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ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ  Σελ. 13

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Σελ. 4

ΒΟΤΑΝΑ  Σελ. 13

ΗΜΕΡΟΛΟΓ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ   Σελ. 14-15

ΘΕΑΤΡΟ  Σελ. 2

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Σελ. 4

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ  Σελ.  6-10

Το πολιτιστικό  
καλοκαίρι συνεχίζεται

του AΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΑ
Η 1η Σεπτεμβρίου ήταν για τους Βυζαντινούς η αρχή του 

νέου έτους, πρακτική που συνεχίζεται ως τις μέρες μας από 
την Ορθόδοξη Εκκλησία. Για τους Νεοέλληνες η σημασία 
της εν λόγω ημερομηνίας έχει μικρότερο ειδικό βάρος καθώς 
πρόκειται για το τέλος της ανέμελης καλοκαιρινής περιόδου 
και τη μετάβαση στην καθημερινότητα, με ότι αυτό συνεπά-
γεται. Αυτό προφανώς ήταν και το σκεπτικό του Υπουργεί-
ου Οικονομικών, το οποίο μετάθεσε την κοινοποίηση των 
οφειλών του ΕΝΦΙΑ για τα τέλη Αυγούστου.

Ενώ λοιπόν αυτά συμβαίνουν γύρω μας, οι εμπλεκόμενοι 
με τον πολιτισμό αρνούνται να δεχθούν την αλλαγή της πε-
ριόδου και συνεχίζουν ακάθεκτοι στον ρυθμό του καλοκαι-
ριού. Πράγματι, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονί-

Συνέχεια στη σελ. 3

Mε αλλαγές στην εκπαίδευση 

Νέα σχολική χρονιά
Αλλαγές περιμένουν τους 

μαθητές των δημοτικών 
σχολείων και των γυμνασί-
ων με την έναρξη της νέας 
σχολικής χρονιάς, μεταξύ 
των οποίων μειώσεις ωρών 
διδασκαλίας και εξεταζόμε-
νων μαθημάτων, ενιαίο τύ-

πο δημοτικού σχολείου, μελέτη των μικρών μαθητών στο 
σχολείο και όχι στο σπίτι. Το υπουργείο παιδείας έχει προω-
θήσει επίσης νομοθετικές ρυθμίσεις για τα ιδιωτικά σχολεία, 
που προκαλούν αντιδράσεις.

90 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ

ΔΕΘ 1926-
2016

Η φετινή 81η Διεθνής Έκ-
θεση Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως 
τις 18 Σεπτεμβρίου, συνιστά στιγμή-ορόσημο για τον εθνι-
κό εκθεσιακό φορέα, καθώς συμπίπτει με μια ξεχωριστή επέ-
τειο, αυτή των 90ων γενεθλίων του.

51α Δημήτρια: 

Κωδικός 
«Αστυβάλ» 

Ο δήμος Θεσσαλονίκης διορ-
γανώνει και φέτος το θεσμοθε-

τημένο Φεστιβάλ «Δημήτρια», το οποίο θα πραγματοποιηθεί 
για 51η συναπτή χρονιά, από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 23 

Η ανάγνωση βιβλίων δίνει 
μακροζωία!

Η ανάγνωση βιβλίων όχι μόνο κάνει καλό στο μυαλό και 
στον ίδιο τον εγκέφαλο απομακρύνοντας την πιθανότητα 
εκδήλωσης άνοιας -κάτι ήδη γνωστό- αλλά συνδέεται και με 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 

 Οι άνθρωποι που διαβάζουν ένα βιβλίο έστω και για μι-
σή ώρα κάθε μέρα (συνολικά τρεισήμισι ώρες την εβδομάδα) 
μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου κατά 
περίπου 20% σύμφωνα με μία νέα αμερικανική επιστημονι-
κή έρευνα. Το όφελος από την ανάγνωση εφημερίδων και 
περιοδικών είναι πολύ μικρότερο. 
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Συνέχεια στη σελ. 5

Συνέχεια στη σελ. 5 Συνέχεια στη σελ. 3

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 πόλεις της 
Ευρώπης, έχει σημαντι-
κά μνημεία –όπως τα τείχη 
και οι βυζαντινές εκκλη-
σίες–, αρχαιολογικούς χώ-
ρους, μουσεία με πλούσια 
εκθέματα κ.ά. Δυστυχώς, 
όμως, πολλά από αυτά εί-
ναι 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 
Θεσσαλονίκης, αλλά και οι 
επισκέπτες της, να τ’ απο
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Θεσσαλονίκη

O χώρος και τα μνημεία  
της πόλης 

του εκδότη ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΛΛIΑΡΗ

Bλ. σελ.16

ΣΧΟΛΙΚΑ

Τσάντες • κασετίνες • τετράδια  
και όλα τα σχολικά είδη και βιβλία στις καλύτερες τιμές

Με κάθε τσάντα, δώρο  
η ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια 

Παιδεία!
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ΑΛΕΞ (τηλ.. 2310-269403, 2310-
265884 Αγίας Σοφίας - Ολύμπου).
ΑΠΟΛΛΩΝ (τηλ. 2310-828642, 
Σαρανταπόρου 4).
ΑΥΡΑ (τηλ. 2310.454525 
Πλαζ Αρετσούς, Καλαμαριά).
ΕΛΛΗΝΙΣ (τηλ. 2310.292304, 
πλατεία Χ.Α.Ν.Θ., δίπλα στο 
Βελλίδειο).
ΝΑΤΑΛΙ (τηλ. 2310-829457, Λ. 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 3).
ΣΙΝΕ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (τηλ. 2310-
346720, 1ο χιλ. οδού Πανοράματος 
Θέρμης).
ΣΙΝΕ ΠΥΛΑΙΑ (Πολυτεχνείου 20, 
Πυλαία , τηλ. 2313-302-635).
ΣΙΝΕ ΑΛΣΟΣ (τηλ. 2310-200190. 
Δεντροφυτεία Συκεών).
ΣΙΝΕ ΘΕΡΜΑΪΣ (τηλ. 2310-
463423 Δημητρίου Καραολή & 
Χάψα Θέρμη).
ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 
(τηλ. 2310-631700, περιοχή 
Στρεμπενιώτη Νεάπολη).
ΣΙΝΕ «ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ» (τηλ. 
2310-600696, Πολίχνη, Πάρκο 
Κρύας Βρύσης)
VILLAGE CINEMAS 
Mediterranean Cosmos,τηλ. 2310-
499999).
CINEPLEXX ONE SALONICA, 
Γιαννιτσών 61, τηλ. 2310515351). 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ (με κλιματισμό)
VILLAGE CINEMAS 
Mediterranean Cosmos,τηλ. 2310-
499999).
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ (Φιλικής 
Εταιρείας – Δημ. Μαργαρίτη, τηλ. 
2310-261727)
ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Τσιμισκή 43, 
τηλ. 2310-290290)
STER CINEMAS  (Εμπορικό 
Κέντρο Μακεδονία, Πυλαία, τηλ. 
8018017837).
CINEPLEXX ONE SALONICA, 
Γιαννιτσών 61, τηλ. 2310515351).

Θέατρο – Παραστάσεις Κινηματογράφοι
«Είμαστε όλοι μια οικογέ-
νεια» από το ΚΘΒΕ

Ένα πολυποίκιλο ρεπερτόριο 
με κοινή όμως θεματική θα 
παρουσιάσει αυτή τη σε-
ζόν (2016-2017) το Κρατικό 
Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 
το οποίο περιλαμβάνει δε-
κατρείς νέες παραστάσεις, 
τέσσερις μετακλήσεις και 
τρεις επαναλήψεις επιτυχη-
μένων παραστάσεων.
«Το θέμα μας αυτή τη χρο-
νιά θα είναι οι οικογενειακοί 
δεσμοί. Οι παραστάσεις μας 
θα δώσουν την αφορμή 
να ξανασκεφτούμε για το τι 
σημαίνει ο θεσμός της οικο-
γένειας, πώς αυτή η σχέση 
αλλάζει μορφές μες στους 
αιώνες, τι συνδέει τα μέλη 
της και πώς χρησιμοποιού-
με τον όρο κάθε φορά που 
θέλουμε να πείσουμε τον 
άλλον για την κοινότητα των 
στόχων μας και τους δεσμούς 
που μας συνδέουν: “Είμαστε 
όλοι μια οικογένεια”», όπως 
έχει δηλώσει ο  καλλιτεχνι-
κός διευθυντής του Κρατικού 
Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 
Γιάννης Αναστασάκης. 
Επαναλήψεις. Η Χριστίνα Χα-
τζηβασιλείου θα επαναλάβει 
τη sold out επιτυχία της, το 
έργο της Σοφίας Αδαμίδου 
«Σωτηρία με Λένε» με την 
Έφη Σταμούλη στο ρόλο της 
Σωτηρίας Μπέλλου (Οκτώ-
βριος, Μικρό Θέατρο Μονής 
Λαζαριστών), ενώ ο Ταξιάρ-
χης Χάνος θα επιστρέψει 
στο «Ταξιδεύοντας με τον 
ΠΑΟΚ» του Σταύρου Τσιώλη 
(Νοέμβριος, Μικρό Θέατρο 
Μονής Λαζαριστών). Επίσης, 
ο Μιχάλης Σιώνας θα ανε-
βάσει ξανά «Το αγόρι με τη 
βαλίτσα» του Μάικ Κένι σε 
μετάφραση Ξένιας Καλογε-
ροπούλου (16 Οκτωβρίου, 
Μονή Λαζαριστών – Σκηνή 
Σωκράτης Καραντινός).
Μετακλήσεις. Θα παρουσι-
αστούν στο Μικρό Θέατρο 
Μονής Λαζαριστών «Το Κιβώ-
τιο» του Άρη Αλεξάνδρου, 
παραγωγή του Θεατρικού 
Οργανισμού «Νέος Λόγος», 

σε δραματουργική επεξερ-
γασία-σκηνοθεσία των Φώτη 
Μακρή και Κλεοπάτρας Το-
λόγκου (22-25 Σεπτεμβρίου), 
το «Insenso» του Δημήτρη 
Δημητριάδη, παραγωγή του 
Ινστιτούτου Γκροτόφσκι και 
της Avant Art, σε σκηνοθε-
σία Πέτρου Σεβαστίκογλου 
(1 – 9 Οκτωβρίου), το «Στρα-
τηγού Μακρυγιάννη Απο-
μνημονεύματα», παραγωγή 
της Εταιρείας «ηθικόν ακμαι-
ότατον», σε διασκευή-σκη-
νοθεσία- ερμηνεία Θανάση 
Σαράντου (14 – 16 Οκτωβρί-
ου) και τον «Αμερικάνο» του 
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, 
συμπαραγωγή της Εταιρείας 
«ηθικόν ακμαιότατον» με το 
ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, και πάλι σε 
σκηνοθεσία και ερμηνεία Σα-
ράντου (20-23 Οκτωβρίου).
Νέες παραγωγές. Οι καινού-
ριες παραγωγές του ΚΘΒΕ, 
που θα παρουσιαστούν στη 
νέα σεζόν είναι: Στο Θέα-
τρο Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών (ΕΜΣ), «Η μάνα 
κουράγιο και τα παιδιά της» 
του Μπέρτολτ Μπρεχτ. Μετά-
φραση: Γιώργος Δεπάστας. 
Σκηνοθεσία: Νικίτα Μιλιβόγε-
βιτς. Στο ρόλο της μάνας η 
Λυδία Φωτοπούλου (από 21 
Οκτωβρίου 2016). «Τα ανε-
μοδαρμένα ύψη» της Έμιλυ 
Μπροντέ. Διασκευή-Σκηνο-
θεσία: Γιάννης Καλαβριανός. 
Στο ρόλο του Χίθκλιφ ο Γιώρ-
γος Γλάστρας (από 10 Φε-
βρουαρίου 2017).
Στο Φουαγιέ της ΕΜΣ, «Οι-
κογενειακή γιορτή» (Festen) 
των Τ. Βίντερμπεργκ, Μ. Ρού-
κοφ, Μπ. Χρ. Χάνσεν. Θε-
ατρική διασκευή: Ντέιβιντ 
Έλντριτζ. Μετάφραση: Αλ. 
Δανέζη Κνούτσεν, Μ. Δού-
νιας. Σκηνοθεσία: Γιάννης 
Παρασκευόπουλος. Τον Χέλ-
γκε ερμηνεύει ο Βασίλης 
Σπυρόπουλος και τον Κρί-
στιαν ο Χρίστος Στυλιανού 
(από 25 Νοεμβρίου 2016). 
«Δηλητήριο» (προσωρινός 
τίτλος) της Λοτ Φέικεμανς. 
Μετάφραση-Σκηνοθεσία: 
Γιάννης Μόσχος (από 17 Φε-
βρουαρίου 2017).

Στο Βασιλικό Θέατρο, «Ψύλ-
λοι στα αυτιά» του Ζωρζ Φε-
ντώ. Μετάφραση: Μίνως 
Βολανάκης. Σκηνοθεσία: 
Γιάννης Αναστασάκης. Στο δι-
πλό πρωταγωνιστικό ρόλο ο 
Ταξιάρχης Χάνος (από 18 Νο-
εμβρίου 2016). «Δωδεκάτη 
Νύχτα» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. 
Μετάφραση: Νίκος Χατζό-
πουλος. Σκηνοθεσία: Νίκος 
Μαστοράκης (από 3 Φε-
βρουαρίου 2017). Μία επιθε-
ώρηση ακόμη σε κείμενα και 
σκηνοθεσία Χρήστου Παπα-
δημητρίου (από 28 Απριλίου 
2017).
Στη Μονή Λαζαριστών – Σκη-
νή Σωκράτης Καραντινός, 
«Το τρίτο στεφάνι» του Κώστα 
Ταχτσή. Διασκευή: Σταμ. Φα-
σουλής, Θαν. Νιάρχος. Σκη-
νοθεσία: Θανάσης Παπαγε-
ωργίου. Στο ρόλο της Εκάβης 
η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου 
(από 7 Οκτωβρίου 2016). 
Στο Μικρό Θέατρο Μονής 
Λαζαριστών, «Γκιακ» του Δη-
μοσθένη Παπαμάρκου. Δια-
σκευή-Σκηνοθεσία: Γεωργία 
Μαυραγάνη (από 13 Ιανου-
αρίου 2017).
Παιδική Σκηνή – Βασιλικό 
Θέατρο:«Οικογένεια Νώε» 
της Ξένιας Καλογεροπούλου 
και του Θωμά Μοσχόπουλου. 
Σκηνοθεσία: Στέλλα Μιχαηλί-
δου (από 9 Οκτωβρίου 2016).
Βασιλικό Θέατρο  (Λεωφ. 
Μεγ. Αλεξάνδρου, τηλ. 231 
520 0000): το έργο του Δημη-
τρίου Κορομηλά «Ο αγαπητικός 
της βοσκοπούλας», σε σκηνο-
θεσία Σταμάτη Φασουλή. Μέ-
χρι 11/9. Στις 16,17,18/9 η πα-
ράσταση "Επτά επί Θήβας", σε 
μετάφραση Γιώργου Μπλάνα, 
Σκηνοθεσία Τσέζαρι Γκραουζίνι.
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονι-
κών Σπουδών (Εθν. Αμύνης 2, 
τηλ. 2315200000): 3/9. «Από το 
Σκοτάδι στο Φως: Οχτώ Απο-
σπάσματα Αρχαίων  Τραγωδι-
ών». Θεατρική Ομάδα Κωφών 
«Τρελά Χρώματα». Διασκευή-
Σκηνοθεσία: Έλλη Μερκούρη. 
Στις 8/9. Χορός  «ΑΝΑΜΕΣΑ» α-
πό την Ομάδα Χορού VIS 
MOTRIX σε Χορογραφία- Σκη-

νοθεσία: Κων/νου Γεράρδου. 
Στις 5/10. Compassion από 
Schaubuhne. Παράσταση από 
τη γνωστή βερολινέζικη θεα-
τρική ομάδα, που κινείται στα 
όρια θεάτρου ντοκουμέντο, 
θεάτρου της επινόησης και 
δραματικού θεάτρου.
Μονή Λαζαριστών (Κολοκο-
τρώνη 21, τηλ. 2310589200): 
στις 5/9. Συναυλία «Πρατσινάκη 
5. Αδερφός τ' αδερφού βοή-
θεια…». Πέντε αδέρφια που ε-
νώνουν τις φωνές τους και 
τραγουδούν με τη δική τους, 
ξεχωριστή αισθητική, βασισμέ-
νοι στο μουσικό τους δέσιμο 
που κρατά από την κοινή παιδι-
κή τους ηλικία και συνεχίζεται 
ακμαίο μέχρι και σήμερα. Στις 
7/9:Συναυλία Θεόφιλος Πουτα-
χίδης και Apolas Lermi: Η Tonya 
συναντά την Οινόη. Μουσική 
σύμπραξη καρδιάς και ψυχής... 
Στις 9/9. Live με τους Locos de 
atar και χορευτική παράσταση 
«Encuentro». Στις 12/9. Ανοιχτή 
σκηνή.  Αυτοσχέδιο ι  κα ι 
Rebetone. Ανακαλύπτοντας νέ-
ες μουσικές και όργανα… Στις 
15,16/9. Φεστιβάλ Γεύσης και 
Πολιτισμού. Ένα ταξίδι αισθήσε-
ων και γαστρονομίας… Ώρα 7 
με 12.30 μετά τα μεσάνυχτα.
Θέατρο Δάσους (Σέιχ Σού, τηλ. 
2315200000): Στις 8,9/9. «Λυσι-
στράτη» του Αριστοφάνη σε 
σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρι-
νού από το Εθνικό Θέατρο.
Θέατρο Αυλαία (Πλατεία 
ΧΑΝΘ, πλευρά Τσιμισκή, τηλ. 
2310 237700): Στη 1,2,3/10. «Ο 
Αδαής και ο Παράφρων» του Τ. 
Μπέρνχαρτ από την ομάδα 
θεάτρου «Χαίρεται». Μια άγρια 
κωμωδία για την τραγωδία της 
τέχνης, της επιστήμης και της 
γονεϊκής χειραγώγησης. Στις 
6/10. «Lippy από Dead Center 
Company (Ιρλανδία). 

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

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

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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λαμβάνουν όταν τους δί-
νεται 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 λόγια 
να γίνουν κάποτε πράξη. 
Εμείς εντοπίζουμε κάποια 
σοβαρά προβλήματα και 
καταθέτουμε τις προτά-
σεις 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 δι-
αμόρφωση των χώρων που 
περιβάλλουν τα μνημεία, 
τα μουσεία και κυρίως 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 πινακίδων 
σε τουλάχιστον δύο γλώσ-
σες για την καλύτερη ενη-
μέρωση των επισκεπτών. 
στ) Να υπάρχουν ξεναγοί 
στους αρχαιολογικούς χώ-
ρους για τους επισκέπτες. 
ζ) Να τυπωθούν έντυπα με 
πληροφορίες για την πόλη 
και τα αξιοθέατά της. 
η) Να τοποθετηθούν κα-
τάλληλα κιόσκια σε όλους 
τους χώρους για την εγκα-
τάσταση των ξεναγών ή 

άλλων υπαλλήλων του 
δήμου, από τα οποία θα δι-
ανέμονται και τα έντυπα με 
τις σχετικές πληροφορίες. 
θ) Η αξιοποίηση των κλει-
στών μνημείων, όπως εί-
ναι οι τέως φυλακές του 
Γεντί Κουλέ και ορισμένα 
περιφραγμένα μνημεία στα 
οποία είναι αδύνατη η πρό-
σβαση των επισκεπτών. 
ι) Να εξετασθεί το ενδε-
χόμενο της κάλυψης των 
αρχαιολογικών χώρων με 
διάφανα καλαίσθητα σκέ-
παστρα, όπως π.χ. των χώ-
ρων της πλατείας Ναυαρί-
νου, τόσο για τη δική τους 
προστασία από την κακο-
καιρία, 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 σέβε-
ται τον πολίτη και να τηρεί 
τις εξαγγελίες της. 

Μέτρα για την πρόσβαση 
Εκτός όμως από τα έργα 

για την προστασία και ανά-
δειξη των μνημείων της πό-
λης, θα πρέπει παράλληλα 
να παρθεί και μια σειρά μέ-
τρων για τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης σ’ αυτά. Πα-
ρακάτω αναφέρουμε ορι-

σμένα: 
α) Να κυκλοφορήσει έντυ-
πο υλικό (χάρτες, σχεδια-
γράμματα) για τον εύκολο 
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. 
γ) Σήμανση στις κεντρι-
κές αρτηρίες και καλύτερη 
σήμανση των μικρότερων 
δρόμων, που θα καθοδη-
γούν σωστά τον επισκέπτη, 
αλλά και τον κάτοικο της 
πόλης, προς τα μνημεία και 

τα αξιοθέατα. 
Εκτός αυτών, θα πρέπει 

να διοργανώνονται εκδη-
λώσεις πέριξ των χώρων 
των μνημείων, ώστε να γί-
νονται επισκέψιμα και μ’ 
αυτόν τον τρόπο. 
Σημ. Το κείμενο περιλαμ-
βάνεται στο βιβλίο «Θεσ-
σαλονίκης» με άρθρα του 
εκδότη Αντώνη Μαλλιάρη 
στην εφημερίδα «Πολιτι-
σμικά» και πρωτοδημοσι-
εύτηκε στην εφημερίδα τον 
Απρίλιο του 2007. Παρά τις 
επισημάνσεις, δεν έγινε τί-
ποτε από όσα προτείνονται 
για την ανάδειξη των μνη-
μείων της πόλης και το άρ-
θρο παραμένει επίκαιρο.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Θεσσαλονίκη    O χώρος και τα μνημεία της πόλης 

90 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ ΔΕΘ 1926-2016 Το πολιτιστικό  
καλοκαίρι συνεχίζεται

Φέτος το στοιχείο που χα-
ρακτηρίζει περισσότερο από 
κάθε άλλη φορά την Έκ-
θεση είναι η διεθνοποίηση, 
αφού μεγάλες αγορές του 
εξωτερικού της δίνουν ψήφο 
εμπιστοσύνης με την εθνι-
κή τους συμμετοχή. Μετά 
από τέσσερα χρόνια επανέρ-
χεται ο θεσμός της Τιμώμε-
νης Χώρας, ρόλο που θα υπο-
στηρίξει δυναμικά η Ρωσία, 
η οποία θα καταλάβει με τις 
επιχειρήσεις της εκθεσια-
κό χώρο 3.000 τ.μ. Πρόκει-
ται για ένα ιδιαίτερα θετικό 
και ηχηρό μήνυμα τόσο για 
τη ΔΕΘ όσο και για τη χώρα, 
που ανοίγει τον δρόμο για τη 
σύσφιξη των οικονομικών 
δεσμών Ελλάδας-Ρωσίας. Η 
διεθνής «βεντάλια» όμως πε-
ριλαμβάνει και άλλες μεγά-
λες ξένες συμμετοχές, όπως 
αυτές της Τουρκίας και της 
Νότιας Κορέας.

Στη προηγούμενη διοργά-

νωση η επετειακή 80η ΔΕΘ 
φιλοξένησε περί τους 1.000 
εκθέτες σε 27.000 τ.μ., υπο-
δέχθηκε 13 διεθνείς συμμε-
τοχές, ενώ προσέλκυσε πε-
ρισσότερους από 210.000 
επισκέπτες. Η 81η ΔΕΘ θα 
δώσει το στίγμα της νέας 
εποχής, τιμώντας παράλλη-
λα τα 90 χρόνια ζωής του 
εθνικού εκθεσιακού φορέα. 
Για τον σκοπό αυτό είναι 
εμπλουτισμένη με θεματικά 
αφιερώματα που καλύπτουν 
μια ευρεία γκάμα ενδιαφερό-
ντων, από την τεχνολογία 

και τον πρωτογενή τομέα μέ-
χρι την επιχειρηματικότητα 
και την διατροφή-γαστρονο-
μία, αλλά και με επετειακές 
και ψυχαγωγικές εκδηλώ-
σεις, που θα περιλαμβάνουν 
μεταξύ άλλων καθημερινές 
συναυλίες, θεατρικά δρώμε-
να και δράσεις πολιτισμού. 
Τα θεματικά αφιερώματα 
της 81ης ΔΕΘ αποτυπώνουν 
την ανάγκη για υλοποίηση 
νέων παραγωγικών επενδύ-
σεων και για αξιοποίηση των 
τεχνολογιών πληροφορικής-
επικοινωνίας.

κης και το Μέγαρο Μουσι-
κής λειτουργούν και πάλι, 
ως τα μέσα Σεπτεμβρίου, τον 
θερινό κινηματογράφο της 
ταράτσας του κτιρίου Μ2. 
Πρόκειται για μια πρωτο-
βουλία η οποία αγκαλιάστη-
κε από το κοινό της πόλης 
κατά τους μήνες Ιούνιο και 
Ιούλιο, όταν η πληρότητα 
του χώρου έφτανε το 100%.

Ως τα μέσα Σεπτεμβρίου 
συνεχίζεται και το Φεστι-
βάλ της Μονής Λαζαριστών 
με τέσσερις μουσικές εκδη-
λώσεις και μια γαστρονομι-
κή. Η τελευταία φιλοδοξεί 
να αποτελέσει ένα φεστιβάλ 
γεύσης και πολιτισμού, μέσα 
από το οποίο θα καταγραφεί 
γευστικά το παρελθόν της 
Θεσσαλονίκης, ενώ παράλ-
ληλα θα παρουσιαστούν διά-
φορες τοπικές αλλά και εθνι-
κές κουζίνες. Δηλαδή, άρτος 

και θεάματα στα Δυτικά.
Από τις εκδηλώσεις ανοι-

κτού χώρου δεν θα μπορού-
σε να λείψει το Θέατρο Δά-
σους, στο οποίο θα φιλοξε-
νηθούν δυο έργα του Αρι-
στοφάνη. Το πρώτο είναι ο 
Πλούτος, με τους Γ. Κιμού-
λη, Γ. Μπέζο και Π. Φιλιπ-
πίδη στους βασικούς ρόλους. 
Η δεύτερη παράσταση θα εί-
ναι η Λυσιστράτη, του Εθνι-
κού Θεάτρου, με πολλούς 
γνωστούς ηθοποιούς. 

Αν στις προαναφερόμενες 
εκδηλώσεις συμπεριλάβουμε 
εκείνες του ΠΙΚ-ΝΙΚ Urban 
Festival που διεξάγεται στη 
Ρωμαϊκή αγορά, αλλά και τις 
καθιερωμένες συναυλίες της 
Βαλκανικής Πλατείας και 
της Διεθνούς Έκθεσης, τότε 
δεν θα πρέπει να αμφιβάλου-
με για τη συνέχιση του πολι-
τιστικού καλοκαιριού μέσα 
στον Σεπτέμβριο.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Συνέχεια από τη σελ. 1
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O μεγαλύτερος «Ομάλ» 
Μία διεκδίκηση στα ρεκόρ Γκίνες για τον μεγαλύτερο 
σε μήκος και σε αριθμό συμμετεχόντων ποντιακό 
χορό «Ομάλ», θα επιχειρηθεί μέσα από τη συναυλία 
«Μαζί…με ψυχή!» των αδελφών Κωνσταντίνου και 
Ματθαίου Τσαχουρίδη κατά τη διάρκεια της 81ης 
ΔΕΘ. Στις 13 Σεπτεμβρίου, θα σχηματιστεί ένας 
χορός «Ομάλ», ο οποίος θα περικυκλώσει όλο το 
εκθεσιακό κέντρο της Θεσσαλονίκης και ένα μέρος 
του κέντρου της πόλης. 

 Θέρμης δρώμενα
Ένα πλούσιο πρόγραμμα σε κάθε δημοτική 
ενότητα και σε όλα τα χωριά του Δήμου Θέρμης 
περιλαμβάνουν τα φετινά Θέρμης Δρώμενα 2016, 
που συνεχίζονται και τον Σεπτέμβριο, με μουσικές 
παραστάσεις, θέατρο σκιών, συναυλίες γνωστών 
καλλιτεχνών, θεατρικές παραστάσεις, γλέντια, 
χορούς, κουκλοθέατρο, βραδιές γευσιγνωσία κ.ά. 
(βλ. σελ. 14-15, πληρ. τηλ. 2310463423) 

Ένα ταξίδι γαστρονομίας…
Φεστιβάλ Γεύσης και Πολιτισμού  διοργανώνει 
για πρώτη φορά φέτος το Φεστιβάλ Μονής 
Λαζαριστών, στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου, τιμώντας 
τον γαστρονομικό πολιτισμό της Θεσσαλονίκης. 
Πρόκειται για ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων και 
πολιτισμών, στο οποίο θα συμμετέχουν εστιατόρια 
της Θεσσαλονίκης. Οι επισκέπτες θα μπορούν να 
δοκιμάζουν τις δημιουργίες των εστιατορίων, αλλά 
και το κρασί γνωστών οινοποιών, μ’ ένα συμβολικό 
εισιτήριο (3 ευρώ). 

Ρώσικες ιστορίες
Εννέα σύγχρονοι Ρώσοι καλλιτέχνες, με εννέα 
δικές τους εικαστικές ιστορίες φιλοξενούνται μέχρι 
τις 15 Οκτωβρίου στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης στη Μονή Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη 25, 
Σταυρούπολη, τηλ. 231 058 9185). Στην έκθεση με 
τίτλο «Εννέα Ρωσικές Ιστορίες. Σύγχρονοι καλλιτέχνες 
από τις συλλογές του ΚΜΣΤ» παρουσιάζονται 
έργα σημαντικών Ρώσων καλλιτεχνών, τα οποία 
δωρίθηκαν από τους ίδιους και ανήκουν στις 
συλλογές του ΚΜΣΤ ή είναι χρησιδάνεια μακράς 
διαρκείας. 

Το έργο του Στέργιου Δελιαλή

Τι μπορεί να συνδέει το εξώφυλλο του δίσκου του 
Διονύση Σαββόπουλου, Το Περιβόλι του Τρελού, 
την αφίσα της discotheque HELP και του Music Hall 
Medusa, τις φρυγανιές Βοσινάκη, τις σακούλες των 
βιβλιοπωλείων Μαλλιάρης Παιδεία και Μόλχο και τις 
επιγραφές γνωστών café-bar της Θεσσαλονίκης, 
όπως το On The Road και το Café Νίκης 35; Ένας 
δημιουργός. Designer, έτσι δηλώνει ο Στέργιος 
Δελιαλής εδώ και 55 χρόνια. Σχέδια, χώροι 
κατασκευές, και φυσικά ένα Μουσείο Design, όλα 
δημιουργίες του Στέργιου Δελιαλή, φιλοξενούνται 
στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 
(λιμάνι, τηλ. 231 059 3270) του Κρατικού Μουσείου 
Σύγχρονης Τέχνης, έως την 1 Οκτωβρίου 2016, στην 
έκθεση με τίτλο  «Στέργιος Δελιαλής, Designer.55 
Χρόνια Graphics - Χώροι - Κατασκευές -  και ένα 
Μουσείο Design».

Σεπτέμβριος όπως… πολιτισμός
Το τμήμα πολιτισμού του δήμου Παύλου Μελά 
οργάνωσε για το Σεπτέμβριο ένα συναρπαστικό 
καλλιτεχνικό ταξίδι – διάχυση του πολιτισμού 
στις πλατείες, στις γειτονιές, στα θέατρα, στους 
ανοιχτούς χώρους, εκδηλώσεις που εντάσσονται 
σε πέντε διαφορετικές θεματικές ενότητες, με 
έμφαση σε όλα τα είδη μουσικής, το χορό, το 
θέατρο σκιών, το κουκλοθέατρο, την αφήγηση 
παραμυθιών, αφιέρωμα στον Πόντο."Σεπτέμβριος 
όπως … πολιτισμος" είναι ο τίτλος των εκδηλώσεων 
στη Σταυρούπολη, Πολίχνη, Ευκαρπία (βλ. πολ. ημερ.). 

Το BBC2 στη Θεσσαλονίκη

H νέα εκπομπή του διάσημου Βρετανού σεφ και 
τηλεπαρουσιαστή Rick Stein με τίτλο «Rick Stein’s 
Long Weekends, με περί τους 6 εκατομμύρια 
τηλεθεατές παγκοσμίως, θα παρουσιάσει τη 
Θεσσαλονίκη ως ιδανικό προορισμό γαστρονομικού 
τουρισμού και πολιτισμικού τουρισμού. Το βρετανικό 
τηλεοπτικό δίκτυο BBC2 έκανε τον Ιούλιο τηλεοπτικά 
γυρίσματα στην πόλη (σε ταβερνάκια, εστιατόρια, 
μαγαζιά). Στη φωτογραφία η συνεργάτιδα μας Κική 
Εμμανουηλίδου, προσφέρει στον Rick Stein το νέο 
της βιβλίο με τίτλο « Γεύσεις από την Ελλάδα» που 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μαλλιάρης παιδεία. 

Παγκόσμιο Συνέδριο Αρχιμαγείρων
Για πρώτη φορά σε χώρα της Μεσογείου, 
στην Ελλάδα, θα γίνει το Παγκόσμιο Συνέδριο 
Αρχιμαγείρων (Worldchefs Congress και Expo 2016), 
από τις 24 – 27 Σεπτεμβρίου 2016, στο Διεθνές και 
Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Αρχιμάγειρες, 
επικεφαλείς ξενοδοχειακών μονάδων και 
εστιατορίων, διευθυντές εταιρειών τροφίμων, 
νέα ταλέντα στον κλάδο της μαγειρικής και της 
ζαχαροπλαστικής, μαζί με επιχειρήσεις εισαγωγής 
και εξαγωγής τροφίμων και εξοπλισμού απ’ όλον 
τον κόσμο, θα βρεθούν κάτω από μια στέγη για 
5 ημέρες, να δικτυωθούν, να ενημερωθούν και 
τελικά να αναπτύξουν περαιτέρω τις εργασίες και το 
επάγγελμα τους. ( πληρ.www.worldchefs2016.org). 

Ραιδεστός – Θεσσαλονίκη
Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 
συνεχίζεται η περιοδική έκθεση με τίτλο: «Ραιδεστός 
– Θεσσαλονίκη. Αρχαιότητες σ’ ένα ταξίδι 
προσφυγιάς», στην οποία παρουσιάζεται, για πρώτη 
φορά, η «Συλλογή Ραιδεστού» του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Θεσσαλονίκης (Μανώλη Ανδρονίκου 
6,τηλ. 231 331 0299). Μέσα από αυτήν ξετυλίγονται 
η ιστορία και οι μνήμες των Ελλήνων που ζούσαν 
κάποτε στην Ανατολική Θράκη. Διάρκεια έως 31 
Ιανουαρίου 2017.

Η Θεσσαλονίκη της κατοχής
Έως τις 6 Νοεμβρίου θα συνεχιστεί η περιοδική 
έκθεση του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού 
(Λεωφ. Στρατού 2, τηλ. 231 330 6400)  με τίτλο 
«Στο περιθώριο του πολέμου: Η Θεσσαλονίκη της 
Κατοχής (1941-1944) μέσα από τη φωτογραφική 
συλλογή Βύρωνα Μήτου». Η συλλογή Βύρωνα 
Μήτου αποτελείται από φωτογραφίες Γερμανών 
στρατιωτών που υπηρέτησαν τη θητεία τους στην 

Ελλάδα στα χρόνια της γερμανικής κατοχής (1941-
1944) και είχαν αρχικά συλλεχθεί συστηματικά 
από ανώνυμο Γερμανό στρατιώτη.  Ο συλλέκτης 
Βύρων Μήτος, στη συνέχεια, αγόρασε το τμήμα της 
συλλογής που αφορούσε την Ελλάδα. 

Reworks- Διεθνές Φεστιβάλ μουσικής 
της Θεσσαλονίκης

Μουσικά κύματα, συναυλίες, live εμφανίσεις, 
εργαστήρια, ομιλίες, δωρεάν δρώμενα, θα 
παρουσιαστούν στο Reworks, το Διεθνές Φεστιβάλ 
μουσικής της Θεσσαλονίκης, την 12η χρονιά της 
διοργάνωσης, μετατρέποντας την Θεσσαλονίκη 
σε σημείο συνάντησης φίλων της μουσικής και 
μια εστία καλλιτεχνικής δημιουργίας. Για πρώτη 
φορά το Reworks, θα διαρκέσει 5 ημέρες και θα 
ανοίξει τις πόρτες του, την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου. 
(περισσότερες πληροφορίες στο www.reworks.gr).

Στο "Χωριό της Ειρήνης"
Το πρώτο του μουσικό φεστιβάλ πραγματοποιεί 
το «Χωριό της Ειρήνης» στο αμφιθέατρο των 
εγκαταστάσεών του στην Καρδία Θεσσαλονίκης 
στις 6-8 Σεπτεμβρίου. Στην τριήμερη διοργάνωση θα 
συμμετάσχουν καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής 
σκηνής (βλ. ημερ.). 

Αυτοσχέδια όργανα
Μια βραδιά μοναδικών μουσικών διαδρομών 
παρουσιάζεται στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 
στις 12 Σεπτεμβρίου. Οι μουσικοί δρόμοι που θα 
ακολουθηθούν όσο και τα μουσικά όργανα που θα 
χρησιμοποιηθούν δημιουργήθηκαν από το μεράκι 
και τον πειραματισμό των συντελεστών αυτής της 
συναυλίας.

Σινεμά με Θέα 2016
Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης ένωσαν ξανά τις δυνάμεις τους 
και πρότειναν στο κοινό μαγικές κινηματογραφικές 
βραδιές στο «Σινεμά με Θέα», στο roof του κτιρίου 
Μ2 του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης με τη 
μοναδική θέα στον Θερμαϊκό Κόλπο. Το «Σινεμά με 
Θέα» παραμένει ανοικτό από τις 29 Αυγούστου 
έως τις 15 Σεπτεμβρίου και προσκαλεί τους φίλους 
του κινηματογράφου να παρακολουθήσουν ταινίες 
που ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν απο το κοινό, την 
τελευταία πενταετία. 

Παρά θιν’ αλός στην Καλαμαριά

Με βραδιά λυρικού τραγουδιού με τη διεθνούς 
φήμης σοπράνο Μυρτώ Παπαθανασίου,με 
εμφανίσεις στα μεγαλύτερα λυρικά θέατρα του 
κόσμου (N.Yόρκη, Bιέννη, Παρίσι κ.λπ.), ανοίγουν οι 
εκδηλώσεις του Φεστιβάλ του Παρά θιν' αλός του 
Δήμου Καλαμαριάς. H διάσημη ελληνίδα σοπράνο 
εμφανίζεται στις 5 Σεπτεμβρίου στο Κυβερνείο, 
συνοδευόμενη από την ορχήστρα Δωματίου Contra 
Tempo. Σε μουσική διεύθυνση του Βλαδίμηρου 
Συμεωνίδη γνωστές άριες και εισαγωγές από 
αγαπημένες όπερες συνθέτουν το πρόγραμμα της 
βραδιάς. Το Φεστιβάλ, που διοργανώνεται από το 
1990 και αποτελεί τον κορυφαίο πολιτιστικό θεσμό 
του δήμου Καλαμαριάς και ένα από τα σπουδαιότερα 
καλλιτεχνικά γεγονότα της πόλης, φιλοξενώντας κάθε 
χρόνο σπουδαιότατους καλλιτέχνες, θα διαρκέσει 
από τις 5 μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου. Πληρ. τηλ.: 2313 
314570, 314578. 

Εκδηλώσεις - εικαστικά - τέχνες
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Στα δημοτικά σχολεία, που γίνονται πλέον 
ενιαίου τύπου,  μειώνονται οι ώρες διδασκα-
λίας και τα εξεταζόμενα μαθήματα και αρχί-
ζει να εφαρμόζεται πιλοτικά η περιγραφική 
αξιολόγηση των μαθητών. Το ωράριο θα λή-
γει στις 1.15 μ.μ. ενώ το ωράριο των ολοήμε-
ρων σχολείων θα ξεκινά στις 1.15 μ.μ. και θα 
τελειώνει στις 4 μ.μ. Για την σύσταση των 
ολοήμερων απαιτείται να υπάρχει ο ελάχι-
στος αριθμός των 14 μαθητών, γεγονός που 
έχει προκαλέσει αντιδράσεις από γονείς και 
εκπαιδευτικούς. Από τη νέα σχολική χρονιά 
θα υπάρχει δυνατότητα πρόωρης λειτουρ-
γίας των δημοτικών σχολείων από τις 07 το 
πρωί, καθώς και μελέτη των μικρών μαθη-
τών στο σχολείο. Ειδικότερα, για την εφαρ-
μογή του νέου προγράμματος στα δημοτικά 
σχολεία αφαιρούνται εβδομαδιαίως 5 διδα-
κτικές ώρες, καθώς η διδασκαλία θα ολοκλη-
ρώνεται 45 λεπτά νωρίτερα από το παλιό σύ-
στημα, με το οποίο τα παιδιά σχολούσαν στις 
2 μ.μ. Τα μαθήματα που κόβονται κατά μία 
ώρα στην Α’ και Β’ δημοτικού είναι τα Ελ-
ληνικά και η Μουσική. Στη Γ’ και Δ’ περι-
κόπτεται η Μελέτη Περιβάλλοντος, στην Ε’ 
και ΣΤ’ αφαιρούνται διδακτικές ώρες από τα 
Θρησκευτικά και τη Θεατρική Αγωγή. Από 
όλες τις τάξεις αφαιρούνται μία ώρα Γυμνα-
στικής και Αγγλικών. 

Στα γυμνάσια, τα τρία τρίμηνα, στα οποία 
χωριζόταν η σχολική χρονιά, γίνονται δύο 
τετράμηνα, ενώ μειώνεται ο χρόνος των 
προαγωγικών εξετάσεων, αλλά και τα μα-
θήματα. Στο πρώτο τετράμηνο οι μαθητές 
θα διαγωνίζονται σε ένα ωριαίο διαγώνισμα 
για όλα τα μαθήματα. Σε εκείνα τα μαθήμα-
τα που δεν εξετάζονται στο τέλος του δεύτε-
ρου τετράμηνου, οι μαθητές θα γράφουν μια 

συνθετική εργασία ή ένα ωριαίο διαγώνισμα. 
Οι συνθετικές εργασίες θα γίνουν εργαλείο 
για τους καθηγητές, καθώς θα μπορούν να 
τις υποβάλουν στους μαθητές σε όλα τα γνω-
στικά αντικείμενα, και θα περιλαμβάνονται 
στην τελική τους βαθμολογία.

Όσον αφορά τα ιδιωτικά σχολεία, έρχο-
νται αλλαγές  με νομοθετική ρύθμιση που 
κατατέθηκε στη βουλή. Το υπουργείο Παι-
δείας δίνει περιθώριο μια διετία στα ιδιωτι-
κά σχολεία να αξιολογήσουν τους εκπαιδευ-
τικούς τους και με το τέλος αυτού του χρό-
νου, η σχέση εργασίας του εκπαιδευτικού με 
το σχολείο ισχυροποιείται και περιορίζεται η 
απόλυση. Η διαμάχη ανάμεσα στο υπουργείο 
και τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων 
αφορά τον τρόπο που μπορεί να καταγγελθεί 
η σύμβαση ορισμένου χρόνου που θα συνά-
πτει ο εκπαιδευτικός με το ιδιωτικό σχολείο. 
Το υπουργείο δίνει το δικαίωμα στους ιδιο-
κτήτες να προχωρήσουν στη λήξη της συ-
νεργασίας μόνο μετά την ολοκλήρωση των 
δύο ετών που ορίζει η σύμβαση του εκπαι-
δευτικού και όχι νωρίτερα. Παράλληλα, ο 
εργοδότης θα πρέπει να αποδείξει αιτιολο-
γημένα ότι ο εκπαιδευτικός διαταράσσει το 
εκπαιδευτικό κλίμα στο σχολείο και ότι γι’ 
αυτό πρέπει να απομακρυνθεί. Οι ιδιοκτή-
τες των σχολείων δηλώνουν πως η διατύπω-
ση του νομοσχεδίου είναι «ασαφής», ενώ η 
Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών 
τονίζει πως οι εκπαιδευτικοί «απολύονται 
αναιτιολόγητα και εντελώς ελεύθερα».

Εκτός των παραπάνω, στα σχολεία δημι-
ουργούνται τάξεις προσφύγων, με πολυμορ-
φικό πρόγραμμα. Οι τάξεις υποδοχής που θα 
δημιουργηθούν θα προετοιμάσουν τα παιδιά 
στην τυπική εκπαίδευση. 

Mε αλλαγές στην εκπαίδευση   

Νέα σχολική χρονιά
Η ανάγνωση βιβλίων  

δίνει μακροζωία! Συνέχεια από τη σελ. 1

Οι ερευνητές με επικεφαλής την καθηγήτρια επιδημιολο-
γίας Μπέκα Λέβι της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπι-
στημίου Yale, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περι-
οδικό κοινωνικής ιατρικής «Social Science and Medicine», 
ανέλυσαν στοιχεία για 3.635 ανθρώπους, συσχετίζοντας τις 
αναγνωστικές συνήθειες καθενός με τη γενικότερη κατάστα-
ση της υγείας του σε βάθος δώδεκα ετών. 

Διαπιστώθηκε ότι όσοι διάβαζαν περίπου τρεισήμισι ώρες 
την εβδομάδα ήταν κατά μέσο όρο 17% λιγότερο πιθανό να 
πεθάνουν πρόωρα από οποιαδήποτε αιτία, ενώ για όσους διά-
βαζαν πάνω από τρεισήμισι ώρες εβδομαδιαίως η πιθανότητα 
ήταν 23% μικρότερη. 

 Στη διάρκεια της δωδεκαετούς μελέτης πέθαναν το 27% 
των αναγνωστών βιβλίων και το 33% όσων δεν διάβαζαν κα-
θόλου βιβλία. Όσα περισσότερα βιβλία διάβαζε κάποιος, τόσο 
μειωνόταν ο κίνδυνος θανάτου. 

 Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η ανάγνωση βιβλί-
ων βοηθά στον ύπνο, στην ψυχική διάθεση, στην καθυστέ-
ρηση της νόσου Αλτσχάιμερ κ.ά. 

Η νέα μελέτη σύμφωνα με τη Λέβι δείχνει ότι «η ανάγνωση 
βιβλίων ακόμη και για μισή ώρα καθημερινά προσφέρει ση-
μαντικό πλεονέκτημα επιβίωσης σε σχέση με όσους δεν δια-
βάζουν καθόλου. Και αυτό το πλεονέκτημα για τους αναγνώ-
στες των βιβλίων ισχύει άσχετα με το εισόδημά τους, τη μόρ-
φωσή τους, την εξυπνάδα, το φύλο, την ηλικία, την οικογε-
νειακή κατάσταση ή άλλες παραμέτρους». 

Οι ερευνητές επισήμαναν ότι τα βιβλία προάγουν το λεγό-
μενο βαθύ και αφοσιωμένο διάβασμα -περισσότερο από τις 
εφημερίδες, τα περιοδικά ή τις αναρτήσεις στα κοινωνικά δί-
κτυα- πράγμα που ωφελεί περισσότερο το νου και τον εγκέ-
φαλο. Επιπλέον το λεξιλόγιο, η λογική, η συγκέντρωση και η 
κριτική σκέψη ευνοούνται από τα βιβλία, ιδιότητες που επί-
σης συμβάλλουν στο πλεονέκτημα επιβίωσης που χαρίζει η 
ανάγνωσή τους.

 Η έρευνα δεν έκανε διάκριση για το είδος των βιβλίων, 
όμως οι περισσότεροι συμμετέχοντες διάβαζαν λογοτεχνία. 
Μία μελλοντική έρευνα θα μελετήσει τις ωφέλειες των βιβλί-
ων σε μεγαλύτερο βάθος, αναζητώντας απαντήσεις στο κατά 
πόσο τα ηλεκτρονικά βιβλία έχουν το ίδιο όφελος με τα πα-
ραδοσιακά έντυπα βιβλία, αν κάποιο είδος βιβλίων είναι σα-
φώς πιο «υγιεινό» κ.ά. 

Οι ερευνητές επισήμαναν επίσης ότι ο μέσος άνθρωπος που 
συμμετείχε στη μελέτη αφιέρωνε 3,9 ώρες την εβδομάδα στα 
βιβλία και 6,1 ώρες σε εφημερίδες και περιοδικά. Όπως εί-
παν, αν αυτή η τάση αντιστρεφόταν υπέρ των βιβλίων, θα 
υπήρχε μεγαλύτερο όφελος για την υγεία. Οκτωβρίου. Με κωδικό «Αστυβάλ», συγκε-

ρασμός των εννοιών άστυ και φεστιβάλ, τα 
Δηµήτρια 2016, όπως υποστηρίζει ο δήμος, 
θα μεταμορφώσουν την πόλη σε ένα μεγά-
λο εργοτάξιο πολιτισµού. Ο προϋπολογισμός 
ανέρχεται στις 400.000 ευρώ και το πρό-
γραμμα περιλαμβάνει συνολικά 43 εκδηλώ-
σεις που θα λάβουν χώρα σε κλειστούς, αλλά 
και ανοιχτούς χώρους, όπως μεταξύ άλλων: 
Καπάνι, πλατεία Άθωνος, πλατεία Αριστοτέ-
λους, Αγιορειτική Εστία και Σφαγεία.

«Δεν θέλουμε εκδηλώσεις για λίγους αλλά 
πρωτότυπες βραδιές, που θα αφορούν τους 
νέους και τους παλαιότερους και που θα προ-
σελκύουν τον κόσμο. Τα κριτήρια που θέσα-
με ήταν για άρτια ποιοτικές εκδηλώσεις, με 
διεθνή προσανατολισμό, αλλά και έμφαση 
στις εγχώριες ιδέες», σύμφωνα με την αντι-
δήμαρχο πολιτισμού και παιδείας κ. Ελένη 
Χρυσίδου. Οι 17 εκδηλώσεις είναι από Έλ-
ληνες καλλιτέχνες, ενώ ένα κομμάτι του 
προγράμματος, αφορά το προσφυγικό και 
την ένταξη των προσφύγων στην καθημερι-
νότητα της πόλης.

Ανοιχτή γραμμή για φοιτητές

51α Δημήτρια:  Κωδικός «Αστυβάλ» 

Συνέχεια από τη σελ. 1

Συνέχεια από τη σελ. 1

Οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης φρόντισαν να 
λειτουργήσει και φέτος ανοικτή γραμμή εξυ-
πηρέτησης, προκειμένου οι πρωτοετείς φοι-
τητές και φοιτήτριες του ιδρύματος να βοη-
θηθούν στην αναζήτηση και εύρεση στέγης.

Για το σκοπό αυτό είναι στη διάθεση των 
ιδιοκτητών διαμερισμάτων της Θεσσαλο-
νίκης η ιστοσελίδα του τμήματος σπουδών 
(dps.auth.gr), στην οποία καταχωρούνται τα 

ακίνητα που διαθέτουν προς ενοικίαση, αρ-
κεί να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα του 
τμήματος: 2310 997168, 995132, 994168, 
996743, 991372 και 991373 δίνοντας περι-
γραφή του ακινήτου τους, σχετικές φωτο-
γραφίες καθώς και τηλέφωνα επικοινωνίας.

Στην ίδια ιστοσελίδα και τις παραπάνω τη-
λεφωνικές γραμμές, μπορούν να επικοινω-
νούν και οι φοιτητές/φοιτήτριες για να ενη-
μερώνονται για τα διαθέσιμα διαμερίσματα.

Maθήματα αρχαρίων & προχωρημένων

τηλέφωνο: 6973472311
email: papkitar72@yahoo.gr

Δημήτρης Παππάς
Μουσικός

Καθηγητής κιθάρας
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Σχολικά βοηθήματα - νηπιαγωγείο - δημοτικό 
Mια μέρα στο σχολείο  
– τα νήπια
Διόπτρα

σχ. 26Χ30, σελ. 30
12,90€

Πάμε Σχολείο
πρώτες εμπειρίες
Πλατύπους

σχ. 21Χ21, σελ. 24
3,59€

Πάμε σχολείο;
Anubis

σχ. 22Χ22, σελ. 24
3,60€

Ο λύκος πάει σχολείο
Παπαδόπουλος

σχ. 22Χ22, σελ. 24
3,59€

Το τετράδιο της πρώτης μου 
γραφής
Παπαδόπουλος

σχ. 16Χ24, σελ. 96
3,59€

απο το Α στο Ω
Αιγαίο – Καλυψώ

σχ. 21Χ29, σελ. 20
2,70€

Παιχνίδια με αριθμούς 
Μίνωας

σχ. τσάντας, σελ. 64
5,31€

αγκαλιά μ' ένα βιβλίο στον 
παιδικό σταθμό
Μικρός Πρίγκιπας

σχ. 21Χ29, σελ. 96
10,49€

Αγκαλιά μ' ένα βιβλίο στο 
νηπιαγωγείο
Μικρός πρίγκιπας

σχ. 2129, σελ. 128
11,45€

Άλφα Βήτα Ξεκινώ
Μίνωας

σχ. 21Χ29, σελ. 58
11,61€

Προγραφικές ασκήσεις
Μεταίχμιο

σχ. 21Χ29, σελ. 138
8,91€

Μαθαίνω σωστά συλλαβές και 
λέξεις
Παπαδόπουλος

σχ. 21Χ29, σελ. 56
4,95€

Μαθαίνω σωστά την 
αλφαβήτα
παπαδόπουλος

σχ. 21Χ29, σελ. 56
4,95€

τα γράμματα – νηπιαγωγείο
Μεταίχμιο

σχ. 21Χ29, σελ. 82
8,91€

Παίζω και μαθαίνω στον 
παιδικό σταθμό
Ελληνοεκδοτική

σχ. 21Χ29, σελ. 76
7,47€

Παίζω και μαθαίνω στο 
προνήπιο
Ελληνοεκδοτική

σχ. 21Χ29, σελ. 102
8,06€

Εδώ προνήπιο
Παπαδόπουλος

σχ. 21Χ29, σελ. 104
8,09€

Μαθαίνω στον παιδικό σταθμό
Ωρίων 

σχ. 20Χ28, σελ. 112
περιέχει cd
11,45€

πάω στο νηπιαγωγείο
Ωρίων

σχ. 21Χ29, σελ. 152
11,45€

Τα φυλλαράκια της γλώσσας
Μεταίχμιο

σχ. 21Χ29, σελ. 48
6,93€

από τα βιβλιοπωλεία

Βιβλίο
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Σχολικά βοηθήματα - νηπιαγωγείο - δημοτικό 
Τα φυλλαράκια των 
μαθηματικών
Μεταίχμιο

σχ. 21Χ29, σελ. 48
6,93€

Disney PIXAR Διαβαζω και 
κατανοώ – Α' δημοτικού
Μεταίχμιο

σχ. 21Χ29, σελ. 66
7,92€

Τεστάκια μαθηματικών Γ' 
δημοτικού
Πατάκη

σχ. 21Χ29, σελ. 80
6,93€

Γλώσσα Δ' δημοτικού
Παπαδόπουλος

σχ. 21Χ29, σελ. 32
3,15€

Η πρώτη μου γραμματική – Α' 
και Β' δημοτικού
Πατάκη

σχ. 17Χ24, σελ. 264
9,04€

Φύλλα εργασίας για τη 
γλώσσα-ε' δημοτικού
Παπαδόπουλος

σχ. 21Χ29, σελ. 208
11,25€

Γίνομαι άριστος στα 
μαθηματικά βήμα βήμα – Γ' 
δημοτικού
Σαββάλας

σχ. 17Χ24, σελ. 272
10,53€

Μαθηματικά – Γλώσσα - 
πρώτη τάξη
www.grafoulis.gr

σχ. 17Χ24
4,48€

Παιχνίδια Προπαίδειας Α' και 
Β' δημοτικού
Παπαδόπουλος

σχ. 21Χ29, σελ. 56
5,39€

Διαίρεση – ηλικία 7+
Άγκυρα

σχ. 21Χ29, σελ. 64
5,31€

Καγκουρό: Μαθηματικά για 
όλους – για μαθητές από Γ' 
δημοτικού έως Γ' Λυκείου
Καγκουρό

σχ. 21Χ29, σελ. 112
14,34€

Ασκούμαι στη Γραμματική, 
την Ορθογραφία και την 
΄Εκθεση – Δ' τάξη δημοτικού
Μεταίχμιο

σχ. 17Χ24, σελ. 360
11,92€

Μαθηματικά Ε' ΔΗμοτικού 
Σαββάλας

σχ. 17Χ24, σελ. 496
15,03€

Γλώσσα Δ' δημοτικού
Σαββάλας

σχ. 17Χ24, σελ. 656
15,93€

Έκθεση Γ' δημοτικού
Πατάκη

σχ. 17Χ24, σελ. 160
8,87€

Συντακτικό της Νέας 
Ελληνικής Γλώσσας – Ε' και 
Στ' δημοτικού
Ζήτη

σχ. 17Χ24, σελ. 160
11,45€

Έλα να φτιάξουμε μια ιστορία
για παιδιά 7-12 ετών
Πατάκη

σχ. 17Χ24, σελ. 160
7,11€

Γλώσσα Γ' δημοτικού
Πουκαμισάς

σχ. 17Χ24, σελ. 448
16,65€

Φυσικά – ερευνώ και 
ανακαλύπτω – Στ' δημοτικού
Σαββάλας

σχ. 17Χ24, σελ. 560
13,41€

ΨΥΧΡΑ ΚΙ ΑΝΑΠΟΔΑ
Γραμματική και ορθογραφία – 
Α' δημοτικού
Μεταίχμιο

σχ. 20Χ27, σελ. 66
7,92€

από τα βιβλιοπωλεία

Βιβλίο
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Σχολικά βοηθήματα δημοτικό - γυμνάσιο - λύκειο 
Γλώσσα στ΄ δημοτικού
Πατάκη

σχ. 17Χ24, σελ. 622
14,33€

Το πρώτο μου ευρετήριο Α' 
δημοτικό
www.grafoulis.gr

σχ. 17Χ24
3,56€

Το συντακτικό του δημοτικού 
σχολείου – στ' δημοτικού 
Πατάκη

σχ. 17Χ24, σελ. 408
14,06€

Μαθαίνω να γράφω σωστά – 
για την Α' δημοτικού
Άγκυρα

σχ. 21Χ29, σελ. 104
5,04€

Φυσικά – για διαγωνισμούς 
Δ'. Ε' και Στ' δημοτικού
Πατάκη

σχ. 17Χ24, σελ. 216
9,72€

Θέματα εισαγωγικών 
εξετάσεων στα Πρότυπα 
Πειραματικά Γυμνάσια
Πουκαμισάς

Σχ. 17Χ24, σελ. 246
16,20€

Χημεία Γ' Γυμνασίου
Σαββάλας

σχ. 17Χ24, σελ. 496
15,03€

Ασκήσεις γραμματικής της 
Αρχαίας Ελληνικής
Πατάκης

σχ. 17Χ24, σελ. 944
22,84€

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ' 
Γυμνασίου
Χατζηθωμά

σχ. 17Χ24, σελ. 568
16,22€

Χημεία Β' Γυμνασίου
Ζήτη

σχ. 21Χ29, σελ. 288
11,45€

Λεξικό Ανωμάλων Ρημάτων 
της Αρχαίας Ελληνικής 
Γλώσσας
Κατώφλι

σχ. 14Χ21, σελ. 284
12,55€

Λεξικό Ρημάτων Αρχαίας 
Ελληνικής Ομαλών και 
Ανωμάλων
Πατάκη

σχ. 17Χ24, σελ. 496
15,75€

Ομήρου Οδύσσεια – Α' 
Γυμνασίου
Ελληνοεκδοτική 

σχ. 17Χ24, σελ. 544
15,23€

Αρχαία Ιστορία
Μεταίχμιο

σχ. 17Χ24, σελ. 480
10,59€

Ερμηνευτικές αναλύσεις 
στα κείμενα νεοελληνικής 
λογοτεχνίας Β' Γυμνασίου
Πατάκη

σχ. 17Χ24, σελ. 560
13,08€
Ανάπτυξη εφαρμογών 
σε προγραμματίστικο 
περιβάλλον – Γ’ λυκείου
Μαθηματική Βιβλιοθήκη

Σχ. 17Χ24, σελ. 800
22,23€
Συνοδεύεται από βιβλίο απαντήσεων

Βιολογία Β' Γυμνασίου
Σαββάλας

σχ. 17Χ24, σελ. 208
8,73€

Νεότερη και σύγχρονη Ιστορία 
– Γ' Γυμνασίου Ελληνοεκδοτική

σχ. 17Χ24, σελ. 528
13,50€

Ορθόδοξη πίστη και λατρεία
Θρησκευτικά Α΄ ενιαίου 
λυκείου Σμυρνιωτάκης

Σχ. 17Χ24, σελ.232
12,11€

Δημιουργική γραφή 
– Γ’ Λυκείου Σαββάλας

Σχ. 17Χ24, σελ. 1020
22,41€
Συνοδεύεται από βιβλίο απαντήσεων

από τα βιβλιοπωλεία

Βιβλίο
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Σχολικά βοηθήματα - γυμνάσιο - λύκειο 
Έκφραση Έκθεση – Β’ 
λυκείου Ελληνοεκδοτική

Σχ. 17Χ24, σελ. 440
16,20€
Συνοδεύεται από βιβλίο απαντήσεων

Ηθικά Νικομάχεια και Πολιτικά 
– Γ’ γενικού λυκείου
Πατάκη

Σχ. 17Χ24, σελ. 414
14,08€

Ολοκληρώματα – για φοιτητές
Πατάκη

Σχ. 14Χ21, σελ. 334
14,40€

Θεματογραφία της Αρχαίας 
Ελληνικής – Β’ και Γ’ Λυκείου
Χατζηθωμά

Σχ. 17Χ24, σελ. 584
18€
Συνοδεύεται από βιβλίο απαντήσεων

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας – 
Γ’ λυκείου
Σαββάλας

Σχ. 17Χ24, σελ. 688
21,33€

Ξενοφώντος Ελληνικά – Α’ 
γενικού λυκείου
Πατάκη

Σχ. 17Χ24, σελ. 408
13,35€

Χημεία – Γ’ λυκείου
Ελληνοεκδοτική

Σχ. 17Χ24, σελ. 842
22,50€
Συνοδεύεται από βιβλίο απαντήσεων

Επίκαιρος λόγος – θέματα για 
την έκθεση στο λύκειο
Σαββάλας

Σχ. 17Χ24, σελ. 558
13,41€

Ο Πρωταγόρας του Πλάτωνα – 
Γ’ λυκείου
Μεταίχμιο

Σχ 17Χ24, σελ. 268
13,02€

Βιολογία Γ’ λυκείου
Smart Learn

Σχ. 17Χ24, σελ. 448
26,71€

Χημεία Β’ Λυκείου – Γενικής 
Παιδείας
Σαββάλας

Σχ. 17Χ24, σελ. 768
17,91€

Μαθηματικά Γ’ ΕΠΑΛ
Μαθηματική Βιβλιοθήκη

Σχ. 17Χ24, σελ. 448
17,64€

Έκφραση έκθεση α’ γενικού 
λυκείου 
Πατάκη

Σχ. 17Χ24, σελ. 382
12,15€

Φυσική Α’ λυκείου
Ελληνοεκδοτική

Σχ. 17Χ24, σελ. 620
20,07€
Συνοδεύεται από βιβλίο απαντήσεων

Λατινικά – Γ’ Λυκείου
Μπαχαράκη

Σχ. 21Χ29, σελ. 400
19,08€

Φυσική Γ’ λυκείου
Σαββάλας

Σχ 17Χ24, σελ. 896
22,41€

Βιολογία Γ’ λυκείου γενικής 
παιδείας
Ελληνοεκδοτική

Σχ. 17Χ24, σελ. 526
17,91€
Συνοδεύεται από βιβλίο απαντήσεων

Μαθηματικά 
προσανατολισμού Γ’ λυκείου
Τσεκούρα

Σχ. 17Χ24, σελ. 182
14,31€

Μαθηματικά Β’ λυκείου
Σαββάλας

Σχ. 17Χ24, σελ. 624
17,91€

Λυσία Υπέρ Μαντιθέου – Β’ 
λυκείου
Μεταίχμιο

Σχ. 17Χ24, σελ. 336
14,94€

από τα βιβλιοπωλεία

Βιβλίο
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ΣΧΟΛΙΚΑ

62,90€

45,00€

45,00€

44,00€36,00€

49,90€

44,90€

53,90€

44,90€

53,90€12,15€ 35,90€

44,91€

19,90€

  Σχολικά
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Βιβλία τσάντες κασετίνες τετράδια κ.ά.
όλες οι επώνυμες τσάντες και κασετίνες

11,10€
10,00€

44,90€

12,25€

24,29€

20,25€

17,99€

28,69€

29,97€

20,00€
13,40€

22,40€

14,98€
10,00€

9,67€

14,98€

9,52€

9,52€

Σχολικά
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Αποκλειστική διάθεση 

Μέθοδος Εκμάθησης της 
Βουλγαρικής Γλώσσας
Μαλλιάρης Παιδεία

Σχ. 17Χ24, σελ. 358
12,40€

Μέθοδος Εκμάθησης της 
Αλβανικής Γλώσσας
Μαλλιάρης Παιδεία

Σχ. 17Χ24, σελ. 358
12,40€

Μαθαίνω το Αγγλικό 
Αλφάβητο
Μαλλιάρης Παιδεία

Πάζλ 52 τεμαχίων
7,67€

Εκπληκτικό διάστημα
Μαλλιάρης Παιδεία

σχ. 21Χ29, σελ. 32
4,41€

Σκουπίδια και ανακύκλωση
Μαλλιάρης Παιδεία

σχ. 17Χ24, σελ. 40 
7,16€

Μαθαίνω τους αριθμούς με 
τον Μάρτιν
Μαλλιάρης Παιδεία

σχ. 20Χ22, σελ. 10
5,00€

Μια μέθοδος προσέγγισης του 
μαθήματος της έκθεσης
Μαλλιάρης Παιδεία

σχ. 17Χ24, σελ. 416
3,00€

το πρώτο μου βιβλίο – αριθμοί
Μαλλιάρης Παιδεία

σχ. 23Χ32, σελ. 16
2,39€

το πρώτο  μου βιβλίο – 
αλφάβητο
Μαλλιάρης Παιδεία

σχ. 23χ32, σελ. 16
2,39€

Βασική γραμματική της 
νεοελληνικής γλώσσας
Μαλλιάρης Παιδεία

σχ. 21χ29, σελ. 144
14,38€

Από τις εκδόσειςΕκπαιδευτικά βιβλία

Ακονίστε το μυαλό σας! Με τους neoυσ μεταλλικoύς γρίφους!
Μπορείτε να τους λύσετε όλους;
•  Χαλαρώστε και εξασκώντας την μνήμη  

και την παρατηρητικότητα σας
•  Πάνω από 60 διαφορεικά puzzle για αρχάριους  

αλλά και για προχωρημένους

από 2€
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Υλικά
• 2 μέτριες τσιπούρες 
• ⅓ κούπας ελαιόλαδο
• 1 κρεμμύδι, σε φέτες
• 4 σκελίδες σκόρδο, σε 

φετούλες
• 1 κούπα ντομάτα 

κονκασέ
• 1 κουταλιά πελτές ντο-

μάτας, διαλυμένος
• 1 κούπα λευκό κρασί
• 1 λεμόνι (ο χυμός του)

• ½ ματσάκι μαϊντανός, 
ψιλοκομμένος

• 2 φύλλα δάφνη
• 1 ντομάτα ώριμη, σε 

ροδέλες
• αλάτι
• μαύρο πιπέρι, φρεσκο-

τριμμένο

Εκτέλεση: 
Kαθαρίζετε τις τσιπούρες, τις πλένετε καλά και τις 
αλατίζετε. Τις στρώνετε σε βαθύ πυρέξ. 
Σε καυτό λάδι σοτάρετε το κρεμμύδι και το σκόρ-
δο. Ρίχνετε την ντομάτα, τον πελτέ, το κρασί, το 
λεμόνι, τον μαϊντανό, τη δάφνη, το αλάτι, το πιπέρι 
και τα δίνετε μια βράση όλα μαζί. Τα περιχύνετε στις 
τσιπούρες. Στρώνετε στην πλάτη των ψαριών τις 

Τσιπούρες στον φούρνο  
με ντομάτα και μαϊντανό

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

ο Σεπτέμβρης φέρνει στη Θεσσαλονίκη το 

Παγκόσμιο Συνέδριο Αρχιμαγείρων (βλ. 

σελ. 4), για πρώτη φορά στην Ελλάδα, γε-

γονός που σημαίνει ότι η πόλη μας τοπο-

θετείται πολύ ψηλά στον παγκόσμιο γα-

στρονομικό χάρτη. Ας είμαστε περήφανοι 

για την κουζίνα μας και τις συνταγές μας. 

Aπό την Κική Εμμανουηλίδου

Οι συνταγές της Κικής

Τα βιβλία της Κικής 
Εμμανουηλίδου κυκλοφορούν από 
τις εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 
Συνταγές εύκολες, γρήγορες, νόστιμες, με απλά αλλά ποιοτικά 
υλικά που μπορείτε να βρείτε πολύ εύκολα στην αγορά.
Στις σελίδες του βιβλίου θα βρείτε πολλές κατηγορίες φαγητών 
για να δημιουργήσετε τόσο ένα καθημερινό πιάτο, όσο και ένα 
Κυριακάτικο ή γιορτινό τραπέζι. Οι συνταγές που περιέχονται 
αποτελούν έναν συνδυασμό παραδοσιακής και σύγχρονης 
ελληνικής κουζίνας.
Διαστάσεις : 14x21, Εξώφυλλο :Μαλακό, Σελίδες : 238

ροδέλες της ντομάτας. Τις αλατοπιπερώνετε. Ψήνετε σε προθερμα-
σμένο φούρνο, στους 180°C, για περίπου 45 λεπτά.

Χρόνος προετοιμασίας: 15’, Χρόνος μαγειρέματος: 55’   Μερίδες: 2

Το βιβλίο «Bότανα στον 
κήπο και στο μπαλκόνι 
μας», της Ρούλας Γκόλιου, 
που κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις  
Μαλλιάρης-Παιδεία. 

Διαστάσεις : 14x21, Εξώφυλλο :Μαλακό, Σελίδες : 272

 Μαγειρική - Βότανα

Περιγραφή 
Το λυκοπόδιο είναι φυτό αειθαλές 
που ανήκει στην ομάδα των Πτερι-
δόφυτων. Ζει σε κωνοφόρα δάση της 
Κ. Ευρώπης, σε βάλτους και σκιερές 
πλαγιές. Στην Ελλάδα δεν φυτρώνει 
αυτοφυές. Αναπτύσσει παραφυά-
δες στο έδαφος μήκους 1-2 μέτρων 
από τις ποίες αναπτύσσονται πιρου-
νόσχημα στελέχη ύψους 7-10 εκ. 
Ύστερα από 4 χρόνια αναπτύσσει 
αναπαραγωγικά όργανα (σποριό-
φυλλα) μακρόστενα κιτρινωπά, από 
τα οποία παράγονται τα σπόρια που 
λέγονται σκόνη λυκοποδίου. Το λυ-
κοπόδιο δεν αντέχει στο άμεσο ηλι-
ακό φως.

Συστατικά
Σημαντικό στοιχείο του λυκοπόδι-
ου είναι το ράδιο.

Φαρμακευτικές ιδιότητες
Το έγχυμα του λυκοπόδιου συστή-
νεται σε ρευματισμούς και παρα-
μορφωτική αρθρίτιδα, χρόνια δυ-
σκοιλιότητα και αιμορροΐδες. Το 
λυκοπόδιο δεν το βράζουμε αλλά 
ρίχνουμε βραστό νερό στο βότανο 
(έγχυμα). Είναι ωφέλιμο στα προ-
βλήματα του ουροποιητικού και 
γεννητικού συστήματος, στις πέ-

τρες και τον κολικό του νεφρού, 
τις φλεγμονές και σκληρύνσεις των 
όρχεων. Είναι επίσης ωφέλιμο στην 
ηπατίτιδα, την κίρρωση του ήπατος 
και τη νυχτερινή δύσπνοια που τη 
συνοδεύει. Ανακουφίζει άμεσα από 
τις κράμπες στα πόδια αν τα τυλί-
ξουμε με το φυτό ή τα βάζουμε σε 
μαξιλάρι με λυκοπόδιο. Σε αδυναμία 
ούρησης από σπασμό της ουροδόχου 
κύστης, τοποθετούμε ένα σακουλά-
κι με λυκοπόδιο πάνω στην περιοχή 
της ουροδόχου κύστης ή κάνουμε 
λουτρά ή ημίλουτρα με λυκοπόδιο. 
Σε υπέρταση από υπερλειτουργία 
των νεφρών συστήνεται να τοπο-
θετήσουμε ένα υφασμάτινο σακου-
λάκι με λυκοπόδιο στην περιοχή 
των νεφρών όλη τη νύχτα. Με τον 
ίδιο τρόπο ή με λουτρά λυκοποδί-
ου αντιμετωπίζονται και επώδυνες 
κράμπες που προκαλούνται από ου-
λές από τραύματα. Σε πληγές από 
χρόνια κατάκλιση συστήνεται η 
σκόνη λυκοποδίου, που την απλώ-
νουμε πάνω στις πληγές.

Εφαρμογή
Έγχυμα: Pίχνουμε 1/4 του λίτρου 
βραστό νερό σε ένα κουταλάκι του 
τσαγιού λυκοπόδιο. Το αφήνουμε 
για λίγο, στραγγίζουμε και πίνουμε 
μόνο ένα φλιτζάνι μισή ώρα πριν το 

πρόγευμα με άδειο στομάχι. 
Σε ασθένειες του ήπατος, κίρρωση 
κ.ά. πίνουμε δύο φλιτζάνια την ημέ-
ρα.
Το λυκοπόδιο κυκλοφορεί και σε δι-
σκία.

Το λυκοπόδιο και οι θεραπευτικές του ιδιότητες

Λυκοπόδιο το ροπαλοειδές 
Lycopodium clavatum
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Παρασκευή 

2 Σεπτεμβρίου
Κέντρο Πολιτισμού Σουρωτής: 
Μουσική βραδιά με το σχήμα 
«Οι Αυτοσχέδιοι». Ώρα 8 μ.μ.
Θέρμη, Άγιος Τρύφωνας: 4ο 
Αντάμωμα Παράδοσης. «Φίλοι 
μας καλωσορίσατε». Χορευτικός 
Όμιλος Θέρμης.
Αποθήκη Γ' λιμανιού: Συναυλίες 
από τους Γιάννη Αγγελάκα και οι 
100 °C, Tuber, Bad Movies, Χα-
τζηφραγκέτα, Στίχοιμα.

Σάββατο 

3 Σεπτεμβρίου
Περιστερά, γήπεδο: Φεστιβάλ 
Γάλακτος -  Παραδοσιακά προϊ-
όντα.
Θέατρο Εταιρείας Μακε-
δονικών Σπουδών (τηλ. 
2315200000): «Από το Σκοτάδι 
στο Φως: Οχτώ Αποσπάσματα 
Αρχαίων  Τραγωδιών». Θεατρική 
Ομάδα Κωφών «Τρελά Χρώμα-
τα». Διασκευή-Σκηνοθεσία: Έλλη 
Μερκούρη.
Αποθήκη Γ' λιμανιού: Συναυ-
λίες με τους Alpha Blondy & 
The Solar System, 1000Mods. 
Vodka Juniors, Eισβολέας & 
The Tedd’s, Κακό Συναπάντη-
μα, Soundsystem, ΤαφΛάθος, 
Naxatras, Live Band Contest.

Κυριακή 
4 Σεπτεμβρίου
Λακκιά, πλατεία (πληρ. τηλ. 
2310463423): Μουσική παρα-
δοσιακή βραδιά με το «Σεργιά-
νι». Ώρα 8.30 μ.μ.
Αποθήκη Γ' Λιμάνι: Συναυλίες 
με τους NightStalker, 63 High, 
The Original Sugar Hill Gang, 
Ημισκούμπρια, Band Contest 
Winner.

Δευτέρα 

5 Σεπτεμβρίου
Μονή Λαζαριστών (Κολοκοτρώ-
νη 25, τηλ. 2310589200): Συναυ-
λία «Πρατσινάκη 5. Αδερφός 
τ' αδερφού βοήθεια…». Πέντε 
αδέρφια που ενώνουν τις φω-
νές τους και τραγουδούν με τη 
δική τους, ξεχωριστή αισθητική, 
βασισμένοι στο μουσικό τους 
δέσιμο που κρατά από την κοινή 
παιδική τους ηλικία και συνεχίζε-
ται ακμαίο μέχρι και σήμερα. Οι 
«Πρατσινάκη 5» είναι κατά σειρά 

γέννησης οι: Παύλος, Γιάννης, 
Κώστας, Δημήτρης και Βασίλης. 
Ώρα 9 μ.μ.
Καρδία, δημοτικό σχολείο: Με-
λωμύθι – μουσική και παραμύθι. 
Ώρα 7.30 μ.μ.
Φράγμα Θέρμης (πληρ. τηλ. 
2310463423): Συναυλία με τον 
Σωκράτη Μάλαμα. Ώρα 9 μ.μ.
Μέγαρο Μουσικής: Σινεμά με 
θέα. Προβάλλεται η ταινία «η και-
νούρια φιλενάδα / Une nouvelle 
amie», (Γαλλία, 2014). Σκηνοθε-
σία: Φρανσουά Οζόν / François 
Ozon. Σενάριο: Ruth Rendell 
(μυθιστόρημα), François Ozon. 
Με τους: Romain Duris, Anaïs 
Demoustier, Raphaël Personnaz. 
Συνοικία Ανθοκήπων, Πολίχνη 
(πληρ. τηλ. 2313302833): Θέα-
τρο σκιών, ομάδα Γκουρλίτσα, 
ώρα 8 μ.μ.

Τρίτη 

6 Σεπτεμβρίου
Ταγαράδες, πάρκο: Μελωμύθι – 
μουσική και παραμύθι. Ώρα 7 μ.μ.
Μέγαρο Μουσικής (τηλ. 231 089 
5800): Σινεμά με θέα. Προβάλ-
λεται η ταινία «η καινούρια φιλε-
νάδα / Une nouvelle amie», (Γαλ-
λία, 2014). Σκηνοθεσία: Φραν-
σουά Οζόν / François Ozon. 
Σενάριο: Ruth Rendell (μυθιστό-
ρημα), François Ozon. Με τους: 
Romain Duris, Anaïs Demoustier, 
Raphaël Personnaz. 
Χωριό της Ειρήνης, Καρδία 
(τηλ.2392 071711): Συναυλία του 
Πάνου Μουζουράκη και opening 
act τους Monimas. 
Πλατεία Αθ. Κατσιά (Εργατικές 
κατοικίες), Ευκαρπία: Θέατρο 
σκιών, ομάδα Γκουρλίτσα, ώρα 
8 μ.μ.
Πρώην Στρατόπεδο Παύλου 
Μελά (πληρ. τηλ. 2313302833): 
Ανοιχτή Προβολή της ταινίας 
''Φρανκενστάιν Τζούνιορ'' του 
Μελ Μπρουκς, σε συνεργασία 
με το Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου Θεσσαλονίκης και το Μέ-
γαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 
Ώρα 9 μ.μ.

Τετάρτη 

7 Σεπτεμβρίου
Μονή Λαζαριστών: Συναυ-
λία Θεόφιλος Πουταχίδης και 
Apolas Lermi: Η Tonya συναντά 
την Οινόη. Μουσική σύμπραξη 

καρδιάς και ψυχής... Μια μεγάλη 
μουσική συνάντηση μεταξύ δυο 
κορυφαίων μουσικών της νέας 
γενιάς στα μονοπάτια της πα-
ράδοσης της Μαύρης Θάλασ-
σας. Συμμετέχουν οι χορευτικοί 
σύλλογοι: «Ένωση Ποντίων Πο-
λίχνης» και «Ακρίτες του Πόντου 
Σταυρούπολης».
Άγιος Αντώνιος, πλατεία: Τοπική 
γιορτή προς τιμήν της Γέννησης 
της Θεοτόκου.
Καρδία: Ευμένεια 2016.Τοπική 
γιορτή προς τιμήν της Γέννησης 
της Θεοτόκου.
Μέγαρο Μουσικής: Σινεμά με 
θέα. Προβάλλεται η ταινία «Τα 
χιόνια του Κιλιμάντζαρο / Les 
neiges du Kilimandjaro», (Γαλλία, 
2011). Σκηνοθεσία: Ρομπέρ Γκε-
ντιγκιάν / Robert Guédiguian. 
Σενάριο: Robert Guédiguian, 
Victor Hugo (ποίημα), Jean-Louis 
Milesi. 
Χωριό της Ειρήνης, Καρδία: Συ-
ναυλία του Θάνου Μικρούτσικου 
και του Μίλτου Πασχαλίδη. 
Πάρκο Ρόδων, Σταυρούπολη 
(πληρ. τηλ. 2313302833): Θέα-
τρο σκιών, ομάδα Γκουρλίτσα, 
ώρα 8 μ.μ.

Πέμπτη 

8 Σεπτεμβρίου
Άγιος Αντώνιος, πλατεία: Τοπική 
γιορτή προς τιμήν της Γέννησης 
της Θεοτόκου.
Καρδία(πληρ. τηλ. 2310463423): 
Ευμένεια 2016.Τοπική γιορτή 
προς τιμήν της Γέννησης της Θε-
οτόκου.
Σουρωτή, νηπιαγωγείο: Κου-
κλοθέατρο «Το δώρο» από το 
Κ.Θ.Β.Ε. Ώρα 7 μ.μ.
Λύκειο Θέρμης: Κοσμοσωτήρια 
2016 από τον Σύλλογος Μαν-
δριτσιωτών Θρακιωτών Θέρμης. 
Παραδοσιακό γλέντι. Ώρα 8.30 
μ.μ.
Θέατρο Δάσους (Σέιχ Σού, 
τηλ. 2315200000): Θέα-
τρο.«Λυσιστράτη» του Αριστο-
φάνη σε σκηνοθεσία Μιχαήλ 
Μαρμαρινού από το Εθνικό Θέ-
ατρο. 
Θέατρο Εταιρείας Μακε-
δονικών Σπουδών (τηλ. 
2315200000): Χορός  «ΑΝΑΜΕ-
ΣΑ» από την Ομάδα Χορού VIS 
MOTRIX σε Χορογραφία- Σκηνο-
θεσία: Κων/νου Γεράρδου. 
Μέγαρο Μουσικής: Σινεμά με 
θέα. Προβάλλεται η ταινία «Τα 
χιόνια του Κιλιμάντζαρο / Les 
neiges du Kilimandjaro», (Γαλλία, 
2011). Σκηνοθεσία: Ρομπέρ Γκε-
ντιγκιάν / Robert Guédiguian. 
Σενάριο: Robert Guédiguian, 
Victor Hugo (ποίημα), Jean-Louis 
Milesi. 
Χωριό της Ειρήνης, Καρδία: 
Μουσικό πρόγραμμα με τίτλο 
«Τα καλύτερα τραγούδια της ‘Πα-
ραγγελιάς’», θα παρουσιάσουν 
ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας και ο 
Γιάννης Κότσιρας.
Πάρκο Σόλωνος, Άνω Ηλιούπο-
λη (πληρ. τηλ. 2313302833): Θέ-

ατρο σκιών, ομάδα Γκουρλίτσα, 
ώρα 8 μ.μ.

Παρασκευή 

9 Σεπτεμβρίου
Μονή Λαζαριστών:  Live με τους 
Locos de atar και χορευτική πα-
ράσταση «Encuentro». Μια γνή-
σια βραδιά αργεντίνικου tango 
με ζωντανή μουσική  από τους 
Locos de Atar. Η βραδιά θα κο-
ρυφωθεί με τη χορευτική πα-
ράσταση «Encuentro», αφιερω-
μένη στα 10 χρόνια του Tango 
Room, στην οποία συμμετέχουν 
καταξιωμένοι χορευτές. Ώρα 9 
μ.μ. 
Νέο Ρύσιο: Στον αύλειο χώρο 
του ΚΑΠΗ θα δοθεί παιδική πα-
ράσταση από το “Σκιοθέατρο” 
Αγάπιου Αγαπίου. ΄Ωρα 8 μ.μ.
Θέρμη, Άγιος Τρύφωνας: Κρητι-
κό γλέντι από το Σύλλογο Φίλων 
Κρητικής Παράδοσης «Ξαστε-
ριά» Θέρμης. Ώρα 8 μ.μ.
Φράγμα Θέρμης: Συναυλία με 
τους «Μπλέ». Ώρα 9 μ.μ.
Θέατρο Δάσους (Σέιχ Σού): Θέ-
ατρο.  «Λυσιστράτη» του Αριστο-
φάνη σε σκηνοθεσία Μιχαήλ 
Μαρμαρινού από το Εθνικό Θέ-
ατρο. 

Σάββατο 

10 Σεπτεμβρίου
Νέο Ρύσιο, αθλητικό κέντρο: 
Γιορτή Σταφυλιού και Τρύγου. 
Ώρα 8.30 μ.μ.
Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο 
(ΔΕΘ, Εγνατίας 154, τηλ. 2310 
291 213): Εγκαίνια 81ης Διοργά-
νωσης. Συναυλία με τους  Ελευ-
θερία Αρβανιτάκη και Νίκο Πορ-
τοκάλογλου. 

Κυριακή 

11 Σεπτεμβρίου
Φράγμα Θέρμης: Μέρα με τα 
Χρώματα. Μουσική ομαδικά παι-
χνίδια και Xρωματοπόλεμος. 
Ώρα 8 μ.μ.
Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο (τηλ. 
2310 291 213): Συναυλία με τους 
Δέσποινα Βανδή και Μέλισσες. 
Ώρα 9.30 μ.μ.

Δευτέρα 

12 Σεπτεμβρίου
Μονή Λαζαριστών: Ανοιχτή σκη-
νή. Αυτοσχέδιοι και Rebetone. 
Ανακαλύπτοντας νέες μουσι-
κές και όργανα… Μια βραδιά μο-
ναδικών μουσικών διαδρομών, 
αφού τόσο οι μουσικοί δρόμοι 
που θα ακολουθηθούν όσο και 
τα μουσικά όργανα που θα χρη-
σιμοποιηθούν δημιουργήθηκαν 
από το μεράκι και τον πειραματι-
σμό των συντελεστών αυτής της 
συναυλίας. Ώρα 9 μ.μ. Ελεύθερη 
Είσοδος.
Φράγμα Θέρμης (πληρ. τηλ. 
2310463423): Συναυλία με τον 
Χαρούλη. Ώρα 9 μ.μ.
Μέγαρο Μουσικής: Σινεμά με 
θέα. Προβάλλεται η ταινία «Ανω-
τέρα βία / Turist (Force Majeure)», 
(Σουηδία – Γαλλία – Νορβηγία – 

Δανία, 2014). Σκηνοθεσία - σε-
νάριο: Ρούμπεν Όστλουντ / 
Ruben Östlund.  
ΔΕΘ: Συναυλία με τους Στέλιο 
Ρόκκο και τη Μαλού. Ώρα 9.30 
μ.μ.
Aνοιχτό θέατρο Κρύας Βρύ-
σης, Πολίχνη (πληρ. τηλ. 
2313302833): Ομιλία του Καθη-
γητή Ιστορίας και Αρχαιολογί-
ας Γιάννη Λαζαρίδη. Αφιέρωμα 
στον Γεωργούλη Κουγιουμτζίδη 
με συμμετοχή του Ανδρέα Κου-
γουμτζίδη. Προβολή της ταινίας 
“Περιμένοντας τα σύννεφα” (Τα-
μάμα). Ώρα 8.30 μ.μ.

Τρίτη 

13 Σεπτεμβρίου
Πλαγιάρι, κεντρική πλατεία: 
Κουκλοθέατρο «Το δώρο» από 
το Κ.Θ.Β.Ε. Ώρα 7 μ.μ.
Μέγαρο Μουσικής: Σινεμά με 
θέα. Προβάλλεται η ταινία «Ανω-
τέρα βία / Turist (Force Majeure)», 
(Σουηδία – Γαλλία – Νορβηγία – 
Δανία, 2014).
Σκηνοθεσία - σενάριο: Ρούμπεν 
Όστλουντ / Ruben Östlund.  
ΔΕΘ: Συναυλία με τους Κωνστα-
ντίνο και Ματθαίο Τσαχουρίδη. 
Κατά τη διάρκεια της συναυλίας 
των αδελφών Τσαχουρίδη θα 
σχηματιστεί ο μεγαλύτερος σε 
μήκος και σε αριθμό συμμετεχό-
ντων ποντιακός χορός «Ομάλ» 
και θα διεκδικήσει μία θέση στα 
ρεκόρ Γκίνες. Ώρα 9.30 μ.μ.
Aνοιχτό θέατρο Κρύας Βρύ-
σης, Πολίχνη (πληρ. τηλ. 
2313302833): Συναυλία από το 
μουσικό σχήμα “Αργατεία” με 
μουσικές και τραγούδια από τον 
Εύξεινο Πόντο. Ώρα 8.30 μ.μ.

Τετάρτη 

14 Σεπτεμβρίου
Θέρμη, πλατεία Παραμάνα: Συ-
ναυλία «Οι Αυτοσχέδιοι». Ώρα 
8.30 μ.μ.
Μέγαρο Μουσικής: Σινεμά με 
θέα. Προβάλλεται η ταινία «Party 
Girl», (Γαλλία, 2014). Σκηνοθε-
σία - σενάριο: Μαρί Αμασουκε-
λί / Marie Amachoukeli,  Κλερ 
Μπερζέ / Claire Burger, Σάμουελ 
Τεΐς / Samuel Theis. 
ΔΕΘ: Συναυλία με τους Κώστα 
Μακεδόνα, Κατερίνα Κόρου και 
της Αιμιλία Κουγιουμτζή. Ο Σταύ-
ρος Κουγιουμτζής συναντά τον 
Βασίλη Τσιτσάνη μέσα από το 
μπουζούκι του Θανάση Πολυ-
κανδριώτη. Ώρα 9.30 μ.μ.
Πλατεία Ελευθερίας, Άνω Ηλι-
ούπολη (πληρ. τηλ. 2313302833): 
Συναυλία με τον Βασίλη Πρατσι-
νάκη. Ώρα 9 μ.μ.

Πέμπτη 

15 Σεπτεμβρίου
Μονή Λαζαριστών (τηλ. 
2310589200): Φεστιβάλ Γεύσης 
και Πολιτισμού. Ένα ταξίδι αισθή-
σεων και γαστρονομίας… Ώρα 7 
με 12.30 μετά τα μεσάνυχτα. Εί-
σοδος 3 ευρώ. 
Κάτω Σχολάρι, δημοτικό σχο-

Το Πολιτισμικό ημερολόγιο παρουσιάζει όλες τις εκδηλώσεις 
που είναι προγραμματισμένες για Σεπτέμβριο. 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. Συνιστά-
ται πριν προγραμματίσετε την έξοδό σας να επικοινω-
νήσετε με τους χώρους εκδηλώσεων. Τα «Πολιτισμικά» 
δε φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε αλλαγή και δημο-
σιεύουν το πρόγραμμα όπως ανακοινώνεται από τους 
διοργανωτές φορείς. 
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λείο: Παιδική παράσταση από το 
«Σκιοθέατρο» Αγάπιου Αγαπίου, 
ώρα 7.30 μ.μ.
Θέρμη, πλατεία Παραμάνα: Χο-
ρευτικό Αντάμωμα Παραδοσια-
κών Συλλόγων. Διοργάνωση: Σω-
ματείο «Παναγία Σουμελά» Θέρ-
μης. Ώρα 8 μ.μ.
Βασιλικά, δημοτικό σχολείο 
(πληρ. τηλ. 2310463423): Συναυ-
λία «Οι Αυτοσχέδιοι». Ώρα 8.30 
μ.μ.
Μέγαρο Μουσικής: Σινεμά με 
θέα. Προβάλλεται η ταινία «Party 
Girl», (Γαλλία, 2014). Σκηνοθε-
σία - σενάριο: Μαρί Αμασουκε-
λί / Marie Amachoukeli,  Κλερ 
Μπερζέ / Claire Burger, Σάμουελ 
Τεΐς / Samuel Theis. 
ΔΕΘ: Συναυλία με τους Γιάννη 
Πλούταρχου και τους Kings. Ώρα 
9.30 μ.μ.
Πρώην Στρατόπεδο Παύλου 
Μελά, Σταυρούπολη: 42ο Φε-
στιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Συναυλίες 
με τους Δημήτρη Νικολούδη, Αν-
θή Τατσιούλη, FORTISSIMO, Μελί-
να Κανά, συγκρότημα του ΠΑ-
ΜΕ, Μουσικόφρονες, Πετρολού-
κα Χαλκιά, Γιάννη Λίτσιο, ΕΚΜΕΚ, 
ΙΜΑΜ ΜΠΑΪΛΝΤΙ. 

Παρασκευή 

16 Σεπτεμβρίου
Μονή Λαζαριστών: Φεστιβάλ 
Γεύσης και Πολιτισμού. Ένα ταξίδι 
αισθήσεων και γαστρονομίας… 
Ώρα 7 με 12.30 μετά τα μεσάνυ-
χτα. Είσοδος 3 ευρώ.
Βασιλικά, δημοτικό σχολείο: 
Μελωμύθι – μουσική και παρα-
μύθι. Ώρα 7 μ.μ.
Θέρμη, πλατεία Παραμάνα: 
Θέρμης Γεύσεις. Γευσιγνωσία 
και μουσική. Ώρα 7.30 μ.μ.
Μέγαρο Μουσικής: Κρατική Ορ-
χήστρα Θεσσαλονίκης. Gala 
όπερας αφιερωμένο στη μνήμη 
της Μαρίας Κάλλας. Ώρα 9 μ.μ.
ΔΕΘ: Συναυλία με την Πέγκυ Ζή-
να. Ώρα 9.30 μ.μ.
Πρώην Στρατόπεδο Παύλου 
Μελά (πληρ. τηλ. 2313302833): 
“Σόου με κούκλες ΤΙΚ-ΝΙΚ”, Αυγή 
Προγκίδη και μαθήτριες της Σχο-
λής Χορού ΔΗΚΕ «ΙΡΙΣ», Κρουστό-
φωνο. Ώρα 9 μ.μ.
Πρώην Στρατόπεδο Παύλου Με-
λά, Σταυρούπολη: 42ο Φεστιβάλ 
ΚΝΕ Οδηγητή. Συναυλίες με τους 
Γιώργο Αετόπουλο, Κώστα Καρ-
μπά, groupparΩdy, Γλυκερία, 
Χειμερινούς Κολυμβητές, Αγά-
θωνα, KAZOO, ΜΠΛΕ. 

Σάββατο 

17 Σεπτεμβρίου
Νέο Ρύσιο, πλατεία εκκλησίας: 
Εκδήλωση Μνήμης για την Μι-
κρασιατική Καταστροφή. Λαο-
γραφικός Σύλλογος Νέου Ρυσί-
ου «Η Αρετσού». Ώρα 7.30 μ.μ.
Θέρμη, περιοχή Τούμπα: Παρα-
δοσιακό ποντιακό γλέντι. Ώρα 8 
μ.μ.
Τρίλοφος, πλατεία: Συναυλία 
Φιλαρμονικής Ορχήστρας Νέ-
ων Μίκρας και Σχολή Χορού 

Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. Ώρα 8 μ.μ.
Μέγαρο Μουσικής: Αφιέρωμα 
στο Νότη Μαυρουδή. 50 χρό-
νια τραγούδι. Νότης Μαυρου-
δής, σύνθεση, κιθάρα, Νένα Βε-
νετσάνου, τραγούδι, Γιώργος Το-
σικιάν, κιθάρα. Χορωδία «ΣυνΩ-
ΔΗπόροι» του Συνδέσμου Φίλων 
Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας. 
Γιάννης Κανάκης, διεύθυνση χο-
ρωδίας. Ώρα 9 μ.μ.
ΔΕΘ: Συναυλία με τους Γιώργο 
Παπαδόπουλο, Κώστα Μαρτάκη, 
Demy με τον Βαγγέλη Κακουριώ-
τη και τους Panik Live. Ώρα 9.30 
μ.μ.
Πρώην Στρατόπεδο Παύλου 
Μελά (πληρ. τηλ. 2313302833): 
Ανθή Θάνου, Κουκλοθέατρο 
του ΚΒΘΕ, ΚΙRKO. Ώρα 9 μ.μ.
Πρώην Στρατόπεδο Παύλου 
Μελά, Σταυρούπολη: 42ο Φεστι-
βάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Συναυλίες με 
τους Φίλιππο Πλιάτσικα, Γιώργο 
Μαργαρίτη, Κίτρινα Ποδήλατα, 
ONIRAMA. Ποντιακό γλέντι. Ομι-
λία από τον Κώστα Παρασκευά, 
μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Κυριακή 

18 Σεπτεμβρίου
Θέρμη, πλατεία Παραμάνα: 
Συναυλία Φιλαρμονικής Ορχή-
στρας Νέων Θέρμης και Σχολή 
Χορού Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. Ώρα 7.30 μ.μ.
ΔΕΘ: Λήξη 81ης Διοργάνωσης 
Συναυλία με την Πάολα, ενώ 
το opening act κάνουν οι Rec. 
Ώρα 9.30 μ.μ.

Δευτέρα 

19 Σεπτεμβρίου
Θέρμη, πλατεία Παραμάνα:  Συ-
ναυλία – αφιέρωμα στον στι-
χουργό Φίλιππο Γράψα. Ώρα 
8.30 μ.μ.
Πλατεία Ελευθερίας, Άνω Ηλι-
ούπολη(πληρ. τηλ. 2313302833): 
Συναυλία με νεανικά μουσικά 
σχήματα. Ώρα 9 μ.μ.

Τετάρτη 

21 Σεπτεμβρίου
Μέγαρο Μουσικής: Ένα ταξίδι, 
συντροφιά με ένα πιάνο, ένα 
βιολί και την φωνή, στα μύχια 
μονοπάτια της ύπαρξης. Μαρί-
να Βουλογιάννη, σοπράνο, Πό-
πη Μυλαράκη, βιολί, Ειρήνη Μαύ-
ρου, πιάνο. Ώρα 9 μ.μ.

Παρασκευή 

23 Σεπτεμβρίου
Νέα Ραιδεστός, νηπιαγωγείο: 
Λαϊκή Βραδιά με την Ηλεκτρι-
κή Κομπανία του Πολιτιστικού 
– Αθλητικού Συλλόγου της ΔΕΗ. 
Ώρα 8.30 μ.μ.
Μέγαρο Μουσικής: Κρατική Ορ-
χήστρα Θεσσαλονίκης. Συναυ-
λία των Άλπεων. Ώρα 9 μ.μ.

Σάββατο 

24 Σεπτεμβρίου
Αγία Παρασκευή, πλατεία (πλ-
ηρ. τηλ. 2310463423): Γιορτή 
Σπανακιού. Ώρα 8 μ.μ.

Ανοιχτό θέατρο Βυζαντινών 
Νερόμυλων, Πολίχνη (πληρ. τηλ. 
2313302833): Plaza ensemble, 
μουσική από τον Piazzolla έως 
τον Χατζιδάκι. Grikanta, τραγού-
δια της Κάτω Ιταλίας. Rom Royale, 
τραγούδια από τα Βαλκάνια και 
τη Μεσόγειο. Καμεράτα “Αριστο-
τέλης”, “Ladino Choir” - Χορω-
δία της Ισραηλίτικης Κοινότητας 
Θεσσαλονίκης, "Εν χορώ" - Φω-
νητικό σύνολο. Σολίστ η Αγγελική 
Καθαρίου, διευθύνει ο Κωστής 
Παπάζογλου. Ώρα 8 μ.μ.

Κυριακή 

25 Σεπτεμβρίου
Ανοιχτό θέατρο Βυζαντινών 
Νερόμυλων, Πολίχνη: Φεστιβάλ 
Βυζαντινών Νερόμυλων. Ώρα 8 
μ.μ.

Δευτέρα 

26 Σεπτεμβρίου
Μέγαρο Μουσικής (τηλ. 231 
089 5800): Παναγιώτης Τροχό-
πουλος. «Μινιατούρα και Όπε-
ρα». Ο Παναγιώτης Τροχόπου-
λος παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα 
απαιτητικό πρόγραμμα, το οποίο 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και 
όλα τα Πρελούδια, Έργο 23 του 
Rachmaninoff, κορυφώνεται δε 
με την πρεμιέρα, στη Θεσσα-
λονίκη, της Μεγάλης Φαντασί-
ας του Liszt πάνω σε δύο θέμα-
τα από την όπερα Le Nozze di 
Figaro του Mozart -ίσως την πλέ-
ον απαιτητική από τις υπερβατι-
κές οπερατικές μεταγραφές του 
συνθέτη-, περαιτέρω εμπλουτι-
σμένη από τον επίσης ιστορικό 
βιρτουόζο του πιάνου και συνθέ-
τη, Ferruccio Busoni. Ώρα 9 μ.μ.

Τετάρτη 

28 Σεπτεμβρίου
Μέγαρο Μουσικής: Η μεσόφω-
νος Θεοδώρα Μπάκα συμπράτ-
τει με την Συμφωνική Ορχήστρα 
Δήμου Θεσσαλονίκης σε μία 
μοναδική βραδιά αφιερωμένη 
στην οπερατική τέχνη. Τη μου-
σική διεύθυνση, αναλαμβά-
νει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής 
της όπερας της Σόφιας, Grigor 
Palikarov. Ώρα 9 μ.μ.

Παρασκευή 

30 Σεπτεμβρίου
Μέγαρο Μουσικής: Συναυλία 
με τίτλο «Τα τραγούδια που χάι-
δεψε ο χρόνος». Ένα μουσικό 
ταξίδι πίσω στον χρόνο. Ένα τα-
ξίδι στον χρόνο με τις ωραιότε-
ρες μουσικές και τραγούδια που 
σημάδεψαν τις δεκαετίες 1930, 
1940, 1950.Τραγούδια των πιο 
μεγάλων Ελλήνων συνθετών, 
από τον Αττίκ, τον Γιαννίδη και 
τον Χαιρόπουλο, μέχρι τον Σου-
γιούλ, τον Μουζάκη και τον Χι-
ώτη. Και τόσους άλλους. Τραγου-
δούν: Γιάννης Μπέζος, Δάφνη 
Λαμπρόγιαννη, Ανδριάνα Μπά-
μπαλη . Συμμετέχουν: η Ντένια 
Στασινοπούλου και ο Σταύρος 
Μαρκάλας. Συνοδεύει 9μελής 
oρχήστρα. Ώρα 9 μ.μ. 

Μέγαρο Μουσικής (αίθουσα Αι-
μίλιος Ριάδης): Η Τάνια Γιαννούλη, 
συνθέτρια και πιανίστα, παρου-
σιάζει μαζί με το Ensemble της 
το πρόσφατο άλμπουμ της με 
τίτλο Transendence, για τη Νεο-
ζηλανδική εταιρεία ‘Rattle’. Πρό-
κειται για μια σουίτα με στοιχεία 
αυτοσχεδιασμού, για μουσι-
κή δωματίου με επιρροές από 
την avant-garde μουσική σκη-
νή του 21ου αιώνα, τον post-
impressionism, τη σύγχρονη ευ-
ρωπαϊκή jazz, αλλά και πιο world 
ακούσματα. Τη μουσική συνο-
δεύουν τα video του Ιταλού κι-
νηματογραφιστή Marcantonio 
Lunardi. Ώρα 9 μ.μ.

Σάββατο 

1 Οκτωβρίου
Θέατρο Αυλαία (πλατεία ΧΑΝΘ, 
Τσιμισκή, τηλ. 231 023 7700): «Ο 
Αδαής και ο Παράφρων» του Τ. 
Μπέρνχαρτ από την ομάδα θε-
άτρου «Χαίρεται». Μια άγρια κω-
μωδία για την τραγωδία της τέ-
χνης, της επιστήμης και της γο-
νεϊκής χειραγώγησης.
Μέγαρο Μουσικής: Συναυλία με 
τίτλο «Τα τραγούδια που χάιδε-
ψε ο χρόνος». Ένα μουσικό τα-
ξίδι πίσω στον χρόνο. Ώρα 9 μ.μ. 
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρο-
νης Τέχνης: Robert Morris. Δια-
δραστική εικαστική έκθεση με 
συμμετοχή του κοινού. Ο Robert 
Morris είναι ένας από τους πρω-
τοπόρους της σύγχρονης καλλι-
τεχνικής έκφρασης, ενώ η έκθε-
ση έχει παρουσιαστεί και στην 
Tate Gallery του Λονδίνου. Διάρ-
κεια μέχρι 23/10.

Κυριακή 

2 Οκτωβρίου
Μέγαρο Μουσικής: Από τον Μι-
χάλη Σιαγανίδη και το συγκρό-
τημα Λαμπράκη, η συναυλία  
«Who is Who – Χους εις Χουν» 
που είναι η δημιουργία “μουσι-
κών συνάψεων” μεταξύ κατα-
γεγραμμένου ηχητικού υλικού 
(document) και ζωντανής μου-
σικής δράσης (fiction). Ο αυτο-
σχεδιασμός -απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για την ανάπτυξη αυ-
τής της μουσικής σκέψης- μετα-
μορφώνει κάθε φορά “το ίδιο 
πάντα τραγούδι”, σε νέο υλικό. 
Το Κουαρτέτο αποτελείται από 
τους Μιχάλη Σιγανίδη (κοντρα-
μπάσο, ηλεκτρική κιθάρα, φωνή, 
samples), Χάρη Λαμπράκη (νέι, 
πλήκτρα, samples), James Wylie 
(άλτο σαξόφωνο, κλαρινέτο), 
Ζωή Πατίνη-Κεσελοπούλου (φω-
νή, κρουστά). Θα ακουστούν 
ποιήματα των Μίλτου Σαχτούρη, 
Ομάρ Καγιάμ, Λέοντα Κουκούλα, 
Τάσου Ναούμ, Γιάννη Ζήκα, Γιώρ-
γου Σιγανίδη και στίχοι του συν-
θέτη, μαζί με ηχογραφημένα 
θραύσματα λόγου και ήχων. Θα 
προβληθούν ακόμα τα μικρού 
μήκους βίντεο που επιμελήθηκε 
ο Γιάννης Πειραλής Ώρα 9 μ.μ.
Θέατρο Αυλαία: «Ο Αδαής και ο 
Παράφρων» του Τ. Μπέρνχαρτ 
από την ομάδα θεάτρου «Χαίρε-

ται». Μια άγρια κωμωδία για την 
τραγωδία της τέχνης, της επιστή-
μης και της γονεϊκής χειραγώγη-
σης.
Δημοτική Πινακοθήκη: Εγκαίνια 
έκθεσης με Σχέδια Ν. Γύζη.  Έρ-
γα από τη συλλογή της Δημοτι-
κής Πινακοθήκης - δωρεά της 
οικογένειας Γύζη. Διάρκεια μέχρι 
30/10.

Δευτέρα 

3 Οκτωβρίου
Μέγαρο Μουσικής: Συναυλία. 
Σταύρος Γασπαράτος: Expanded 
Piano. Ώρα 9 μ.μ. Ο βραβευμέ-
νος συνθέτης της νεότερης γε-
νιάς, που έχει παρουσία στους 
χώρους του θεάτρου και του κι-
νηματογράφου, εξελίσσει το 
μουσικό του ιδίωμα με ένα έργο 
για πιάνο.
Θέατρο Αυλαία: «Ο Αδαής και 
ο Παράφρων» του Τ. Μπέρνχαρτ 
από την ομάδα θεάτρου «Χαίρε-
ται». Μια άγρια κωμωδία για την 
τραγωδία της τέχνης, της επιστή-
μης και της γονεϊκής χειραγώγη-
σης.
Αλατζά Ιμαρέτ: Εγκαινιάζεται 
η έκθεση κοστουμιών από τη 
συλλογή του ΚΘΒΕ. Κοστούμια 
από εμβληματικές παραστά-
σεις του θεάτρου, σχεδιασμένα 
από σπουδαίους δημιουργούς, 
θα εκτεθούν με στόχο να γίνει 
γνωστή η ιστορία του ΚΘΒΕ. Τον 
σχεδιασμό και την επιμέλεια της 
έκθεσης έχει αναλάβει η σκηνο-
γράφος - ενδυματολόγος Ιου-
λία Σταυρίδου. Διάρκεια μέχρι 
23/10.

Τρίτη 

4 Οκτωβρίου
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλο-
νίκης: Cameristi del Teatro alla 
Scala. Συναυλία με την Ορχή-
στρα Δωματίου της Scala και 
τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων 
ΜΜΘ.

Τετάρτη 

5 Οκτωβρίου
Εταιρεία Μακεδονικών Σπου-
δών: Compassion από 
Schaubuhne. Παράσταση από 
τη γνωστή βερολινέζικη θεατρι-
κή ομάδα, που κινείται στα όρια 
θεάτρου ντοκουμέντο, θεάτρου 
της επινόησης και δραματικού 
θεάτρου.

Πέμπτη 

6 Οκτωβρίου
Θέατρο Αυλαία: «Lippy από 
Dead Center Company (Ιρ-
λανδία). Παράσταση βασισμέ-
νη στην αληθινή ιστορία μιας 
θείας που κλείστηκε μαζί με τις 
τρεις ανιψιές της στο σπίτι τους 
στο Leixlip της Ιρλανδίας και συμ-
φώνησαν να αυτοκτονήσουν, 
πράγμα που έκαναν μετά από 
σαράντα μέρες.

Πολιτισμικό ημερολόγιο
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