
Τα «πολιτισμικά» κα-
λωσορίζουν το 2017 πα-
ρουσιάζοντας ένα μέρος 
των βιβλίων που μπορούν 
να προμηθευτούν οι ανα-
γνώστες μας μόνο από 
τον πολυχώρο Μαλλιάρης 
Παιδεία, Β. Ηρακλείου 38- 
Τσιμισκή 43, εμπορικό κέ-
ντρο Πλατεία odeon, με 1€, 
3€ και 5€! Επωφεληθείτε 
από την μεγάλη εκποίηση 
βιβλίων που γίνεται λόγω 
μεταφοράς και κάντε την 
επιλογή σας ανάμεσα από 

χιλιάδες βιβλία, παιδικά, 
λογοτεχνικά και λευκώμα-
τα κ.α. 

Η εφημερίδα μας, στην 
έντυπη μορφή που θα κυ-
κλοφορεί περιοδικά, όπως 
σας έχουμε ενημερώσει, 
επικεντρώνεται στο βιβλίο, 
στην εκδοτική δραστηριό-
τητα αλλά και στις πολιτι-
στικές δράσεις που λαμβά-
νουν χώρα στην πόλη μας. 

Ευχόμαστε μια καλή και 
δημιουργική χρονιά!

Νέα χρονιά με χαμηλότερες 
τιμές στα βιβλία!

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ

H ΕΦΗΜΕΡIΔΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛIΤIΣΤIΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ● ΕΤΟΣ 21ο ● Αρ. Φύλλου 196 ● ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ● ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 10.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  Σελ. 14-15

ΘΕΑΤΡΟ  Σελ.2

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ  Σελ.  3-13

Περιήγηση 
στις μεγαλύ-
τερες βιβλι-
οθήκες του 

κόσμου
Τέσσερις από τις μεγαλύ-

τερες βιβλιοθήκες του κόσμου ανοίγουν τα κάθε είδους αρ-
χεία τους στη διάθεση του κοινού, συγκεντρώνοντας εκα-
τομμύρια αναγνώστες από όλο τον κόσμο. Η πρόσβαση είναι 
ελεύθερη και δωρεάν και δίνει την ευκαιρία και στον κάτοι-
κο του πιο απομακρυσμένου μέρους του πλανήτη να έχει 
πρόσβαση σε σπάνια χειρόγραφα, φωτογραφίες και κείμενα, 
σε μοναδικούς θησαυρούς.

Η βιβλιοθήκη του Κογκρέσου (www.loc.gov/collections), 
η βιβλιοθήκη του Βατικανού (www.digitavaticana.org), η 
Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας (marciana.venezia.sbn.
it/la-biblioteca/biblioteca-digitale), η Βρετανική Βιβλιοθή-
κη (blogs.bl.uk/digitisedmanuscripts/2016/09/the-british-
librarys-greek-manuscripts-project.html).  

Κρατικά Βραβεία 
Λογοτεχνίας

Στο διακεκριμένο  διη-
γηματογράφο και δοκιμιο-
γράφο  Ηλία Χ. Παπαδημη-
τρακόπουλο που γεννήθηκε 
στον Πύργο το 1930, απονε-
μήθηκε ομόφωνα το Μεγά-
λο Βραβείο Γραμμάτων,  για 
το σύνολο του έργου του.
Στα Κρατικά Βραβεία Λο-

γοτεχνίας 2015 που ανακοινώθηκαν, κατέληξε η Επιτροπή 
Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας από τον «βραχύ κατάλο-
γο» των υποψήφιων προς βράβευση έργων, που αφορούν 
εκδόσεις έτους 2014. Ειδικό βραβείο απονεμήθηκε ομόφωνα 
στην Ρίκα Μπενβενίστε για το έργο της με τίτλο  “Αυτοί που 
επέζησαν. Αντίσταση, εκτόπιση, επιστροφή. Θεσσαλονικείς 
Εβραίοι στη δεκαετία του 1940”,  εκδόσεις Πόλις.

Το παζάρι βιβλίου  από την Β. Ηρακλείου 38 (εμπορικό κέντρο ΠΛΑΤΕΙΑ odeon)
 στο τέλος Ιανουαρίου ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ στο κεντρικό μας βιβλιοπωλείο Δημ. Γούναρη 39, στον 1ο όροφο

και συνεχίζει με νέες παραλαβές και χαμηλές τιμές για όλο το χρόνο!

H διεύθυνση και το προσωπικό του οργανισμού  

σας εύχονται καλή χρονιά!

Μεγάλη εκποίηση βιβλίων λόγω μεταφοράς!

Τα καλύτερα αστυνομικά  
βιβλία του 2016

Η κυκλοφορία μεταφρασμένων αστυνομικών μυθιστορη-
μάτων στη χώρα μας έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια κατα-
κόρυφα, η ποιότητά τους όμως δεν είναι πάντοτε ανάλογη 
της διαφήμισης που γίνεται. Από την άλλη, τα πολύ ικανο-
ποιητικά από άποψη σύνθεσης και ατμόσφαιρας βιβλία των 
καλών Ελλήνων συγγραφέων δεν καταφέρνουν, συνήθως, 
να συναντήσουν ένα ευρύτερο κοινό – με λίγες, γνωστές, 
εξαιρέσεις. Το  bookpress συνέστησε έναν κατάλογο με τα 
καλύτερα αστυνομικά βιβλία του 2016 που έχουν γραφτεί 
στα ελληνικά, μεταξύ των οποίων κι ορισμένα που διαδρα-
ματίζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Τα 10 πρώτα της λίστας του BookPress είναι: το Οffshore 
(εκδ. Γαβριηλίδης) του Πέτρου Μάρκαρη, Η συχνότητα του 
θανάτου (Μεταίχμιο) της Χίλντας Παπαδημητρίου, Στο πί-
σω κάθισμα (Ίκαρος) της Ευτυχία Γιαννάκη, Σφαιρικά κά-
τοπτρα, επίπεδοι φόνοι (Πόλις) του Τεύκρου Μιχαηλίδη, 17 
ώρες (Πατάκη) του Πέτρου Μαρτινίδη, Η αφιέρωση (Με-
ταίχμιο) του Αντώνη Γκόλτσου, Άνθρωπος στο τρένο (Κα-
στανιώτη) του Βασίλη  Δανέλλη, Ας πέσουμε (της Εστίας) 
του Δημήτρη Καπετανάκη, Οι τέσσερις εποχές του κυρίου 
Ανανία (Πικραμένος) της Μιράντας Βατικιώτη, Η σκιά στο 
σπίτι (Κέδρος) του Κωνσταντίνου Κέλλη. 

Προγράμματα εκδηλώσεων
Ιδιαίτερα πλούσιο και άκρως 
ενδιαφέρον είναι το πρόγραμ-
μα συναυλιών της Κρατικής Ορ-
χήστρας Θεσσαλονίκης (www.
tsso.gr) για την περίοδο Ιανουά-
ριος-Ιούνιος 2017. Περιλαμβά-
νονται 17 Κυριακάτικα Πρωινά, τα 
έσοδα πολλών εκ των οποίων 
θα δοθούν σε ιδρύματα.
Επίσης, με μοναδικές συναυλίες 
και προβολές συνεχίζεται τον Ια-
νουάριο του 2017 το πρόγραμ-
μα του Μεγάρου Μουσικής 
Θεσσαλονίκης, όπου δίδονται 
και μοναδικές θεατρικές παρα-
στάσεις. Ακόμη, οι δράσεις για 
παιδιά και ενήλικες στις δημοτι-
κές βιβλιοθήκες, αναμένεται να 
προσελκύσουν το ενδιαφέρον 
των πολιτών. Τα προγράμματα 
καθώς και οι εκθέσεις, συναυλί-
ες, εικαστικά δρώμενα παρου-
σιάζονται στο πολιτισμικό μας η-
μερολόγιο, σελ. 14-15.
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Θέατρο – Παραστάσεις Κινηματογράφοι
Άρατος (Μοσκώφ 12 με Φρά-
γκων, τηλ. 6984 251 798 και 6970 
954 854): «Έχω θέμα». Κωμωδία 
των Χριστίνα Λιόλιου και Βασίλη 
Τσικάρα. Κάθε Σάββατο και Κυρια-
κή στις 9.15 μ.μ. Σκηνοθεσία: Βα-
σίλης Τσικάρας. 
Αθήναιον (Βασιλίσσης Όλγας 35, 
τηλ. 2310 832 060): «Το Κλουβί με 
τις Τρελές» του Jean Poiret. Με-
τάφραση: Νατάσα Κοντελετζί-
δου, σκηνοθεσία: Αχιλλέας 
Ψαλτόπουλος. Παρασκευή και 
Σάββατο στις 9 μ.μ. και κάθε Κυ-
ριακή στις 8 μ.μ. 
Αριστοτέλειον (Εθνικής Αμύνης 
2, Τηλ. 2310 262051): «Σαρλό, ο 
άστεγος δανδής» της Άντας 
Τσεσμελή – Edwards, με τον 
Θανάση Βισκαδουράκη. Γράφτη-
κε μετά από προσωπική έρευνα 
της συγγραφέως με τους άστε-
γους της Θεσσαλονίκης. Τρίτη 
και Τετάρτη στις 9 μ.μ.
Αυλαία (Πλατεία ΧΑΝΘ, τηλ. 
2310 237700): Η  «Ομάδα Τέχνης 
Oberon» παρουσιάζει το έργο 
«Οι Δούλες (Les Bonnes)» του 
Jean Genet κάθε Δευτέρα και 
Τρίτη στις 9 μ.μ. Μετάφραση του 
Oberon Art Group και σκηνοθε-
σία του Διονύση Καραθανάση. 
Επίσης, για λίγες μόνο παραστά-
σεις η "Αδαμαντία" του Παναγιώ-
τη Μεντή σε σκηνοθεσία Κώστα 
Καπελώνη από το Θέατρο Τέ-
χνης Κάρολου Κουν. Παρασκευή 
13 και Σάββατο 14/1 στις 9 μ.μ. και 
Κυριακή 15 Ιανουαρίου στις 8 μ.μ. 
Ακόμη, για 2 παραστάσεις το 
έργο «Τι να σου πω ΣΟΥΛΤΑΝΑ 
μου» του Γιάννη Καλατζόπουλου. 
Τετάρτη 11/01 και Πέμπτη 12/01. 
Βασιλικό Θέατρο ( Πλ. Λευκού 
Πύργου, τηλ. 2315200000): "Ψύλ-
λοι στα αυτιά" του Ζωρζ Φεντώ, 
σε μετάφραση Μίνωα Βολανά-
κη και σκηνοθεσία Γιάννη Ανα-
στασάκη. Τετάρτη 6 μ.μ., Πέμπτη-
Παρασκευή-Σάββατο 9 μ.μ., Κυ-
ριακή 7 μ.μ.

Εταιρεία Μακεδονικών Σπου-
δών (Εθνικής Αμύνης 2, τηλ. 
2315 200200): «Η Μάνα Κουρά-
γιο και τα παιδιά της» του Μπέρ-
τολτ Μπρεχτ, σε σκηνοθεσία Νι-
κίτα Μιλιβόγιεβιτς και νέα μετά-
φραση του Γιώργου Δεπάστα, με 
πρωταγωνίστρια τη Λυδία Φωτο-
πούλου. Κάθε Τετάρτη 6 μ.μ.. Πέ-
μπτη-Παρασκευή-Σάββατο 9 μ.μ. 
Κυριακή 7 μ.μ. 
Στο φουαγιέ «Οικογενειακή 
γιορτή» των Τόμας Βίντερμπεργκ, 
Μόγκενς Ρούκοφ, Μπο Χρ. Χάν-
σεν. Θεατρική διασκευή: Ντέιβιντ 
Έλντριτζ.  Μετάφραση: Αλίκη 
Δανέζη Κνούτσεν - Μανώλης 
Δούνιας, σκηνοθεσία Γιάννης 
Παρασκευόπουλος. H παράστα-
ση είναι ακατάλληλη για άτομα 
κάτω των 17 ετών. Τετάρτη 6 μ.μ., 
Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο 8 
μ.μ., Κυριακή 7 μ.μ.
Μονή Λαζαριστών (Κολοκοτρώ-
νη 21, Σταυρούπολη, τηλ. 
2315200200): «Το τρίτο στεφάνι» 
του Κώστα Ταχτσή, σε σκηνοθε-
σία Θανάση Παπαγεωργίου. Τε-
τάρτη 6 μ.μ., Πέμπτη-Παρασκευή-
Σάββατο 8 μ.μ., Κυριακή 7 μ.μ.
Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαρι-
στών: "Σωτηρία με λένε" της Σο-
φίας Αδαμίδου, σε σκηνοθεσία 
Χριστίνας Χατζηβασιλείου με την 
ερμηνεία της Έφης Σταμούλη 
στο ρόλο της Μπέλλου. Τετάρτη 
6 μ.μ., Πέμπτη-Παρασκευή-Σάβ-
βατο 9 μ.μ., Κυριακή 7 μ.μ. Επίσης, 
"Ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ" του 
Σταύρου Τσιώλη. Παραστάσεις 
μόνο κάθε Τετάρτη  στις 9.30 μ.μ. 
και κάθε Σάββατο στις  6 μ.μ.  
Μέγαρο Μουσικής (25ης Μαρτί-
ου και παραλία, τηλ. 2310 895 
938-9): «Σμύρνη μου Αγαπημέ-
νη» της Mιμής Ντενίση. Τρίτη έως 
Πέμπτη στις 7 μ.μ., Παρασκευή – 
Σάββατο στις 8 μ.μ., Κυριακή στις 
6.30 μ.μ. 
Θέατρο Τ (Αλεξάνδρου Φλέ-
μινγκ 16, τηλ.  6937 042031): "Ει-

σβολή" του Jonas Hassen Khemiri, 
σε  μετάφραση Ιωάνναε Τζίκα-
Αλέξανδρου Κωχ, σκηνοθεσία 
Αλέξανδρου Κωχ. Δευτέρα και 
Τρίτη στις 9.30 μ.μ.  Επίσης, "Μια 
ζωή Θέατρο" του David Mamet 
σε σκηνοθεσία Γλυκερίας Καλα-
ϊτζή. 
Θέατρο Σοφούλη (Τραπεζού-
ντος 5 και Σοφούλη, τηλ. 
2310423925): «Πώς από δω; 
Αλλά και γιατί όχι;» σε κείμενο και 
σκηνοθεσία Κρίτωνα Ζαχαριάδη. 
Παρασκευή – Κυριακή στις 9.30 
μ.μ.
Blackbox (Βασιλίσσης Όλγας 65 
και Φλέμινγκ 2,Τηλ: 2310 829254): 
Το αριστούργημα του Oscar 
Wilde «Dorian Gray» με τον Άν-
θιμο Ανανιάδη σε σκηνοθεσία 
Εμμανουήλ Μάνιου. Τετάρτη έως 
Κυριακή, στις 9 μ.μ.
Θέατρο «Ρο» (Αριστοτέλους 23, 
τηλ. 2310261584): Η κωμωδία 
του Ν. Γκόγκολ  ο «Επιθεωρητής», 
από το Σύγχρονο Θέατρο Ροντί-
δη. Η σκηνοθεσία είναι του Γιώρ-
γου Ροντίδη, η σκηνογραφία του 
Νίκου Καλαϊτζίδη, η μουσική επι-
μέλεια της Όλγας Ροντίδη. Κάθε 
Σάββατο στις 9 μ.μ. και Κυριακή 
στις 8.30 μ.μ.
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Αθήναιον (Βασιλίσσης Όλγας 35, 
τηλ. 2310 83 20 60): "Μικρό-μικρό 
στο μεγάλο, μεγάλο κόσμο", της 
Δόμνας Ζαφειροπούλου, στην 
παιδική σκηνή. Κάθε Κυριακή στις 
12 μ.  
Αυλαία (Πλατεία ΧΑΝΘ, τηλ. 
2310 237700): Η Ξεχασιάρα Με-
λίσσα/Melissa Wanders της Άν-
νας Γαρεφαλάκη. Κυριακή στις 
3.30 μ.μ. Μια παράσταση για 
παιδιά στα ελληνικά και στα αγ-
γλικά (με υπέρτιτλους).  Επίσης, η 
εταιρεία Θεάτρου TheatrAction 
παρουσιάζει την «Ειρήνη του Α-
ριστοφάνη», Κυριακή στις 11.30 
π.μ.

Αριστοτέλειον (Εθνικής Αμύνης 
2, τηλ. 2310 262 051): "Πινόκιο" 
του Κάρλο Κολόντι, σε διασκευή 
και σκηνοθεσία του Δημήτρη Α-
δάμη, κάθε Κυριακή στις 3 μ.μ. «Το 
σκλαβί» της Ξένιας Καλογερο-
πούλου, Κυριακή στις 11 π.μ.
Αμαλία (Αμαλίας 71, τηλ. 
2310888894): "Εμπρός λοιπόν 
όλοι μαζί", κάθε Κυριακή στις 
11.30 π.μ. «Πινόκιο ένα διαφορε-
τικό αγόρι», Σάββατο στις 6 μ.μ.
Ολύμπιον (Πλατεία Αριστοτέ-
λους 10, τηλ. 2310 3784040): "Τα 
ψηλά βουνά" του Ζαχαρία Παπα-
ντωνίου, κάθε Κυριακή στις 11.30 
π.μ.
Ράδιο Σίτυ (Παρασκευοπούλου 
9, τηλ. 2310819153): "Στο φωτει-
νό δωμάτιο" της Ντίνας Σταματο-
πούλου. Κάθε Κυριακή στις 12 μ.
Σοφούλη (Τραπεζούντος 5 Κα-
λαμαριά, τηλ. 2310 423925): 
"Ψυχρομπερδέματα", κάθε Κυ-
ριακή στις 5.30 μ.μ. 
Μέγαρο Μουσικής (25ης Μαρτί-
ου και Παραλία, τηλ. 2310 
895938): "Ο κουρέας της Σεβίλ-
λης". Κάθε Κυριακή στις 11.30 π.μ.
Πολυχώρος Ενώ (Ερμού 11, τηλ. 
2310257637): Ο Μικρός Βορράς 
παρουσιάζει και φέτος τον ''Κου-
κουμπλή'', κάθε Κυριακή στις 
11.30 π.μ.
Θέατρο Τ (Αλεξάνδρου Φλέ-
μινγκ 16, τηλ.  6937 042031): «Α-
γησίλαος» του Δημήτρη Μπα-
σλάμ, Σάββατο στις 6 μ.μ. και Κυ-
ριακή στις 11.30 π.μ.
Πολιτεία Θεάτρου (Ολύμπου 88, 
τηλ. 23102854520): "Χοντρός-
Λιγνός", κάθε Κυριακή στις 7 μ.μ.
Φαργκάνη: «Ο Πήτερ Παν και οι 
Πριγκίπισσες: το μαγικό φίλτρο» 
κάθε Κυριακή στις 11:30 π.μ.
ΧΑΝΘ (τηλ. 2310241007 και 
2310 941843): Κουκλοθέατρο "Ο 
Φασουλής και οι πειρατές", κάθε 
Κυριακή στις 12 μ.
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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)

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)

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

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
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Το Σύμπαν
Σχ. 16,5χ14, Σελ. 40
Η σειρά περιλαμβάνει 15 βιβλία

Η εξέλιξη της Γης
Σχ. 16,5χ14, Σελ. 40
Η σειρά περιλαμβάνει 15 βιβλία

Στεριές και θάλασσες
Σχ. 16,5χ14, Σελ. 40
Η σειρά περιλαμβάνει 15 βιβλία

Τι καιρό κάνει
Σχ. 16,5χ14, Σελ. 40
Η σειρά περιλαμβάνει 15 βιβλία

Η αλυσίδα της ζωής
Σχ. 16,5χ14, Σελ. 40
Η σειρά περιλαμβάνει 15 βιβλία

βιβλία

Εργοτάξιο* Σειρά δραστηριότητες 
και αυτοκόλλητα
Σχ. 22χ27, Σελ. 32 Από 3 ετών

Μαθαίνω με τους μουσικούς φίλους 
μου! Σειρά μουσική προπαιδεία. 
Σχ. 21χ28, Σελ. 24

Τα πρώτα μου σταυρόλεξα * εύκολα 
και παιδαγωγικά
Σχ. 21χ28, Σελ. 64

50 παιχνίδια καλλιτεχνικής 
έκφρασης
Σχ. 21χ28, Σελ. 64

50 παιχνίδια με αριθμούς
και σχήματα
Σχ. 21χ28, Σελ. 64

Η εξέλιξη του ανθρώπου 
Σχ. 16,5χ14, Σελ. 40
Η σειρά περιλαμβάνει 15 βιβλία

Όμορφα Πόνυ * Σειρά δραστηριότη-
τες και αυτοκόλλητα
Σχ. 22χ27, Σελ. 32 Από 3 ετών

Τέλεια Πριγκίπισσα  * Σειρά δραστη-
ριότητες και αυτοκόλλητα
Σχ. 22χ27, Σελ. 32 Από 3 ετών

Εικονογράφηση: Monica Pierazzi Mitri

Μαθαίνω με τους μουσικούς φίλους μου!
Το βιβλίο αυτό προσφέρει μια ευχάριστη εξοικείωση με βασικές προσχολικές ασκήσεις. 

Με τη βοήθεια των Φίλων τους, των Μουσικών Οργάνων, τα παιδιά διασκεδάζουν, 
μαθαίνουν και ανακαλύπτουν έναν τελείως καινούριο κόσμο. 

Παρατηρώ & μαθαίνω τα όργανα ζωγραφίζοντάς τα.
Mια ολοκληρωμένη μαθησιακή εμπειρία με τέσσερα αυτοτελή βιβλία  

της σειράς: «Μουσική προπαιδεία»

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Περιέχει μικρά κομμάτια. Ακατάλληλο 

για παιδιά κάτω των τριών ετών.
© 2015 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ Α.Ε.
www.malliaris.gr      e-mail: info@malliaris.gr
Κεντρική διάθεση: 25ης Μαρτίου 51,
N. Eυκαρπία, Θεσ/νίκη, τηλ. 2310 640755
© 2014 Editions Caramel 085.2388

ISBN 978-960-457-653-1

Μεγάλη εκποίηση βιβλίων 
λόγω μεταφοράς!

Χιλιάδες βιβλία, παιδικά, λογοτεχνικά και λευκώματα κ.ά.

στον πολυχώρο 
Βασ. Ηρακλείου 38-Τσιμισκή 43, εμπορικό κέντρο ΠΛΑΤΕΙΑ odeon

μόνο

     μόνο για λίγες ημέρες (εκτός της ενιαίας τιμής)   
όλα με 1€, 3€ και 5€!

όλα από 1-5€!

Οι προσφορές ισχύουν μόνο για τον πολυχώρο Μαλλιάρης Παιδεία, Β. Ηρακλείου 38- Τσιμισκή 43, εμπορικό κέντρο Πλατεία odeon

Η Κάτια μαθαίνει να δένει τα κορδό-
νια της * και το πάθημα της

BARBIE Απίθανη Χορογραφία

Σχ. 22χ22, Σελ. 24
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Σειρά Πού είναι ο Γουόλι;: 
Το μαγικό βιβλίο
Διαστ.: 21x28 cm, Σελ.: 32,

Σειρά Άισωπος: Ο γάιδαρος και  
οι βάτραχοι και άλλοι 17 φανταστικοί 
μύθοι Διαστ.: 17x24 cm, Σελ.: 40,

Σειρά  Κλασικά Παραμύθια:  
Ο Πινόκιο, Η Κοκκινοσκουφίτσα,  
Η Χιονάτη, Η Σταχτοπούτα
Διαστ.: 17x24 cm, Σελ.: 40,

Η μικρή βιβλιοθήκη
Διαστ.: 10x10 cm, Σελ.: 120,

Oι 12 μήνες - Τα Λαογραφικά
Διαστ.: 21x28 cm, Σελ.: 160,

H Αγία Γραφή 
εικονογραφημένη για παιδιά
Διαστ.: 21x28 cm, Σελ.: 144,

Μια βόλτα στην πόλη 
Τρισδιάστατο βιβλίο-παιχνίδι

Σειρά 12 μήνες:  
Σεπτέμβριος
Διαστ.: 21x28 cm, Σελ.: 80,

Σειρά 12 μήνες:  
Αύγουστος
Διαστ.: 21x28 cm, Σελ.: 80,

Βασικό αγγλοελληνικό και ελληνοαγ-
γλικό Λεξικό (εικονογραφημένο)
Διαστ.: 21x28 cm, Σελ.: 176,

Σειρά Η πρώτη μου εγκυκλοπαίδεια:  
η ζωή στη θάλασσα
Διαστ.: 21x28 cm, Σελ.: 160,

Σειρά color:  
Xρωματίζω  1
Διαστ.: 21x28 cm, Σελ.: 64,

Σειρά Συμβίωση: Μαθαίνω να σέβο-
μαι τη φύση Με την Νταίζη την αγελά-
δα Διαστ.: 23x24 cm, Σελ.: 32,

Σειρά Μυθολογία για μικρά παιδιά: 
Ιλιάδα - ο Τρωικός πόλεμος
Διαστ.: 21x28 cm, Σελ.: 64,

Σειρά χρωματίζω: 
Zωγραφίζω ζώα
Διαστ.: 21x28 cm, Σελ.: 64,

Η σειρά περιλαμβάνει 8 τίτλους Η σειρά περιλαμβάνει 4 τίτλους

Η σειρά περιλαμβάνει 4 τίτλους

Η σειρά περιλαμβάνει 4 τίτλους Η σειρά περιλαμβάνει 12 τίτλους

Η σειρά περιλαμβάνει 2 τίτλους

Η σειρά περιλαμβάνει 3 τίτλους Η σειρά περιλαμβάνει 5 τίτλους Η σειρά περιλαμβάνει 3 τίτλους

Στη φάρμα
Σχ. 21χ28, Σελ. 36

Στη φύση
Σχ. 21χ28, Σελ. 36

Ο πιγκουίνος που αντιπαθούσε το 
κρύο! Σχ. 21χ29, Σελ. 48

Ο καραγκιόζης και το στοιχιό της 
Σαλονίκης Σχ. 21χ28, Σελ. 64

Το πουλάκι που φοβόταν να καθαρίσει 
τα δόντια του κροκοδείλου Σχ. 21χ29, 
Σελ. 48

όλα από 1-5€!

Οι προσφορές ισχύουν μόνο για τον πολυχώρο Μαλλιάρης Παιδεία, Β. Ηρακλείου 38- Τσιμισκή 43, εμπορικό κέντρο Πλατεία odeon
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Στη σειρά κυκλοφορούν 4 βιβλία. Σε κάθε ένα  
πρωταγωνιστεί μία από τις υπέροχες αδερφές!

Aκολουθήστε 
τη Σοφία, τη 

μεγαλύτερη, από 
τις 4 υπέροχες 

αδερφές! Παίξτε με 
την καλλιτέχνιδα 
της οικογένειας 
και διασκεδάστε 

δημιουργώντας νέες 
εμφανίσεις, για τις 4 
υπέροχες αδερφές!

Eικονογράφηση: 
Pauline m. 
Concept:

Cécile Marbehant

Οι 4 υπέροχες αδερφές

Λουίζα η αθλήτρια Άννα η χορεύτρια

Σοφία η ζωγράφος

Ελπίδα η φιλόζωη

ΠΡΟΣΟΧΗ Περιέχει μικρά 
αντικείμενα. Ακατάλληλο για παιδιά 

κάτω των τριών ετών.
© 2015 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ Α.Ε.
www.malliaris.gr      e-mail: info@malliaris.gr
Κεντρική διάθεση: 25ης Μαρτίου 51
Ν. Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 640755
© 2014 Editions Caramel 085.2384

ISBN 978-960-457-648-7

Η σειρά περιλαμβάνει 4 τίτλους Η σειρά περιλαμβάνει 4 τίτλους Η σειρά περιλαμβάνει 8 τίτλους Η σειρά περιλαμβάνει 8 τίτλους Η σειρά περιλαμβάνει 8 τίτλους

Η σειρά περιλαμβάνει 4 τίτλουςΗ σειρά περιλαμβάνει 32 τίτλους Η σειρά περιλαμβάνει 4 τίτλους

Η σειρά περιλαμβάνει 4 τίτλους

Η σειρά περιλαμβάνει 12 τίτλους

Η σειρά περιλαμβάνει 12 τίτλους

Η σειρά περιλαμβάνει 12 τίτλουςΗ σειρά περιλαμβάνει 12 τίτλους Η σειρά περιλαμβάνει 12 τίτλους

Οι πρώτες μου ασκήσεις
Διαστ.: 21x28 cm, Σελ.: 32,

Μαθαίνω να είμαι καθαρός  
Με τον Μπίλλυ το αρκουδάκι
Διαστ.: 21χ28, ΣΕΛ. 32

Σειρά Μικρά ζωάκια 
Νίκη το βατραχάκι
Διαστ.: 21χ21, ΣΕΛ. 20

Χρώματα. Το πρώτο μου βιβλίο * Σειρά 
μαθαίνω τις πρώτες μου λέξεις
Σχ. 33χ24, Σελ. 16

Λέξεις. Το πρώτο μου βιβλίο * Σειρά 
μαθαίνω τις πρώτες μου λέξεις
Σχ. 33χ24, Σελ. 16

Διαβάζω και χρωματίζω  
- Η Σταχτοπούτα
Διαστ.: 21x28 cm, Σελ.: 16,

Μύθοι και θρύλοι από την ελληνική 
παράδοση
Διαστ.: 21x29 cm, Σελ.: 96

Ζωγραφίζω με στένσιλ και μολύβια
Σχ. 29χ20

Αλφάβητο. Το πρώτο μου βιβλίο * Σειρά 
μαθαίνω τις πρώτες μου λέξεις
Σχ. 33χ24, Σελ. 16

Oι 4 υπέροχες αδερφές - 
Σοφία η ζωγράφος
Διαστ.: 21x28 cm, Σελ.: 24,

Διακοσμητικές κατασκευές από χαρ-
τόνι
Διαστ.: 17x24cm, Σελ.: 32,

Μαθαίνω τα σχήματα με τον Μάρτιν
Διαστ.: 21x23cm, Σελ.: 12,

Ο Ηρακλής και οι δώδεκα άθλοι του
Διαστ.: 19x23cm, Σελ.: 64,

Τουυυυτ και φύγαμε! - βιβλίο με στέν-
σιλ και χρωματιστά μολύβια
Διαστ.: 21χ21, ΣΕΛ. 10

Ο Θησέας και τα κατορθώματά του
Διαστ.: 19x23cm, Σελ.: 64,

Το Κυνήγι του Θησαυρού- βιβλίο με 
στένσιλ και χρωματιστά μολύβια
Διαστ.: 21χ21, ΣΕΛ. 10

Ιλιάδα - Ο Τρωικός πόλεμος
Διαστ.: 19x23cm, Σελ.: 64,

Χρωματίζω παραμύθια, βιβλίο και CD-
ROM μαζί - Η μικρή γοργόνα 
Διαστ.: 14x21cm, Σελ.: 64,

Παίξε με τον Κίκο το βατραχάκι! 
Διαστ.: 12x18 cm, Σελ.: 10,

Μεταφορές. Το πρώτο μου βιβλίο * 
Σειρά μαθαίνω τις πρώτες μου λέξεις
Σχ. 33χ24, Σελ. 16

όλα από 1-5€!

Οι προσφορές ισχύουν μόνο για τον πολυχώρο Μαλλιάρης Παιδεία, Β. Ηρακλείου 38- Τσιμισκή 43, εμπορικό κέντρο Πλατεία odeon
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Ο οργανισμός Μαλλιάρης-Παιδεία  
κυκλοφορεί μια νέα σειρά βιβλίων με  
αριστουργήματα της Νεοελληνικής Λο-
γοτεχνίας. Η σειρά αριθμεί 20 τίτλους 
μέχρι στιγμής, σε έκδοση πολυτελείας 
με σκληρό εξώφυλλο και χαρτί 
chamoix 80γρ. 
σχήμα 12x17 εκ., σκληρό εξώφυλλο, σελίδες από 240-300 .

Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ 
ΠΟΙΗΣΗ

Η ΦΟΝΙΣΣΑ, 
ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 

ΜΑΡΤΎΡΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ 
ΑΙΜΑ,

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΎΜΗΣ 

ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΟΎ & 
ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ, 

Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ 

Ο ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΎ 
ΓΎΦΤΟΎ, 

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 

Η ΤΡΙΣΕΎΓΕΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ, 

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 

Η ΑΣΑΛΕΎΤΗ ΖΩΗ, 
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 

ΟΤΑΝ ΗΜΟΎΝ ΔΑΣΚΑΛΟΣ & 
ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ, 

Ι. ΚΟΝΔΎΛΑΚΗΣ 

ΠΡΩΤΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ, 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΔΎΛΑΚΗΣ 

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΩΡΗΣ, 
ΑΝΔΡΈΑΣ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ 

ΔΙΟΝΎΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ 
ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΈΖΑ

Ο εθνικός ποιητής, Διονύσιος Σολωμός, γράφει σε 
μια εποχή που η Ελλάδα χρειάζεται τη φωνή της για 
να εκφράσει τους πόθους τόσων χρόνων· παράλληλα, 
η ποίηση του Σολωμού εσωτερικεύει πολλά από τα 
ρομαντικά μοτίβα της ποίησης της εποχής του. Έτσι, 
έχουμε δύο βασικές πλευρές της εποχής αποτυπωμέ-
νες στα χαρτιά του ενός ποιητή. Eπτανήσιος, θρεμμέ-
νος με τις ιδέες του ευρωπαϊκού διαφωτισμού που 
προέτασσε το πνεύμα σε συνάρτηση με το παρελθόν, 
ο Σολωμός θα διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο σε όλη 
τη φάση της νεότερης ιστορίας μας.

www.malliaris.gr

ISBN: 978-960-457-722-4

085.2459

Διονύσιος Σολωμός

Διονύσιος Σολωμός Ποιήματα και Πεζά
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Ποιήματα και Πεζά

Πο
ιή

μα
τα

 κα
ι Π

εζ
άΤα βιβλία της σειράς «Κλασική Nεοελληνική Λογοτεχνία» ξεχωρίζουν 

γιατί, εκτός από τα βασικά έργα που περιλαμβάνουν, εμπεριέχουν 
και χρήσιμα στοιχεία, κυρίως για τους νέους αναγνώστες, που βοη-
θούν στην καλύτερη κατανόηση του έργου του συγγραφέα, αλλά και 
της εποχής που ο ίδιος έζησε. Τα στοιχεία αυτά είναι: 

• εισαγωγικό σημείωμα 
• βιογραφικό του συγγραφέα
• ιστορικό χρονολόγιο
• κριτική για το έργο

• βιβλιογραφία
• φωτογραφικό υλικό
•  γλωσσάρι (όπου είναι  

απαραίτητο) κ.ά.

ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 1212

ΤΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ ΤΑ ΠΑΛΙΑ 
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ    
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Το ελληνικό διήγημα, το οποίο άσκησε κατ’ εξοχήν 
ο Βλαχογιάννης και τις ρίζες του οποίου πρέπει να 
αναζητήσουμε στα τέλη του 19ου αι., προσέφερε στον 
λογοτέχνη την ευκαιρία να αναπτύξει στον περιορι-
σμένο του χώρο, με τη μεγαλύτερη δυνατή ενάργεια, 
τον χαρακτήρα των πρωταγωνιστών του, ηρώων της 
Επανάστασης, τους οποίους είχε γνωρίσει μέσα από 
το υλικό του, που αργότερα συγκρότησε το υλικό των 
Γενικών Αρχείων του Κράτους (ο Βλαχογιάννης ήταν 
και ο πρώτος διευθυντής τους).
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Τα παλικάρια 
τα παλιά

Τα παλικάρια τα παλιά

Γιάννης Βλαχογιάννης
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ηςΤα βιβλία της σειράς «Κλασική Nεοελληνική Λογοτεχνία» ξεχωρίζουν 
γιατί, εκτός από τα βασικά έργα που περιλαμβάνουν, εμπεριέχουν 
και χρήσιμα στοιχεία, κυρίως για τους νέους αναγνώστες, που βοη-
θούν στην καλύτερη κατανόηση του έργου του συγγραφέα, αλλά και 
της εποχής που ο ίδιος έζησε. Τα στοιχεία αυτά είναι: 

• εισαγωγικό σημείωμα 
• βιογραφικό του συγγραφέα
• ιστορικό χρονολόγιο
• κριτική για το έργο

• βιβλιογραφία
• φωτογραφικό υλικό
•  γλωσσάρι (όπου είναι  

απαραίτητο) κ.ά.
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και άλλα διηγήματα

Η ΖΩΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΎ 
ΚΑΡΑΒΕΛΑ  

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΈΟΤΟΚΗΣ 

Στο έργο «Η ζωή και ο θάνατος του Καραβέλα», η 
σκληρή ζωή έρχεται να επιβεβαιώσει τη μοίρα των 
αδύναμων· ο πρωταγωνιστής, γνήσιο τέκνο του να-
τουραλισμού, σκληρός, διεστραμμένος, μια ανθρώπι-
νη φύση στο ακρότατό της σημείο, έρχεται απέναντι 
στην κοινωνία που ολοένα και εξελίσσεται, με απο-
τέλεσμα ο Καραβέλας, το πρωτόγονο θύμα, όπως τον 
ονομάζει ο Beaton, να πεθαίνει και μαζί του να χάνε-
ται ό,τι αυτός εκπροσωπεί. 
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Τα βιβλία της σειράς «Κλασική Nεοελληνική Λογοτεχνία» ξεχωρίζουν 
γιατί, εκτός από τα βασικά έργα που περιλαμβάνουν, εμπεριέχουν 
και χρήσιμα στοιχεία, κυρίως για τους νέους αναγνώστες, που βοη-
θούν στην καλύτερη κατανόηση του έργου του συγγραφέα, αλλά και 
της εποχής που ο ίδιος έζησε. Τα στοιχεία αυτά είναι: 

• εισαγωγικό σημείωμα 
• βιογραφικό του συγγραφέα
• ιστορικό χρονολόγιο
• κριτική για το έργο

• βιβλιογραφία
• φωτογραφικό υλικό
•  γλωσσάρι (όπου είναι  

απαραίτητο) κ.ά.
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Η ζωή και ο θάνατος

του Καραβέλα

Κωνσταντίνος Θεοτόκης

ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ 
ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΎ  

ΓΈΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΎΗΝΟΣ 

Από το χωριό της Βιζύης στην Κωνσταντινούπολη 
κι από τη Νάπολη στο Κλάουσθαλ της Γερμανίας. 
Συγγραφέας της περίφημης Γενιάς του 1880, της μίας 
από τις δύο πιο γνωστές και πολυγράφους γενιές των 
ελληνικών γραμμάτων, ο Γεώργιος Βιζυηνός θα δη-
μοσιεύσει πολύ λίγα διηγήματά του σε πολύ μικρό 
χρονικό διάστημα, ωστόσο, αυτά θα αρκέσουν για να 
κερδίσει μια θέση μεταξύ των πλέον διαβασμένων 
Ελλήνων συγγραφέων.
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της μητρός μου
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Τα βιβλία της σειράς «Κλασική Nεοελληνική Λογοτεχνία» ξεχωρίζουν 
γιατί, εκτός από τα βασικά έργα που περιλαμβάνουν, εμπεριέχουν 
και χρήσιμα στοιχεία, κυρίως για τους νέους αναγνώστες, που βοη-
θούν στην καλύτερη κατανόηση του έργου του συγγραφέα, αλλά και 
της εποχής που ο ίδιος έζησε. Τα στοιχεία αυτά είναι: 

• εισαγωγικό σημείωμα 
• βιογραφικό του συγγραφέα
• ιστορικό χρονολόγιο
• κριτική για το έργο

• βιβλιογραφία
• φωτογραφικό υλικό
•  γλωσσάρι (όπου είναι  

απαραίτητο) κ.ά.
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ΒΑΡΔΙΑΝΟΣ ΣΤΑ ΣΠΟΡΚΑ 
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 

ΑΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 

Ο μεγάλος Έλληνας πεζογράφος σημάδεψε με το 
έργο του τα νεοελληνικά γράμματα, και αποτελεί ένα 
σημείο αναφοράς στην ευρωπαϊκή λογοτεχνική πραγ-
ματικότητα του τέλους του 19ου αιώνα. Όσο ζούσε 
δεν τυπώθηκε κανένα του έργο. Τα γραπτά του παρέ-
μεναν σκόρπια στις εφημερίδες και στα περιοδικά, 
όπου είχαν δημοσιευτεί. Σήμερα τα έργα του βρίσκο-
νται συγκεντρωμένα στα «Άπαντά» του.
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Τα βιβλία της σειράς «Κλασική Nεοελληνική Λογοτεχνία» ξεχωρίζουν 
γιατί, εκτός από τα βασικά έργα που περιλαμβάνουν, εμπεριέχουν 
και χρήσιμα στοιχεία, κυρίως για τους νέους αναγνώστες, που βοη-
θούν στην καλύτερη κατανόηση του έργου του συγγραφέα, αλλά και 
της εποχής που ο ίδιος έζησε. Τα στοιχεία αυτά είναι: 

• εισαγωγικό σημείωμα 
• βιογραφικό του συγγραφέα
• ιστορικό χρονολόγιο
• κριτική για το έργο

• βιβλιογραφία
• φωτογραφικό υλικό
•  γλωσσάρι (όπου είναι  

απαραίτητο) κ.ά.
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Βαρδιάνος 
στα σπόρκα

και άλλα διηγήματα

ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ 
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ  

ΑΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 

Ο «Άγιος των γραμμάτων», ο «υμνητής της 
Ορθοδοξίας», ο «κοσμοκαλόγερος» είναι κάποιοι από 
τους τίτλους που δόθηκαν στον Αλέξανδρο 
Παπαδιαμάντη. Στις σελίδες των έργων του, ο 
Ανατολικός Ορθόδοξος πολιτισμός, όχι μόνον υπάρ-
χει, αλλά αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο για την εξέλιξη 
των ιστοριών. Ο κόσμος του Παπαδιαμάντη είναι ο 
κόσμος των ιερέων της Σκιάθου, των «γραϊδίων» που 
ακολουθούν τον παπά στις λειτουργίες, της δεισιδαι-
μονίας και της προκατάληψης με χαρακτήρα θρη-
σκευτικό. 
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Τα βιβλία της σειράς «Κλασική Nεοελληνική Λογοτεχνία» ξεχωρίζουν 
γιατί, εκτός από τα βασικά έργα που περιλαμβάνουν, εμπεριέχουν 
και χρήσιμα στοιχεία, κυρίως για τους νέους αναγνώστες, που βοη-
θούν στην καλύτερη κατανόηση του έργου του συγγραφέα, αλλά και 
της εποχής που ο ίδιος έζησε. Τα στοιχεία αυτά είναι: 

• εισαγωγικό σημείωμα 
• βιογραφικό του συγγραφέα
• ιστορικό χρονολόγιο
• κριτική για το έργο

• βιβλιογραφία
• φωτογραφικό υλικό
•  γλωσσάρι (όπου είναι  

απαραίτητο) κ.ά.

ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 1818

Aλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Xριστουγεννιάτικα 
διηγήματα

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΎ ΨΎΧΙΚΟΎ 
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ   

ΠΑΎΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ 

Τα διηγήματα που περιλαμβάνει αυτός ο τόμος 
τοποθετήθηκαν, όχι με γνώμονα τη χρονολογία συγ-
γραφής τους, αλλά με την επιθυμία να δώσουν στους 
αναγνώστες μια καλή εικόνα των συνιστωσών των 
έργων του Νιρβάνα. Έτσι, θα μπορέσει να γίνει πιο 
κατανοητή η πορεία που ο συγγραφέας ακολούθησε 
από τα πρώτα χρόνια της δημιουργικής του πορείας 
μέχρι και την ωριμότητά του, όταν και παρέδωσε στο 
ελληνικό αναγνωστικό κοινό έργα μεγάλης αισθητι-
κής αξίας.
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Τα βιβλία της σειράς «Κλασική Nεοελληνική Λογοτεχνία» ξεχωρίζουν 
γιατί, εκτός από τα βασικά έργα που περιλαμβάνουν, εμπεριέχουν 
και χρήσιμα στοιχεία, κυρίως για τους νέους αναγνώστες, που βοη-
θούν στην καλύτερη κατανόηση του έργου του συγγραφέα, αλλά και 
της εποχής που ο ίδιος έζησε. Τα στοιχεία αυτά είναι: 

• εισαγωγικό σημείωμα 
• βιογραφικό του συγγραφέα
• ιστορικό χρονολόγιο
• κριτική για το έργο

• βιβλιογραφία
• φωτογραφικό υλικό
•  γλωσσάρι (όπου είναι  

απαραίτητο) κ.ά.

ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 1919

ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΎΝΑ 
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΎ 

Κείμενα απλά, μεστά νοημάτων, που φέρνουν τους 
αναγνώστες σε επαφή με εποχές περασμένες, ανθρώ-
πους αλλοτινούς, που βίωναν τόσο τις διαπροσωπικές 
τους σχέσεις, όσο και τη σχέση τους με τη Μητέρα 
Φύση μυσταγωγικά. Φαίνεται, πως η διδακτική λει-
τουργία του βιβλίου εμπότισε τις σελίδες του· άλλοτε 
φανερά κι άλλοτε όχι, μηνύματα περνούν μέσα από 
τις γραμμές των σελίδων του και μας παραδίδουν έναν 
κόσμο καθαρό, σαν τον αέρα των ψηλών βουνών.
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Ζαχαρίας Παπαντωνίου

Ζα
χ. 

Πα
πα

ντ
ων

ίο
υΤα βιβλία της σειράς «Κλασική Nεοελληνική Λογοτεχνία» ξεχωρίζουν 

γιατί, εκτός από τα βασικά έργα που περιλαμβάνουν, εμπεριέχουν 
και χρήσιμα στοιχεία, κυρίως για τους νέους αναγνώστες, που βοη-
θούν στην καλύτερη κατανόηση του έργου του συγγραφέα, αλλά και 
της εποχής που ο ίδιος έζησε. Τα στοιχεία αυτά είναι: 

• εισαγωγικό σημείωμα 
• βιογραφικό του συγγραφέα
• ιστορικό χρονολόγιο
• κριτική για το έργο

• βιβλιογραφία
• φωτογραφικό υλικό
•  γλωσσάρι (όπου είναι  

απαραίτητο) κ.ά.

ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2020

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΎΩΤΑΚΗΣ
ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

Ανθολογημένος σε σχολικά εγχειρίδια, περιλαμβα-
νόμενος στο σύνολο των ανθολογιών νεοελληνικής 
ποίησης, ο Κώστας Καρυωτάκης είναι πλέον ένας 
ποιητής του κανόνα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. 
Το έργο του, το οποίο εκτείνεται σε τρεις μόλις συλ-
λογές, μιας και η αυτοκτονία του έθεσε σύντομο τέλος 
στη ζωή του, απασχόλησε και εξακολουθεί να απα-
σχολεί τη φιλολογική κριτική μέχρι και σήμερα, κα-
θώς όλο και νέες ψηφίδες έρχονται να προστεθούν 
στο συνολικό ψηφιδωτό της ζωής και του έργου του.
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Κ. Γ. Καρυωτάκης Ποιήματα

Π
οι

ήμ
ατ

α

Τα βιβλία της σειράς «Κλασική Nεοελληνική Λογοτεχνία» ξεχωρίζουν 
γιατί, εκτός από τα βασικά έργα που περιλαμβάνουν, εμπεριέχουν 
και χρήσιμα στοιχεία, κυρίως για τους νέους αναγνώστες, που βοη-
θούν στην καλύτερη κατανόηση του έργου του συγγραφέα, αλλά και 
της εποχής που ο ίδιος έζησε. Τα στοιχεία αυτά είναι: 

• εισαγωγικό σημείωμα 
• βιογραφικό του συγγραφέα
• ιστορικό χρονολόγιο
• κριτική για το έργο

• βιβλιογραφία
• φωτογραφικό υλικό
•  γλωσσάρι (όπου είναι  

απαραίτητο) κ.ά.
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ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2121

Κώστας Γ. 
Καρυωτάκης

Ποιήματα

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ   
ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

Αριστοκράτης, κομμουνιστής, ομοφυλόφιλος, 
ναρκομανής, ο Ναπολέων Λαπαθιώτης είναι σίγουρα 
μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ποιητικές φυσιογνω-
μίες του Μεσοπολεμικού μας τοπίου. Το πρόσωπό 
του, αλλά και η ποίησή του, αποτέλεσαν «σημείο 
αντιλεγόμενο» για την κριτική της εποχής, με τη μία 
πλευρά να τον μάχεται φωνάζοντας «οσκαρουϊλδι-
σμοί» και «Η σάρκα! Η σάρκα!», και την άλλη, στην 
οποία θα βρούμε σημαντικούς κριτικούς του 
Μεσοπολέμου, να αναγνωρίζει τις αισθητιστικές 
ευρωπαϊκές επιρροές του ποιητή
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Τα βιβλία της σειράς «Κλασική Nεοελληνική Λογοτεχνία» ξεχωρίζουν 
γιατί, εκτός από τα βασικά έργα που περιλαμβάνουν, εμπεριέχουν 
και χρήσιμα στοιχεία, κυρίως για τους νέους αναγνώστες, που βοη-
θούν στην καλύτερη κατανόηση του έργου του συγγραφέα, αλλά και 
της εποχής που ο ίδιος έζησε. Τα στοιχεία αυτά είναι: 

• εισαγωγικό σημείωμα 
• βιογραφικό του συγγραφέα
• ιστορικό χρονολόγιο
• κριτική για το έργο

• βιβλιογραφία
• φωτογραφικό υλικό
•  γλωσσάρι (όπου είναι  

απαραίτητο) κ.ά.

ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2222

Ναπολέων 
Λαπαθιώτης

Ποιήματα

Οι προσφορές ισχύουν μόνο για τον πολυχώρο Μαλλιάρης Παιδεία, Β. Ηρακλείου 38- Τσιμισκή 43, εμπορικό κέντρο Πλατεία odeon

Μόνο με 4,50€!

Η σειρά ξεχωρίζει γιατί  
κάθε βιβλίο περιλαμβάνει: 
• εισαγωγικό σημείωμα 
• βιογραφικό του συγγραφέα
• ιστορικό χρονολόγιο
• κριτική για το έργο
• βιβλιογραφία
• φωτογραφικό υλικό
•  γλωσσάρι κ.ά.

Κλασική νεοελληνική λογοτεχνία
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Διαστ.: 14x21 cm Σελ.: 
238, Κωδ.: 085.0146 

Ο Τρελαντώνης  
ΠΗΝΕΛΟΠΗ Σ. ΔΕΛΤΑ

Διαστ.: 14x21 cm Σελ.: 
158, Κωδ.: 085.0142 

Διαστ.: 14x21 cm Σελ.: 
200, Κωδ.: 085.0144 

Για την πατρίδα  
ΠΗΝΕΛΟΠΗ Σ. ΔΕΛΤΑ

Παραμύθι χωρίς όνομα  
ΠΗΝΕΛΟΠΗ Σ. ΔΕΛΤΑ

Διαστ. 14x20, Σελ. 300, 
Κωδ. 085.0149,  

Μάγκας  
ΠΗΝΕΛΟΠΗ Σ. ΔΕΛΤΑ

Διαστ. 14x21
Σελ. 128, Kωδ. 085.2478,    Τιμή: 7,42€

Διαστ. 14x21
Σελ. 280 , Kωδ. 085.2413, Τιμή 9,30€

Διαστ. 14x21
Σελ. 216, Kωδ. 085.2394, Τιμή 9,30€

Διαστ. 14x21
Σελ. 248, Kωδ. 085.2393, Τιμή 9,30€

Λευκές νύχτες - Μπόμποκ
Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι

Ο Σωσίας
Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι

Το υπόγειο
Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι

Ο φτωχόκοσμος
Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι

Διαστ. 14x21
Σελ. 256, Kωδ. 085.2407, Τιμή 9,30€

Ο παίκτης
Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι

Διαστ.: 14x21 cm, Σελ.: 
205 Κωδ.: 085.2255  

Τα ψηλά βουνά  
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΔΑΝΤΗΣ ΑΛΙΓΚΙΕΡΙ
ΚΟΛΑΣΗ -  
ΚΑΘΑΡΤΗΡΙΟ 
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Διαστ.: 18x25 cm, 
Σελ.: 576

ΛΕΩΝ ΤΟΛΣΤΟΪ
ΧΑΤΖΗ ΜΟΥΡΑΤ -  
ΑΝΝΑ ΚΑΡΕΝΙΝΑ
Διαστ.: 18x25 cm, 
Σελ.: 820

ΛΕΩΝ ΤΟΛΣΤΟΪ
ΚΟΖΑΚΟΙ -  
ΑΝΑΣΤΑΣΗ - 
ΑΦΕΝΤΗΣ ΚΑΙ 
ΔΟΥΛΟΣ
Διαστ.: 18x25 cm, 
Σελ.: 622 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΝΤΙΚΕΝΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ - 
ΔΥΣΚΟΛΑ ΧΡΟΝΙΑ
Διαστ.: 18x25 cm,  
Σελ.: 752

ΑΙΜΙΛ ΖΟΛΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΚΤΗΝΟΣ -  
ΑΒΒΑ ΜΟΥΡΕ - 
ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΝΤΡΕΫΦΟΥΣ
Διαστ.: 18x25 cm, 
Σελ.: 704

ΛΕΩΝ ΤΟΛΣΤΟΪ
ΘΑΝΑΤΟΣ ΙΛΙΤΣ - 
ΣΟΝΑΤΑ 
ΚΡΩΫΤΣΕΡ - 
ΚΡΑΤΟΣ ΖΟΦΟΥ
Διαστ.: 18x25 cm, 
Σελ.: 702

ΑΙΜΙΛ ΖΟΛΑ
ΤΑΒΕΡΝΑ - 
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 
ΦΕΡΑ - ΤΡΕΙΣ 
ΘΑΝΑΤΟΙ
Διαστ.: 18x25 cm, 
Σελ.: 680

ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΟ
ΠΑΝΑΓΙΑ  
ΠΑΡΙΣΙΩΝ -  
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ 
ΚΑΤΑΔΙΚΟΥ
Διαστ.: 18x25 cm,  
Σελ.: 704

ΟΝΟΡΕ ΝΤΕ 
ΜΠΑΛΖΑΚ 
ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΚΡΑΝΤΕ -  
ΜΠΑΡΜΠΑ  
ΓΚΟΡΙΟ -  
ΜΑΓΙΚΟ ΔΕΡΜΑ
Διαστ.: 18x25 cm,  
Σελ.: 688

Λογοτεχνική επιμέλεια των έργων για την ελληνική έκδοση:
ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ, ΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 

ΧΑΡΗΣ ΔΟΛΙΑΝΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΚΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΚΟΤΖΙΟΥΛΑΣ, ΤΑΣΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΕΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΑΣ, 

ΚΟΣΜΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΠΙΚΡΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ, Κ. ΠΟΡΦΥΡΗΣ, ΓΙΩΡΓΗΣ ΣΗΜΗΡΙΩΤΗΣ, 

ΣΙΜΟΣ ΣΠΑΘΑΡΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ

Επίσης συνεργάστηκαν οι ακαδημαϊκοί:
ΝΙΚΟΣ ΒΕΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΑΣ, ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΙΛΗΣ,  

ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ,ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
με χρυσόδετη, πολυτελή βιβλιοδεσία

Οι προσφορές ισχύουν μόνο για τον πολυχώρο Μαλλιάρης Παιδεία, Β. Ηρακλείου 38- Τσιμισκή 43, εμπορικό κέντρο Πλατεία odeon

όλα από 1-7,5€!
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Με ελάχιστα χρήματα εμπλουτίστε τη βιβλιοθήκη σας 

Μεγάλες προσφορές

«ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 
ΕΛΠΙΔΟΣ» ΝΤΕ ΓΚΩΛ 
ΣΑΡΛ ΝΤΕ ΓΚΩΛ
Τον ονόμασαν Μεγάλο Κάρολο, 
ισόβιο Πρόεδρο και τόσα άλλα...
Σήμερα κανείς δεν αμφισβητεί ότι 
ήταν πράγματι μεγάλος κι ότι το έρ-
γο που με τόση επιμονή υπεράσπι-
ζε είναι η Ενωμένη Ευρώπη.
3 τόμοι Διαστ.: 21x28 cm, 
σελ. 400/τόμος

Το έπος της Μικράς Ασίας 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ
Η πιό ολοκληρωμένη εργασία 
για μια απο τις πλέον ταραγμέ-
νες περιόδους της Ελληνικής 
Ιστορίας !
Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για 
την Μικρασιατική εκστρατεία, την 
καταστροφή της Σμύρνης και 
όλο το παρασκήνιο ! 
Διαστ.: 21x29 cm,  
σελ. 300/τόμος 

EΓKYKΛOΠAIΔEIA TOY 
ΠONTIAKOY EΛΛHNIΣMOY

10.000 ΛΗΜΜΑΤΑ -4.000 
ΕΙΚΟΝΕΣ Το πλέον εμπεριστατω-
μένο συλλογικό έργο για τον 
Ποντιακό Ελληνισμό! 
Διαστ.: 14x21, Σελ 450/τόμος

Χιλιάδες τόμοι εγκυκλοπαιδειών, λευκωμάτων και άλλων πολύτομων έργων 
θα διατεθούν από 0,70€ εως 5€! 

Χιλιάδες τόμοι ιστορικών, λογοτεχνικών, και άλλων βιβλίων θα διατεθούν μόνο με 3€ και 5€!

έγχρωμη - σύγχρονη

ΑΝ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
Σελίδες εκ της  
μαύρης εθνικής  
συμφοράς του 
Πόντου. 
Το βιβλίο αυτό αναφέρε-
ται στον ξεριζωμό του 
Ποντιακού Ελληνισμού
Διαστ.: 14x21 cm,  Σελ.: 258

ΑΝ. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ 
Μύθοι και θρύλοι από την 
ελληνική παράδοση
Εφτά μικρές ιστορίες βασι-
σμένες σε θρύλους της πα-
τρίδας μας. Σε θρύλους που 
έχουν σωθεί στο πέρασμα 
του χρόνου.
 Διαστ.: 21x28 cm, Σελ.: 72

με 1€

Διαστ.: 14x21, Σελ 450/τόμος

150.000 λήμματα: 
εγκυκλοπαιδικά, 
γλωσσικά και 
ορθογραφικά

με πλούσια εικονογράφιση

30 τόμοι μόνο 20€!
12 τόμοι μόνο 18€!

2 τόμοι μόνο 10€! 3 τόμοι μόνο 15€!

10 τόμοι  
μόνο 30€!

2 τόμοι μόνο 10€!

ΣΎΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ
Η ολοκληρωμένη παρουσίαση της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού,  
από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας. Είναι το έργο το οποίο έδωσε το «παρών»  
το σύνολο της νεότερης πνευματικής ηγεσίας του τόπου. Διαστ.: 21x29 cm, Σελ.: 350 ο τόμος

Πόντος, ιστορία και πολιτισμός  

ΣΎΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ
Η ιστορία και ο Πολιτισμός του ποντιακού ελληνισμού 
από τα προϊστορικά χρόνια ως τις μέρες μας.
Διαστ.: 17x25 cm, Σελ.: 650 ο τόμος

ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

με 5€

Το Σκόρδο
Μια κουζίνα χωρίς σκόρ-
δο είναι πλέον αδιανόη-
τη.Η «βόρεια» παραλλα-
γή του, το άγριο σκόρδο 
(Alium ursinum), με το δί-
κιο του, αποκτά όλο και 
περισσότερους οπαδούς.
Διαστ.: 16x23 cm, Σελ.: 80 

με 3€

Οι προσφορές ισχύουν μόνο για τον πολυχώρο Μαλλιάρης Παιδεία, Β. Ηρακλείου 38- Τσιμισκή 43, εμπορικό κέντρο Πλατεία odeon

όλα από 1-5€!
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Με ελάχιστα χρήματα εμπλουτίστε τη βιβλιοθήκη σας 

Μεγάλες προσφορές

Λεξικό ηλεκτρονι-
κής - ηλεκτρολογίας 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΡΗΓΑΣ
Μια πλήρης συλλογή λέξε-
ων και εννοιών που χρησι-
μοποιούνται τόσο από τε-
χνικούς, όσο και από εκ-
παιδευτικούς.
Διαστ.: 12x17 cm, Σελ. 
1.404, 

Λεξικό της βιολογίας  
Ελληνοαγγλικό - 
Αγγλοελληνικό
 Αποτελεί ένα χρήσμιο εγ-
χειρίδιο για ειδικούς επι-
στήμονες, φοιτητές, σχετι-
κών επιστημών, μαθητές 
λυκείου, βιολόγους κ.ά.
Διαστ.: 12x22 cm, Σελ.: 
712

Λεξικό της χημείας  
TΣIΠH K. 
ΠAΛAMITZOΓΛOY Π. 
ΔEPΠANH 
Στο λεξικό περιλαμβάνο-
νται λήμματα που εκτείνο-
νται, σχεδόν, σε όλο το 
φάσμα των επιστημονι-
κών πεδίων της χημείας
Διαστ.: 12x17 cm, Σελ. 
832, 

Ιστορία και πολιτισμός της 
Ελλάδας, Αρχαιότητα

Διαστ.: 14x21, Σελ. 470, Σκληρό εξώφυλλο  

Βυζάντιο - τουρκοκρατία 
 - επανάσταση ’21

Διαστ.: 14x21, Σελ. 470, Σκληρό εξώφυλλο  

Το νέο ελληνικό κράτος - Ιστορία. 
Πολιτική Οικονομία, τόμος Α’

Διαστ.: 14x21, Σελ. 470, Σκληρό εξώφυλλο  

Το νέο ελληνικό κράτος - Ιστορία. 
Πολιτική Οικονομία, τόμος Β’

Διαστ.: 14x21, Σελ. 470, Σκληρό εξώφυλλο  

Το νέο ελληνικό κράτος: Πολιτι-
σμός. Χώρος - Σύνταγμα, τόμος Α’

Διαστ.: 14x21, Σελ. 470, Σκληρό εξώφυλλο  

Το νέο ελληνικό κράτος: Πολιτι-
σμός. Χώρος - Σύνταγμα, τόμος B’

Διαστ.: 14x21, Σελ. 470, Σκληρό εξώφυλλο  

Χρονολόγιο της Ελλάδας από την 
προϊστορία έως σήμερα

Διαστ.: 14x21, Σελ. 470, Σκληρό εξώφυλλο  

Ιστορία και πολιτισμός της Κύπρου 
από την αρχαιότητα έως σήμερα

Διαστ.: 14x21, Σελ. 470, Σκληρό εξώφυλλο  

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ & 
ΤΗΣ 
ΚΎΠΡΟΎ
• Εικονογραφημένη, συνοπτική • 

Από στην αρχαιότητα ως τις 
μέρες μας • σε οκτώ εύχρηστους, 
αυτοτελείς εικονογραφημένους 

τόμους.

με 3€

Η κιβωτός της νεοελληνικής 
γλώσσας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΚΙΑΣ
Ταξιδεύει τον αναγνώστη στο μαγευτι-
κό κόσμο της ζωντανής γλώσσας και 
τον δροσίζει με τα νάματα της ακένω-
της σοφίας των προγόνων μας.
Διαστ.: 17x25 cm, Σελ.: 2.558, Δεμένο,  

Βασικό αγγλοελληνι-
κό και ελληνοαγγλικό 
λεξικό (pocket)  
ΑΡ. ΚΕΣΟΠΟΥΛΟΣ
Eικονογραφημένο.
Διαστ.: 12x17 cm, Σελ.: 432, 
Δεμένο,  

Οι προσφορές ισχύουν μόνο για τον πολυχώρο Μαλλιάρης Παιδεία, Β. Ηρακλείου 38- Τσιμισκή 43, εμπορικό κέντρο Πλατεία odeon

όλα από 3 -5€!
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Μέγας Αλέξανδρος, ένας 
ιδιοφυής N. G. L. HAMMOND
Μια μοναδική μελέτη, για όσους επιθυμούν 
να γνωρίσουν την προσωπικότητα και τα 
έργα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Διαστ.: 14x21 cm, Σελ. 351, 

Φίλιππος ο Μακεδών  
N. G. L. HAMMOND
Μια ιστορική βιογραφία, βιασισμένη σε 
εμπεριστατωμένες πηγές από αρχαιολογικές 
ανακαλύψεις, επιγραφές, νομίσματα κ.ά.
Διαστ.: 14x21 cm, Σελ. 432, 

Αλέξανδρος  Πλουτάρχου
Πλούταρχος
Διαστ. 14x21
Σελ. 240 Kωδ. 085.2412

Iστορία της πόλεως Σερρών και της περιφέρειάς της (3 τόμοι)  
KAΦTANTZHΣ ΓIΩPΓOΣ

Το έργο αναφέρεται στην ιστορία και τη μακρόχρονη πορεία αυτής της πολύ σημαντικής 
περιοχής του βορειοελλαδικού χώρου, ξεκινώντας από μυθολογικές αναφορές και 
φτάνοντας ως τη νεότερη εποχή. 
Διαστ.: 17x24 cm, Σελ. 504 Α' τομ, 317 Β' τομ, 627 Γ΄τομ.

Σύγχρονη ελληνική αρχιτεκτονική 1 
Εξοχικές μονοκατοικίες 
Eπιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Μια ανθολόγηση της πρόσφατης ελληνικής 
αρχιτεκτονικής παραγωγής.
Διαστ.: 25x35 cm Σελ.: 224

Σειρά Ευropean Masters 1 
Εσωτερικοί επαγγελματικοί χώροι 
Έργα των πιο σημαντικών ευρωπαίων αρχι-
τεκτόνων.
Διαστ.: 25x35cm, Σελ.: 256, 

Κατοικίες στην πόλη Ι 
Δημιουργίες διεθνώς καταξιωμένων αρχιτε-
κτόνων απ’ όλο τον κόσμο.
Διαστ.: 25x35cm, Σελ.: 256, 

Το μεγάλο βιβλίο της διακόσμησης

Μια πολύπλευρη προσέγγιση του χώρου 
της διακόσμησης.

Διαστ.: 26x34 cm, Σελ.: 256 Δεμένο

Σύγχρονοι ασιάτες αρχιτέκτονες 
Τρίγλωσση έκδοση (Ελληνικά, Αγγλικά, 
Γερμανικά).
Διαστ.: 23x30 cm, Σελ.: 176, 

Σύγχρονοι αμερικανοί  
 αρχιτέκτονες 
Τρίγλωσση έκδοση (Ελληνικά, Αγγλικά, 
Γερμανικά).
Διαστ.: 23x30 cm, Σελ.: 176,

FRANK LLOYD WRIGHT ΤΑ 
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΠΑΝΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ποτέ ως τώρα δεν παρουσιάστηκε η αρ-
χιτεκτονική του Wright τόσο εμπεριστα-
τωμένα σε ένα μόνο βιβλίο.
Διαστ.: 29x29cm, Σελ.: 312

ΟΥΖΟ
Μια ολοκληρωμένη έρευνα για το ούζο, καθώς 
και για τη σχέση του με τον Έλληνα ειδικότερα 
και τον άνθρωπο γενικότερα. 
Διαστ.: 23x25cm, Σελ.: 527

Η διαμόρφωση του κήπου 
Το βιβλίο λειτουργεί ως πηγή έμπνευσης 
παρουσιάζοντας με 400 έγχρωμες φωτο-
γραφίες έναν πλούτο διαφορετικών ιδε-
ών.

Διαστ.: 22x30 cm, Σελ.: 190 Δεμένο,  

Οι προσφορές ισχύουν μόνο για τον πολυχώρο Μαλλιάρης Παιδεία, Β. Ηρακλείου 38- Τσιμισκή 43, εμπορικό κέντρο Πλατεία odeon

όλα από 3-5€!
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Είμαι έγκυος
Σελ. 175, Σχ. 17χ24, lector

Πως να προστατεύσουμε τα παιδιά μας 
απο τη μόλυνση του περιβάλλοντος
Σελ. 142, Σχ. 17χ24, LECTOR

Αθλητισμός και παιδί
Σχ. 23χ15, LECTOR

Sex ψέμματα & στερεότυπα
Σχ. 23χ15, LECTOR

Τα τεστ για την ανάπτυξη του παιδιού
Σελ. 204, Σχ. 23χ15,  LECTOR

Νηπιακή παιδική σεξουαλικότητα
Σελ. 128, Σχ. 17χ24, LECTOR

Άσκηση, υγεία, ομορφιά, παρά τα 
παραπανίσια κιλά
Σχ. 21χ16, Σελ. 112, LECTOR

Διαζύγιο, απαντώντας στις ερωτή-
σεις των παιδιών
Σχ. 21χ16, Σελ. 112, LECTOR

Μην αφήνετε την TV να μεγαλώνει το 
παιδί σας
Σελ. 117, Σχ. 23χ15, LECTOR

Ομοιοπαθητική
Σελ. 159, Σχ. 17χ24

Κατάθλιψη: Μελαγχολία και μανία
Σχ. 21χ16, Σελ. 112, LECTOR

Χωρίς πόνο / 1
Σχ. 21χ16, Σελ. 112, LECTOR

Οι γονείς ρωτούν οι ψυχολόγοι απα-
ντούν
Σελ.109, Σχ. 23χ15, LECTOR

Στα παιδιά δεν αρκεί μόνο η αγάπη
Σελ. 143, LECTOR

Εργαζόμενη μητέρα
Σχ. 23χ16, Σελ. 175, LECTOR

Ψυχολογία της μητρότητας
Σχ. 23χ16, Σελ. 175, LECTOR

Πείτε όχι στις ανασφάλειες και ναι 
στον εαυτό σας
Σελ. 127, Σχ. 17χ24, LECTOR

Να παραιτηθώ ή να σκοτώσω;
Σελ. 118, LECTOR

Κινέζικο σιάτσου για τις πιο διαδεδο-
μένες παθήσεις
Σελ.96, Σχ. 21χ17, LECTOR

Εφηβία
Σελ.96, Σχ. 21χ17, LECTOR

Οι προσφορές ισχύουν μόνο για τον πολυχώρο Μαλλιάρης Παιδεία, Β. Ηρακλείου 38- Τσιμισκή 43, εμπορικό κέντρο Πλατεία odeon

όλα από 1-5€!
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Διαστ.: 21x21 cm, Σελ.: 64Διαστ.: 21x21 cm, Σελ.: 64

Cupcakes - κέικ για παιδιά 
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΜΑΚΙΑ

Φτιάξτε τα δικά σας σοκολατάκια
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΜΑΚΙΑ

Το μέλι, η γλυκιά πλευρά της  
φύσης RENATE FRANK

Διαστ.: 17x24 cm, Σελ.:  128

Νέος οδηγός Θερμίδων 
Ολοκληρωμένες οδηγίες αρμονικού συν-
δυασμού θερμίδων και θρεπτικών ουσι-
ών.  
Διαστ. 13x19, Σελ. 88

Νέες συνταγές μεσογειακής δι-
ατροφής -Παραδοσιακή κουζίνα 
της Κρήτης
Διαστ. 13x19, Σελ. 64

Νέες συνταγές μεσογειακής δι-
ατροφής -Γευστικές συνταγές με 
κρεατικά
Διαστ. 13x19, Σελ. 64

50 επιλεγμένες συντγές - 
Συνταγές για φοιτητές
Διαστ. 13x19, Σελ. 64

Διεθνής κουζίνα - Κοτόπουλα  
& άλλα πουλερικά
Διαστ. 21x28, Σελ. 128

Διεθνής κουζίνα - Συνταγές με 
σοκολάτα
Διαστ. 21x28, Σελ. 128

Νέες συνταγές διεθνούς κουζί-
νας - Κυπριακή κουζίνα
Διαστ. 13x19, Σελ. 64

Διεθνής κουζίνα - Εντυπωσιακά 
μενού
Διαστ. 21x28, Σελ. 128

Διεθνής κουζίνα - Μαγειρική για 
αρχάριους
Διαστ. 21x28, Σελ. 128

Νέες συνταγές διεθνούς κουζί-
νας - Πολίτικη κουζίνα
Διαστ. 13x19, Σελ. 64

Χορτοφαγία - 128 επιλεγμένες 
συνταγές
Διαστ. 21x28, Σελ. 128

Διεθνής κουζίνα - Μαγειρική σε 
φούρνο μικροκυμάτων
Διαστ. 21x28, Σελ. 128

Διαστ.: 14x21 cm, Σελ.: 159Διαστ.: 14x21 cm, Σελ.: 222

Οι Ντομάτες
Σε αυτό το βιβλίο μαθαίνετε πώς καλλιερ-
γούνται σωστά οι ντομάτες, πώς δρουν ευ-
εργετικά για την υγεία και ποιός είναι ο κα-
λύτερος τρόπος να μαγειρεύονται. 

Διαστ.: 16x23 cm, Σελ.: 80  

Οι Ελιές
Πληροφορίες για την ιστορία και την καλλι-
έργεια της ελιάς, συμβουλές για το φύτεμα 
και την περιποίηση και·για ποιόν λόγο το 
ελαιόλαδο θεωρείται αληθινό ελιξήριο ζωής.

Διαστ.: 16x23 cm, Σελ.: 80  

Οι Πατάτες
Η θριαμβευτική πορεία της πατάτας έχει ξεκι-
νήσει προ πολλού. Και όμως οι πατάτες μπο-
ρεί να καλλιεργηθούν με ελάχιστο κόπο στο 
δικό σας λαχανόκηπο.
Διαστ.: 16x23 cm, Σελ.: 80  

100 ερωτήσεις και απαντήσεις 
για τις ασθένειες του προστάτη

100 ερωτήσεις & απαντήσεις για 
τα καρδιακά προβλήματα

Οι προσφορές ισχύουν μόνο για τον πολυχώρο Μαλλιάρης Παιδεία, Β. Ηρακλείου 38- Τσιμισκή 43, εμπορικό κέντρο Πλατεία odeon

όλα από 1-5€!
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www.malliaris.gr

ISBN: 978-960-457-702-6

085.2439

oι συνταγές της Κικής
• Η ελληνική κουζίνα είναι γνωστή για την ποιότητα και την 
ποικιλία της και είναι μία από τις πλέον δημοφιλέστερες  

κουζίνες της Mεσογείου. 
Το  βιβλίο περιλαμβάνει περισσότερες από 1.000 δοκιμασμένες 

συνταγές της ελληνικής κουζίνας, όλων των κατηγοριών:  
σαλάτες, ορεκτικά, όσπρια, λαδερά, κρέπες, ρύζια, ζυμαρικά, 

κρεατικά, ψάρια, πουλερικά, πίτες, γλυκά, κέικ κ.ά. 

• Η Κική Εμμανουηλίδου γεννήθηκε  
 και μεγάλωσε στο Σταυρό Βεροίας.  
Ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. 

Είναι μέλος της Λέσχης Αρχιμαγείρων  
και Ζαχαροπλαστών Βορείου Ελλάδος,  
του Διεθνούς Κινήματος Αργοφαγίας - Slow 
Food και της Ένωσης Δημοσιογράφων 
Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου 
Μακεδονίας-Θράκης. 

Παρακολούθησε πολλά σεμινάρια γαστρονομίας και πήρε μέρος 
σε σημαντικά εργαστήρια γευσιγνωσίας σχετικά με την ελληνική  
και την ξένη κουζίνα, αλλά και τη ζαχαροπλαστική.

Έχει γράψει βιβλία μαγειρικής και έχει επιμεληθεί πολλές εκδόσεις 
με ανάλογο περιεχόμενο:  Γεύσεις από Ελλάδα • Οι συνταγές της 
Κικής • Ελληνική πίτα • Αυθεντική Κρητική κουζίνα • Οικονομικές 
συνταγές» • Eλληνική Παραδοσιακή κουζίνα»  • 72 σεφ της 
Θεσσαλονίκης • Νέες συνταγές Μεσογειακής διατροφής (20 βιβλία)  
• Μαγειρεύω γρήγορα και νόστιμα (30 βιβλία), κ.ά.  

Για το βιβλίο σχολίασαν:

...Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας είναι ένας πολύτιμος βοηθός  όλων όσοι 
θέλουν να μυηθούν στα άδυτα της κουζίνας. Μην το βάλετε στη βιβλιοθήκη 
σας, βάλτε το στην κουζίνα σας να το έχετε σε πρώτη ζήτηση.

Να είστε σίγουροι ότι θα σας γίνει ένας χρήσιμος, απαραίτητος βοηθός.
Ηλίας Μαμαλάκης

...Οι χίλιες (1.000) καλογραμμένες και επεξεργασμένες συνταγές που 
περιέχονται στο βιβλίο μπορούν να αποτελέσουν άνετα τη βάση καθώς και τον 
κύριο κορμό μιας τυπικής αλλά και πρωτότυπης οικογενειακής μαγειρικής 
και όχι μόνο. Παναγιώτης Κουκουβίτης 

πρόεδρος της Ελληνικής Λέσχης Γαστρονομίας

Βιβλία της Κικής Εμμανουηλίδου 
που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις μας:

Βιβλία της Κικής Εμμανουηλίδου 
που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις μας:

Με φύλλο σπιτικό, με 
φύλλο κρούστας ή 
σφολιάτας, με γέμιση 
αλμυρή ή γλυκιά, 
καλοψημένη και 
τραγανή, η πίτα σας 
σίγουρα θα είναι ένας 
γευστικός πειρασμός!

Διαστάσεις: 14x21 εκ.  
Σελίδες: 224

Στα «Οικονομικά 
γεύματα» θα βρείτε 
συνταγές με 1 - 1,5 ευρώ 
η μερίδα.  
Καλά μαγειρέματα...

Διαστάσεις: 14x21 εκ.   
Σελίδες: 240

H Kική Εμμανουηλίδου έχει 
επιμεληθεί τη σειρά μίνι 
βιβλίων «Νέες συνταγές 
Μεσογειακής διατροφής»  
(20 βιβλία). 

Διαστάσεις: 14x20 εκ.   
Σελίδες: 64, το βιβλίο

Το βιβλίο αυτό θα σας 
γίνει ένας χρήσιμος 
σύμβουλος και θα 
σας ταξιδέψει στις 
απολαύσεις της 
Κρητικής Κουζίνας.

Διαστάσεις: 14x21 εκ.  
Σελίδες: 248

Η ελληνική κουζίνα είναι γνωστή 
για την ποιότητα και την ποικιλία 
της και είναι μία απο τις πλέον 
δημοφιλέστερες κουζίνες της 
Μεσογείου.
Κυκλοφορεί σε τρεις γλώσσες: 
Αγγλική, Ρωσική και Ελληνική.

Διαστάσεις: 11x22 εκ.   
Σελίδες: 214

Η ποικιλία από τα 
γευστικά πιάτα που 
πλαισιώνουν το ελληνικό 
παραδοσιακό τραπέζι 
είναι μεγάλη. Όλα 
φτιαγμένα απο αγνά και 
υγιεινά προϊόντα που 
προέρχονται απο την 
ελληνική γη. 

Διαστάσεις: 14x21 εκ.   
Σελίδες: 240

Μαγειρική - βότανα

Οι συνταγές της Κικής 
Δ’ έκδοση, ανανεωμένη 

Παραδοσιακή Ελληνική κουζίνα 
Κική Εμμανουηλίδου

Eλληνική πίτα 
Κική Εμμανουηλίδου

Aυθεντική κρητική κουζίνα  
Κική Εμμανουηλίδου

Οικονομικά γεύματα  
Κική Εμμανουηλίδου

Κωδ.: 085.2438, Σελ.: 240,  
Διαστ.: 14x21 cm

Κωδ.: 085.2437, Σελ.: 240,  
Διαστ.: 14x21 cm

Κωδ.: 085.2436, Σελ.: 240,  
Διαστ.: 14x21 cm

Κωδ.: 085.2435, Σελ.: 240,  
Διαστ.: 14x21 cm

Τιμή
11,45€

Τιμή
11,45€

Τιμή
11,45€

Τιμή
11,45€

Τα εδώδιμα φυτά
Ρούλα Γκόλιου

Διαστ. 14x21
Σελ. 240 Kωδ. 085.2424

Τιμή
10,00€

Τα άγρια βότανα
Ρούλα Γκόλιου

Bότανα στον κήπο και 
στο μπαλκόνι μας
Ρούλα Γκόλιου

Διαστ. 14x21
Σελ. 328 Kωδ. 085.2422

Διαστ. 14x21
Σελ. 272 Kωδ. 085.2418

Τιμή
12,10€

Τιμή
10,80€

Ελληνικά αρωματικά και 
φαρμακευτικά φυτά
Ελένη Μαλούπα

Διαστ. 14,5x20,5 , 
Σελ.: 88 Κωδ.: 085.2530

Τιμή
8,00€

250 ΒΟΤΑΝΑ  
& ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ  

ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΡΟΥΛΑ ΓΚΟΛΙΟΥ 
Το βιβλίο αυτό είναι πολύτιμη πηγή γνώσης τόσο 
για τους αρχάριους όσο και για τους «προχωρη-
μένους» στην ενασχόληση με τα βότανα.  
Και όταν λέμε βότανα, εννοούμε όλα τα φυτά 
των οποίων κάποιο μέρος θεωρείται ότι έχει θε-
ραπευτικές ιδιότητες ή επιδρά με κάποιον τρόπο 
στον ανθρώπινο οργανισμό. 
Παρουσιάζονται, λοιπόν, φυτά που καλλιεργού-

νται και τρώγονται ως φρούτα ή σαλατικά, ή ακό-
μη μαγειρεύονται και αποτελούν καθημερινές 
τροφές, αλλά ταυτόχρονα έχουν και γνωστές ή 
άγνωστες θεραπευτικές ιδιότητες, όπως η ντομα-
τιά, η λεμονιά, η αγγουριά, ο μαϊντανός, το καλα-
μπόκι κ.ά. 
Φυτά ή βότανα που μπορεί κανείς εύκολα να τα 
αναζητήσει και να τα βρει στη φύση ή ακόμη και 
να τα καλλιεργήσει στον κήπο, στο μπαλκόνι ή 
στη γλάστρα του, όπως η μέντα, η λουίζα, η ρίγα-
νη, η αλόη βέρα, το δενδρολίβανο, το θυμάρι, ο 
δυόσμος, η μαντζουράνα, το σπανάκι, η τσουκνί-
δα, ακόμη η ελιά, η βελανιδιά κ.ά. 
Υπάρχουν και άλλα, τα οποία ο ενδιαφερόμενος 
μπορεί να τα αναζητήσει στους βοτανοπωλητές 
της λαϊκής αγοράς ή σε αντίστοιχα καταστήματα 
βοτάνων.

 Ένας πλούτος πληροφοριών  
για κάθε βότανο

• Περιγραφή • Ιστορία • Καταγωγή • Συ-
στατικά • Εφαρμογές • Παρασκευάσματα 
• Δόσεις • Θεραπείες • Πού βρίσκονται • 

Συλλογή • Αποξήρανση • Διατήρηση

Το βιβλίο αυτό είναι πολύτιμη πηγή γνώσης τόσο για τους αρχάριους 
όσο και για τους «προχωρημένους» στην ενασχόληση με τα βότανα.  
Και όταν λέμε βότανα, εννοούμε όλα τα φυτά των οποίων κάποιο μέρος 
θεωρείται ότι έχει θεραπευτικές ιδιότητες ή επιδρά με κάποιον τρόπο 
στον ανθρώπινο οργανισμό. 

Παρουσιάζονται, λοιπόν, φυτά που καλλιεργούνται και τρώγονται ως 
φρούτα ή σαλατικά, ή ακόμη μαγειρεύονται και αποτελούν καθημερινές 
τροφές, αλλά ταυτόχρονα έχουν και γνωστές ή άγνωστες θεραπευτικές 
ιδιότητες, όπως η ντοματιά, η λεμονιά, η αγγουριά, ο μαϊντανός, το 
καλαμπόκι κ.ά. 

Φυτά ή βότανα που μπορεί κανείς εύκολα να τα αναζητήσει και να τα 
βρει στη φύση ή ακόμη και να τα καλλιεργήσει στον κήπο, στο μπαλκόνι 
ή στη γλάστρα του, όπως η μέντα, η λουίζα, η ρίγανη, η αλόη βέρα, το 
δενδρολίβανο, το θυμάρι, ο δυόσμος, η μαντζουράνα, το σπανάκι, η 
τσουκνίδα, ακόμη η ελιά, η βελανιδιά κ.ά. 

Υπάρχουν και άλλα, τα οποία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να τα 
αναζητήσει στους βοτανοπωλητές της λαϊκής αγοράς ή σε αντίστοιχα 
καταστήματα βοτάνων.

 Ένας πλούτος πληροφοριών για κάθε βότανο
• Περιγραφή • Ιστορία • Καταγωγή • Συστατικά • Εφαρμογές  

• Παρασκευάσματα • Δόσεις • Θεραπείες • Πού βρίσκονται • Συλλογή  
• Αποξήρανση • Διατήρηση

Η χρήση
Στο βιβλίο επίσης θα βρείτε πώς να παρασκευάσετε:

Αφέψημα, έγχυμα, εκχύλισμα, έμβρεγμα, βάμμα, χυμούς, σιρόπια, 
κομπρέσες, κατάπλασμα, αλοιφές, τρόπους χρήσης των βοτάνων για 

ευεξία ή ακόμη και για τη λουτροθεραπεία σας, με αρωματικά βότανα 
από τον κήπο ή από τη φύση.

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν:Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν:

www.malliaris.gr

ISBN: 978-960-457-843-6

08
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25
78

E’ ΕΚΔΟΣΗ 2017   

Διαστάσεις: 14x21, Σελίδες: 274Διαστάσεις: 14x21, Σελίδες: 173

Διαστάσεις: 14x21, Σελίδες: 240Διαστάσεις: 22x30, Σελίδες: 190

Διαστάσεις: 14x21, Σελίδες: 320Διαστάσεις: 20x26, Σελίδες: 208  

ΝέοΝέο

Στο βιβλίο αυτό, προσπαθώ να εκτελέσω τις συνταγές όσο πιο 
απλά γίνεται και με υλικά που μπορείτε να βρείτε πολύ εύκολα 
στην αγορά.
Κάθε φορά που θα αναρωτιέστε: "Τι θα φάμε σήμερα;" εγώ θα 
σας έχω έτοιμη την απάντηση στις σελίδες του βιβλίου.
Διαστάσεις : 21x29, Εξώφυλλο: Σκληρό, Σελίδες : 342, Τιμή: 17,91€

Διαστάσεις: 17x24εκ. Σελίδες: 432, Μαλακό εξώφυλλο. Εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία., Τιμή: 23,85€



Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς14 Ιανουάριος  2017

Πέμπτη 

12 Ιανουαρίου
Γκαλερί Λόλα Νικολάου (Τσιμι-
σκή 52, τηλ. 2310240416): Εγκαι-
νιάζεται ομαδική έκθεση με τίτλο 
«Dreams and Fragments» από 
τους εικαστικούς Λήδα Αλεξο-
πούλου, Άκης Καράνος, Εγκρά-
τεια Ρούμπου. Ώρα 7 μ.μ. 
Ζώγια (Αλ. Σβώλου 54, τηλ. 
2310243459): Μουσικές εξε-
ρευνήσεις. Yako Trio: Με αρμο-
νίες traditional jazz και ρυθμούς 
swing . Οι Yako Trio είναι οι Λέ-
ανδρος Πασιάς (πιάνο), Γιώργος 
Κλουντζός – Χρυσίδης (τύμπα-
να) και Βαγγέλης Βραχνός (κο-
ντραμπάσο). Ώρα 9 μ.μ.
Παρασκευή 

13 Ιανουαρίου
Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ (πληρ. 
τηλ.2310257900): Κύκλος Μπετό-
βεν από την Κρατική Ορχήστρα 
Θεσσαλονίκης. Ο φετινός «Κύ-
κλος Μπετόβεν» ξεκινά με τρία 
σπουδαία έργα της λεγόμενης 
«Δεύτερης Περιόδου» του αξε-
πέραστου δημιουργού. Εισαγω-
γή Fidelio, έργο 72, Κοντσέρτο 
για βιολί σε ρε μείζονα, έργο 61, 
Συμφωνία αρ. 7 σε λα μείζονα, 
έργο 92. Διεύθυνση Ορχήστρας 
Paul Chiang, βιολί Σίμος Παπα-
νάς. Ώρα 9 μ.μ.
Πολιτιστικό Κέντρο ΜΙΕΤ (Βίλα 
Καπαντζή - Βασιλίσσης Όλγας 
108, τηλ. 2310295170): Εγκαινιά-
ζεται η έκθεση «Χρόνης Μπότσο-
γλου, Απέναντι του βουνού». Δι-
άρκεια έκθεσης έως τις 2 Μαρ-
τίου 2017. Ώρα 8 μ.μ. Στην έκθε-
ση παρουσιάζονται 110 περίπου 
έργα (λάδια, ακουαρέλες και τέ-
μπερες) που αποτυπώνουν το 
τοπίο που ο καλλιτέχνης βλέπει 
από το παράθυρο του σπιτιού 
του στο Πετρί της Λέσβου. 
Καφωδείο Ελληνικό (Βενιζέλου 
45, τηλ. 2310 279 159): Εμφανί-
ζονται οι Μήτσης, Nomik, Saos, 
Αραμπατζής, Αζάς, Πετσίνης. 
Ώρα 11 μ.μ. 
Σάββατο 

14 Ιανουαρίου
Fix Factory of Sound (26ης 
Οκτωβρίου 15, τηλ. 2310 
500670): Εμφανίζεται η Ελεωνό-
ρα Ζουγανέλη. Το πρόγραμμα 
έχει τίτλο «Χωρίς εξηγήσεις» και 
είναι γεμάτο επιτυχίες, αγαπη-
μένα τραγούδια από τη προσω-
πική της δισκογραφία αλλά και 
επιλογές της ίδιας από όλο το 
φάσμα της μουσικής. Τραγούδια 

που την εκφράζουν και τα κάνει 
δικά της, με το συναίσθημα και 
την ερμηνεία της. 
ΔΕΘ-Helexpo (Εγνατίας 154, πλ. 
Τηλ. 2102288429): Έκθεση Γάμου 
και Βάπτισης.
Ζωντανή Μαύρη Τρύπα (Βάϊου 
5, τηλ.2310510081): Velvet Live. 
Ραδιοφωνικά τραγούδια από την 
πιο εμπορική - διαχρονική δεκα-
ετία της μουσικής, επί σκηνής. 
Νew-wave και Synth-pop από 
τη δεκαετία του '80.
Principal Club Theater (Αν-
δρέου Γεωργίου 56.τηλ. 
2310428088): Οι 1000 Mods πα-
ρουσιάζουν τον νέο τους δίσκο 
"Repeated exposure to...". Τη συ-
ναυλία ανοίγουν οι Wish Upon A 
Star και Bend For Eleven. Οι πόρ-
τες ανοίγουν στις 8:30 μ.μ. 
Θέατρο «Ρο» (Αριστοτέλους 23, 
τηλ. 2310261584): Πρεμιέρα με 
την κωμωδία του Ν. Γκόγκολ  ο 
«Επιθεωρητής», από το Σύγχρο-
νο Θέατρο Ροντίδη. Η σκηνοθε-
σία είναι του Γιώργου Ροντίδη, η 
σκηνογραφία του Νίκου Καλαϊτζί-
δη, η μουσική επιμέλεια της Όλ-
γας Ροντίδη. Κάθε Σάββατο στις 9 
μ.μ. και Κυριακή στις 8.30 μ.μ.
Κυριακή 

15 Ιανουαρίου
Μέγαρο Μουσικής (25ης Μαρ-
τίου και παραλία, τηλ. 2310 895 
800): Συναυλία από το Τμήμα 
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 
(ΤΜΕΤ) του Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας. Μαρία Έμμα Μελιγκο-
πούλου, μουσική διδασκαλία. 
Ώρα 9 μ.μ.
ΔΕΘ-Helexpo (Εγνατίας 154, πλ. 
Τηλ. 2102288429): Έκθεση Γάμου 
και Βάπτισης.
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτι-
σμού (Λ. Στρατού 2, τηλ.  2313 
306400):Διάλεξη του ψυχιάτρου 
Αλεξίου Λάππα με τίτλο "Κάτι 
τρέχει με τον γάμο και ο έρωτας 
πεθαίνει…" Η ομιλία οργανώνεται 
από το Κέντρο Αντλεριανής Ψυ-
χολογίας. Ώρα 12 μ.
Δευτέρα 

16 Ιανουαρίου
Μέγαρο Μουσικής (τηλ. 2310 
895 800): Διεθνής Κύκλος 
Μουσικής Δωματίου. Borusan 
Quartet: Mevsimler- Seasons – 
Εποχές. Ώρα 8μ.μ.
ΔΕΘ-Helexpo (Εγνατίας 154, πλ. 
Τηλ. 2102288429): Έκθεση Γάμου 
και Βάπτισης.
Περιφερειακή βιβλιοθήκη Χα-
ριλάου (Νικάνορος 3, τηλ. 2310 

324666): Μοιράζομαι το χόμπι 
μου και ό,τι αγαπώ... κατασκευή 
πάνινης κούκλας! Με τη φιλόλο-
γο καλλιτεχνική δημιουργό Αλα-
τζόγλου Γιώτα. Για ενήλικες. Ώρα 6 
μ.μ. Με προεγγραφή.
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτι-
σμού (Λ. Στρατού 2, τηλ.τηλ.  
2313 306400): Παρουσίαση του 
βιβλίου του Ευθύμιου Τσιγαρίδα, 
ομότιμου καθηγητή της Θεολο-
γικής Σχολής του ΑΠΘ με τίτλο 
"Θεοφάνης ο Κρης". Το βιβλίο θα 
παρουσιάσει η Μαρία Βασιλάκη, 
καθηγήτρια του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας. Την παρουσίαση θα 
προλογίσει και θα συντονίσει η 
Δρ Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Διευ-
θύντρια ΜΒΠ. Ώρα 7 μ.μ. 
Τρίτη 

17 Ιανουαρίου
 Αρχαιολογικό Μουσείο (Μ. Αν-
δρόνικου 6, τηλ. 2313310201):  
Διάλεξη του Γιάννη Επαμεινών-
δα (Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνι-
κής Τράπεζας), με θέμα: «Δια-
βάζοντας παλιές φωτογραφίες 
της Θεσσαλονίκης». Συνδιοργά-
νωση: Μακεδονική Καλλιτεχνική 
Εταιρία «ΤΕΧΝΗ» - Αρχαιολογικό 
Μουσείο Θεσσαλονίκης. Ώρα 
8 μ.μ.
Ζώγια (Αλ. Σβώλου 54, τηλ. 
2310243459): Θεατρικό στασίδι. 
Να σας πει ένα ποίημα το ΚΘΒΕ; 
Ηθοποιοί του ΚΘΒΕ, οπλισμένοι… 
με ποιήματα, βάζουν στόχο να 
ομορφύνουν το απόγευμα και 
το βράδυ μέσα από την ποίηση. 
Γιατί η ποίηση δεν γράφεται μό-
νο για να διαβάζεται, αλλά για 
να μιλιέται και ν' ακούγεται… Ώρα 
7 μ.μ.
Τετάρτη 

18 Ιανουαρίου
Αρχαιολογικό Μουσείο (Μ. Αν-
δρόνικου 6, τηλ. 2313310201): 
Διάλεξη της δρ. Ανθής Μπάτζιου 
Ευσταθίου, Προϊσταμένης Εφο-
ρείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, 
με θέμα: «Μυκηναϊκός οικισμός 
στα Πευκάκια Βόλου: η ανασκα-
φική έρευνα και η διερεύνηση 
του ρόλου του σε σχέση με την 
Ιωλκό». Συνδιοργάνωση: Σύνδε-
σμος Φίλων ΑΜΘ – Αρχαιολο-
γικό Μουσείο Θεσσαλονίκης . 
Ώρα 7 μ.μ.
Μέγαρο Μουσικής (τηλ. 2310 
895 800): Κινηματογραφικό αφι-
έρωμα με την ταινία Μάκβεθ, 
που θα παρουσιάσει η επίκουρη 
καθηγήτρια του τμήματος κινημα-
τογράφου του Α.Π.Θ., Μπέτυ Κα-
κλαμανίδου. Ώρα 8 μ.μ.
Περιφερειακή βιβλιοθήκη Χα-
ριλάου (Νικάνορος 3, τηλ. 2310 
324666): Η πρώτη συνάντηση 
του κύκλου επτά συναντήσεων 
Life Coaching, που αφορά την 
ενδυνάμωση της εικόνας μας, 
μέσα από τον εντοπισμό των 
περιοριστικών και αρνητικών πε-
ποιθήσεων, και τη βάση επάνω 
στην οποία μπορούν να αλλά-
ξουν και να δημιουργηθούν και-
νούριες, που εξυπηρετούν τις 
νέες καταστάσεις που αντιμε-

τωπίζουμε. Για ενήλικες. Το πρό-
γραμμα επιμελείται η Αθηνά Σω-
τηριάδου. Ώρα 6 μ.μ. Με προεγ-
γραφή. Επίσης, στις 8.30 μ.μ.  Λέ-
σχη Ανάγνωσης Ελληνικής και 
Ξένης Πεζογραφίας.
Ροτόντα (Πλατεία Αγ. Γεωργίου): 
«Μόνο για την αγάπη». Μελο-
ποιημένη ποίηση. To Κέντρο Πο-
λιτισμού της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας παρουσιά-
ζει συνθέσεις του Δημήτρη Μα-
ραμή πάνω σε στίχους Κώστα Γ. 
Καρυωτάκη, Μαρίας Πολυδού-
ρη, Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, Νί-
κου Αλέξη Ασλάνογλου, Μιχάλη 
Γκανά. Ερμηνευτές:Νατάσσα Μά-
ρε Μουμτζίδου, Θοδωρής Βου-
τσικάκης. Τσέλο: Στέλλα Τέμπρε-
λη. Στο πιάνο ο συνθέτης Dimitris 
Maramis. Σκηνοθετική επιμέλεια: 
Άντα Τσεσμελή. Είσοδος Ελεύ-
θερη με Κρατήσεις Θέσεων 
στο τηλ. 2310 589172 -175. 
Ζωντανή Μαύρη Τρύπα (Βάϊου 5, 
τηλ. 2310510081): Κάπου ανάμε-
σα στη ροκ και την ελληνική πα-
ράδοση, στο πριν και στο τώρα, 
ο Θανάσης Σκαργιώτης τραγου-
δά γνωστά τραγούδια, καθώς 
και δικά του, από την επερχόμε-
νη δισκογραφική δουλειά του. 
Για μια βραδιά, φτιάχνει έναν δι-
κό του κόσμο, ντυμένο με ακου-
στικό ήχο, και καλεί το κοινό να 
μοιραστεί τις ιστορίες του. ΄Ωρα 
9 μ.μ.
Πέμπτη 
19 Ιανουαρίου
Γκαλερί «Ειρμός» (Λ. Νίκης 17): 
«Μαγεία και Γεωμετρία» ονομά-
ζεται η έκθεση που παρουσιάζε-
ται έως τις 28 Ιανουαρίου. Η έκ-
θεση περιλαμβάνει πολλαπλά 
έργα τριών σπουδαίων ελλήνων 
δημιουργών, του Νίκου Εγγονό-
πουλου, του Γιάννη Μόραλη και 
του Νίκου Χατζηκυριάκου Γκίκα. 
Τα έργα είναι χαρακτηριστικά 
του ύφους και των θεμάτων που 
αντιπροσωπεύουν τους τρεις 
καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι γνω-
στό πως συμβαδίζουν χρονολο-
γικά και εν μέρει υφολογικά. 
Πολυχώρος Πολιτισμού και 
Αθλητισμού "WE" (3ης Σεπτεμ-
βρίου και Γρηγορίου Λαμπρά-
κη,  τηλ. 2310284700): Η Level 
Up Athens παρουσιάζει τον Ισ-
ραηλινό (μόνιμο κάτοικο Los 
Angeles) Borgore που έρχεται 
στη Θεσσαλονίκη για ένα live 
γεμάτο Trap Dubstep και EDM 
(Electronic Dance Music). Ώρα 
10 μ.μ. Kρατήσεις - πληροφορί-
ες: 6955339322. 
Myrό Gallery (Νικηφόρου Φωκά 
8, τηλ. 2310269187,6971890212): 
Εγκαίνια της ατομικής έκθεσης 
ζωγραφικής της Αλεξάνδρας 
Μάντζαρη υπό τον τίτλο "Στίγμα-
τα", την οποία επιμελείται ο Πά-
ρης Καπράλος. Ώρα 8 μ.μ. Διάρ-
κεια μέχρι 17 Φεβρουαρίου. 
Ζώγια (Αλ. Σβώλου 54, τηλ. 
2310243459): Θεατρικό στασίδι. 
Αγελάδες και διαφωτισμός. Ένα 
πρωτότυπο αστικό γουέστερν, 
με τον Κωστή Ζαφειράκη. ΄Ωρα 

9 μ.μ.
Παρασκευή 

20 Ιανουαρίου
Μέγαρο Μουσικής (πληρ. 
τηλ.2310257900): Τελικός 8ου 
Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου 
«Γιώργος Θύμης». Η Κρατική Ορ-
χήστρα Θεσσαλονίκης διοργά-
νωσε για ακόμη μία χρονιά, σε 
συνεργασία με τον Σύλλογο Φί-
λων της Κ.Ο.Θ., το διεθνή δια-
γωνισμό πιάνου που φέρει το 
όνομα του σπουδαίου Έλληνα 
μουσουργού Γιώργου Θυμή, ο 
οποίος ήταν αυτός που τον ορα-
ματίστηκε και τον δημιούργησε, 
βάζοντας τις βάσεις για την με-
τέπειτα εξέλιξή του σε ένα κορυ-
φαίο καλλιτεχνικό γεγονός, που 
προσελκύει σπουδαίους πιανί-
στες από κάθε γωνιά του πλα-
νήτη. Στον τελικό του διαγωνι-
σμού θα απολαύσουμε αυτούς 
που ξεχώρισαν μέσω μίας ιδιαι-
τέρως σκληρής και απαιτητικής 
διαδικασίας από τις προηγού-
μενες φάσεις. Διεύθυνση Ορ-
χήστρας Paul Chiang. Ώρα 8 μ.μ.
Αρχαιολογικό Μουσείο (Μ. Αν-
δρόνικου 6, τηλ. 2313310201): 
Διάλεξη με θέμα: «Αποσύνθε-
ση και Επανασύνθεση της Κοι-
νωνίας στην Αρχαϊκή Ελληνι-
κή Ποίηση». Τη διάλεξη θα δώ-
σει ο Gregory Nagy, Καθηγητής 
Κλασικής Ελληνικής Φιλολογί-
ας της Έδρας Francis Jones, Κα-
θηγητής Συγκριτικής Λογοτεχνί-
ας στο Τμήμα Κλασικών Σπου-
δών του Harvard και Διευθυντής 
του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών 
(Washington, D.C) Πανεπιστή-
μιο Harvard. Συνομιλητής του θα 
είναι ο Keith Stone, Μεταδιδα-
κτορικός Συνεργάτης για τον Δι-
δακτικό Σχεδιασμό, τις Εκδόσεις 
Έρευνας και τη Συγκριτική Μελέ-
τη Αρχαίων Κειμένων, Κέντρο Ελ-
ληνικών Σπουδών (Washington, 
D.C.) Πανεπιστήμιο Harvard. 
Συνδιοργάνωση: Κέντρο Ελλη-
νικών Σπουδών Πανεπιστήμιο 
Harvard–Αρχαιολογικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης. Ώρα 7 μ.μ.
Μέγαρο Μουσικής (τηλ. 2310 
895 800): Το αγόρι με την βαλί-
τσα. Παράσταση της Νεανικής 
Σκηνής του Κρατικού Θεάτρου 
Βορείου Ελλάδος. Ώρα 10 π.μ.
Καφωδείο Ελληνικό (Βενιζέλου 
45, τηλ. 2310 279 159): Εμφανί-
ζονται οι Μήτσης, Nomik, Saos,  
Αραμπατζής, Αζάς, Πετσίνης. 
Ώρα 11 μ.μ. 
Σάββατο 

21 Ιανουαρίου
Μέγαρο Μουσικής (τηλ. 2310 
895 800): Το αγόρι με την βαλί-
τσα του Μάικ Κένι. Παράσταση 
της Νεανικής Σκηνής του Κρα-
τικού Θεάτρου Βορείου Ελλά-
δος, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Σι-
ώνα. Θα δοθούν τρεις έκτακτες 
παραστάσεις στο πλαίσιο της 
θεματικής ενότητας “Πόλεμος – 
Προσφυγιά – Μετανάστευση,” 
αλλά και της ευρύτερης συνερ-
γασίας των δύο μεγαλύτερων 

Το Πολιτισμικό ημερολόγιο παρουσιάζει όλες τις εκδηλώσεις που είναι 
προγραμματισμένες για Ιανουάριο. Υπενθυμίζουμε ότι: όσοι φορείς-
σύλλογοι επιθυμούν να δημοσιευτεί το πρόγραμμα των εκδηλώσεών 
τους στην εφημερίδα μας, μπορούν να επικοινωνούν με το  
τηλ. 2310 277113 (εσ. 2) ή να αποστέλνουν mail στη διεύθυνση: 
politismika@malliaris.gr

Τα προγράμματα ενδεχομένως να αλλάξουν. Συνιστάται πριν προ-
γραμματίσετε 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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πολιτιστικών φορέων της πόλης. 
Το αγόρι με τη βαλίτσα είναι ένα 
έργο που απευθύνεται σε παι-
διά και ενήλικους θεατές, με το 
οποίο ο πολυβραβευμένος Βρε-
τανός θεατρικός συγγραφέας 
αγγίζει ένα εξαιρετικά επίκαιρο 
θέμα, σε μια παράσταση που 
έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει 
όλους μας σχετικά με το μεγάλο 
πρόβλημα της προσφυγιάς και 
της αναγκαστικής και βίαιης με-
τανάστευσης. Μετάφραση Ξένια 
Καλογεροπούλου, Σκηνοθεσία 
Μιχάλης Σιώνας. Ώρα 7 μ.μ.
Fix Factory of Sound (26ης 
Οκτωβρίου 15, τηλ. 2310 
500670): Εμφανίζεται η Ελεωνό-
ρα Ζουγανέλη. Το πρόγραμμα 
έχει τίτλο «Χωρίς εξηγήσεις» και 
είναι γεμάτο επιτυχίες, αγαπη-
μένα τραγούδια από τη προσω-
πική της δισκογραφία αλλά και 
επιλογές της ίδιας από όλο το 
φάσμα της μουσικής. 
Μέγαρο Μουσικής (τηλ. 2310 
895 800): The MET Live in HD. 
Σαρλ Γκουνώ: Ρωμαίος και Ιουλι-
έτα. Όπερα σε πέντε πράξεις 
σε λιμπρέτο των Jules Barbier και 
Michel Carré. Προβολή με ελλη-
νικούς υπότιτλους. Ώρα 7.55 μ.μ.
Κυριακή 

22 Ιανουαρίου
Κρατική Ορχήστρα Θεσ-
σαλονίκης (Λ. Νίκης 73, 
τηλ.2310257900): Τρίο για φλά-
ουτο, βιολοντσέλο και πιάνο 
Όθωνας Γκόγκας (φλάουτο), Βα-
σίλης Σαΐτης (βιολοντσέλο), Νίκος 
Κυριόσογλου (πιάνο). Ώρα 12 μ.
Μέγαρο Μουσικής (τηλ. 2310 
895 800): Το αγόρι με την βαλί-
τσα. Παράσταση της Νεανικής 
Σκηνής του Κρατικού Θεάτρου 
Βορείου Ελλάδος. Ώρα 7 μ.μ.
Ζώγια (Αλ. Σβώλου 54, τηλ. 
2310243459): Εγκαίνια της έκθε-
σης του Δημήτρη Λιολιόπουλου. 
Οι φόρμες και η σχέση τους με 
το χώρο, κυριαρχούν στις αφη-
ρημένες συνθέσεις του ζωγρά-
φου. Επιμέλεια: Δρ Δωροθέα Κο-
ντελετζίδου. Διάρκεια έκθεσης: 
22/01 – 20/02 . Ώρα 7 μ.μ.
Δευτέρα 

23 Ιανουαρίου
Περιφερειακή βιβλιοθήκη Χα-
ριλάου (Νικάνορος 3, τηλ. 2310 
324666): Μοιράζομαι το χόμπι 
μου και ότι αγαπώ... κατασκευή 
πάνινης κούκλας! Με τη φιλόλο-
γο καλλιτεχνική δημιουργό Αλα-
τζόγλου Γιώτα. Για ενήλικες. Ώρα 
6 μ.μ.
Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσα-
λονίκης: Επισκεφτείτε την έκθε-
ση σχεδίων του Νικολάου Γύζη, 
η οποία παρατάθηκε έως τις 31 
Μαρτίου. 
Τρίτη 

24 Ιανουαρίου
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρο-
νης Τέχνης (Εγνατία 154 ΔΕΘ): 
Επισκεφτείτε την έκθεση «Διαι-
ρεμένες Μνήμες 1940-1950. 
Ανάμεσα στην ιστορία και το βίω-

μα». Διάρκεια μέχρι 26 Φεβρου-
αρίου.
Τετάρτη 

25 Ιανουαρίου
Μέγαρο Μουσικής (τηλ. 2310 
895 800): Μικτή Χορωδία Θεσ-
σαλονίκης ''Μαίρης Κωνστα-
ντινίδου''. Χορωδία Κρατικού 
Ωδείου Θεσσαλονίκης . Μαί-
ρη Κωνσταντινίδου, μουσική δι-
δασκαλία χορωδιών. Συμφωνι-
κή Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλο-
νίκης . Βλαδίμηρος Συμεωνίδης, 
μουσική διεύθυνση. 
Πέμπτη 

26 Ιανουαρίου
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης (Μονή Λαζαριστών, τηλ. 
2310589141): Επισκεφτείτε την 
έκθεση του Γκεόργκι Λιτιτσέφσκι 
(Dnepropetrovsk, 1956) "Υποθε-
τικοί χοροί" που περιλαμβάνουν 
μια σειρά από μεγάλων διαστά-
σεων επιτοίχια έργα σε πανί αλ-
λά και κόμικς σε χαρτί. Διάρκεια 
μέχρι 12 Φεβρουαρίου. 
Πολυχώρος WE (3ης Σεπτεμ-
βρίου και Γρηγορίου Λαμπράκη,  
τηλ. 2310284700): Ο Εξώστης κα-
λεί τους σινεφίλ της Θεσσαλο-
νίκης σε μια νύχτα γεμάτη κινη-
ματογράφο. 8 νέοι κινηματογρα-
φιστές της πόλης παρουσιάζουν 
στο κοινό τις -μικρού μήκους- ται-
νίες τους. Δυόμιση ώρες non 
stop προβολών, συζήτηση με 
τους δημιουργούς και τέλος το 
βραβείο κοινού που θα αναδεί-
ξει την καλύτερη ταινία του Φε-
στιβάλ. Ώρα 9 μ.μ.
Παρασκευή 

27 Ιανουαρίου
Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ (πληρ. 
τηλ.2310257900): Κρατική Ορχή-
στρα Θεσσαλονίκης. Έργα Μου-
σόργκσκι, Μπρουχ και Σιμπέ-
λιους. Μοντέστ Μουσόργκσκι 
(1839-1891): Νύχτα στο Φα-
λακρό Βουνό (εκδοχή Rimsky-
Korsakov), Μαξ Μπρουχ (1838-
1920): Κοντσέρτο για βιολί αρ. 1 
σε σολ ελάσσονα, έργο 26, Γιαν 
Σιμπέλιους (1865-1957): Συμφω-
νία αρ. 5 σε μι ύφεση μείζονα, 
έργο 82. Διεύθυνση Ορχήστρας 
Mihkel Kütson. Βιολί Νίκος Πίττας. 
Ώρα 8.30 μ.μ.
Καφωδείο Ελληνικό (Βενιζέλου 
45, τηλ. 2310 279 159): Εμφανί-
ζονται οι Μήτσης, Nomik, Saos,  
Αραμπατζής, Αζάς, Πετσίνης. 
Ώρα 11 μ.μ. 
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτι-
σμού (Λ. Στρατού 2, τηλ.  2313 
306400): Εγκαίνια περιοδικής έκ-
θεσης με τίτλο "Homo utopicus 
in crisis" στην πτέρυγα περιοδι-
κών εκθέσεων "Κυριάκος Κρό-
κος".  Ώρα 8 μ.μ.
Σάββατο 

28 Ιανουαρίου
Fix Factory of Sound (26ης 
Οκτωβρίου 15, τηλ. 2310 
500670): Εμφανίζεται η Ελεωνό-
ρα Ζουγανέλη. 

Κυριακή 

29 Ιανουαρίου
Κρατική Ορχήστρα Θεσ-
σαλονίκης (Λ. Νίκης73 , 
τηλ.2310257900): Κυριακάτικο 
Πρωινό. Ώρα 12 μ.
Δευτέρα 

30 Ιανουαρίου
Περιφερειακή βιβλιοθήκη Χα-
ριλάου (Νικάνορος 3, τηλ. 2310 
324666):H «Νεφελοκοκκυγία» 
στο Σύμπαν της Ποίησης. Μια πε-
ριπλάνηση στον κόσμο των ποι-
ημάτων από την αρχαιότητα μέ-
χρι τις μέρες μας. Με το «Άσμα 
Ασμάτων» του Σολομώντα θα ξε-
κινήσει τις ποιητικές της βραδιές 
η ερασιτεχνική θεατρική ομά-
δα «Νεφελοκοκκυγία», σε διδα-
σκαλία του ηθοποιού Τάσου Πα-
παναστασίου, με την μορφή θε-
ατρικού αναλογίου. Για ενήλικες. 
Ώρα 8.30 μ.μ. Είσοδος ελεύθε-
ρη. 
Κέντρο Ιστορίας (Μέγαρο Μπίλ-
λη, Πλ. Ιπποδρομίου, τηλ. 2310 
264668 και 2310 274167): Επι-
σκεφτείτε την έκθεση "Πορτρέτα 
Αστών της Τραπεζούντας". Η έκ-
θεση, που πραγματοποιείται σε 
συνεργασία του Κέντρου Ιστορί-
ας Θεσσαλονίκης με την 1η Δη-
μοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, 
περιλαμβάνει φωτογραφίες κυ-
ρίως από την προσωπική συλλο-
γή της Άννας Θεοφυλάκτου, κα-
θώς και της Έφης Βαφειάδη, της 
Ζένιας Νικολαΐδου, της Μαρίας 
Σειρηνοπούλου, του Κώστα Φω-
στηροπούλου και της Εριφύλης 
Χοντολίδου και διαρκεί  έως τις 3 
Μαρτίου 2017. 
Τρίτη 

31 Ιανουαρίου
Κρατική Ορχήστρα Θεσ-
σαλονίκης (Λ. Νίκης73, 
τηλ.2310257900): Μουσικό πα-
ραμύθι: Ο Πέτρος και ο Λύκος. 
Γράφτηκε από τον Προκόφιεφ 
με σκοπό να διδάξει τα παιδιά 
σχετικά με το χαρακτήρα και τη 
χρήση των οργάνων της ορχή-
στρας και να τα εξοικειώσει με 
αυτά. Διεύθυνση Ορχήστρας 
Αθανάσιος Σουργκούνης, Δημο-
σθένης Φωτιάδης. Ώρα 10 π.μ. 
και 11.30 π.μ.
Τετάρτη 
1 Φεβρουαρίου
Κρατική Ορχήστρα Θεσ-
σαλονίκης (Λ. Νίκης 73, 
τηλ.2310257900): Μουσικό πα-
ραμύθι: Ο Πέτρος και ο Λύκος. 
Διεύθυνση Ορχήστρας: Αθανά-
σιος Σουργκούνης, Δημοσθένης 
Φωτιάδης. Ώρα 10 π.μ. και 11.30 
π.μ.
Πέμπτη 

2 Φεβρουαρίου
Κρατική Ορχήστρα Θεσ-
σαλονίκης (Λ. Νίκης 73, 
τηλ.2310257900): Μουσικό πα-
ραμύθι: Ο Πέτρος και ο Λύκος. 
Διεύθυνση Ορχήστρας Αθανά-
σιος Σουργκούνης, Δημοσθένης 

Φωτιάδης. Ώρα 10 π.μ. και 11.30 
π.μ.
ΔΕΘ-Helexpo (Εγνατίας 154, τηλ. 
2310291101): Zootechnia. 10η 
Διεθνή Έκθεση για την Κτηνο-
τροφία και Πτηνοτροφία. Στο πε-
ρίπτερο 17 το International Dog 
Festival.
Παρασκευή 

3 Φεβρουαρίου
Κρατική Ορχήστρα Θεσ-
σαλονίκης (Λ. Νίκης 73, 
τηλ.2310257900): Μουσικό πα-
ραμύθι: Ο Πέτρος και ο Λύκος. 
Διεύθυνση Ορχήστρας Αθανά-
σιος Σουργκούνης, Δημοσθένης 
Φωτιάδης. Ώρα 10 π.μ. και 11.30 
π.μ.
ΔΕΘ-Helexpo (Εγνατίας 154, τηλ. 
2310291101): Zootechnia. 10η 
Διεθνή Έκθεση για την Κτηνο-
τροφία και Πτηνοτροφία. Στο πε-
ρίπτερο 17 το International Dog 
Festival.
Σάββατο 

4 Φεβρουαρίου
Μέγαρο Μουσικής (τηλ. 2310 
895 800): Η Dominus Productions 
παρουσιάζει το μουσικοχορευ-
τικό υπερθέαμα Broadway 
Nights Reloaded, σε σκηνοθε-
σία και χορογραφία Δήμητρας 
Καστέλλου. Η ομάδα musical 
K's Blink, το μουσικό συγκρότη-
μα The Gang, η σοπράνο Δήμη-
τρα Αντωνακούδη και η special 
guest Κωνσταντίνα Καστέλ-
λου συμπράττουν και πρωτοπο-
ρούν επί σκηνής, παρουσιάζο-
ντας μία βραδιά αφιερωμένη 
στο musical theatre! Η παράστα-
ση Broadway Nights Reloaded 
αποτελεί έναν πόλο έλξης για 
όλους τους λάτρεις του musical... 
για όλους εκείνους που ο θόρυ-
βος και το στρας του Broadway 
δε θα τους εγκαταλείψει πο-
τέ! Σκηνοθεσία - Χορογραφία 
- Φωτισμοί - Επιμέλεια κοστου-
μιών: Δήμητρα Καστέλλου. Μου-
σική Διδασκαλία: Δήμητρα Αθα-
νασάτου. Ενορχήστρωση: Δημή-
τρης Τσακυρίδης. Ώρα 9 μ.μ.
ΔΕΘ-Helexpo (Εγνατίας 154, τηλ. 
2310291101):Zootechnia. 10η 
Διεθνή Έκθεση για την Κτηνο-
τροφία και Πτηνοτροφία. Στο πε-
ρίπτερο 17 το International Dog 
Festival.
Μονή Λαζαριστών (Κολοκο-
τρώνη 21, Σταυρούπολη, τηλ. 
2315200200): Στο Μικρό Θέατρο 
πρεμιέρα της παράστασης «Γκι-
ακ» του Δημοσθένη Παπαμάρ-
κου σε σκηνοθεσία της Γεωργί-
ας Μαυραγάνη. Έως 9 Απριλίου.
Block 33 (26ης Οκτωβρίου 33, 
τηλ. 2310 533533): Ένα χρόνο 
μετά την τελευταία Sold Out εμ-
φάνισή του, ο ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ επι-
στρέφει ζωντανά για μία ακό-
μη συναυλία στην Θεσσαλονίκη. 
Aνανεωμένος και με 2 ολοκαί-
νουργια κομμάτια στις αποσκευ-
ές του, o ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ, με τον Dj 
Micro και τον B-Digital στα Decks, 
πλαισιωμένοι από μουσικούς 
- μέλη της Bashment Records, 

καταλαμβάνουν την σκηνή του 
BLOCK 33. Οι πόρτες θα ανοί-
ξουν στις 8.30 μ.μ.
Κυριακή 

5 Φεβρουαρίου
Κρατική Ορχήστρα Θεσ-
σαλονίκης (Λ. Νίκης 73, 
τηλ.2310257900): Κυριακάτικο 
Πρωινό για την ΕΛΕΠΑΠ. Κου-
ιντέτο ContraVento. Εύη Δελ-
φινοπούλου (βιολί), Δημήτριος 
Δελφινόπουλος (βιόλα), Dmitry 
Gudimov (βιολοντσέλο), Ευγένι-
ος Πολίτης (κοντραμπάσο), Χρι-
στίνα Σιδηροπούλου (πιάνο). 
Ώρα 12 μ.
ΔΕΘ-Helexpo (Εγνατίας 154, τηλ. 
2310291101):Zootechnia. 10η 
Διεθνή Έκθεση για την Κτηνο-
τροφία και Πτηνοτροφία. Στο πε-
ρίπτερο 17 το International Dog 
Festival.
Δευτέρα 

6 Φεβρουαρίου
Μέγαρο Μουσικής (τηλ. 2310 
895 800): Διεθνής Κύκλος 
Μουσικής Δωματίου Lyskamm 
Quartet. Ώρα 9 μ.μ.
Principal Club Theater (Α.Γεωρ-
γίου 56, τηλ. 2310428088): Εμ-
φανίζεται η αγαπημένη Tarja 
Turunen. Η πανέμορφη Tarja γεν-
νήθηκε στο Kitee της Φινλανδί-
ας και η σχέση της με τη μουσι-
κή φάνηκε από τα πρώτα χρόνια 
της ζωής της. Το 1996 εντάχθη-
κε στο συγκρότημα «Nightwish» 
και μετά από την αποχώρηση 
της, αποφάσισε να ακολουθή-
σει προσωπική πορεία έχοντας 
μέχρι σήμερα κυκλοφορήσει 
4 albums με τελευταίο το «The 
Shadow Self» του 2016 που απέ-
σπασε πολύ καλές κριτικές και 
γνώρισε μεγάλη επιτυχία στη 
χώρα μας. 
Τετάρτη 
8 Φεβρουαρίου
Μέγαρο Μουσικής (τηλ. 2310 
895 800): Shakespeare Lives. Ντ. 
Τζάρμαν: Η Τρικυμία. Αυτή η εκ-
δοχή του τελευταίου έργου του 
Σαίξπηρ από τον Ντέρεκ Τζάρ-
μαν, φέρνει στην οθόνη μια 
υποβλητική ιστορία εκδίκησης, 
τιμωρίας και συμφιλίωσης. Την 
ταινία θα παρουσιάσει η Πρό-
εδρος του Τμήματος Κινηματο-
γράφου του Α.Π.Θ., Δέσποινα 
Μουζάκη. Ώρα 8 μ.μ.
Παρασκευή 

10 Φεβρουαρίου
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλο-
νίκης (πληρ. τηλ.2310257900): 
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονί-
κης. Η 4η Συμφωνία του Μάλερ. 
Διεύθυνση Ορχήστρας:Marcus 
Bosch. Σοπράνο:Michaela Maria 
Mayer. Ώρα 9 μ.μ. 
Principal Club Theater (Α.Γεωρ-
γίου 56, τηλ. 2310428088): Συ-
ναυλία με τους Βοστωνέζους 
Dropkick Murphys,  για πρώτη 
φορά στη Θεσσαλονίκη. Μαζί 
τους θα είναι οι Slapshot. 



1   Δημ. Γούναρη 39, Καμάρα  
τηλ.: 2310. 277113

2   Eρμού 53, Αριστοτέλους
τηλ.: 2310. 252888

3  25ης Μαρτίου 51, Ευκαρπία 
τηλ.: 2310. 640755-6

4     και στο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλέιο μας  
www.malliaris.gr

Τα πάντα για γραφή και ανάγνωση...

Έκτακτη προσφορά

το μνημειώδες έργο του Απ. Παπαγιαννόπουλου 
Η Ιστορία της Θεσσαλονίκης του 20ού αιώνα σε 3 τόμους. 
«ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ...εν θερμώ», - εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία 
Ο συγκλονιστικός 20ός αιώνας της πόλης.  Βαλκανικοί πόλεμοι, 
απελευθέρωση, Α’ παγκόσμιος, Β’ παγκόσμιος, εμφύλιος, 
ανασυγκρότηση... ως τις μέρες μας. Σχήμα  17x25 cm Σελ. 700/τόμος

μόνο 5€ o τόμος - για να το αποκτήσουν  
όλοι οι Θεσσαλονικείς!

Λογοτεχνική επιμέλεια των έργων για την ελληνική έκδοση:
ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ, ΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΒΑΣΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΧΑΡΗΣ ΔΟΛΙΑΝΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΚΑΣ, 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΖΙΟΥΛΑΣ, ΤΑΣΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΕΑΣ, 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΑΣ, ΚΟΣΜΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ 
ΠΙΚΡΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ, Κ. ΠΟΡΦΥΡΗΣ, 

ΓΙΩΡΓΗΣ ΣΗΜΗΡΙΩΤΗΣ, ΣΙΜΟΣ ΣΠΑΘΑΡΗΣ, 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ,

με χρυσόδετη, πολυτελή βιβλιοδεσία

Μεγάλη ποικιλία βιβλίων μαγειρικής

Διεθνής κουζίνα - Συνταγές με 
σοκολάτα
Διαστ. 21x28, Σελ. 128

Διεθνής κουζίνα - Εντυπωσιακά 
μενού
Διαστ. 21x28, Σελ. 128

Χορτοφαγία - 128 επιλεγμένες 
συνταγές
Διαστ. 21x28, Σελ. 128

Διεθνής κουζίνα - Μαγειρική για 
αρχάριους
Διαστ. 21x28, Σελ. 128

Διεθνής κουζίνα - Συντήρηση 
Τροφίμων
Διαστ. 21x28, Σελ. 128

Εκδόσεις - βιβλιοπωλεία   

από 5-7,5€

από 1-5€

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ  Ι-ΙΙ - ΛΕΩΝ ΤΟΛΣΤΟΪ
ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ  III-IV - ΛΕΩΝ ΤΟΛΣΤΟΪ
ΚΟΖΑΚΟΙ - ΑΝΑΣΤΑΣΗ - ΑΦΕΝΤΗΣ ΚΑΙ ΔΟΎΛΟΣ  
- ΛΕΩΝ ΤΟΛΣΤΟΪ
ΘΑΝΑΤΟΣ ΙΛΙΤΣ - ΣΟΝΑΤΑ ΚΡΩΫΤΣΕΡ  
-ΚΡΑΤΟΣ ΖΟΦΟΎ - ΛΕΩΝ ΤΟΛΣΤΟΪ
Ο ΗΛΙΘΙΟΣ - Φ. ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ
ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ - Φ. ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ
ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ - ΦΤΩΧΟΚΟΣΜΟΣ   
- Φ. ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ
ΤΑΠΕΙΝΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΡΟΝΕΜΕΝΟΙ - ΠΑΙΚΤΗΣ - ΛΕΎ-
ΚΕΣ ΝΎΧΤΕΣ - Φ. ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ
ΧΑΤΖΗ ΜΟΎΡΑΤ - ΑΝΝΑ ΚΑΡΕΝΙΝΑ  - ΛΕΩΝ ΤΟΛΣΤΟΪ
ΤΑΒΕΡΝΑ - ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΦΕΡΑ - ΤΡΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΙ - 
ΑΙΜΙΛ ΖΟΛΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΤΗΝΟΣ - ΑΒΒΑ ΜΟΎΡΕ - ΎΠΟΘΕΣΗ 
ΝΤΕΫΦΟΎΣ- ΑΙΜΙΛ ΖΟΛΑ
ΚΟΛΑΣΗ - ΚΑΘΑΡΤΗΡΙΟ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ  
- ΔΑΝΤΗΣ ΑΛΙΓΚΙΕΡΙ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ - ΔΎΣΚΟΛΑ ΧΡΟΝΙΑ  
 - ΚΑΡΟΛΟΣ ΝΤΙΚΕΝΣ)
ΕΎΓΕΝΙΑ ΓΚΡΑΝΤΕ - ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΚΟΡΙΟ - ΜΑΓΙΚΟ 
ΔΕΡΜΑ - ΟΝΟΡΕ ΝΤΕ ΜΠΑΛΖΑΚ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙΩΝ - ΤΕΛΕΎΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΔΙΚΟΎ 
- ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΟ

Μεγάλη εκποίηση βιβλίων λόγω μεταφοράς!
Χιλιάδες βιβλία, παιδικά, λογοτεχνικά και λευκώματα κ.ά.

στον πολυχώρο μόνο
Βασ. Ηρακλείου 38-Τσιμισκή 43, εμπορικό κέντρο ΠΛΑΤΕΙΑ odeon


