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Το πρώτο εξάμηνο του 2016

Ο προγραμματισμός του 
Μεγάρου Μουσικής 

Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει για την 
περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 ένα πρόγραμμα πολυ-
διάστατο και πολυσυλλεκτικό, γεμάτο εκπλήξεις, ένα πρό-
γραμμα που αντιστέκεται στις τεράστιες δυσκολίες της επο-
χής, όπως ανέφεραν οι υπεύθυνοι σε συνέντευξη τύπου. Στο 

Με την ευκαιρία  της 
έγκρισης του προγράμμα-
τος πολιτιστικών δράσε-
ων το 2016 στη Θεσσαλονί-
κη, από την αρμόδια αντι-
δημαρχία (βλ. σελ. 1) αλλά 
και τις πρωτοβουλίες που 
παίρνει η δημοτική αρχή 
για την αύξηση των τουρι-
στών στην πόλη μας, επα-
ναδιατυπώνω τις απόψεις 
μου πάνω σ’ αυτά τα ζητή-
ματα, ελπίζοντας να συμ-
βάλλουν προς τη σωστή 
κατεύθυνση.

Στο πρόγραμμα εκδηλώ-
σεων που ανακοινώθηκε, 
φαίνεται ότι οι περισσότε-
ρες εκδηλώσεις προγραμ-
ματίστηκαν σε κλειστούς 
χώρους ενώ την περίο-
δο του καλοκαιριού θα γί-
νουν μόνο τέσσερις θεματι-
κές δράσεις, δύο στο θέατρο 
Κήπου (γιορτές ανοιχτού 
θεάτρου, φεστιβάλ τζαζ) 
και δύο σε αναξιοποίητους 
αστικούς χώρους (stamp, 
ταράτσα film). Με αυτό τον 
προγραμματισμό δεν είναι 
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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ

H ΕΦΗΜΕΡIΔΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛIΤIΣΤIΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ● ΕΤΟΣ 19ο ● Αρ. Φύλλου 187 ● ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ● ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 10.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ

Πολιτιστικές δράσεις 
και τουρισμός

Από το δήμο Θεσσαλονίκης 

Νέοι κύκλοι  
πολιτιστικών εκδηλώσεων

Νέους κύκλους εκδηλώσεων εισήγαγε στον προγραμματι-
σμό πολιτιστικών δράσεων του 2016 η αντιδημαρχεία πολι-
τισμού, παιδείας και αθλητισμού του δήμου Θεσσαλονίκης 
ενώ διατηρούνται οι θεσμοθετημένες διοργανώσεις και ορι-

Έγκριση από το ΚΑΣ 

Πολιτιστικές εκδηλώσεις 
στη Ροτόντα

Έγκριση για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδη-
λώσεων κοσμικού χαρακτήρα στη Ροτόντα Θεσσαλονίκης 
έδωσε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ). Τα μέ-

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ  Σελ. 13

ΜΟΥΣΙΚH Σελ. 5

ΒΟΤΑΝΑ  Σελ. 13

ΗΜΕΡΟΛΟΓ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ   Σελ. 14-15

ΘΕΑΤΡΟ  Σελ. 5

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Σελ. 5

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ  Σελ.  6-10

Φεστιβάλ Θρησκευτικής 
Μουσικής 

του AΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΑ

Πριν από 15 χρόνια ξεκίνησε στην Πάτμο το Φεστιβάλ 
Θρησκευτικής Μουσικής, ένας θεσμός που έλλειπε από την 
χώρα και γι’ αυτό απέκτησε γρήγορα μια δυναμική που ξε-
πέρασε τα στενά όρια της Ελλάδας. Δυστυχώς, η οικονομική 
κρίση ανάγκασε φέτος τον Δήμο Πάτμου να αναστείλει την 
διοργάνωση του 16ου Φεστιβάλ. Η προσωρινή αναστολή οδή-
γησε πολλούς να σκεφτούν τη γνωστή ρήση «ουδέν μονιμό-
τερον του προσωρινού». Παρόλα αυτά θα ήταν κρίμα να χα-
θεί έτσι άδοξα ένας πολυετής λαοφιλής θεσμός με διεθνή ακτι-
νοβολία.

Στο σημείο αυτό θα μπορούσε να εισέλθει η Θεσσαλονίκη 
καλύπτοντας το κενό που ανέκυψε. Πράγματι, η Θεσσαλονί-
κη, μια πόλη με έντονη παρουσία στα πνευματικά τεκταινό-
μενα της Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, της οποίας 
μάλιστα υπήρξε συμβασιλεύουσα, οφείλει να διοργανώσει ένα 
Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής αντάξιο της μακραίωνης 
ιστορίας της. Μάλιστα, μετά την υποδειγματική αναστήλω-
ση της Ροτόντα, το εν λόγω μνημείο θα μπορούσε να αποτελέ-
σει τον ιδανικότερο χώρο για τις συναυλίες του Φεστιβάλ. Η 
πρότασή μας αυτή συνάδει με την πρόθεση του Υπουργείου 
Πολιτισμού και του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη διοργάνω-
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του εκδότη ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΛΛIΑΡΗ

Πολυβιβλιοπωλεία-εκδόσεις
Τα πάντα για γραφή και ανάγνωση...

�  Δημ. Γούναρη 39,  
στην Καμάρα

��Eρμού 53,  
γωνία Αριστοτέλους

��Τσιμισκή 43  
/Βασ. Ηρακλείου 38 

��25ης Μαρτίου 51, 
Νέα Ευκαρπία 

Ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο 
www.malliaris.gr

Επισκευθείτε και το ηλεκτρονικο μας βιβλιοπωλείο www.malliaris.gr
με μεγάλες προσφορές, όλο το χρόνο
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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 
Φλέμινγκ 2, τηλ. 2310829254): 
«Σβήσε μου το Γέλιο» του Άκη 
Δήμου, από την ομάδα «Αν…».  
Τετάρτη – Κυριακή 10.30 
π.μ.13.30 μ.μ., 5.30 μ.μ., 9 μ.μ. έ-
ως τις 14 Φεβρουαρίου. 
Αθήναιον (Βασιλίσσης Όλγας 
35, τηλ. 2310 832 060): «Σχεδόν 
Σαράντα». Με τον Γιώργο Χα-
τζηπαύλου. Κάθε Πέμπτη και 
Παρασκευή. Επίσης, το «Τσάι 
στη Σαχάρα» παρουσιάζει  την 
κωμωδία των Ντάριο Φο - 
Φράνκα Ράμε «Το ελεύθερο 
ζευγάρι», Τετάρτη έως Κυριακή, 
από τις 13/2.
Άρατος (Μοσκώφ 12, τηλ.. 
6970 954 854 / 2315 312 487): 
«Πώς να κάνετε σεξ με όποιον 
θέλετε», του Ιάκωβου Μυλωνά. 
Παρασκ., Σάββατο στις 9.15 μ.μ.
Αριστοτέλειον (Εθνικής Αμύ-
νης 2, Τηλ. 2310 262051): «Το 
κουρδιστό πορτοκάλι»,  σε 
σκηνοθεσία του Γιάννη Κα-
κλέα, με τον Κωνσταντίνο Α-
σπιώτη  στον πρωταγωνιστικό 
ρόλο. Παρασκευή, Σάββατο, 
Κυριακή. Για λίγες παραστά-
σεις.
Βασιλικό Θέατρο ( Πλ. Λευκού 
Πύργου, τηλ. 2315200000): 
«Βόϋτσεκ» του Γκέοργκ Μπύ-
χνερ, σε σκηνοθεσία Σταύρου 
Σ. Τσακίρη. Τετάρτη στις 6 μ.μ., 
Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο 
στις 9 μ.μ., Κυριακή στις 7 μ.μ.
Εγνατία (Πατρ. Ιωακείμ 1, τηλ. 
2310 231 431): «Το κενό αυτο-
προσώπως» σε σκηνοθεσία 
Κωνσταντίνου Ρήγου. Παρα-
σκευή 9.15 μ.μ., Σάββατο-Κυρια-
κή στις 7 μ.μ. και 9 μ.μ.
Εταιρεία Μακεδονικών Σπου-

δών (Εθνικής Αμύνης 2, τηλ. 
2315 200200): «Μάκμπεθ» του 
Ουίλλιαμ Σαίξπηρ. Σκηνοθεσία: 
Αναστασία Ρεβή. 
Μονή Λαζαριστών (Κολοκο-
τρώνη 21, Σταυρούπολη, τηλ. 
2315200200): Μικρό θέατρο: 
Το ΚΘΒΕ παρουσιάζει το έργο 
«Σωτηρία με λένε»  της Σοφίας 
Αδαμίδου. Σκηνοθεσία: Χριστί-
να Χατζηβασιλείου . Τετάρτη 
στις 6 μ.μ., Πέμπτη – Σάββατο 
στις 9 μ.μ., Κυριακή στις 7 μ.μ. 
Επίσης η «Αγγέλα» του Γιώργου 
Σεβαστίκογλου, σε σκηνοθε-
σία Γιώργου Παλούμπη. 
Θέατρο Ρο (Αριστοτέλους 23, 
τηλ. 2310261584): «Γυναίκες…
γένους θηλυκού» από το θέα-
τρο Ροντίδη. Έργο πρωτοπορι-
ακό, χωρίς μύθο, αλλά με λόγο 
απλό. Παρουσιάζει την πορεία 
της σύγχρονης γυναίκας, σε 
σκηνοθεσία Γιώργου Ροντίδη, 
σκηνογραφία Βάσου Καδίτη, 
κοστούμια Ελένης Δημοπού-
λου, μουσική Θανάση Μπιλιλή, 
στίχοι Κωστούλας Μητροπού-

λου, χορογραφίες Αθηνάς 
Σιώτη, φωτογραφίες Άρη Βέβη. 
Σάββατο 9.15 μ.μ., Κυριακή στις 
8.30 μ.μ. Παίζουν: Σοφία Πελα-
γίδου, Αγγελική Περγαμινού, 
Σωτηρία Σακαλάκη,  Αργυρώ 
Τόλιου.
Στούντιο Παράθλαση (Κασ-
σ ά νδ ρ ο υ  1 3 2 ,  τ η λ . 
2310216567): Κάθε Παρα-
σκευή και ένα έγκλημα. Παρα-
σκευή στις 9 μ.μ.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Αθήναιον (Βασιλίσσης Όλγας 
35, τηλ. 2310 83 20 60): “Τι και τι 
το κατιτί” για παιδιά από 6 μη-
νών έως 3 ετών. Κάθε Κυριακή 
στις 12 μ. «Σκηνοθέτησε μας» 
κάθε Κυριακή στις 8 μ.μ.
Αριστοτέλειον (Εθνικής Αμύ-
νης 2, τηλ. 2310 262 051): “Ο 
Μικρός Πρίγκιπας” σε σκηνο-
θεσία και προσαρμογή κειμέ-
νου του Δημήτρη Αδάμη. Κάθε 
Κυριακή στις 11 π.μ.
Αυλαία (Πλατεία ΧΑΝΘ, τηλ. 

2310 237700): “Παραμύθια 
στο ασανσέρ” 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’ έ-
να γάτο να πετάει”. Κάθε Κυ-
ριακή στις 11.30π.μ. Επίσης, η  
όπερα “Ο Ιππότης του χιονιού”. 
Κάθε Σάββατο στις 5 μ.μ.
Πολυχώρος ΕΝΩ (Ερμού 11 και 
Δραγούμη γωνία ,  τηλ . 
2310425097, 6976055790): 
“Αισώπου κόμιξ” κάθε Κυριακή 
στις 5.30 μ.μ.
Σοφούλη (Τραπεζούντος 5 
Καλαμαριά, τηλ. 2310 423925): 
“Λάχανα και Χάχανα”, τραγου-
δώ και μαθαίνω, του Τάσου Ιω-
αννίδη. Κάθε Κυριακή στις 
11.30 π.μ.
Μέγαρο Μουσικής (25ης 
Μαρτίου και Παραλία, τηλ. 2310 
895938): «Παραμύθι Χωρίς Ό-
νομα» της Κάρμεν Ρουγγέρη. 
Κάθε Κυριακή στις 11.30 π.μ.
Ράδιο Σίτυ (Παρασκευοπού-
λου 9, τηλ. 2310 819 153): “Ο 
ευτυχισμένος Πρίγκιπας θα 
μείνει εδώ!”.Κυριακή 11.30 π.μ.
Μονή Λαζαριστών (Κολοκο-
τρώνη 21, Σταυρούπολη, τηλ. 
2315200200): Η Νεανική Σκηνή 
του Κρατικού Θεάτρου Βορεί-
ου  παρουσιάζει το έργο “Ρω-
μαίος και Ιουλιέτα …on the 
road”. Κάθε Κυριακή στις 11 π.μ.
ΧΑΝΘ (τηλ. 2310241007): Κου-
κλοθέατρο της Χριστίνας Μπή-
τιου. Κάθε Κυριακή στις 12 μ.

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

Σ' αυτό το φύλλο συνεργάστηκαν: Ιορδάνης Αβραμίδης, Αικατερίνη Μασάδη, Ανδρέας Μαυρογκίκας, Μιχάλης 
Μήτσης, Μιχάλης Παπαθανασίου, Μαρία Ντέντου.
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

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Ραδιοταξί EUROTAXI,  
τηλ. 2310 866866   
Ραδιοταξί ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ,  
τηλ. 2310 214900
Ραδιοταξί ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,  
τηλ. 2310 550500, 2310 555111
Ραδιοταξί MERCEDES,  
τηλ. 2310 525000

Ρet Taxi (Ταξί για κατοικίδια),  
τηλ. 2310 600310, 6948 284000
Δρομολόγια ΟΑΣΘ, πληρ. 11085
Δρομολόγια τρένων, πληρ. 14511, 1110
Κρατ. Αερολιμένας «Μακεδονία»,  
τηλ. 2310 985000
Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, 
τηλ. 2313 325821, 2313 325844

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

δυνατόν να αυξήσουμε την 
επισκεψιμότητα.

Στη Θεσσαλονίκη παρα-
τηρείται το φαινόμενο να 
αυξάνεται ο αριθμός των 
τουριστικών αφίξεων χρό-
νο με το χρόνο, ωστόσο, ο 
τελικός προορισμός των 
επισκεπτών να είναι οι γύ-
ρω περιοχές (Χαλκιδική, 
Κατερίνη). Γι’ αυτό το λόγο 
θα πρέπει να βρούμε τρό-
πους ελκυστικούς για το-
υς τουρίστες, ώστε να αυ-
ξηθούν οι  μέρες διαμονής 
τους στην πόλη, με την πα-
ράλληλη αύξηση των επι-
σκεπτών  της. Δε θα πρέπει, 
δηλ. να γίνει η Θεσσαλονί-

κη «κέντρο διερχομένων», 
αλλά βασικός προορισμός. 

ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Προκειμένου, όμως, να 
επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει, 
εκτός των άλλων, να ορ-
γανώνονται αξιόλογες εκ-
δηλώσεις, ιδιαίτερα κατά 
τους θερινούς μήνες, όπως 
συναυλίες, θεατρικές πα-
ραστάσεις κ.ά., και φυσι-
κά πρέπει να γίνει η πόλη 
πιο φιλική και ελκυστική 
στους επισκέπτες της. Αυ-
τό μπορεί να γίνει μόνο με  
καλή οργάνωση στον το-
μέα της επικοινωνίας και  
ενημέρωσης, αλλά και στη 
βελτίωση της αισθητικής 
πλευράς της πόλης, όπως 
είναι η καθαριότητα, οι επι-
σκευές των πεζοδρομίων 
(βλ. φωτό), ο εξωραϊσμός 
των μνημείων της, ιδιαίτε-
ρα των αρχαιολογικών χώ-
ρων κ.ά,  για την καλύτερη 
ανάδειξή τους αλλά και για 
ευκολότερη πρόσβαση. 

Πολλοί από εμάς έχου-

με επισκεφθεί το καλοκαί-
ρι πόλεις που δέχονται πολ-
λούς τουρίστες. Αυτό φυ-
σικά οφείλεται τόσο στον 
αριθμό των αξιοθέατων που 
έχει η καθεμιά να παρουσι-
άσει, όσο και στην οργάνω-
ση παράλληλων εκδηλώσε-
ων, προκειμένου ο επισκέ-
πτης να περάσει ευχάριστα 
το διάστημα της διαμονής 
του. Ο δήμος Θεσσαλονίκης 
θα μπορούσε να προβεί σε 
τέτοιου είδους διοργανώ-
σεις, ώστε να μπορέσουμε 
να ξεφύγουμε από το φράγ-
μα των μερικών χιλιάδων 
επισκεπτών στην πόλη μας.

Η Θεσσαλονίκη με τα 
δεκάδες αξιόλογα μνημεία 
που διαθέτει, ιδιαίτερα τα 
βυζαντινά, αλλά και της με-
τέπειτα εποχής, θα μπορού-
σε να αποτελέσει, μετά την 
Κωνσταντινούπολη, έναν 
μεγάλο πόλο έλξης τουρι-
στικού και πολιτιστικού  
ενδιαφέροντος στην νοτι-
οανατολική Μεσόγειο. Αρ-
κεί να υπάρξει η ανάλογη 

υποδομή, καλή οργάνωση 
και πάνω απ’ όλα, υλοποί-
ηση των μεγάλων λόγων 

των ανθρώπων που ασχο-
λούνται με τα κοινά. 
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Άρθρο

Πολιτιστικές δράσεις και τουρισμός

εξάμηνο αυτό συνεχίζεται  η συνερ-
γασία του με το Ίδρυμα «Σταύρος 
Νιάρχος», που στόχο έχει τη στήρι-
ξη της MOYSA - Συμφωνικής Ορ-
χήστρας Νέων Μεγάρου Μουσικής 
Θεσσαλονίκης. Παράλληλα συνε-
χίζεται η συμμετοχή του Οργανι-
σμού στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
«Creative Europe 2014-2020», με το 
έργο «Οδεύουμε προς το 2020 - Εκ-
παιδεύοντας μουσικούς και κοινό», 
μαζί με την Ορχήστρα Νέων της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Το Πρόγραμμα 
έχει ως στόχο να ενισχύσει την ικα-
νότητα των ευρωπαϊκών πολιτιστι-
κών φορέων να λειτουργούν διακρα-
τικά, δίνοντας έμφαση σε ιδιαίτερες 
κοινωνικές ομάδες όπως παιδιά, νέ-
οι, άνεργοι και να υποστηρίξει την 
καινοτομία και τη δημιουργικότητα 
στον τομέα του πολιτισμού.

Το νέο πρόγραμμα του Μεγάρου 
προκαλεί και προσκαλεί δημιουργι-
κές αναζητήσεις, στηρίζει τους νέ-
ους δημιουργούς και τιμά τους πα-
λαιότερους, ενώ παγιώνει τη στε-
νή και γόνιμη συνεργασία του Ορ-
γανισμού με πολιτιστικούς φορείς 
και θεσμούς. Πλήθος συναυλιών, 
παράλληλων δράσεων και εορταστι-
κών εκδηλώσεων θα απαρτίσουν και 
φέτος το πρόγραμμα του Μεγάρου 
Μουσικής Θεσσαλονίκης. Στο νέο 

αυτό πρόγραμμα, συνεχίζεται «Το 
Παραμύθι χωρίς Όνομα» της Κάρ-
μεν Ρουγγέρη, μετά την τεράστια 
επιτυχία που γνώρισε την προηγού-
μενη σεζόν, ενώ η «Ωραία κοιμω-
μένη» στον πάγο θα συναρπάσει το 
κοινό. Παράλληλα, συνεχίζεται έως 
29 Φεβρουαρίου η έκθεση του Μι-
χάλη Βασιλόπουλου: Από το Άγιον 
Όρος... Κύκλοι διαλέξεων, Εκθέσεις, 
Αφιέρωμα στην πιανιστική τέχνη, ο 
Κύκλος Συναυλιών “Crossover” και 
"Voices", Jazz, το καθιερωμένο πλέον 
Φεστιβάλ Παιδικών - Νεανικών Χο-
ρωδιών, αλλά και οι απευθείας προ-
βολές όπερας από τη Metropolitan 
Opera καθώς και το Σινεμά με θέα 
είναι μερικές μόνο από τις εκδηλώ-
σεις που θα λάβουν χώρα στο Μέγα-
ρο Μουσικής Θεσσαλονίκης την πε-
ρίοδο αυτή. Επιπλέον το καλοκαίρι 
στο Μέγαρο Μουσικής θα λειτουρ-
γήσει θερινή ακαδημία για τα μέλη 
της MOYSA και άλλους νέους μου-
σικούς από Ευρωπαϊκές Ορχήστρες 
όπου διακεκριμένοι δάσκαλοι θα 
συμμετέχουν σε εργαστήρια, συναυ-
λίες και μουσικές παρεμβάσεις

Συνολικά, το κοινό θα έχει τη δυ-
νατότητα να απολαύσει 69 βασικές 
παραγωγές, με πλήθος παραστάσεων 
και παράλληλων δράσεων.
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Το πρώτο εξάμηνο του 2016

Ο προγραμματισμός του 
Μεγάρου Μουσικής 

Φεστιβάλ 
Θρησκευτικής Μουσικής 

ση πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Ροτόντα. Άλλωστε, ο Δήμος Θεσσαλονίκης 
ανακοίνωσε ότι επεξεργάζεται ένα ειδικό πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσε-
ων που θα διεξαχθούν στη Ροτόντα. Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο θα έπρε-
πε να διοργανωθεί άμεσα το Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής είναι η ύπαρ-
ξη στην Θεσσαλονίκη σημαντικών Βυζαντινών χορωδιών. Τα εν λόγω σχήμα-
τα συνεχίζουν την μακραίωνη παράδοση της πόλης στο χώρο της Βυζαντινής 
και παραδοσιακής μουσικής έχοντας δημιουργήσει Σχολή.

Με την διοργάνωση ενός Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής πιστεύουμε ότι 
η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει έναν νέο επιτυχημένο πολιτιστικό θεσμό, ο οποί-
ος θα αναδείξει τόσο την Βυζαντινή όσο και ευρύτερη θρησκευτική μουσική. 
Επιπρόσθετα, θα χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την Ροτόντα, 
χωρίς τον φόβο αντιδράσεων. Παράλληλα, θα εντάξει την πόλη στο καλέντα-
ρι των σχετικών φεστιβαλικών διοργανώσεων. Τέλος, θα αυξήσει το καλλιτε-
χνικό εύρος των πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται στη Θεσσα-
λονίκη. 

Τουριστικός οδηγός 
Θεσσαλονίκης

- 20 Διαδρομές που σας προσκαλούν να ανακαλύψετε 
τη Θεσσαλονίκη σπιθαμή προς σπιθαμή.
 Περιηγηθείτε σε κάθε γωνιά της πόλης, με τους λεπτο-
μερείς χάρτες που συνοδεύουν καθεμιά από τις προ-
τεινόμενες διαδρομές. Σε κάθε χάρτη σημειώνονται τα 
αξιοθέατα και τα σημεία ενδιαφέροντος, αλλά και στο 
κείμενο με παραπομπές, δίνοντας στον αναγνώστη την 
πληροφορία άμεσα, είτε διαβάζοντας τον οδηγό, είτε 
κοιτώντας τους χάρτες του. 
 Με σύντομη ιστορία της πόλης και χρονολόγιο με ημε-
ρομηνίες- σταθμούς. Με ξεχωριστές περιγραφές των κυ-
ριότερων μνημείων σε παράρτημα. Με παράρτημα με 
Μουσεία (με περιγραφές), γκαλερί, πινακοθήκες και χώ-
ρους πολιτισμού της πόλης. Με προτεινόμενες εξορμή-
σεις σε κοντινούς προορισμούς, εκτός πόλης. 

Από τις εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία.Διαστάσεις : 19χ10, Εξώφυλλο :Μαλακό
Σελίδες : 180
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«Εκ Φωτός» στη Myrό Gallery

Η Myrό Gallery (Νικηφόρου Φωκά 8, τηλ. 2310 
269187) παρουσιάζει για πρώτη φορά στην 
Θεσσαλονίκη τον ανερχόμενο ζωγράφο Ορέστη 
Διαμάντη  στην έκθεση με τίτλο «Εκ Φωτός» με τη 
νεότερη σειρά έργων του καλλιτέχνη, σε επιμέλεια 
Πάρη Καπράλου. Σε καλλιτεχνική δήλωση του για 
την ατομική έκθεση και την παρουσίαση της νέας 
σειράς έργων του ο ζωγράφος υπογραμμίζει μεταξύ 
άλλων ότι «ορμώμενος από ψυχές, που στη ψυχή 
μου εμφύσησαν βιώματα, αδράτω και δράττομαι 
από φως, σμιλεύοντας στο καμβά προβληματισμούς 
και αναζητήσεις. Φως, ατμόσφαιρα και σώμα 
αποτελούν και αποτελούνται, από και προς στο 
έργο μου». Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και τις 27 
Φεβρουαρίου 2016. 

Στο Γαλλικό Ινστιτούτο 
Το κλίμα αλλάζει και η φωτογραφική υπαίθρια 
έκθεση με τίτλο «Παρατηρώντας το κλίμα μέσα από 
το παράθυρό μας» που στόλιζε, προ μερικών μηνών, 
τα κάγκελα της πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα 
ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη και στεγάζεται από τις 
19 Ιανουαρίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης 
(Λεωφόρος Στρατού 2Α, τηλ. 2310821231). Η 
πρωτότυπη φωτογραφική έκθεση θέλει να κάνει 
τους θεατές να προσεγγίσουν τα ανησυχητικά 
παγκόσμια φαινόμενα που συνταράσσουν πλέον 
τον πλανήτη. Κάθε εικόνα διηγείται μια καθημερινή 
ιστορία και τα κείμενα που τη συνοδεύουν δίνουν 
την επιστημονική μετάφραση. Πρόκειται για οχτώ 
διδακτικά πανό, αφιερωμένα στα διακυβεύματα της 
κλιματικής αλλαγής. 

Facsimile του Δημήτρη Εφέογλου 

«Προσηλωμένος σε λευκό χάρτινο υπόστρωμα, 
αυτοσχεδιαστικά, με πένα και μελάνι ο Δημήτρης 
Εφέογλου δημιουργεί χαράξεις, ξυσίματα και 
γραφισμούς υποσκάπτοντας την επιφάνεια. 
Γράφει και σβήνει ταυτόχρονα μνημονικά αρχεία 
μετατοπίζοντας την προσοχή από το βλέμμα στην 
αφή για να φτιάξει ένα οπτικό και απτικό all-over, 
παρόμοιο με τοιχογραφική απολέπιση. Κάθε έργο, 
μια αυτοτελής τοπογραφία του αχαρτογράφητου, 
ένα ανάπτυγμα επινοήσεων και μετατροπών στην 
γκρίζα περιοχή, αλλά και μία επισκόπηση πάνω στη 
λευκότητα, τη λευκότητα ως ένδυμα. Κάθε έργο, μία 

επιδερμίδα, αλλά και ένας εσωτερικός χώρος που 
"κατοικείται" από σημάδια ακατάληπτης, κρυπτικής 
γραφής στο μάτι και τα δάχτυλα». Αυτά αναφέρει 
μεταξύ άλλων η Θάλεια Στεφανίδου για τον Δημήτρη 
Εφέογλου, έκθεση του οποίου με τίτλο «Facsimile» 
παρουσιάζεται στη Γκαλερί Λόλα Νικολάου (Τσιμισκή 
52, τηλ. 2310 240416). 

Project κατά των εξαρτήσεων
Το  Puzzle Project, μία συνέκθεση 30 καλλιτεχνών, τα 
έσοδα της οποίας θα διατεθούν υπέρ των σκοπών 
του κέντρου «Απεξάρτηση», παρουσιάζεται στη 
Myrό Gallery. Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες έχουν 
επιλεγεί από τον επιμελητή κ. Πάρη Καπράλο να 
συμμετέχουν με τρία έργα τους μικρών διαστάσεων 
ο καθένας. Ζωγραφική, χαρακτική, κολλάζ, σε χαρτί, 
καμβά, και άλλα υλικά, αποτελούν τα έργα, που 
αναρτώνται στους τοίχους του χώρου “Κόγχη” έτσι 
ώστε εφαπτώμενα να σχηματίζουν ένα μεγάλο 
πάζλ. Τα έργα διατίθενται προς απόκτηση από 
την γκαλερί στο φιλότεχνο κοινό σε ενιαία τιμή.  Η 
έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και τις 27 Φεβρουαρίου 
2016. 

Οι Άποικοι του Κόλπου
Έκθεση με τίτλο «Gulf’s Settlers - Άποικοι του Κόλπου» 
με τις εικαστικές εγκαταστάσεις των Κωνσταντίνας 
Δούνια, Μαρίας Ανδρικοπούλου,  Θάλειας 
Γκατζούλη και Ιουλίας Χαραλάμπους, αναπτύσσεται 
στο Αλατζά Ιμαρέτ (Κασσάνδρου 91-93,τηλ. 2310-
278587). Η Ιστορικός Τέχνης, Θούλη Μισιρλόγλου, 
που επιμελείται την έκθεση αναφέρει πως «… αν 
η έκθεση των τεσσάρων «Αποίκων του Κόλπου» 
έχει σημασία, δεν είναι μόνο για τον ουσιαστικό 
ερευνητικό χαρακτήρα των έργων της καθεμιάς 
ξεχωριστά. Είναι και γιατί κατορθώνουν συλλογικά να 
βρουν τους λόγους της παρουσίας τους extra muros  – 
εκτός των τοίχων των ακαδημαϊκών ή άλλων θεσμών 
- και ειδικά μέσα στο εξαιρετικό μνημείο του Αλατζά 
Ιμαρέτ και τον ιστορικό, αρχιτεκτονικό και κοινωνικό 
ιστό της πόλης στην οποία εντάσσεται....». Η έκθεση 
την οποία διοργανώνει ο δήμος Θεσσαλονίκης θα 
διαρκέσει έως τις 28 Φεβρουαρίου 2016.

Tόλης Τατόλας - Emergence

Στην έκθεση «Emergence» παρουσιάζεται μια 
σημαντική ενότητα του έργου του Τόλη Τατόλα 
από το 2009 έως σήμερα, η οποία περιλαμβάνει 
διαφόρων διαστάσεων μονόχρωμα και πολύχρωμα 
σχέδια με μελάνι, μολύβι και χρωματιστά μολύβια σε 
χαρτί. Παρουσιάζεται στην αίθουσα K&K Showroom 
(Τσιμισκή 96, τηλ. 2314007167) με επιμέλεια της 
ιστορικού τέχνης Εύης Μπανιωτοπούλου. «Στο έργο 
του Τατόλα μορφώματα που έχουν ως αφετηρία τους 
την αρχιτεκτονική γραμμή αναπτύσσονται άναρχα 
και δημιουργούν δυστοπικά, χαώδη και ασφυκτικά 
‘τοπία’. Οι συνθέσεις αυτές παραπέμπουν σε 
ιδιότυπες κατόψεις μιας άγνωστης, αναδυόμενης 
γεωγραφίας ως ένα υβρίδιο αποτυπωμάτων 
ανασκαφών, αεροφωτογραφιών αστικών ιστών και 
εικόνων από μικροσκόπια βιολογικών εργαστηρίων», 
σημειώνει η επιμελήτρια. 

Συνεργασία Μουσείων
Στο πλαίσιο του προγράμματος στενότερης 
συνεργασίας μεταξύ του Κρατικού Μουσείου 
Σύγχρονης Τέχνης και του Μακεδονικού Μουσείου 
Σύγχρονης Τέχνης, οι δύο φορείς συνεχίζουν με 
τον δεύτερο σταθμό της συμβολικής ανταλλαγής 
έργων από τις συλλογές τους. Έτσι, παρουσιάζουν 
την έκθεση «Πέρα από την κοινή λογική. Έργα 
ρωσικής πρωτοπορίας από τη συλλογή Κωστάκη 
του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης» στο 
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (εντός 
ΔΕΘ, τηλ. 2310240002) έως τις 8 Μαΐου 2016. Μέσα 
από 67 έργα των σημαντικότερων καλλιτεχνών 
της ρωσικής πρωτοπορίας καθώς και αρχειακό 
υλικό (φωτογραφίες, ζωγραφική, προβολές) από 
την ζωή του ίδιου του συλλέκτη Γιώργου Κωστάκη 
παρουσιάζονται ξανά στο κοινό, σε νέο χώρο, οι 
βασικές αρχές, τα βασικά κινήματα της ρωσικής 
πρωτοπορίας, αυτής της τόσο ιδιαίτερης εποχής. 
Επιμέλεια έκθεσης: Μαρία Τσαντσάνογλου, 
διευθύντρια ΚΜΣΤ.

Η Προσφυγιά σε εγκατάσταση

Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-
Θράκης (Βασ. Όλγας 68, τηλ. 2310889840) 
παρουσιάζει την έκθεση-εγκατάσταση της Μαρίας 
Μπελιβάνη «Εσύ τι θα έπαιρνες μαζί σου; Ξεριζωμός 
- Βorders». Η έκθεση αναφέρεται στη δραματική 
μετακίνηση και τον ξεριζωμό των ανθρώπων που 
διαμόρφωσαν την ταυτότητα της Θεσσαλονίκης 
κατά τον 20ο αιώνα, στους Μικρασιάτες, Πόντιους 
και Αρμένιους που έφτασαν στην πόλη πρόσφυγες, 
στον μουσουλμανικό πληθυσμό που αποχώρησε 
κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών μετά το 1922 και 
στους Εβραίους που εκτοπίστηκαν και θανατώθηκαν 
στα ναζιστικά στρατόπεδα το 1943. Η έκθεση-
εγκατάσταση συνδέει το πολύπαθο παρελθόν 
της Θεσσαλονίκης με τη σημερινή προσφυγική 
κρίση, διερευνά το ψυχικό και πολιτιστικό κενό που 
αφήνει ο ξεριζωμός ανθρώπων από έναν τόπο 
και καταγράφει το αποτύπωμα τους μέσα στα 
μονοπάτια της ιστορίας.  

Έκθεση – εργαστήρι
Το Κέντρο Ιστορίας του δήμου Θεσσαλονίκης 
(πλατεία Ιπποδρομίου, τηλ. 2310264668) 
παρουσιάζει σε συνεργασία με τον Ελληνικό 
Σύλλογο Φίλων Ιστορίας και Παιχνιδιών Στρατηγικής 
(Ε.Σ.Φ.Ι.Π.Σ.), από τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου, 
στον εκθεσιακό χώρο του, την έκθεση – σχολικό 
εργαστήριο με τίτλο «Μακεδονικό Μέτωπο (1916)». 
Με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από 
την έναρξη της παγκόσμιας αυτής σύρραξης και 
μέσα από ένα υποθετικό σενάριο μικρής κλίμακας, 
που επιμελήθηκε ο σύλλογος Ε.Σ.Φ.Ι.Π.Σ., στο πλαίσιο 
ενός πραγματικού γεγονότος (συμμαχική επίθεση 
του Νοεμβρίου του 2016 στις λίμνες Πρέσπες), οι 
επισκέπτες της έκθεσης – σχολικού εργαστηρίου 
θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
από κοντά, να παίξουν στην διαδραστική μακέτα 
με μινιατούρες, η οποία αναπαριστά τον τρόπο 
με τον οποίο μάχονταν οι στρατοί στις αρχές του 
περασμένου αιώνα. Διάρκεια έκθεσης έως τις 4 
Μαρτίου.

Εκδηλώσεις - εικαστικά - τέχνες
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Βραβεία «Χρυσές Σφαίρες»
Σε θρίαμβο της ταινίας The Revenant (η Επιστροφή) 
εξελίχθηκε η τελετή απονομής των 73ων Χρυσών 
Σφαιρών, που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες 
(10/1). Η ταινία απέσπασε το βραβείο καλύτερης 
δραματικής ταινίας, ο σκηνοθέτης της Αλεχάντρο 
Γκονσάλες Ινιάριτου κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα καλύ-
τερης σκηνοθεσίας, ενώ ο πρωταγωνιστής, Λεονάρ-
ντο ΝτιΚάπριο, απέσπασε το βραβείο Α' Ανδρικού 
Ρόλου σε δραματική ταινία. Ο μεξικανός σκηνοθέτης 
είχε τιμηθεί πέρυσι με το Όσκαρ καλύτερης σκηνο-
θεσίας για την ταινία Birdman.

Η αμερικανίδα ηθοποιός Μπρι Λάρσον τιμήθηκε με 
την Χρυσή Σφαίρα Α' Γυναικείου Ρόλου σε δραματική 
ταινία για τον ρόλο της στην ταινία Room. Με τη Χρυ-
σή Σφαίρα Β' Γυναικείου Ρόλου τιμήθηκε η βρετανίδα 
ηθοποιός Κέιτ Ουίνσλετ για τον ρόλο της στην ταινία 
Steve Jobs. Τη Χρυσή Σφαίρα Β' Ανδρικού Ρόλου απέ-
σπασε ο 69χρονος ηθοποιός Σιλβέστερ Σταλόνε για 
την ταινία Creed. Χρυσή Σφαίρα κέρδισε και η Lady 
Gaga, καλύτερης ηθοποιού σε μίνι σειρά ή τηλεται-
νία για τον ρόλο της στη σειρά American Horror Story.
Τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Κωμωδίας ή Μιούζικαλ 
κέρδισε η ταινία The Martian (Η Διάσωση)του Ρίντλεϊ 
Σκοτ, ενώ ο Ματ Ντέιμον κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα 
Α' Ανδρικού Ρόλου σε Κωμωδία. Η νεαρή αμερικανί-
δα ηθοποιός Τζένιφερ Λόρενς τιμήθηκε με την 
Χρυσή Σφαίρα Α' Γυναικείου Ρόλου σε Κωμωδία/
Μιούζικαλ για την ερμηνεία της στην ταινία Joy. Τη 
Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδί-
ων κέρδισαν Τα μυαλά που κουβαλάς (Inside Out). 

Ερωμένη του Φιντέλ Κάστρο

Οι σχέσεις της Μαρίτα με τον Κουβανό αρχηγό Φιντέλ 
Κάστρο είναι στο σενάριο στην ομώνυμη ταινία με 
πρωταγωνίστρια την Τζένιφερ Λόρενς, σύμφωνα με 
δημοσίευμα του The Hollywood Reporter.
Η σχέση ξεκίνησε το 1959 σε ηλικία όταν η Μαρίτα 
ήταν μόλις 19 ετών. Λίγο καιρό μετά την έναρξη της 
σχέσης έμεινε έγκυος, έκανε έκτρωση και έφυγε 
από την Κούβα για να ενταχθεί στο αντικομουνιστικό 
κίνημα των ΗΠΑ όπου στρατεύθηκε από τη CIA για 
να δολοφονήσει τον πρώην εραστή της, Φιντέλ. Τε-
λικά, δεν τον δηλητηρίασε, όπως της ζητήθηκε, αφού, 
όπως ισχυρίστηκε, τον αγαπούσε ακόμη. Ένα χρόνο 
μετά, συνδέθηκε με έναν δικτάτορα της Βενεζουέ-
λας με τον οποίο έμεινε επίσης έγκυος, αυτή τη 
φορά φτάνοντας ως τη μητρότητα.

Το «κουρδιστό πορτοκάλι»
Μετά την πρώτη παρουσίαση του έργου πριν από 
δύο χρόνια στην ΑΘήνα, το ανατρεπτικό και προκλη-
τικό έργο του Anthony Burgess «Κουρδιστό Πορτοκά-
λι» σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα, με τον Κων-
σταντίνο Ασπιώτη  στον πρωταγωνιστικό ρόλο,  έρχε-
ται στην Θεσσαλονίκη για λίγες παραστάσεις. Το 
έργο θέτει το πρόβλημα της αντιμετώπισης της νεα-
νικής βίας αλλά και το θέμα της ελεύθερης βούλησης 
του ανθρώπου για να επιλέξει το καλό ή το κακό. Στο 
θέατρο Αριστοτέλειον (Εθν. Αμύνης 2, τηλ. 
2310262051).

Από το γερμανικό θέατρο
Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει το 
έργο του Γκέοργκ Μπύχνερ «Bόυτσεκ» στο Βασιλικό 
Θέατρο. Το έργο-σταθμός του γερμανικού θεάτρου 
που, αν και γράφτηκε το 1836, επηρέασε το θεατρι-
κό τοπίο του εικοστού αιώνα όσο λίγα, ανεβαίνει για 
πρώτη φορά στο ΚΘΒΕ σε νέα μετάφραση του Αντώ-
νη Γαλέου, σκηνοθεσία του Σταύρου Τσακίρη, σκηνι-
κά-κοστούμια του εικαστικού Αλέξανδρου Ψυχούλη, 
μουσική του Μίνου Μάτσα και δραματολογία της 
Λουίζας Αρκουμανέα. Είναι η πρώτη φορά παγκοσμί-
ως που παρουσιάζεται σε ενιαία παράσταση ολό-
κληρο το αυθεντικό κείμενο του «Βόυτσεκ», δηλαδή 
και τα τέσσερα σχεδιάσματα του Μπύχνερ. Η μετά-
φραση του Αντώνη Γαλέου έγινε ειδικά για την πα-
ράσταση κατόπιν παραγγελίας του ΚΘΒΕ.

Νέα Κωμωδία
Η νέα κωμωδία του Άκη Δήμου «Το κενό αυτοπροσώ-
πως» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου, 
με πρωταγωνιστές τους Δάνη Κατρανίδη και Πανα-
γιώτα Βλαντή στο θέατρο Εγνατία (Πατρ. Ιωακείμ 1, 
τηλ. 2310 231 431), από την Παρασκευή 5 Φεβρου-
αρίου. Μια κωμωδία για την ήττα, με τέσσερις αντιη-
ρωικούς χαρακτήρες να μετεωρίζονται ανάμεσα στο 
παρελθόν, το παρόν και το μέλλον με φόντο τον 
Αύγουστο του 2015. 

«Σχεδόν σαράντα» στο Αθήναιον

Η νέα δουλειά του Γιώργου Χατζηπαύλου, με τίτλο 
«Σχεδόν Σαράντα», έκανε πρεμιέρα στη Θεσσαλο-
νίκη τον Οκτώβριο του 2015. Μετά από 8 συνολικά 
sold out βραδιές, και με την υπόσχεση πως θα ξα-
νάρθει σύντομα, συνέχισε την πορεία της στην Αθή-
να, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, έλαβε τις κα-
λύτερες κριτικές και χαρακτηρίστηκε ως μία από τις 
πιο αστείες παράστασης της χρονιάς. Μετά τη θεα-
ματική της πορεία, το «Σχεδόν Σαράντα», ανηφορίζει 
για ακόμα μία φορά στη Θεσσαλονίκη με νέα κείμε-
να, νέες ιδέες και ανανεωμένη θεματολογία. Στο 
Θέατρο Αθήναιον (Βασιλίσσης Όλγας 35 , τηλ. 2310 
832 060). Πέμπτη και Παρασκευή, 25 και 26 Φεβρου-
αρίου, 3 και 4 Μαρτίου, 10 και 11 Μαρτίου. 

Η Κρήτη συναντά τη Σμύρνη 

To βραβευμένο μουσικό video του Ερωτόκριτου, με 
τη συμμετοχή 77 καλλιτεχνών και το μουσικό video 
– αφιέρωμα, ντοκιμαντέρ στη Σμύρνη, με περισσό-
τερους από 100 καλλιτέχνες, γίνονται παράσταση και 
μεταφέρονται στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής 
Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου, 
με σημαντικούς συντελεστές και πλούσιο οπτικό υλι-
κό. Ο Κωστής Αβυσσινός, ο Χαΐνης Δ. Αποστολάκης, 
η Ελένη και η Σουζάνα Βουγιουκλή, η Αρετή Κετιμέ, η 
Fide Köksal, ο Γιώργος Μπαγιώκης, ο Δημήτρης Μπά-
σης και ο Μάνος Πυροβολάκης και οι σημαντικοί 
σολίστες Τάσος Αθανασιάς (ακορντεόν), Κυριάκος 
Γκουβέντας (βιολί), Πάνος Δημητρακόπουλος (κανο-
νάκι), Βαγγέλης Καρίπης (κρουστά), Γιώργος Παππάς 
(νυκτά), Tigran Sarkissian (πνευστά) και ο Τάκης Φρα-
γκούς (κοντραμπάσο), ο οποίος έχει και την επιμέλεια 
της ορχήστρας, μας μεταφέρουν νοερά στο μύθο 
και στη γοητεία μιας άλλης εποχής, τραγουδώντας 
αγαπημένα τραγούδια από την Κρήτη, την Σμύρνη και 
τα παράλια της Μικράς Ασίας. Μαζί τους ο Χορευτικός 
Όμιλος Θεσσαλονίκης. Σκηνοθετική επιμέλεια: Κορα-
ής Δαμάτης

 Ο Τάφ Λάθος στο Block 33
Το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα 
Κοινωνικής Δικαιοσύνης, ο Ταφ Λάθος επιστρέφει 
στην Θεσσαλονίκη ζωντανά επί σκηνής και παρου-
σιάζει ένα μεγάλο επετειακό Live για τα 10 χρόνια 
δισκογραφίας του. Μετά το Sold Out στην Αρχιτεκτο-
νική στην Αθήνα τον περασμένο Νοέμβριο, ο Ταφ 
Λάθος με τον DJ Micro στα decks, καταλαμβάνουν 
την μεγάλη σκηνή του Block 33 (26ης Οκτωβρίου 33) 
και έχουν ετοιμάσει ένα χορταστικό Performance, 
στο οποίο θα ερμηνεύσουν κομμάτια από ολόκληρη 
την δισκογραφική πορεία του Ταφ Λάθος. Opening 
Act θα είναι ο Wisdom, καλλιτέχνης της Bashment 
Records, ο οποίος πρόσφατα κυκλοφόρησε την 
πρώτη του δισκογραφική δουλειά με τίτλο “Στόχος”, 
την οποία και θα παρουσιάσει στο κοινό της Θεσσα-
λονίκης. 

Πανούσης και Ταξιαρχίες

«Παραστάσεις, αντικαταθλιπτικές, αντικαθεστωτικές 
και αντιευρωπαϊκές (με την ναζιστική έννοια του ό-
ρου)» υπόσχεται ο Τζίμης Πανούσης και  οι «Μουσικές 
Ταξιαρχίες» που παρουσιάζουν το musicult 
«MASTURNATION HELLASS, η τρύπα της κολάσεως» 
για μόνο 3 παραστάσεις (από τις 12 Φεβρουαρίου) 
στο Principal Club Theater (Γ. Ανδρέου 56, τηλ. 2310-
428088). 
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Βιβλιοπροτάσεις - νέες εκδόσεις
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΝΕΟΙ ΜΕ 
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 14χ21, ΣΕΛ.  155
11,43€

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 17χ24ΣΕΛ. 88
7,20€

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 19χ28 ΣΕΛ. 342
22,50€

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙA

ΣΧ. 14χ21 ΣΕΛ. 128
10,27€

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΣΗ 
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ 
ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 14χ21 ΣΕΛ. 254
10,90€

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΙΣΚΙΩΝ
Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΑΝΤΑΘ

ΣΧ. 16χ23 ΣΕΛ. 552
19,81€

ΧΩΡΙΣ ΜΝΗΜΗ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ

ΣΧ. 14χ21 ΣΕΛ. 438
15,93€

ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΩΚΕΑΝΙΔΑ

ΣΧ. 14χ21 ΣΕΛ. 366
12,68€

Η ΑΜΥΝΑ  
ΤΟΥ ΛΟΥΖΙΝ
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΣΧ. 14χ21 ΣΕΛ. 346
13,95€

ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΥΚΑΙΝΑ
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΣΧ. 14χ21 ΣΕΛ. 512
15,93€

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ

ΣΧ. 14χ21 ΣΕΛ. 518
19,08€

ΗΡΩΕΣ
COMICS

ΣΧ. 17χ24 ΣΕΛ. 336
19,0€

ΤΙ ΕΙΝΑΙ  
ΤΕΧΝΗ
ΟΔΟΣ ΠΑΝΟΣ

ΣΧ. 14χ21 ΣΕΛ. 196
12,50€

ΔΟΚΙΜΙΑ ΡΩΣΙΚΗΣ  
ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΝ ΠΛΩ

ΣΧ. 14χ21 ΣΕΛ. 424
13,50€

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ 
ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ
ΘΥΡΑΘΕΝ

 
ΣΧ. 14χ21 ΣΕΛ. 238
11,45€

ΒΕΡΟΝΑΛ
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΣΧ. 14χ21 ΣΕΛ.166
10,98€

ΧΙΜΑΙΡΑ
ΕΣΤΙΑΣ

ΣΧ. 14χ21 ΣΕΛ. 204
10,80€

ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ – ΤΟ 
ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
ΠΑΤΑΚΗ

ΣΧ. 17χ24 ΣΕΛ. 756
20,61€

ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ
ΠΑΤΑΚΗ

ΣΧ. 14χ21 ΣΕΛ. 472
14,87€

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ
ΠΑΤΑΚΗ

ΣΧ. 14χ21 ΣΕΛ. 272
11,52€

από τα βιβλιοπωλεία
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Βιβλιοπροτάσεις - νέες εκδόσεις
ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ
ΑΡΜΟΣ

ΣΧ. 14χ23, ΣΕΛ. 200
12,60€

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕ 30 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΕΛΑΝΙ

ΣΧ. 14χ21, ΣΕΛ. 108
12,60€

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ 
ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ
ΘΥΡΑΘΕΝ

ΣΧ. 14χ21, ΣΕΛ. 240
11,45€

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΦΑΡΜΑΚΟ 
ΕΙΝΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ
ΠΑΤΑΚΗ

ΣΧ. 14χ21, ΣΕΛ. 310
12,96€

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΕΝΑΛΙΟΣ

ΣΧ. 17χ24, ΣΕΛ. 190
18€

Η ΚΡΥΦΗ ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ
Α/Α/ΛΙΒΑΝΗ

ΣΧ. 14χ21, ΣΕΛ. 542
15,57€

ΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
ΚΕΔΡΟΣ

ΣΧ. 14χ21, ΣΕΛ. 544
18€

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ

ΣΧ. 14χ21, ΣΕΛ. 440
14,94€

ΑΝ ΗΞΕΡΑ ΑΛΛΙΩΣ ΝΑ Σ’ 
ΑΓΑΠΩ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ

ΣΧ. 14χ21, ΣΕΛ.518
15,93€

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΤΡΩΓΕ 
ΠΟΛΛΑ
ΠΑΤΑΚΗ

ΣΧ. 14χ21, ΣΕΛ. 256
10,98€

ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ ΓΥΜΝΟ
ΚΕΔΡΟΣ

ΣΧ. 14χ21, ΣΕΛ. 384
14,94€

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΟΦΟΣ
ΩΚΕΑΝΙΔΑ

ΣΧ. 14χ21, ΣΕΛ. 584
14,40€

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 
ΜΑΣ
ΤΟΠΟΣ

ΣΧ. 14χ21, ΣΕΛ. 182
9,90€

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ ΨΗΛΟ 
ΚΑΣΤΡΟ
ΤΟΠΟΣ

ΣΧ. 14χ21, ΣΕΛ. 384
14,52€

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΝΤΡΕΥ
ΠΑΤΑΚΗ

ΣΧ. 14χ21, ΣΕΛ. 352
12,76€

ΤΟ ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ
ΠΑΤΑΚΗ

ΣΧ. 14χ21, ΣΕΛ.566
17,73€

ΠΑΓΩΜΕΝΗ ΝΥΧΤΑ
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΣΧ. 14χ21, ΣΕΛ. 396
14,94€

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ 
ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΟΥ
Α.Α.ΛΙΒΑΝΗ

ΣΧ. 14χ21, ΣΕΛ. 544
11,81€

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
KEY BOOKS

ΣΧ. 14χ21, ΣΕΛ. 342
14€

Η ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΛΟΥΖΙΝ
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΣΧ. 14χ21, ΣΕΛ. 350
13,95€

από τα βιβλιοπωλεία
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Στα καταστήματά μας, εκτός των άλλων επώνυμων 
παιδαγωγικών και διασκεδαστικών παιχνιδιών,  θα βρείτε 
όλη τη ποικιλία της κορυφαίας εταιρείας παιχνιδιών 
Fisher-Price. 

Στράτα λιονταράκι

Παιχνίδια

Εκπαιδευτικό LaptopΕκπαιδευτικό TabletΠιανάκι με Σκυλάκι

Μουσικός Προβολέας-
Ocean Wonders

Μουσική Κουνιστή 
Καμηλοπάρδαλη

βιβλιοπωλεία

• για βρέφη
• για προσχολική ηλικία
• για σχολική ηλικία

...και χιλιάδες παιχνίδια στη μεγαλύτερη ποικιλία-στις καλύτερες τιμές!
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παιδικά βιβλία
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΚΟ;
ΠΑΠΥΡΟΣ

ΣΧ. 25χ25 ΣΕΛ. 24
9,10€

Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΤΩΝ 
ΘΑΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧ. 18χ18 ΣΕΛ. 8
6,29€

Ο ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΣ ΑΝΤΖΟΥ 
(ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΚΕΦΑΛΑΣ)
ΚΕΔΡΟΣ

ΣΧ. 14χ21 ΣΕΛ. 150
8,91€

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΕΧΕΙ 
ΜΠΕΛΑΔΕΣ
ΠΑΤΑΚΗ

ΣΧ. 18χ19 ΣΕΛ. 176
10,35€

ΠΗΓΑΙΝΕΛΑ ΣΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

ΣΧ. 17χ20 ΣΕΛ. 64
14,41€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΚΥΡΑ

ΣΧ. 17χ24 ΣΕΛ. 284
13,41€

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ
ΠΑΤΑΚΗ

ΣΧ. 19χ19 ΣΕΛ. 32
5,31€

Ο ΓΛΕΝΤΖΟΦΛΕΒΑΡΟΣ
ΣΑΒΒΑΛΑΣ

ΣΧ. 26χ27 ΣΕΛ. 28
8,01€

ΙΠΤΑΜΕΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΣΧ. 21χ21 ΣΕΛ. 34
6,93€

ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΩΡΑ ΛΥΚΑΚΙΑ
ΒΑΡΦΗ

ΣΧ. 22χ22 ΣΕΛ. 32
9,90€

ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΣΩΠΟ
SUSAETA

ΣΧ. 19χ26 ΣΕΛ. 162
8,99€

ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ
SUSAETA

ΣΧ. 19χ26 ΣΕΛ. 90
8,99€

ΧΡΩΜΑΤΟΥΣΑ
ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ

ΣΧ. 22χ30 ΣΕΛ. 40
12,15€

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΑΤΑΡΙ
ΕΝ ΠΛΩ

ΣΧ. 21χ29 ΣΕΛ. 32
7,19€

JUMBO – COLORIANO
YOYO

ΣΧ. 21χ29 ΣΕΛ. 256
7,65€

COLORITO +3
YOYO

ΣΧ. 21χ29 ΣΕΛ. 256
6,75€

COLORITO +2
YOYO

ΣΧ. 21χ29 ΣΕΛ. 256
6,75€

JUMBO – COLORIANO
YOYO

ΣΧ. 21χ29 ΣΕΛ. 256
7,65€

ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΠΡΙΓΚΙΠΕΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 21χ29 ΣΕΛ. 64
4,41€

ΧΡΩΜΑΤΙΖΩ 
ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 21χ29 ΣΕΛ. 64
5,31€

προτάσεις από τα βιβλιοπωλεία

...και χιλιάδες παιδικά βιβλία στη μεγαλύτερη ποικιλία-στις καλύτερες τιμές!
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ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ

ΣΧ.  17χ24, ΣΕΛ. 40
7,95€

ΑΠΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

ΣΧ.  17χ24, ΣΕΛ. 40
7,95€

ΤΑ ΔΕΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  
ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΣΧ.  17χ24, ΣΕΛ. 40
7,95€

ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ
Η ΓΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

ΣΧ.  17χ24, ΣΕΛ. 40
7,95€

ΣΤΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΕΣ

ΣΧ.  17χ24, ΣΕΛ. 40
7,95€

ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΣΧ.  17χ24, ΣΕΛ. 40
7,95€

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΣΧ.  17χ24, ΣΕΛ. 40
7,95€

ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ
Ο ΓΑΪΔΑΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΒΑΤΡΑΧΟΙ

ΣΧ.  17χ24, ΣΕΛ. 40
7,95€

Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΣΧ.  17χ24, ΣΕΛ. 40
7,95€

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΣΧ.  17χ24, ΣΕΛ. 40
7,95€

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧ.  17χ24, ΣΕΛ. 40
7,95€

ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ
Ο ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΚΑΙ Ο 
ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ

ΣΧ.  17χ24, ΣΕΛ. 40
7,95€

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ

ΣΧ.  17χ24, ΣΕΛ. 40
7,95€

ΤΙ ΚΑΙΡΟ ΚΑΝΕΙ;

ΣΧ.  17χ24, ΣΕΛ. 40
7,95€

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΣΧ.  17χ24, ΣΕΛ. 40
7,95€

ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ
Ο ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ Η ΧΕΛΩΝΑ

ΣΧ.  17χ24, ΣΕΛ. 40
7,95€

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΣΧ.  17χ24, ΣΕΛ. 40
7,95€

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΣΧ.  17χ24, ΣΕΛ. 40
7,95€

4 ΚΛΑΣΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

ΣΧ.  17χ24, ΣΕΛ. 40
7,95€

ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ
Ο ΚΟΡΑΚΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΕΠΟΥ

ΣΧ.  17χ24, ΣΕΛ. 40
7,95€

Νέες εκδόσεις
Το μεγαλείο της φύσης κι όλες του κόσμου οι ομορφιές ξεδιπλώνονται μπροστά 

στα μάτια μας κάθε μέρα.  Για να εκτιμήσουμε το φαινόμενο της ζωής, για να κα-
ταλάβουμε ότι αξίζει τον κόπο να την προστατέψουμε,  πρέπει, πρώτ’ απ’ όλα, να 
καταλάβουμε για ποιο πράγμα μιλάμε. 

Ας γνωρίσουμε, λοιπόν, το σπίτι μας, τον πλανήτη Γη,  αυτήν την κουκκίδα μέσα 

στο απέραντο Σύμπαν, για να μπορέσουμε να ζήσουμε αρμονικά μαζί του. 
 Κατασκευές και πειράματα, συγκριτικοί πίνακες και ρεκόρ, ένα δεκάλεπτο σκε-

τσάκι για δραματοποίηση, απαντήσεις στις επιπλέον απορίες που θα γεννηθούν 
και γλωσσάρι, συμπληρώνουν το θέμα του κάθε βιβλίου
εγκεκριμένα για τις σχολικές βιβλιοθήκες με την υπ’ αριθμό 124618/Γ7/21.11.06 υπ. απόφαση
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Από το δήμο Θεσσαλονίκης 

Νέοι κύκλοι πολιτιστικών εκδηλώσεων
Συνέχεια από τη σελ. 1

σμένες, μάλιστα, επεκτείνονται σε επιπλέον 
κοινωνικές ομάδες. Το πρόγραμμα εκδηλώ-
σεων που προγραμματίστηκαν είναι: 

1.«Ανοιχτή σκηνή - θεατρικές φωνές 
της πόλης» / Μάρτιος-Απρίλιος. Για πέμπτη 
συνεχόμενη χρονιά. 

2. «Διανυκτέρευση στο μουσείο» (για 
ενήλικες). Για πρώτη χρονιά σχεδιάζεται η 
συγκεκριμένη δράση, στηριζόμενη στην ήδη 
καθιερωμένη διοργάνωση για τα παιδιά. 

3. «Κυριακές στο Άνετον» / Μάρτιος – 
Μάιος. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το «Ά

4. «In-edit»: φεστιβάλ μουσικών ταινιών 
/  Απρίλιος. 

5. «Ευρωπαϊκό παιδικό φεστιβάλ» / Μά-
ιος. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

6. «Stamp festival» / Ιούνιος. Μετά την 
πρώτη και ιδιαίτερα επιτυχημένη διορ-
γάνωση του 2015, σχεδιάζεται και για φέ-
τος η πραγματοποίηση της Δημιουργικής 
Πλατφόρμας Πολιτισμού με την ονομασία 
“Stamp”. 

7. «Φεστιβάλ jazz» / Ιούνιος. Για δεύτερη 
χρονιά το Δημοτικό Θέατρο Κήπου θα φιλο-
ξενήσει τη σειρά εκδηλώσεων με τίτλο “Jazz 
στον Κήπο” και θα υποδεχθεί εκπροσώπους 
της σύγχρονης τζαζ. 

8. «Γιορτές ανοιχτού θεάτρου» / Ιούλιος. 
Οι Γιορτές Ανοιχτού Θεάτρου συμπληρώ-
νουν φέτος 33 χρόνια παρουσίας, συνιστώ-
ντας πλέον ένα διαχρονικό θεσμό στο πολιτι-

στικό ημερολόγιο της Θεσσαλονίκης. 
9. «Reworks» / Σεπτέμβριος. Πρόκειται 

για ένα πρωτοποριακό μουσικό φεστιβάλ 
που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια  με 
ιδιαίτερη επιτυχία στη μουσική σκηνή της 
πόλης,. 

10. «Διανυκτέρευση στο μουσείο» (για 
παιδιά) / Νοέμβριος – Δεκέμβριος. Η συγκε-
κριμένη δράση συνεχίζεται και φέτος

11. «Φεστιβάλ comic con» / Μάιος. Το 
συγκεκριμένο φεστιβάλ φιλοδοξεί να συγκε-
ντρώσει κάτω από την ίδια στέγη όλους τους 
λάτρεις της 9ης τέχνης. 

12. «Φεστιβάλ animasyros».  Το διεθνές 
φεστιβάλ Animasyros, που διοργανώνεται 
για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, έχει ως 
κύρια θεματική την τέχνη των κινουμένων 
σχεδίων. 

13. «Caravan project». Tο Caravan 
Project διοργανώνεται επίσης για πρώτη φο-
ρά στη Θεσσαλονίκη και περιλαμβάνει εκ-
παιδευτικά προγράμματα για μαθητές σχο-
λείων, που εισηγείται το υπουργείο παιδεί-
ας, σεμινάρια δημιουργικής  αφήγησης και 
καταγραφής ιστοριών για ενήλικες, φεστι-
βάλ ντοκιμαντέρ, εστιασμένες κοινοτικές 
δράσεις για ευπαθείς ομάδες και συναυλίες. 

14. «Taratsa film festival» / Αύγουστος. 
Ένα διαφορετικό φεστιβάλ κινηματογρά-
φου θα φιλοξενηθεί και φέτος στη Θεσσαλο-
νίκη.

λη δέχθηκαν τις προτάσεις της Εφορείας Αρ-
χαιοτήτων της Πόλης Θεσσαλονίκης, που 
μετά την εισήγηση της Διεύθυνσης Βυζαντι-
νών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
ορίστηκαν ως εξής:

- Μουσικές εκδηλώσεις σοβαρής μουσικής, 
κοσμικής και θρησκευτικής, κλασικής, αλλά 
και νεότερης καταξιωμένων Ελλήνων και ξέ-
νων συνθετών από μεγάλα και μικρά σύνο-
λα, ορχήστρα ή σολίστ. Επίσης, εκδηλώσεις 
κλασικού λυρικού τραγουδιού, μπελκάντο, 
χορωδιακών συνόλων ή μεγάλων έργων, 
όπως ορατόρια, ρέκβιεμ κ.ά., θρησκευτικής 
μουσικής, όπως βυζαντινής, δυτικοευρωπα-
ϊκής, ανατολικοευρωπαϊκής, spiritual κ.ά., 
καθώς και μπαρόκ, ακόμα και αρχαίας ελλη-
νικής μουσικής.

- Εκδηλώσεις λόγου ή απαγγελίας κλα-
σικών έργων. Στις πρώτες συμπεριλαμβά-
νονται διαλέξεις, καθώς και ημερίδες που 
θα έχουν σχέση με τον χώρο της Ροτόντας. 
Εξάλλου, όπως ειπώθηκε στο Συμβούλιο, το 
μνημείο είναι ακόμα ανεξερεύνητο σε μεγά-
λο βαθμό, γεγονός που θα επέτρεπε τη διεξα-
γωγή επιστημονικών ημερίδων για το θέμα 
σε τακτά διαστήματα.

- Εκθέσεις υψηλής αισθητικής συναφούς 
θεματολογίας με τον χώρο, κυρίως με πρω-
τότυπες θεματικές και με λιτή μουσειογρα-

φική παρουσίαση.
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις δεν θα ξεπερ-

νούν τις 12 τον χρόνο (μια για κάθε μήνα) 
και οι θεατές τους 300 κάθε φορά, ενώ τους 
καλοκαιρινούς μήνες μπορούν να εμπλουτί-
ζονται και με άλλες που θα γίνονται στον αύ-
λειο χώρο. Σε περίπτωση περιοδικών εκθέ-
σεων, τα εγκαίνιά τους θα λογαριάζονται ως 
μία εκ των 12 εκδηλώσεων του έτους, με τις 
υπόλοιπες μέρες διάρκειάς τους να εντάσσο-
νται στις καθημερινές επισκέψεις του μνη-
μείου, όπως συμβαίνει και στα μουσεία. 

Έγκριση από το ΚΑΣ 

Πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Ροτόντα
Συνέχεια από τη σελ. 1

Στον ετήσιο διαγωνι-
σμό που διοργάνωσε η 
International Art Society 
για τα Βραβεία Αριστεί-
ας Συγγραφικού Έργου 
2015, ο πρωτοπρεσβύτε-
ρος Γεώργιος Ι. Διαμα-
ντόπουλος και η Ανδρο-
μάχη Διαμαντοπούλου 
από τη Θάσο, βραβεύτη-
καν με το "Βραβείο Ιστο-
ρικής και θρησκευτικής 
Ποίησης 2015",  για το 
βιβλίο τους «Πόλη και 
πάλι Πόλη "την δε γενεάν αυτής τίς διηγήσεται;"», που 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μαλλιάρης Παιδεία.
Στον Διαγωνισμό έλαβαν μέρος δεκάδες συγγραφείς με 
βιβλία, μελέτες, άρθρα, εργασίες για τις τέχνες, την εκ-
παίδευση, τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες 
(Λογοτεχνία, Ποίηση, Μουσική, Χορός, Θέατρο, Αρχαί-
ες και Νεότερες Γλώσσες,Εικαστικά, Κινηματογράφος, 
Φωτογραφία, Ιστορία, Φιλοσοφία, Θρησκεία, Ανθρωπο-
λογία, Επικοινωνία, Δίκαιο, Γλωσσολογία, κα.)

Τη χαρά του παραμυθιού θα μοιραστούν τα παιδιά το 
Φεβρουάριο, μέσα από την αφήγηση, το παιχνίδι, τη ζω-
γραφική, στις παιδικές βιβλιοθήκες, κάθε Τρίτη στις 6.30 
μ.μ. Παιδική βιβλιοθήκη  Άνω Πόλης (Κρίσπου 7, τηλ. 
2310 200537), Παιδική Βιβλιοθήκη Δελφών (Δελφών 208 
και Ορεστιάδος 3, τηλ. 2310 324090), Παιδική Βιβλιοθή-
κη Καλλιθέας (Αρχαιοτήτων 13, τηλ. 2310 616076), Παι-
δική Βιβλιοθήκη Ξηροκρήνη (Γρηγ. Κολωνιάρη 23, τηλ. 
2310 514780), Παιδική Βιβλιοθήκη Ορέστου (Ορέστου 
33και Χαλκιδικής, τηλ. 2310 852384), Πρότυπη Σχολική 
Βιβλιοθήκη (Κασσάνδρου 17 – 19, τηλ. 2310 274708), Βι-
βλιοθήκη Άνω Τούμπας  (Γρ. Λαμπράκη 187, τηλ. 2310 
950370), Βιβλιοθήκη Κάτω Τούμπας  (Πυλαίας 59, τηλ. 
2310 919039). 

Aπό την International Art Society 

Βραβείο Αριστείας στον 
πρωτοπρεσβύτερο Γ. Δια-

μαντόπουλο και την Ανδρο-
μάχη Διαμαντοπούλου 

Στις παιδικές βιβλιοθήκες

Η ώρα του παραμυθιού
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Eκδηλώσεις στο βιβλιοπωλείο  
Μαλλιάρης-Παιδεία «Ανατόλια»

Οι εκδηλώσεις προβολής του βιβλίου και 
των νέων εκδόσεων συνεχίζονται και τον 
Φεβρουάριο στα Πολυβιβλιοπωλεία Μαλ-
λιάρης-Παιδεία «Ανατόλια» (Δ. Γούναρη 
39, τηλ. 2310277113), με ελεύθερη είσοδο 
για το κοινό: 
15 Φεβρουαρίου ΔΕΥΤΕΡΑ

Παρουσίαση του βιβλίου της Έφης Συ-
κιώτη με τίτλο «Ψηφιδωτό αναμνήσεων», 
από τις εκδόσεις Αντ. Σταμούλη. Για το βι-
βλίο θα μιλήσουν η Στίβη Σιωζοπούλου 
και ο Θανάσης Μπίντας. Ώρα 7 μ.μ. 

Οι εκδηλώσεις του Ιανουαρίου 
στο βιβλιοπωλείο Μαλλιάρης-

Παιδεία «Ανατόλια»:
Σειρά βιβλιοπαρουσιάσεων πραγματο-

ποιήθηκαν στο βιβλιοπωλείο Μαλλιάρης- 
Παιδεία «Ανατόλια» (Δ. Γούναρη 39, τηλ. 
2310277113) και τον Ιανουάριο, μεταξύ 
των οποίων:

• Παρουσίαση βιβλίου του Μάριου Μι-
χαηλίδη από τις εκδόσεις MOMENTUM 
(Ν. & Σ. ΜΠΑΤΣΙΟΥΛΑΣ), σε συνεργα-
σία με την Εταιρία Λογοτεχνών Θεσσαλο-
νίκης, με τίτλο: «Ανατολικά της Αττάλει-
ας βόρεια της Λευκωσίας» (12/1). Την εκ-
δήλωση προλόγισε ο Γενικός Πρόξενος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλο-
νίκη, κ. Αντώνης Μανδρίτης. Χαιρετισμό 
απήυθυνε ο πρόεδρος της Ο.Κ.Ο.Ε. κ. Κώ-
στας Σταματάρης. Το βιβλίο παρουσίασαν 
η κ. Ευτυχία-Αλεξάνδρα Λουκίδου, ποιή-
τρια-δοκιμιογράφος  και ο κ. Ανδρέας Κα-
ρακόκκινος, ποιητής. Σχολίασε η μεταφρά-
στρια του έργου στην τουρκική γλώσσα κ. 
Lale Alatli. 

• Παρουσίαση (21-1) του βιβλίου του 
Γιάννη Συμεωνίδη (Ταρζάν) με τίτλο: «Το 
οδοιπορικό ενός αγωνιστή» (εκδόσεις ΕΠΙ-
ΚΕΝΤΡΟ). Για το βιβλίο μίλησαν οι: Ιά-
κωβος Μιχαηλίδης, αναπληρωτής καθηγη-

τής, τμ. Ιστορίας και Αρχαιολογίας Α.Π.Θ., 
Απόστολος Πατελάκης, ιστορικός, Μίλτος 
Πολυβίου, επιμελητής του βιβλίου, Σταύ-
ρος Τζίμας, δημοσιογράφος, συγγραφέας. 
Τη συζήτηση συντόνισε ο Πέτρος Παπα-
σαραντόπουλος. 

• Στις 22 Ιανουαρίου παρουσιάστηκε το 
βιβλίο της Περσεφόνης Τσαλίκη και του 
Ελευθέριου Τσουλφίδη «Δοκίμια πολι-
τικής οικονομίας» (Εκδόσεις Τζιόλα), με 
ομιλητές τους: Ζαρωτιαδή Γρηγόριο, Αν. 
καθηγητή οικονομικών επιστημών (ΟΕ), 
ΑΠΘ, Θανάση Μανιάτη, αν. καθηγητή, 
ΟΕ, ΕΚΠΑ, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, 
Επίκ. καθηγητή ΟΕ, ΑΠΘ, Μωυσή Σιδη-
ρόπουλο, καθηγητή, ΟΕ, ΑΠΘ. Συντονι-
στής ήταν ο Παντελής Σαββίδης, δημοσι-
ογράφος. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από 
την  Ερευνητική Ομάδα Πολιτικής Οικο-
νομίας (PERG) ΑΠΘ, Εταιρεία Οικονομο-
λόγων Θεσσαλονίκης.

• Παρουσίαση βιβλίου του Χάρη Τοπαλί-
δη (29-1) με τίτλο «Η παγκόσμια κρίση της 
ευημερίας» (εκδόσεις ΑΠΘ). Για το βιβλίο 
μίλησαν οι: Γιώργος Μιχελής, Πρόεδρος 
του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθε-
ρότητας, Ανδρέας Μπούμης, μέλος του ΔΣ 
της Εθνικής Τράπεζας και Γιώργος Χατζη-
κωνσταντίνου, ομότιμος καθηγητής Οικο-
νομικής Θεωρίας. Τη συζήτηση συντόνισε 
ο δημοσιογράφος Παντελής Σαββίδης. 

• Το Σάββατο 30 Ιανουαρίου παρουσιά-
στηκε το βιβλίο του Γιώργου Μάλλιαρη με 
τίτλο: «Γαστρονομία και προϊόντα. Η δυ-
ναμική της ελληνικής γεωργίας» που κυ-
κλοφορεί από τις εκδόσεις Ενάλιος. 

Συμπόσιο Λέσχης Αρχιμαγείρων  
Βορείου Ελλάδος

Με το βλέμμα στο Παγκό-
σμιο Συνέδριο Μαγειρικής 

Νέο πρόγραμμα εκδηλώσεων στο Βαφοπούλειο

Η συνεργάτιδα μας γευσιγνώστρια, συγγραφέας βιβλίων μαγειρικής 
Κική Εμμανουηλίδου με την γνωστή συγγραφέα βιβλίων μαγειρικής 
Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, στην διάρκεια του συμποσίου.

Η επιτυχής διοργάνωση 
του Παγκόσμιου Συνεδρί-
ου Αρχιμαγείρων, που προ-
γραμματίστηκε τον ερχό-
μενο Σεπτέμβριο στη Θεσ-
σαλονίκη, είναι το μεγάλο 
στοίχημα της Λέσχης Αρχι-
μαγείρων Βορείου Ελλάδος 
για το 2016. «Είναι μια ιδι-
αίτερη χρονιά για μας, κα-
θώς θα φιλοξενήσουμε το 
Παγκόσμιο Συνέδριο, που 
πραγματοποιείται για πρώ-
τη φορά σε χώρα της νο-
τίου Μεσογείου, από τις 
24 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 
στη Θεσσαλονίκη”, τόνισε 
ο πρόεδρος κ. Γιώργος Μα-
στροδημήτρης, κατά την 
διάρκεια του Ετησίου Συ-
μποσίου της Λέσχης, στο ξε-
νοδοχείο ΜΕΤ της Θεσσα-
λονίκης, παρουσία 500 άτο-
μων, μελών και φίλων του 

σωματείου. Το Παγκόσμιο 
Συνέδριο πραγματοποιεί-
ται κάθε δύο χρόνια από 
τη Παγκόσμια Ομοσπον-
δία Αρχιμαγείρων (WACS, 
World Association of Chefs 
Societies) που απαρτίζε-
ται από 93 μέλη – επίσημες 
εθνικές ομοσπονδίες αρχι-
μαγείρων παγκοσμίως, συ-
γκεντρώνοντας 2000 αρχι-
μάγειρες από κάθε άκρη της 
γης και οργανώνεται στα-
θερά από το 1928.  Απολο-
γισμό των δράσεων της Λέ-
σχης Αρχιμαγείρων Βορεί-
ου Ελλάδος το 2015, έκανε 
ο αντιπρόεδρος κ. Χρήστος 
Γκότσης, ο οποίος διαβεβαί-
ωσε ότι «υπάρχει πολύ με-
ράκι. Θα διοργανώσουμε 
ένα πετυχημένο παγκόσμιο 
συνέδριο. Είμαστε όλοι εδώ 
για να συνεργαστούμε». 

Την έγκριση προγράμματος πολι-
τιστικών δραστηριοτήτων του Βα-
φοπούλειου Πνευματικού Κέντρου 
αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο 
Θεσσαλονίκης. Αναλυτικά το πρό-
γραμμα:

Παράταση της έκθεσης «Αλεξάν-
δρεια - Θεσσαλονίκη» έως τα τέλη 
Μαρτίου 2016, με ελεύθερη είσο-
δο για το κοινό. Φεστιβάλ χορωδι-
ών τον Οκτώβριο, με ελεύθερη εί-
σοδο. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων 
Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βι-
βλίου (2α Απριλίου), από 1 έως 10 

Απριλίου 2016, για την ενίσχυση 
των Παιδικών Χωριών SOS. Συν-
διοργάνωση εκδηλώσεων από τον 
Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο 2016 
σε συνεργασία με τον Πανελλή-
νιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκί-
νο του Μαστού «Άλμα Ζωής» και 
την 5η Δημοτική Κοινότητα. Θε-
ατρικές παραστάσεις για την ενί-
σχυση του Κοινωνικού Παντοπω-
λείου του Δήμου Θεσσαλονίκης, 
από τη θεατρική ομάδα «Εξαιρέ-
σεις», τον Απρίλιο και τον Οκτώ-
βριο του 2016. Προγράμματα αφή-
γησης παραμυθιών και θεατρικού 

παιχνιδιού για παιδιά 6-14 ετών. 
Την πραγματοποίηση προγραμμά-
των φιλαναγνωσίας για παιδιά 6-14 
ετών. 

Επίσης, εγκρίθηκαν: Μουσική 
εκδήλωση για την ενίσχυση του 
«Επιστημονικού Συλλόγου Μέ-
ριμνας Παιδιού» με τίτλο «Βaby 
Blues», τον Απρίλιο. Θεατρική πα-
ράσταση με τίτλο «Τα μάγια της 
Πεταλούδας» από το Καλλιτεχνικό 
Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, τον Απρί-
λιο. Παράσταση θεάτρου σκιών με 
τίτλο «Μάρκος Μπότσαρης» με τον 

καραγκιοζοπαίκτη, Γιάννη Χατζή, 
το Μάρτιο του 2016, με ελεύθερη 
είσοδο. Παρουσίαση του βιβλίου 
«Το Περιγεννητικό Πένθος» της 
Marie-Jose Soubiex, σε μετάφραση 
της Μαρίας Μπούρη, το  Φεβρου-
άριο, με ελεύθερη είσοδο. Συνδιορ-
γάνωση επιστημονικής διημερίδας 
με θέμα «Προσεγγίσεις του Παρα-
δοσιακού Χορού» σε συνεργασία με 
το Κέντρο Μελέτης Παραδοσιακών 
Χορών «Ο Κύκλος», το Μάιο του 
2016. Φιλοξενία θεατρικής παρά-
στασης του 5ου Γυμνασίου Θεσσα-
λονίκης, μέσα στο Μάιο του 2016.
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Υλικά
• 4 φύλλα κρούστας 
• 3 κουταλιές βούτυρο 

αγελαδινό 
• 12 φέτες παστουρμάς, 

ψιλοκομμένος
• 6 αβγά, χτυπημένα
• αλάτι
• μαύρο πιπέρι 

 φρεσκοτριμμένο
• λάδι για τηγάνισμα

Εκτέλεση: 
Κόβετε το κάθε φύλλο σε 3 λωρίδες.
Σε μεγάλο τηγάνι,  μόλις κάψει το βούτυρο, ρίχνετε 
τον παστουρμά. 
Προσθέτετε τα αβγά, το αλάτι, το πιπέρι και τα 
τηγανίζετε. 
Βάζετε στην άκρη της κάθε λωρίδας λίγο από το 
μείγμα. Τυλίγετε σε ρολό.
Τηγανίζετε τις φλογέ ρες σε καυτό λάδι.

Φλογέρες με παστουρμά  
και αβγά

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

οι χαμηλές θερμοκρασίες  της 

εποχής απαιτούν πλουσιότερα 

σε θερμίδες γεύματα και μας επι-

τρέπεται να ξεφύγουμε για λίγο 

από την δίαιτα μας. Φροντίζοντας 

πάντα όμως να ετοιμάζουμε υγι-

εινά γεύματα. 

Aπό την Κική Εμμανουηλίδου

Οι συνταγές της Κικής

Τα βιβλία της Κικής Εμμανουηλίδου 
κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 

Μαλλιάρης-Παιδεία.

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

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

Θεραπευτικές ιδιότητες 
Η τσουκνίδα είναι το καλύτερο αι-
μοκαθαρτικό και αιμοποιητικό βό-
τανο και τονωτικό για αδυναμία, 
εξάντηληση και αναιμία. Είναι 
αντιοξειδωτική, σπασμολυτική 
και ωφέλιμη σε αρθρίτιδα, ρευμα-
τισμούς και ισχυαλγία, τονώνει 
την κυκλοφορία του αίματος και 
δρα θεραπευτικά σε περιπτώσεις 
παραλύσεων. Το τσάι της είναι 
ωφέλιμο σε διαταραχές του ήπα-
τος, της χοληδόχου και ουροδόχου 
κύστης, του σπλήνα και σε έλκη 
στομαχιού και εντέρων. Θεωρεί-
ται φυτό αφροδισιακό, αιμοστατι-
κό, αντιδιαβητικό, διουρητικό και 
γαλακτογόνο. Έχει αιμοστατικές 
ιδιότητες, είναι ευεργετικό στην 
υδρωπικία, την παχυσαρκία και 
τη νεφρολιθίαση. Συντελεί στη 
ρύθμιση του συστήματος των αδέ-
νων, βελτιώνοντας τη λειτουργία 
τους, στη διατήρηση κανονικού 
βάρους του σώματος, είναι ευερ-
γετικό στη διανοητική κατάστα-
ση, τη σεξουαλική ανικανότητα 
και δραστικό κατά της υπέρτα-
σης. Δυναμώνει το συνδετικό ιστό 
(αίμα, οστά), νύχια και μαλλιά. 
βοηθάει στη θεραπεία του καλο-
ήθους όγκου του προστάτη. (Πα-
ρόμοιες ιδιότητες έχει και η τσου-

κνίδα η καυστική (Urtica urens). 
Οι καρποί της δραστηριοποιούν 
την ωοτοκία της κότας. 

Eφαρμογές 
Tα νεαρά φύλλα του φυτού είναι 
ευργετικά στο αίμα, με το σίδηρο 
και το πυριτικό οξύ που περιέ-
χουν. Kοπανισμένη τσουκνίδα 
μέσα στα ρουθούνια, σταματά το 
αίμα. Oι τρυφερές κορυφές του 
φυτού, αν βραστούν και φαγω-
θούν κατά την άνοιξη, όπως το 
σπανάκι, δίνουν υγεία στο σώμα. 
O χυμός της τσουκνίδας είναι αι-
μοστατικός στη μύτη, ενώ οι καρ-
ποί της δραστηριοποιούν την ωο-
τοκία της κότας.
Mε πλύσεις, η τσουκνίδα καλυτε-
ρεύει την κατάσταση του δέρμα-
τος και των μαλλιών, 6 κουταλιές 
φυτό σε μισό κιλό βραστό νερό (ως 
έγχυμα) κι από αυτό 2 ποτήρια τη 
μέρα, είναι κατά της κράμπας του 
στομαχιού. H δόση του χυμού του 
φυτού πρέπει να είναι μικρή (με 
κουταλάκια), με το χυμό μάλιστα 
αραιωμένο (1 μέρος χυμού σε 5 
μέρη νερό). Eπίσης, η τσουκνίδα 
χρησιμοποιείται με αφέψημα (30 
γρ. του φυτού, να βράσουν για 10 
λεπτά σε μισό κιλό νερό), 3 φορές 
τη μέρα, από 2 κουταλιές της σού-

πας την κάθε φορά.
Tα φύλλα (Herba Urticae) χρησι-
μοποιούνται σε έγχυμα στη σύν-
θεση πολλών διουρητικών αφε-
ψημάτων. Ένα υγρό εκχύλισμα 
φρέσκων φύλλων, χρησιμοποιεί-
ται στην ομοιοπαθητική σε περι-
πτώσεις εκζεμάτων, δυσμηνόρροι-
ας, μητρορραγιών, ρινορραγιών 
και αιμοπτύσεων. Aπό τα φύλλα, 
γίνεται και λοσιόν για την τόνω-
ση της τριχοφυΐας. Σε εξωτερική 
εφαρμογή, η τσουκνίδα χρησιμο-
ποιείται για την περιποίηση των 
πληγών και των ελκών, ενώ μπο-
ρούμε να τη χρησιμοποιήσουμε 
(σε φρέσκια κατάσταση) και για 
εντριβές, κατά των ρευματισμών, 
καθώς είναι πολύ αποτελεσματι-
κή, αν και οδυνηρή.

Η Tσουκνίδα και οι θεραπευτικές της ιδιότητες

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

8 Φεβρουαρίου
Μέγαρο Μουσικής (25ης 
Μαρτίου και παραλία, τηλ. 
2310895800): «Ο χορός είναι η 
ζωή μου» είναι το θέμα του αφι-
ερώματος-προγράμματος για 
τον Τζην Κέλλυ, που θα παρουσι-
άσει ο δημοσιογράφος Λευτέ-
ρης Κογκαλίδης με υλικό από το 
προσωπικό του αρχείο. Το πρό-
γραμμα, διάρκειας 80 λεπτών, 
περιλαμβάνει αποσπάσματα 
από 18 μιούζικαλ που γυρίστη-
καν μεταξύ 1942 και 1967 και τα 
οποία θα προβληθούν σε μεγά-
λη οθόνη. Συμπρωταγωνιστές σ' 
αυτά είναι οι Τζούντυ Γκάρλαντ, 
Ρίτα Χέιγουορθ, Κάθριν Γκρέι-
σον, Φρεντ Ασταίρ, Βέρα Έλ-
λεν, Νίκολας Μπράδερς, Φρανκ 
Σινάτρα, Βαν Τζόνσον, Μίτζι Γκέι-
νορ, Λέσλι Καρόν κ.α. Ώρα 8 μ.μ.
Εθνολογικό Μουσείο Μακεδο-
νίας-Θράκης (Βασ. Όλγας 68, 
τηλ. 2310889840): Επισκεφτείτε 
την έκθεση-εγκατάσταση της 
Μαρίας Μπελιβάνη «Εσύ τι θα 
έπαιρνες μαζί σου; Ξεριζωμός - 
Βorders».
Τρίτη 

9 Φεβρουαρίου
Μέγαρο Μουσικής: «Φάουστ» 
του Γιόχαν Βόλφγκανγκ Γκαίτε σε 
σκηνοθεσία Κατερίνας Ευαγγε-
λάτου. Το Δημοτικό Θέατρο Πει-
ραιά και η “Λυκόφως” του Γιώρ-
γου Λυκιαρδόπουλου  παρου-
σιάζουν  το έργο-ορόσημο της 
παγκόσμιας δραματουργίας.  
Στον ρόλο του Φάουστ ο Νίκος 
Κουρής.  Μεφιστοφελής ο Αργύ-
ρης Πανταζάρας. Η παράσταση 
αυτή εγκαινιάζει την συνεργα-
σία του Δημοτικού Θεάτρου Πει-
ραιά και του Μεγάρου Μουσικής 
Θεσσαλονίκης .
Κέντρο Ιστορίας του Δήμου 
Θεσσαλονίκης (πλατεία Ιππο-
δρομίου, τηλ. 2310264668): Επι-
σκεφτείτε την έκθεση – σχολικό 
εργαστήριο με τίτλο «Μακεδονι-
κό Μέτωπο (1916)». 
Τετάρτη 

10 Φεβρουαρίου
Μέγαρο Μουσικής: Παράσταση 
«έρωτας στα παρασκήνια». Σο-
φία Κυανίδου Σοπράνο, Δημή-
τρης Γιάκας Πιάνο, Ασπασία Θε-
οχάρη Αφήγηση - επιμέλεια κει-
μένων. Ώρα 9 μ.μ.

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσ-
σαλονίκης (Μ. Ανδρόνικου 6, 
τηλ.:2313 310201):Διάλεξη του 
Γιάννη Φάππα, Αρχαιολόγου 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, 
με θέμα: «Πρακτικές ανταγωνι-
σμού και η ανάδειξη του ανακτο-
ρικού κέντρου της Θήβας στον 
βοιωτικό χώρο της Ύστερης Επο-
χής του Χαλκού». 
Βαφοπούλειο (Βαφοπούλου 3, 
τηλ. 2310424132): Επιστημονική 
ενημερωτική ομιλία για την πρό-
ληψη του καρκίνου του μαστού 
από τον Σύλλογο Γυναικών με 
Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ». 
Ώρα 7.30 μ.μ.
Μέγαρο Μουσικής: «Φάουστ» 
του Γιόχαν Βόλφγκανγκ Γκαίτε σε 
σκηνοθεσία Κατερίνας Ευαγγε-
λάτου από το Δημοτικό Θέατρο 
Πειραιά και τη “Λυκόφως” του 
Γιώργου Λυκιαρδόπουλου.
Πέμπτη 

11 Φεβρουαρίου
Μουσείο Βυζαντινού Πο-
λιτισμού (Λ. Στρατού 2, τηλ. 
2310849829): Διάλεξη με την 
Αγγελική Γιαννακίδου, ιδρύ-
τρια του Εθνολογικού Μουσείου 
Θράκης, ερευνήτρια: «Η Θράκη 
και η διαχείριση του πολιτισμού 
της από το Ε.Μ.Θ.».Υπεύθυνοι 
εκδήλωσης: Ε. Αλεξανδρίδου, Τ. 
Πλαστήρας. Ώρα 8 μ.μ. Διοργά-
νωση Σωματείο Φίλων Μουσεί-
ου Βυζαντινού Πολιτισμού.
Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Χα-
ριλάου (Νικάνορος 3, Τηλ. 2310 
324666): Επιμορφωτικό σεμινά-
ριο με τίτλο «Βιοσυντονισμός και 
Υγεία» με εισηγητή τον ολιστικό 
Θεραπευτή Παναγιώτη Ιωαν-
νίδη. Με προεγγραφή έως 35 
άτομα. Ώρα 7 μ.μ.
Myrό Gallery (Νικηφόρου Φω-
κά 8, τηλ. 2310 269187): Επισκε-
φτείτε την έκθεση του ζωγρά-
φου Ορέστη Διαμάντη  με τίτλο 
«Εκ Φωτός». Η έκθεση θα διαρ-
κέσει μέχρι και τις 27 Φεβρουα-
ρίου 2016. 
Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο 
(Εγνατίας 154, τηλ. 2310 291548, 
291154): infacoma. 33η Διεθνής 
Έκθεση Δομικών υλικών, μονωτι-
κών, κουφωμάτων, ειδών υγιει-
νής, προκατασκευών, τεχνολο-
γίας. Επίσης 1η Διεθνής Έκθε-
ση θέρμανσης και κλιματισμού, 
συστημάτων εξαερισμού. Agua 
Therm.

Παρασκευή 

12 Φεβρουαρίου
Principal Club Theater (Ανδ. Γε-
ωργίου 56, 2310428088): Συναυ-
λία Τζιμης Πανούσης και Μουσι-
κές Ταξιαρχίες. 
Βαφοπούλειο (Βαφοπούλου 3, 
τηλ. 2310424132): Προβολή ντο-
κιμαντέρ «Αίγυπτος. Η άλλη πα-
τρίδα» του Γιώργου Αυγερόπου-
λου. Η εκδήλωση πραγματοποι-
είται στο πλαίσιο της Έκθεσης 
“Αλεξάνδρεια=Θεσσαλονίκη 
45+4 Εικαστικές Προτάσεις”. 
Ώρα 7 μ.μ.
Μέγαρο Μουσικής: «Φάουστ» 
του Γιόχαν Βόλφγκανγκ Γκαίτε σε 
σκηνοθεσία Κατερίνας Ευαγγε-
λάτου από το Δημοτικό Θέατρο 
Πειραιά και τη “Λυκόφως” του 
Γιώργου Λυκιαρδόπουλου.
Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο : 
infacoma και Agua Therm.
Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ (Λεω-
φόρος ΑΠΘ, τηλ. 2310 996000): 
Συναυλία με τον Βασίλη Πρατσι-
νάκη. Διοργάνωση από το πει-
ραματικό σχολείο Θεσσαλονί-
κης. Ώρα 8 μ.μ.
Σάββατο 

13 Φεβρουρίου
Μέγαρο Μουσικής: «Η Λίμνη 
των Κύκνων». Το Ρωσικό Μπα-
λέτο (Russian State Ballet) του 
Θεάτρου της Μόσχας διατηρεί 
τις παραδόσεις τους παρελθό-
ντος και παρουσιάζει δεξιοτεχνί-
ες ανώτερων έντεχνων τεχνι-
κών και πολιτισμού.  Ώρες 5 μ.μ. 
και 9 μ.μ. 
Μέγαρο Μουσικής (25ης Μαρ-
τίου και παραλία, τηλ 2310 
895800): Συναυλία. Οι String 
Demons έχουν ξεκινήσει από 
την Αθήνα την περιπέτειά τους 
στον κόσμο στέκοντας πανάξια 
δίπλα στα κορυφαία ξένα σχή-
ματα του είδους τους. Δύο αδέλ-
φια από την Ελλάδα, ο Κωστ. και 
η Λυδία Μπουντούνη με τα δύο 
κλασικά τους όργανα να παίρ-
νουν φωτιά σε κάθε τους παρά-
σταση προκαλούν μια ανεπανά-
ληπτη μουσική εμπειρία και το 
ενδιαφέρον του κόσμου απο-
κτώντας όπου παίζουν φανατικό 
κοινό. Ώρα 9 μμ 
Principal Club Theater (Ανδ. Γε-
ωργίου 56, 2310428088): Συναυ-
λία Τζίμης Πανούσης και Μουσι-
κές Ταξιαρχίες. 
Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο : 
infacoma και Agua Therm.
Κυριακή 
14 Φεβρουαρίου
Μέγαρο Μουσικής: Συναυλία με 
την Ελένη Καραίνδρου στο πιά-
νο. Μαζί της η Συμφωνική Ορχή-
στρα Δήμου Θεσσαλονίκης σε 
διεύθυνση Λουκά Καρυτινού. 
Ερμηνεύει η Μαρία Φαραντού-
ρη. Συμμετέχει το Τρίο Τζαζ των 
David Lynch (τενόρο σαξόφω-
νο), Σταύρου Λάντσια (πιάνο) 
και Γιώτη Κιουρτσόγλου (μπάσο). 
Ώρα 9 μ.μ.

ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο : 
infacoma και Agua Therm.
Δευτέρα 
15 Φεβρουαρίου
Μέγαρο Μουσικής: Συναυλία με 
την Ελένη Καραίνδρου στο πιά-
νο. Μαζί της η Συμφωνική Ορχή-
στρα Δήμου Θεσσαλονίκης σε 
διεύθυνση Λουκά Καρυτινού. 
Ερμηνεύει η Μαρία Φαραντού-
ρη. Συμμετέχει το Τρίο Τζαζ των 
David Lynch (τενόρο σαξόφω-
νο), Σταύρου Λάντσια (πιάνο) 
και Γιώτη Κιουρτσόγλου (μπάσο). 
Ώρα 9 μ.μ.
Γκαλερί Λόλα Νικολάου (Τσι-
μισκή 52, τηλ. 2310 240416): 
Επισκεφτείτε την έκθεση του 
Δημήτρη Εφέογλου με τίτλο 
«Facsimile».
Μέγαρο Μουσικής: Νίκος Κυ-
ριόσογλου, πιάνο. Μεγάλα έργα 
του διαχρονικού ρομαντισμού. 
Ώρα 9 μ.μ. 
Βαφοπούλειο (Βαφοπούλου 3, 
τηλ. 2310424132): Συναυλία Ελ-
λήνων Συνθετών από το Τμήμα 
Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ, σε 
συνεργασία με την Ένωση Ελ-
λήνων Μουσουργών. Ώρα 9 μ.μ.
Πολυβιβλιοπωλεία Μαλλιάρης 
Παιδεία - "Ανατολια" (Δ. Γούνα-
ρη 39, τηλ. 2310277113): Πα-
ρουσίαση του βιβλίου της Έφης 
Συκιώτη με τίτλο «Ψηφιδωτό ανα-
μνήσεων», από τις εκδόσεις Αντ. 
Σταμούλη. Ώρα 7 μ.μ.
Βυζαντινό Λουτρό  Θεσσαλο-
νίκης (Θεοτοκοπούλου 13, π-
ληρ. τηλ. 2310310456): Ο  Άλκης 
και η Ανθή Κυρτσόγλου, καθηγη-
τές του Ωδείου Άνω Πόλης και ο 
καταξιωμένος μαέστρος Διαμα-
ντής Παναγιώτης θα παρουσιά-
σουν για τους ακροατές συναυ-
λία Μουσικής δωματίου Κιθάρα-
Βιολί, με μελωδίες αλλοτινών 
εποχών, μέσα από latin, jazz και 
tango ρυθμούς. Ώρα 7 μ.μ.
Τρίτη 
16 Φεβρουαρίου
Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Χα-
ριλάου (Νικάνορος 3, Τηλ. 2310 
324666): Πλέκουμε για καλό 
σκοπό! «Με καλή διάθεση μα-
ζευόμαστε στην αγαπημένη μας 
βιβλιοθήκη και πλέκουμε σκου-
φάκια, κασκόλ, γάντια… για τους 
πρόσφυγες.  Όλες οι κυρίες που 
γνωρίζετε πλέξιμο, είστε ευ-
πρόσδεκτες! Πάρτε τις βελόνες 
σας και νήμα και ελάτε να γίνου-
με μια μεγάλη παρέα αλληλεγ-
γύης!», αναφέρουν οι διοργα-
νωτές. Η είσοδος θα είναι ελεύ-
θερη για το κοινό. Ώρα 6 μ.μ.
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλο-
νίκης (Λεωφόρος Στρατού 2Α, 
τηλ. 2310 82 12 3): Επισκεφτείτε 
την έκθεση με τίτλο «Παρατηρώ-
ντας το κλίμα μέσα από το πα-
ράθυρό μας». 
Μουσείο Ύδρευσης (26ης 
Οκτωβρίου 19, τηλ. 231 051 
4029): Επισκεφτείτε την έκθεση 
με καρτ ποστάλ και χάρτες από 
τις συλλογές του Γιώργου Θω-
μαρέη και του μουσείου. Η έκ-

θεση με τίτλο «Η Θεσσαλονίκη 
του 1900 μέσα από κάρτες και 
χάρτες» αποτελεί μια περιήγη-
ση στην πόλη που χάθηκε: είτε 
καταστράφηκε από τη μεγάλη 
πυρκαγιά του 1917 ή και άλλα-
ξε απλώς χαρακτήρα, από κύ-
ρια πολυεθνική πύλη στη βαλκα-
νική ενδοχώρα σε ελληνική «συ-
μπρωτεύουσα». Η έκθεση θα δι-
αρκέσει μέχρι τις 21 Μαρτίου.
Fix Factory of Sound (26ης 
Οκτωβρίου 15, τηλ. 2310 
500670): Συναυλία με τον Πάνο 
Μουζουράκη.
Τετάρτη 

17 Φεβρουαρίου
Μέγαρο Μουσικής: 6ο Φεστι-
βάλ Παιδικών Νεανικών Χορω-
διών. Καλλιτεχνική Επιμέλεια Φε-
στιβάλ Μαρία Έμμα Μελιγκοπού-
λου. Παιδική - Νεανική Χορωδία 
του Συλλόγου Φίλων Μουσικής 
Θεσσαλονίκης. Σωτήρης Αλε-
βίζος Μουσική Διδασκαλία – Δι-
εύθυνση. Παιδική Χορωδία Ι.Ν. 
Προφήτη Ηλία Πυλαίας. Ελεονώ-
ρα Καλαϊτσίδου-Γλυκίδου Μουσι-
κή Διδασκαλία – Διεύθυνση. Παι-
δική Χορωδία "Δ. Λιώτσης" του 
Φ.Σ.Φ. "Ο Αριστοτέλης" Φλώρι-
νας . Σοφία Μούλη Μουσική Δι-
δασκαλία – Διεύθυνση. Χορω-
δία Κρατικού Ωδείου Θεσσα-
λονίκης . Μαίρη Κωνσταντινίδου 
Μουσική Διδασκαλία – Διεύθυν-
ση. Ώρα 8 μ.μ.
Βαφοπούλειο (Βαφοπούλου 3, 
τηλ. 2310424132): Παρουσίαση 
Βιβλίου της Marie-Jose Soubieux 
Το περιγεννητικό πένθος σε με-
τάφραση της Μαρίας Μπούρη. 
Ώρα 8 μ.μ.
Πέμπτη 

18 Φεβρουαρίου
Μέγαρο Μουσικής: 6ο Φεστι-
βάλ Παιδικών Νεανικών Χορω-
διών.
Κέντρο Ιστορίας (Πλ. Ιπποδρο-
μίου, τηλ.2310264668): Διάλεξη 
με θέμα «Μεταπολεμική Ελληνι-
κή Κοινωνία μέσα από το πρίσμα 
της μετανάστευσης. Τότε και Τώ-
ρα». Διοργάνωση: Σύλλογος Επι-
στημόνων Κ. Μακεδονίας «ΑΡΙΣ-
ΤΟΤΕΛΗΣ». Ώρα 7 μ.μ.
Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Χα-
ριλάου (Νικάνορος 3, Τηλ. 2310 
324666): θεατρικό αναλόγιο 
«Κραταιὰ ὡς θάνατος ἀγάπη - 
Δυνατή σαν τον θάνατο η αγά-
πη». Μέσα από την εικόνα, τον 
αφηγηματικό και τον ποιητικό λό-
γο, αλλά και την υποκριτική, θα 
ταξιδέψουμε στο παρελθόν, το 
οποίο μας δίδαξε την παντο-
δυναμία του Έρωτα και γιατί «η 
αγάπη είναι δυνατή σαν τον θά-
νατο», όπως σοφά λέγει ο Σο-
λομών στο «Άσμα Ασμάτων».  
Αφήγηση: Νικόλαος Παππάς 
(Αρχαιολόγος) • Στέλλα Τσατσα-
ρώνη (Θεατρολόγος). Μουσι-
κή: Σάκης Δερμιτζάκης. Ώρα 8.30 
μ.μ. Η είσοδος θα είναι ελεύθε-
ρη για το κοινό.
K&K Showroom (Τσιμισκή 96, τηλ. 
2314007167): Επισκεφτείτε την 

Το Πολιτισμικό ημερολόγιο παρουσιάζει όλες τις εκδηλώσεις 
που είναι προγραμματισμένες για Φεβρουάριο. Υπενθυμί-
ζουμε 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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έκθεση «Emergence» του Τόλη 
Τατόλα. 
Παρασκευή 

19 Φεβρουρίου
Μέγαρο Μουσικής: Συναυλία. 
«Τι σε μέλλει εσένανε από πού 
είμαι εγώ. Η Κρήτη συναντά την 
Σμύρνη». Ο Χαΐνης Δημήτρης 
Αποστολάκης, η Ελένη και Σου-
ζάνα Βουγιουκλή, η Αρετή Κε-
τιμέ, η Fide Köksal, ο Δημήτρης 
Μπάσης, ο Γιώργος Μπαγιώκης, 
ο Μάνος Πυροβολάκης και άλλοι 
ερμηνευτές και σημαντικοί σο-
λίστ όπως οι Κωστής Αβυσσινός, 
Κυριάκος Γκουβέντας, Πάνος Δη-
μητρακόπουλος, Βαγγέλης Καρί-
πης, Τάκης Φραγκούς, Γιώργος 
Παππάς και πολλοί άλλοι, μας με-
ταφέρουν νοερά στον μύθο και 
στη γοητεία μιας άλλης εποχής, 
τραγουδώντας αγαπημένα τρα-
γούδια από την Κρήτη, τη Σμύρνη 
και τα παράλια της Μικράς Ασί-
ας. Σκηνοθετική επιμέλεια: Κο-
ράης Δαμάτης. Ώρα 9 μ.μ
Eightball (Πίνδου 1, τηλ. 
6939196490): Συναυλία Avata-
rium, The Slayerking. 
Βαφοπούλειο (Βαφοπούλου 
3, τηλ. 2310424132): Προβολή 
της βραβευμένης από την Πα-
νελλήνια Ένωση Κριτικών Κινη-
ματογράφου ταινίας: «Τη νύχτα 
που ο Φερνάντο Πεσσόα συ-
νάντησε τον Κωνσταντίνο Καβά-
φη» του Στέλιου Χαραλαμπόπου-
λου. Θα ακολουθήσει συζήτηση 
με τον σκηνοθέτη. Η εκδήλω-
ση πραγματοποιείται στο πλαί-
σιο της Έκθεσης “Αλεξάνδρει-
α=Θεσσαλονίκη 45+4 Εικαστικές 
Προτάσεις”. Ώρα 7 μ.μ.
Αλατζά Ιμαρέτ (Κασσάνδρου 
91-93,τηλ. 2310-278587): Επι-
σκεφτείτε την έκθεση με τίτλο 
«Gulf’s Settlers - Άποικοι του Κόλ-
που» με τις εικαστικές εγκατα-
στάσεις των Κωνσταντίνας Δού-
νια, Μαρίας Ανδρικοπούλου,  
Θάλειας Γκατζούλη και Ιουλίας 
Χαραλάμπους. Διάρκεια μέχρι 
28 Φεβρουαρίου.
Principal Club Theater (Αν-
δρέου Γεωργίου 56, τηλ. 
2310428088): Η  μοναδική Death 
Blues Funeral Trash ορχήστρα του 
κόσμου, και οι εκ Γενεύης ορμώ-
μενοι Dead Brothers, δίνουν συ-
ναυλία. Μπάσο, steel guitar, εκ-
κλησιαστικό όργανο και μπάντζο 
ενώνονται με φωνητικά και αλ-
κοόλ για να φτιάξουν έναν κό-
σμο αγάπης, πόνου και μαγείας 
– και έτσι κάπως περιγράφουν οι 
Dead Brothers τη μουσική τους.  
Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30 μ.μ.
Πολυχώρος Πολιτισμού και 
Αθλητισμού "WE" (3ης Σεπτεμ-
βρίου και Γρηγορίου Λαμπράκη, 
τηλ. 2310284700): Συναυλία στο 
πλαίσιο της σειράς «οι μουσι-
κές των κουδουνιών», με τίτλο: 
«pagan» σε καλλιτεχνική διεύ-
θυνση Μάνου Αχαλινωτόπου-
λου. Στην συναυλία παίζουν οι 
μουσικοί: Μάνος Αχαλινωτόπου-
λος κλαρίνο, Χρήστος Καρα-
κώστας ζουρνά, Σαμίρ Κούρτοφ 

ζουρνά, Ηλίας Διμάνος νταούλι, 
Γιώτης Κιουρτσόγλου μπάσο και 
Γιάννης Καρακαλπακίδης κιθά-
ρα. Ώρα 9 μ.μ.
Θέατρο Βεργίνα - Regency 
Casino Thessaloniki (12 χλμ. 
Θεσσαλονίκης – Αεροδρομί-
ου, τηλ. 2310491234): Αφιέρω-
μα στο Φεστιβάλ Τραγουδιού 
Θεσσαλονίκης. Οι Κωνσταντίνα, 
Μέμος Μπεγνής, Παναγιώτης 
Πετράκης και Εύη Σιαμαντά ερ-
μηνεύουν συνοδεία 15-μελούς 
ορχήστρας τα πιο αγαπημέ-
να φεστιβαλικά τραγούδια που 
βραβεύτηκαν, έγιναν μεγάλες 
επιτυχίες και αγαπήθηκαν από 
το ελληνικό κοινό. Παρουσιάζει 
και σχολιάζει ο Μάκης Δελαπόρ-
τας, εμπνευστής και δημιουργός 
αυτού του νοσταλγικού ταξιδιού. 
Μαζί τους ο Φίλιππος Νικολάου.
Σάββατο 

20 Φεβρουαρίου
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσ-
σαλονίκης (Μ. Ανδρόνικου 6, 
τηλ.:2313 310201):Ρεσιτάλ πιά-
νου του Νίκου Τασόπουλου, κα-
θηγητή του Κ.Ω.Θ. από τον Σύν-
δεσμο Αποφοίτων Ωδείων 
Θεσσαλονίκης.
Μέγαρο Μουσικής: Φεστιβάλ 
Παιδικών Νεανικών Χορωδιών. 
Ώρα 8 μ.μ. 
Principal Club Theater (Ανδ. Γε-
ωργίου 56, 2310428088): Συναυ-
λία Τζίμης Πανούσης και Μουσι-
κές Ταξιαρχίες. 
Block 33 (26ης Οκτωβρίου 33 – 
Περιοχή Σφαγεία): Συναυλία με 
τον Ταφ Λάθος. 
Θέατρο Βεργίνα - Regency 
Casino Thessaloniki (12 χλμ. 
Θεσσαλονίκης – Αεροδρομίου, 
τηλ. 2310491234): Αφιέρωμα 
στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσ-
σαλονίκης.
Κυριακή 

21 Φεβρουαρίου
Μέγαρο Μουσικής: Πανηγυρι-
κή συναυλία Φεστιβάλ Παιδικών 
Νεανικών Χορωδιών. Ώρα 8 μ.μ. 
Δευτέρα 

22 Φεβρουαρίου
Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Χα-
ριλάου (Νικάνορος 3, Τηλ. 2310 
324666): Οι ποιητές της Θεσσα-
λονίκης κατά τον 20ο αιώνα ως 
τις μέρες μας. Κύκλος εκδηλώ-
σεων για μια αρχική γνωριμία με 
τους ποιητές της Θεσσαλονίκης. 
Οι εκδηλώσεις με ομιλητή τον 
ποιητή και πεζογράφο Τόλη Νικη-
φόρου και συντονίστρια τη χημι-
κό Αγγελική Φατίση περιλαμβά-
νουν μια σύντομη παρουσίαση 
των κυριότερων εκπροσώπων 
της κάθε ποιητικής γενιάς με 
ανάγνωση ποιημάτων τους από 
τον ομιλητή, τους ηθοποιούς Ιω-
άννα Λιούτσια και Τάσο Παπα-
ναστασίου και τον αρχαιολόγο 
Δρ. Νικόλαο Παππά. Ώρα 8 μ.μ.
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσ-
σαλονίκης (Μ. Ανδρόνικου 6, 
τηλ.:2313 310201):Ομιλία του Πέ-
τρου Μεχτίδη, με θέμα: «Οδοι-

πορικό στη Μάκρη και στο Λιβίσι 
της Μικράς Ασίας».
Τετάρτη 

24 Φεβρουαρίου
Μέγαρο Μουσικής (25ης 
Μαρτίου και παραλία, τηλ. 
2310895800): Συμφωνική Ορ-
χήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης. 
Μουσική Διεύθυνση: Βύρων Φι-
δετζής. Ώρα 9 μ.μ. 
Κέντρο Ιστορίας (Πλ. Ιπποδρο-
μίου, τηλ.2310264668): Εκδήλω-
ση σχετικά με το Ολοκαύτωμα. 
Διοργάνωση: Καλλιτεχνικό Σχο-
λείο Αμπελοκήπων -  Ισραηλιτική 
Κοινότητα Θεσσαλονίκης. Ώρα 
6 μ.μ.
Αρχαιολογικό Μουσείο: Ξενά-
γηση. «Ραιδεστός - Θεσσαλο-
νίκη. Αρχαιότητες σ’ ένα ταξίδι 
προσφυγιάς». Ξεναγεί η αρχαιο-
λόγος Δόμνα Τερζοπούλου,  επι-
μελήτρια της έκθεσης. Δηλώ-
σεις συμμετοχής στο τηλ. 2310 
849 829. Υπεύθυνοι εκδήλω-
σης: Ε. Αλεξανδρίδου, Μ. Ροβά-
τσου. Διοργάνωση Σωματείο Φί-
λων Μουσείου Βυζαντινού Πολι-
τισμού. 
Πέμπτη 

25 Φεβρουαρίου
Μουσείο Βυζαντινού Πο-
λιτισμού (Λ. Στρατού 2, τηλ. 
2310849829): Τιμητική εκδήλωση 
για τον Νίκο Νικονάνο. Ομιλητές: 
Τούλα Γεωργιάδου: «Η κοινωνική 
και πολιτιστική  προσφορά του 
Νίκου Νικονάνου». Νίκος Νικονά-
νος: «Από τον ανασκαφικό στον 
επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο. 
Η περίπτωση της παλαιοχριστια-
νικής  βασιλικής του Επισκόπου 
Σωφρονίου στη Νικήτη». Φοίβος 
Φίλκας: πιάνο. Ώρα 8 μ.μ. διορ-
γάνωση Σωματείο Φίλων Μου-
σείου Βυζαντινού Πολιτισμού. 
Παρασκευή 

26 Φεβρουαρίου
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσ-
σαλονίκης (Μ. Ανδρόνικου 6, 
τηλ.:2313 310201):Συναυλία Πα-
ραδοσιακής Μουσικής από τον 
Σύνδεσμο των Φίλων του Αρ-
χαιολογικού Μουσείου Θεσσα-
λονίκης με το Τμήμα Μουσικής 
Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας.
Eightball (Πίνδου 1, τηλ. 
6939196490): Electric Litany. 
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρο-
νης Τέχνης (εντός ΔΕΘ, τηλ. 
2310240002): Επισκεφτείτε την 
έκθεση «Πέρα από την κοινή 
λογική. Έργα ρωσικής πρωτοπο-
ρίας από τη συλλογή Κωστάκη 
του Κρατικού Μουσείου Σύγχρο-
νης Τέχνης».
Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο 
(Εγνατίας 154, τηλ. 2310 291177, 
291135, 291201): Artozyma. 7η 
Έκθεση Αρτοποιϊας, ζαχαροπλα-
στικής, μηχανημάτων, εξοπλι-
σμού. Detrop. 25η Διεθνής Έκ-
θεση Τροφίμων και Ποτών. Ελλή-
νων Κόσμημα. 29η Διεθνής Έκ-
θεση Κοσμήματος, Ωρολογιών 
κ.α.

Principal Club Theater (Αν-
δρέου Γεωργίου 56, τηλ. 
2310428088): Οι XatziFrageta 
ζωντανά για πρώτη φορά σε full 
band σύνθεση εκτός Αθηνών. 
Xatzifrageta The Band: Πάνος 
Φραγκιαδάκης, Βαγγέλης Χα-
τζηγιάννης, Γιώργος Χριστοδού-
λου (Ντραμς) , Βασίλης Τσιγκρής 
(Μπάσο). 
Eightballclub (Πίνδου 1, τηλ.  
6937176490): Οι Electric Litany  
επισκέφτονται την Θεσσαλονί-
κημε νέα τραγούδια που θα πα-
ρουσιάσουν για πρώτη φορά. 
Ώρα 8.30 μ.μ.
Σάββατο 

27 Φεβρουρίου
Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο : 
Artozyma,Detrop και Ελλήνων 
Κόσμημα.
Κυριακή 

28 Φεβρουαρίου
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσ-
σαλονίκης (Μ. Ανδρόνικου 6, 
τηλ.:2313 310201):Εγκαίνια περι-
οδικής έκθεσης 30+ χρόνια φί-
λοι: η ιστορία του συνδέσμου 
των φίλων του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Θεσσαλονίκης και τι-
μητική εκδήλωση για τα τριάντα 
χρόνια του Συνδέσμου των Φί-
λων του Αρχαιολογικού Μουσεί-
ου Θεσσαλονίκης.
Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο : 
Artozyma,Detrop και Ελλήνων 
Κόσμημα.
Δευτέρα 

29 Φεβρουαρίου
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσ-
σαλονίκης (Μ. Ανδρόνικου 6, 
τηλ.:2313 310201):Διάλεξη της 
Πολυξένης Αδάμ Βελένη με θέ-
μα: «Χρυσά στεφάνια, κοσμήμα-
τα και μεταλλοτεχνία στην Αρ-
χαία Μακεδονία». 
Μέγαρο Μουσικής: Συναυλία. 
Vladimir Mendelssohn Βιόλα, 
Γιώργος Κανδυλίδης Βιολί, Παύ-
λος Μεταξάς Βιόλα, Χρήστος 
Γρίμπας Βιολοντσέλο,  Γιώργος 
- Εμμανουήλ Λαζαρίδης Πιάνο. 
Συμμετέχουν μέλη της MOYSA 
- Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων 
Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλο-
νίκης. Ώρα 9 μ.μ.
Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο : 
Artozyma,Detrop και Ελλήνων 
Κόσμημα.
Βυζαντινό Λουτρό  Θεσσαλο-
νίκης (Θεοτοκοπούλου 13, π-
ληρ. τηλ. 2310310456): Εκδήλω-
ση 'ντυμένη μουσικά' με απο-
σπάσματα από musicals του 
Broadway, από την τάξη τρα-
γουδιού της κυρίας Λύκα Μιρέλ-
λας, καθηγήτριας μονωδίας και 
φωνητικής στο Ωδείο Άνω Πό-
λης, από την ίδρυσή του. 7 μ.μ. 
Παρασκευή 

4 Μαρτίου
Μέγαρο Μουσικής: Εργαστήρια 
εκπαιδευτικής ρομποτικής, δη-
μιουργικής κατασκευής, ανακα-
λυπτικής έρευνας και συνεργα-
σίας.

Block33 (26ης Οκτωβρίου 33, 
τηλ. 2310 533533): Συναυλία με 
τον Γιάννη Αγγελάκα.
Σάββατο 

5 Μαρτίου
Μέγαρο Μουσικής: The MET 
Live in HD. Giacomo Puccini: 
Μανόν Λεσκώ. Προβολή με ελ-
ληνικούς υπότιτλους. (Η προβο-
λή μαζί με τα διαλείμματα διαρ-
κεί περίπου 4 ώρες).Με την υπο-
στήριξη του Antenna Group και 
τη συνεργασία των Μεγάρων 
Μουσικής Θεσσαλονίκης και 
Αθηνών, σε ζωντανή μετάδοση 
από τη Metropolitan Opera της 
Νέας Υόρκης. Ώρα 7.55 μ.μ.
Block33 (26ης Οκτωβρίου 33, 
τηλ. 2310 533533): Συναυλία με 
τον Γιάννη Αγγελάκα.
Fix Factory of Sound (26ης 
Οκτωβρίου 15, τηλ. 2310500670):  
Ελεωνόρα Ζουγανέλη – Φωτει-
νή Βελεσιώτου. Δυο διαφορε-
τικές φωνές, δυο διαφορετικές 
γυναίκες, μια απρόσμενη αλλά 
ταιριαστή συνάντηση επί σκη-
νής! Μαζί τους επί σκηνής και ο 
Δημήτρης Υφαντής, που με την 
καθάρια φωνή και ψυχή του θα 
μας ταξιδέψει σε γνωστά παρα-
δοσιακά μουσικά μονοπάτια.
Δευτέρα 
7 Μαρτίου
Μέγαρο Μουσικής: Κινηματο-
γραφικό αφιέρωμα σε μεγάλη 
οθόνη για τη Βαλέντε. Η 84χρο-
νη σήμερα καλλιτέχνιδα μολο-
νότι γεννήθηκε στο Παρίσι από 
Ιταλούς γονείς, θεωρείται από 
πολλούς Γερμανίδα, αφού οι ται-
νίες της είναι γερμανόφωνες 
όπως και οι περισσότερες δι-
σκογραφικές επιτυχίες της. Έχει 
ηχογραφήσει στα ελληνικά δύο 
συνθέσεις του Μίμη Πλέσσα. 
Επιμέλεια, ομιλητής: Λευτέρης 
Κογκαλίδης. Ώρα 8 μ.μ.
Τρίτη 

8 Μαρτίου
Μέγαρο Μουσικής: Μια περι-
πλάνηση στο πιο αγνό, ρομαντι-
κό κομμάτι της τέχνης του Γερμα-
νικού Τραγουδιού. Σε ένα ταξίδι 
στη διάρκεια του οποίου το ασυ-
νείδητο πάλλεται, η σοπράνο 
Μυρσίνη Μαργαρίτη και η πιανί-
στα και μαέστρος Ζωή Ζενιώδη 
θα μας φέρουν σε επαφή με 
εκείνες τις γυναίκες που ενέ-
πνευσαν δημιουργούς και τέ-
χνες. Μυρσίνη Μαργαρίτη, τρα-
γούδι. Ζωή Ζενιώδη, πιάνο. 9 μ.μ.
Τετάρτη 
9 Μαρτίου
Μέγαρο Μουσικής:  Ο κορυ-
φαίος Έλληνας κιθαρίστας Πα-
ναγιώτης Μάργαρης θα μας τα-
ξιδέψει στους μαγικούς ήχους 
της κλασικής κιθάρας. Μαζί του 
μία από τις σημαντικότερες ερ-
μηνεύτριες της νέας γενιάς, η 
εξαιρετική Ηρώ Σαΐα. Ώρα 9 μ.μ. 

Πολιτισμικό ημερολόγιο



� 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

Βιβλιοπωλεία - εκδόσεις  Tα πάντα για γραφή και ανάγνωση

 και στο ηλεκτρονικό μας βιβλιοπωλείο www.malliaris.gr

Mαθαίνω να...
Χάρη σ’ αυτά τα βιβλία 
η εκμάθηση καλών 
τρόπων και βασικών 
κανόνων κοινωνικής 
συμπεριφοράς γίνε-
ται διασκέδαση.
Τιμή 4,80€ το βιβλίο
Δ ι α σ τ ά σ ε ι ς : 2 2 , 5 x 2 5 , 5  
σελίδες 26, το βιβλίο, σκλη-
ρό εξώφυλλο

Σχήμα: 21x28 εκ., σελ. 96 Σχήμα: 21x28 εκ., σελ. 96 Σχήμα: 21x28 εκ., σελ. 96 Διαστ.: 21χ28, Σελ. 96, Διαστ.: 21χ28, Σελ. 96, 

Χρωματίζω αρχαioελληνικά 
σχέδια

Χρωματίζω την ελληνική 
μυθολογία

Χρωματίζω λουλούδια  
& φυτά

Χρωματίζω και χαλαρώνω
αρχαία ελληνικά σχέδια

Nέα βιβλία από τις εκδόσεις 

Διαστ.: 12,5χ17, Σελ. 320, 
Σκληρό εξώφ., Τιμή: 7,35€

Διαστ.: 12,5χ17, Σελ. 256, 
Σκληρό εξώφ., Τιμή: 7,35€

Διαστ.: 12,5χ17, Σελ. 224, 
Σκληρό εξώφ., Τιμή: 7,35€

Διαστ.: 12,5χ17, Σελ. 288, 
Σκληρό εξώφ., Τιμή: 7,35€

Διαστ.: 12,5χ17, Σελ. 256, 
Σκληρό εξώφ., Τιμή: 7,35€

Διαστ.: 12,5χ17, Σελ. 256, 
Σκληρό εξώφ., Τιμή: 7,35€

Διαστ.: 12,5χ17, Σελ. 240, 
Σκληρό εξώφ., Τιμή: 7,35€

Διαστ.: 12,5χ17, Σελ. 240, 
Σκληρό εξώφ., Τιμή: 7,35€

Διαστ.: 12,5χ17, Σελ. 240, 
Σκληρό εξώφ., Τιμή: 7,35€

Διαστ.: 12,5χ17, Σελ. 240, 
Σκληρό εξώφ., Τιμή: 7,35€

Κ. Π. Καβάφης - Ποίηση
Κ. Καβάφης

Η Τρισεύγενη 
και άλλα διηγήματα
Κωστής Παλαμάς

Η Φόνισσα
Α. Παπαδιαμάντης

Η Ασάλευτη ζωή
Κωστής Παλαμάς

Μαρτύρων  
και Ηρώων αίμα
Ίων Δραγούμης

Όταν ήμουν Δάσκαλος
Ιωάννης Κονδυλάκης

Θάνατος παλληκαριού 
και άλλα διηγήματα
Κωστής Παλαμάς

Πρώτη αγάπη 
και άλλα διηγήματα
Ιωάννης Κονδυλάκης

Ο Δωδεκάλογος του 
Γύφτου
Κωστής Παλαμάς

Λόγια της πλώρης 
Ανδρέας Καρκαβίτσας

Χρωματίζω και χαλαρώνω
ελληνική λαϊκή τέχνη

Η παγκόσμια νέα τάση στα βιβλία αναψυχής ΧΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ χαλαρώστε χρωματίζοντας!

Κλασική νεοελληνική λογοτεχνία


