
Σε Αριστοτέλους, Αγίας Σοφίας και ΔΕΘ

Χριστούγεννα στην πόλη
Χριστουγενιάτικο σκηνικό θα έχουν καθ’ όλη την διάρκεια 
των εορτών η πλατεία Αριστοτέλους, ο πεζόδρομος της Α-
γίας Σοφίας και η ΔΕΘ ενώ διοργανώνονται σειρά εκδηλώ-
σεων με την ευθύνη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης.

Στην πλατεία Αριστοτέλους θα στηθεί το χριστουγεν-
νιάτικο δέντρο και η φάτνη, ενώ θα διαμορφωθούν το σπί-
τι του Αϊ-Βασίλη και άλλα σπιτάκια δραστηριοτήτων με 
ελεύθερη πρόσβαση για όλα τα παιδιά. Ο σχεδιασμός του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου για την πλατεία Αριστο-
τέλους προβλέπει τη λειτουργία παγοδρομίου και καρου-
ζέλ, ενώ για τα μικρότερα παιδιά θα στηθεί και ένα τρενά-
κι. Παράλληλα στον άξονα της Αριστοτέλους θα λειτουρ-
γήσει και μία χριστουγεννιάτικη αγορά. Θα διαμορφω-
θούν είκοσι σπιτάκια, εκ των οποίων τα δέκα θα διατεθούν 
σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και τα υπόλοιπα κατόπιν 
κλήρωσης σε επαγγελματίες που διατηρούν τα καταστή-

ματά τους στο κέντρο. Στην Αγίας Σοφίας, θα τοποθετηθεί 
μεταξύ άλλων ένα τρενάκι για τα παιδιά.

Μια μεγάλη χριστουγεννιάτικη πολιτεία θα διαμορφω-
θεί για ακόμη μία χρονιά στους χώρους της Διεθνούς Έκ-
θεσης Θεσσαλονίκης. Ο φετινός “Αστερόκοσμος” θα ανοί-
ξει τις πύλες του το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου, ενώ η διορ-
γάνωση θα ολοκληρωθεί στις 10 Ιανουαρίου. Φέτος στον 
“Αστερόκοσμο” θα στηθεί το χωριό των σκανδαλιάρικων 

Ένα από τα σημαντικό-
τερα πράγματα που θεωρεί 
κάποιος υποχρέωσή του να 
επισκεφθεί, όταν βρίσκεται 
σε μια πόλη, είναι τα μνη-
μεία της, η αγορά, οι πλα-
τείες, οι χώροι αναψυχής 
και γενικότερα οι δημόσιοι 
χώροι της. Η Θεσσαλονίκη, 
μια από τις παλαιότερες πό-
λεις της Ευρώπης, έχει ση-
μαντικά μνημεία –όπως τα 
τείχη και οι βυζαντινές εκ-
κλησίες–, αρχαιολογικούς 

χώρους, μουσεία με πλού-
σια εκθέματα κ.ά. Δυστυ-
χώς, όμως, πολλά από αυτά 
είναι αναξιοποίητα, ενώ για 
άλλα δεν υπάρχει πρόσβα-
ση. Η ευθύνη γι’ αυτή την 
κατάσταση βαραίνει τους 
ανθρώπους που διοικούν 
το δήμο, αφού είναι εκείνοι 
που εδώ και χρόνια μάς μι-
λούν για την ανάδειξη των 
μνημείων της πόλης και 
την εύκολη πρόσβαση σ’ 
αυτά, ώστε οι κάτοικοι της 
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Συνέχεια στη σελ. 8

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ

H ΕΦΗΜΕΡIΔΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛIΤIΣΤIΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ● ΕΤΟΣ 18ο ● Αρ. Φύλλου 185 ● ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ● ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 10.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ

Θεσσαλονίκη, 

O χώρος και τα μνημεία 
της πόλης  

Μετά από 37 χρόνια! 

Ανοίγει η Ροτόντα!
Το σύμβολο της Θεσσαλονίκης, που διατηρείται επί 17 

αιώνες, θα είναι και πάλι ανοικτό για το κοινό πριν τα 
Χριστούγεννα. 

Στην Καμάρα

Εκδηλώσεις στο βιβλιοπωλείο 
Μαλλιάρης Παιδεία «Ανατόλια»

Πλήθος εκδηλώσεων έχουν προγραμματιστεί από τον 
οργανισμό Μαλλιάρης Παιδεία και τον Δεκέμβριο, στα 
πλαίσια των δράσεων για την προβολή των νέων εκδόσε-
ων και την στήριξη του βιβλίου. Επίσης, με αφορμή την 
εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτο-
χρονιάς,  στις 13 Δεκεμβρίου, οργανώνεται ψυχαγωγική 
εκδήλωση για μικρούς και μεγάλους. Οι εκδηλώσεις θα γί-
νουν στο βιβλιοπωλείο Μαλλιάρης Παιδεία – «Ανατόλια», 
Δ. Γούναρη 39, περιοχή Καμάρα.

Βλ. σελ. 9 και 14-15. 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ  Σελ. 12

ΜΟΥΣΙΚH Σελ. 13

ΒΟΤΑΝΑ  Σελ. 12

ΗΜΕΡΟΛΟΓ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ   Σελ. 14-15

ΘΕΑΤΡΟ  Σελ. 13

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Σελ. 13

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ  Σελ.  5-7,11

Πολιτιστικοί τρομοκράτες
του AΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΑ

Η επίθεση των Τζιχαντιστών στο θέατρο Μπατακλάν 
στο Παρίσι, αλλά και σε άλλους στόχους, δημιούργησε τις 
προϋποθέσεις για την εκδήλωση μιας μαζικής υστερίας φό-
βου στη Δυτική Ευρώπη. Πρόκειται για μια μεθοδευμένη 
επίθεση, η οποία μεταξύ άλλων στοχεύει στο χτύπημα του 
Δυτικού Πολιτισμού. Στην πράξη έχουμε γίνει μάρτυρες 
μιας σύγκρουσης πολιτισμών, όπως ακριβώς την είχε ανα-
λύσει το 1996 ο Σάμιουελ Π. Χάντιγκτον στο βιβλίο του «Η 
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Χρόνια πολλά
για τις γιορτές, χαρίστε βιβλία

βιβλία και παιχνίδια ένας πολύτιμος συνδιασμός πολιτιστικού δώρου 

   
Τα πάντα για γραφή και ανάγνωση... 

του εκδότη ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΛΛIΑΡΗ
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Βακούρα  
(Ιωάννου Μιχαήλ 8, 
τηλ. 2310233665)
VILLAGE CINEMAS 
Εμπορικό κέντρο 
«Mediterranean Cosmos»,  
τηλ. 2310499999
Village,αποθήκη 1, Δ, λιμάνι 
Θεσσαλονίκης, κρατήσεις 
14848, πληρ. 210 4215100
Θεανώ 
(Κωνσταντινουπόλεως 75, 
τηλ. 2310837587)
Κολοσσαίον 
(Βασ. Όλγας 150, 
τηλ. 2310 834996)
Μακεδονικόν 
(Φιλ. Εταιρείας –  
Δ. Μαργαρίτη,  
τηλ. 2310261727)
ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ  
(Τσιμισκή 43, 
τηλ. 2310290290)
Ολύμπιον 
(Πλ. Αριστοτέλους 10, 
τηλ. 2310 378404)
STER SINEMAS 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  
(Εμπορικό Κέντρο 
Μακεδονία, Πυλαία, τηλ.  
από κινητό 2102371000,  
από σταθερό 8018017837)
Φαργκάνη 
(αρχή Ιασωνίδου,  
τηλ. 2310 960063)
CINEPLEX ONE 
SALONICA  
(Γιαννιτσών 61, 
τηλ. 2310515351)

Θέατρο – Παραστάσεις Κινηματογράφοι
BlackBox (Βασ. Όλγας 65 και Φλέ-
μινγκ 2, τηλ. 2310829254): «Τα Πα-
πούτσια του Βαρύτονου» του Δημή-
τρη Μπασλάμ. Επί σκηνής δύο 
performers ο Γιώργος Νικόπουλος 
και ο Δημήτρης Πολίτης σε χορο-
γραφία του Δημήτρη Σωτηρίου α-
φηγούνται την ιστορία του κυρίου 
Χαρίτονου Φουξ ενσαρκώνοντας 
όλους του χαρακτήρες του έργου. 
Πέμπτη – Σάββατο στις 9 μ.μ., Κυρια-
κή στις 7 μ.μ.
Θέατρο Αθήναιον (Βασιλίσσης  
Όλγας 35, τηλ. 2310 832 060): Η ε-
ταιρεία θεάτρου Dum spiro spero 
παρουσιάζει το De profundis. Πρό-
κειται για ένα θεατρικό μονόλογο 
βασισμένο στο κορυφαίο έργο του 
μεγάλου Ιρλανδού συγγραφέα 
Oscar Wilde. Κάθε Παρασκευή, 
Σάββατο και Κυριακή στις 9.15 μ.μ. 
Επίσης stand up comedy show για 
4 παραστάσεις (βλ. σελ. 13).
Βασιλικό Θέατρο ( Πλ. Λευκού 
Πύργου, τηλ. 2315200000): Ανεβαί-
νει το έργο του Νικολάι Έρντμαν «Η 
Κωμωδία του Αυτόχειρα», απο το 
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 
σε σκηνοθεσία Γιάννη Ρήγα. Τετάρ-
τη 6 μ.μ., Πέμπτη-Παρασκευή στις 9 
μ.μ., Σάββατο: στις 6 μ.μ. και 9 μ.μ. , 
Κυριακή στις 7 μ.μ.
Αριστοτέλειον (Εθνικής Αμύνης 2, 
τηλ. 2310262051): Η «Ώρα του Δια-
βόλου» του Fernando Pessoa. Με 
τους Γιώργο Χρανιώτη και Τίνα Λεω-
νορά. Η παράσταση είναι ακατάλ-
ληλη για ανηλίκους. Τετάρτη έως 
Κυριακή στις 9.15 μ.μ. Από τις 25 
Δεκεμβρίου ανεβαίνει η παράστα-
ση «Ήρθες και θα μείνεις» με τον 
Γρηγόρη Βαλτινό και τη Ζέτα Μακρυ-
πούλια.
Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς 
Μελίνα Μερκούρη (Μεταμορφώ-
σεως 7 – 9, τηλ. 2310 458591): Συ-
νέχεια του «Μικρού Φεστιβάλ». Στις 
6 Δεκεμβρίου: "Μεγάλα τραγούδια, 
μεγάλες φωνές". Στις 8 Δεκεμβρίου: 

"On lacrimae" μουσικές αναφορές 
στο kitch, την ποπ και τον αυτοσχε-
διασμό. Ώρα 9 μ.μ.
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών 
(Εθνικής Αμύνης 2, τηλ. 2315 
200200): “Ο Γλάρος” από το ΚΘΒΕ, 
Τετάρτη-Σάββατο στις 9 μ.μ., Κυριακή 
στις 7 μ.μ. «Η απολογία του Σωκρά-
τη» κάθε Τρίτη στις 9 μ.μ.
Θέατρο Έξω από τα Τείχη (Πανε-
πιστημίου 2, Ευαγγελίστρια, τηλ. 
2310-210308 και 6974397744): Το 
Θέατρο Έξω από τα Τείχη σε συ-
νεργασία με το Θέατρο Άρατος 
παρουσιάζουν την διαχρονική κω-
μωδία του Γιώργου Θεοτοκά «Το 
Κάστρο της Ωριάς» σε σκηνοθεσία 
Γιάννη Περδίκη. Παρασκευή – Κυ-
ριακή στις 9.15 μ.μ.
Μονή Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη 
21, Σταυρούπολη, τηλ. 2315200200): 
“Του Κουτρούλη ο γάμος”, από το 
ΚΘΒΕ. Τετάρτη στις 6 μ.μ., Πέμπτη – 
Σάββατο στις 9 μ.μ., Κυριακή στις 7 
μ.μ. Μικρό θέατρο: Το ΚΘΒΕ παρου-
σιάζει το έργο του Μηνά Βιντιάδη 
“Ο Κάτω Παρθενώνας”, σε σκηνο-
θεσία Περικλή Χούρσογλου. Ένα 
δράμα…σκέτη κωμωδία για την Ελ-
λάδα της κρίσης. Τετάρτη στις 6 μ.μ., 
Πέμπτη – Σάββατο στις 9 μ.μ., Κυρια-
κή στις 7 μ.μ. 
Χώρος Τέχνης SourLiBooM 
Thessaloniki (Κ. Κρυστάλλη 4, πλα-
τεία Αντιγονιδών, τηλ. 2314 
011584):  To kontakt^ensemble σε 
συνεργασία με την ομάδα καλλιτε-
χνών SourLiBooM Thessaloniki πα-
ρουσιάζουν την "Κανελόριζα" της 
Σμαρώς Πλατιώτη. Σάββατο 5 και 12 
Δεκεμβρίου, Κυριακή 6 και 13 Δε-
κεμβρίου στις 9 μ.μ.
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Εγνατία (Π. Ιωακείμ 1, τηλ. 2310 
225172): Η Kαλλιτεχνική Εταιρία 
«Προσκήνιο» και η Παιδική Σκηνή 
Ροντίδη παρουσιάζουν, το γνωστό-
τερο παγκόσμια παιδικό παραμύθι 
των αδελφών Grimm «Η Χιονάτη 

Και Οι 7 Νάνοι». Κρατήσεις 
6944062928. Κάθε Κυριακή στις 
11.30 π.μ.
Studio Vis Motrix, (Έδισσον 4, 
τηλ.2310228161): “Η Πεντάμορφη 
και ο Σκώρος”, ένα ρομαντικό πα-
ραμύθι αυτογνωσίας και αληθινής 
αγάπης εμπνευσμένο από το ομώ-
νυμο έργο του Νίκου Τσιώτσου. 
Κάθε Κυριακή στις 11.30 π.μ.
Αθήναιον (Βασιλίσσης Όλγας 35, 
τηλ. 2310 83 20 60): “Τι και τι το κατιτί” 
για παιδιά από 6 μηνών έως 3 ετών. 
Κάθε Κυριακή στις 12 μ.
Άνετον (Παρασκευοπούλου 42, 
τηλ. 2310869869): “Οδύσσεια” από 
την Πειραματική Σκηνή της  “Τέ-
χνης”. Κάθε Κυριακή στις 11.30 το 
πρωί. 
 Αριστοτέλειον (Εθνικής Αμύνης 2, 
τηλ. 2310 262 051):Η  παιδική σκηνή 
παρουσιάζει το μοναδικό παραμύ-
θι “Ο Μικρός Πρίγκιπας” σε σκηνο-
θεσία και προσαρμογή κειμένου 
του Δημήτρη Αδάμη. Κάθε Κυριακή 
στις 11 π.μ. 
Αυλαία (Πλατεία ΧΑΝΘ, τηλ. 2310 
237700): “Παραμύθια στο ασαν-
σέρ” κάθε Κυριακή στις 11.30 π.μ.
Βασιλικό Θέατρο (Πλατεία Λευκού 
Πύργου, τηλ. 2315 200 200): “Ο 
μυστικός κήπος”. Κάθε Κυριακή στις 
11 π.μ.
“Κολοσσαίον” (Βασ. Όλγας 150, 
2310 834996): “Η ιστορία ενός 
γλάρου που έμαθε σ’ ένα γάτο να 
πετάει”. Κάθε Κυριακή στις 11.30 π.μ. 
Επίσης, η  όπερα “Ο Ιππότης του 
χιονιού”. Κάθε Σάββατο στις 5 μ.μ. 
Πολυχώρος ΕΝΩ (Ερμού 11 και 
Δραγούμη γωνία, τηλ. 2310425097, 
6976055790): “Ρομπέν των δασών” 
η αληθινή ιστορία από τον κουκλο-
θίασο redicolo. Κάθε Σάββατο στις 
6 μ.μ. Επίσης, “Αισώπου κόμιξ” κάθε 
Κυριακή στις 5.30 μ.μ.
Σοφούλη (Τραπεζούντος 5 Καλα-
μαριά, τηλ. 2310 423925): “Λάχανα 

και Χάχανα”, τραγουδώ και μαθαί-
νω, του Τάσου Ιωαννίδη. Κάθε Κυ-
ριακή στις 11.30 π.μ.
Μέγαρο Μουσικής (25ης Μαρτίου 
και Παραλία, τηλ. 2310 895938): 
«Παραμύθι Χωρίς Όνομα» της Κάρ-
μεν Ρουγγέρη. Κάθε Κυριακή στις 
11.30 π.μ.
Ράδιο Σίτυ (Παρασκευοπούλου 9, 
τηλ. 2310 819 153): Η εταιρία παρα-
γωγής θεατρικών παραστάσεων 
“Γίνονται Έργα”, ανεβάζει για τη 
νεανική σκηνή το έργο “Chatroom, 
η βία στο internet δεν είναι παιχνίδι” 
του Enda Walsh, σε σκηνοθεσία 
Κωστή Καπελώνη. Κάθε Κυριακή 
στις 11.30 π.μ. Επίσης, “Ο ευτυχισμέ-
νος Πρίγκιπας θα μείνει εδώ!”.
Μονή Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη 
21, Σταυρούπολη, τηλ. 2315200200): 
Η Νεανική Σκηνή του Κρατικού Θε-
άτρου Βορείου  παρουσιάζει το 
έργο “Ρωμαίος και Ιουλιέτα …on the 
road”. Κάθε Κυριακή στις 11 π.μ.
Ολύμπιον (πλ. Αριστοτέλους, τηλ. 
6977 445161 και  2310 222299 ): 
Ευγένιου Τριβιζά «Τα γουρουνάκια 
κουμπαράδες» από την Παιδική - 
Νεανική Σκηνή του «Νέου Θεάτρου 
Θεσσαλονίκης». Κάθε Κυριακή στις 
11.30 π.μ.
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών (Αγ. 
Δημητρίου 119Α, τηλ. 2310991610 
και 2310247111): "Όνειρο Καλοκαι-
ρινής Νύχτας" από την Εταιρεία 
Θεάτρου Θέση. Κάθε Κυριακή στις 
11 π.μ.
Φαργκάνη (Αγ. Παντελεήμονος 
10, τηλ. 2310960063): Το Θέατρο 
του Βορρά  παρουσιάζει τη νέα 
περιπέτεια του Τριγωνοψαρούλη! 
“Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύε-
σαι ΠΟΤΕ... αχινό!”. Πληροφορίες 
τηλ. 23130-21248 , 6986 523898. 
ΧΑΝΘ (τηλ. 2310241007): “Η κοκκι-
νοσκουφίτσα” από το κουκλοθέα-
τρο της Χριστίνας Μπήτιου. Κάθε 
Κυριακή στις 12 μ.
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Μηνιαία πολιτιστική εφημερίδα

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

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:  

τηλ. 2310 276926,  

2310 277113  

 (εσωτ. 9)
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Άρθρο του εκδότη  
ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΛΛIΑΡΗ

Θεσσαλονίκης, αλλά και οι 
επισκέπτες της, να τ’ απο-
λαμβάνουν όταν τους δίνε-
ται η ευκαιρία. 

Για να υλοποιηθούν οι 
παραπάνω υποσχέσεις, θα 
πρέπει επιτέλους οι αρμό-
διοι να εκπονήσουν συ-
γκεκριμένα σχέδια και να 
προβούν στην άμεση υλο-
ποίησή τους, ώστε τα λό-
για να γίνουν κάποτε πρά-
ξη. Εμείς εντοπίζουμε κά-
ποια σοβαρά προβλήματα 
και καταθέτουμε τις προ-
τάσεις μας, πιστεύοντας ότι 
με καλή θέληση, απ’ όλες 
τις πλευρές, θα μπορέσουμε 
να βελτιώσουμε την υπάρ-
χουσα κατάσταση, ώστε να 
αναδειχθούν και να προ-
βληθούν τα μνημεία της 
Θεσσαλονίκης, όπως της 
αξίζει. 

Οι προτάσεις 

Οι προτάσεις μας για τη 
λύση των προβλημάτων 
που έχουμε εντοπίσει σχε-
τικά με την καλύτερη εμ-
φάνιση και ανάδειξη των 
μνημείων, είναι: 

α) Η σωστή συντήρησή 

τους και η προστασία τους 
από τη φθορά του χρόνου 
και των φυσικών κατα-
στροφών. 

β) Να δοθεί προσοχή στη 
διαμόρφωση των χώρων 
που περιβάλλουν τα μνη-
μεία, τα μουσεία και κυ-
ρίως τους αρχαιολογικούς 
χώρους. 

γ) Η καθαριότητα και η 
φροντίδα των παραπάνω 
χώρων. Παράλληλα θα πρέ-
πει να ισχύσει ειδική νομο-
θετική ρύθμιση για τους 
παραβάτες που ρυπαίνουν 
τα μνημεία πετώντας σκου-
πίδια κ.ά. 

δ) Ο επαρκής φωτισμός 
τους. 

ε) Η τοποθέτηση πινα-
κίδων σε τουλάχιστον δύο 
γλώσσες για την καλύτε-
ρη ενημέρωση των επισκε-
πτών. 

στ) Να υπάρχουν ξεναγοί 
στους αρχαιολογικούς χώ-
ρους για τους επισκέπτες. 

ζ) Να τυπωθούν έντυπα 
με πληροφορίες για την πό-
λη και τα αξιοθέατά της. 

η) Να τοποθετηθούν κα-
τάλληλα κιόσκια σε όλους 
τους χώρους για την εγκα-
τάσταση των ξεναγών ή άλ-
λων υπαλλήλων του δή-
μου, από τα οποία θα διανέ-
μονται και τα έντυπα με τις 
σχετικές πληροφορίες.

θ) Η αξιοποίηση των 
κλειστών μνημείων, όπως 
είναι οι τέως φυλακές του 

Γεντί Κουλέ και ορισμένα 
περιφραγμένα μνημεία στα 
οποία είναι αδύνατη η πρό-
σβαση των επισκεπτών. 

ι) Να εξετασθεί το ενδεχό-
μενο της κάλυψης των αρ-
χαιολογικών χώρων με δι-
άφανα καλαίσθητα σκέπα-
στρα, όπως π.χ. των χώρων 
της πλατείας Ναυαρίνου, 
τόσο για τη δική τους προ-
στασία από την κακοκαι-
ρία, όσο και γι’ αυτή των 
επισκεπτών. 

Τα παραπάνω είναι ορι-
σμένα από τα άμεσα μέ-
τρα που πιστεύουμε ότι θα 
έπρεπε να πάρει η Δημοτι-
κή Αρχή, εάν θέλει να σέ-
βεται τον πολίτη και να 
τηρεί τις εξαγγελίες της. 
Μέτρα για την πρόσβα-
ση Εκτός όμως από τα έρ-
γα για την προστασία και 
ανάδειξη των μνημείων της 
πόλης, θα πρέπει παράλλη-
λα να παρθεί και μια σειρά 
μέτρων για τη διευκόλυν-
ση της πρόσβασης σ’ αυ-
τά. Παρακάτω αναφέρουμε 
ορισμένα: 

α) Να κυκλοφορήσει 
έντυπο υλικό (χάρτες, σχε-
διαγράμματα) για τον εύκο-
λο εντοπισμό τους. 

β) Να τεθούν σε κυκλο-
φορία ειδικά λεωφορεία ή 
mini-bus που θα πραγμα-
τοποιούν καθημερινά «πο-
λιτιστικά» δρομολόγια, με 
στάσεις στα μνημεία και 
στα πιο σημαντικά αξιοθέα-
τα της πόλης. 

Συνέχεια από τη σελ. 1

Άρθρο

Θεσσαλονίκη, O χώρος και τα μνημεία της πόλης  

Η στιγμή είναι χωρίς άλ-
λο ιστορική, καθώς το μνη-
μείο έκλεισε για το κοινό 
όταν οι σεισμοί του 1978 
προξένησαν σοβαρές βλά-
βες στο μνημείο εξαιτίας 
και της επιδείνωσης υφι-
σταμένων βλαβών από δε-
καετίες ή και αιώνες. Οι 
αναστηλωτικές εργασί-
ες απαίτησαν δύσκολες με-
λέτες, μεγάλες επεμβάσεις 
στο κτίριο και τον διάκο-
σμό του και πολυετή μό-
χθο των υπευθύνων για να 
φθάσουμε πια στην απόδο-
ση, σε πλήρη αποκατάστα-
ση, μιας νέας Ροτόντας στο 
κοινό.Σύμφωνα με την αρ-
μόδια Εφορεία Αρχαιοτή-

των, οι εργασίες θα ολοκλη-
ρωθούν εντός του Δεκεμ-
βρίου και το μνημείο ανα-
μένεται να ανοίξει και πάλι 
για το κοινό, όπως πιστεύ-
ουν στο δήμο Θεσσαλονί-
κης, την Παρασκευή 18 Δε-
κεμβρίου 2015, με μία ειδι-
κή εκδήλωση.

Συνέχεια από τη σελ. 1 σύγκρουση των πολιτισμών 
και ο ανασχηματισμός της 
παγκόσμιας τάξης». Ίσως 
τότε η εν λόγω ανάλυση να 
είχε φανεί σε πολλούς είτε 
υπερβολική είτε απλή δια-
τύπωση μιας ακαδημαϊκού 
τύπου θεωρίας, όπως πολ-
λές άλλες. 

Είκοσι χρόνια αργότερα 
ο ISIS έρχεται να επιβεβαι-
ώσει τον Χάντιγκτον. Η πα-
ρατεινόμενη και ολοένα και 
πιο βαθιά συγκρουσιακή 
σχέση μεταξύ του Ισλάμ και 
του Χριστιανισμού έχει φέ-
ρει την Ευρώπη στην πρώ-
τη γραμμή μιας σύγκρου-
σης δυο πολιτισμών για πα-
γκόσμια επικράτηση. Μπρο-
στά στις νέες αυτές εξελίξεις 

ο εξελισσόμενος πολιτισμι-
κός πόλεμος έχει ως άμεσο 
θύμα τον ίδιο τον πολιτισμό 
και τα -ανά τους αιώνες- δη-
μιουργήματά του. Στο πλαί-
σιο αυτό οι βομβιστές του 
Παρισιού λειτουργούν ως 
ένα είδος πολιτιστικών τρο-
μοκρατών, οι οποίοι τρομο-
κρατούν τους καλλιτέχνες 
δημιουργούς. Στην προο-
πτική αυτή οι τρομοκράτες 
προσπαθούν να λογοκρί-
νουν το δημιουργικό πνεύ-
μα των καλλιτεχνών, περι-
ορίζοντας τούς καλλιτεχνι-
κούς ορίζοντές τους. Ίσως 
ορισμένοι καλλιτέχνες αυ-
τολογοκριθούν, ίσως άλλοι 
αποκρύψουν από το ευρύ 
κοινό τα «βλάσφημα» έργα 
τους, όμως πάντα θα υπάρ-

χουν αυτοί οι οποίοι με αυ-
τοθυσία και προσωπικό κό-
στος θα βαδίσουν τον «επι-
κίνδυνο» δρόμο τους ανα-
λαμβάνοντας το ρίσκο της 
απόφασής τους.

Ερχόμενοι στα καθ’ ημάς, 
η ελληνική πολιτιστική πα-
ραγωγή δεν έχει μόνο τη 
βαθιά χειμαζόμενη ελληνι-
κή οικονομία να λειτουρ-
γεί αποτρεπτικά στην παρα-
γωγή πολιτισμού, αλλά και 
έναν νέο επιπρόσθετο απο-
τρεπτικό παράγοντα: τους 
πολιτιστικούς τρομοκράτες. 
Ελπίζουμε ότι η νέα χρονιά 
θα αποτελέσει την απαρχή 
της ανατροπής αυτής της 
δυστοπικής πραγματικότη-
τας που βιώνουμε.

Μετά από 37 χρόνια! 

Ανοίγει η Ροτόντα!
Πολιτιστικοί τρομοκράτες

Συνέχεια από τη σελ. 1

γ) Σήμανση στις κεντρι-
κές αρτηρίες και καλύτε-
ρη σήμανση των μικρότε-
ρων δρόμων, που θα καθο-
δηγούν σωστά τον επισκέ-
πτη, αλλά και τον κάτοικο 
της πόλης, προς τα μνημεία 

και τα αξιοθέατα. Εκτός αυ-
τών, θα πρέπει να διοργα-
νώνονται εκδηλώσεις πέριξ 
των χώρων των μνημείων, 
ώστε να γίνονται επισκέψι-
μα και μ’ αυτόν τον τρόπο. 

Ράβε ξήλωνε κι εσύ πολίτη πλήρωνε!
Ράβε – ξήλωνε ο πεζόδρομος της Δημητρίου Γούνα-

ρη… Όπως φαίνεται στη φωτογραφία, μετά από τεχνι-
κά έργα του δήμου Θεσσαλονίκης, ο εργολάβος αποκα-
τέστησε τα τουβλάκια…με μπετά! Οι υπεύθυνοι του 
δήμου αποδέχτηκαν αυτή την αποκατάσταση; Σημειώ-
νουμε ότι τα τουβλάκια του πεζοδρομίου τοποθετήθη-
καν πριν από περίπου τρία χρόνια και έκτοτε έχουν ξη-
λωθεί 3 με 4 φορές!
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Τυπώματα του Αντωνάκου
Το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει 
για πρώτη φορά σειρά 67 τυπωμάτων του γνωστού 
ελληνο-αμερικανού εικαστικού Στήβεν Αντωνάκου 
(Stephen Antonakos), στην έκθεση «Στήβεν 
Αντωνάκος-Τυπώματα», που θα διαρκέσει έως τις 
27 Φεβρουαρίου 2016, στη Μονή Λαζαριστών, 
στη Σταυρούπολη. Η συγκεκριμένη σειρά αποτελεί 
δωρεά του καλλιτέχνη προς το ΚΜΣΤ που έγινε το 
2012.Ο ίδιος εξήγησε ότι στην πράξη του αυτή τον 
ώθησε η σχέση που έχουν τα έργα αυτά με τα έργα 
των καλλιτεχνών της ρωσικής πρωτοπορίας από τη 
συλλογή Κωστάκη του μουσείου. 
«Υπάρχουν μεγάλοι δρόμοι που μπορούν να 
εξερευνηθούν και να φέρουν καρπούς από 
τη μελέτη της σχέσης ανάμεσα στα έργα των 
Ρώσων κονστρουκτιβιστών και της συγκεκριμένης 
και αφηρημένης γεωμετρίας που χρησιμοποιώ με 
ποικίλα μέσα εγώ, στα δικά μου έργα» έγραψε σε 
μία από τις επεξηγηματικές επιστολές που έστειλε 
στο μουσείο. Εκπαιδευτικά προγράμματα και 
οργανωμένες ξεναγήσεις, τηλ. 2310 589222. 

Στο «σημείο μηδέν»

To Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. παρουσιάζει 
το νέο αρχιτεκτονικό έργο του Santiago Calatrava, 
την ανοικοδόμηση της εκκλησίας του Αγίου 
Νικολάου στο «Σημείο Μηδέν». Η ανοικοδόμηση 
του ναού επιτελεί έναν διπλό ρόλο: αντικαθιστά 
τον ναό που καταστράφηκε την τραγική μέρα της 
11ης Σεπτεμβρίου και εντάσσεται στο πλαίσιο της 
ευρύτερης αναδιαμόρφωσης της περιοχής του 
«Σημείου Μηδέν» ως το μοναδικό μη κοσμικό κτήριο. 
Το κτήριο αποτελεί τοπόσημο, καθώς πρόκειται για 
το εθνικό ιερό της ελληνορθόδοξης εκκλησίας της 
Αμερικής, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάστηκε ως τόπος 
συγκέντρωσης για όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως 
θρησκεύματος, ένας δημόσιος χώρος λατρείας, 
προσευχής, περισυλλογής και διαλογισμού. Το 
πλούσιο υλικό της έκθεσης, που αποτελείται από 
μακέτες, σχέδια, κατόψεις, φωτογραφίες, καθώς 
και οπτικοακουστικό υλικό, παρουσιάζει τα στάδια 
σχεδιασμού και  δημιουργίας του ναού. Διάρκεια 
έως τις 20 Δεκεμβρίου 2015.

Έκθεση για την Αλεξάνδρεια

Έκθεση με τίτλο «Αλεξάνδρεια=Θεσσαλονίκη 
45+4 Εικαστικές Προτάσεις» παρουσιάζεται στο 
Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο (Βαφοπούλου 3, 
τηλ. 2310 424132).Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του 
Βαφοπούλειου και των διδασκόντων και φοιτητών 
της Σχολής Καλών Τεχνών του 3ου Εργαστηρίου 
Ζωγραφικής, του Εργαστηρίου Χαρακτικής και του 
Εργαστηρίου Νέων Μέσων του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τέσσερις 
διδάσκοντες και σαράντα πέντε σπουδαστές, 
ανταποκριθήκαν στην πρόσκληση του τότε (2014) 
διευθυντή του παραρτήματος του Ιδρύματος 
Ελληνικού Πολιτισμού στην Αλεξάνδρεια της 
Αιγύπτου, Μανώλη Μαραγκούλη για την δημιουργία 
έργων με θέμα  μια πόλη τόσο λαμπερή όσο 
και πολύπαθη , θα ενεργοποιούσε τη φαντασία 
τους. Το αποτέλεσμα είναι αυτή η έκθεση με έργα 
εμπνευσμένα από την Αλεξάνδρεια. Επιμέλεια: 
Μανόλης Γιανναδάκης, Γιώργος Κατσάγγελος, 
Στέλιος Ντεξής, Γιώργος Τσακίρης. Διαρκεί έως 31 
Ιανουαρίου.

Αναζήτηση της «μορφής»

Ο Νικόλας Αντωνίου, η Όλγα Μπογδάνου και ο 
Κωνσταντίνος Πάτσιος από 17Δεκέμβρη έως 16 
Ιανουαρίου, παρουσιάζουν μια νέα σειρά έργων 
τους, στη γκαλερί Λόλα Νικολάου (Τσιμισκή 52, τηλ. 
2310240416). Οι τρεις νέοι καλλιτέχνες,  των οποίων 
οι αφορμές και τα υλικά ποικίλουν, παραθέτουν 
το εικαστικό τους έργο, με σκοπό οι θεατές μέσα 
από αυτό, να αναζητήσουν τα στοιχεία εκείνα 
που συνθέτουν ή/ και αποσυνθέτουν τη «μορφή». 
Πρόκειται για μια συνάντηση τριών διαφορετικών 
προσεγγίσεων, όπου η μια αιτιολογεί και 
αλληλεπικαλύπτει την άλλη ως προς την θεματική, 
δημιουργώντας ένα επαναλαμβανόμενο θεωρητικό 
σχήμα που πολλαπλασιάζεται επί τρία και υψώνεται 
σε δύναμη. Τα εγκαίνια θα γίνουν την Πέμπτη 17 
Δεκεμβρίου 7μ.μ.-10 μ.μ.

Η ροή της Ασκητικής
«Ερχόμαστε από μια σκοτεινή άβυσσο / καταλήγουμε 
σε μια σκοτεινή άβυσσο / το μεταξύ φωτεινό 
διάστημα το λέμε Ζωή. Ευτύς ως γεννηθούμε, 
αρχίζει κι η επιστροφή / ταυτόχρονα το ξεκίνημα κι ο 
γυρισμός / κάθε στιγμή πεθαίνουμε. Γι αυτό πολλοί 
διαλάλησαν: Σκοπός της ζωής είναι ο θάνατος." Την 
ροή της Ασκητικής του Νίκου Καζαντάκη ακολουθεί η 
εικαστική έκθεση με τίτλο «Flying Over the Abyss: Η 
Υπέρβαση της Άβυσσος», που θα διαρκέσει μέχρι 
και τις 29 Φεβρουαρίου στον χώρο του Κέντρου 
Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, στο Λιμάνι. Στην 
παρούσα έκθεση με εγκαταστάσεις, video art, 
ζωγραφική και φωτογραφία, συμμετέχουν έργα 28 
Ελλήνων και ξένων δημιουργών, ανάμεσά τους οι 
δημοφιλείς Marina Abramovic, Αλέξης Ακριθάκης, 
Στάθης Λογοθέτης και Κώστας Τσόκλης. Η έκθεση 
μοιράζεται σε 5 Δωμάτια – Χώρους. Πληρ. τηλ. 2310 
593270, 2310 546683

Έκθεση υφαντικής τέχνης
Μετά από «Τα δώρα της γης» επανέρχεται στο 
Τελλόγλειο «Η μαγεία της γης» με την έκθεση «Η 
Βούλα Μασούρα και ο κόσμος της», μια καλλιτέχνιδα 
και ένα έργο που δεν συναντούμε συχνά σε 
αίθουσες εκθέσεων στην Ελλάδα. Έργα textile 
art, «χωροϋφαντικής», όπου υφαντική και φύση, 
γήινα, ταπεινά και καθημερινά υλικά, σχοινιά, 
φυτικές ίνες, βαμβάκι, γιούτα, καννάβι, ξεραμένα 
φύλλα, φλοιός δένδρων κ.ά. μετατρέπονται σε 
υψηλής αισθητικής και σπάνιας τεχνικής αρτιότητας 

εικαστική εικόνα, «γλυπτική» στον χώρο. Μέσα από 
εσωτερική φιλοσοφημένη αναζήτηση η Μασούρα 
αφήνεται να την παρασύρει η μαγεία των υλικών με 
τις ποιότητες και υφές τους, την αντοχή ή τη φθορά 
τους στον χρόνο, που γίνεται μέρος της εικαστικής 
δημιουργίας. Απόμακρη αλλά και με ειλικρινή, βαθιά 
επαφή με έναν μικρό κύκλο φίλων της καλλιτεχνών, 
μοιραζόταν μαζί τους προβληματισμούς και 
αδιέξοδα, κρατώντας πάντοτε τη δική της «νεανική 
και ρωμαλέα» ματιά. Στην έκθεση του Τελλογλείου 
συμπεριλαμβάνονται επίσης έργα καλών της φίλων, 
του Σπυρόπουλου, Κοντόπουλου, Ζογγολόπουλου, 
Σίμωσι, Ανδρέου κ.ά., καθώς και ο «γυάλινος 
κόσμος» από τη συλλογή της, που μαζί με αρχειακό 
υλικό αποκαλύπτουν τί μοιραζόταν μαζί τους αλλά και 
τον προσωπικό της τρόπο να βλέπει τα πράγματα. 
Διάρκεια έως 31 Ιανουαρίου, Αγίου Δημητρίου 
159Α, τηλ: 2310 991610. 

Παράταση στην έκθεση Αναγνωστάκη

Παρατείνεται έως και τις 31 Ιανουαρίου 2016 η 
έκθεση με τίτλο «μιλώ… τεκμήρια και μαρτυρίες», που 
λειτουργεί ήδη από τις 15 Οκτωβρίου στο Μουσείο 
Βυζαντινού Πολιτισμού (2313306467). Αντίστοιχη 
παράταση έως και τις 23 Δεκεμβρίου 2015 ισχύει 
και για τις ξεναγήσεις μαθητών της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού. 
Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να δουν από 
κοντά σπάνια χειρόγραφα, φωτογραφίες, ηχητικά 
ντοκουμέντα, εκδόσεις, έγγραφα και σημειώσεις, 
δομημένα σε «έξι + 1» ενότητες, που φωτίζουν 
την πολύπλευρη προσωπικότητα του Μανόλη 
Αναγνωστάκη και συνδέονται με καθοριστικές 
χρονικές περιόδους της ζωής του.

Φοιτητική εβδομάδα
Εικοσιτρεις φοιτητικές ομάδες θα παρουσιάσουν 
τη δραστηριότητα τους, στο πλαίσιο της Φοιτητικής 
Εβδομάδας του ΑΠΘ, που ξεκίνησε στις 26/11 
και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 
2015. Ερευνητικές και θεατρικές ομάδες, μουσικές 
μπάντες και μουσικά σύνολα αλλά και περισσότεροι 
από 150 εθελοντές , συνεργάζονται, εκφράζονται 
και δημιουργούν στη μεγαλύτερη γιορτή του 
φοιτητικού κόσμου.Η ανάγκη έκφρασης αλλά και 
προσφοράς των φοιτητών είναι η κινητήριος δύναμη 
της Φοιτητικής Εβδομάδας που αναβιώνει σε μια 
δύσκολη οικονομική συγκυρία.Όλες οι εκδηλώσεις 
είναι ανοιχτές για το κοινό. (βλ. σελ. 14-15).

Στην Κάζα Μπιάνκα
Η ομαδική έκθεση με τίτλο “Χώρος - Τόπος - Χρόνος 
- Μνήμη” εγκαινιάστηκε στις 2 Δεκεμβρίου στη 
Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, Casa Bianca.
Τα έργα της έκθεσης, που θα παρουσιάζεται έως 
τις 15 Ιανουαρίου 2015, προέκυψαν από τις τρεις 
ενότητες του εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε 
στον ίδιο χώρο, από το Μάρτιο έως το Μάιο 2015. 
Χωρίζεται σε τρεις ενότητες: “Η μπανιέρα της Casa 
Bianca” με συντονίστρια την Τέτα Μακρή, η “Τρίτη 
Μνήμη” και συντονιστές τον Βασίλη Βασιλακάκη και 
τον Χρήστο Βενέτη και “Έτσι χαλαρά” με συντονιστή 
το Γιώργο Τσακίρη. Βασ. Όλγας 180 και Θεμ. Σοφούλη, 
τηλ. 2310 427555, 2313 318538. 

Εκδηλώσεις - εικαστικά - τέχνες
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ΣΧ. 14x22
ΣΕΛ. 430

ΣΧ. 14x21
ΣΕΛ. 456

ΣΧ. 14x21
ΣΕΛ. 192

ΣΧ. 14x22
ΣΕΛ. 540 

ΣΧ. 14x22
ΣΕΛ. 472

Σχήμα: 14x22 cm 
ΣΕΛ. 224

ΣΧ. 14x22
ΣΕΛ. 168

Σχήμα: 17x24 cm 
ΣΕΛ. 272

ΣΧ. 14x22
ΣΕΛ. 426

ΣΧ. 14x22
ΣΕΛ. 224

Βιβλιοπροτάσεις

Mόνο
15,26€

Mόνο
14,92€

Mόνο
8,91€

Mόνο
16,60€

Mόνο
14,94€

Mόνο
16,20€

Mόνο
9,54€

Mόνο
13,36€

Mόνο
14,94€

Mόνο
8,91€ ΣΧ. 14x21

ΣΕΛ. 292

ΣΧ. 14χ21
ΣΕΛ. 256

Mόνο
12,96€

Mόνο
14,94

Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Η ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ
ΔΙΟΠΤΡΑ

ΣΧ. 17χ24
ΣΕΛ. 128

Σχήμα: 14χ21 cm 
ΣΕΛ. 718

ΣΧ. 14χ21
ΣΕΛ. 222

ΣΧ. 12χ17
ΣΕΛ. 176

ΣΧ. 14χ21
ΣΕΛ. 302

Σχήμα: 14x22 cm 
ΣΕΛ. 686

ΣΧ. 14x22
ΣΕΛ. 448

Σχήμα: 14χ21 cm 
ΣΕΛ. 698

Mόνο
7,11€

Mόνο
16,92€

Mόνο
11,43€

Mόνο
9,59€

Mόνο
11,05€

Mόνο
16,92€

Mόνο
19,08€

Mόνο
16,92€

ΛΕΥΚΕΣ ΝΥΧΤΕΣ 
ΜΠΟΜΠΟΚ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

Ο ΚΑΦΚΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΝΕΟΙ ΜΕ 
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ON LINE
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΑΣΗΜΙΑ
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΦΥΣΙΚΟ BODYBUILDING
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΖΩΕΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Η ΜΟΔΙΣΤΡΑ 
ΩΚΕΑΝΟΣ 

ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΥΡΙΖΟΥΝ 
ΤΑΜΠΑΚΟ
ΚΕΔΡΟΣ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΚΗ 
ΠΑΛΗ, ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
ΚΕΔΡΟΣ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΖΑΓΚΡΕΜΠ
ΚΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΔΙΧΩΣ ΛΕΞΕΙΣ
ΡΟΠΗ

ΦΤΟΥ ΞΕΛΕΥΤΕΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

ΤΟ ΟΝΟΜΑ
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

ΦΟΝΟΣ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ
ΔΙΟΠΤΡΑ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΣΕ 
ΑΠΟΓΝΩΣΗ
ΣΑΒΒΑΛΑΣ

ΣΑΙΞΠΗΡ ΓΙΑ 
ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΥΣ
ΠΑΤΑΚΗ



Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς6 Δεκέμβριος  2015

Βιβλία χαμηλών τιμών Ενδεικτικές τιμές από τα χιλιάδες βιβλία που θα βρείτε στο νέο βιβλιοχώρο
στο εμπορικό κέντρο "Πλατεία" (Τσιμισκή 43 / Β. Ηρακλείου 38) αλλά και στο www.malliaris.gr

ΣΧ. 14x22
ΣΕΛ. 256

ΣΧ. 21x28
ΣΕΛ. 224

ΣΧ. 22x28
ΣΕΛ. 144

Mόνο
350€

Mόνο
3,00€

Mόνο
3,00€

Η ΠΡΙΓΚΙΠΕΣΑ
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

ΣΧ. 21x28
ΣΕΛ. 224

ΣΧ. 14x21
ΣΕΛ. 400

Mόνο
5,00€

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΖΩΪΑΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ 
/ ΖΑΚ-ΥΒ ΚΟΥΣΤΩ
ΑΛΚΥΩΝ

ΣΧ. 17χ21
ΣΕΛ. 278

Mόνο
3,00€

ΤΑΙ ΤΣΙ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ
LECTOR

ΣΧ. 17x24
ΣΕΛ. 256

ΣΧ. 11x16
ΣΕΛ. 182

ΣΧ. 14x16
ΣΕΛ. 336

Mόνο
5,00€

Mόνο
6,00€

Mόνο
5,00€

Η ΕΚΛΕΙΨΗ 
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
ARS BREVIS

ΝΟΣΤΡΑΔΑΜΟΣ – ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΚΟΝΙΔΑΡΗ

ΣΧ. 15x21
ΣΕΛ. 382

Mόνο
3,00€ΣΧ. 17x24

ΣΕΛ. 416

Mόνο
5,00€

ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΟΝΙΔΑΡΗ

ΑΣΚΗΣΗ, ΥΓΕΙΑ, ΟΜΟΡΦΙΑ
LECTOR

ΣΧ. 14x21
ΣΕΛ. 246 

ΣΧ. 11x16
ΣΕΛ. 272

ΣΧ. 14x22
ΣΕΛ. 472

Mόνο
5,00€

Mόνο
4,50€

Mόνο
4,00€ΣΧ. 12x19

ΣΕΛ. 80

Mόνο
3,50€

ΟΜΠΛΟΜΟΒΑ Ή ΟΙ ΚΑΚΟΙ 
ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΝΕΟΙ
ΑΓΡΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΤΟΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ
ΔΩΔΩΝΗ

ΣΧ. 15χ15
ΣΕΛ. 302

Mόνο
8,90€

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΡΕΚΟΣ

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΝΕΥΜΑ
ΙΣΟΡΡΟΠΟΝ

ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΗΣ 
ΚΕΔΡΟΣ

ΣΧ. 14x22
ΣΕΛ. 96

ΣΧ. 17x24
ΣΕΛ. 412

Mόνο
4,00€ΣΧ. 14x22

ΣΕΛ. 400

Mόνο
6,00€ ΣΧ. 14x22

ΣΕΛ. 384

Mόνο
5,00€

Mόνο
7,50€

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΠΟΤΑΜΙ
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

Η ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ
ΙΣΟΡΡΟΠΟΝ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΠΟΤΑΜΙ

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΟΚΙΜΙΑ
ΔΩΔΩΝΗ

Mόνο
7,50€

Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 
MARCUSE 
ΔΩΔΩΝΗ
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ΣΧ. 14x21
ΣΕΛ. 278

ΣΧ. 14x21
ΣΕΛ. 350

Mόνο
4,00€

Mόνο
4,00€

Ο ΑΓΑΘΟΥΛΗΣ
ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ

ΣΧ. 17x24
ΣΕΛ. 398

Mόνο
4,50€

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 
ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ
ΑΚΡΙΤΑΣ

ΤΟ ΚΕΡΑΤΟ ΤΗΣ 
ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ
ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ

ΣΧ. 13x18
ΣΕΛ. 366

Mόνο
5,00€

ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 27χ36
ΣΕΛ. 64

ΣΧ. 27χ36
ΣΕΛ. 64

Mόνο
4,00€

Mόνο
2,90€

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ
ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ

ΠΩΣ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ 
ΧΑΝΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ

ΣΧ. 14x16
ΣΕΛ. 400

Mόνο
6,00€ΣΧ. 14x21

ΣΕΛ. 302

Mόνο
3,50€

ΑΣΤΡΟΠΛΟΙΟ ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ\
ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ

Η ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΙΣΟΡΡΟΠΟΝ

ΣΧ. 11x16
ΣΕΛ. 2256

ΣΧ. 14x22
ΣΕΛ. 328

ΣΧ.14x21
ΣΕΛ. 224

Mόνο
4,00€

Mόνο
5,00€

Mόνο
5,80€ΣΧ. 14x22

ΣΕΛ. 334

Mόνο
5,50€

ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΦΩΤΙΑ
ΑΒΓΟ

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΡΩΤΑΣ
ΙΣΟΡΡΟΠΟΝ

ΣΧ. 14x24
ΣΕΛ. 460

Mόνο
5,50€

ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΒΓΟ

ΙΣΛΑΜ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ 
ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ
ΘΥΡΑΘΕΝ

ΣΧ. 16x21
ΣΕΛ. 240

ΣΧ. 14x22
ΣΕΛ. 80

ΣΧ. 14χ22
ΣΕΛ. 288

ΣΧ. 14x22
ΣΕΛ. 64

ΣΧ.12x20
ΣΕΛ. 246

Mόνο
3,00€

Mόνο
3,00€

Mόνο
3,60€

Mόνο
5,00€

Mόνο
6,50€

100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΜΑ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΟΙ ΕΛΙΕΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
FUTUROPOLIS

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
ΑΒΓΟ

ΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΙΣ-
ΜΟΥ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο 
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ  ΜΠΑΤΣΙΟΥΛΑΣ

ΣΧ. 16x21
ΣΕΛ. 208

Mόνο
5,00€

ΦΥΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

Βιβλία χαμηλών τιμών Ενδεικτικές τιμές από τα χιλιάδες βιβλία που θα βρείτε στο νέο βιβλιοχώρο
στο εμπορικό κέντρο "Πλατεία" (Τσιμισκή 43 / Β. Ηρακλείου 38) αλλά και στο www.malliaris.gr

ΣΧ. 14x22
ΣΕΛ. 422

Mόνο
6,00€

Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΑΛΛΩΝ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
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Σε Αριστοτέλους, Αγίας Σοφίας και ΔΕΘ   

Χριστούγεννα στην πόλη

ξωτικών, ενώ θα λειτουρ-
γήσουν δύο παγοδρόμια και 
δεκαέξι παιχνίδια λούνα 
παρκ. Στη ΔΕΘ θα οργανω-
θούν πολλές δράσεις για τα 
παιδιά με ακροβατικά, κα-
ραγκιόζη, μαριονέτες, παι-
χνίδια δεξιοτεχνίας και ένα 
μουσικό κουτί. Όπως έγινε 
γνωστό από τους διοργανω-
τές, η γενική είσοδος στον 
“Αστερόκοσμο” θα διαμορ-
φωθεί σε 7 ευρώ.

Εξάλλου, ένας διαφορε-
τικός ημιμαραθώνιος θα 
πραγματοποιηθεί στη Θεσ-
σαλονίκη κατά την εορτα-
στική περίοδο. Εκατοντά-
δες Άγιοι Βασίληδες θα τρέ-
ξουν στους δρόμους της πό-
λης για φιλανθρωπικούς 
σκοπούς. Το “Santa Run”, 
που οργανώνεται στη Θεσ-
σαλονίκη για δεύτερη συ-
νεχή χρονιά από ομάδα φοι-
τητών, θα διεξαχθεί στις 20 
Δεκεμβρίου. Μικροί και με-
γάλοι καλούνται να ντυ-
θούν στα κόκκινα φορώ-
ντας εκτός από τα αθλητι-
κά παπούτσια τους αγιοβα-
σιλιάτικα σκουφάκια, για 
να τρέξουν σε αυτόν τον 
διαφορετικό ημιμαραθώ-
νιο, που θα αρχίσει στις 6 
το απόγευμα με αφετηρία 
την πλατεία Αριστοτέλους.
Όπως γνωστοποίησαν οι 
διοργανωτές, τα έσοδα του 
φετινού “Santa Run” θα δι-
ατεθούν για την υποστήρι-
ξη των σκοπών του Ορφα-
νοτροφείου Θηλέων Θεσ-
σαλονίκης “Η Μέλισσα”, 
του κοινωνικού παντοπω-

λείου “Μ.Α.Ζ.Ι.”, του οργα-
νισμού “Το χαμόγελο του 
παιδιού” και του συλλόγου 
γυναικών με καρκίνο του 
μαστού “Άλμα Ζωής”.
Εορταστικό ωράριο
Ξεκινά από τις 17 Δεκεμ-

βρίου το εορταστικό ωρά-
ριο των καταστημάτων 
στη Θεσσαλονίκη το οποίο 
θα διαρκέσει έως τις 31 Δε-
κεμβρίου. Σύμφωνα με τον 
Εμπορικό Σύλλογο Θεσ-

σαλονίκης τα καταστήμα-
τα θα λειτουργούν από τις 
10.00 έως τις 21.00 τις κα-
θημερινές, ενώ την παρα-
μονή Χριστουγέννων και 
Πρωτοχρονιάς θα είναι 
ανοιχτά από τις 10 το πρωί 
έως τις 5 μ.μ. Τρεις Κυ-
ριακές θα είναι ανοιχτά τα 
εμπορικά καταστήματα και 
συγκεκριμένα στις 13, 20 
και 27 Δεκεμβρίου με ωρά-
ριο από τις 11 το πρωί έως 
τις 6 το απόγευμα. 

11 λόγοι που τα πραγματικά 
βιβλία δεν συγκρίνονται  

με τα ebook
Με την άνοδο των ηλεκτρονικών βιβλίων και την τεχνολογία να 
εξελίσσεται διαρκώς πολλοί είναι εκείνοι που έχουν πεθυμήσει 
τα κλασσικά τυπωμένα βιβλία. 
Πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι αυτά τα βιβλία θα γί-
νουν, σύντομα, είδος υπό εξαφάνιση και θα αντικατασταθούν 
από ηλεκτρονικά βιβλία, αλλά σύμφωνα με τους The New York 
Times, οι πωλήσεις των παραδοσιακών, τυπωμένων βιβλίων πα-
ρέμειναν σταθερές το 2015, ενώ οι πωλήσεις των e-book άρχι-
σαν να παρουσιάζουν πτώση.
Εάν ανήκετε κι εσείς στην κατηγορία των ανθρώπων που τρέ-
μουν την ώρα και τη στιγμή που θα σταματήσουν να κυκλοφο-
ρούν τα παραδοσιακά βιβλία στην αγορά, θα συμφωνήσετε σί-
γουρα με τους παρακάτω 11 λόγους που το να διαβάζεις ένα 
πραγματικό βιβλίο είναι καλύτερο από το να διαβάζεις κάτι μέσα 
από ένα tablet. 
1. Μερικά βιβλία είναι τόσο όμορφα που μπορεί να γίνουν ακό-
μα και μέρος της διακόσμησης του σπιτιού σας. Γιατί, λοιπόν, να 
αγοράσετε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, όταν μπορείτε να δώσετε 
λίγα χρήματα παραπάνω και να διακοσμήσετε και την βιβλιοθήκη 
σας;
2. Αν και τα ηλεκτρονικά βιβλία παροτρύνουν να διαβάζουμε πε-
ρισσότερο ενιαίο κείμενο, κρατώντας ένα βιβλίο στα χέρια και 
γυρίζοντας τις σελίδες, κάνει την εμπειρία πιο αληθινή.
3. Πολλές έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι η ανάγνωση μέσα α-
πό χαρτί είναι καλύτερη από την ανάγνωση μέσα από μία οθόνη, 
σε σχέση με την κατανόηση αλλά και τη μνήμη.
4. Μερικά βιβλία μπορεί να θέλετε να τα διαβάσετε πιο διακριτικά, 
όπως «Οι 50 αποχρώσεις του γκρι», αλλά αν διαβάζετε το «Εκ-
κρεμές του Φουκώ», θα θέλατε όλοι να δουν το επίτευγμά σας.
5. Για όσους συγκρίνουν την ανάγνωση ενός βιβλίου με την μου-
σική που ακούμε μέσα από το mp3, η μουσική και η ανάγνωση 
είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Όταν διαβάζουμε ένα 
βιβλίο, δεν μας ενδιαφέρει να διαβάσουμε τις σελίδες όσο πιο 
γρήγορα μπορούμε. Αντίθετα, θέλουμε να κάτσουμε με την η-
συχία μας, χωρίς άγχος και να το απολαύσουμε. 
6. Οι συγγραφείς υπογράφουν τα πραγματικά, τυπωμένα βιβλία, 
κάτι που δεν μπορεί να συμβεί στα ηλεκτρονικά βιβλία.
7. Μπορείτε να αφήσετε το δικό σας προσωπικό στίγμα σε κάθε 
βιβλίο που διαβάζετε. Όσο και να υπογραμμίσετε ή να αφήσετε 
μία σημείωση στο ηλεκτρονικό βιβλίο, δεν θα είναι ποτέ το ίδιο 
με το να ανοίγετε μετά από χρόνια ένα βιβλίο και να βρίσκετε μέ-
σα μία σημείωση που έχετε κάνει με το μολύβι σας.
8. Οι τιμές των ηλεκτρονικών βιβλίων ήταν πολύ χαμηλές για πολ-
λά χρόνια. Πολλοί ήταν εκείνοι που ανέφεραν ότι η Amazon 
πουλούσε επίτηδες τα ηλεκτρονικά βιβλία τόσο φτηνά προκειμέ-
νου να κερδίσει την αγορά, παρόλο που οι συγγραφείς και οι 
εκδότες έπρεπε να πληρωθούν. Τουλάχιστον γνωρίζουμε πόσο 
κάνει ένα πραγματικό βιβλίο.
9. Πολλοί από εκείνους που διαβάζουν ηλεκτρονικά βιβλία, αγο-
ράζουν και την έντυπη εκδοχή τους. Αυτό τουλάχιστον έδειξε έ-
ρευνα που έγινε το 2012. Επειδή κάποιος θα πάει ταξίδι και προ-
τιμά να έχει 2-3 βιβλία στο tablet του, δεν σημαίνει ότι θέλει να 
εγκαταλείψει για πάντα και τα πραγματικά βιβλία, που θα μείνουν 
στο σπίτι του για πάντα.
10. Τα γεμάτα ράφια στη βιβλιοθήκη είναι πάντοτε αισθητικά ό-
μορφα.
11. Σχεδόν κάθε αναγνώστης νιώθει μία συναισθηματική σύν-
δεση με το βιβλίο του, με το οποίο έρχεται σε πραγματική επαφή 
όσο το διαβάζει. Κανένα άλλο είδος ηλεκτρονικού μέσου δεν 
έχει τόσο συναισθηματική σύνδεση. Το να διαβάζει κανείς ένα 
βιβλίο και να αγγίζει την άκρη από τις σελίδες με τα δάχτυλά του, 
δεν είναι σε καμία περίπτωση το ίδιο με ένα cd, ένα mp3 ή ο-
ποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο.

Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε αρχικά  
στην αμερικάνικη έκδοση της HuffPost.

Βραβείο στον 
Κουκουμάκα 
«Τα ρεπορτάζ του περιέ-

χουν καθαρή και ανεξάρτη-
τη έρευνα, χωρίς σκάνδαλα 
και συνωμοσιολογίες», εί-
πε ο καθηγητής του τμήμα-
τος Επικοινωνίας και ΜΜΕ 
του ΕΚΠΑ Δημήτρης Χα-
ραλάμπης, στην διάρκεια 
της βράβευσης του. Ο Θεσ-
σαλονικιός δημοσιογράφος 
Κώστας Κουκουμάκας τι-
μήθηκε με το δημοσιογρα-
φικό βραβείο «Ελένη Βλά-
χου 2015», για την ιδιαίτε-
ρη συμβολή του στο χώρο 
της ερευνητικής δημοσιο-

γραφίας. Το βραβείο απέ-
νειμε σε ειδική εκδήλωση 
στην Τεχνόπολη Αθηνών ο 
Β’ Αντιπρόεδρος της Βου-
λής Γεώργιος Βαρεμένος. 
Πρόκειται για την έβδομη 
απονομή του εν λόγω ελ-
ληνογερμανικού βραβείου, 
που αποτελεί πλέον θεσμό. 
Απονέμεται κάθε δύο χρό-
νια, από το 2003, για εξαι-
ρετικές επιδόσεις στους 
τομείς κάλυψης και σχο-
λιασμού ευρωπαϊκών και 
διεθνών θεμάτων στον ημε-
ρήσιο και περιοδικό τύπο, 
την τηλεόραση και το ραδι-
όφωνο στην Ελλάδα. (σημ. 
Χαίρομαι για τη διάκριση 
του Κώστα, που γνώρισα 

από τα πρώτα βήματα του 
στο χώρο της επαγγελμα-
τικής δημοσιογραφίας, αι-
σθάνομαι περήφανος που 
συνεργάστηκα μαζί του και 
που μας έχει ξεπεράσει εμάς 
τους παλαιότερους. Εύγε 
Κώστα!)

Φ. ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΡΗΣ

Συνέχεια από τη σελ. 1
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«Μαγικά Χριστούγεννα» είναι ο τίτλος της Χριστουγεν-
νιάτικης εκδήλωσης που διοργανώνεται στον Πολυχώρο-
Μαλλιάρης Παιδεία - «Ανατόλια», Δημητρίου Γούναρη 39, 
περιοχή Καμάρα, την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, από τις 12 
το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει: 
*Αφήγηση παραμυθιών του Δημήτρη Κερασίδη, της Μαί-
ρης Καούνη, της Μαρίας Θανοπούλου κ.α.
* Χριστουγεννιάτικο Face-painting, χρωματίζουμε comics 
(σκίτσα του Βαγγέλη Σαίτη) και φτιάχνουμε χριστουγεν-
νιάτικα στολιδάκια  με τη Γιώτα Χριστοδούλου.
* Κατασκευή κούκλας με την Κωνσταντίνα Γουτσίκα.
* Κουκλοθέατρο -Χριστουγεννιάτικη ιστορία από την 
Κωνσταντίνα Γουτσίκα.
* Ξενάγηση στην «Κινητή Έκθεση comics» με 61 έργα 
από 20 κομίστες. Επιμέλεια έκθεσης: Λευτέρης Ταρλα-
ντέζος-Frogcityguide+comics. Κομίστες: Πέτρος Τσιολά-
κης, NikosMalk, Soter, Tsip, Βασίλης Σαρόγλου, Νίκος 
Τριανταφύλου, Βαγγέλης Σαίτης, Μαργαρίτα Βασιλάκου, 
Manolo, Δημήτρης Καμένος, Απόστολος Κουρσοβίτης 
(κουρσό), Αλέξανδρος Σχισμένος,Stef, Κωνσταντίνος 
Αρώνης, Αλέξανδρος Μωραίδης, Γιώργος Στρίγκος, Κώ-
στας Παντούλας, Κώστας Σκλαβενίτης, Νίκος Δαλαμπύ-
ρας, Αλεξία Λουγιάκη.
Στο χώρο της εκδήλωσης θα υπάρχει Χριστουγεννιάτικο 
ζεστό κρασί (Glühwein) με γλυκές και αλμυρές λιχουδιές.

Χορηγοί: Jummy, Φίλιππος Γαβανάς, Μελισσότοπος, 
«Ψαρού», «Ώρα Ελλάδος», οινοποιείο Βούλγαρη, Milk.gr.,  
Escaperooms 60΄min.
Συμμετέχουν: SoupandSnack, Παιδικός σταθμός «Αλε-
ξανδρος».
Οργάνωση: Μαλλιάρης Παιδεία και Frogguide

Eκδηλώσεις που 
έγιναν το Νοέμβριο
Σειρά εκδηλώσεων πραγ-

ματοποιήθηκε και τον Νο-
έμβριο στο βιβλιοπωλείο 
Μαλλιάρης Παιδεία – «Ανα-
τόλια» στην Δημητρίου 
Γούναρη 39 (περιοχή Κα-
μάρα). Μεταξύ των βιβλιο-
παρουσιάσεων που έγιναν 
ήταν:

•Οι εκδόσεις Όστρια και 
ο συγγραφέας Σπύρος Πο-
δαράς παρουσίασαν (16/11) 
το βιβλίο «Ποιητικές αι-
σθήσεις». Για το βιβλίο μί-
λησαν η Λίτσα Κυπραίου, 
ποιήτρια και ο συγγραφέ-
ας κ. Ποδαράς. Συμμετεί-
χε ο δημοσιογράφος Φώτης 

Κουτσαμπάρης.
•«Με τον διωγμό στην 

ψυχή - Το τραύμα της Μι-
κρασιατικής Καταστροφής 
σε τρεις γενιές»,  είναι ο 
τίτλος του βιβλίου της Λί-
μπυ (Ελευθερία) ΤατάΑρ-
σέλ, που  κυκλοφορεί από 
τις εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ και 
παρουσιάστηκε στις 18/11.  
Για το βιβλίο μίλησαν οι 
Παύλος Πανταζής, Ανα-
πληρωτής καθηγητής Κλι-
νικής Κοινωνικής Ψυχολο-

γίας, Τμήμα Κινηματογρά-
φου, Α.Π.Θ. και  ο Γεώργιος 
Αγγελόπουλος, Επίκουρος 
καθηγητής, Τμήμα Ιστο-
ρίας και Αρχαιολογίας, 
Α.Π.Θ. (φωτογραφία).

•Ο Κώστας Παπαδόπου-
λος μίλησε για το βιβλίο 
του «Η νικηφόρα επανά-
σταση που χάθηκε» (23/11), 
το οποίο αποτελεί περίλη-
ψη του τρίτομου τόμου 
έργου του Θανάση Χατζή, 
γ.γ. του ΕΑΜ. 

Eκδηλώσεις στο 
βιβλιοπωλείο  

Μαλλιάρης-Παιδεία 
«Ανατόλια»

Σειρά εκδηλώσεων έχουν 
προγραμματιστεί από τον 
οργανισμό Μαλλιάρης Παι-
δεία και τον Δεκέμβριο, στα 
πλαίσια των δράσεων για 
την προβολή των νέων εκ-
δόσεων και την στήριξη 
του βιβλίου. Οι εκδηλώσεις 
θα γίνουν στο βιβλιοπωλείο 
Μαλλιάρης Παιδεία – «Ανα-
τόλια», Δ. Γούναρη 39, πε-
ριοχή Καμάρα, είναι: 
7 Δεκεμβρίου, ΔΕΥΤΕΡΑ

Παρουσίαση βιβλίου από 
τις εκδόσεις MOMENTUM 
με τίτλο «Ο Μάγος», του 
Νικόλα Παπακώστα. Ομι-
λητές θα είναι οι: Σπύρος 
Θεοδώρου, σύμβουλος ψυ-
χολογίας και Κωνσταντί-
νος Κουτσικουρής, μετα-
φραστής-επιμελητής. Ώρα 
7.00 μμ. Είσοδος Ελεύθερη.

13 Δεκεμβρίου ΚΥΡΙΑΚΗ

«Μαγικά Χριστούγεν-
να». Χριστουγεννιάτικη 
εκδήλωση με αφήγηση πα-
ραμυθιών, τα παιδιά χρω-

ματίζουν ήρωες παραμυ-
θιών, χριστουγεννιάτικο 
facepainting, κουκλοθέ-
ατρο, έκθεση comics και 
άλλες πολλές εκπλήξεις. 
Στο χώρο της εκδήλωσης 
θα προσφέρεται χριστου-
γεννιάτικο ζεστό κρασί 
(Glühwein) με γλυκές και 
αλμυρές λιχουδιές.  Ώρα 
12.00 μμ έως 5.00 μμ. Είσο-
δος Ελεύθερη.
14 Δεκεμβρίου ΔΕΥΤΕΡΑ

Παρουσίαση του ημερο-
λογίου  με τίτλο «Ζωδιακές 
προβλέψεις για το 2016», 
της Μπέλλα Κυδωνάκη 
(εκδόσεις ΜΙΛΗΤΟΣ). Για 
το βιβλίο θα μιλήσει η ίδια 
η συγγραφέας και το κοινό 
μπορεί να υποβάλλει ερω-
τήσεις για ό,τι αφορά τα 
ζώδια. Ώρα 7.00 μμ. Είσο-
δος Ελεύθερη.

17 Δεκεμβρίου ΠΕΜΠΤΗ

Παρουσίαση των βιβλίων 
«Τα εδώδιμα φυτά», «Βότα-
να στον κήπο και στο μπαλ-
κόνι μας», «Τα άγρια βό-
τανα», της βιολόγου, συγ-
γραφέως και επιστημονι-
κής επιμελήτριας εκδόσεων 
Ρούλας Γκόλιου. Η παρου-
σίαση θα γίνει σε συνεργα-
σία με την Δρ. Ελένη Μα-
λούπα, Διευθύντρια Ινστι-
τούτου Γενετικής Βελτί-
ωσης και Φυτογενετικών 
Πόρων, Υπεύθυνη Βαλκα-
νικού Βοτανικού Κήπου 
Κρουσσίων, Ελληνικός Γε-
ωργικός Οργανισμός ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ. Ώρα 7.00 μμ. Εί-
σοδος Ελεύθερη.

18 Δεκεμβρίου ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διεθνής Εταιρεία Φίλων 

Ν. Καζαντζάκη θα πραγμα-
τοποιήσει εκδήλωση με θέ-
μα: «Ώσπερ ξένος και αλή-
της». Ομιλητές θα είναι οι: 
Αθηνά Βουγιούκα, Δρ Παν/
μιου Στρασβούργου, ειδ. 
μελετήτρια του καζαντζα-
κικού έργου, Δημήτρης Χ. 
Γουνελάς, καθηγητής  Νε-
οελληνικής Λογοτεχνίας 
Α.Π.Θ, Μαρία Χατζηαπο-
στόλου, Θεολόγος-εκπαι-
δευτικός, (Διεθνές  βρα-
βείο Ν.Καζαντζάκη). Συμ-
μετοχή: 17ο λύκειο Θεσ-
σαλονίκης. Την εκδήλωση 
θα συντονίσει η Γιούλη Ιε-
ραπετριτάκη, ιστορικός-
αρχαιολόγος  εκπρόσωπος 
Δ.Ε.Φ.Ν. Καζαντζάκη Θεσ-
σαλονίκης-Χαλκιδικής. Πα-
ρακαλούμε και για την δι-

κή σας συμμετοχή στην αν-
θρωπιστική βοήθεια  που 
οργανώνει η Τοπική Επι-
τροπή Δ.Ε.Φ.Ν.  για τα 
προσφυγόπουλα στην Ειδο-
μένη, κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες, μπορείτε 
να καλείτε στο τηλ. 6996-
442892. Ώρα 7.00 μμ. Είσο-
δος Ελεύθερη. 

Την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου    

«Μαγικά Χριστούγεννα» 
στον Πολυχώρο Μαλλιάρης 

Παιδεία – «Ανατόλια»



Παιχνίδια

Στα καταστήματά μας, εκτός των άλλων παιχνιδιών,   
θα βρείτε και το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής  
Playmobil, με όλα τα τελευταία σχέδια.
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ΣΧ. 17x24
ΣΕΛ. 6

ΣΧ. 17χ24
ΣΕΛ. 80

ΣΧ. 14χ21
ΣΕΛ. 94

Mόνο
8,90€ Mόνο

7,79
Mόνο
9,81€

ΜΙΑ ΑΛΛΟΙΩΤΙΚΗ 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
SUSAETA

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΑΓΚΥΡΑ

ΣΧ. 17x20
ΣΕΛ. 40

ΣΧ.17x24
ΣΕΛ. 28

Mόνο
8,01€

Mόνο
5,40€

Ο ΑΧΤΙΔΟΫΦΑΝΤΗΣ
Α.Α. ΛΙΒΑΝΗ

ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΜΕΡΑ ΤΟΥ 
ΜΠΑΡΜΠΑ – ΠΑΝΩΦ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

από τα βιβλιοπωλεία προτάσειςπαιδικά βιβλία

ΣΧ. 23x32
ΣΕΛ. 16

ΣΧ. 17x24
ΣΕΛ. 34

ΣΧ. 17x24
ΣΕΛ. 38

ΣΧ. 17x24
ΣΕΛ. 32

ΣΧ. 17x24
ΣΕΛ. 116

ΣΧ. 17x24
ΣΕΛ. 72ΣΧ. 19x27

ΣΕΛ. 220
ΣΧ. 17x24
ΣΕΛ. 32      

ΣΧ. 25χ25
ΣΕΛ. 32

ΣΧ. 21x29
ΣΕΛ64

Mόνο
8,99€ Mόνο

5,82€

Mόνο
10,76€

Mόνο
10,66€

Mόνο
10,98€

Mόνο
10,95€

Mόνο
8,87€

Mόνο
3,00€

Mόνο
5,39€Mόνο

5,90€

ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΩΝ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
SUSAETA

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ 
ΖΑΧΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΡΟΥΝΤΟΛΦ ΤΟ ΕΛΑΦΑΚΙ
ΜΙΝΩΑΣ

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΨΗΛΑ
ΔΙΑΠΛΟΥΣ

ΟΙ ΝΕΡΑΙΔΕΣ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ

ΤΟ ΠΕΡΙΠΟΘΗΤΟ ΦΛΟΥΡΙ 
ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ 
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΑ ΞΥΛΟ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

XΡΩΜΑΤΙΖΩ ΤΑ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΜΑΛΛΙΑΡΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ

ΧΡΙΣΤΥΟΓΕΝΝΑ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
SUSAETA

ΣΧ. 17x17
ΣΕΛ. 56

ΣΧ. 19χ27
ΣΕΛ. 30

ΣΧ. 20x29 
ΣΕΛ. 32

Mόνο
14,33€

Mόνο
7,19€

Mόνο
6,21€

Η ΜΑΓΙΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΣΟΥΣΕ ΤΑ 
ΚΑΛΑΝΤΑ
ΚΑΛΕΝΤΗΣ

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΚΥΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΥΛΑ
ΧΑΡΤΙΝΗ ΠΟΛΗ

ΣΧ. 21x29
ΣΕΛ. 90

ΣΧ. 21x29
ΣΕΛ. 34

Mόνο
9,59€

Mόνο
10,98€

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗ
ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑ

Η ΝΥΧΤΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ 
Η ΑΓΑΠΗ
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
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Περιγραφή
Δέντρο ιθαγενές της Αυστραλίας 

και της Tασμανίας που μπορεί να 
φτάσει σε ύψος μέχρι τα 80 μέτρα. 
Eίναι αειθαλές, ανθεκτικό στο ψύ-
χος και στους ανέμους, πολύτιμο 
δασικό αλλά και καλλωπιστικό δέ-
ντρο που καλλιεργείται σε δεντρο-
στοιχίες, ως ανεμοφράχτης για 
καλλιέργειες ή για την εξυγίανση 
τελμάτων και ελών, που απορροφά 
τα πλεονάζοντα νερά ενώ με την 
οσμή του απομακρύνει τα κουνού-
πια.
Συστατικά

Tα φύλλα του ευκάλυπτου πε-
ριέχουν αιθέριο έλαιο, το ευκαλυ-
πτέλαιο, με έντονο άρωμα, γεύ-
ση πικρή και καυστική. Περιέχει 
κινεόλη (70%), πινένια, αλκοόλες, 
αρωμαδενδρίνη, κουμιναλδεΰδη.
Θεραπευτικές ιδιότητες

Tο ευκαλυπτέλαιο έχει δράση 
αντισηπτική, σπασμολυτική, αντι-
πυρετική. Xρησιμοποιείται για τις 
φλεγμονές του αναπνευστικού, το 
βήχα, τον πονόλαιμο, το άσθμα. 
Aκόμη διεγείρει το στομάχι, είναι 
ορεκτικό και χωνευτικό. Σε εξω-
τερική χρήση είναι απολυμαντι-
κό, αποσμημτικό, εντομοκτόνο, 
επουλωτικό των πληγών και των 

ελκών, των ελαφρών εγκαυμά-
των και της πυόρροιας. Oι αντι-
βιοτικές του ιδιότητες το κάνουν 
χρήσιμο για όλες τις μολύνσεις 
του αναπνευστικού, πεπτικού και 
ουροποιητικού συστήματος. Eίναι 
ακόμη ανθελμινθικό, εξουδετερώ-
νει τα παράσιτα των εντέρων, τα 
σκουλήκια κ.ά. Aντιβιοτικές ιδιό-
τητες έχουν και τα φύλλα του ευ-
κάλυπτου, τα οποία χρησιμοποι-
ούνται σε όλες τις φλεγμονώδεις 
παθήσεις, σε εισπνοές αλλά και 
εσωτερικά με αφεψήματα κ.ά.

Aπό το βιβλίο «200 BOTANA και οι θε-
ραπευτικές τους ιδιότητες», της Ρούλας 
Γκόλιου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις  
Μαλλιάρης-Παιδεία. 

Υλικά:
•  1 κιλό μοσχαράκι  

σε μπουκιές
•  3 κουταλιές βούτυρο 

αγελαδινό
•  2 κρεμμύδια,  

ψιλοκομμένα
•  1/2 κούπα λευκό κρασί
•  1 κούπα ντομάτα  

κονκασέ 
•  1/2 κούπα χυμός  

ντομάτας
• λίγο μοσχοκάρυδο
• λίγη ρίγανη
• ζωμός κρέατος
• αλάτι
•  μαύρο πιπέρι

Πουρές μελιτζάνας
• 4 μέτριες μελιτζάνες
•  3 κουταλιές βούτυρο 

αγελαδινό
• 4 κουταλιές αλεύρι
• 2 κούπες γάλα
• λίγο μοσχοκάρυδο
•  1/2 κούπα κεφαλοτύρι, 

τριμμένο
• αλάτι
•  λευκό πιπέρι  

φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση: 
Bράζετε το κρέας ξαφρίζοντας συχνά μέχρι να 
αρχίσει να μαλακώνει. Tο στραγγίζετε και κρατάτε 3 
κούπες από το ζωμό του.

Μοσχαράκι με πουρέ μελιτζάνας 

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

στον εορταστικό διάκοσμο που 

στήνεται αυτές τις ημέρες,  

ας αφήσουμε για λίγο στην άκρη τις 

έγνοιες της καθημερινότητας  

κι ας μοιραστούμε όμορφες στιγμές 

με τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

 Καλά Χριστούγεννα  

και Καλή Χρονιά!

Aπό την Κική Εμμανουηλίδου

Οι συνταγές της Κικής

Τα βιβλία της Κικής Εμμανουηλίδου 
κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 

Μαλλιάρης-Παιδεία.

Ο Eυκάλυπτος και οι θεραπευτικές τoυ ιδιότητες

Ζεσταίνετε το βούτυρο και ροδίζετε το κρέας με τα κρεμμύδια. Τα 
σβήνετε με το κρασί. Ρίχνετε τις ντομάτες, το μοσχοκάρυδο, τη 
ρίγανη, το αλάτι, το πιπέρι, το ζωμό και σιγοβράζετε το κρέας για 30 
λεπτά ακόμη. Ψήνετε τις μελιτζάνες στη σχάρα ή στα κάρβουνα. Τις 
καθαρίζετε και τις ψιλοκόβετε. Ζεσταίνετε το βούτυρο και ροδίζετε το 
αλεύρι. Ρίχνετε το γάλα, το μοσχοκάρυδο, το αλάτι, το πιπέρι και τα 
ανακατεύετε καλά. Προσθέτετε τις μελιτζάνες, το κεφαλοτύρι και τα 
ανακατεύετε μέχρι να δέσει καλά ο πουρές. Σερβίρετε τον πουρέ στο 
πιάτο και βάζετε επάνω το κρέας με τη σάλτσα του.

Eυκάλυπτος ο σφαιρικός
Eucalyptus globulus  
Oικογένεια: Mυρτίδες

Κωδ.: 085.2436Κωδ.: 085.2438 Κωδ.: 085.2435 Κωδ.: 085.2437

ΣΧ. 21χ14, ΣΕΛ. 272

ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ  
ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΜΑΣ

ΣΧ. 20χ14, ΣΕΛ. 239

ΤΑ ΕΔΩΔΙΜΑ ΦΥΤΑ

ΣΧ. 21χ14, ΣΕΛ. 320

ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΒΟΤΑΝΑ

     Ανοιχτή πρόσκληση 

Παρουσίαση τριών βιβλίων 
της Ρούλας Γκόλιου στο βι-
βλιοπωλείο Μαλλιάρης Παι-
δεία – «Ανατόλια»

Παρουσίαση των βιβλίων «Τα 
εδώδιμα φυτά», «Βότανα στον κή-
πο και στο μπαλκόνι μας», «Τα 
άγρια βότανα», της βιολόγου, συγ-
γραφέως και επιστημονικής επιμε-
λήτριας εκδόσεων Ρούλας Γκόλι-

ου. Η παρουσίαση θα γίνει σε συνεργασία με την Δρ. Ελένη Μαλούπα, 
Διευθύντρια Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πό-
ρων, Υπεύθυνη Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων, Ελληνικός 
Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ. 

Την Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου. Ώρα 7.00 μμ. Μαλλιάρης Παιδεία – «Ανα-
τόλια» Δ. Γούναρη 39, περιοχή Καμάρα, Είσοδος Ελεύθερη.
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Chevalier

Η νέα ταινία της Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη με τίτλο 
«Chevalier» θέτει στο μικροσκόπιο την ανδρική υστε-
ρία και μετά την επιτυχία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονί-
κης βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες. Στο 
«Chevalier» παρακολουθούμε τη χειμερινή εξόρμη-
ση για ψάρεμα μιας παρέας ανδρών. Η εκδρομή 
πραγματοποιείται μέσα σε ένα γιοτ και όταν μια μη-
χανική βλάβη τους εγκλωβίσει κάπου στον Σαρωνικό, 
θα παίξουν ένα παιχνίδι ονόματι Chevalier με σκοπό 
να αναδειχθεί ο καλύτερος. Κανείς δε θα κατέβει 
από το σκάφος αν δεν τελειώσει το παιχνίδι, το οποίο 
ξεπερνά τα όρια και ο ανταγωνισμός αποκτά κοινω-
νικές διαστάσεις. Πρωταγωνιστούν Γιώργος Κέντρος, 
Σάκης Ρουβάς, Βαγγέλης Μουρίκης, Πάνος Κορώνης, 
Γιώργος Πυρπασόπουλος, Μάκης Παπαδημητρίου. 

«Ένας άλλος κόσμος»

Η νέα ταινία του Χριστόφορου Παπακαλιάτη «Ενας 
άλλος κόσμος» («Worlds apart» στα αγγλικά), που 
ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της στις αίθουσες στις 
17 Δεκεμβρίου, ομιλεί ελληνικά και αγγλικά, έχει πο-
λυεθνικό καστ και Έλληνες να ερωτεύονται ξένους. 
Σπονδυλωτό το φιλμ, έχει το συναίσθημα στο επίκε-
ντρο και αναπνέει τη ζοφερή πραγματικότητα της 
χώρας αλλά και την ομορφιά της. Δυόμισι χρόνια 
χρειάστηκαν για την ολοκλήρωση της ταινίας που 
γράφτηκε και δουλεύτηκε στα αγγλικά ώστε να στα-
λεί το σενάριο στο εξωτερικό προκειμένου να γίνει 
η επιλογή των ξένων ηθοποιών. Στη μία ιστορία, η 
18χρονη Δάφνη ερωτεύεται έναν χριστιανό Σύρο, 
στην άλλη η Σουηδέζα Ελίζ ερωτεύεται έναν επιχει-
ρηματία του οποίου η επιχείρηση υποφέρει οικονο-
μικά, και στην τρίτη ο Γερμανός Σεμπάστιαν (Τζέι Κέι 
Σίμονς) ερωτεύεται την 60χρονη Μαρία.

Στο Βερολίνο
35 ταινίες Ελλήνων σκηνοθετών θα παρουσιαστούν 
στον ιστορικό κινηματογράφο Babylon του Βερολί-
νου στα πλαίσια του Hellas Filmbox Berlin, που θα 
πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 24 Ιανουαρίου 
2016. Το πρώτο φεστιβάλ ελληνικών ταινιών του Βε-
ρολίνου, Hellas Filmbox Berlin, θα δώσει στο γερμα-
νικό κοινό μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσει το πο-
λυσχιδές ελληνικό σινεμά μέσα από μια παλέτα 
ταινιών μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και μικρού μή-
κους, με την ταινία που θα κερδίσει το πρώτο βραβείο 
να προβάλλεται από τα τέλη Ιανουαρίου σε 10 με 15 
γερμανικές πόλεις. Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής 
για την καλύτερη ταινία μυθοπλασίας θα είναι ο Γερ-
μανός παραγωγός Hans W. Geißendörfer, ένας από 
τους θεμελιωτές του Νέου Γερμανικού Κινηματογρά-
φου. 

Δωρεάν οι άνεργοι
Δωρεάν εισιτήρια για όλους τους ανέργους παρέχει 
το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος για τις παρα-
στάσεις που πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή, 
Σάββατο και Κυριακή. Ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι λόγω 
της μεγάλης προσέλευσης, απαιτείται τηλεφωνική 
κράτηση θέσεων, έτσι ώστε να μη δημιουργείται 
ταλαιπωρία του κοινού στα ταμεία. Η παραλαβή του 
εισιτηρίου γίνεται με την επίδειξη της κάρτας ανεργί-
ας και ισχύει για συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων 
ανά παράσταση. Τηλεφωνικές κρατήσεις: 2315 200 
200.

Δυνατός Έρωτας

Ο πιο δυνατός και απρόσμενος έρωτας ζωντανεύει 
για δεύτερη χρονιά μπροστά στα μάτια των θεατών 
στο Θέατρο Αριστοτέλειον, στις 25 Δεκεμβρίου2015. 
Η  ανατρεπτική θεατρική κωμωδία «Ήρθες και θα 
μείνεις» μας αποδεικνύει επί σκηνής ότι η διάσημη 
φράση του Όσκαρ Ουάιλντ «Αρκεί ένα λεπτό για να 
ερωτευτείς, μια ώρα για να συμπαθήσεις και μια 
μέρα για να αγαπήσεις», αφού ισχύει στη ζωή, τότε 
σίγουρα ισχύει και στο θέατρο! Ο Γρηγόρης Βαλτινός 
σκηνοθετεί και η Ζέτα Μακρυπούλια τον συναντά α-
πρόσμενα μια παραμονή Χριστουγέννων και μοιρά-
ζεται μαζί του μια μοναδική βραδιά που μπορεί όμως 
να κρατήσει για πάντα! Εθνικής Αμύνης 2, τηλ. 2310 
262 051.

Stand up comedy show
Στο Θέατρο Αθήναιον παρουσιάζεται από την Πέμπτη 
3 Δεκεμβρίου και για 4 μόνο παραστάσεις, το stand 
up comedy show «Ο καθένας τα δικά του». Η Ήρα 
Κατσούδα και ο Ανδρέας Πασπάτης, δύο κωμικοί µε 
μακροχρόνια πορεία στο stand up comedy γίνονται 
ζευγάρι και λέει… ο καθένας τα δικά του, σε μια πρω-
τοπόρα παράσταση, όχι μόνο για την αέναη πάλη των 
φύλων, αλλά και για ό,τι μας συμβαίνει καθημερινά. 
Βασιλίσσης  Όλγας 35, τηλ. 2310 832 060). Κάθε Πέ-
μπτη (3, 10, 17 και 24 Δεκεμβρίου 2015).

Το Κάστρο της Ωριάς

Το Θέατρο «Έξω από τα Τείχη» σε συνεργασία με το 
Θέατρο Άρατος παρουσιάζουν την διαχρονική κω-
μωδία του Γιώργου Θεοτοκά «Το Κάστρο της Ωριάς». 
Η Ωριά, η ωραία δηλαδή, αποκλεισμένη στο άπαρτο 
κάστρο που έκτισε γι’ αυτήν ο πατέρας της, είναι α-
πελπιστικά διαθέσιμη για νέες γνωριμίες. Ο κέρβε-
ρος, η παραμάνα της, διώχνει όλους της επισκέπτες 
με λύσσα κακιά. Ο έρωτας όμως, σκαρφίζεται χίλιους 
τρόπους για να πάρει κι αυτό το κάστρο. Πανεπιστη-
μίου 2, Ευαγγελίστρια. Τηλ. 2310 210 308 και 
6937234894. 

Hip Hop Festival
Η μεγαλύτερη γιορτή της Hip Hop Κουλτούρας, το 
“Thessaloniki Hip Hop Festival 2015”, γνωστό στους 
φίλους και ως THHF, επιστρέφει για 13η συνεχόμενη 
χρονιά στην Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 19 Δεκεμβρί-
ου στο Principal Club Theater (Γεωρ. Ανδρέου 56, 
τηλ.231 042 8088, στον πολυχώρο του Μύλου). Η ε-
τήσια συνάντηση-θεσμός θα ενώσει όλα τα στοιχεία 
της Hip Hop κουλτούρας. MCs, DJs, Graffiti writers, 
B-boys και Beatboxers σε ένα ολοήμερο απολαυστι-
κό πρόγραμμα γεμάτο χρώμα, ρυθμό και χορό. Από 
το φεστιβάλ δε θα λείψουν οι ζωντανές εμφανίσεις 
από την αφρόκρεμα του είδους που θα πλαισιωθούν 
από μια πληθώρα παράλληλων εκδηλώσεων όπως 
το THHF MC Battle, workshops μουσικής παραγωγής, 
το Blackbook Sessions και φυσικά graffiti action με 
εκλεκτούς καλεσμένους. Επίκεντρο του φετινού THHF 
το θέμα του φεστιβάλ, «UNITED WE STAND - FREEDOM 
WE SEEK». Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 3 μ.μ. 

Μουσική των Στράους

H«Wiener Johann Strauss-Capelle», το µουσικό σύνο-
λο που ίδρυσε η περίφηµη µουσική δυναστεία των 
Στράους - ο Στράους πατέρας και οι υιοί του Γιόχαν, 
Γιόζεφ και Έντουαρντ - και συνόδευε τους Στράους 
σε όλη τους τη θριαµβευτική µουσική επέλαση από 
τη Βιέννη σε ολόκληρο τον κόσµο, έρχεται στην 
Θεσσαλονίκη µε 25 µουσικούς, για µια µοναδική 
µουσική πανδαισία, που µας εισάγει µε τον καλύτερο 
τρόπο στην εορταστική ατµόσφαιρα των Χριστου-
γέννων. Στο Μέγαρο Μουσικής  Θεσσαλονίκης (τηλ.: 
2310 895938-9) στις 15 και 16 Δεκεμβρίου, ώρα 9 μ.μ.

Μάλαμας στο FIX
Ο Σωκράτης Μάλαμας παρέα με τους μουσικούς 
συνεργάτες του ταξιδεύει από πόλη σε πόλη μέσα 
στο χειμώνα και μοιράζεται μουσικές και στίχους.
Βραδιές διαδραστικές πλέον, με το κοινό να συμμε-
τέχει από το πρώτο λεπτό. Στις 5 και 12 Δεκεμβρίου θα 
επανεμφανιστεί στο Fix Factory of Sound (26ης Ο-
κτωβρίου 15, τηλ: 2310 500670 ).

Σταμάτης Κόκοτας:  
Μ’ ένα όνειρο τρελό

Ο αγαπημένος τραγουδιστής με τις μεταξένιες φα-
βορίτες και την βελούδινη φωνή, ο μεγάλος Σταμάτης 
Κόκοτας έρχεται στη Θεσσαλονίκη  μετά από 40 
χρόνια στο Μέγαρο Μουσικής για μία συναυλία που 
θα μείνει στην ιστορία.
θα ερμηνεύσει χρυσά τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες 
όλων των κορυφαίων Ελλήνων συνθετών και στιχουρ-
γών. Ένα «όνειρο τρελό», μα όχι απατηλό στις 14 
Δεκεμβρίου 2015 σε μία τιμητική συναυλία στο μέγα-
ρο μουσικής της Θεσσαλονίκης. Συμμετέχει ο γιός 
του Δημήτρης Κόκοτας.
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Κυριακή 

6 Δεκεμβρίου
Μέγαρο Μουσικής: Pyotr Ilyich 
Tchaikovsky: Ο Καρυοθραύστης. 
Ώρα 9 μ.μ. 

Δευτέρα 

7 Δεκεμβρίου
Αρχαιολογικό Μουσείο (Μα-
νώλη Ανδρόνικου 6, πληρ. τηλ. 
2310888035): Ομιλία του Θωμά  
Κοροβίνη, φιλόλογου, συγγρα-
φέα: «Η δική μου Κωνσταντινού-
πολη». Συντονίζει η Κάτια Κιλεσο-
πούλου. Ώρα 8 μ.μ. Διοργάνωση 
«Φιλόλογος». 
Πολυχώρος ΑΓΟΡΑ-ERGON (Π. 
Μελά 42, τηλ.231 028 8008): “5 
Chefs της πόλης μας προτείνουν 
τη σύγχρονη εκδοχή της τοπικής 
κουζίνας”. Παρουσίαση των  δέ-
κα πιάτων που αντιπροσωπεύ-
ουν τη σύγχρονη κουζίνα της 
πόλης. Οι συνταγές αυτές στη 
συνέχεια θα συμπεριληφθούν  
στο δεύτερο γαστρονομικό οδη-
γό της πόλης- Food stories ''Σύγ-
χρονη κουζίνα της Θεσσαλονί-
κης''. Παράλληλα, θα γίνει πα-
ρουσίαση εφαρμογής (app) για 
smart-phones,  σημείων  εξειδι-
κευμένης  διατροφής στην πό-
λη, για συγκεκριμένες ευπαθείς 
ομάδες. Ώρα 7 μ.μ.
Μέγαρο Μουσικής (τηλ. 
2310895800): Κύκλος Μουσι-
κής Δωματίου. Σύνολα Μουσι-
κής Δωματίου της MOYSA.  Η 
MOYSA στην πιο εσωτερική και 
οικεία παρουσίαση των μελών 
της. Ώρα 9 μμ
Πολυβιβλιοπωλεία Μαλλιάρης 
Παιδεία «Ανατόλια» (Δ. Γούναρη 
39, τηλ. 2310277113): Παρου-
σίαση βιβλίου από τις εκδόσεις 
MOMENTUM με τίτλο «Ο Μάγος», 
του Νικόλα Παπακώστα. Ομιλητές 
θα είναι οι: Σπύρος Θεοδώρου, 
σύμβουλος ψυχολογίας και Κων-
σταντίνος Κουτσικουρής, μετα-
φραστής-επιμελητής. Ώρα 7.00 
μμ. Είσοδος Ελεύθερη.
GovedarouArtGallery (Γ. Πα-
πανδρέου 5): Επισκεφτείτε την 
Έκθεση του Κώστα Εφημίδη με 
τίτλο "Μορφές Ύπαρξης". Υπο 
την αιγίδα του Γενικού Προξε-
νείου της Ρωσικής Ομοσπονδί-
ας στη Θεσσαλονίκη. Η Έκθεση 
θα διαρκέσε μέχρι τις 28 Δεκεμ-
βρίου.

Τρίτη 

8 Δεκεμβρίου
Μέγαρο Μουσικής: Pyotr Ilyich 
Tchaikovsky: Ο Καρυοθραύστης. 
Ώρα 9 μ.μ. 

Τετάρτη 

9 Δεκεμβρίου
Μέγαρο Μουσικής (τηλ. 
2310895800): Η Συμφωνική Ορ-
χήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης 
(ΣΟΔΘ) στο Μέγαρο. Συμπαρα-
γωγή: Μέγαρο Μουσικής Θεσ-
σαλονίκης / Αντιδημαρχία Πο-
λιτισμού δήμου Θεσσαλονίκης. 
Ώρα 9 μ.μ.
Μέγαρο Μουσικής: Pyotr Ilyich 
Tchaikovsky: Ο Καρυοθραύστης. 
Ώρα 9 μ.μ. 
ΧΕΝ Θεσσαλονίκης – Τοπικό Κέ-
ντρο Χαριλάου (Μαρασλή 69, 
τηλ. 2310302681): Εργαστήριο 
με Χριστουγεννιάτικες κατα-
σκευές. Εισηγήτρια Ελένη Καρα-
βοκύρη. Ώρα 6.30 μ.μ. 
Βαφοπούλειο (Βαφοπούλου 3, 
τηλ. 2310424132): Ρεσιτάλ πιά-
νου των Άγγελου-Αντώνιου Μα-
κενάτζη και Γιώργου Γεωργιάδη .Η 
εκδήλωση πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο της «Φοιτητικής Εβδομά-
δας» του ΑΠΘ . Ώρα 8 μ.μ.
Αμφιθέατρο Βιβλιοθήκης ΑΠΘ: 
Following a Refugees' Steps. 
HELMISIC. Ώρα 5 μ.μ. 
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσ-
σαλονίκης (Μ. Ανδρόνικου 6, 
τηλ.:2313 310201): Διάλεξη της 
Μεταξίας Τσιποπούλου, με θέμα: 
«Κοινωνικές ταυτότητες στο θά-
νατο. Το Προ-και Παλαιο-ανακτο-
ρικό Μινωικό νεκροταφείο του 
Πετρά Σητείας  (περ. 2500-1800 
π.Χ.)».  

Πέμπτη 

10 Δεκεμβρίου
Κέντρο Ιστορίας (πλ. Ιπποδρομί-
ου, τηλ. 2310 264668) : Ημερίδα 
με θέμα «Παχυσαρκία– Διατρο-
φή-Διαβήτης». Διοργάνωση: Λέ-
σχη Λάϊονς «Λευκός Πύργος» και 
Σύλλογος Διαβητικών «Άγιος Δη-
μήτριος». Ώρα 6 μ.μ. – 9 μ.μ. 
Μέγαρο Μουσικής: Pyotr Ilyich 
Tchaikovsky: Ο Καρυοθραύστης. 
Ώρα 9 μ.μ. 
Ζώγια (Αλ. Σβώλου 54, τηλ. 
2310243459): Θεατρικό σανί-
δι. Ώρα 9.30 μ.μ. «Θεσσαλονίκη. 
Ανασκαφή 1. Αναλόγιο για την 

πόλη και τις γειτονιές της από το 
ΚΘΒΕ».
Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιο-
θήκης Α.Π.Θ.: Η φοιτητική ομά-
δα "Agape Student" διοργανώ-
νει το σεμινάριο: «Η τέχνη της 
επικοινωνίας στις διαπροσωπι-
κές σχέσεις». Ποιες αρχές συμ-
βάλουν στη σωστή επικοινωνία, 
ώστε να βελτιώνονται συνεχώς 
οι καθημερινές μας σχέσεις με 
το φίλο, το σύντροφο, την οικο-
γένεια και τους συνεργάτες μας; 
Ώρα 3 μ.μ.

Παρασκευή 

11 Δεκεμβρίου
Κέντρο Ιστορίας (τηλ. 2310 
264668): Παρουσίαση του βιβλί-
ου της Αικατερίνης Κουμλίδου 
με τίτλο «Μελένικον». Διοργάνω-
ση: Σύλλογος Σιδηροκαστρινών 
και Περιχώρων Ν. Σερρών «Το 
Ρούπελ». Ώρα 7 μ.μ. 
Μέγαρο Μουσικής: Χριστού-
γεννα στο Μέγαρο. All Night 
Jazz. Η Ομάδα Musical “K’s 
Blink”, η οποία ιδρύθηκε τον Ια-
νουάριο του 2015 από τη χορο-
γράφο Δήμητρα Καστέλλου και 
τη μαέστρο Αθανασία Κυριακί-
δου και η Xοροθεατρική Oμά-
δα “Pas. Par.Tu.” με έτος ίδρυσης 
το 2011 και ιδρυτικά μέλη τη χο-
ρογράφο Χρύσα Ψωμιάδου και 
τη σκηνοθέτη Σοφία Μάντη, συ-
μπράττουν για πρώτη φορά και 
παρουσιάζουν στο κοινό της 
Θεσσαλονίκης μια βραδιά αφι-
ερωμένη στο Musical Theatre.  
Ώρα 9 μ.μ.
Μέγαρο Μουσικής: Pyotr Ilyich 
Tchaikovsky: Ο Καρυοθραύστης. 
Ώρα 9 μ.μ. 
Βαφοπούλειο (τηλ. 2310 
424132): Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή του Παιδικού Σταθμού 
Happy Kids. Ώρα 5.30 μ.μ. Επί-
σης, στις 8 μ.μ. μουσική εκδή-
λωση-αφιέρωμα στο ρεμπέτι-
κο τραγούδι με την «Ηλεκτρική 
κομπανία» της ΔΕΗ και το σχήμα 
«Τερπιώτες». 
Αμφιθέατρο Νέας Πτέρυγας 
Φιλοσοφικής Σχολής: Νεκρή Φύ-
ση σε Χαντάκι και Άλλες Μικρές 
Ιστορίες Βίας. Bald Theatre. Ώρα 
3 μ.μ.
Γρασίδια Φιλοσοφικής: Συναυ-
λία. Red Way, 11(έντεκα), Circus 
Veil. Ώρα 9 μ.μ. 
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσ-
σαλονίκης (Μ. Ανδρόνικου 6, 
τηλ.:2313 310201): Αναλόγιο για 
τη Θεσσαλονίκη και τις γειτονιές 
της «Θεσσαλονίκη-Ανασκαφή 
1» από το Κρατικό Θέατρο.

Σάββατο 

12 Δεκεμβρίου
66o και 67ο δημοτικά σχολεία: 
«Τα παιδιά στην κουζίνα». Γα-
στρονομικές δράσεις για τα παι-
διά δύο σχολείων της Β΄ Δημο-
τικής Κοινότητας,  ώρα 5 μ.μ. – 7 
μ.μ. Επαγγελματίες σεφ  θα μα-
γειρέψουν μαζί με τους μικρούς 
μαθητές.

Κέντρο Ιστορίας: Φιλανθρωπική 
εκδήλωση με έκθεση ζωγραφι-
κής της Ε. Ταμπουρή. Διοργάνω-
ση: Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρί-
ου. Ώρα 7 μ.μ.
Μέγαρο Μουσικής: Pyotr Ilyich 
Tchaikovsky: Ο Καρυοθραύστης. 
Ώρα 9 μ.μ. 
Βαφοπούλειο: Μουσική εκδή-
λωση από τον Σύλλογο Πολιτιστι-
κής Ανάπτυξης Ωδείου Τούμπας 
Κ. Ματσίγκου. Ώρα 7 μ.μ. 
Fix Factory of Sound (26ης 
Οκτωβρίου 15, τηλ. 2310500670): 
Συναυλία με τον Σωκράτη Μάλα-
μα. 
Principal Club Theater (Γεωρ. 
Ανδρέου 56, τηλ.231 042 8088): 
Συναυλία με τον Μιχάλη Ρακιτζή.
Πλατεία Αριστοτέλους:  «Το 
ε.ΜΜΕ.ίς πάει Αριστοτέλους». 
Συντονιστές εκδήλωσης: Άννα 
Μαυρίκου, Βασίλης Μαυρόπου-
λος, Αγγελική – Ελένη Μπιτζού-
νη, Πέτρος Τσουκαλέλης. Το πε-
ριοδικό των φοιτητών του τμήμα-
τος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε., 
«ε.ΜΜΕ.ίς», ανοίγει τις πόρτες 
του στους αναγνώστες, μιλώ-
ντας για ειδήσεις, ανθρώπινες 
ιστορίες και δημοσιογραφικές 
αξίες. Φυσικά δε θα λείπει το 
τραγούδι
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσ-
σαλονίκης (Μ. Ανδρόνικου 
6, τηλ.:2313 310201): Επίση-
μη εκδήλωση για την εγγρα-
φή το 2015 του Παπύρου του 
Δερβενίου στον Διεθνή Κατά-
λογο του Προγράμματος της 
Unesco «Μνήμη του Κόσμου» 
(MemoryoftheWorld).!

Κυριακή 

13 Δεκεμβρίου
66o και 67ο δημοτικά σχολεία: 
«Τα παιδιά στην κουζίνα». Γα-
στρονομικές δράσεις για τα παι-
διά δύο σχολείων της Β΄ Δημο-
τικής Κοινότητας,  ώρα 5 μ.μ. – 7 
μ.μ. Επαγγελματίες σεφ  θα μα-
γειρέψουν μαζί με τους μικρούς 
μαθητές.
Ξενοδοχείο Mediterranean 
Palace: Φιλανθρωπικό Brunch, 
σε συνεργασία με το σύλλο-
γο “Δράση για την Κοιλιοκάκη” , 
ώρα 11  - 2 μ.μ. Παρουσίαση για 
πρώτη φορά του Χάρτη που ση-
ματοδοτεί τα σημεία πώλησης 
προϊόντων και εστιατορίων με 
τρόφιμα χωρίς γλουτένη για ει-
δικές ομάδες και κατοίκους της 
πόλης.
Πολυβιβλιοπωλεία Μαλλιάρης 
Παιδεία «Ανατόλια» (Δ. Γούνα-
ρη 39, τηλ. 2310277113): «Μαγι-
κά Χριστούγεννα». Χριστουγεν-
νιάτικη εκδήλωση με αφήγηση 
παραμυθιών, τα παιδιά χρωμα-
τίζουν ήρωες παραμυθιών, χρι-
στουγεννιάτικο facepainting, 
κουκλοθέατρο, έκθεση comics 
και άλλες πολλές εκπλήξεις. Στο 
χώρο της εκδήλωσης θα προ-
σφέρεται χριστουγεννιάτικο ζε-
στό κρασί (Glühwein) με γλυ-
κές και αλμυρές λιχουδιές.  Ώρα 
12.00 μμ έως 5.00 μμ. Είσοδος 

Ελεύθερη.

Δευτέρα 

14 Δεκεμβρίου
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσ-
σαλονίκης (πληρ. 2310888035): 
Ομιλία με την Ειρήνη Δεληδάκη, 
φιλόλογο, υπεύθυνη εκπ/κών 
προγραμμάτων Μουσείου Κινη-
ματογράφου Θεσσαλονίκης με 
θέμα: «Φιλμολογώντας παρέα 
με το Μουσείο Κινηματογρά-
φου Θεσσαλονίκης». Συντονίζει 
η Ελένη Χειμαριού. Ώρα 8 μ.μ. Δι-
οργάνωση «Φιλόλογος». 
Μέγαρο Μουσικής (τηλ. 2310 
895800):  Αφιέρωμα στην Πια-
νιστική Τέχνη. Νίκος Λαάρης: 
Παραλλαγές Goldberg Johann 
Sebastian Bach. Παραλλαγές 
Goldberg, BWV 988 -Άρια -Πα-
ραλλαγές Ι-ΧΧΧ -Άρια Παραλ-
λαγές. Ώρα 9 μ.μ. 
Μέγαρο Μουσικής: Συναυλία. 
Σταμάτης Κόκοτας: Μ’ ένα όνειρο 
τρελό. Συμμετέχει ο γιός του Δη-
μήτρης Κόκοτας 9 μ.μ.. Ώρα 9 μ.μ. 
Πολυβιβλιοπωλεία Μαλλιάρης 
Παιδεία «Ανατόλια» (Δ. Γούνα-
ρη 39, τηλ. 2310277113): ): Πα-
ρουσίαση του ημερολογίου  με 
τίτλο «Ζωδιακές προβλέψεις για 
το 2016», της Μπέλλα Κυδωνάκη 
(εκδόσεις ΜΙΛΗΤΟΣ). Για το βιβλίο 
θα μιλήσει η ίδια η συγγραφέας 
και το κοινό μπορεί να υποβάλ-
λει ερωτήσεις για ό,τι αφορά 
τα ζώδια. Ώρα 7.00 μμ. Είσοδος 
Ελεύθερη.
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσ-
σαλονίκης: Ομιλία της Ειρήνης 
Δεληδάκη, με θέμα: «Φιλμολο-
γώντας παρέα με το Μουσείο 
Κινηματογράφου Θεσσαλονί-
κης».

Τρίτη 

15 Δεκεμβρίου
Κέντρο Ιστορίας (τηλ. 2310 
264668): Παρουσίαση του ένθε-
του με τίτλο «Βιβλιοθήκη Ιδεών». 
Διοργάνωση: Περιοδικό Αίτιον 
για τις Τέχνες, την Επιστήμη και 
τον Πολιτισμό. Ώρα 7 μ.μ.
Μέγαρο Μουσικής: «The 
Original Wiener Johann Strauss 
Capelle». Συμπαραγωγή: Μέγα-
ρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 
/ Adam Productions. Η Wiener 
Johann Strauss Capelle, το Μου-
σικό Σύνολο που ίδρυσε η πε-
ρίφημη μουσική δυναστεία των 
Στράους -ο Γιόχαν Στράους πα-
τέρας και οι υιοί του, Γιόχαν, Γιό-
ζεφ και Έντουαρντ- και συνό-
δευε τους Στράους σε όλη τους 
τη θριαμβευτική μουσική επέλα-
ση από τη Βιέννη σε ολόκληρο 
τον κόσμο, έρχεται στην Ελλάδα 
με 25 Βιεννέζους μουσικούς, για 
μια μοναδική μουσική πανδαισία 
που μας εισάγει με τον καλύτε-
ρο τρόπο στο εορταστικό κλίμα 
των Χριστουγέννων. Ώρα 9 μ.μ.
Ζώγια (Αλ. Σβώλου 54, τηλ. 
2310243459): Μουσικά Εδώδιμα 
– Βραδιές για τη γραφή. Ο Θω-
μάς Κοροβίνης και ο «Αχθοφό-
ροςτου Σεβντά». Ώρα 9.30 μ.μ.

Το Πολιτισμικό ημερολόγιο παρουσιάζει όλες τις εκδηλώσεις 
που είναι προγραμματισμένες για Δεκέμβριο. Υπενθυμίζου-
με 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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Βαφοπούλειο: Χριστουγεννιάτι-
κη γιορτή του Παιδικού Σταθμού 
«Τριών Ιεραρχών» του Δήμου 
Θεσσαλονίκης. Ώρα 6.30 μ.μ.
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσ-
σαλονίκης: Διάλεξη της Πολυξέ-
νης Αδάμ Βελένη,με θέμα: «Θέ-
ατρο και θέαμα στην αρχαία Μα-
κεδονία».

Τετάρτη 

16 Δεκεμβρίου
ΧΕΝ Θεσσαλονίκης – Τοπικό Κέ-
ντρο Χαριλάου (Μαρασλή 69, 
τηλ. 2310302681): Περιμένο-
ντας τα Χριστούγεννα. Εορταστι-
κή βραδιά. Ώρα 6.30 μ.μ. Συντο-
νίζουν εθελόντριες της ομάδας 
γυναικών και του περιβάλλοντος. 
Θα υπάρχει έκθεση με Χριστου-
γεννιάτικα χειροποίητα στολίδια. 
Μέγαρο Μουσικής: «The 
Original Wiener Johann Strauss 
Capelle». Συμπαραγωγή: Μέγα-
ρο Μουσικής Θεσσαλονίκης / 
Adam Productions. Ώρα 9 μ.μ. 
Μέγαρο Μουσικής: Αφιέρω-
μα στην Πιανιστική Τέχνη. Μά-
ριος Παντελιάδης: Γερμανικό 
και ρωσικό μουσικό πνεύμα. Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα 
μεγάλων Γερμανών και Ρώσων 
συνθετών. Ώρα 9 μ.μ.
Βαφοπούλειο (τηλ. 
2310424132): Χριστουγεννιάτι-
κη γιορτή του Παιδικού Σταθμού 
«Υψηλάντου» του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης. Ώρα 6.30 μ.μ. Επί-
σης, στις 8 μ.μ. μουσική Εκδήλω-
ση με τίτλο «Ταξιδεύοντας στην 
ελληνική μουσική»  Η εκδήλω-
ση πραγματοποιείται στο πλαί-
σιο της «Φοιτητικής Εβδομάδας» 
του ΑΠΘ. 

Πέμπτη 

17 Δεκεμβρίου
Κέντρο Ιστορίας: Εκδήλωση με 
θέμα «Ελληνικά Ολοκαυτώματα». 
Διοργάνωση: Δ/νση Βιβλιοθη-
κών και  Μουσείων – Ε.Δ.Ι.Α. Ώρα 
7.30 μ.μ.
Ζώγια (Αλ. Σβώλου 54, τηλ. 
2310243459): Μουσικά Εδώδιμα. 
Ιχνηλάτες της Παράδοσης.  Ώρα 
9.30 μ.μ.
Γκαλερί Λόλα Νικολάου (Τσιμι-
σκή 52, τηλ. 2310240416): Έκθε-
ση των Νικόλα Αντωνίου, Όλγας 
Μπογδάνου και ο Κωνσταντίνου 
Πάτσιου . Ώρες 7μ.μ.-10 μ.μ.
Παλαιό κτήριο της Φιλοσοφι-
κής Σχολής: Κυνήγι θησαυρού. 
Από τις 2 έως τις 6 μ.μ. 
Πολυβιβλιοπωλεία Μαλλιάρης 
Παιδεία «Ανατόλια» (Δ. Γούνα-
ρη 39, τηλ. 2310277113):  Πα-
ρουσίαση των βιβλίων «Τα εδώ-
διμα φυτά», «Βότανα στον κήπο 
και στο μπαλκόνι μας», «Τα άγρια 
βότανα», της βιολόγου, συγγρα-
φέως και επιστημονικής επιμε-
λήτριας εκδόσεων Ρούλας Γκό-
λιου. Η παρουσίαση θα γίνει σε 
συνεργασία με την Δρ. Ελένη 
Μαλούπα, Διευθύντρια Ινστιτού-
του Γενετικής Βελτίωσης και Φυ-
τογενετικών Πόρων, Υπεύθυ-

νη Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου 
Κρουσσίων, Ελληνικός Γεωργι-
κός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ. Ώρα 
7.00 μμ. Είσοδος Ελεύθερη.

Παρασκευή 

18 Δεκεμβρίου
Μέγαρο Μουσικής: Laterna 
Magika: The Wonderful Circus. 
Μια παράσταση που συνδυά-
ζει μοναδικό χορό, παντομίμα, 
μαύρο θέατρο και πανοραμικές 
προβολές. Ένα θέαμα για όλη 
την οικογένεια. Ώρα 8.30 μ.μ. 
Μέγαρο Μουσικής:  Χριστου-
γεννιάτικη Συναυλία Νεανικής 
και Παιδικής Χορωδίας “Σ.Φ.Μ.Θ.” 
Διεύθυνση Νεανικής Χορωδίας: 
Σωτήρης Αλεβίζος. Χορωδιακά 
Σεμινάρια: Αντώνης Κοντογεωρ-
γίου. Διεύθυνση Παιδικής Χορω-
δίας: Μαρία Πεστεκίδου – Δημη-
τριάδου. Συνοδεύει στο πιάνο η 
Θεανώ Φυγκιώρη. Ώρα 8 μ.μ. 
Πολυβιβλιοπωλεία Μαλλιάρης 
Παιδεία «Ανατόλια» (Δ. Γούνα-
ρη 39, τηλ. 2310277113): Η Δι-
εθνής Εταιρεία Φίλων Ν. Καζα-
ντζάκη θα πραγματοποιήσει εκ-
δήλωση με θέμα: «Ώσπερ ξένος 
και αλήτης». Ομιλητές θα είναι 
οι: Αθηνά Βουγιούκα, Δρ Παν/
μιου Στρασβούργου, ειδ. μελε-
τήτρια του καζαντζακικού έργου, 
Δημήτρης Χ. Γουνελάς, καθηγη-
τής  Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
Α.Π.Θ, Μαρία Χατζηαποστόλου, 
Θεολόγος-εκπαιδευτικός, (Δι-
εθνές  βραβείο Ν.Καζαντζάκη). 
Συμμετοχή: 17ο λύκειο Θεσσα-
λονίκης. Την εκδήλωση θα συ-
ντονίσει η Γιούλη Ιεραπετριτά-
κη, ιστορικός-αρχαιολόγος  εκ-
πρόσωπος Δ.Ε.Φ.Ν. Καζαντζάκη 
Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής. Πα-
ρακαλούμε και για την δική σας 
συμμετοχή στην ανθρωπιστική 
βοήθεια  που οργανώνει η Τοπι-
κή Επιτροπή Δ.Ε.Φ.Ν.  για τα προ-
σφυγόπουλα στην Ειδομένη, κα-
τά τη διάρκεια της εκδήλωσης. 
Για περισσότερες πληροφορί-
ες, μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 
6996-442892. Ώρα 7.00 μμ. Είσο-
δος Ελεύθερη.

Σάββατο 

19 Δεκεμβρίου
Μέγαρο Μουσικής: Laterna 
Magika: The Wonderful Circus. 
Μια παράσταση που συνδυά-
ζει μοναδικό χορό, παντομίμα, 
μαύρο θέατρο και πανοραμικές 
προβολές. Ένα θέαμα για όλη 
την οικογένεια. Ώρα 5 μ.μ. και 
8.30 μ.μ. 
Βαφοπούλειο: Το Βαφοπούλειο 
Πνευματικό Κέντρο σε συνερ-
γασία με τη Χορωδία του Βα-
φοπούλειου διοργανώνει χρι-
στουγεννιάτικο φιλανθρωπικό 
bazaar υπέρ του Συλλόγου Φί-
λων Ψυχιατριακού Νοσοκομείου 
Θεσσαλονίκης. 
Principal Club Theater (Γεωρ. 
Ανδρέου 56, τηλ.231 042 8088): 
Hip Hop Festival. Ζωντανές εμ-
φανίσεις που θα πλαισιωθούν 
από μια πληθώρα παράλληλων 

εκδηλώσεων όπως το THHF MC 
Battle, workshops μουσικής πα-
ραγωγής, το Blackbook Sessions 
και φυσικά graffiti action με 
εκλεκτούς καλεσμένους. Επίκε-
ντρο του φετινού THHF το θέμα 
του φεστιβάλ, «UNITED WE STAND 
- FREEDOM WE SEEK». Το πρό-
γραμμα ξεκινάει στις 3 μ.μ. 
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσ-
σαλονίκης:Χριστουγεννιάτικη 
συναυλία. Διοργάνωση: Σύνδε-
σμος των Φίλων του Αρχαιολο-
γικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.

Κυριακή 

20 Δεκεμβρίου
Μέγαρο Μουσικής: Laterna 
Magika: The Wonderful Circus. 
Μια παράσταση που συνδυά-
ζει μοναδικό χορό, παντομίμα, 
μαύρο θέατρο και πανοραμικές 
προβολές. Ένα θέαμα για όλη 
την οικογένεια. Ώρα 12.30 μ.μ. 
και 5 μ.μ. 
Ξενοδοχείο The Met (26ης 
Οκτωβρίου 48, τηλ. 231 001 
7000): Φιλανθρωπικό Brunch 
σε συνεργασία με το σύλλο-
γο Γονέων και Κηδεμόνων Β. Ελ-
λάδος Παιδιών Πασχόντων από 
την Ινώδη Κυστική, ώρα 11 π.μ. – 
2 μ.μ. 
Βαφοπούλειο (τηλ. 2310 
424132): Χριστουγεννιάτικο φι-
λανθρωπικό bazaar υπέρ του 
Συλλόγου Φίλων Ψυχιατριακού 
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.  
Στις 6 μ.μ. συναυλία από τη Χο-
ρωδία του Βαφοπούλειου Πνευ-
ματικού Κέντρου, τη Χορωδία 
του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσα-
λονίκης και τη Χορωδία της Θρα-
κικής Εστίας. Θα ακολουθήσουν 
αποσπάσματα από χριστουγεν-
νιάτικες όπερες με τις σοπράνο 
Άλκηστι Τόγια και Μαρίνα Βουλο-
γιάννη. Στο πιάνο η Ειρήνη Μαύ-
ρου.
Πλατεία Αριστοτέλους: Ημιμα-
ραθώνιος  “Santa Run” που διορ-
γανώνεται από ομάδα φοιτητών. 
Εκατοντάδες Άγιοι Βασίληδες θα 
τρέξουν στους δρόμους της πό-
λης για φιλανθρωπικούς σκο-
πούς.. Έναρξη ώρα 6 μ.μ. 
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσ-
σαλονίκης: Παράσταση στ-
ην Αρχαία Ελληνική γλώσσα με 
υπέρτιτλους:«Πλάτωνα, Απολο-
γία Σωκράτη».

Δευτέρα 

21 Δεκεμβρίου
Αρχαιολογικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης (πληρ. τηλ. 
2310888035): Συναυλία της Χο-
ρωδίας «Χρίστος Τσολάκης» του 
Συλλόγου Αποφοίτων Φιλοσοφι-
κής Σχολής ΑΠΘ «Φιλόλογος». Τι-
μητικό αφιέρωμα στον χοράρχη 
της Δημήτρη Αμανατιάδη. Συντο-
νίζει ο Γιάννης Τζανής. Ώρα 8 μ.μ. 
Μέγαρο Μουσικής: Κύκλος 
Μουσικής Δωματίου. Όθωνας 
Γκόγκας – Δημήτριος Μαρίνος: 
Συναυλία Μουσικής Δωματίου 
για φλάουτο και πιάνο. Ώρα 9 
μ.μ.

Μέγαρο Μουσικής: Κύκλος Δι-
αλέξεων. Αστέρια της Μουσι-
κής και του Κινηματογράφου: 
Christmas Spectacular. Σε συ-
νεργασία με τον Σύλλογο Φίλων 
Μουσικής Θεσσαλονίκης. Ένα 
χριστουγεννιάτικο υπερθέαμα 
διάρκειας 72 λεπτών θα παρου-
σιάσει ο δημοσιογράφος Λευ-
τέρης Κογκαλίδης, με υλικό από 
το προσωπικό του αρχείο. Ώρα 
8 μ.μ.
Βαφοπούλειο: Χριστουγεννιάτι-
κη γιορτή του Παιδικού Σταθμού 
Πανόραμα του δήμου Θεσσα-
λονίκης. Ώρα 6.30 μ.μ. Επίσης, 
στις 8 μ.μ. θεατρική παράσταση 
από τη θεατρική ομάδα ΦΥΡΔΗΝ 
ΜΙΓΔΗΝ με τίτλο: «Έρωτες των 
Χριστουγέννων». 

Τρίτη 

22 Δεκεμβρίου
Μέγαρο Μουσικής: Για πρώ-
τη φορά το Cirque Éloize, με 
την εκθαμβωτική παράσταση Id. 
Ένα φαντασμαγορικό υπερθέ-
αμα με πλήρη ενσωμάτωση των 
σύγχρονων πολυμέσων, γεμά-
το τόλμη και νεωτερικότητα. Ένα 
μίγμα των τεχνών του τσίρκου και 
των σύγχρονων αστικών χορών 
του δρόμου όπως το hip-hop και 
το breakdance. Ώρα 8.30 μ.μ.
Ζώγια (Αλ. Σβώλου 54, τηλ. 
2310243459): Μουσικά εδώδι-
μα.  «Όσα μας ταξιδεύουν» με 
τους Contra Canto. Άκης Γού-
ναρης, Χριστίνα Κεχαΐδου. Ώρα 
9.30 μ.μ. 
Βαφοπούλειο: Χριστουγεννιάτι-
κη γιορτή του Παιδικού Σταθμού 
Πανόραμα του δήμου Θεσσα-
λονίκης. Ώρα 6.30 μ.μ. Επίσης, 
στις 8 μ.μ. θεατρική παράσταση 
από τη θεατρική ομάδα ΦΥΡΔΗΝ 
ΜΙΓΔΗΝ με τίτλο: «Έρωτες των 
Χριστουγέννων». 
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσ-
σαλονίκης (Μ. Ανδρόνικου 6, 
τηλ.:2313 310201): Μουσική εκ-
δήλωση. Οι σπουδαστές της τά-
ξης βιολιού του Κωστή Βοζίκη βά-
ζουν "σημάδια στο διάστημα", 
συμπλέκοντας μουσικά σημεία 
και αποσπάσματα λόγου από "Τα 
κοσμοκωμικά" του Ίταλο Καλβίνο.

Τετάρτη 

23 Δεκεμβρίου
Μέγαρο Μουσικής: Cirque 
Éloize, με την εκθαμβωτική πα-
ράσταση Id. Ώρα 8.30 μ.μ.
Μέγαρο Μουσικής: Χριστου-
γεννιάτικη Συναυλία της MOYSA. 
Μουσική και χορευτική πανδαι-
σία με διάσημα αποσπάσμα-
τα από τα πιο γνωστά μπαλέ-
τα όπως Η Λίμνη των Κύκνων 
και O Καρυοθραύστης του 
Tchaikovsky, καθώς και με όμορ-
φες βιεννέζικες πόλκες και βαλς. 
Ώρα 9 μ.μ.
Βαφοπούλειο: Θεατρική παρά-
σταση για παιδιά στη ρωσική 
γλώσσα (με ταυτόχρονη μετά-
φραση) από τη θεατρική ομά-
δα Studio Matrioska με τίτλο: 
«Πραγματοποίηση των Ευχών» 

υπό την αιγίδα του Γενικού Προ-
ξενείου της Ρωσικής Ομοσπονδί-
ας . Ώρες 4 μ.μ. και 7 μ.μ.
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσ-
σαλονίκης: Μουσική εκδήλωση 
με σολίστες της Θεσσαλονίκης 
από τον Σύνδεσμο Αποφοίτων 
Ωδείων Θεσσαλονίκης.

Παρασκευή 

25 Δεκεμβρίου
Μέγαρο Μουσικής (τηλ. 
2310895800): Cirque Éloize, με 
την εκθαμβωτική παράσταση Id. 
Ώρα 8.30 μ.μ.
Αριστοτέλειον (Εθνικής Αμύνης 
2, τηλ. 2310 262 051): Πρεμιέρα 
της παράστασης «Ήρθες και θα 
μείνεις». Ο Γρηγόρης Βαλτινός 
σκηνοθετεί και η Ζέτα Μακρυ-
πούλια τον συναντά απρόσμενα 
μια παραμονή Χριστουγέννων 
και μοιράζεται μαζί του μια μονα-
δική βραδιά που μπορεί όμως 
να κρατήσει για πάντα! 

Σάββατο 

26 Δεκεμβρίου
Μέγαρο Μουσικής: Cirque 
Éloize, με την εκθαμβωτική πα-
ράσταση Id. Ώρα 4 μ.μ. και 9 μ.μ.
Δευτέρα 

28 Δεκεμβρίου
Μέγαρο Μουσικής: Κύκλος 
Μουσικής Δωματίου Τρίο 
Salonic@rte: Από τον ύστερο 
ρομαντισμό στη σύγχρονη επο-
χή. H βιολονίστα Αναστασία Μι-
συρλή και ο τσελίστας  Γιάννης 
Στέφος, δύο μουσικοί της Κ.Ο.Θ., 
ενώνουν την πολυετή μουσική 
τους πορεία με τη Θεσσαλονι-
κιά πιανίστα Ευαγγελία Μητσο-
πούλου, νικήτρια του “Διεθνή Δι-
αγωνισμού Πιάνου Bradshaw & 
Buono 2014” (Ν. Υόρκη).  Ώρα 9 
μ.μ. 
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσ-
σαλονίκης Ρεσιτάλ πιάνου του 
διεθνούς φήμης πιανίστα Γιάννη 
Εριφυλλίδη από τον Σύνδεσμο-
Αποφοίτων Ωδείων Θεσσαλο-
νίκης.

Τρίτη 
29 Δεκεμβρίου
Ζώγια (Αλ. Σβώλου 54, τηλ. 
2310243459): Παιδική Αστερό-
σκονη.  «Οι καλικάντζαροι στο μύ-
λο». Χριστουγεννιάτικα παραμύ-
θια από την Ανθή Θάνου. Ώρα 
12 μ.μ.

Τετάρτη 

30 Δεκεμβρίου
Ζώγια (Αλ. Σβώλου 54, τηλ. 
2310243459): Εγκαίνια έκθεσης 
Ιωάννας Καζάκη – Έλενας Τονικί-
δη. Ώρα 7.30 μ.μ. 

Τρίτη 

5 Ιανουαρίου
Ζώγια (Αλ. Σβώλου 54, τηλ. 
2310243459):Παιχνίδι με τα 
Χρώματα από την ομάδα του 
Κοπερτί. Ώρα 12 μ. 

Πολιτισμικό ημερολόγιο



Αυτή τη χρονιά,  
η επιλογή του δώρου σας, ας είναι ένα βιβλίο

λογοτεχνικό, ιστορικό, επαγγελματικό...

... και για τα παιδιά: βιβλία και παιχνίδια  
ένας δημιουργικός και πολιτιστικός συνδυασμός

από 1€!

� Δημ. Γούναρη 39, στην Καμάρα  2310 277113
�Eρμού 53, γωνία Αριστοτέλους

�Τσιμισκή 43 & Βασ. Ηρακλείου 38 
�25ης Μαρτίου 51, Νέα Ευκαρπία 

Tα πάντα για γραφή και ανάγνωση
- www.malliaris.gr


