Μικρούτσικος κάνει την βασική καλοκαιρινή 
του περιοδεία με την Αφροδίτη Μάνου και τον 
Κώστα Θωμαΐδη... Με τον ερμηνευτή τα τελευταία 
χρόνια συνεργάζονται συχνά (Καβάφης, Αφιέρωμα 
στο Μπρεχτ κλπ) με την ερμηνεύτρια έχουν να 
συνεργαστούν πολλά χρόνια... Στις συναυλίες 
του Μικρούτσικου θα εμφανιστούν επίσης η Ρίτα 
Αντωνοπούλου, η Άννα Λινάρδου, ο Γιάννης 
Κότσιρας, ο Δημήτρης Μπάσης, ο Μανώλης Μητσιάς 
και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

Μαχαιρίτσας - Κότσιρας
Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας και ο Γιάννης Κότσιρας, δυο 
ξεχωριστοί καλλιτέχνες , από τους σημαντικότερους 
της Ελληνικής μουσικής σκηνής, ενώνουν ξανά τις 
δυνάμεις τους και έρχονται να συνεχίσουν από εκεί 
που είχαν μείνει πριν χρόνια με ένα μοίρασμα που 
τους έλειψε επί σκηνής. Ο μοναδικός τους τρόπος 
να «παντρεύουν» το ροκ με το λαϊκό, τον ηλεκτρικό 
ήχο με τη μελωδία και τον λυρισμό, η ευκολία τους να 
φλερτάρουν με το διαφορετικό και να «αναγεννούν» 
αγαπημένα τραγούδια με δημιουργικές διασκευές 
γεμάτες φαντασία και πάθος είναι τα συστατικά για 
την ενδιαφέρουσα συνεύρεση τους επί σκηνής.

Θανάσης Παπακωνσταντίνου
Ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου και οι μόνιμοι 
συνεργάτες του θα προσπαθήσουν κι αυτό το 
καλοκαίρι να προσφέρουν απόλαυση και στοχασμό 
παίζοντας και τραγουδώντας για τα απλά και τα 
περίπλοκα με οδηγό την παράδοση από τη μια και 
τον μαγικό ρεαλισμό από την άλλη.  

Γιάννης Χαρούλης

Ο Γιάννης Χαρούλης ξεκίνησε μια σειρά 
καλοκαιρινών συναυλιών στην Αθήνα, τη 
Θεσσαλονίκη και πολλές άλλες πόλεις σε όλη την 
Ελλάδα. Με το λαούτο του και όλα όσα προκαλεί η 
ιδιαίτερη φωνή και παρουσία πάνω στη σκηνή, σε 
ένα οδοιπορικό στο χθες που ξυπνάει τις μουσικές 
μνήμες και στο σήμερα που χτίζει το μουσικό μας 
μέλλον. Ανήσυχος και πρωτοπόρος από την μια, 
παραδοσιακός από την άλλη, ροκάρει με το λαούτο 
του σε μουσικά μονοπάτια όπου ο ηλεκτρισμός 
συναντά αρχέγονους ήχους της Κρήτης.

Πλιάτσικας – Μηλιώκας – Καζούλης
Ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ο Γιάννης Μηλιώκας 
ξεκίνησαν περιοδεία στην Ελλάδα και σε ορισμένες 
συναυλίες, παρέα τους είναι ο Βασίλης Καζούλης. Κάθε 
συναυλία είναι μια αναδρομή με μοναδικό τρόπο σε 
τραγούδια απ’το 1989 έως το 2015. Μία ξεχωριστή 
μουσική εκδοχή, πολύ γνωστών κομματιών, από την 
εποχή των Πυξ Λαξ και της προσωπικής πορείας 
του Φίλιππου, μαζί με τραγούδια από την ιδιαίτερη 
μουσική διαδρομή του Γιάννη, που φιλοδοξούν να 
δημιουργήσουν ακουστικές και ηλεκτρικές ενότητες 
που θα χρωματίσουν τις βραδιές των παραστάσεων 
τους στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Χατζής - Ζήνα
Ο Κώστας Χατζής και η Πέγκυ Ζήνα συναντιούνται 
για πρώτη φορά μαζί σε μια άκρως ενδιαφέρουσα 
μουσική συνύπαρξη με μελωδίες και τραγούδια που 
αγάπησαν. Ξεκίνησαν την καλοκαιρινή περιοδεία, 
ένα μουσικό ταξίδι σε επιλεγμένους σταθμούς 
σε όλη την Ελλάδα. Ενορχήστρωση- Διεύθυνση 
Ορχήστρας: Γιώργος Παγιάτης.

Ελευθερία Αρβανιτάκη
Με το σπουδαίο της ρεπορτόριο, αλλά και τραγούδια 
από την τελευταία της δισκογραφική της δουλειά με 
τίτλο “9 +1 Ιστορίες” που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο, 
η Ελευθερία Αρβανιτάκη ταξιδεύει στην Ελλάδα. Για 
μια ακόμα φορά, με φόντο τον ελληνικό έναστρο 
καλοκαιρινό ουρανό η Αρβανιτάκη μας χαρίζει 
μοναδικές ερμηνείες σε τραγούδια που έχουμε 
αγαπήσει. Μαζί της και ο τραγουδιστής Πάνος Ζώης. 

Τσαλιγοπούλου και  Boğaz musique
Η Ελένη Τσαλιγοπούλου και οι Boğaz musique, ύστερα 
από έναν χειμώνα επιτυχημένων εμφανίσεων, 
ξεκίνησαν την καλοκαιρινή τους περιοδεία και μας 
προσκαλούν σε μία σειρά συναυλιών σε ολόκληρη 
την Ελλάδα, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, 
ενώνοντας με τρόπο απρόσμενο και γοητευτικό όλες 
τους τις μεγάλες μουσικές αγάπες. Η νοσταλγία και 
η συγκίνηση της Ανατολής αναμειγνύεται μοναδικά 
με την ένταση και τον δυναμισμό της Δύσης σε ένα 
παθιασμένο, διονυσιακό και άκρως καλοκαιρινό 
πρόγραμμα. 

Εκτός από τους θιάσους, σε περιοδεία βρίσκονται 
και γνωστοί καλλιτέχνες της μουσικής σκηνής, 
οι οποίοι είτε σε συνεργασία είτε μόνοι δίνουν 
συναυλίες ξεσηκώνοντας το κοινό.

Oι συναυλίες  
του Καλοκαιριού
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Τώρα όσο πιο πολύ ψωνίζεις  τόσο πιο πολύ κερδίζεις!
σε όλα τα βιβλιοπωλεία  

για αγορές από 5€ - 15€
δωροεπιταγή20%

Επιλέξτε τα δώρα σας ανάμεσα από 1000 τίτλους βιβλίων και άλλων προϊόντων, όπως:

Οι δωροεπιταγές εξαργυρώνονται, μόνο στο κατάστημά μας 
στην Τσιμισκή 43 & Βασ. Ηρακλείου 38, με δική σας επιλογή, 
από τους 1000 τίτλους βιβλίων και άλλων προϊόντων, που θα 
βρείτε στο τμήμα δωροεπιταγών. Ισχύει για αγορές από 5€ και 
άνω και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.Εμπορικό κέντρο "Πλατεία" - Τσιμισκή 43 & Βασ. Ηρακλείου 38

 Εξαιρούνται μόνο τα βιβλία  που υπάγονται στην ενιαία τιμή βιβλίου. 
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Τώρα όσο πιο πολύ ψωνίζεις  τόσο πιο πολύ κερδίζεις!
σε όλα τα βιβλιοπωλεία  

Βιβλία παιδικά, 
εγκυκλοπαιδικά, 

λογοτεχνικά, 
μαγειρικής, 
τέχνης κ.ά.,  

 χαρτικά, 
σχολικά, 

παιχνίδια, 
είδη γραφείου, 

είδη δώρου,  
μικροέπιπλα και κ.ά. 

χωρίς 
καμία επιβάρυνση!

Επιλέξτε τα δώρα σας ανάμεσα από 1000 τίτλους βιβλίων και άλλων προϊόντων, όπως:

βιβλιοπωλεία - εκδόσεις - εκδηλώσεις
� Τσιμισκή 43 & Βασ. 

Ηρακλείου 38, Θεσ/νίκη
 2310 232100 

� Eρμού 53,  
Θεσσαλονίκη  
 2310 252888 

� Δημ. Γούναρη 39, 
Θεσσαλονίκη  
 2310 277113

� 25ης Μαρτίου 51,  
Νέα Ευκαρπία  
 2310 640755-6

Ηλεκτρονικό 
βιβλιοπωλείο

www.malliaris.gr

για αγορές  από 16€ +
δωροεπιταγή30%

 Εξαιρούνται μόνο τα βιβλία  που υπάγονται στην ενιαία τιμή βιβλίου. 



Barbie Tραπεζάκι ζωγραφικής 
και πίνακας αριθμητικής

Barbie Tζιπάκι

Επιτραπέζιο Hotel tycoon

Fyrby με δική του 
προσωπικότητα!

Toυβλάκια Hello Kitty

Kαταβόθρα Τhrash pack

Μικρή γοργόνα lego

Big hero 
φιγούρα

Τουβλάκια Μπομπ  
ΣφουγγαράκηςΤο σπίτι της 

Στρουμφίτας

Playskool Ελεφαντάκι  
που πετάει μπαλίτσες

Magicnuudles
Καλαμπόκι για 
κατασκευές 3D

Fisher price
κιθάρα

Τουβλάκια φρεγάτα

Mickey mouse Tραπεζάκι 
ζωγραφικής και πίνακας 
αριθμητικής Mαγικό χαλάκι ζωγραφικής

20,90€ 

19,99€ 

20,00€ 

40,00€ 

32,90€ 

39,99€ 

13,99€ 37,99€ 

8,00€ 
14,99€ 14,80€ 13,90€ 

40,00€ 

15,00€ 

50,00€ 

20,70€ 

29,90€ 

Η πρώτη μου κουζίνα
minnie

13,50€ 

11,99€ 

20,00€ 

Fisher price ιατρική τσάντα

Κυρία πατάτα
Μίκυ λούτρινος 
με ήχους

Παιχνίδια
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Σχήμα: 21x21
ΣΕΛ. 64 Σχήμα: 22χ33

ΣΕΛ. 180

Σχήμα: 21x21
ΣΕΛ. 194

Mόνο
3,83€

Mόνο
8,91€Mόνο

10,98€

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Ο ΟΛΙΒΕΡ ΚΑΙ ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ 
ΠΕΡΟΥΚΕΣ
ΔΙΟΠΤΡΑ

Σχήμα: 21x29
ΣΕΛ. 28

Σχήμα: 16x23
ΣΕΛ. 32

Mόνο
9,80€

Mόνο
2,88€

ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΛΕΣ ΟΧΙ!
ΧΑΡΤΙΝΗ ΠΟΛΗ

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

από τα βιβλιοπωλεία προτάσειςπαιδικά βιβλία

Σχήμα: 21x29
ΣΕΛ. 30

Σχήμα: 21x26
ΣΕΛ. 176

Σχήμα: 21x29
ΣΕΛ. 18

Σχήμα: 21x29
ΣΕΛ. 54

Σχήμα: 24x26
ΣΕΛ. 32

Σχήμα: 12x19
ΣΕΛ. 64Σχήμα: 22x22

ΣΕΛ. 30
Σχήμα: 17x20
ΣΕΛ.60

Σχήμα: 15x22
ΣΕΛ.26

Σχήμα: 14x22
ΣΕΛ.334

Mόνο
12,51€

Mόνο
10,98€

Mόνο
9,90€

Mόνο
12,50€

Mόνο
11,98€

Mόνο
5,30€

Mόνο
14,85€

Mόνο
13,50€

Mόνο
15,00€

Mόνο
10,80€

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΝΤΟ,ΡΕ,ΜΙ
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΚΑΛΙΤΣΑ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ

ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ 
ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑΣ
SUSAETA

ΟΙ ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΕΣ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ
MAMAYA 

Ο ΑΧΙΝΟΣ ΚΑΙ Η ΣΑΡΔΕΛΑ
ΒΑΡΦΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΓΑΠΟΛΙΣ
ΚΟΚΚΙΝΟ

ΤΟ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ ΚΥΚΝΑΚΙ
ΔΙΑΠΛΑΣΗ

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΘΕΟΣ
ΚΕΔΡΟΣ

ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
ΔΙΑΠΛΑΣΗ

Σχήμα: 26x29
ΣΕΛ. 128

Σχήμα: 19χ27
ΣΕΛ. 64

Σχήμα: 19χ27
ΣΕΛ. 64

Mόνο
11,03€

Mόνο
6,93€

Mόνο
6,93€

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΙ ΓΙΑ 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΩΡΙΩΝ

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΕ ΤΑ 
ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΕ ΤΑ 
ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Σχήμα: 14x22
ΣΕΛ. 264

Σχήμα: 21x29
ΣΕΛ. 270

Mόνο
9,81€

Mόνο
9,99€

Η ΦΟΥΣΚΑ
ΠΑΤΑΚΗ

Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΙ 
ΠΩΣ ΝΑ ΤΗ ΓΛΙΤΩΣΕΤΕ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ
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Οι συνταγές της Κικής

Περιγραφή
H πικραγγουριά είναι πολυετής πόα, 
ύψους 20-60 εκ. Όλο το φυτό είναι 
γκριζοπράσινο και σκεπάζεται με αδρές 
τρίχες. Tα φύλλα είναι πλατιά έλλοβα 
οδοντωτά. Tα άνθη άσπρα στην περιφέ-
ρεια και κίτρινα στο κέντρο. Ο καρπός 
είναι μακρόστενος, κυλινδρικός (4-6 
εκ.), με ανοιχτό πρασινοκίτρινο χρώ-
μα και σκεπασμένος με αδρές τρίχες. 
Όταν είναι ώριμος, μπορεί να σκίζεται 
σε κάθε ελαφρύ άγγιγμα, ακόμη κι ενός 
εντόμου. Τότε τινάζει ένα υγρό που πε-
ριέχει τα σπέρματα, τα οποία με αυτόν 
τον τρόπο εξακοντίζονται μακριά από 
το φυτό. Πρόκειται για ένα χαρακτηρι-
στικό τρόπο μεταφοράς σπόρων. H πι-
κραγγουριά φυτρώνει σε παραμεσόγειες 
περιοχές και στην Ελλάδα σε πετρώδεις 
τόπους, καλλιεργούμενους ή χέρσους. 

Ιστορία 
Η πικραγγουριά είναι φυτό γνωστό 
από την αρχαιότητα, το οποίο χρησι-
μοποιήθηκε ως φάρμακο καθαρτικό, 
κατά της υδρωπικίας, της λευκωμα-
τουρίας, των αποστημάτων κ.ά. Ο 
Ιπποκράτης έδωσε σε μια κατσίκα να 
φάει πικραγγουριά και μετά έδωσε 
να πιει το γάλα της σε ένα παιδί ως 
καθαρτικό. Ο Πλίνιος αρχίζει την 
περιγραφή του για τα θαύματα της 
φύσης στα κηπουρικά φυτά με την 
εκτίναξη των σπόρων της πικραγ-
γουριάς. Εξηγεί πώς παρασκευάζεται 
το «ελατήριον» δηλ. ένα παρασκεύ-
ασμα από αποξηραμένο χυμό του 
καρπού που διατηρείται πολύ και 
χρησιμοποιείται για αρρώστιες των 
ματιών, των δοντιών, των όγκων, 
των αφτιών, την κώφωση, την ψώρα 
κ.ά.  Οι Άραβες χρησιμοποίησαν την 
πικραγγουριά κατά του ίκτερου..

Θεραπευτικές ιδιότητες 
Η πικραγγουριά θεωρείται τοξικό 
φυτό, γιατί περιέχει μια δηλητηρι-
ώδη ουσία, την ελατηρίνη. Ο καρ-
πός της και η ρίζα έχουν ισχυρές 
καθαρτικές ιδιότητες σε μικρές δό-
σεις (8-12 γρ.), αλλά σε μεγαλύτερη 
δόση προκαλεί δηλητηρίαση που 
μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο. 
Είναι όμως φάρμακο για την ιγμο-

ρίτιδα και τον ίκτερο. Ρίχνουμε από 
δύο σταγόνες χυμό από πικράγγου-
ρα σε κάθε ρουθούνι. Αυτό προκαλεί 
δακρύρροια, φτάρνισμα και αποβολή 
της βλέννας. Για να πάρουμε το χυμό 
καθαρίζουμε τα πικράγγουρα, αφαι-
ρούμε τα σπέρματα και τα εκθλίβου-
με. Εξωτερικά χρησιμοποιείται ο 
πολτός της ρίζας σε κατάπλασμα.

Aπό το βιβλίο «200 
BOTANA και οι θεραπευ-
τικές τους ιδιότητες», της 
Ρούλας Γκόλιου, που κυκλο-
φορεί από τις εκδόσεις  
Μαλλιάρης-Παιδεία. 

Tσουκνίδα η δίοικη
Oυρτίκη ή Kνίδη η δίοικη, Urtica dioica L.

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

η αλήθεια είναι πως οι πολιτικο-

οικονομικές εξελίξεις... μας κόβουν 

την όρεξη.  

Ας μην χάνουμε όμως την αισιοδο-

ξία μας κι ας συνεχίσουμε με διά-

θεση να μαγειρεύουμε…

Καλό καλοκαίρι! .

Aπό την Κική Εμμανουηλίδου

Οι συνταγές της Κικής

Τα βιβλία της Κικής Εμμανουηλίδου 
κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 

Μαλλιάρης-Παιδεία.

Οικογενειακά γεύματα με 5,00€ 
Ένα μεγάλο μέρος της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που υπάρ-
χει σήμερα στη χώρα μας, καλείται να αντιμετωπίσει η Ελληνίδα νοι-
κοκυρά. Από τη μία η δραματική μείωση του οικογενειακού εισοδήμα-
τος και από την άλλη η ακρίβεια στην αγορά, δημιουργούν ένα μόνιμο 
πλέον προβληματισμό για το κόστος του καθημερινού τραπεζιού. Γι' 
αυτό στο βιβλίο θα βρείτε 110 νόστιμες οικονομικές συνταγές. Φαγητά 
χορταστικά και πλούσια σε θρεπτικά συστατικά.
Σχ. 17x24εκ., σελ. 240

Θα το βρείτε σε όλα τα 
βιβλιοπωλεία.

200 Βότανα  
& οι θεραπευτικές τους ιδιότητες 
Το βιβλίο αυτό είναι πολύτιμη πηγή γνώσης 
τόσο για τους αρχάριους όσο και για τους 
'προχωρημένους' στην ενασχόληση με τα βότα-
να. Και όταν λέμε βότανα εννοούμε όλα τα 
φυτά των οποίων κάποιο μέρος θεωρείται 
ότι έχει θεραπευτικές ιδιότητες ή επιδρά με 
κάποιον τρόπο στον ανθρώπινο οργανισμό. 
Σχ. 17x24εκ., σελ. 478

Η Πικραγγουριά και οι θεραπευτικές της ιδιότητες

Υλικά
• 1 βάση καρπουζιού
• 10 μπαλάκια καρπούζι
• 2 φέτες πεπόνι  

χοντροκομμένο
• 2 φέτες μάγκο  

ψιλοκομμένο
• 6 φράουλες σε φέτες

• 2 κουταλιές χυμός γλυκο-
λέμονου

• 1/3 κούπας λικέρ καρύδας
• 2 κουταλιές μέλι 
• 2 κουταλιές ινδοκάρυδο

Χρόνος προετοιμασίας: 10΄
Μερίδες: 2

Αμβροσία φρούτων με ινδοκάρυδο

Εκτέλεση 
Κόβετε τη βάση ενός καρπουζιού και με το ειδικό εργα-
λείο αφαιρείτε τη σάρκα, σχηματίζοντας μπαλάκια. Σε 
ένα βαθύ μπολ βάζετε όλα τα φρούτα. Σε μια κούπα ανα-
κατεύετε το χυμό γλυκολέμονου, το λικέρ και το μέλι. 
Περιχύνετε το μείγμα στα φρούτα και τα αδειάζετε μέσα 
στη βάση του καρπουζιού. Πασπαλίζετε με το ινδοκάρυ-
δο και σερβίρετε.

TIP
• Μπορείτε να αντικαταστήσετε τη βάση καρπουζιού με 
βάση πεπονιού. 
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Οι εκδηλώσεις αρχίζουν στις  
9 μ.μ. και 9.30 μ.μ. 

Σάββατο 

11 Ιουλίου
Λίμνη Κοκκινογείων, Προσο-
τσάνη Δράμας: Συναυλίες με 
τους Παύλο Παυλίδη, Δήμο Ανα-
στασιάδη, Μπλέ, LIEBE official 
page, Opera Chaotique, 
electroVampires.
Λόφος Σάνης: JAZZ ON THE HILL. 
Dave Holland, Chris Potter, Lionel 
Loueke και Eric Harland.
Αρχαίο θέατρο Δίου: «Ηλέκτρα» 
του Σοφοκλή, σκην. Γ. Κιμούλης. 
Αμφιθέατρο Σίβηρης: «Εκκλησι-
άζουσες» του Αριστοφάνη. Αρ-
χαία Κωμωδία.
Βλάστη Κοζάνης: Συναυλίες. 
Kocani Orkestar (Gypsy Band 
Brass).Τα χάλκινα παίρνουν φω-
τιά στην κορύφωση των Γιορτών 
της Γης. Μια από τις καλύτερες, 
και πιο γνωστές, μπάντες χάλκι-
νων πνευστών. The Speakeasies' 
Swing Band! Το αγαπημένο 
swing γκρουπ από την Θεσ-
σαλονίκη.  (Αναβάλλεται. Θα 
ανακοινωθεί νέα ημερομηνία. 
Πληροφορίες τηλ. 2463092311, 
2310277997).
Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων: Εθνι-
κό Θέατρο. «Τρωάδες» του Ευρι-
πίδη.

Κυριακή 

12 Ιουλίου
Λίμνη Κοκκινογείων, Προσο-
τσάνη Δράμας: Συναυλίες με 
τους Gus G, 1000mods, Ζ-Ν (Ζω-
ντανοί Νεκροί), UnknownArtist, 
Project Theory.
Αρχαιολογικός χώρος Αμφίπο-
λης: Θα προβληθεί η ταινία «Ιφι-
γένεια». 
Αμφιθέατρο Σίβηρης: Πριν το 
Χάραμα», Θεατρική Παράστα-
ση. 
Βλάστη Κοζάνης: Γλέντι στο δά-
σος (στις 2 μετά το μεσημέρι). 
Έχει καθιερωθεί πλέον, κάθε 
χρόνο το διονυσιακό γλέντι της 
Κυριακής μέσα στο δάσος,να εί-
ναι το χαρακτηριστικό των Γιορτών 
της Γης. Φέτος συμμετέχει η μπά-
ντα χάλκινων πνευστών «Παύ-
λος Μελάς» από την Σιάτιστα, 
μια από τις καλύτερες μπάντες 
της περιοχής. Το γλέντι θα συ-
νεχιστεί το απόγευμα με liveτων 
Muchatrela. Επίσης Βασίλης 

Βασιλάτος και bb5 "percussion 
system". Η "world" έκφραση του 
κόσμου των κρουστών σε μια 
καθημερινή διαδρομή ανάμε-
σα camping, χωριό και festival, 
παρουσιάζει τη δουλειά του και 
προκαλεί το κοινό να γίνει μέ-
ρος του και να "παίξει" δημιουρ-
γικά μαζί του. (Αναβάλλεται. Θα 
ανακοινωθεί νέα ημερομηνία. 
Πληροφορίες τηλ. 2463092311, 
2310277997).

Δευτέρα 

13 Ιουλίου
Θέατρο Δάσους: «Πριν το χά-
ραμα» των Θανάση Παπαθανα-
σίου-Μιχάλη Ρέππα. Μουσικοθε-
ατρική παράσταση.
Πέτρινο Θέατρο, Φαράγγι Πε-
τρούσας Δράμας: Συναυλία με 
την Μελίνα Ασλανίδου.
Θέατρο Κήπου: "Ο Αρμένης" της 
Χαράς Κοσεγιάν, από τη Σκηνή 
του Βορρά, σε συνεργασία με 
το "Θέατρο Έξω από τα Τείχη".
Ανοιχτό Θέατρο Πάρκου Κατε-
ρίνης: Κινηματογράφος Μαρό-
κο Majid by Nassim Abassi. 
Μονή Λαζαριστών: Συναυλία με 
την Μελίνα Κανά με γνωστά και 
αγαπημένα της τραγούδια αλλά 
και απροσδόκητες, ευχάριστες 
μουσικές διασκευές! Με αφορ-
μή την κυκλοφορία του νέου της 
δίσκου «Ο γόης του Θησείου» και 
μετά από τη συνεργασία της με 
μία ευφάνταστη και ταλαντούχα 
μπάντα η Μελίνα δίνει έναν νέο 
ρυθμό στο καλοκαιρινό μουσικό 
τοπίο. Την Μελίνα Κανά και τον 
«Γόη του Θησείου» συνοδεύει ο 
Πέτρος Μάλαμας.
Νέα Καλλικράτεια: Πολιτιστικός 
σύλλογος Νέας Καλλικράτειας. 
Χορευτική εκδήλωση.
Casa Bianca, (Βασ. Όλγας 180 
και Θεμ. Σοφούλη, τηλ. 2310 
425531, 2313 318534): «Η Casa 
Bianca, το φανταστικό μου σπί-
τι» - Γνωριμία των παιδιών με το 
χώρο και την ιστορία του. Απο-
τύπωσή του μέσα από τα δικά 
τους μάτια. Επιμέλεια και εκτέ-
λεση προγράμματος: Κυριακή 
Παπαδημητρίου, Εικαστικός-
εκπαιδευτικός.

Τρίτη 

14 Ιουλίου
Θέατρο Δάσους: «Πριν το χά-
ραμα» των Θανάση Παπαθανα-

σίου-Μιχάλη Ρέππα. Μουσικοθε-
ατρική παράσταση.
Θέατρο Κήπου: "Ο γάμος" της 
Βάσας Σολωμού Ξανθάκη, σε 
σκηνοθεσία και ερμηνεία Άννας 
Βαγενά.
Φρούριο Καβάλας: «Άντρες 
έτοιμοι για όλα» των Στίβεν Σιν-
κλέρ και Άντονι ΜακΚάρτεν.
Νέα Τρίγλια: Συναυλία με το συ-
γκρότημα Σ.Α.Ρ.Δ.Α.Μ.
Casa Bianca, (Βασ. Όλγας 180 
και Θεμ. Σοφούλη, τηλ. 2310 
425531, 2313 318534): «Η Casa 
Bianca, το φανταστικό μου σπί-
τι» - Γνωριμία των παιδιών με το 
χώρο και την ιστορία του. Απο-
τύπωσή του μέσα από τα δικά 
τους μάτια. Επιμέλεια και εκτέ-
λεση προγράμματος: Κυριακή 
Παπαδημητρίου, Εικαστικός-
εκπαιδευτικός.

Τετάρτη 

15 Ιουλίου
Θέατρο Δάσους: «Αχαρνής» 
του Αριστοφάνη. Σκηνοθεσία: 
Γιάννης Κακλέας.
Θέατρο Κήπου: "Ο γάμος" της 
Βάσας Σολωμού Ξανθάκη, σε 
σκηνοθεσία και ερμηνεία Άννας 
Βαγενά.
Νέα Μπάφρα Σερρών: Συναυ-
λία με τους αδελφούς Ματθαίο 
και Κωνσταντίνο Τσαχουρίδη.
Φρούριο Καβάλας: «Άντρες 
έτοιμοι για όλα» των Στίβεν Σιν-
κλέρ και Άντονι ΜακΚάρτεν.
Μονή Λαζαριστών: Η Αλέκα Κα-
νελλίδου, έχοντας σαν βασικό 
όπλο την υπέροχη φωνή της, 
που αγκαλιάζει μια ευρεία πε-
ριοχή ακουσμάτων, δίνει με τη 
μοναδική της ερμηνεία μια νέα 
πνοή στο παλιό της ρεπερτόριο, 
στις μεγάλες της επιτυχίες και 
στα τραγούδια που της έδωσαν 
μια περίοπτη θέση στην καρδιά 
του κόσμου τόσο μιας παλαιό-
τερης γενιάς όσο και των νέων 
που την γνώρισαν μέσα από 
πετυχημένες διασκευές.
Νέα Μουδανιά: Συναυλία του κέ-
ντρου τέχνης «Σύνθεσης». 
Casa Bianca, (Βασ. Όλγας 180 
και Θεμ. Σοφούλη, τηλ. 2310 
425531, 2313 318534): «Η Casa 
Bianca, το φανταστικό μου σπί-
τι» - Γνωριμία των παιδιών με το 
χώρο και την ιστορία του. Απο-
τύπωσή του μέσα από τα δικά 
τους μάτια. Επιμέλεια και εκτέ-
λεση προγράμματος: Κυριακή 
Παπαδημητρίου, Εικαστικός-
εκπαιδευτικός.

Πέμπτη 

16 Ιουλίου
Θέατρο Δάσους: «Αχαρνής» 
του Αριστοφάνη. Σκηνοθεσία: 
Γιάννης Κακλέας.
Μονή Λαζαριστών: Το «Μουσικό 
Πλήρωμα» θα ταξιδέψει μου-
σικά τους θεατές, παρουσιάζο-
ντας παραδοσιακά και έντεχνα 
τραγούδια, που καθένας έχει 
αγαπήσει, σε υπέροχες ενορ-

χηστρώσεις από παραδοσιακά 
όργανα. Επιπλέον, για πρώτη 
φορά, θα παρουσιαστούν και-
νούρια και ακυκλοφόρητα τρα-
γούδια σε μουσική του Γιάννη 
Κουλούσια και στίχους του ιδίου 
και του Κώστα Τζιδημόπουλου. 
Θα τραγουδήσουν, επίσης, ο 
Χρήστος Χαλκιάς και η Ευγενία 
Μαυρομμάτη. 
Casa Bianca, (Βασ. Όλγας 180 
και Θεμ. Σοφούλη, τηλ. 2310 
425531, 2313 318534): «Η Casa 
Bianca, το φανταστικό μου σπί-
τι» - Γνωριμία των παιδιών με το 
χώρο και την ιστορία του. Απο-
τύπωσή του μέσα από τα δικά 
τους μάτια. Επιμέλεια και εκτέ-
λεση προγράμματος: Κυριακή 
Παπαδημητρίου, Εικαστικός-
εκπαιδευτικός.

Παρασκευή 

17 Ιουλίου
Λόφος Σάνης: JAZZ ON THE HILL. 
HUGH COLTMAN – SHADOWS – 
τραγούδια του Nat King Cole.
Πόζαρ Πέλλας: Συναυλία. Βασί-
λης Παπακωνσταντίνου, Χρήστος 
Θηβαίος, VIC (band) (Villagers 
of Ioannina City), Outdoor.
Αμφιθέατρο Σίβηρης: Συναυλία 
με την Μαρία Άρνη. 
Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων: «Η 
Ιφιγένεια στη Χώρα των Ταύ-
ρων» του Ευριπίδη.
Εμπόριο Εορδαίας: Συναυλία με 
τον Μπάμπη Στόκα. 
Casa Bianca, (Βασ. Όλγας 180 
και Θεμ. Σοφούλη, τηλ. 2310 
425531, 2313 318534): «Η Casa 
Bianca, το φανταστικό μου σπί-
τι» - Γνωριμία των παιδιών με το 
χώρο και την ιστορία του. Απο-
τύπωσή του μέσα από τα δικά 
τους μάτια. Επιμέλεια και εκτέ-
λεση προγράμματος: Κυριακή 
Παπαδημητρίου, Εικαστικός-
εκπαιδευτικός.

Σάββατο 

18 Ιουλίου
Λόφος Σάνης: JAZZ ON THE HILL. 
KURT ELLING – Passion World.
Πόζαρ Πέλλας: Συναυλία Σω-
κράτης Μάλαμας, Μπάμπης Στό-
κας, Los Mujeros.
Αρχαίο θέατρο Δίου: Εθνικό θέ-
ατρο «Εκκλησιάζουσες» του Αρι-
στοφάνη - σκην. Γ.Μπέζος. 
Αμφιθέατρο Σίβηρης: «Τρωά-
δες» του Ευριπίδη.  
Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών: 
"Αχαρνής" του Αριστοφάνη, σε 
σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα.
Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων: 
«Η Ιφιγένεια στη Χώρα των 
Τα|ύρων» του Ευριπίδη.
Εμπόριο Εορδαίας: Συναυλία με 
τον Γιάννη Χαρούλη.

Κυριακή 

19 Ιουλίου
Πόζαρ Πέλλας: Συναυλία Γιάννης 
Χαρούλης, Εκμέκ, Ηλιοδρόμιο.
Αρχαιολογικός χώρος Αμφίπο-

λης: Προβολή της ταινίας «Ηλέ-
κτρα».
Αμφιθέατρο Σίβηρης: «Μάγος 
του Όζ». Παιδική Θεατρική Πα-
ράσταση. 
Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών: 
Συναυλία με τους Imam Baildi.
Εμπόριο Εορδαίας: Συναυλία με 
τους Locomondo.

Δευτέρα 

20 Ιουλίου
Θέατρο Δάσους: «Μήδεια» του 
Μποστ. Σκηνοθεσία: Θανάσης 
Παπαγεωργίου.
Νέα Καλλικράτεια: Πολιτιστικός 
Σύλλογος Νέας Ηράκλειας. Κυ-
πριακό χορευτικό συγκρότημα. 
Συναυλία.

Τρίτη 

21 Ιουλίου
Θέατρο Κήπου: "Άμλετ" του Ου-
ίλλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία 
Χρήστου Θεοδωρίδη, από την 
Ορχήστρα των μικρών πραγμά-
των.
Καστανιές Έβρου: Συναυλίες 
στις οποίες συμμετέχουν οι 
Gus G Balkan Fanatik (Ουγγα-
ρία) Milenita (Βουλγαρία) Popa 
Sapka (Ρουμανία) Φωτεινή Βε-
λεσιώτου, Βoys and Noise, Δή-
μητρα Γαλάνη, Πέγκυ Ζήνα, Joey, 
Παντελής Θαλασσινός, Ιmam 
Baildi, Λιζέτα Καλημέρη, Αρετή 
Κετιμέ, Βαγγέλης Κορακάκης, 
Στέλιος Λεγάκης, Νατάσα Μπο-
φίλιου, Demy, D3STΛB1LIZED, Βα-
σίλης Σκουλάς, Ζωή Τηγανούρια, 
Κώστας Χατζής. 
Νέα Τρίγλια: Παραδοσιακοί χο-
ροί από το σύλλογο Νέας Τρί-
γλιας.

Τετάρτη 

22 Ιουλίου
Αμφιθέατρο Νέων Μουδα-
νιών: "Ο μάγος του Οζ" του Φ. Λ 
Μπάουμ, σε σκηνοθεσία Χάρη 
Ρώμα.
Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων: 
«Women in war» του Τάσου Ιω-
αννίδη.
Καστανιές Έβρου: Συναυλίες 
στις οποίες συμμετέχουν οι 
Gus G Balkan Fanatik (Ουγγα-
ρία) Milenita (Βουλγαρία) Popa 
Sapka (Ρουμανία) Φωτεινή Βε-
λεσιώτο,υ Βoys and Noise, Δή-
μητρα Γαλάνη, Πέγκυ Ζήνα, Joey, 
Παντελής Θαλασσινός, Ιmam 
Baildi, Λιζέτα Καλημέρη, Αρετή 
Κετιμέ, Βαγγέλης Κορακάκης, 
Στέλιος Λεγάκης, Νατάσα Μπο-
φίλιου, Demy, D3STΛB1LIZED, Βα-
σίλης Σκουλάς, Ζωή Τηγανούρια, 
Κώστας Χατζής.
Μονή Λαζαριστών: Παράσταση 
«του Κουτρούλη ο Γάμος» του 
Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή από 
το ΚΘΒΕ.
Νέα Μουδανιά: Συναυλία έντε-
χνης και λαϊκής μουσικής.

Πέμπτη 

Το Πολιτισμικό ημερολόγιο παρουσιάζει όλες τις εκδηλώ-
σεις που είναι προγραμματισμένες για Ιούλιο-Αύγουστο. 
Υπενθυμίζουμε ότι: όσοι φορείς-σύλλογοι επιθυμούν να 
δημοσιευτεί το πρόγραμμα των εκδηλώσεών τους στην 
εφημερίδα μας, μπορούν να επικοινωνούν με το  
τηλ. 2310 277113 (εσ. 2)  
ή να αποστέλνουν mail στη διεύθυνση:  
politismika@malliaris.gr
Τα προγράμματα ενδεχομένως να αλλάξουν. Συνιστάται 
πριν προγραμματίσετε την έξοδό σας να επικοινωνήσετε 
με τους χώρους εκδηλώσεων. Τα «Πολιτισμικά» δε φέρουν 
ευθύνη για οποιαδήποτε αλλαγή και δημοσιεύουν το 
πρόγραμμα όπως ανακοινώνεται από τους διοργανωτές 
φορείς. 
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23 Ιουλίου
Θέατρο Κήπου: "Μπαμ-Μπαμ" 
των Ρέι Κούνεϊ και Τζων Τσάπμαν, 
σε σκηνοθεσία Γιώργ. Βάλαρη.
Νάουσα: Συναυλία με την Ελένη 
Τσαλιγοπούλου.
Φρούριο Καβάλας: Ψυχή και 
Σώμα .Συναυλία με τους αδελ-
φούς Τσαχουρίδη.
Καστανιές Έβρου: Συναυλίες 
στις οποίες συμμετέχουν οι 
Gus G Balkan Fanatik (Ουγγα-
ρία) Milenita (Βουλγαρία) Popa 
Sapka (Ρουμανία) Φωτεινή Βε-
λεσιώτο,υ Βoys and Noise, Δή-
μητρα Γαλάνη, Πέγκυ Ζήνα, Joey, 
Παντελής Θαλασσινός, Ιmam 
Baildi, Λιζέτα Καλημέρη, Αρετή 
Κετιμέ, Βαγγέλης Κορακάκης, 
Στέλιος Λεγάκης, Νατάσα Μπο-
φίλιου, Demy, D3STΛB1LIZED, Βα-
σίλης Σκουλάς, Ζωή Τηγανούρια, 
Κώστας Χατζής.
Μονή Λαζαριστών: Παράσταση 
«του Κουτρούλη ο Γάμος» του 
Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή από 
το ΚΘΒΕ.

Παρασκευή 

24 Ιουλίου
Μακρύγιαλος Πιερίας: Συναυλία 
με την Ελένη Τσαλιγοπούλου.
Θέατρο Κήπου: "Μπαμ-Μπαμ" 
των Ρέι Κούνεϊ και Τζων Τσάπμαν, 
σε σκηνοθεσία Γιώργου Βάλα-
ρη.
Αμφιθέατρο Σίβηρης: «Αχαρ-
νείς» του Αριστοφάνη. Αρχαία 
Κωμωδία.
Καστανιές Έβρου: Συναυλίες 
στις οποίες συμμετέχουν οι 
Gus G Balkan Fanatik (Ουγγα-
ρία) Milenita (Βουλγαρία) Popa 
Sapka (Ρουμανία) Φωτεινή Βε-
λεσιώτο,υ Βoys and Noise, Δή-
μητρα Γαλάνη, Πέγκυ Ζήνα, Joey, 
Παντελής Θαλασσινός, Ιmam 
Baildi, Λιζέτα Καλημέρη, Αρετή 
Κετιμέ, Βαγγέλης Κορακάκης, 
Στέλιος Λεγάκης, Νατάσα Μπο-
φίλιου, Demy, D3STΛB1LIZED, Βα-
σίλης Σκουλάς, Ζωή Τηγανούρια, 
Κώστας Χατζής.
Κεραμωτή Καβάλας: Συναυλία 
με τον Γιάννη Χαρούλη. 

Σάββατο 

25 Ιουλίου
Λόφος Σάνης: Συναυλία Έλλη 
Πασπαλά – Vassilikos: PLAY.
Αρχαίο θέατρο Δίου: Κ.Θ.Β.Ε «Ιφι-
γένεια στη χώρα των Ταύρων» 
σκην. Θωμάς Μοσχόπουλος.
Αμφιθέατρο Σίβηρης: «Τάκης 
Ζαχαράτος». Θεατρική Παρά-
σταση.
Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών: 
"Οι τενόροι", βασισμένο στο 
έργο "Ζητείται τενόρος" του Κεν 
Λούντβιχ, σε σκηνοθεσία Βλαδί-
μηρου Κυριακίδη.
Καστανιές Έβρου: Συναυλίες 
στις οποίες συμμετέχουν οι 
Gus G Balkan Fanatik (Ουγγα-
ρία) Milenita (Βουλγαρία) Popa 

Sapka (Ρουμανία) Φωτεινή Βε-
λεσιώτο,υ Βoys and Noise, Δή-
μητρα Γαλάνη, Πέγκυ Ζήνα, Joey, 
Παντελής Θαλασσινός, Ιmam 
Baildi, Λιζέτα Καλημέρη, Αρετή 
Κετιμέ, Βαγγέλης Κορακάκης, 
Στέλιος Λεγάκης, Νατάσα Μπο-
φίλιου, Demy, D3STΛB1LIZED, Βα-
σίλης Σκουλάς, Ζωή Τηγανούρια, 
Κώστας Χατζής.
Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων: Φιλο-
θέατον Α.Ε.-Φεστιβάλ Αθηνών. 
«Αχαρνής» του Αριστοφάνη.
Κεραμωτή Καβάλας: Συναυλία 
με τη Μελίνα Ασλανίδου. 

Κυριακή 

26 Ιουλίου
Αμφιθέατρο Σίβηρης: «Ο Τζακ 
και η φασολιά». Θεατρική Παρά-
σταση. Παιδική.
Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων: Φιλο-
θέατον Α.Ε.-Φεστιβάλ Αθηνών. 
«Αχαρνής» του Αριστοφάνη.
Καστανιές Έβρου: Συναυλίες 
στις οποίες συμμετέχουν οι 
Gus G Balkan Fanatik (Ουγγα-
ρία) Milenita (Βουλγαρία) Popa 
Sapka (Ρουμανία) Φωτεινή Βε-
λεσιώτο,υ Βoys and Noise, Δή-
μητρα Γαλάνη, Πέγκυ Ζήνα, Joey, 
Παντελής Θαλασσινός, Ιmam 
Baildi, Λιζέτα Καλημέρη, Αρετή 
Κετιμέ, Βαγγέλης Κορακάκης, 
Στέλιος Λεγάκης, Νατάσα Μπο-
φίλιου, Demy, D3STΛB1LIZED, Βα-
σίλης Σκουλάς, Ζωή Τηγανούρια, 
Κώστας Χατζής.
Κεραμωτή Καβάλας: Συναυλία 
με τους Μπάμπη Στόκα – Μίλτο 
Πασχαλίδη.

Δευτέρα 

27 Ιουλίου
Θέατρο Δάσους: «Άντρες Έτοι-
μοι για Όλα» των Stephen Sinclair 
και Antony Mc Carten.

Τρίτη 

28 Ιουλίου
Θέατρο Δάσους: «Άντρες Έτοι-
μοι για Όλα» των Stephen Sinclair 
και Antony Mc Carten.
Φρούριο Καβάλας: ΚΘΒΕ «Πλά-
τωνος, Απολογία Σωκράτους».
Νέα Καλλικράτεια: Συναυλία του 
κέντρου τέχνης «Σύνθεσης».

Τετάρτη 

29 Ιουλίου
Θέατρο Δάσους: «Νεφέλες» 
του Αριστοφάνη. Διασκευή-
Σκηνοθεσία: Βασίλης Παπαβασι-
λείου.
Θέατρο Κήπου: "Ιούλιος Καίσαρ" 
του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνο-
θεσία Τσέζαρις Γκραουζίνις. 
Αρχαίο θέατρο Δίου: Κ.Θ.Β.Ε «Η 
Απολογία του Σωκράτη» - σκην. 
Δήμος Αβδελιώδης. 
Νεστόριο Καστοριάς: Συναυλί-
ες με τους Grammatik, Monika, 
Φοίβο Δεληβοριά, Ζωντανοί Νε-
κροί, Leon of Athens, νεανικά 
συγκροτήματα. 

Αμφιθέατρο Νέων Μουδα-
νιών: Κουκλοθέατρο από τους 
Redicollo. 
Νέα Μουδανιά: Σύλλογος Ποντί-
ων Πετραλώνων «Οι Αργοναύ-
τες». Χοροί του Πόντου, παρα-
σκευή περέκ, συναυλία με τον 
πάτερ Αναστάσιο. 

Πέμπτη 

30 Ιουλίου
Θέατρο Δάσους: «Νεφέλες» 
του Αριστοφάνη. Διασκευή-
Σκηνοθεσία: Βασίλης Παπαβασι-
λείου.
Θέατρο Κήπου: "Ιούλιος Καίσαρ" 
του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνο-
θεσία Τσέζαρις Γκραουζίνις. 
Νεστόριο Καστοριάς: Συναυλίες. 
Σωκράτης Μάλαμας, Ελεονώρα 
Ζουγανέλη, Αλκίνοος Ιωαννίδης, 
Λεωνίδας Μπαλάφας, Μαρίζα 
Ρίζου, νεανικά συγκροτήματα.

Παρασκευή 

31 Ιουλίου
Αρχαιολογικός χώρος Αμφίπο-
λης: «Οι Φόνισσες της Παπαδια-
μάντη» των Αλέξανδρου Ρήγα 
και Δημήτρη Αποστόλου.
Λόφος Σάνης: Συναυλία SALIF 
KEITA – Acoustic Project.
Αρχαίο θέατρο Δίου: Συναυλία 
Γ. Νταλάρας-Ε. Βιτάλη-Γλυκερία. 
Αμφιθέατρο Σίβηρης: «Νεφέ-
λες» του Αριστοφάνη. Αρχαία 
Κωμωδία.
Νεστόριο Καστοριάς: Συναυλίες. 
Βασίλης Παπακωνσταντίνου και 
Χρήστος Θηβαίος, Μελίνα Ασλα-
νίδου, Δήμητρα Γαλάνη, Παύλος 
Παυλίδης, Μύρωνας Στρατής και 
Ησαΐας Ματιάμπα, νεανικά συ-
γκροτήματα.
Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών: 
"I Am What I Am", μουσικοθεα-
τρική παράσταση με τον Τάκη 
Ζαχαράτο.
Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων: «Ιού-
λιος Καίσαρας» του Ουίλλιαμ 
Σαίξπηρ.

Σάββατο 

1 Αυγούστου
Θέατρο Κήπου: "Του Κουτρούλη 
ο γάμος" του Αλέξανδρου Ρίζου 
Ραγκαβή, σε σκηνοθεσία Γιάννη 
Καλατζόπουλου, από το Κρατικό 
Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
Αρχαίο θέατρο Δίου: «Αχαρ-
νής» του Αριστοφάνη - σκην. 
Γιάννης Κακλέας. 
 Αμφιθέατρο Σίβηρης: Νταλά-
ρας - Γλυκερία – Βιτάλη. Συναυ-
λία. 
Νεστόριο Καστοριάς: Συναυλίες. 
James Arthur, Maraveyas Ilegal, 
Δήμος Αναστασιάδης, Θανάσης 
Αλευράς, Τάνια Τσανακλίδου 
και Ρίτα Αντωνοπούλου και Γιώρ-
γος Ανδρέου, Γιάννα Βασιλεί-
ου, Active Member, Ανδριάννα 
Μπάμπαλη και Rous, Νεανικά συ-
γκροτήματα. 
Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών: 
"Νεφέλες" του Αριστοφάνη, σε 

σκηνοθεσία Βασίλη Παπαβασι-
λείου.

Κυριακή 

2 Αυγούστου
Θέατρο Κήπου: "Του Κουτρούλη 
ο γάμος" του Αλέξανδρου Ρίζου 
Ραγκαβή, σε σκηνοθεσία Γιάννη 
Καλατζόπουλου, από το Κρατικό 
Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
Βυζαντινός Ναός Παναγίας Κο-
νταριώτισσας Πιερίας: Συναυ-
λία « Στου έρωτα τις ευωδιές» 
Alexandra Gravas, συμμετέ-
χουν η Ορχήστρα Νέων και η 
τετραφωνική χορωδία Κέντρου 
Γραμμάτων και Τεχνών Δίου και 
η χορωδία των Μικρασιατών Πι-
ερίας. 
Νεστόριο Καστοριάς: Συναυλίες. 
Γιώργος Μαζωνάκης, Σταμάτης 
Κραουνάκης και Σπείρα Σπείρα, 
Νίκος Πορτοκάλογλου, Imam 
Baildi, Angelika Dusk, νεανικά 
συγκροτήματα. 
Φρούριο Καβάλας: Οι φοιτητές 
της δραματικής σχολής του Κρα-
τικού Θεάτρου Βορείου Ελλά-
δος, παρουσιάζουν τη δουλειά 
τους στην πόλη της Καβάλας. 
Νέα Καλλικράτεια: Παρουσίαση 
βιβλίου της Νένας Μαντά. 

Δευτέρα 

3 Αυγούστου
Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου: 
Θέατρο Εταιρότητα «Λυσιστρά-
τη, μια δολιοφθορά», κείμενο-
σκηνοθεσία Θωμά Βελισσάρη. 
Αμφιθέατρο Σίβηρης: «Άντρες 
Έτοιμοι για Όλα». Θεατρική Πα-
ράσταση. Κωμωδία.
Φρούριο Καβάλας: Οι φοιτητές 
της δραματικής σχολής του Κρα-
τικού Θεάτρου Βορείου Ελλά-
δος, παρουσιάζουν τη δουλειά 
τους στην πόλη της Καβάλας. 
Νέα Καλλικράτεια: Συναυλία 
με το μουσικό συγκρότημα 
Σ.Α.Ρ.Δ.Α.Μ.

Τρίτη 

4 Αυγούστου
Φρούριο Καβάλας: Οι φοιτητές 
της δραματικής σχολής του Κρα-
τικού Θεάτρου Βορείου Ελλά-
δος, παρουσιάζουν τη δουλειά 
τους στην πόλη της Καβάλας. 
Νέα Μουδανιά: Συναυλία με την 
ορχήστρα ποικίλης μουσικής φι-
λαρμονικής Μουδανιών. 

Τετάρτη 

5 Αυγούστου
Ανοιχτό θέατρο Πάρκο Κα-
τερίνης: jazz festival. Τά-
κης Μπαρμπέρης Γκρουπ 
- Maria Manousaki Quintet. 
GrooveSquad Takis Paterelis 
New Quartet.
Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών: 
Συναυλία με τον Αλκίνοο Ιωαν-
νίδη.
Φρούριο Καβάλας: Θέατρο Εται-
ρότητα. «Λυσιστράτη. Μία δολιο-
φθορά» του Θωμά Βελισσάρη.

Πέμπτη 

6 Αυγούστου
Ανοιχτό θέατρο Πάρκο Κατερί-
νης: jazz festival. Τάκης Μπαρμπέ-
ρης Γκρουπ - Maria Manousaki 
Quintet. GrooveSquad Takis 
Paterelis New Quartet.
Αμφιθέατρο Σίβηρης: «Ο Καλός 
Άνθρωπος» του Σετσουάν. Θεα-
τρική Παράσταση.

Παρασκευή 

7 Αυγούστου
Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου: 
Αρχαιολογικές ομιλίες. «Τα μυ-
στήρια των Μεγάλων θεών της 
Σαμοθράκης» Δημήτρης Πα-
ντερμαλής, «Μαρόκο-Ελλάδα: 
Αποδεδειγμένοι αρχαίοι δε-
σμοί» Abdelouahed BEN NCER. 
Μουσικό πρόγραμμα: Διονύσης 
Τσαουσίδης – Τενόρος. 
Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων: «Νε-
φέλες» του Αριστοφάνη.

Σάββατο 

8 Αυγούστου
Αγκαθιά Ημαθίας: Συναυλία με 
την Ελένη Τσαλιγοπούλου.
Λόφος Σάνης: CHRONOS – Δή-
μητρα Γαλάνη, μία μουσική πα-
ράσταση εμπνευσμένη από 
εξέχοντες Έλληνες ποιητές και 
συνθέτες.
Αμφιθέατρο Σίβηρης: Ελεονώ-
ρα Ζουγανέλη. Συναυλία.
Αρχαίο θέατρο Δίου: Συναυλία 
Γιάννης Χαρούλης 
Αμφιθέατρο Νέων Μουδα-
νιών: Συναυλία με τους Boys and 
Noise.
Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων: «Νε-
φέλες» του Αριστοφάνη.

Κυριακή 

9 Αυγούστου
Αρχαίο θέατρο Δίου: «Νεφέ-
λες» του Αριστοφάνη σκην. Βασ. 
Παπαβασιλείου. 
Αμφιθέατρο Σίβηρης: «ΧΑΝΑ-
ΖΟΟ» του Μ. Βαφειάδη. Παιδική 
Θεατρική Παράσταση. 
Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών: 
Συναυλία με τον Κωνσταντίνο και 
τον Ματθαίο Τσαχουρίδη.

Δευτέρα 

10 Αυγούστου
Αρχαιολογικός χώρος Λειβή-
θρων Πιερίας: «Αγαμέμνων» του 
Αισχύλου σκην. Δημήτρη Σιακά-
ρα.
Νέα Καλλικράτεια: Συναυλία 
παραδοσιακής μουσικής με τον 
πάτερ Αναστάσιο.

Τρίτη 

11 Αυγούστου
Αρχαιολογικός χώρος Λειβή-
θρων Πιερίας: «Αγαμέμνων» του 
Αισχύλου σκην. Δημήτρη Σιακά-
ρα.
Φρούριο Καβάλας: «Φρουτο-
πία» του Ευγένιου Τριβιζά.
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Νέα Τρίγλια: Παραδοσιακοί χο-
ροί από το σύλλογο Ελαιοχωρίων. 
Συναυλία έντεχνης μουσικής.

Τετάρτη 

12 Αυγούστου
Αρχαιολογικός χώρος Λειβή-
θρων: «Αγαμέμνων» του Αισχύ-
λου σκην. Δημήτρη Σιακάρα.
Αμφιθέατρο Σίβηρης: Ευανθία 
Ρεμπούτσικα. Συναυλία. 
Κάστρο Πλαταμώνα: Συναυλία 
Κωστής Μαραβέγιας.
Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων: Από 
την 5η Εποχή Τέχνης, «Αντιγόνη» 
του Σοφοκλή.
Νέα Μουδανιά: Συναυλία με το 
συγκρότημα Σ.Α.Ρ.Δ.Α.Μ.

Πέμπτη 

13 Αυγούστου
Κάστρο Πλαταμώνα: Opera 
chaotique. 

Παρασκευή 

14 Αυγούστου
Αρχαιολογικός χώρος Αμφίπο-
λης: Συναυλία με την Νατάσσα 
Μποφίλιου.
Λόφος Σάνης: Συναυλία Φίλιπ-
πος Πλιάτσικας και Συμφωνική 
Ορχήστρα του Δήμου Θεσσα-
λονίκης, υπό τη διεύθυνση του 
Χάρη Ηλιάδη.
Αρχαίο θέατρο Δίου: Συναυλία 
Μελίνα Ασλανίδου. 
Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών: 
"Αντιγόνη" του Σοφοκλή, σε σκη-
νοθεσία Θέμη Μουμουλίδη.

Σάββατο 

15 Αυγούστου
ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
 Αρχαίο θέατρο Δίου: «Αντιγό-
νη» του Σοφοκλή σκην. Θέμη 
Μουμουλίδη. 
Αμφιθέατρο Σίβηρης: Ρέμος – 
Ασλανίδου. Συναυλία.

Κυριακή 

16 Αυγούστου
Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών: 
Συναυλία με τη Νατάσα Μποφί-
λιου.

Τρίτη 

18 Αυγούστου
Νέα Τρίγλια: Συναυλία με το κέ-
ντρο τέχνης «Σύνθεσης». 

Τετάρτη 

19 Αυγούστου
Αρχαία Πύδνα: Οι αρχαιολόγοι 
μιλούν για τη Β. Πιερία. Γιάννης 
Παπαδόπουλος, «Οι ανασκαφές 
στη Μεθώνη Πιερίας». Μάνθος 
Μπέσιος και Αθηνά Αθανασι-
άδου, «Τα νέα ευρήματα της 
Πύδνας». Η ορχήστρα Πολυτονι-
κή του Δ.Ω.Κ συναντά τον Μάνο 
Χατζιδάκη.
Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών: 
"Bam bam" των Ray Cooney και 
John Chapma, σε σκηνοθεσία 
Γιώργου Βάλαρη. 
Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων: Σύλ-
λογος Μουσικών Βορείου Ελλά-
δος-Μουσική Σκηνή Θεσσαλο-
νίκης. Σύλλογος Μικρασιατών Ν. 
Καβάλας.«Προσφυγιά» του Σα-
ράντη Κασσάρα.

Παρασκευή 

21 Αυγούστου
Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών: 
"Μέρες ραδιοφώνου", σε κείμε-
να Μάκη Δελαπόρτα και Στέλιου 
Παπαδόπουλου και σκηνοθεσία 
Μάκη Δελαπόρτα.
Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων: 
«Ηλέκτρα» του Ευριπίδη.

Σάββατο 

22 Αυγούστου
Αρχαίο θέατρο Δίου: «Μύθου 
λόγια, της γης και τ’ ουρανού». 
Λύκειο Ελληνίδων Κατερίνης. 
Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών: 
"Παραμύθι χωρίς όνομα", βασι-

σμένο στο έργο της Πηνελόπης 
Δέλτα, σε σκηνοθεσία Κάρμεν 
Ρουγγέρη. 
Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων: 
«Ηλέκτρα» του Ευριπίδη.

Κυριακή 

23 Αυγούστου
Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων: «Πα-
ραμύθι χωρίς όνομα» της Πηνε-
λόπης Δέλτα.

Δευτέρα 

24 Αυγούστου
Θέατρο Δάσους: «Ηλέκτρα» του 
Σοφοκλή. Σκηνοθεσία: Γιώργος 
Κιμούλης.
Μονή Λαζαριστών: «Ανοικτή 
Σκηνή».
Νέα Καλλικράτεια: Μουσική Συ-
ναυλία.

Τρίτη 

25 Αυγούστου
Θέατρο Δάσους: «Ηλέκτρα» του 
Σοφοκλή. Σκηνοθεσία: Γιώργος 
Κιμούλης.
Μονή Λαζαριστών: «Ανοικτή 
Σκηνή».

Τετάρτη 

26 Αυγούστου
Θέατρο Δάσους: «Προμηθέας 
Δεσμώτης» του Αισχύλου. Σκη-
νοθεσία: Κώστας Φιλίππογλου.
Μονή Λαζαριστών: «Ανοικτή 
Σκηνή».

Πέμπτη 

27 Αυγούστου
Θέατρο Δάσους: «Προμηθέας 
Δεσμώτης» του Αισχύλου. Σκη-
νοθεσία: Κώστας Φιλίππογλου.
Μονή Λαζαριστών: Μικρή Σκη-
νή. 

Παρασκευή 

28 Αυγούστου
Αρχαίο θέατρο Δίου: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 
Ιωαννίνων «Προμηθέας Δεσμώ-
της» του Αισχύλου σκην. Κ. Φιλίπ-
πογλου με τον Τάσο Νούσια.
Μονή Λαζαριστών: Μικρή Σκηνή. 

Σάββατο 

29 Αυγούστου
Αρχαίο θέατρο Δίου: Μιούζικαλ 
«Μελωδία της ευτυχίας» σκην. 
Θέμιδα Μαρσέλου με τους Άκη 
Σακελλαρίου-Ναταλία Δραγού-
μη.
Αρχαιολογικός χώρος Αμφίπο-
λης: Συναυλία με τον Πασχάλη 

Τόνιο.

Κυριακή 

30 Αυγούστου
Αρχαίο θέατρο Δίου: Συναυλία 
παραδοσιακής μουσικής με συ-
γκροτήματα από το Μαρόκο. 

Δευτέρα 

31 Αυγούστου
Θέατρο Δάσους: «Εκκλησιάζου-
σες» του Αριστοφάνη. Σκηνοθε-
σία- Δραματουργική επεξεργα-
σία: Γιάννης Μπέζος.
Μονή Λαζαριστών: Μικρή Σκη-
νή. 

Τρίτη 

1 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Δάσους: Μουσική. Λαυ-
ρέντης Μαχαιρίτσας – Γιάννης 
Κότσιρας. «Έτσι κι Αλλιώς» - Κα-
λοκαιρινή Περιοδεία 2015.

Τετάρτη 

2 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Δάσους: Συναυλία 
«Ψυχή και Σώμα» του Κωνσταντί-
νου και Ματθαίου Τσαχουρίδη.

Πέμπτη 

3 Σεπτεμβρίου
Μονή Λαζαριστών: Συναυλία 
Έλλη Πασπαλά και VASSILIKOS.

Σάββατο 

5 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Δάσους: Συναυλία 
Μάριος Φραγκούλης: «Αθήνα – 
Buenos Aires».

Δευτέρα 

7 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Δάσους: «Τρωάδες» 
του Ευριπίδη. Σκηνοθεσία: Σωτή-
ρης Χατζάκης.
Μονή Λαζαριστών: Συναυλία 
Φίλιππος Πλιάτσικας και Γιάννη 
Μηλιώκας.

Τρίτη 

8 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Δάσους: «Η Μελωδία 
της Ευτυχίας». Σκηνοθεσία: Θέμις 
Μαρσέλλου.

Τετάρτη 

9 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Δάσους: Συναυλία Σω-
κράτη Μάλαμα. 
Μονή Λαζαριστών: Συναυλία με 
την Συμφωνική Ορχήστρα δήμου 
Θεσσαλονίκης. 

Παρασκευή 

11 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Δάσους: «Η Ιφιγένεια 
στη χώρα των Ταύρων» του Ευρι-
πίδη από το ΚΘΒΕ.
Μονή Λαζαριστών: THE SOUND 
OF CITY FESTIVAL, VOL.1, ΨΥΧΟ-
ΔΡΑΜΑ07, ΣΤΙΧΟΙΜΑ, UNKNOWN 
ARTIST, ERGA OMNES. 

Σάββατο 

12 Σεπτεμβρίου 
Θέατρο Δάσους: «Η Ιφιγένεια 
στη χώρα των Ταύρων» του Ευρι-
πίδη από το ΚΘΒΕ.
Βασιλικό Θέατρο: Χορός. «Τα γε-
νέθλια της Ινφάντα» του Όσκαρ 
Ουάιλντ. Χορευτές του Βορρά – 
Καλλιτεχνική Δ/νση: Τατιάνα Πα-
παδοπούλου.
Μονή Λαζαριστών: Καλλιτεχνικά 
δρώμενα, παζάρι και φαγητό με 
άρωμα Κωνσταντινούπολης.

Κυριακή 

13 Σεπτεμβρίου
Μονή Λαζαριστών: Μικρό Φε-
στιβάλ. Μουσικοθεατρικές πα-
ραστάσεις και δημιουργικές 
δραστηριότητες για παιδιά.

Δευτέρα 

14 Σεπτεμβρίου
Μονή Λαζαριστών: Μουσική και 
κινηματογράφος. Αποσπάσματα 
από διάσημες ταινίες. Νέα Συμ-
φωνική Ορχήστρα Θεσσαλο-
νίκης και Μικτή χορωδία «Νίκος 
Αστρινίδης».

Τρίτη 

15 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Δάσους: «Ερωτόκριτος» 
του Βιτσέντζου Κορνάρου. Χαΐνη-
δες – «Κι ομΩς κινείται». 

Τετάρτη 

16 Σεπτεμβρίου
Μονή Λαζαριστών:  Θα πραγ-
ματοποιηθεί η συναυλία «Άγιος 
ο έρωτας» του Γιώργου Ανδρέ-
ου, με τις Τάνια Τσανακλίδου, 
Ρίτα Αντωνοπούλου, Κορίνα 
Λεγάκη που ήταν προγραμματι-
σμένη για την 1η Ιουλίου. Μετά 
την πολύ επιτυχημένη χειμερινή 
πανελλήνια περιοδεία του με τη 
Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Γιώργος 
Ανδρέου αυτό το καλοκαίρι δια-
λέγει να παρουσιάσει μια παρά-
σταση με τρεις γυναίκες και το 
πιάνο του. Η Τάνια Τσανακλίδου, 
η Ρίτα Αντωνοπούλου και η Κορί-
να Λεγάκη.

Πολιτισμικό ημερολόγιο

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΧΩΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Θέατρο Κήπου: 2310256775. Θέατρα Δάσους 
και Γης: 2310206730, 2310245307. Μονή Λαζαρι-
στών: 2310589200. Ανοιχτό θέατρο δήμου Συκε-
ών: 2310-679125, 2313313200. Βαλκανική Πλα-
τεία: 2310671100, 2313313200. Δήμος Καλαμα-
ριάς: 2313314570. Φράγμα Θέρμης: 2313300700. 
Δήμος Βόλβης: 397061500 και 2397330200. Αρ-
χαιολογικός χώρος Αμφίπολης: 2324350100, 

2322032474. Αμφιθέατρο Σίβηρης: 2374023997. 
Λόφος Σάνης: 2310317327. Νέα Μουδανιά: 
2373065684. Φεστιβάλ Ολύμπου: 2351076041. 
Φεστιβάλ Φιλίππων-Θάσου: 2510451418. Βλά-
στη Κοζάνης: 2463092311, 2310277997. Άρδας: 
2552071088. Νεστόριο: 24670 31077. Κεραμωτή: 
25910 24935. Λιμανάκι Κερκίνης: 2327041450.
Εμπόριο Εορδαίας: 6970253623. Πόζαρ Πέλλας: 
6937240244, 6973.65.8182.



βιβλιοπωλεία - εκδόσεις - εκδηλώσεις
� Δημ. Γούναρη 39,  
στην Καμάρα 
 2310 277113

�Eρμού 53,  
γωνία Αριστοτέλους 
 2310 252888

�Τσιμισκή 43 /
Βασ. Ηρακλείου 38 
 2310 232100

�25ης Μαρτίου 51, 
Νέα Ευκαρπία  
 2310 640755-6

και στο Ηλεκτρονικό 
μας βιβλιοπωλείο 
www.malliaris.gr

Kaλοκαίρι, παρέα 
με ένα καλό βιβλίο! 

Τώρα όσο πιο πολύ ψωνίζεις   
                τόσο πιο πολύ κερδίζεις!

σε όλα τα βιβλιοπωλεία  

για αγορές από 5€ - 15€
δωροεπιταγή20%

Επιλέξτε τα δώρα σας ανάμεσα από 1000 τίτλους βιβλίων και άλλων προϊόντων

για αγορές  από 16€ +
δωροεπιταγή30%

Οι δωροεπιταγές εξαργυρώνονται, μόνο στο κα-
τάστημά μας στην Τσιμισκή 43 & Βασ. Ηρακλείου 
38, με δική σας επιλογή, από τους 1000 τίτλους 
βιβλίων και άλλων προϊόντων, που θα βρείτε στο 
τμήμα δωροεπιταγών. Ισχύει για αγορές από 5€ 
και άνω και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Εμπορικό κέντρο "Πλατεία" - Τσιμισκή 43 & Βασ. Ηρακλείου 38

Εξαιρούνται μόνο τα βιβλία  που υπάγονται στην ενιαία τιμή βιβλίου. 


