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31ο   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΒΛΙΟΥ 

Αφιερωμένο στους Θεσσαλονικείς 
ποιητές και πεζογράφους του αιώνα

Για 31η συνεχόμενη χρονιά 
πραγματοποιείται το Φεστιβάλ 
Βιβλίου από τις 8 - 24 Ιουνί-
ου, στον αναπλασμένο χώρο της 
Ν. Παραλίας (από το ύψος του 
Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Θεσσαλο-
νίκης προς το Μέγαρο Μουσι-
κής), το οποίο είναι αφιερωμέ-
νο στους Θεσσαλονικείς ποιητές 
και πεζογράφους του αιώνα. 

Από τις αρχές Μαΐου ξεκίνη-
σε σειρά εκδηλώσεων λόγου και 
τέχνης, που πραγματοποιού-
νται στο πλαίσιο του ΚΒ΄ Πνευ-
ματικού Μαΐου – Η Πολιτιστι-
κή Άνοιξη της Θεσσαλονίκης, 
σε συνεργασία με φορείς της πό-
λης, για την προβολή και την 
ανάδειξη του τοπικού πνευματι-

κού δυναμικού, που έχει ασίγαστη διάθεση για δράση και έκφραση.
Το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης και ο Πνευμα-

τικός Μάιος διοργανώνονται από τον Σύνδεσμο Εκδοτών Βόρειας 
Ελλάδας και το Κέντρο Πολιτισμού και Βιβλίου Νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης, σε συνεργασία με το δήμο Θεσσαλονίκης, στο πλαί-
σιο του Έτους Εορτασμού «Θεσσαλονίκη 2012 - 100 χρόνια από 
την Απελευθέρωση» και τελούν υπό την αιγίδα της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, του δήμου Θεσσαλονίκης και του υπουρ-
γείου Πολιτισμού.

Ο Οργανισμός Εκδόσεων 
Διδακτικών Βιβλίων τέλος!

Το τελευταίο χρονικό διάστη-
μα ο δήμος Θεσσαλονίκης εφαρ-
μόζει μια πολιτική διωγμού των 
αυτοκινήτων από το κέντρο της 
πόλης. Στο πλαίσιο αυτό διαπλα-
τύνονται και αλλάζουν πλάκες 
τα πεζοδρόμια κεντρικών δρό-
μων, με αποτέλεσμα να χάνονται 
δεκάδες νόμιμες θέσεις παρκαρί-
σματος. Η λογικοφανής δικαιο-
λογία είναι ότι ο δήμος προσπα-
θεί να αποδώσει το κέντρο στους 
πεζούς. Είναι όμως έτσι;

Αν δει κάποιος τους ήδη υφι-

στάμενους πεζοδρόμους θα κα-
τανοήσει ότι αυτοί έχουν κατα-
ληφθεί από τα τραπεζοκαθίσμα-
τα των καφετεριών, τα οποία δι-
αρκώς προσπαθεί να ελέγξει ο 
δήμος, αλλά με μικρά διαλείμ-
ματα αυτά παραμένουν εκεί που 
βρίσκονται. Όπου δεν υπάρχουν 
τραπεζοκαθίσματα υπάρχουν 
σταθμευμένα μηχανάκια ή παρά-
νομοι μικροπωλητές, τους οποί-
ους προσπαθεί να απομακρύνει ο 
δήμος, αλλά δεν τα καταφέρνει. 
Έτσι, οι περισσότεροι πεζόδρο-

Απροσπέλαστο κέντρο
του Αναστάσιου Μαρά 

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΕΣ Σελ. 4

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ  Σελ. 12

ΜΟΥΣΙΚH Σελ. 4

ΒΟΤΑΝΑ  Σελ. 12

ΗΜΕΡΟΛΟΓ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  Σελ. 14-15

ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ  Σελ. 13

ΘΕΑΤΡΟ  Σελ. 6

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Σελ. 6

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Σελ. 7,10,11

• Tμήματα χαμηλών τιμών με εκατοντάδες βιβλία

Εκδόσεις - Πολυβιβλιοπωλεία

από 

2€

Συνέχεια στη σελ. 5Συνέχεια στη σελ. 3

H ΕΦΗΜΕΡIΔΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛIΤIΣΤIΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ● ΕΤΟΣ 16ο ● Αρ. Φύλλου 150 ●  ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ● ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 20.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ

Το υπουργείο Παιδείας δεν 
άντεξε το κόστος λειτουργίας 
του Οργανισμού Εκδόσεως Δι-
δακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ), που 
έκλεισε τον περασμένο Μάρτιο, 
ενός οργανισμού που ξεκίνησε τη 
δραστηριότητά του στη φτωχή 
Ελλάδα του Μεσοπολέμου (1937) 
και κατάφερε να κρατηθεί επί 
Μεταξά, στη διάρκεια της Κατο-
χής, κατά τη Μεταπολεμική Πε-
ρίοδο, στην Ελλάδα της δραχμής 

και της παρακμής. 
Δυστυχώς ένα κράτος της ευρωζώνης και του ευρώ του 21ου 

αιώνα, δεν κατάφερε να διατηρήσει σε λειτουργία έναν οργανισμό 
του, που είχε κόστος μικρότερο των 45.000.000 ευρώ το χρόνο, αλ-
λά παρείχε τεράστιο έργο, κοινωνικό, εκπαιδευτικό, πολιτισμικό 
και που εξυπηρετούσε το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας 
και κατ’ επέκταση όλο τον ελληνικό λαό

Εκφράζοντας την ανησυχία και τις αγωνίες εκπαιδευτικών και 
γονέων που επισκέπτονται τα βιβλιοπωλεία μας, μεταφέρουμε τον 
προβληματισμό για την έκδοση των σχολικών βιβλίων μετά την 
κατάργηση του ΟΕΔΒ.

Ο ΟΕΔΒ, μετά από 74 χρόνια λειτουργίας, έκλεισε με απόφαση 
του υπουργείου Παιδείας και όπως μάθαμε, την ευθύνη της έκδο-
σης των σχολικών βιβλίων ανέλαβε το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών Πάτρας «Διόφαντος», το οποίο λειτουργεί με καθε-
στώς ιδιωτικού δικαίου και μάλιστα με αδιαφανείς διαδικασίες, 
όπως καταγγέλθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, από το βουλευτή 

Συνέχεια στη σελ. 5

του εκδότη ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΛΛΙΑΡΗ

Με επιτυχία έκλεισε  
η 9η ΔΕΒΘ

Σταθερή αξία το 
βιβλίο απέναντι 
στην κρίση

Η 9η ΔΕΒΘ άφησε την αίσθη-
ση, σε σύγκριση με προηγούμε-
νες χρονιές, ενός υψηλού ποι-

οτικού επιπέδου από τους επισκέπτες της. Η επισκεψιμότητα της 
έκθεσης (24-27 Μαΐου), ήταν στα ίδια επίπεδα με την περσινή δι-
οργάνωση (περί τους 80.000 επισκέπτες), σύμφωνα με ανακοίνωση 
των υπευθύνων της ΗΕLEXPO. 

Διακοπές συντροφιά με ένα βιβλίο

24-27 Mαΐου 2012 9 διεθνής 
έκθεση

βιβλίου  

Θεσσαλονίκης
   

→ Tιµώµενη Xώρα
Σερβία 

→ Aφιέρωµα 
Θεσσαλονίκη: 100 χρόνια από την απελευθέρωσή της

↓
www.thessalonikibookfair.com www.thessalonikibookfair.com

                                     Eκθεσιακό Kέντρο Helexpo | Eίσοδος ελεύθερη

Thessaloniki Book Fair
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βιβλία λογοτεχνικά - ιστορικά - παιδικά - λευκώματα- τουριστικοί οδηγοί κ.ά.
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IΔIΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΑΛΛIΑΡΗΣ-ΠΑIΔΕIΑ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΛΛIΑΡΗΣ
Σύμβουλος έκδ.: Φώτης Κουτσαμπάρης Δημόσιες σχέσεις: Κική Εμμανουηλίδου
Αρθρογράφοι: Αναστάσιος Μαράς, Απόστολος Παπαγιαννόπουλος, Ρούλα Γκόλιου  
Διαφημιστικό τμήμα: Σοφία Οικονόμου, Βιβλιοπαρουσιάσεις: Φώτης Κουτσαμπάρης
Σελιδοποίηση: Eκδοτικό τμήμα MAΛΛIAPHΣ-ΠAIΔEIA ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

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

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

Αθήναιον (Βασ. Όλγας 35, τηλ. 2310 
832060): «Ερωτογενείς ζώνες», Πέ-
μπτη, Σάββατο, Κυριακή στις 8.30 μ.μ. και 
Παρασκευή στις 11.30 μ.μ.

Αθήναιον  (Β .  Όλγας 35, τηλ. 
2310832060): Η 8η χρονιά του Art 
Academy ΝΕΦΕΛΕΣ, κλείνει και φέτος 
πανηγυρικά, παρουσιάζοντας τις πα-
ραστάσεις των τμημάτων του. 8,9/6.Το 
τμήμα Ενηλίκων (παράρτημα Αμπελο-
κήπων), θα παρουσιάσει την παρά-
σταση “MONOPOLIS” στις 9 μ.μ. 11/6. Το 
θεατρικό τμήμα νηπίων (παράρτημα 
Αθήναιον), θα παρουσιάσει την παρά-
σταση “ΤΟ ΒΑΛΣ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΜΑΣ ΟΝΕΙ-
ΡΩΝ” στις 7 μ.μ. 13/6. Το παιδικό θεα-
τρικό τμήμα (παράρτημα Αθήναιον), θα 
παρουσιάσει την παράσταση “Ο ΜΙ-
ΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ” στις 8.30 μ.μ. 15/6. Το 
παιδικό θεατρικό τμήμα (παράρτημα 
Αμπελοκήπων), θα παρουσιάσει την 
παράσταση “Η ΚΛΕΦΤΡΑ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙ-
ΩΝ” στις 8.30 μ.μ.16/6. Το θεατρικό 
τμήμα εφήβων (παράρτημα Αμπελο-
κήπων) θα παρουσιάσει την παράστα-
ση “Ο ΥΜΠΥ ΒΑΣΙΛΙΑΣ” στις 9 μ.μ. 20/6. 
Το θεατρικό τμήμα εφήβων (παράρτη-
μα Αθήναιον) θα παρουσιάσει την 

παράσταση “ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΣ ΤΣΙΡΚΟ” 
στις 9 μ.μ.

Ακτίς Αελίου (Χριστοπούλου 12, τηλ. 
2310 229249): «Το πάρκο-ένας αυτο-
σχεδιασμός», Παρασκευή - Κυριακή 
στις 9 μ.μ.

Αμαλία – Πειραματική Σκηνή της Τέ-

χνης (Αμαλίας 71, τηλ. 2310 821483): 
«Προτάσεις», ένα φεστιβάλ ανήσυχων 
θεατρικών σχημάτων και πρωτότυπων 
σκηνικών προσεγγίσεων. 

Άνετον (Παρασκευοπούλου 42, τηλ. 
2310 869869): 1ο Θεατρικό Φεστιβάλ 
Θεσσαλονίκης. Παρασκευή – Σάββατο 
στις 9 μ.μ. 

Βασιλικό Θέατρο (πλ. Λευκού Πύργου, 
τηλ. 2315 200200): «Μοντέγοι εναντίον 
Καπουλέτων». Κυριακή στις 9 μ.μ.

Βαφοπούλειο (Γ. Βαφόπουλου 3, τηλ. 
2310 424132): Βλέπε Πολιτισμικό Ημε-
ρολόγιο, σελ. 13,14. 

Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς (Μετα-

μορφώσεως 7-9, τηλ. 2310 458591): 
“Ντίκενς αλλιώς: Ιστορίες δύο πόλεων”. 
Τρίτη – Τετάρτη στις 9 μ.μ.

Θέατρο «Έξω από τα τείχη» (Πανεπι-
στημίου 2, Ευαγγελίστρια, τηλ. 2310 
210308): «Φωτιές ή το έγκλημα» Παρα-
σκευή, Σάββατο και Κυριακή, στις 9 μ.μ.

Σχήμα εκτός Άξονα  (Πλάτωνος 35, 
τηλ. 2310 823444): Βήμα στους Νέους. 
Πληροφορίες για το πρόγραμμα στο 

τηλ. του θεάτρου.

Σοφούλη (Τραπεζούντος 5, τηλ. 2310 
423925): «I will survive», Πέμπτη – Κυ-
ριακή στις 9 μ.μ.

Πολυχώρος Ερμού (Ερμού 11 & Ίωνος 
Δραγούμη, τηλ. 6944700772): Η ομά-
δα τέχνης Oberon παρουσιάζει την 
παράσταση Und του Howard Barker.

Μονή Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη 21, 
τηλ. 2310 589.200 / 589.237): 6/6. Συ-
ναυλία με το Σύλλογο Σαρακατσαναί-
ων. 7/6. Συναυλία με τον Σωκράτη 
Μάλαμα. 9,10/6. Εκδηλώσεις του Φε-
στιβάλ Παιδείας του δήμου Παύλου 
Μελά. 11/6. Εκδήλωση του Ιταλικού Επι-
μελητηρίου και συναυλία με τους 
CANZONIERE GRECANICO. 13/6. Συ-
ναυλία με τον Θανάση Παπακωνστα-
ντίνου. 14/6. Συναυλία Κινηματογραφι-
κής Μουσικής με τους Concerto 
Quartet. 19/6. RICERCAR - Συναυλία 
Μπαρόκ και Σύγχρονης Μουσικής. 
20/6. Συναυλία με τους Χαΐνηδες και 
τον Ψαραντώνη. 22,23/6. Φεστιβάλ 
Τέχνης και Αναζήτησης R.T.ficial - ΚΡΙΣΗ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. 25/6. Συναυλία με τον 
Γιάννη Χαρούλη. 29/6. Συναυλία με τον 
Ibrahim Ferrer Jr. 

Θέατρο Όρα (Αντ. Καμάρα 3, τηλ. 
2310 232799): Η παράσταση Story-
telling με αφετηρία οκτώ ιστορίες, που 
μιλούν για τις πιο καθοριστικές στιγμές, 
στις ζωές κάποιων φαινομενικά ιδιαί-
τερων ανθρώπων. Επίσης, η παράστα-
ση «Αθώοι ψεύτες».

Αίθουσα Μάντεως Τειρεσία (Γ. Κων-
σταντινίδη 15 & Μάντεως Τειρεσία. 
Περιοχή Δελφών με Παρασκευοπού-
λου. Τηλ. 2310 865904): «Ραχήλ» του 
Γρηγόρη Ξενόπουλου, σε σκηνοθεσία 
Π. Ζηβανού. Παρασκευή – Κυριακή στις 
9.15 μ.μ.

Παιδικές παραστάσεις
Αθήναιον (Βασ. Όλγας 35, τηλ. 2310 
832060): «Δον Κιχώτης» από τη θεατρι-
κή εταιρεία «Νεφέλες», σχολικές πα-
ραστάσεις κατόπιν συνεννοήσεως. 

Λαμπιόνι (Αγάθωνος 34, τηλ. 2310 
749230): «Ο μικρός Πρίγκιππας», Κυ-
ριακή στις 11.30 π.μ.

Ολύμπιον (Αριστοτέλους, τηλ. 2310 
222299): «Παραμύθι χωρίς όνομα» της 
Πηνελόπης Δέλτα από το Νέο Θέατρο, 
σχολικές παραστάσεις κατόπιν συννε-
νοήσεως.

Σοφούλη (Τραπεζούντος 5, τηλ. 2310 
423925): «Η χώρα των πουλιών», δια-
σκευή της κωμωδίας του Αριστοφάνη 

«Όρνιθες», σχολικές παραστάσεις 
κατόπιν συννενοήσεως.

Φλέμινγκ (Μισραχή 15, τηλ. 2310 
812000): «Φαφούτικο λιοντάρι» της 
Καρίνας Ιωαννίδου, κάθε Κυριακή στις 
11.30 π.μ.

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

Βακούρα  
 (Ιωάννου Μιχαήλ 8,  
τηλ. 2310 233665)
VILLAGE CINEMAS 
«Mediterranean Cosmos»,  
τηλ. 2310 499999)
Λαϊκόν  
 (Μοναστηρίου 2, 
τηλ. 2310 513880)
Κολοσσαίον  
 (Βασ. Όλγας 150,  
τηλ. 2310 834996)
Μακεδονικόν  
 (Φιλ. Εταιρείας – Δ. Μαργαρίτη, 
τηλ. 2310 261727)
ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ  
 (Τσιμισκή 43, τηλ. 2310 290290)
Ολύμπιον  
 (Πλ. Αριστοτέλους 10, 
τηλ. 2310 378404)
STER SINEMAS ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
(Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, 
Πυλαία, τηλ. από κινητό 210 
2371000, από σταθερό 
8018017837)
STER SINEMAS CITY GATE 
 (Εμπορικό Κέντρο CITY GATE, 
Γιαννιτσών, τηλ. από κινητό 210 
2371000, από σταθερό 
8018017837)
Φαργκάνη  
 (Ιασωνίδου 2, τηλ. 2310 960063).

Κινηματογράφοι

Μηνιαία πολιτιστική εφημερίδα  ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εισιτήρια για τις συναυ-
λίες της Κρατικής Ορχή-
στρας Θεσσαλονίκης διατί-
θενται από το βιβλιοπωλείο 

, στη 
Δ. Γούναρη 39, Καμάρα.

Πληρ. τηλ. 2310 277113

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:  

κ. Δημ. Κερασίδης,  

τηλ. 2310 276926,  

2310 277113  

 (εσωτ. 9)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ...εν θερμώ

του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 
Σελ.: 2.118, Διαστ.: 17 x 24 εκ.,  
Eκδόσεις: Μαλλιάρης-Παιδεία,  
Tιμή: 25 € ο τόμος.

΄Ενα τρίτομο έργο - σταθμός για το συγκλονιστικό 20ό αιώνα της 
πόλης με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και χάρτες - βιβλιογραφία 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Ραδιοταξί EUROTAXI,  
τηλ. 2310 546522
Ραδιοταξί ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ,  
τηλ. 2310 214900
Ραδιοταξί ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,  
τηλ. 2310 550500
Ραδιοταξί MERCEDES,  
τηλ. 2310 525000

Δρομολόγια ΟΑΣΘ, πληρ. 185
Δρομολόγια τρένων, πληρ. 1110
Κρατ. Αερολιμένας 
«Μακεδονία», τηλ. 2310 985000
Αεροπ. Εταιρεία Aegean Air-
lines, τηλ. 2310 476470
Αεροπ. Εταιρεία Olympic Air, 
τηλ. 801801.0101
Κεντρικό Λιμεναρχείο 
Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310 322851
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Ο Ιούνιος αναθερμαίνει τα αι-
σθήματα κι εμείς αναστενάρη-
δες πυροβατούμε στην αμμου-
διά, παραλιακά της καρδιάς μας, 
με την θάλασσα να μας προσεγ-
γίζει και την αρμύρα να προστί-
θεται κόκκο κόκκο, στις γεύσεις 
μας. Οσμή καλοκαιριού εισβάλ-
λει αλλεργικά στα ρουθούνια 
μας, να φταρνιστούμε τις τελευ-
ταίες βροχές της άνοιξης και τις 
ανεπαίσθητες απογοητεύσεις 
του καιρού. Ντύνεται ο ουρα-
νός το καλοκαιρινό του κοντο-
μάνικο και από το πώς τρέχουν 
τα σύννεφα αναθαρρεύουν τα 
βραδινά τ’ αστέρια και οργανώ-
νουν συναυλία. Παγωμένο φρα-
πέ οι προσδοκίες να σε δροσίζουν 
όπως πίνεις με καλαμάκι την αι-
σιοδοξία τους, μικρά κόκκινα 
κεράσια ή φράουλες, νοστιμιές 
οι ελπίδες μας και το χαμόγελο 
του ήλιου οι βιταμίνες της ψυ-
χής. Ευπρόσδεκτοι επισκέπτες 

τα αεράκια στη βεράντα του 
κήπου και τα λουλούδια γρά-
φουν ενίοτε στιχάκια στην ερω-
τική τους παραζάλη. Κι ο ποι-
ητής προσθέτει:«από παιδί σαν 
να ’σουν εκκλησιά / παλιό μου 
καλοκαίρι σ’ έζησα», κι ύστερα 
«χείλι πικρό που σ’ έχω δεύτερη 
ψυχή μου, χαμογέλασε!».

Έτσι πεταρίζουν οι σκέψεις· 
παρθένες μέχρι χθες, επιρρεπείς 
σήμερα, στις μακρινές ακρογια-
λιές και στα νησάκια «Άγνω-
στον» που διατηρούν, άλλοτε 
παραπλανητικά και άλλοτε ου-
σιώδες, τη γοητεία τους. Λάμνει 
ο βαρκάρης, καθώς κύματα ξε-
νοιασιάς σκάνε στο καΐκι κι ο 
πλους στ’ ανοικτά, αλάργα, της 
καθημερινότητας ξεκινά με τον 
ερχομό του καλοκαιριού. Σφυ-
ρίζουν τα κοχύλια συνθήματα 
συνωμοσίας ξεκάνοντας τον φι-
μέ υαλοπίνακα της πλήξης. Πού 
να διακρίνεις διαυγή την ομορ-
φιά ενός τοπίου θάλασσας, μιας 
ομπρέλας, ενός ξύλινου τραπε-
ζιού με ψάθινες καρέκλες στην 
άμμο, ενός ποτηριού με ούζο και 
μεζέ και μιας, έστω μικρής, διά-
φανης αλήθειας. Αφέλειες, «Διά 
χειρός» Θεού!

Ο Ιούνιος, σπάει τα μπουκα-
λάκια των αρωμάτων του. Να 

οσφρανθούμε θέρος, ανοίγοντας 
την μπαλκονόπορτα των συναι-
σθημάτων μας. Απλώνοντας να 
στεγνώσουν στον ήλιο τα μου-
σκεμένα όνειρα και τα εσώρου-
χα των ανεκπλήρωτων επιδιώ-
ξεων.

ΑφέλειεςΛοξές ματιές ΙΙ

του Φώτη Κουτσαμπάρη
fotiskoutsamparis@yahoo.gr

Eν συντομία...

Οι «ΛΟΞΕΣ ΜΑΤΙΕΣ»  
κυκλοφορούν από 
τις εκδόσεις  
Μαλλιάρης-Παιδεία

Εργαστήρια στο «Ακτίς Αελίου»
Το Θέατρο Τέχνης «Ακτίς Αελίου» διοργανώνει δύο εργαστήρια, με τον 

ηθοποιό και ιδρυτικό μέλος του θεάτρου, Θωμά Βελισσάρη. 
1ο. Εργαστήρι Φωνητικής και Ορθοφωνίας με θέμα, η φωνή ως μέσο 

σκηνικής έκφρασης και επικοινωνίας με αφορμή παραλογές και δημοτι-
κά τραγούδια, από τις 11 έως τις 20 Ιουνίου, 6 μ.μ.-9 μ.μ. Στο εργαστήρι 
θα γίνουν ατομικές και ομαδικές φωνητικές ασκήσεις και πρακτικές ε-
φαρμογές, πάνω σε κείμενα και τραγούδια. 

2ο. Εργαστήρια Παντομίμας και Αυτοσχεδιασμού με θέμα, σκηνική α-
φήγηση χωρίς λόγια, από τις 21 έως τις 30 Ιουνίου, ώρες 6 μ.μ.-9 μ.μ. Στο 
εργαστήρι θα γίνουν ατομικές και ομαδικές σωματικές ασκήσεις και 
πρακτικές εφαρμογές, πάνω στο κείμενο του Kroetz «Τα αγαπημένα σας 
τραγούδια». Αιτήσεις Συμμετοχής και Πληροφορίες: Θέατρο Τέχνης «Α-
κτίς Αελίου» - Χριστοπούλου 12 (καθημερινές 1-3μμ τηλ: 2310-229.249, 
Email: aktisaeliou@gmail.com.

Καλοκαιρινή Εκστρατεία στις βιβλιοθήκες 

Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης, Δημιουργικότητας και Καινοτομίας, 
με τίτλο: «Διαδρομές με Πυξίδα τη Βιβλιοθήκη», διοργανώνει τον Ιούλιο 
και τον Αύγουστο το Future Library (Τσούπελη 10 Βέροια) σε συνεργασία 
με 66 βιβλιοθήκες από όλη τη χώρα και με τη συμμετοχή μικρών και 
μεγάλων εθελοντών. «Αυτό το καλοκαίρι, γίνετε εθελοντές στην Εκστρα-
τεία μας και βοηθήστε μας να αλλάξουμε  την εικόνα των στοιβαγμένων 
βιβλίων και των άδειων ξεχασμένων κτιρίων», προσκαλούν οι διοργανωτές. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι μόνο η θέληση για νέες εμπειρίες και α-
νιδιοτελή προσφορά, στα παιδιά και την κοινότητα. Όλες οι δεξιότητες 
είναι ευπρόσδεκτες, καθώς υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους όλοι 
μπορούν να φανούν χρήσιμοι, ανάλογα με τις ανάγκες. Οι αιτήσεις θα 
γίνονται δεκτές μέχρι τις 15 Ιουνίου. Tην αίτηση εθελοντισμού καθώς και 
σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στo www.futurelibrary.gr . Από την πόλη 
της Θεσσαλονίκης συμμετέχουν οι: Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης, 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλαμαριάς, Δημοτική Βιβλιοθήκη “Παύλου Μελά” 
[Σταυρούπολης – Πολίχνης]. 

Πρόγραμμα Α΄ Βοηθειών

Το ΝΟΗΣΙΣ στο πλαίσιο των εκπαι-
δευτικών του δραστηριοτήτων δι-
οργανώνει σε συνεργασία με το 
Εκπαιδευτικό Κέντρο Υποστήριξης 
Ζωής πρόγραμμα πιστοποίησης σε 
θέματα Α΄ Βοηθειών. Το πρόγραμμα 
θα ολοκληρωθεί σε 2 συναντήσεις, 

διάρκειας 4,5 ωρών η καθεμιά και θα λήξει με τη διεξαγωγή εξέτασης 
για τη λήψη πιστοποίησης. Εξετάσεις για λήψη πιστοποίησης. Ημέρες: 
Δευτέρα 25 και Τετάρτη 27 Ιουνίου, Ώρα: 17.00 – 21:30. Οι συμμετέχοντες 
χρειάζεται να είναι από 15 ετών και άνω. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιό-
τητας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες. Πληροφορίες: Δευτέρα – 
Παρασκευή: 12.00 – 15.00, Πέτρος Βογιατζόγλου/ Μιχάλης Παπουτσίδης, 
Τηλέφωνο: 2310 483000, εσωτ. 140/ 147.

Ελκυστικές τιμές τον Ιούνιο

Από την Πέμπτη 31 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Ιουνίου, η αγορά της 
Θεσσαλονίκης βάζει "χρώμα" στις τιμές της, δίνοντας τη δυνατότητα 
στους καταναλωτές να κάνουν τις αγορές τους σε ιδιαίτερα ελκυστικές 
τιμές... Στο πλαίσιο της προσπάθειας αναθέρμανσης της αγοραστικής 
κίνησης ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καλεί τις εμπορικές επι-
χειρήσεις της πόλης μας να συμμετέχουν στη προσπάθεια αλλαγής 
ψυχολογίας της Αγοράς, "χρωματίζοντας" τις τιμές τους και διαθέτοντας 
τα είδη τους σε μοναδικές χαμηλές τιμές.

Νέο ροκ συγκρότημα  με τον Ανδρέα Γερομόσχο
Είναι ένα νέο συγκρότημα στη Θεσσαλονίκη, αλλά τα μέλη του έχουν 
διαγράψει μέχρι σήμερα μια μακρά διαδρομή πάνω στις νότες της ροκ 
μουσικής και συμμετείχαν σε γκρουπ της πόλης, δίνοντας κατά καιρούς 
συναυλίες σε υπαίθριους και κλειστούς χώρους. Είναι το συγκρότημα 
DemiGlace, με το γνωστό ντραμίστα και μπασίστα Ανδρέα Γερομόσχο 
και τους: Μάνθο Μαθιουδάκη, Νίκο Δρόσο, Ανδρέα Χριστόπουλο. 

μοι δεν είναι για τους πεζούς, αλ-
λά για τα τραπεζοκαθίσματα που 
αποφέρουν έσοδα στο δήμο.

Στο δρόμο η κατάσταση είναι 
εξίσου τραγική με τα αυτοκίνητα 
να αναγκάζονται να παρανομή-
σουν διπλοπαρκάροντας, καθώς 
οι νόμιμες θέσεις έχουν εξαφανι-
στεί. Ούτε οι κάρτες κατοίκου κέ-
ντρου επιλύουν το ζήτημα, γιατί 
οι θέσεις για τους κατοίκους του 
κέντρου, ιδιαίτερα στην περιοχή 
Θ1, ούτε επαρκούν ούτε εξαφα-
νίζουν τα ήδη παρκαρισμένα αυ-
τοκίνητα. Θα σημειώσουμε ότι 
δεκάδες θέσεις προορίζονται για 
τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμά-
των, μειώνοντας ακόμα περισσό-
τερο τις νόμιμες θέσεις παρκα-
ρίσματος. Πρόκειται για άσκοπο 
μέτρο, καθώς οι έμποροι συνεχί-
ζουν να σταματούν τα φορτηγά 
τους όπου τους αρέσει. Αποτέλε-
σμα; Οι οδηγοί αφήνουν τα αυ-
τοκίνητά τους όπου βρουν, αφού 
έχουν διανύσει αρκετά άσκοπα 
χιλιόμετρα, χωρίς να βρίσκουν 
πού να παρκάρουν. Τότε έρχεται 
η Δημοτική Αστυνομία, η οποία 
φορτώνει με κλήσεις τους δύ-

σμοιρους κατόχους αυτοκινήτου 
που είναι κάτοικοι του κέντρου. 
Από την προαναφερθείσα κατά-
σταση ο μόνος που κερδίζει είναι 
δήμος, από τα πρόστιμα. 

Υποστηρίζουν ορισμένοι ότι οι 
πολίτες θα πρέπει να μην προ-
σεγγίζουν το κέντρο με τα αυτο-
κίνητά τους, γιατί αυτό γίνεται 
στην Ευρώπη. Όσοι χρησιμοποι-
ούν τέτοια επιχειρήματα προφα-
νώς αγνοούν ότι το κέντρο της 
Θεσσαλονίκης κατοικείται, σε 
αντίθεση με τις ευρωπαϊκές πό-
λεις. Επίσης, στην Δ. Ευρώπη 
υπάρχει μετρό και τραμ, ενώ εδώ 
όχι. Έτσι, ο δήμος θα έπρεπε να 
λειτουργεί με βάση την ελληνι-
κή πραγματικότητα και να δη-
μιουργεί θέσεις παρκαρίσματος 
αντί να τις καταργεί. 

Σε τελευταία ανάλυση η δημο-
τική αρχή είναι αυτή που βρήκε 
στο κέντρο τους κατοίκους του, 
δεν τη βρήκαν εκείνοι. Αντί να 
κοροϊδεύονται απροκάλυπτα οι 
Δημότες από τον δήμο με δια-
κηρύξεις του τύπου «να έρθουν 
να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους 
στο πάρκιγκ του νέου δημαρχια-

κού μεγάρου με 75 ευρώ το μή-
να», θα πρέπει να δοθούν ρεα-
λιστικές λύσεις. Σημασία δεν 
έχουν οι προθέσεις του δήμου, 
αλλά η καθημερινότητα των δη-
μοτών, η οποία είναι διαφορετι-
κή από αυτήν που θα ήθελε ο δή-
μος. Εννοείται, ότι σε καμία πε-
ρίπτωση δεν πιστεύουμε ότι όλα 
γίνονται για να εισπράττει ο δή-
μος πρόστιμα από τους δημότες 
και ενοίκια για τα τραπεζοκαθί-
σματα των πεζόδρομων.

Απροσπέλαστο κέντρο
του Αναστάσιου Μαρά Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
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Οι Duran Duran  
στη Θεσσαλονίκη

Το θρυλικό ποπ γκρουπ, Duran 
Duran, θα εμφανιστεί στο Θέα-
τρο Γης, την Παρασκευή 6 Ιου-
λίου, υποστηρίζοντας το άλ-
μπουμ «All you Need is now». Οι 
προηγούμενες εμφανίσεις τους 

στη χώρα μας «έσπασαν ταμεία» και ολοκληρώθηκαν μέσα σε επευ-
φημίες και χαμόγελα, δηλώνοντας τη δυναμική σχέση αγάπης ανά-
μεσα στο Ελληνικό κοινό και την απαστράπτουσα ποπ «συμμορία»! 
Θα είναι η πρώτη φορά που οι φαν θα έχουν την ευκαιρία να ακού-
σουν τα τραγούδια του τελευταίου τους άλμπουμ, μαζί με όλες τις 
κλασικές επιτυχίες της καριέρας τους. Η online προπώληση εισιτη-
ρίων γίνεται στο www.ticketservices.gr και στο www.123tickets.gr/. 
Οι τιμές των εισιτηρίων: Προπώληση 35₠, Ταμείο 38₠. 

Στο @ Principal Club 
Theater οι Blind Gua-rdian

Οι Blind Guardian θα επιστρέ-
ψουν σε ένα κοινό που αγαπάνε 
όσο τους αγαπάει! Η μπάντα-
φαινόμενο έρχεται να αναστατώ-
σει το ελληνικό κοινό. Η μουσική 
τους δε συμβολίζει μόνο τη νο-

σταλγία για παλιότερες και πιο αγνές εποχές, αλλά συνεχίζει να α-
φορά πολύ κόσμο που δεν είχε καν γεννηθεί όταν κυκλοφόρησαν 
album σαν το “Battalions of Fear” και το “Follow the Blind”. Στις 17 
Ιουνίου στο Principal Club Theater, www.principalclub.com. Τιμή 
εισιτηρίου 33 ευρώ (εισιτήρια διαθέσιμα στο: www.ticketpro.gr. 

20ό Ρεσιτάλ Νέων Καλλιτεχνών & 
Μουσικές του Κόσμου

Ο φετινός κύκλος εκδηλώσεων, υπό 
τον τίτλο: «Ρεσιτάλ Νέων Καλλιτε-
χνών», που διοργανώνει ο δήμος Θεσσα-
λονίκης, πραγματοποιείται από 28 Μαΐ-
ου έως 2 Ιουλίου 2012.

Επίσης, για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο 
δήμος διοργανώνει το Διεθνές Φεστιβάλ 
«Μουσικές του Κόσμου», από 12 έως 14 
Ιουνίου, στο λιμάνι της πόλης.

Ξεκινά τον Ιούνιο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών
Με τη συναυλία του Σωκράτη Μάλαμα, στις 7 Ιουνίου, ξεκινούν οι 
φετινές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Το «Φεστιβάλ 
της Μονής Λαζαριστών» έχει διευρύνει τον τομέα των δραστηριοτή-
των του σε όλες τις μορφές και εκφάνσεις της τέχνης, όλο το καλο-
καίρι. Ο υπαίθριος χώρος έχει σκηνογραφηθεί κατάλληλα, έτσι ώστε 
να αναδεικνύονται οι επιμέρους χώροι και οι δραστηριότητες που 
φιλοξενούνται. Οι δραστηριότητες χωρίζονται σε συγκεκριμένους 
τομείς και θεματικές που περιλαμβάνουν μουσική, χορό, θέατρο, 
προβολές, εικαστικά, καλλιτεχνικό παζάρι κ.ά. (βλ. Πολιτισμικό 
Ημερολόγιο). 

Η ανεξάρτητη αρτιστική κο-
λεκτίβα Les conART και η 

Μονή Λαζαριστών παρουσιάζουν 
το δεύτερο Φεστιβάλ Τέχνης και 
Αναζήτησης R.T.ficial  [ahr-tuh-
fish-uhl] adjective, που είναι 
προϊόν ή αποτέλεσμα της ανθρώ-
πινης δραστηριότητας... (...όπως 
η Τέχνη), στις 22 & 23 Ιουνίου.
Οι διοργανωτές περιγράφουν ό-
τι: «Φέτος επιλέξαμε κάτι διαφο-
ρετικό. Φέραμε τη βασική ιδέα 
του rtficial σε μεγαλύτερο αστικό 

περιβάλλον, αυτό της Θεσσαλο-
νίκης. Επικοινωνήσαμε με αν-
θρώπους που δημιούργησαν με 
έναν κοινό άξονα για το φεστι-
βάλ, εντάξαμε τα έργα τους στο 
χώρο, όχι μόνο σαν πρωταγωνι-
στές, αλλά και ως σκηνικά και 
βάση για διάδραση, ενώ για όλα 
αυτά επιλέξαμε ν’ αναζητήσουμε 
φιλοξενία σ’ ένα μέρος, που μπο-
ρεί να στηρίξει καθ’ εαυτό με τη 
χρήση του, ανά την ιστορία, την 
επιλογή της θεματικής μας».

Έξι εικαστικοί καλλιτέχνες 
συναντήθηκαν στην γκα-

λερί Λόλα Νικολάου. 
Ξεκινώντας απο διαφορετικούς 
τόπους, με διαφορετικές εικαστι-
κές διαδρομές ο καθένας, οι έξι 
καλλιτέχνες καταθέτουν τα δικά 
τους έντυπα έργα τέχνης, «ενδύ-
ονται» τη Χαρακτική. 
Η Χαρακτική εδώ λειτουργεί 

συνδέοντας ή αποδομώντας ση-
μαίνοντα και σημαινόμενα, ενδυ-
ναμώνοντας την πολυσήμαντη 
σημασία κάθε διαφορετικής γρα-
φής. Χάραξη σε μήτρες μπορεί να 
σημαίνει πρόθεση αυτοπροσδιο-
ρισμού: χαράζεις, σκαλίζεις στο 
χώρο και το χρόνο το πέρασμά 
σου, όπως σκαλίζεις ή χαράζεις 
στη φλούδα του δέντρου, το αγα-
πημένο όνομα. Τύπωμα στο χαρ-
τί, τύπωση σε κάποια επιφάνεια 
μπορεί να σημαίνει: αφήνω το ί-
χνος μου, σφραγίζω, αφήνω ση-
μάδια για να με βρουν...
Ο επισκέπτης της έκθεσης «Χα-

ρακτική Οπωσδήποτε», καλείται 
να ακολουθήσει τα σημάδια-
σήματα κάθε χαρακτικής πρότα-
σης των, Χάρη Κοντοσφύρη, 
Pino Pandolfini, Δήμητρας Σια-
τερλή, Μάγδας Ταμμάμ, Γιώργου 
Τσακίρη και Παναγιώτη Φερε-
ντίνου, να ανακαλύψει τα σημεία 
εκκίνησής τους, τα σημεία που οι 
διαδρομές τους τείνουν να συνα-
ντηθούν και το πώς ξανά οι δρό-
μοι τους απομακρύνονται, σαν 
να παίρνει θέση σ’ ένα κοινό ομα-
δικό παιχνίδι, που δεν ορίζεται 
από συγκεκριμένους κανόνες.
Έως 20 Ιουνίου.

H Myrό Gallery παρουσιάζει 
ατομική έκθεση του ζω-

γράφου Δήμου Κηπουρού, στο 
Myrό Project Room.

Ο Δήμος Κηπουρός έδειξε για 

πρώτη φορά δουλειά του στην 
γκαλερί Myrό, τον Νοέμβριο του 
2011, στο πλαίσιο της έκθεσης 
“Περιβάλλον – Εικόνα – Μορφή” 
εντυπωσιάζοντας, τόσο τους δι-
οργανωτές με την ποιότητα της 
δουλειάς,του όσο και το κοινό της 
γκαλερί. Ο καλλιτέχνης σημειώ-
νει για τη δουλειά του: «Βασικός 
άξονας της δουλειάς μου είναι η 
ζωγραφική ανθρώπινων ψυχι-
κών καταστάσεων και ο τρόπος 

με τον οποίο αυτές αποδίδονται 
σε εικαστικό έργο. Ψυχικές κα-
ταστάσεις οικείων προσώπων 
καθώς και προσωπικές, τις οποίες 
προσδοκώ να μεταφέρω με παρα-
στατικό τρόπο». Διάρκεια έκθε-
σης: 31 Μαΐου – 16 Ιουνίου, Myrό 
Gallery, Νικηφόρου Φωκά 8, πε-
ριοχή Λευκού Πύργου, τηλ. 2310 
269187 / myro.thessaloniki@
gmail.com.

Το Κέντρο Σύγχρονης Τέ-
χνης Θεσσαλονίκης του 

Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης 
Τέχνης παρουσιάζει την έκθεση 
«Πέρα από τα όρια του βλέμμα-
τος», με τις νέες δημιουργίες 
τριών σύγχρονων ελληνίδων ει-

καστικών, της Caroline May, της 
Φωτεινής Παπαχατζή, και της 
Μαρίας Πασχαλίδου, έως τις 17 
Ιουνίου 2012, στην Αποθήκη Β1, 
στο λιμάνι Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για τρία αυτόνομα, 
ανεξάρτητα μεταξύ τους πρό-
τζεκτ, τα οποία προβάλλονται για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα, χρη-
σιμοποιούν τη φωτογραφία ως 
βασικό μέσο, αλλά διευρύνουν 
τόσο τεχνικά, όσο και εννοιολο-
γικά τα εκφραστικά της όρια. Ε-
πιμελητές της έκθεσης είναι η 
Συραγώ Τσιάρα, Προϊσταμένη-

Επιμελήτρια του ΚΣΤΘ και η 
Δόμνα Γούναρη, Επιμελήτρια 
του ΚΣΤΘ.

Η έκθεση πραγματοποιείται 
στο πλαίσιο της γενικότερης πο-
λιτικής του ΚΣΤΘ για την προ-
βολή και προώθηση νέων καλλι-
τεχνών, την υποστήριξη της 
πρωτότυπης δημιουργίας, αλλά 
και την ενίσχυση των συνεργα-
σιών του με φορείς και διοργανώ-
σεις της πόλης και εντάσσεται 
στο παράλληλο πρόγραμμα της 
Photobiennale του Μουσείου 
Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. 

Εικαστικά - Tέχνες
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τα βιβλιοπωλεία  προτείνουν

Όμορφη Νύχτα
Χρονογραφία - Μυθιστόρημα για 20 χρόνια λα-
ϊκού τραγουδιού στη Θεσσαλονίκη (1985-2005) 
Θωμάς Κοροβίνης 
Στο κείμενο καταγράφονται τα πρόσωπα, οι 
παρέες και τα γεγονότα μιας εποχής που ση-
μάδεψε τη ζωή της Θεσσαλονίκης για μια ει-
κοσαετία περίπου, με κεντρικό άξονα τη νυ-
χτερινή ατμόσφαιρα των λαϊκών κέντρων.
Εκδόσεις Άγρα, • Σελίδες: 405 σ. Σχήμα: 14x20 εκ. 
(Μαλακό εξώφυλλο) € 22,71.

Διήμερο Τέχνης και Αναζήτησης

R.T.ficial - ΚΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

Στη Λόλα Νικολάου 

"Χαρακτική Οπωσδήποτε"

Στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης  

"Πέρα από τα όρια του βλέμματος" 

Στην έκθεση του Δήμου Κηπουρού:  

Ψυχικές καταστάσεις 

Μουσικά νέα
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της Νέας Δημοκρατίας Αργύ-
ρη Ντινόπουλο στις 25/10/2011. 
Το υπουργείο, παρά το σχεδια-
σμό που έγινε, δεν έκανε ευρέως 
γνωστές τις διαδικασίες μετα-
φοράς αρμοδιοτήτων και χρειά-
στηκε να κάνουμε έρευνα για να 
μάθουμε ποιος φορέας θα κάνει 
τη διανομή για τη νέα σχολική 
χρονιά.

Χαρακτηριστική είναι η δή-
λωση των εκπροσώπων των ερ-
γαζομένων του οργανισμού για 
το κλείσιμό του: «Μετά από 75 
χρόνια, η κουκουβάγια της σο-
φίας και της αρετής “πετάει 
μακριά”, γιατί κάποιοι αποφά-
σισαν ότι δεν έχει θέση στη σύγ-
χρονη μνημονιακή εκπαίδευση. 
Η μόρφωση θα γίνεται πλέον 
ηλεκτρονικά. Το... μέλλον είναι 

μόνο το “ηλεκτρονικό βιβλίο” 
και οι “διαδραστικοί πίνακες”. 
Οι εργαζόμενοι στον ΟΕΔΒ που 
όλα αυτά τα χρόνια εξέδωσαν 
και διένειμαν τρία (3) δισεκα-
τομμύρια βιβλία σε εκατομμύ-
ρια μαθητές, αποχωρούν περή-
φανοι για τη συμβολή τους στη 
Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία, 
για τη διαχείριση του δημόσιου 
χρήματος (μέσο κόστος κάθε βι-
βλίου 0,70₠), για την απουσία 
διαφθοράς και διαπλοκής τους, 
για το ότι κατόρθωσαν να περι-
σώσουν από τον ιδιωτικό φορέα, 
την ιστορία των σχολικών βιβλί-
ων, δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) 
πρωτότυπα έργα ζωγραφικής 
που κοσμούσαν κάποτε τα σχο-
λικά βιβλία (Τσαρούχης, Γκί-

κας, Γραμματικόπουλος, Τάσος 
κτλ.), τριάντα χιλιάδες (30.000) 
βιβλία, πολλά σπάνιων εκδόσε-
ων, που αποτελούν πλέον περι-
ουσία του υπουργείου Παιδεί-
ας και υπάρχει ιστορική ευθύνη 
στην πολιτική ηγεσία να τα δια-
φυλάξει και να τα αξιοποιήσει».

Μετά την ταλαιπωρία που 
υπέστησαν πέρσι οι μαθητές, 
οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, 
με την καθυστέρηση της διάθε-
ση των σχολικών βιβλίων και η 
οποία ολοκληρώθηκε φέτος τον 
Ιανουάριο(!), είναι εύλογο να 
υπάρχει έκδηλη ανησυχία για 
την νέα περίοδο. Έπρεπε άλλω-
στε τα πρώτα βιβλία να έχουν 
ήδη εκδοθεί και να βρίσκονται 
στις προθήκες των βιβλιοπωλεί-
ων, τουλάχιστον αυτά που προ-
ορίζονται για τους μαθητές των 
δημοτικών σχολείων. Μπήκαμε 
στον Ιούνιο και δεν έγινε ακό-
μη καμία ενέργεια για τη διανο-
μή τους. 

Το Ινστιτούτο που ανέλαβε 
την έκδοση των βιβλίων, υπο-
στηρίζει ότι μέχρι το τέλος Ιου-
λίου θα έχουν εκδοθεί τα βιβλία 

και ότι θα έχουν διανεμηθεί 
εγκαίρως στα σχολεία με την 
έναρξη της σχολικής χρονιάς. 
Διαβεβαιώνει ότι έγινε ο σχετι-
κός διαγωνισμός (σημ.: χωρίς να 
έχουν λάβει γνώση οι περισσό-
τεροι εκδότες), δόθηκε η ανάθε-
ση και η εκτύπωση βρίσκεται σε 
εξέλιξη. Ας ελπίσουμε ότι θα τη-

ρήσουν τις δεσμεύσεις τους και 
δε θα επαναληφθεί το περσινό 
αλαλούμ, με μαθητές και εκπαι-
δευτικούς να μην έχουν βιβλία 
και να αναγκάζονται να χρη-
σιμοποιούν φωτοτυπίες για τη 
μόρφωσή τους ή ακόμη CD και 
DVD, τα οποία μάλιστα ακριβο-
πληρώνουν. 

Συνέχεια από τη σελ. 1

Ο Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων τέλος!

Άρθρο
Άρθρο του εκδότη  
ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΛΛIΑΡΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ένα λογοτεχνικό ταξίδι στον εξωτερικό, αλλά 

και στον εσωτερικό µας κόσµο, µε οδηγούς 

το µύθο, την Ιστορία και τις παραδόσεις µας, 

που µέσ’ απ’ τη γνώση, την αλληλεγγύη, τη 

δηµιουργική φαντασία και την ενότητα, στο-

χεύει στην πρόοδο, την αυτογνωσία και την 

ελευθερία.

Eικονογράφηση: Πασχάλης ∆ουγαλής, 
Αριστείδης Πατσόγλου

Λενέτα Στράνη

Νεανικό µυθιστόρηµα

Με επιτυχία έκλεισε η 9η ΔΕΒΘ  

Σταθερή αξία το βιβλίο απέναντι 
στην κρίση Συνέχεια από τη σελ. 1

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΟΕΔΒ
Η 74χρονη ιστορία του Οργανισμού ξεκινά το 1937, επί δικτατορίας 

Ιωάννη Μεταξά, όταν με Αναγκαστικό Νόμο ιδρύεται ο Οργανισμός 
Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων (ΟΕΣΒ). Ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου υπαγόταν στην εποπτεία του υπουργείου Θρησκευμάτων και 
Εθνικής Παιδείας. Ήταν η αρχή μιας νέας εποχής για την εκπαίδευση 
και γενικότερα το βιβλίο, το οποίο αποτελούσε τη μόνη βασική πηγή 
γνώσης, ιδιαίτερα για τον παιδικό και νεανικό πληθυσμό.

Το κράτος διασφάλιζε τον απόλυτο έλεγχο του σχολικού βιβλίου και 
ακύρωνε το κατοχυρωμένο από το 1917 δικαίωμα των εκπαιδευτικών, 
να επιλέγουν το ανθολόγιο που θα χρησιμοποιήσουν, επαναφέροντας 
το ένα και μόνο «υποχρεωτικό βιβλίο». Τα πρώτα «Αναγνώσματα» που 
εκδόθηκαν από τον ΟΕΣΒ (1938-1939) χρησιμοποιήθηκαν μέχρι το 1950. 
Στους στόχους του Οργανισμού περιλαμβάνονταν και η έκδοση και 
διάθεση των συγγραμμάτων των καθηγητών των Πανεπιστημίων.

Τη δεκαετία 1960 μετονομάζεται σε Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών 
Βιβλίων (ΟΕΔΒ) και σκοπός του είναι η έκδοση και δωρεάν διάθεση 
των διδακτικών βιβλίων σε όλα τα δημόσια σχολεία της Ελλάδας, της 
Κύπρου, αλλά και στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού. Το 1985 ξεκί-
νησε και η δωρεάν διάθεση μέρους των συγγραμμάτων των ΑΕΙ. 

Έκλεισε το 2012 επί υπουργίας Άννας Διαμαντοπούλου.

Οι εκδότες έδωσαν φέτος το 
«παρών» παρά τις οικονομικές 
αντιξοότητες. Κινητοποιήθηκαν 
στο κάλεσμα της ΔΕΒΘ εκθέτο-
ντας τίτλους βιβλίων από μια 
μεγάλη βιβλιογραφική επιλογή. 
Συμμετείχαν δε εκδοτικοί οίκοι 
που δεν είχαν προηγούμενη πα-
ρουσία (54 εκδότες για πρώτη 
φορά, 14 περισσότεροι από πέρυ-
σι). Οι συγγραφείς που δήλωσαν 
την παρουσία τους στην Έκθε-
ση (190 Έλληνες και 36 ξένοι), 
συμμετείχαν στις εκδηλώσεις 
ερχόμενοι σ’ επαφή με τους 
αναγνώστες, διαμορφώνοντας 
άποψη για θέματα της επικαιρό-
τητας και ανταλλάσσοντας ιδέες 
για την πολιτική, την κοινωνία, 
την πνευματική δημιουργία. Οι 
εκδηλώσεις ήταν κατάμεστες 
και τις τέσσερις ημέρες.  

Το Περίπτερο Φιλαναγνωσίας 
έλκυσε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
δίνοντας μια σφαιρική εικόνα 
για τις πολιτικές φιλαναγνωσί-
ας, τα σύγχρονα εργαλεία και 
την εμπειρία πανεπιστημιακών, 
εκπαιδευτικών και επαγγελμα-
τιών του κλάδου.

Τον πολιτισμικό χαρακτή-
ρα της 9ης ΔΕΒΘ ενίσχυσαν 

και εμπλούτισαν σημαντικά, η 
Σερβία Τιμώμενη Χώρα με 15 
κορυφαίους συγγραφείς της, 
παρόντες, που δήλωσαν ενθου-
σιασμένοι από την υποδοχή και 
την ανταπόκριση του ελληνι-
κού αναγνωστικού κοινού στη 
σύγχρονη και κλασική σερβι-
κή λογοτεχνία. Η πρώτη και 
ένθερμη διοργάνωση του Δια-
βαλκανικού Φεστιβάλ Ποίησης 
από την Εταιρεία Συγγραφέων 
και το ΕΚΕΒΙ, με τη συνεργα-
σία του δήμου Θεσσαλονίκης, η 
παραδοσιακή και πολύβουη από 
παιδιά-επισκέπτες της Παιδικής 
Γωνιάς (με την εξωτική αίσθηση 
του αφιερώματος στην Αρχαία 
Αίγυπτο) και της Γωνιάς των 
Εφήβων, το Περίπτερο «Νικη-
φόρος Βρεττάκος», με αφορμή 
το έργο του σπουδαίου Λάκωνα 
ποιητή, που φέτος εορτάζονται 
τα 100 χρόνια από τη γέννησή 
του, το ειδικό περίπτερο για τον 
γνωστό-άγνωστο Ρήγα Φεραίο, 
οι πολυπληθείς συναντήσεις 
στο Φιλολογικό Καφενείο, αλλά 
και οι εκδηλώσεις «Περίπατος 
πολιτισμού» που πραγματοποιή-
θηκαν εκτός εκθεσιακού χώρου 
και έδωσαν έναν ξεχωριστό τόνο 
με την πρωτοτυπία τους.
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Γιορτές Ανοιχτού Θεάτρου
Ανανεωμένος, με πολλές θεμα-

τικές ενότητες ο θεσμός των 
"Γιορτών Ανοιχτού Θεάτρου", 
έρχεται στις αρχές Ιουλίου και 
για έναν ολόκληρο μήνα, στο 
Θέατρο Κήπου. Με αφορμή τον 
εορτασμό των 30 χρόνων του οι 
φετινές θεατρικές επιλογές θα 
έχουν ποικιλία .

Η "Οπερα του ζητιάνου" του 
Τζον Γκέι από την ομάδα 
"Passatempo", το μιούζικαλ "Μια 
βαλίτσα μουσική" από το ΔΗΠΕ-
ΘΕ Καβάλας, σε σκηνοθεσία 
Θοδωρή Αμπαζή και το "Μαγαζά-
κι του τρόμου" των Ασμάν και 
Μένκεν από το θέατρο Σοφούλη 
σε μετάφραση και σκηνοθεσία 
του Αγγελου Κλωνάρη, είναι 
κάποιες από τις παραστάσεις με 
μουσική επένδυση.

Το αρχαίο δράμα δε θα λείπει 
φυσικά, αφού θα παρουσιαστεί η 
"Ιφιγένεια εν Αυλίδι" του Ευρι-
πίδη από το θέατρο "5η Εποχή", 
σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλί-
δη, με την Καρυοφυλλιά Καρα-
μπέτη και τον Στέλιο Μάινα και 
με μουσική επεξεργασία του Κ. 
Βήτα. Στην ίδια ενότητα συμμε-
τέχει και το Θέατρο του Νέου 
Κόσμου, με τις "Εκκλησιάζου-
σες" του Αριστοφάνη, σε σκηνο-
θεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. 
Η μουσική θα είναι του Θάνου 
Μικρούτσικου, ενώ παίζουν οι 
Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Κώστας 
Κόκλας και Γιώργος Πυρπασό-
πουλος.

Από σύγχρονες κωμωδίες θα 
παρακολουθήσουμε τις παρα-
στάσεις: "Επιθεωρητής" του Νι-
κολάι Γκόγκολ, από το ΔΗΠΕΘΕ 
Ρούμελης, σε διασκευή - σκηνο-
θεσία Λίλυς Μελεμέ, με τους 
Παναγιώτη Μπουγιούρη και 
Νικολέτα Βλαβιανού και "Τυχαί-
ος θάνατος ενός αναρχικού", του 
Ντάριο Φο, με τον Σπύρο Παπα-
δόπουλο να σκηνοθετεί και να 
πρωταγωνιστεί. Φυσικά αναμέ-
νουμε και "Δον Ζουάν - η επι-
στροφή" του Έντεν Φον Χόρβατ, 
με τον Γιώργο Κιμούλη στη σκη-
νοθεσία και στον πρωταγωνιστι-
κό ρόλο.

«Πεθαίνω Σαν Χώρα»
Η Ομάδα Θεάτρου Ars Moriendi 

παρουσιάζει την παράσταση 

«Πεθαίνω Σαν Χώρα», του Δημή-
τρη Δημητριάδη, από την Πέ-
μπτη 7 έως και την Κυριακή 10 
Ιουνίου, στις 9 μ.μ., στο Δημοτι-
κό Θέατρο Άνετον (Παρασκευο-
πούλου 42 & Κωνστανινουπόλε-
ως).

Στα μεγάλα κείμενα ο χρόνος 
με την έννοια που εμείς τον με-
τράμε δεν υπάρχει. Τελούν εν 
αχρονία, αφορούν τον άνθρωπο 
και την κοινωνία κάθε στιγμή. 
Μόνον που κάποια στιγμή πλη-
γώνουν, δεν κοινωνούν το ακί-
νητο νόημά τους αλλά εκδικού-
νται μέσα απ’ αυτό. Συγγραφέας: 
Δημήτρης Δημητριάδης, Σκηνο-
θεσία: Θάνος Νίκας. Παίζουν: 
Μάριος Ιωαννίδης, Ειρήνη Κα-
λογηρά, Δημήτρης Κίτσος, Θά-
νος Νίκας, Κατερίνα Συναπίδου. 
Κρατήσεις Θέσεων & Πληροφο-
ρίες: (ομάδα Ars Moriendi): 
6932412121. Γενική είσοδος 10 
ευρώ. Δωρεάν είσοδος με την ε-
πίδειξη κάρτας ανεργίας.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ εν Αυλίδι 
Την ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ εν Αυλίδι του 

Ευριπίδη, παρουσιάζει το καλο-
καίρι του 2012, η 5η ΕΠΟΧΗ 
ΤΕΧΝΗΣ, σε συνεργασία με το 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας. Η ΙΦΙΓΕ-
ΝΕΙΑ εν Αυλίδι, ένα από τα κο-
ρυφαία κείμενα της αρχαίας ελ-
ληνικής πραγματείας, είναι κεί-
μενο βαθύτατα πολιτικό, ένα ει-
ρωνικό και ταυτόχρονα τραγικό 
σχόλιο πάνω στο θέμα της πολι-
τικής σκοπιμότητας. Η Ιφιγένεια 
σύμβολο κάθε θυσίας, είναι το 
εξιλαστήριο θύμα των πολιτικών 
σκοπιμοτήτων κάθε εποχής. Η 
Ιφιγένεια δεν θυσιάζει μόνο τη 
ζωή της, αλλά κυρίως, θυσιάζει, 
την αθωότητά της, καθώς καλεί-
ται σχεδόν ακαριαία, να συνειδη-
τοποιήσει το ανελέητο του κό-
σμου αυτού. 

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο 
Θέμης Μουμουλίδης. Πρωταγω-
νιστούν: Καρυοφυλλιά Καρα-
μπέτη [Kλυταιμνήστρα], Στέλι-
ος Μάινας [Αγαμέμνων], Ιωάννα 
Παππά [Ιφιγένεια], Mηνάς Χα-

τζησάββας [πρεσβύτης], Γιάννης 
Στανκόγλου [Αχιλλέας] Σε ρόλο 
κορυφαίας η Ρίτα Αντωνοπού-
λου.

Σε περιοδεία από το ΚΘΒΕ
«Το μεγάλο μας τσίρκο»

Η παράσταση «Το Μεγάλο 
μας Τσίρκο», θα παρουσιαστεί 
τέλη Ιουνίου στο Θέατρο Δά-
σους στη Θεσσαλονίκη, για να 
ακολουθήσει μεγάλη καλοκαρι-
νή περιοδεία σε όλη την Ελλά-
δα, από το ΚΘΒΕ. «Το Μεγάλο 
μας Τσίρκο» είναι μια μαρτυρία 
για τη διαχρονία της Εθνικής 

μας περιπέτειας. 
Ένα λαϊκό έπος στο οποίο δια-

γράφονται ανάγλυφα οι αρετές 
αλλά και οι παθογένειες της φυ-
λής, οι ανατάσεις και οι πτώσεις, 
οι αγώνες και οι αγωνίες ενός 
λαού, που φορτωμένος τη βαριά 
του ιστορία, δοκιμάζει το βημα-
τισμό του προς τον χρησμό ενός 
αμφίσημου μέλλοντος.  Μια κα-
ταβύθιση του Πατριάρχη της 
μεταπολεμικής δραματουργίας 
στη «θεία κωμωδία» του ανελέη-
του ελληνικού αφηγήματος», ό-
πως έγραψε ο σκηνοθέτης Σωτή-
ρης Χατζάκης. Συγγραφέας: Ιά-
κωβος Καμπανέλλης. Μουσική: 
Σταύρος Ξαρχάκος

«Το Μεγάλο μας Τσίρκο» ανέ-
βηκε για πρώτη φορά το καλο-
καίρι του 1973 στο θέατρο Αθή-
ναιον. Ο Σταύρος Ξαρχάκος έ-
γραψε τη μουσική της παράστα-
σης και ο Ευγένιος Σπαθάρης ε-
πιμελήθηκε τα σκηνικά. Πρωτα-
γωνιστές της παράστασης ο Κώ-
στας Καζάκος, η Τζένη Καρέζη, 
ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, 
ο Χρήστος Καλαβρούζος και ο 
Τίμος Περλέγκας. Ερμηνευτής 
των τραγουδιών ο Νίκος Ξυλού-
ρης. Η μαζική προσέλευση και η 
μεγάλη ανταπόκριση του κοινού 
στο πρώτο ανέβασμα του έργου, 
ενόχλησε το δικτατορικό καθε-
στώς, που επέβαλε τη διακοπή 
των παραστάσεων. Μετά την 
πτώση της δικτατορίας η παρά-
σταση ανέβηκε εκ νέου στο Θέα-
τρο Ακροπόλ. Θέατρο Δάσους 
(27/06/2012 - 28/06/2012)

Επικίνδυνη Σιωπή 

Η Kathryn Bolkovac (Rachel Weisz) 
είναι μία αστυνομικός από τη 
Nebraska που θα βρεθεί στη με-
τεμφυλιακή Βοσνία ως αξιωματού-
χος της ειρηνευτικής δύναμης των 
Ηνωμένων Εθνών. Εκεί ανακαλύ-
πτει ένα τεράστιο σκάνδαλο σω-
ματεμπορίας, στο οποίο φαίνεται 
ότι εμπλέκονται, από τις τοπικές 
αρχές και τους εργοδότες της, 
μέχρι διπλωμάτες και στελέχη του 
Ο.Η.Ε. ... Πρωταγωνιστές: Rachel 
Weisz, Monica Bellucci, Benedict 
Cumberbatc, Vanessa Redgrave, 
David Strathairn. Σκηνοθέτης 
Larysa Kondracki.

Snow White And 
The Huntsman

Πριν χρόνια, η εκθαμβωτική βασί-
λισσα Ραβένα σκότωσε το βασιλιά 
την πρώτη νύχτα του γάμου τους. 
Τώρα, χρειάζεται μια αγνή καρδιά 
για να καταφέρει να διατηρήσει 
την ομορφιά της, αλλά και τη δύ-
ναμή της. Και η μοναδική που υπάρ-
χει είναι η καρδιά της κόρης του 
βασιλιά.
Πρωταγωνιστές: Kristen Stewart, 
Chris Hemsworth, Charlize Theron, 
Ian McShane, Toby Jones. Σκηνο-
θέτης Rupert Sanders.

American Reunion

Ήταν το καλοκαίρι του 1999 όταν 
τέσσερα τελειόφοιτα λυκειόπαι-
δα από το East Great Falls, ο Jim 
(Jason Biggs), ο Oz (Chris Klein), ο 
Kevin (Thomas Ian Nicholas) και ο 
Finch (Eddie Kaye Thomas), ξεκι-
νούσαν μία σπαρταριστή προ-
σπάθεια να χάσουν την παρθενιά 
τους. Στα χρόνια που μεσολάβη-
σαν, ο Jim και η Michelle (Alyson 
Hannigan) παντρεύτηκαν, ενώ οι 
δρόμοι του Kevin και της Vicky 
(Tara Reid) χώρισαν, όπως και του 
Oz και της Heather (Mena Suvari).  
Ήρθε όμως η ώρα για ένα επικό 
και φυσικά απρόβλεπτο σχολικό 
reunion...

Moonrise Kingdom

Καλοκαίρι του 1965. Η τοπική κοινω-
νία ενός φιλήσυχου νησιού έξω 
από τις ακτές της Νέας Αγγλίας 
σηκώνεται στο πόδι, όταν δύο ε-
ρωτευμένα πιτσιρίκια, ο Sam 
(Jared Gilman) και η Suzy (Kara 
Hayward), αποφασίζουν να το 
σκάσουν από τα σπίτια τους και να 
τραβήξουν για όπου τους βγάλει. 
Πρωταγωνιστές: Edward Norton, 
Bruce Willis, Bill Murray, Τilda 
Swinton, Frances McDormand. 
Σκηνοθέτης Wes Anderson.

Τα βιβλιοπωλεία  προτείνουν

Οδηγός επιβίωσης του ηθοποιού στον κινη-
ματογράφο και στην τηλεόραση 
Συγγρ. Δημήτρης Αρβανίτης. 
Ένας νέος ηθοποιός, όταν πρωτοπαίζει σε μια 
ταινία ή σε μια τηλεοπτική σειρά, έρχεται αντι-
μέτωπος με τον πολύπλοκο κόσμο της οπτικο-
ακουστικής βιομηχανίας, τον οποίο καθορίζουν 
αναρίθμητοι άγνωστοι κανόνες και χιλιάδες τε-
χνικές λεπτομέρειες. Ποιος θα τον βοηθήσει 
να επιβιώσει μέσα σ' αυτή την άγνωστη πραγ-
ματικότητα; Το βιβλίο "Οδηγός επιβίωσης του 
ηθοποιού στον κινηματογράφο και στην τηλε-

όραση" είναι μια σειρά απλών και κατανοητών μαθημάτων υποκριτικής, που 
φιλοδοξούν να λειτουργήσουν ως "οδηγίες προς ναυτιλλομένους", όχι μόνο για 
τους μαθητές των δραματικών σχολών και τους νέους ηθοποιούς, αλλά ακόμα 
και για τους φτασμένους επαγγελματίες.
Εκδόσεις: Καστανιώτη, 2005. – Σελίδες: 262, Σχήμα: 13x21εκ € 17,04 

Θέατρο
Νέες ταινίες
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Συγγρ. Ζαχαρίας Παπαντωνίου,  
Εκδ. Μαλλιάρης-Παιδεία,  
σχ. 14x21, σελ. 205, 7,99€

Τα "Ψηλά Βουνά", είναι ένα έργο 
που θεωρείται έως σήμερα, φαι-
νόμενο μοναδικό και αξεπέραστο 
για τα ελληνικά παιδαγωγικά δε-
δομενα.

Νάταλι Χέινς Εκδ. Μεταίχμιο, 
374 σελ. Τιμή € 16,60
Σε όλες τις ιστορικές περιόδους συ-
ναντάμε ανθρώπους σαν κι εμάς, 
ανθρώπους που έζησαν μια συνη-
θισμένη ζωή σε εποχές ξεχωριστές. 
Μελετώντας τους μπορούμε να μά-
θουμε πολλά για μας...

Λένα Μαντά Eκδ. Ψυχογιός, 2012 
425 σελ., Τιμή € 17,70 
Aπό την ημέρα που γεννιέται η 
Ηρώ, η ζωή της είναι ένας αγώνας 
για επιβίωση...

Αμάντα Μιχαλοπούλου Εκδ. Κα-
στανιώτη, 328 σελ. Τιμή € 15,98
Στο νέο βιβλίο της Αμάντας Μι-
χαλοπούλου οι ήρωες συνειδητο-
ποιούν ότι τα φαινόμενα απατούν. 
Παιδιά που κλέβουν, ενήλικες 
που χωρίζουν ή πενθούν, τρο-
μοκρατημένοι υπερήλικες. 

Συγγρ. Ι. Μπακάλης ,  
Εκδ. Μαλλιάρης-παιδεία, σχ. 
14x21, σελ. 136, 15,00€

Σατυρική αστυνομική περιπέτεια.
Ένας αστυνομικός τηλεφωνεί, σε 
μια κοπέλα ... "κοινού ενδιαφέρο-
ντος", με σκοπό να αποκαλύψει μια 
συμμορία.

Εκδ. Σαββάλας, 538 σελ.
Τιμή € 18,70
Ουσιώδες βοήθημα για όσους επι-
θυμούν να εξερευνήσουν τις ιδέες 
και το υπόβαθρο όσων διαδραμάτι-
σαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρ-
φωση του κοινωνικού και πολιτι-
κού στοχασμού.

Συγγρ. Ι. Παπαδόπουλος, 
Εκδ. Μαλλιάρης-Παιδεία,  
σχ. 14x21, σελ. 360, 16,00€

Το μυθιστόρημα με επίκεντρο τη 
Θεσσαλονίκη του 1940-1945, πραγ-
ματεύεται το ερωτικό δράμα ενός 
νέου ανθρώπου, με συναρπαστικό 
τρόπο και φιλοσοφική διάθεση.

Kate Morton Εκδ.Ωκεανίδα, 
720 σελ. Τιμή € 18,00
Φεύγοντας δεκατριάχρονο κορίτσι 
από το Λονδίνο, για να γλιτώσει 
από τις βόμβες του πολέμου, η μη-
τέρα της Έντι βρίσκει καταφύγιο 
στο Κάστρο Μάιλντερχερστ, κοντά 
στην οικογένεια Μπλάιθ. 

Κωνσταντίνα Μόσχου, Γεωργία 
Παπαλυμπέρη Εκδ. Σιδέρη 444 
σελ. Τιμή € 17,00
Κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Η 
αλήθεια, δύο εκδοχές. Όταν η 
Στέλλα γνωρίσει τον Νικήτα, αλή-
θεια και ψέμα θα γίνουν ένα. 

Ρούλα Σαμαϊλίδου Εκδ. Σιδέρη 
461 σελ. Τιμή € 17,00
Η "κυρία μαμά" που γίνεται μαμά, 
το ασχημόπαπο που γίνεται κύ-
κνος, η οικογένεια που διασκορ-
πίζεται, μια αγάπη χωρίς μέλλον, 
τα χαμένα όνειρα και η προδοσία, 
πλέκουν τον ιστό της ζωής.

Julia Kristeva Εκδ. Κέδρος, 
507 σελ. Τιμή € 22,00
Στο πιο προσωπικό βιβλίο της, η 
διάσημη θεωρητικός και ψυχανα-
λύτρια Τζούλια Κρίστεβα αποπει-
ράται να διερευνήσει ένα από τα 
πιο δύσκολα ανθρώπινα θέματα: 
τον έρωτα σε όλες τις εκφάνσεις...

Αυτοβιογραφία Εκδ. Τετράγωνο, 
267 σελ. Τιμή € 19,90
Η Δέσποινα Στυλιανοπούλου το 
αποφάσισε και έγραψε για πρώτη 
φορά ένα μεγάλο βιβλίο που λέει τα 
πάντα. Για τη σκοτεινιά της Κατο-
χής, για την επαρχία, την Αθήνα, 
το Εθνικό θέατρο...

Νάταλι Μπακόπουλος Εκδ. Πατά-
κη, 572 σελ. Τιμή € 19,90
Στο δεξιοτεχνικό πρώτο μυθιστό-
ρημά της που διαδραματίζεται 
στην Αθήνα και το Παρίσι, η Νά-
ταλι Μπακόπουλος μας γνωρίζει 
δύο αδελφές, την εικοσάχρονη Σο-
φία και τη δεκαεξάχρονη Άννα...

Γιάννης Σταυρακάκης Εκδ.  
Σαββάλας, 361 σελ. Τιμή € 17,70
Τα τελευταία χρόνια η ψυχανά-
λυση-ιδίως η λακανική θεωρία-
αναγνωρίζεται όλο και περισσό-
τερο ως σημείο αναφοράς για τον 
αναπροσανατολισμό της πολιτι-
κής θεωρίας...

Chevy Stevens, Διόπτρα, 2012
548 σελ. Τιμή € 17,90
"Το Στίγμα" καταγράφει με συ-
γκλονιστικό τρόπο τον αγώνα 
μιας γυναίκας να κατανοήσει τον 
ίδιο της τον εαυτό & τις ρίζες της.

Συγγρ. Φ. Ντοστογιέφσκι,  
Εκδ. Μαλλιάρης-Παιδεία,  
σχ. 14x21, σελ. 1.036, 19,81€

Ένα από τα πιο, πολυδιαβασμένα 
έργα της παγκόσμιας κλασικής 
λογοτεχνίας. Το τελευταίο, αλλά 
και στο πιο μεστό έργο του Ντο-
στογιέφσκι.

Συγγρ. Θ. Καλογερόπουλος , 
Εκδ. Μαλλιάρης-Παιδεία,  
σχ. 14x21, σελ. 336, 15,00€

Το πέταγμα του νου προς τα επά-
νω, η δημιουργική διαίσθηση, το 
πάθος σ’ ό,τι κανείς καταπιάνεται, 
η ευγένεια, ο οραματισμός είναι 
μαζί, πηγή και τροφή της ζωής...

Από τα βιβλιοπωλεία 
 Προτάσεις βιβλίων

ΒΙΒΛΙΟ
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Åßíáé äåäïìÝíï üôé áðü ôç óôÞëç áõôÞ äå óõíçèßæïõìå 
íá áóêïýìå êñéôéêÞ óôçí êåíôñéêÞ åîïõóßá. Ùóôüóï, èåù-
ñïýìå üôé ùò ðïëßôåò áõôÞò ôçò ÷þñáò Ý÷ïõìå ôçí õðï-
÷ñÝùóç, éäéáßôåñá óå áõôÞ ôçí êñßóéìç ðåñßïäï ðïõ ðåñ-
íÜåé ï ôüðïò, íá äéáôõðþíïõìå áíïéêôÜ ôéò áðüøåéò ìáò, 
üôáí ìÜëéóôá äéáðéóôþíïõìå üôé áõôïß ðïõ êõâåñíïýí 
Ý÷ïõí ïäçãÞóåé ôç ÷þñá óå áíõðïëçøßá êáé âáèéÜ êñßóç 

Η αναλγησία και οι επίορκοι 
Άρθρο του εκδότη Αντώνη Μαλλιάρη

«Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΣ 
ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ».  
Ομαδική έκθεση ογδόντα 
καλλιτεχνών
 σελ. 4
Ισλαμική τέχνη από την 
Αίγυπτο στο Τελλόγλειο
 σελ. 4

Βιβλιοπαρουσιάσεις – νέες 
εκδόσεις – προτάσεις
 σελ. 6,8
Οι συνταγές της Κικής
Γευστικές διαδρομές
 σελ. 10
Οι θεραπευτικές ιδιότητες 
των βοτάνων
 σελ.10 
Ερωτήσεις και απαντήσεις για 
την υγεία
 σελ. 11
Κινηματογράφος, νέες 
ταινίες – Μουσικά Νέα 
 σελ. 12

Θέατρο – Παραστάσεις στην 
πόλη
 σελ. 13
Πολιτισμικό Ημερολόγιο 
Οι εκδηλώσεις του μήνα
 σελ. 14-15

Ç ÷ñïíéÜ ðïõ âñßóêåôáé 
óôï ôÝëïò ôçò, ìáò Ýêá-
íå íá áíáèåùñÞóïõìå ðïë-
ëÝò áðü ôéò áðüøåéò êáé ôá 
óôåñåüôõðá ôùí ôåëåõôáß-
ùí äåêáåôéþí. Óôïí ðïëéôé-
óìü ç ïéêïíïìéêÞ êñßóç äç-
ìéïýñãçóå ðåñéêïðÝò, ïé 
ïðïßåò ãßíïíôáé ïëïÝíá êáé 
ðåñéóóüôåñåò. ¸ôóé åßäáìå 
çèïðïéïýò êñáôéêþí óêçíþí 
íá ìçí ðëçñþíïíôáé êáíïíé-
êÜ, ðñïãñáììáôéóìÝíåò ðá-
ñáóôÜóåéò íá ìáôáéþíïíôáé, 
èåáôñéêÜ ó÷Þìáôá ôçò ðü-
ëçò íá âõèßæïíôáé óå ÷ñÝç 
êáé íá ìéëïýí ãéá ôï óôá-
ìÜôçìá ôçò äñáóôçñéüôç-
ôÜò ôïõò, åêäïôéêïýò ïßêïõò 
íá êëåßíïõí Þ íá âñßóêïíôáé 
Ýíá âÞìá ðñéí áðü áõôÞ ôçí 
êáôÜóôáóç, åêäüôåò íá îå-
ðïõëïýí ôïõò ïßêïõò ôïõò, 
ôçëåïðôéêÜ êáíÜëéá íá óõñ-
ñéêíþíïõí ôï ðñüãñáììá 
êáé ôï ðñïóùðéêü ôïõò (ãå-
íéêÜ óå áñéèìü, áôïìéêÜ óå 
óùìáôéêü üãêï), ê.Ü. ðïëëÜ 
êáé äõóÜñåóôá.

Ðáñ’ üëá áõôÜ ôï 2011 ìáò 
åðéöýëáîå êáé ôçí áíÜäåéîç 
ôçò Èåóóáëïíßêçò óå Åõ-
ñùðáúêÞ Ðñùôåýïõóá Íå-
ïëáßáò 2014. Ç Èåóóáëïíß-
êç åß÷å áíÝêáèåí Ýíáí åõ-
ñùðáúêü ðñïóáíáôïëéóìü, 
üðùò êáé áíôßóôïé÷åò äõôé-
êÝò åðéññïÝò. Óôï ðëáßóéï 
áõôü üóåò öïñÝò åðéäßùêå 
íá óõíåéóöÝñåé óôçí åõñù-
ðáúêÞ ðñáãìáôéêüôçôá, ôá 

êáôÜöåñíå óå áîéïæÞëåõ-
ôï âáèìü. Óôçí ðñïïðôéêÞ 
áõôÞ ç Èåóóáëïíßêç æïýóå 
ôçí áßóèçóç ôçò ðñùôåýïõ-
óáò ðüëçò, Ýíá óõíáßóèçìá 
ðïõ äåí ìðïñåß íá áíáðëç-
ñùèåß áðü ôïí -áèçíáúêÞò 
åìðíåýóåùò- ÷áñáêôçñéóìü 
ôçò óõìðñùôåýïõóáò. 

Óå êÜèå ðåñßðôùóç ç 
Èåóóáëïíßêç èá åßíáé ç Åõ-
ñùðáúêÞ Ðñùôåýïõóá Íåï-
ëáßáò ãéá ôï 2014. Ôï ãåãï-
íüò áõôü Ý÷åé óêïñðßóåé ôçí 
áéóéïäïîßá üôé ìáæß ìå ôïí 
ôßôëï èá Ýñèïõí êáé ïñéóìÝ-
íá ÷ñÞìáôá, ãéá íá ôïíþ-
óïõí ôïí ÷åéìáæüìåíï áðü 
ôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç ðïëé-
ôéóìü. Åëðßæïõìå üôé ïé öï-
ñåßò ôçò ðüëçò äåí èá äçìé-
ïõñãÞóïõí ìåãÜëåò ðñïó-
äïêßåò, ïé ïðïßåò ãåííþíôáé 
ìÝóá áðü ôçí õðåñåêôßìç-
óç ôçò üëçò êáôÜóôáóçò 
êáé åíäå÷ïìÝíùò èá ïäçãÞ-
óïõí óå áðïãïÞôåõóç êáé 
ìçäáìéíü Þ ÷áìçëÞò ðïéü-
ôçôáò Ýñãï. Ïé çìÝñåò ôïõ 
Ïñãáíéóìïý ôçò Ðïëéôéóôé-
êÞò Ðñùôåýïõóáò áíÞêïõí 
óôï ðáñåëèüí, åíþ ïé óõí-
èÞêåò åßíáé ôÝôïéåò ðïõ äåí 
åðéôñÝðïõí áíÜëïãá öáéíü-
ìåíá. Ãé’ áõôü èá ðñÝðåé áðü 
ôþñá íá îåêáèáñéóôåß ôï 
ðëáßóéï ôçò üëçò äéïñãÜíù-
óçò êáé íá áñ÷ßóåé ï ó÷åäé-
áóìüò, ãéáôß ï êáéñüò äåí åß-
íáé ðïëý ìåãÜëïò.

Συνέχεια στη σελ. 5

Θεσσαλονίκη  
Ευρωπαϊκή  
Πρωτεύουσα  
Νεολαίας 2014 του Αναστάσιου Μαρά 

Θεσσαλονίκη,  
πόλη των Χριστουγέννων

Óå äýï èåìáôéêÜ ðÜñêá áíáðôýóóïíôáé öÝôïò ïé åêäçëþ-
óåéò ôùí ×ñéóôïõãÝííùí êáé ôçò Ðñùôï÷ñïíéÜò, ðïõ äéïñãÜ-
íùóáí öïñåßò ôçò ðüëçò. 

Ôï ðñþôï åßíáé óôçí ¸êèåóç, ôï «Christmas Magic City 
Thessaloniki». ËáµðåñÜ óêçíéêÜ, ÷áñïýµåíç áôµüóöáéñá, 
äñÜóåéò êáé èåÜµáôá óôï ãéïñôéíü êëßµá ôùí çµåñþí, èá 
õðïäÝ÷ïíôáé µéêñïýò êáé µåãÜëïõò ãéá 39 µÝñåò, óå Ýíá 
÷þñï 16.000 ôåôñáãùíéêþí µÝôñùí, óôçí ðëåéïøçößá ôïõò 
óôåãáóµÝíá êáé µå äõíáôüôçôá óôÜèµåõóçò óôï ÷þñï ôçò 
ÄÅÈ, óôçí êáñäéÜ ôçò ðüëçò. ÄéïñãÜíùóç HELEXPO êáé 
AttractProductions.

Ôï äåýôåñï åßíáé ç «×ñéóôïõãåííéÜôéêç Ðëáôåßá ÁñéóôïôÝ-
ëïõò» êáé ôï èåìáôéêü ðÜñêï ðïõ åêôåßíåôáé óôïí Üîïíá ôçò 
ðëáôåßáò ÁñéóôïôÝëïõò, ìÝ÷ñé êáé ôçí ðëáôåßá Áñ÷áßáò Áãï-
ñÜò, ðïõ äçìéïýñãçóå ï äÞìïò Èåóóáëïíßêçò, óå óõíåñãá-
óßá ìå ôï Åðáããåëìáôéêü ÅðéìåëçôÞñéï. 

«×ùñéü ôïõ Áú Âáóßëç» óôÞèçêå êáé óôï ÷þñï ôÝ÷íçò êáé 
ðïëéôéóìïý ôïõ Ìýëïõ, óôçí ÁíäñÝïõ Ãåùñãßïõ, åíþ óôï 
ðñþçí óôñáôüðåäï Óôñåìðåíéþôç óôç ÍåÜðïëç, äçìéïõñãÞ-
èçêå ôï «×ùñéü ôçò ÁãÜðçò», ìå åïñôáóôéêü áëëÜ êáé öéëáí-
èñùðéêü óôü÷ï. Óå öõóéêü ðåñéâÜëëïí ìå äÝíôñá êáé Ýêôá-
óç 11.000 ô.ì.

Óå «ÁããÝëùí Ðüëéò» ìåôáìïñöþèçêå ç Ëïõôñüðïëç Ëá-
ãêáäÜ, üðïõ óôÞèçêå Ýíá ïíåéñåìÝíï ×ñéóôïõãåííéÜôéêï ÷ù-
ñéü, ðïõ èá åßíáé áíïéêôü ìÝ÷ñé êáé ôéò 6 Éáíïõáñßïõ. 

Διαφημιστείτε τώρα στα   Κοστίζει φτηνότερα - σας συμφέρει.
Τιμή προσφοράς 1/4 της σελίδας μόνο 120€! 

Κυκλοφορεί σε 20.000 αντίτυπα και διανέμεται δωρεάν σε όλη τη Θεσσαλονίκη, σε 350 σημεία διανομής.
τηλ. 2310 277113, εσωτ. 2, κ. Σοφία Οικονόμου

Συγγρ. Ζ. Λυσάνδρου, 
Εκδ. Μαλλιάρης-Παιδεία,  
σχ. 14x21, σελ. 400, 15,00€

Κείμενά της Ζήνας Λυσάνδρου-
δημοσιεύονται σε εφημερίδες και 
περιοδικά, ενώ συνεργάζεται για 
πολλά χρόνια με το ραδιόφωνο και 
την τηλεόραση της Κύπρου.
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1   Δημ. Γούναρη 39, Θεσσαλονίκη 
τηλ.: 2310 277113

2   Eρμού 53, Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 252888

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

4   Το ηλεκτρονικό μας βιβλιοπωλείο 
www.malliaris.gr 

βιβλιοπωλεία - εκδόσεις - εκδηλώσεις

NEΑ
EKΔΟΣΗ

Σετ των 8 καρτών, σε συσκευασία δώρου.  
Τρεις μοναδικές θεματικές συλλογές, με εικόνες από τη Θεσ-
σαλονίκη των αρχών του 20ού αιώνα. Σε καλαίσθητους φακέ-
λους, ιδανικές για δώρο και για καδράρισμα. Σε χαρτί υψηλής 
ποιότητας.

σε 2 διαστάσεις:*Σχήμα: 20x28 cm Τιμή: Μόνο 9,70€ 
Σχήμα: 30x40 cm Τιμή: Μόνο 19,50€

Ημερολόγιο 2012-2013 
με ιστορικό χρονολόγιο του 20ού αιώνα
Εβδομαδιαίο ημερολόγιο δύο χρόνων, που συνοδεύεται 
από ένα περιεκτικότατο Ιστορικό Χρονολόγιο με όλα τα 
γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία της πόλης από την 
απελευθέρωσή της μέχρι σήμερα. 

Σχήμα: 19x19 cm, Σελ.: 264, Κωδ.: 085.2233, Τιμή: € 16,00

Ένα πολύτιμο ιστορικό έργο 
για το συγκλονιστικό 20ό αιώνα της πόλης

Βιβλία των εκδόσεων για τη Θεσσαλονίκη

Τουριστικός οδηγός  
Θεσσαλονίκης - 20 ΤΟP Διαδρομές βήμα-βήμα
•  20 Διαδρομές που σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τη Θεσ-

σαλονίκη σπιθαμή προς σπιθαμή.
•  Περιηγηθείτε σε κάθε γωνιά της πόλης, με τους λεπτομε-

ρείς χάρτες που συνοδεύουν καθεμιά από τις προτεινόμενες 
διαδρομές.

Σχήμα: 10x19 cm, Σελ.: 180, Kωδ. 085.2215 Τιμή: € 12,78

Θεσσαλονίκη η πόλη  
και τα μνημεία της
Λ. ΤΣΑΚΤΣΙΡΑΣ - Κ. ΠΑΠΑΝΘΙΜΟΥ 
Γ. ΜΑΝΤΖΙΟΣ - Ν. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 
Το βιβλίο αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο απόκτημα για 
όσους θέλουν να γνωρίσουν την πόλη και τα μνημεία της.

Σχήμα: 17x24 cm, χαρτόδετο, Σελίδες 248, Κωδ.: 085.1103
Τιμή: € 19,17 Με σκληρό εξώφυλλο:, Κωδ.: 085.1356 Τιμή: € 23,43

Θεσσαλονίκη,  
Πατρίδα χωρίς σύνορα
Φαίδων Γιαγκιόζης

Μοναδικές φωτογραφίες από όλες τις πε-
ριόδους και τους ιστορικούς σταθμούς της 

πόλης, καθώς 
και σημαντικών 
προσώπων που 
άφησαν ανεξίτη-
λη τη σφραγίδα 
τους πάνω της. 

του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 
Σελ.: 2.118, Διαστ.: 17 x 24 εκ., Eκδόσεις: Μαλλιάρης-Παιδεία, Tιμή: 25 € ο τόμος.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ...εν θερμώ
΄Ενα τρίτομο έργο - σταθμός για το συγκλονιστικό 20ό αιώνα της 
πόλης με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και χάρτες - βιβλιογραφία 

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Σχήμα: 17x24 cm,  
Σελίδες 310,  
Κωδ.: 085.1945,  
Τιμή: € 21,30

Α΄ τόμος Β΄ τόμος Γ΄ τόμος
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1926, √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ : 

1925, 1926 :

1926, 3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ : 

1936, 8-9 ª·˝Ô˘ : 

1939
:

√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 1940-∞Ú›ÏÈÔ˜ 1941 :

9 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1941-30√ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1944 :

1943
:

1944, 30 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ : 

1947, ¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ˜ : 

1951 Î·È ÂÍ‹˜ :

1952
:

1956
:

1957
:

1959, 1 πÔ˘Ó›Ô˘ : 

1960, ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜ :  

1961
:

1923) Î·Ù·Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙË˜ £ÂÛÛ·-ÏÔÓ›ÎË˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÚfiÛÊ˘ÁÂ˜.¶ÚÒÙÔ ¤ÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›-Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜, ÌÂ ÚÒÙË Û¯ÔÏ‹ ÙË ºÈ-ÏÔÛÔÊÈÎ‹.
ÿ‰Ú˘ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ «∂ÏÂ˘ı¤Ú·˜ ∑Ò-ÓË˜» ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙË˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜.∞Ú¯›˙ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ Ë 1Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜.ªÂÁ¿ÏÂ˜ ·ÂÚÁÈ·Î¤˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ ÛÙË£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ·ÈÌ·ÙËÚ¿ ÂÂÈÛfi‰È·.ÿ‰Ú˘ÛË ÙË˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ ª·ÎÂ‰ÔÓÈÎÒÓ ™Ô˘-‰ÒÓ.

∂ÏÏËÓÔ˚Ù·ÏÈÎfi˜ Î·È ÂÏÏËÓÔÁÂÚÌ·ÓÈÎfi˜ fi-ÏÂÌÔ˜. ∞ÂÚÔÔÚÈÎÔ› ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ› ÙË˜ £ÂÛ-Û·ÏÔÓ›ÎË˜.

¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙË˜ ÁÂÚÌ·ÓÈÎ‹˜ Î·ÙÔ¯‹˜, Â›Ó·,ÂÎÙÂÏ¤ÛÂÈ˜ Î·È ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË.∂ÎÙÔÈÛÌÔ› 44.000 ÂÚ›Ô˘ ∂‚Ú·›ˆÓ ÙË˜£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜ ÛÙ· ÛÙÚ·ÙfiÂ‰· ÙÔ˘ ÕÔ˘-Û‚ÈÙ˜, ªÈÚÁÎÂÓ¿Ô˘, ª¤ÚÁÎÂÓ-ª¤ÏÛÂÓ.ºÂ‡ÁÔ˘Ó ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› Î·È Ë fiÏË ÂÏÂ˘ıÂÚÒ-ÓÂÙ·È.
π‰Ú‡ÂÙ·È Ë ¢ËÌÔÙÈÎ‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙË˜ £ÂÛ-Û·ÏÔÓ›ÎË˜.

∞˘Í·ÓfiÌÂÓË ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹, ÏÔÁÔÙÂ¯ÓÈÎ‹ Î·ÈÎ·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ‹ Î›ÓËÛË ÛÙËÓ fiÏË.∂¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓÎ·È ·Ú¯‹ ÙË˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙË˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ-Ô‡ÔÏË˜. ÿ‰Ú˘ÛË ÙË˜ Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ ÂÙ·È-ÚÂ›·˜ «∆¤¯ÓË».
ÿ‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ §·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Î·È ∂ıÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ªÔ˘ÛÂ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜.∞Ú¯›˙Ô˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ‰È·ÌfiÚÊˆÛË˜ ÙË˜ Ó¤·˜·Ú·Ï›·˜.

ÿ‰Ú˘ÛË ÙË˜ ∫Ú·ÙÈÎ‹˜ √Ú¯‹ÛÙÚ·˜ µfiÚÂÈ·˜∂ÏÏ¿‰·˜ (∫√µ∂).√ÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ë ÚÒÙË«∂‚‰ÔÌ¿‰· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘».ÿ‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ∫Ú·ÙÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ µfiÚÂÈ·˜∂ÏÏ¿‰·˜ (∫£µ∂).

1962
:

1963, 22 ª·˝Ô˘ :1966
:

1978, 20 πÔ˘Ó›Ô˘ : 

1984
:

1985
:

1992
:

1993
:

1995, ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ -¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ˜ :

1996, ª¿ÈÔ˜ :

1997
:

2004
:

2006, ª¿ÈÔ˜ :

ÿ‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªÔ˘ÛÂ›Ô˘£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜.
¢ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ °ÚËÁfiÚË §·ÌÚ¿ÎË.ŒÓ·ÚÍË Î·È Î·ıÈ¤ÚˆÛË ÙˆÓ «¢ËÌËÙÚ›ˆÓ».∏ «∂‚‰ÔÌ¿‰· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘»ÌÂÙÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÛÂ «ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫È-ÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘».πÛ¯˘Úfi˜ ÛÂÈÛÌfi˜ Û˘ÁÎÏÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ fiÏË Î·ÈÚÔÎ·ÏÂ› Î·Ù·ÛÙÚÔÊ¤˜.∂ÔÚÙ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ 80 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍËÙÔ˘ ª·ÎÂ‰ÔÓÈÎÔ‡ ∞ÁÒÓ·.™˘ÌÏ‹ÚˆÛË 2.300 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛËÙË˜ fiÏË˜.

∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÂÎÏ¤ÁÂÙ·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜ ÁÈ· ÙÔ 1997.∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÂÈÏ¤ÁÂÙ·È ˆ˜ ¤‰Ú· ÙÔ˘∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛË˜ (Cedefop).
¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ∞fi‰ËÌÔ˘ ∂ÏÏË-ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÎÏ¤ÁÂÙ·È ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡-ÏÈÔ ∞fi‰ËÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ (™∞∂), ÌÂ ÚfiÂ-‰ÚÔ ÙÔÓ ÕÓÙÚÈÔ˘ ÕıÂÓ˜.∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÊÈÏÔÍÂÓÂ› ÙËÓ 20‹ °ÂÓÈÎ‹™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ¢‹ÌˆÓ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ÙË˜ ∂˘-ÚÒË˜, ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 2.000 ÂÚ›Ô˘ Û˘Ó¤-‰ÚˆÓ.

∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜. ¶ÔÏÏ¤˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ¤˜ ÂÎ‰ËÏÒ-ÛÂÈ˜ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·ÈÎ·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ fiÏË, Ô˘·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÌÂ È‰È·›ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙË˜. 
∫·Ù¿ ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓÂ˜ ÙË˜ ∞ı‹-Ó·˜, Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‹Ù·Ó ÌÈ· ·fi ÙÈ˜ ÔÏ˘-ÌÈ·Î¤˜ fiÏÂÈ˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜.¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÌÂÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓÚˆı˘Ô˘ÚÁÒÓ, ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ Î·ÈÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÙË˜ ¢È·‚·ÏÎ·ÓÈ-Î‹˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ.

Για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης,  
σας προσφέρουμε το πολυτελές λεύκωμα
                         - Μόνο για τον Ιούνιο!

Aναμνήσεις
από την παλιά Θεσσαλονίκη
Με κείμενα και χρονολόγιο του Απόστολου Βακαλόπουλου.

Σχήμα: 29x28 cm, Με σκληρό εξώφυλλο,  Σελίδες 158, Κωδ.: 085.1693 

ΜΟΝΟ
9,90€
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10,00€ 9,99€ 10,00€ 9,99€ 

12,00€ 10,00€ 8,99€ 13,49€ 15,00€ 

2,10€ 9,70€ 11,10€ 22,20€ 7,99€ 

BEYBLADE  
Metal masters

LEGO Hero factory Power Rangers RPM Gormiti 4 ήρωες

POKEMON εκτοξευτής Τρελο-Σκουπιδάρας PLAYMOBIL 
μοτοσικλέτα touring

PLAYMOBIL 
σετ πλυσταριό

Τransformers

BEΝ 10 
21+1 μπίλιες

Σετ Ανασκαφής 
Δεινόσαυρου

Σετ Κατασκευής 
Ηφαιστείου

Κατασκευή ηλιακού 
συστήματος-πλανητάριου

Βakugan

Παιχνίδιαγια
βιβλία - παιχνίδια - χαρτικά - σχολικά - αναλώσιμα κ.ά.

Με αγορές παιχνιδιών από 15€

(αξίας 5,70 €) από τη σειρά “Καλλιτεχνικές Δημιουργίες”

ΤΩΡΑ

Δώρο ένα βιβλίο χειροτεχνίας

Εδώ θα βρείτε όλα τα επώνυμα και ποιοτικά παιχνίδια  στη μεγαλύτερη ποικιλία - στις καλύτερες τιμές

12,99€ 

Lego racers

20,00€ 20,00€ 20,00€ 13,00€ 

ΜΠΑΡΜΠΙ
μοντέρνα
χτενίσματα

STARDOLL
Angel

MONSTER
HIGH
Nefera De
Nile

MONSTER HIGH
Draculaura

5,00€ 

ΜΠΑΡΜΠΙ μοντέρνα 
φορέματα
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Μάνος Κοντολέων εικονογράφη-
ση: Τέτη Σώλου Εκδ. Πατάκη,  
σελ. 271, τιμή € 12,50 
Ο Δαμιανός κάνει κατασκήνωση 
σε μια πλαγιά του Ολύμπου. Μαζί 
του όλη η γνωστή παρέα - ο μπα-
μπάς, η μαμά, η Ασπασία (βέβαια), 
η θεία Ζωζώ, ο Γιωργής...

Χρήστος Κ. Ζαμπούνης  
Εκδ. Φερενίκη, σελ. 88,  
τιμή € 15,00
Ένας διασκεδαστικός οδηγός κα-
λής συμπεριφοράς για τα παιδιά, 
ένας ευχάριστος τρόπος διαπαιδα-
γωγήσεως για τους γονείς.

Λόρεν Μάιρακλ μετάφραση:  
Φωτεινή Μοσχή Εκδ.Ψυχογιός, 
2012, σελ. 359, τιμή € 11,00
Η Γουίνι τα πήγε περίφημα  
στο γυμνάσιο: απέκτησε δύο απί-
θανες κολλητές και ένα τέλειο  
–τις περισσότερες φορές– αγόρι.

Αναλαμβάνουμε εκδόσεις  
και μεταφράσεις  

(επιμέλεια, διορθώσεις, layout, εκτύπωση, βιβλιοδεσία κ.ά.)

τηλ. 2310 276926, 2310 277113 (εσωτ. 9) 
Πληροφορίες: κ. Δημ. Κερασίδης

Εικονογράφηση: Γιώργος Τσίτρας
Εκδ. Σαββάλας, σελ. 207,  
τιμή € 12,70
Για τη χρήση του βιβλίου δεν απαι-
τούνται ιδιαίτερες γνώσεις, πέρα 
από τις μαθηματικές και γλωσ-
σικές που έχουν αποκτηθεί στην 
προηγούμενη τάξη.

Ευαγγελία Σιαφαρίκα, Αναστασία 
Στασινοπούλου εικονογράφηση: 
Ελένη Μαραθού Εκδ. Καλέντης, 
σελ. 48, τιμή € 16,00 
Οι μικροί αναγνώστες ταξιδεύουν 
σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσμα-
τα της Ελλάδας.

Τζούλιαν Πρες. Μετάφραση: 
Νατάσα Σεχίδου Εκδ. Σύγχρονοι 
Ορίζοντες, σελ. 130, τιμή € 9,45
Πού είναι η διαθήκη της δρ. Ρού-
μπινστάιν; Γιατί συνέχεια εξαφα-
νίζονται μυστηριωδώς σκύλοι; 
Πώς βρέθηκε το βαρέλι με το 
δηλητήριο στο δάσος; Και τι συμ-
βαίνει με την κατάρα του μαύρου 
τοξότη;

Ιωάννα Κομνηνού Εκδ. Ελληνο-
εκδοτική, σελ. 624, τιμή € 17,50 
Επεξεργασία κειμένων
–  Αναλυτική παρουσίαση Γραμμα-

τικών - Συντακτικών φαινομέ-
νων και συνοπτικοί πίνακες

–  Ασκήσεις εμπέδωσης Γραμματι-
κής και συντακτικού

–  Φύλλα Αξιολόγησης σε κάθε ενό-
τητα

Απαντήσεις στις εργασίες, στα θέ-
ματα παραγωγής γραπτού λόγου, 
στις ασκήσεις του τετραδίου ερ-
γασιών.

Σ. Βυζανιάρης, Π. Ζερδεβά, Κ. Χα-
τζηκώστα, Δ. Χριστοφορίδου
εικονογράφηση: Ελένη Σούμα
Εκδ. Σιδέρη Μιχάλη, 424 σελ.
Τιμή € 12,90 
Τα μαθηματικά δεν πρέπει να προ-
καλούν φόβο στους μαθητές. Το 
βοήθημα που κρατάτε στα χέρια 
σας, απαλλάσσει από το άγχος και 
την ανασφάλεια μαθητές, γονείς 
και δασκάλους.

Γιώργος Τσάμης, Άννα Οικονό-
μου Ελληνοεκδοτική, 478 σελ.
Τιμή € 13,00 
– Διδακτικοί στόχοι
– Κύρια σημεία
–  Παρουσίαση θεωρίας με παρα-

δείγματα κατανόησης
– Απαντήσεις των ερωτήσεων

μετάφραση: Ειρήνη Χριστοπού-
λου εικονογρ.: Mike Byrne Εκδ 
Μεταίχμιο, 12 σελ. Τιμή € 13,30 
Ο Τέντι πάει στο σπίτι της γιαγιάς 
του. Βοήθησέ τον να ετοιμαστεί!

Τaylor Brandon,  
Εκδ. Μαλλιάρης-Παιδεία,  
σχ. 21x29, σελ. 48, τιμή: 4,79€

Mια νέα σειρά βιβλίων με πρω-
ταγωνιστές διαφορετικούς ήρωες 
από το ζωικό βασίλειο που όμως 
όλα μοιάζουν να είναι Πάνω-κάτω 
στη ζωή τους

Προτάσεις βιβλίων
Από τα βιβλιοπωλεία 

Επιμ. Μαρία Ηλιοπούλου,  
Εκδ. Μαλλιάρης-Παιδεία,  
σχ. 21x29, σελ. 32, τιμή: 13,85€

Παραμύθια, βιογραφίες αγίων, 
λαϊκοί μύθοι και ιστορίες από την 
Ελλάδα και άλλες χώρες, παιδικά 
τραγούδια και ποιήματα, έθιμα και 
γιορτές. 

ΒΙΒΛΙΟ

για παιδιά
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Συστατικά 
Αμινοξέα, φλαβονοειδή γλυκοσίδια, καρο-
τενοειδή, φαινόλες, λιγνάνες, ανθρακικό 
και μυρμηκικό οξύ, ιχνοστοιχεία (σίδηρο, 
πυρίτιο, κάλιο κ.ά.), βιταμίνες A, C, D, E, 
F, K, P, Β, φολικό οξύ (Β12). Η ρίζα περιέ-
χει φυτοστερόλες, β-σιτοστερόλη, λιγνάνες, 
τανίνες κτλ.

Θεραπευτικές ιδιότητες 
Η τσουκνίδα είναι το καλύτερο αιμοκαθαρ-
τικό και αιμοποιητικό βότανο και τονωτι-
κό για αδυναμία, εξάντηληση και αναιμία. 
Είναι αντιοξειδωτική, σπασμολυτική και 
ωφέλιμη σε αρθρίτιδα, ρευματισμούς και 
ισχυαλγία, τονώνει την κυκλοφορία του αί-
ματος και δρα θεραπευτικά σε περιπτώσεις 
παραλύσεων. Το τσάι της είναι ωφέλιμο 
σε διαταραχές του ήπατος, της χοληδόχου 
και ουροδόχου κύστης, του σπλήνα και σε 

έλκη στομαχιού και εντέρων. Θεωρείται 
φυτό αφροδισιακό, αιμοστατικό, αντιδια-
βητικό, διουρητικό και γαλακτογόνο. Έχει 
αιμοστατικές ιδιότητες, είναι ευεργετικό 
στην υδρωπικία, την παχυσαρκία και τη 
νεφρολιθίαση. Συντελεί στη ρύθμιση του 
συστήματος των αδένων, βελτιώνοντας τη 
λειτουργία τους, στη διατήρηση κανονι-
κού βάρους του σώματος, είναι ευεργετικό 
στη διανοητική κατάσταση, τη σεξουαλική 
ανικανότητα και δραστικό κατά της υπέρ-
τασης. Δυναμώνει το συνδετικό ιστό (αίμα, 
οστά), νύχια και μαλλιά. βοηθάει στη θερα-
πεία του καλοήθους όγκου του προστάτη. 
(Παρόμοιες ιδιότητες έχει και η τσουκνίδα 
η καυστική (Urtica urens). Οι καρποί της 
δραστηριοποιούν την ωοτοκία της κότας. 

Eφαρμογές 
Αφέψημα: 30 γρ. του φυτού, αφήνουμε να 
βράσουν για 10 λεπτά σε μισό κιλό νερό, πί-

νουμε 3 φορές τη μέρα, από 2 κουταλιές της 
σούπας την κάθε φορά.
Έγχυμα: Ρίχνουμε 1 φλ. βραστό νερό σε 
1 γεμάτο κ. γλ. αποξηραμένη τσουκνίδα. 
Αφήνουμε για 10 λεπτά και σουρώνουμε. 
Για θεραπεία (και για τόνωση του οργανι-
σμού και ευεξία κάθε άνοιξη και φθινόπω-
ρο) πίνουμε 3-4 φλιτζάνια κατά τη διάρκεια 
της μέρας για τουλάχιστον 4 εβδομάδες 
(αλλά όχι πάνω από 8). Τονώνει και την 
τριχοφυία. Για κράμπα στομαχιού πίνουμε 
2 ποτήρια.  Τονωτική είναι επίσης η βραστή 
σαλάτα με τρυφερές κορυφές τσουκνίδας. 
Πλύσεις με χυμό τσουκνίδας βελτιώνουν 
την κατάσταση του δέρματος, του τριχω-
τού της κεφαλής και των μαλλιών. 

Η Tσουκνίδα και οι θεραπευτικές της ιδιότητεςAπό το βιβλίο 
«200 BOTANA 
και οι θερα-
πευτικές τους 
ιδιότητες» της 
Ρούλας Γκόλιου 
που κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις 
Μαλλιάρης-
Παιδεία. 

Σχ. 17x24εκ. σελ. 368, 26,23€

Σχ. 17x24εκ. σελ. 478, 29,82€

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

Σχ. 20x26εκ. σελ. 208, 25,32€ Σχ. 17x24εκ. σελ.184, 14,91€ Σχ. 21x29εκ. σελ.192, 26,63€ Σχ. 14x21εκ. σελ.190, 12,78€

Υλικά:
• 12 ντοματίνια
• 12 μικρά άσπρα μανιτάρια
• 2 μέτρια κολοκυθάκια
• 1 μεγάλο κρεμμύδι
• 250 γρ. τυρί μαστέλο
• 1 κουταλιά φύλλα φρέσκου θυμαριού
• 3 κουταλιές ελαιόλαδο
• αλάτι
• φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

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

Εκτέλεση: 
Κόβετε τα μανιτάρια στη μέση, τα κο-
λοκυθάκια, το κρεμμύδι και το μαστέ-
λο σε κύβους. Τα βάζετε σε ένα μπολ 
μαζί με τα ντοματίνια. Προσθέτετε 
το θυμάρι, το λάδι, αλάτι και πιπέρι. 
Τα ανακατεύετε και τα αφήνετε να 
μαριναριστούν για 1 ώρα. Βουτάτε τα 
ξυλάκια σε νερό και περνάτε εναλ-
λάξ τα λαχανικά και το μαστέλο. Τα 
ψήνετε γύρω γύρω σε καλά ζεσταμένη 
σχάρα.

TIP
• Φροντίζετε οι κύβοι λαχανικών να 
έχουν ίδιο μέγεθος με τους κύβους του 
μαστέλο.

Σουβλάκια λαχανικών με Μαστέλο

Οι συνταγές της Κικής Aπό την Κική Εμμανουηλίδου

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Ο Ιούνιος είναι ο πρώτος μήνας του 

καλοκαιριού και γι' αυτό μας φέρνει πολ-

λά και φθηνά λαχανικά μια και είναι η ε-

ποχή τους. 

Για τα παιδιά (που στην πλειονότητά 

τους δεν τρώνε τα λαχανικά), σας προ-

τείνω μια έξυπνη ιδέα. Τα λαχανικά σε 

σουβλάκι συνδυασμένα με ένα νόστιμο 

τυρί, το Μαστέλο. 

Ελπίζω να τους αρέσει...

Καλή όρεξη και καλό καλοκαίρι!

H συνταγές είναι από το βιβλίο "Oι συνταγές της Κικής" της Κικής Εμμανουηλίδου. Βιβλία της ίδιας που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία:

Σχ. 21x29εκ. σελ. 432, τιμή: 26,63€ Σχ. 17x24εκ. σελ. 224, τιμή: 19,17€ Σχ. 17x24εκ. σελ. 250, τιμή: 19,17€ Σχ. 17x24εκ. σελ. 240, τιμή: 19,17€ Σχ. 14x20εκ. σελ. τιμή: 64, 3,00€ Σχ. 14x20εκ. σελ. 64, τιμή: 3,00€

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν:
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Στοιχεία για την κατάσταση 
του κυκλοφοριακού στους 

κεντρικούς δρόμους της Θεσσα-
λονίκης, δίνει το Ευφυές Σύστη-
μα Διαχείρισης Αστικής Κινητι-
κότητας και Ελέγχου Κυκλοφο-
ρίας, που έθεσε σε λειτουργία ο 
δήμος Θεσσαλονίκης, μέσω της 
ιστοσελίδας www.mobithess.gr/.

Είναι το πρώτο σύστημα αστι-
κής κινητικότητας που εφαρμό-
ζεται στην Ελλάδα  και υλοποιή-
θηκε σε συνεργασία δήμου Θεσ-
σαλονίκης, Περιφέρειας Κ.Μ., 

ΣΑΣΘ και Ινστιτούτου Μεταφο-
ρών του ΕΚΕΤΑ (ΕΚΕΤΑ/Ι-
ΜΕΤ). Το σύστημα αποτελείται 
από το Κέντρο Ελέγχου και Δια-
χείρισης της Κυκλοφορίας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας, στην οδό Στρωμνίτσης και 
από το Κέντρο Αστικής Κινητι-
κότητας του δήμου στο Δημαρχι-
ακό Μέγαρο.

Η ιστοσελίδα ενημερώνει σε 
πραγματικό χρόνο κάποιον που 
θέλει να μετακινηθεί στη Θεσσα-
λονίκη, με οποιοδήποτε τρόπο 
(πεζός, οδηγός, με αστική συγκοι-
νωνία ή/και συνδυασμό αυτών), 

προσφέροντάς του τρεις εναλλα-
κτικές διαδρομές: τη συντομότε-
ρη, την οικονομικότερη και περι-
βαλλοντικά την πιο φιλική, οι 
οποίες μπορεί να συμπίπτουν, 
μπορεί και όχι. Για παράδειγμα, 
η επιλογή μετακίνησης με ΙΧ 
αυτοκίνητο γίνεται με κριτήρια 
την απόσταση, το χρόνο, την ε-
λάχιστη κατανάλωση καυσίμου 
και τη λιγότερη έκθεση σε ρύ-
πους, ενώ αντίστοιχα, η μετακί-
νηση με δημόσιες συγκοινωνίες 
γίνεται με κριτήρια την απόστα-
ση περπατήματος από 100 έως 
300 μέτρα.

Το Τμήμα Πολιτιστικών και 
Καλλιτεχνικών εκδηλώσε-

ων της Διεύθυνσης Πολιτισμού 
του δήμου Θεσσαλονίκης, σε 
συνεργασία με την 1η, 2η, 3η και 
5η Κοινότητα, διοργάνωσε το 
πρόγραμμα δωρεάν ξεναγήσεων 
με τίτλο: «Γνωρίζω και Μαθαίνω 
την Πόλη μου». Το πρόγραμμα 
στοχεύει στην ανάδειξη, τη διά-
δοση και την προβολή των μονα-
δικών πολιτιστικών εμπειριών 

που έχει να προσφέρει η Θεσσα-
λονίκη και στη σύνδεση της 
ταυτότητας της πόλης με τα πο-
λιτιστικά της σύμβολα.

Οι ξεναγήσεις πραγματοποιού-
νται κάθε Σάββατο και Κυριακή, 
έως τις 17 Ιουνίου. Οι δημότες 
που επιθυμούν συμμετάσχουν 
στο πρόγραμμα πρέπει να το δη-
λώνουν στα παρακάτω τηλέφω-
να. Το κάθε γκρουπ θα περιλαμ-
βάνει 35 άτομα, τα οποία θα 
παίρνουν μέρος κατά σειρά προ-
τεραιότητας. Οι ξεναγήσεις θα 
ξεκινούν στις 11:00 π.μ. και η 
συμμετοχή θα είναι δωρεάν. 

Δηλώσεις συμμετοχής: 
– Για τις ξεναγήσεις της 1ης Δη-
μοτικής Κοινότητας: Π. Μελά 40,  
τηλ. 2310 268782 & 2310 281585. 
– Για τις ξεναγήσεις της 2ης Δη-
μοτικής Κοινότητας: Μοναστη-
ρίου 93, τηλ. 2310 519250 & 2310 
527856.
– Για τις ξεναγήσεις της 3ης Δη-
μοτικής Κοινότητας: Ακροπόλε-
ως 6, τηλ. 2310 200532 & 2310 
216058. 
– Για τις ξεναγήσεις της 5ης Δη-
μοτικής Κοινότητας: Βασ. Όλγας 
162 & 25ης Μαρτίου 24, τηλ. 
2310 425530. 

Μειωμένες τιμές στα δημοτι-
κά γυμναστήρια ανακοίνω-

σε η αντιδημαρχία Νεότητας, Α-
θλητισμού και Εθελοντών του 

δήμου Θεσσαλονίκης. 
Οι αθλούμενοι θα πρέπει στο εξής 
να καταβάλλουν ποσό 20 ευρώ το 
μήνα και 10 ευρώ για εγγραφή.

Από το δήμο Θεσ/νίκης  

Food festival  
Μετά την πολύ επιτυχημένη 

διοργάνωση του πρώτου Φε-
στιβάλ Γαστρονομίας Θεσσαλο-
νίκης που πραγματοποιήθηκε 

τον περασμένο Νοέμβριο, η πρωτοβουλία του δήμου Θεσσαλονίκης 
συνεχίζεται. Από το Σάββατο 26 Μαΐου έως το Σάββατο 9 Ιουνίου 
πραγματοποιούνται δράσεις που επιχειρούν να μας γνωρίσουν τη 
γευστική ταυτότητα της Θεσσαλονίκης.

Κύριοι στόχοι της διοργάνωσης εκτός από την αναζήτηση της 
γαστρονομικής ταυτότητας της πόλης, είναι η συμμετοχή των 
επαγγελματιών και ερασιτεχνών, που δραστηροποιούνται σε σχε-
τικά πεδία και η ανάδειξη της πόλης σε γαστρονομικό προορισμό 
για Έλληνες και ξένους επισκέπτες. Επισημαίνεται ότι μέρος της 
διοργάνωσης αφορά στον εορτασμό των 100 χρόνων από την απε-
λευθέρωση της πόλης, σε μια απόπειρα προσδιορισμού της γαστρο-
νομικής ταυτότητάς της από το 1912 έως το 2012. Πληροφορίες: 
2310 280328 foodfestival@thessaloniki.gr.

Δήμος Παύλου Μελά 

Παιδικές κατασκηνώσεις  
Παιδικές κατασκηνώσεις οργανώνει για ακόμη μία χρονιά ο δήμος 

Παύλου Μελά. Ο χώρος που έχει επιλεγεί είναι η κατασκήνωση Ε-
λαιώνες στο Γομάτι Χαλκιδικής (Πυργαδίκια). Φέτος θα φιλοξενη-
θούν 290 παιδιά και η περίοδος είναι από τις 2 έως τις 11 Αυγούστου. 
Σημειώνεται ότι οι κατασκηνώσεις είναι για παιδιά ηλικίας Β΄ τάξης 
Δημοτικού (την ολοκλήρωσαν φέτος) έως ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού (την 
ολοκλήρωσαν φέτος). Η δε συμμετοχή των γονέων ανέρχεται στα 90 
ευρώ.

Αιτήσεις μπορούν να γίνονται ως τις 22 Ιουνίου, στο Τμήμα Κοι-
νωνικής Πολιτικής (Λήμνου 2 & Καζαντζίδη γωνία, Νικόπολη), το 
Γραφείο Πρωτοκόλλου στο πρ. δημαρχείο Ευκαρπίας (Εθν. Αντιστά-
σεως 24) και το Γραφείο Πρωτοκόλλου στο πρ. δημαρχείο Πολίχνης 
(Θ. Καρυπίδη 2). Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά στο τηλέφωνο 
2310 020160 ή στην ηλεκτρονική σελίδα pavlosmelas.gr.

Από τη Λέσχη  
Αρχιμαγείρων Β. Ελλάδος  

Διαγωνισμός 
Ελιάς 

Με επιτυχία πραγματοποιήθη-
κε στην Ακτή Ελιάς ο 2ος Πανελ-
λήνιος Διαγωνισμός ΓΕΥΣΗΣ ε-

λιάς και Πατέ Ελιάς, στο ξενοδοχείο Anthemus, στη Νικήτη Χαλκι-
δικής, από τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Βορείου Ελλάδος «Ολύμπιος 
Ζευς». Παράλληλα ο πρόεδρος της Λέσχης κ. Φώτης Καραφουλίδης, 
exhecutive chef, υπέγραψε σύμφωνα συνεργασίας με τον Οργανισμό 
Τουριστικής Προβολής Χαλκιδικής και με την Ένωση Ξενοδόχων, 
για την προώθηση των ντόπιων προϊόντων και τη διάθεση πρωινού, 
με τοπικά προϊόντα στα ξενοδοχεία. 

Η εστίαση του ανταγωνισμού στην ποιότητα έγινε με την ενεργο-
ποίηση των Αρχιμαγείρων, που ξέρουν καλύτερα από κάθε άλλον τις 
προτιμήσεις των καταναλωτών.

Στον πολυχώρο Μαλλιάρης-Παιδεία “Ανατόλια” 

Παρουσίαση 
βιβλίου 

Τα βιβλιοπωλεία Μαλλιάρης 
Παιδεία παρουσίασαν τη Δευτέ-
ρα 28 Μαΐου στο βιβλιοπωλείο–
πολυχώρο Μαλλιάρης-Παιδεία 

“Ανατόλια” (Δημητρίου Γούναρη 39, Καμάρα), το βιβλίο της Μαρί-
ας Ζυρνόγλου-Γεωργιάδου με τίτλο: “Ζαχαρίας ο ευαισθητούλης” 
(εκδόσεις ΧΑΤΖΗΛΑΚΟΣ) . Εικονογράφηση Σωτηρία Κυλερτζή. Το 
βιβλίο παρουσίασε ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Κώστας Βρύζας (φω-
τογραφία με τη συγγραφέα).

Η κίνηση των δρόμων στο διαδίκτυο  

Ενημέρωση με ένα ...κλικ 

36 Δωρεάν Ξεναγήσεις στη Θεσσαλονίκη    

"Γνωρίζω και Μαθαίνω την Πόλη μου"

Στα δημοτικά γυμναστήρια  Μειωμένες τιμές

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πρόγραμμα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου

Επισκεφθείτε τη Θεσσαλονίκη

Mε τίτλο «Επισκεφθείτε τη 
Θεσσαλονίκη» το Επαγ-

γελματικό Επιμελητήριο Θεσσα-
λονίκης ξεκινάει την 1η Ιουνίου 
πρόγραμμα το οποίο περιλαμβά-
νει δωρεάν ξεναγήσεις στην πόλη 
της Θεσσαλονίκης, για όσους 
τουρίστες παραθερίζουν σε γει-
τονικά θέρετρα.

Το Επαγγελματικό Επιμελη-
τήριο Θεσσαλονίκης αποφάσισε 
να επιδοτήσει κατά τη θερινή 
περίοδο το κόστος ξενάγησης 
τουριστών, οι οποίοι κάνουν τις 
διακοπές τους στη Χαλκιδική, 
την Πιερία και τις άλλες γύρω 
παραθαλάσσιες περιοχές και θα 

συμμετάσχουν σε ημερήσιες εκ-
δρομές στο κέντρο της πόλης.

Σε συνεννόηση με τους τουρι-
στικούς πράκτορες, τα λεωφο-
ρεία θα σταματάνε στο άγαλμα 
του Βενιζέλου, στη συμβολή των 
οδών Εγνατία και Αριστοτέλους 
και θα αποβιβάζουν τους επισκέ-
πτες. Ο ξεναγός, ο οποίος θα έχει 
επίσημη άδεια από τον ΕΟΤ, θα 
πηγαίνει στα γραφεία του Επιμε-
λητηρίου, όπου θα συμπληρώνει 
βεβαίωση με τα στοιχεία τα δικά 
του, του τουριστικού γραφείου, 
του λεωφορείου αλλά και τον α-
ριθμό των ατόμων του γκρουπ. 
Από εκεί θα λαμβάνει ειδικούς 
φακέλους, οι οποίοι θα περιέχουν 
χάρτες και πληροφορίες για την 
πόλη και την αγορά της, σε έντυ-
πη και ηλεκτρονική μορφή, κάρ-

τα μπόνους του Εμπορικού Συλ-
λόγου Θεσσαλονίκης με εκπτώ-
σεις σε 400 καταστήματα και τον 
κατάλογο με τα συνεργαζόμενα 
καταστήματα.

Επιπλέον το ΕΕΘ έθεσε υπόψη 
του δήμου και των αστυνομικών 
αρχών, προβλήματα που έχουν 
εντοπίσει οι τουριστικοί πράκτο-
ρες-μέλη του Επιμελητηρίου και 
συνδέονται με την παρουσία των 
τουριστών στο κέντρο της Θεσ-
σαλονίκης. Τα κυριότερα είναι η 
καθαριότητα της πόλης, η έλλει-
ψη δημόσιων χώρων υγιεινής, ο 
μεγάλος αριθμός επαιτών, το 
παρεμπόριο, και η ανεξέλεγκτη 
δράση των πορτοφολάδων, που 
δυσφημούν την πόλη και απω-
θούν τους τουρίστες.

Τα νέα της πόλης
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1 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Πολυβιβλιοπωλεία Μαλλιάρης-
Παιδεία «Ανατόλια»: (Δ. Γούναρη 39, 
τηλ. 2310 277113). Παρουσίαση των 
βιβλίων της Τριανταφυλλιάς Κωνσταντι-
νίδου με τους τίτλους: «Η γερακίνα και 
ο κύκνος» και «Άγριος Δούναβης», από 
τις εκδόσεις ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ-ΠΑΙΔΕΙΑ, σε 
συνεργασία με την Ένωση Λογοτεχνών 
Β. Ελλάδος. Για τα βιβλία θα μιλήσουν και 
θα διαβάσουν αποσπάσματα οι: Μαρία 
Ζωγράφου-Τσαντάκη, σχολική σύμβου-
λος, Ζαχαρίας Προδρόμου, λογοτέ-
χνης, μέλος της ΕΛΒΕ. Συντονισμός-
παρουσίαση από την Αφροδίτη Βογια-
τζή, συγγραφέα-μέλος της ΕΛΒΕ. 
Ώρα 7.00 μ.μ.

5 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ
Βαφοπούλειο: «Μαθησιακές δυσκολί-
ες». Ομιλήτρια: Μάρω Δόικου, επ. καθ. 
Ειδ. Αγωγής. (Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του 
Δ.Θ.). 
Ώρα 7 μ.μ.
Συναυλία φοιτητών του Τμήματος Μου-
σικών Σπουδών του Α.Π.Θ . Παρουσιά-
ζονται έργα μουσικής δωματίου. Σύνθε-
ση αν. καθ. Μ. Λαπιδάκη και του επ. καθ. 
Δ. Παπαγεωργίου. 
Ώρα 9 μ.μ.
Πολυβιβλιοπωλεία Μαλλιάρης-
Παιδεία «Ανατόλια»: (Δ. Γούναρη 39, 
τηλ. 2310 277113): Η Μουσική Εταιρεία 
Β. Ελλάδος, σε συνεργασία με το Σύν-
δεσμο Εκδοτών Β. Ελλάδος και υπό την 
αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού, δι-
οργανώνουν Φεστιβάλ Ποίησης με τίτ-
λο «Ερωτικός Μάιος», στα πλαίσια του 
Πνευματικού Μαΐου. Ποιήματα θα απαγ-
γείλουν ποιητές από όλη την Ελλάδα.
Ώρα 7.00 μ.μ.

6 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ
Βαφοπούλειο: «Το βρακί». Η θεατρική 
ομάδα του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης παρου-
σιάζει το έργο του Καρλ Στερνχάιρ. 
Σκηνοθετεί ο Γρηγόρης Μήττας. 9 μ.μ.
Κέντρο Ιστορίας: (Ιπποδρομίου): Πα-
ρουσιάσεις με θέμα: «Σπουδές στη 
Βρετανία». Διοργάνωση: Βρετανικό 
Συμβούλιο. Ώρα 12 μ. – 2 μ.μ. 
Κέντρου Μουσικής του δήμου: (Koυ-
ντουριώτου 17, τηλ. 2310 538440): Συ-
ναυλία με τους Γκαρίπης Κώστας & Κα-
ραποστόλη Αιμιλία (πιάνο - φλάουτο). 
Ώρα 8 μ.μ.
Πολυχώρος Τέχνης REMEZZO: Καλαμα-
ριάς: Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης
του Τραντάφυλλου Βαΐτση. Έως 16/6
Μονή Λαζαριστών: Συναυλία με το 
Σύλλογο Σαρακατσαναίων. Ώρα 9 μ.μ.

Πολυβιβλιοπωλεία Μαλλιάρης-
Παιδεία «Ανατόλια»: (Δ. Γούναρη 39, 
τηλ. 2310 277113). Παρουσίαση του βι-
βλίου της Ζαχαρούλας Κατσανεβάκη-
Μπίρδα με τίτλο: «Ο πρόσφυγας του 
Θεού», από τις εκδόσεις ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ-
ΠΑΙΔΕΙΑ. Ώρα 7.00 μ.μ.

7 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 
Βαφοπούλειο: «Το βρακί». Η θεατρική 
ομάδα του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης παρου-
σιάζει το έργο του Καρλ Στερνχάιρ. 
Σκηνοθετεί ο Γρηγόρης Μήττας. 9 μ.μ.
Μονή Λαζαριστών: Φεστιβάλ. Συναυλία 
με τον Σωκράτη Μάλαμα. 
Ώρα 9 μ.μ. 
Πλατεία Ούλοφ Πάλμε: Καλαμαριά. 
Χορωδιακό πάρτι με τη Νέα Χορωδία 
δήμου Καλαμαριάς. Διευθύνε: ο Κω-
στής Παπάζογλου. 
Ώρα 8 μ.μ.

8 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Βαφοπούλειο: «Από το Ομηρικό στο 
Μανιάτικο μοιρολόι» .Αφιέρωμα στη 
Βούλα Δαμιανάκου. Ομιλητές: Βούλα 
Δαμιανάκου, Γιάννης Μότσιος, Νίκος 
Μοσχοβάκος, Βασίλης Νόττας, Δημή-
τρης Κουρκούτας. Ώρα 8 μ.μ.
Νέο Δημαρχείο: Στον υπαίθριο χώρο 
του Δημαρχείου θα πραγματοποιηθεί η 
«Γιορτή Δρόμου». 
Κέντρο Αρχιτεκτονικής του Δήμου: 
(Αγγελάκη 13): Δημόσια παρουσίαση 
των προτάσεων του εργαστηρίου συμ-
μετοχικού σχεδιασμού του δήμου Θεσ-
σαλονίκης. Θα ακολουθήσει διαλογική 
συζήτηση. Ώρα 7.30 μ.μ.
Κέντρου Μουσικής του δήμου: (Koυ-
ντουριώτου 17, τηλ. 2310  538440): Συναυ-
λία με τους Σωφρονιάδου Παναγιώτα & 
Ψαθάς Δημήτρης (μονωδία). Ώρα 8 μ.μ.
Μέγαρο Μουσικής: Κρατική Ορχήστρα 
Θεσσαλονίκης: Από τη σαμπάνια ως τη 
σαγκριά. Η εισαγωγή από την πλέον 
πετυχημένη κωμική όπερα του Γάλλου 
συνθέτη Ομπέρ, θα ανοίξει την αυλαία 
της αποψινής συναυλίας. Το δεύτερο 
έργο της βραδιάς, το Κοντσέρτο για δύο 
πιάνα του Πουλένκ. Τη βραδιά θα κλεί-
σουν τρία έργα του Ραβέλ με χαρακτή-
ρα κοινό, που παραπέμπει ευθέως 
στην παράδοση της Ισπανίας. Μεταξύ 
αυτών, το πασίγνωστο και δημοφιλές 
«Μπολερό». Διεύθυνση Ορχήστρας: 
Αλέξανδρος Μυράτ. Πιάνο: Ναταλία 
Μιχαηλίδου, Κορνήλιος Μιχαηλίδης.  
Ώρα 9 μ.μ. 
Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης: Φεστι-
βάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης.
Πολυβιβλιοπωλεία Μαλλιάρης-
Παιδεία «Ανατόλια»: (Δ. Γούναρη 39, 
τηλ. 2310 277113): Παρουσίαση των 
βιβλίων του διαιτολόγου-διατροφολόγου 

Ευάγγελου Ζουμπανέα, με τους τίτλους: 
«Thai Chef Express», από τις εκδόσεις 
ΜΟΤΙΒΟ, «Σεφ στο παρά πέντε» και 
«Διατροφική νοημοσύνη», από τις εκ-
δόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ. Ώρα 7.00 μ.μ.

9 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ
Βαφοπούλειο: «Ρεσιτάλ τελειόφοιτων 
και εξαιρετικών ταλέντων». Συμμετέ-
χουν σπουδαστές των τμημάτων μονω-
δίας και πιάνου του «Κλασικού Ωδείου 
Ορφανίδου». Ώρα 6.30 μ.μ.
Ποσειδώνιο Αθλητικό Κέντρο: Τουρ-
νουά Μπάσκετ «Street boll 3X3». 
Μονή Λαζαριστών: Εκδηλώσεις του 
Φεστιβάλ Παιδείας του δήμου Παύλου 
Μελά.
Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη: 
Καλαμαριάς (πληροφ. για τις ώρες στο 
2313 314257): Συναυλίες του Δημοτικού 
Ωδείου Καλαμαριάς.
Λέσχη Κυνηγών Κιλκίς: Εκδηλώσεις 
«Ελευθέρια». Μουσικοχορευτική εκδή-
λωση με τη συμμετοχή όλων των χορευ-
τικών τμημάτων του πολιτιστικού συλλό-
γου Αρμονία. Ώρα 8 μ.μ. 
Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης: Φεστι-
βάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης.
Πλατεία Αριστοτέλους & Ερμού: Σημείο 
συνάντησης για «Περίπατο στις αγο-
ρές της πόλης». Η διαδρομή θα περά-
σει από τις στοές και τα στενά δρομάκια 
της Δημοτικής Αγοράς Βλάλη, γνωστής 
ως Καπάνι, θα διασχίσει τη φημισμένη 
αγορά Μοδιάνο και θα καταλήξει σε 
καταστήματα τροφίμων, από τα πιο πα-
λιά της πόλης. Τρόπος Συμμετοχής: κατό-
πιν δηλώσεως συμμετοχής στα τηλέ-
φωνα 2310 280328, 2310 277641 έως 
την Παρασκευή 8 Ιουνίου. 

10 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
Βαφοπούλειο: "Καπέλο από ψάθα Ιτα-
λίας". Η θεατρική ομάδα "Άνεμος" της 
Σοφίας Μελιγκοπούλου παρουσιάζει 
την κωμωδία του Ευγένιου Λαμπίς. Ώρα 
10 π.μ. «Το ταξίδι». Η θεατρική ομάδα «Εξ 
αμάξης» παρουσιάζει το έργο του Γιώρ-
γου Θέμελη σε σκηνοθεσία Μόνας 
Κιτσοπούλου. Ώρα 9 μ.μ.
Ποσειδώνιο Αθλητικό Κέντρο: Τουρ-
νουά Μπάσκετ «Street boll 3X3». 
Ώρα 10 π.μ. 
Πάρκο Άθλησης και Ψυχαγωγίας της 
ΧΑΝΘ: Γιορτή του δήμου για τη νεολαία 
και τον αθλητισμό. Ώρα 10 π.μ. 
Μονή Λαζαριστών: Εκδηλώσεις του 
Φεστιβάλ Παιδείας του δήμου Παύλου 
Μελά.
Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη: 
Καλαμαριάς (πληροφ. για τις ώρες στο 
2313 314257): Συναυλίες του Δημοτικού 
Ωδείου Καλαμαριάς.
Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης: Φεστι-
βάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης.

11 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ
Βαφοπούλειο: «Το ταξίδι». Η θεατρική 
ομάδα «Εξ αμάξης», παρουσιάζει το 
έργο του Γιώργου Θέμελη, σε σκηνο-
θεσία Μόνας Κιτσοπούλου. Ώρα 9 μ.μ.
Εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής των μα-
θητών των εργαστηρίων ζωγραφικής 

«ΑΠΕΛΛΗΣ». 
Διάρκεια έκθεσης: 11 – 15/6. 
Ώρα 8 μ.μ.
Μονή Λαζαριστών: Εκδήλωση αφιερω-
μένη στην Εθνική Εορτή της Ιταλίας και 
συναυλία με τοπικό συγκρότημα. 
Ώρα 8 μ.μ.
Κέντρου Μουσικής του δήμου: (Koυ-
ντουριώτου 17): Συναυλία με την Τσέρ-
νου Πασχαλίνα (πιάνο).
Ώρα 8 μ.μ.
Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης: Φεστι-
βάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης.

12 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ
Βαφοπούλειο; «Ο μαθητής και η σχολι-
κή του επίδοση». Ομιλητής: Αχιλλέας 
Καψάλης, Συντ. Καθ. Παιδαγωγικής ΠΑ-
ΜΑΚ. (Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δ.Θ.). 
Ώρα 7 μ.μ.
«Παράλληλοι δρόμοι», εικαστική έκθε-
ση. 2ος Πανελλήνιος διαγωνισμός του 
ΣΚΕΤΒΕ για εικαστικούς, που δεν είναι 
μέλη του Συλλόγου. Η συμμετοχή για την 
έκθεση αυτή περιλαμβάνει τις κατηγο-
ρίες: ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, 
αγιογραφία, ψηφιδωτό, video art και 
comics. Διάρκεια έκθεσης: 12 – 30/6. 
Ώρα 8.30 μ.μ.
Λιμάνι Θεσσαλονίκης: (πληρ. τηλ. 2310 
556071): Φεστιβάλ Μουσικές του Κό-
σμου. Canzoniere Grecanico Salentino 
(Italy), Constantinople, Misirli Ahmet, 
Zohar Fresco (Turkey, Israel, Iran). 
Ώρα 8 μ.μ.
Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης: Φεστι-
βάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης.

13 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ
Βαφοπούλειο: «Έρχεσαι μαζί μου;». 
Παραμύθι της Κάρμεν Ρουγγέρη. Πα-
ράσταση του τμ. Junior της Πρότ. Σχ. 
Θεάτρου Ανδρέας Βουτσινάς. Δια-
σκευή/Διδασκαλία: Λουκία Ορφανί-
δου, Σκηνικά/Κοστούμια: Θάλεια Καρε-
πίδη. 
Ώρα 7 μ.μ.
«Απολλωνία και Χαλάστρα και Θέρμα 
και Γαρήσκος και Αινεία και Κισσός». ΟΙ 
ΟΙΚΙΣΜΟΙ: Αρχαίοι οικισμοί στα παράλια 
του Θερμαϊκού και στην εγγύς ενδοχώ-
ρα. Ομιλητής: Κώστας Σουέρεφ, Δρ. Ι-
στορίας και Αρχαιολογίας Φιλοσοφικής 
Σχολής Α.Π.Θ. Ώρα 8.30 μ.μ.
Κέντρο Ιστορίας: (Ιπποδρομίου): Πα-
ρουσιάσεις με θέμα «Σπουδές στη 
Βρετανία». Διοργάνωση Βρετανικό Συμ-
βούλιο. Ώρα 12 μ. – 2 μ.μ. 
Μονή Λαζαριστών: (Κολοκοτρώνη 21-
23): Συναυλία με τον Θανάση Παπακων-
σταντίνου. Ώρα 9 μ.μ.
Κέντρο Μουσικής του δήμου: (Koυ-
ντουριώτου 17, τηλ. ): Συναυλία με την 
Θεοχάρη Άσπα (μονωδία). 
Ώρα 8 μ.μ.
Λιμάνι Θεσσαλονίκης: (πληρ. τηλ. 2310 
556071): Φεστιβάλ Μουσικές του Κό-
σμου. Forabandit: Bijan Semirani, Ulas 
Odzemir, Sam Karpienia (Turkey - 
France), Esma Redzepova (FYROM).
Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης: Φεστι-
βάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης.
Σύγχρονο Ωδείο: (Εγνατία 72, τηλ. 
236356): Συνάντηση με σκοπό την "Γνω-
ριμία με τα μουσικά όργανα", 6 μ.μ.

14 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ
Βαφοπούλειο: «Η μεγάλη διάσωση». 
Παρουσίαση του βιβλίου της Βάσως 
Δενδροπούλου. Ομιλητές: Χρ. Μητρο-
πέτρος, Επ. Υπαρχ. Πυροσβεστικού Σώ-
ματος, Ελ. Ξάνθος (Λευτέρης Τζιόλας), 
ποιητής, εκδότης του περιοδικού "Δίαυ-
λος", Μ. Μπαλτατζή, ηθοποιός-
σκηνοθέτης - θεατρ. συγγραφέας. Συ-
ντονίζει η Θεοδώρα Λειψιστινού, Φιλό-
λογος - Δημοτική Σύμβουλος. 8.30 μ.μ.
«Η μουσική στον κινηματογράφο». Συ-
ναυλία της χορωδίας και ορχήστρας του 
Μουσικού Κολεγίου Θεσσαλονίκης. Δ/
νση Δήμητρα Ζησέκα. Ώρα 8.30 μ.μ.
Μονή Λαζαριστών: Φεστιβάλ. Συναυλία 
Κινηματογραφικής Μουσικής. 
Ώρα 9 μ.μ.
Λιμάνι Θεσσαλονίκης: (πληρ. τηλ. 2310 
556071): Φεστιβάλ Μουσικές του κό-
σμου. Kulin Ban (Serbia), Contrabando, 
T. Spasov, T. Kapilidis (Greece - Bulgaria) 
.
Πλατεία Σκρα: Καλαμαριά. Χορωδιακό 
πάρτι με τη Νέα Χορωδία Δήμου Καλα-
μαριάς. Διευθύνει ο Κωστής Παπάζο-
γλου. Ώρα 8 μ.μ. 
Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης: Φεστι-
βάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης.

15 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Βαφοπούλειο: «Αφιέρωμα στο Μάνο 
Λοΐζο». Ορχήστρα και χορωδία του 
«Κλασικού Ωδείου Ορφανίδου». 
Ώρα 8.30 μ.μ.
Παρουσίαση των ερευνητικών εργασι-
ών (Project) της Α΄ τάξης του 5ου ΓΕΛ. 
΄Ωρα 7 μ.μ.
Κέντρου Μουσικής του δήμου: (Koυ-
ντουριώτου 17, τηλ. 2310 538440): Συ-
ναυλία: Λαζόπουλος Αναστάσιος (σα-
ξόφωνο). Ώρα 8 μ.μ. 
Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης: Φεστι-
βάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης.

16 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ
Ηρώδειο Αττικής: Η Κρατική Ορχήστρα 
Θεσσαλονίκης στο Φεστιβάλ ΑΘηνών 
με ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, 
που περιλαμβάνει δύο έργα του Ραβέλ 
με χαρακτήρα που παραπέμπει ευθέ-
ως στην ισπανική μουσική παράδοση, 
ένα έργο του Ελληνοκαναδού Χατζή, 
που αναδεικνύει ρυθμικά και χορευτικά 
στοιχεία από λαϊκές μεσογειακές πα-
ραδόσεις και το απαιτητικό κοντσέρτο 
για δύο πιάνα του Πουλένκ. Διεύθυνση 
ορχήστρας: Αλέξανδρος Μυράτ. Ό-
μποε: Δημήτρης Καλπαξίδης. Πιάνο: 
Ναταλία Μιχαηλίδου - Κορνήλιος Μιχα-
ηλίδης. Ώρα 9.30 π.μ.
Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης: Φεστι-
βάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης.

17 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
Πολυχώρος Τέχνης REMEZZO: Καλαμα-
ριάς: Έκθεση Κοσμήματος της Ευδοξίας 
Δημολαΐδου. Έως 21/6.
Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης: Φεστι-
βάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης.

Το Πολιτισμικό ημερολόγιο παρουσιάζει όλες τις εκδηλώσεις που είναι 
προγραμματισμένες για τον Ιούνιο. 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 (τηλ. σελ. 2, 23). Τα «Πολιτισμικά» δε φέρουν ευθύνη για 
οποιαδήποτε αλλαγή και δημοσιεύουν το πρόγραμμα όπως ανακοινώ-
νεται από τους διοργανωτές φορείς. 

Πολιτισμικό ημερολόγιο
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18 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ
Κέντρου Μουσικής: του δήμου (Koυ-
ντουριώτου 17, τηλ. 2310 264668): Συ-
ναυλία: Λίζος Αλέξιος (πιάνο). Ώρα 8 
μ.μ.
Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης: Φεστι-
βάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης.

19 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ
Βαφοπούλειο: «Για πλάκα». Το εργαστή-
ρι ενηλίκων της Πρότυπης Σχολής Θεά-
τρου «Ανδρέας Βουτσινάς» παρουσιά-
ζει την κωμωδία της Λίζας Κωνσταντο-
πούλου. Σκηνοθεσία: Χρύσα Ιωαννίδου. 
Ώρα 9 μ.μ.
«Κομμέντια ή Οι πανουργίες του Μπερ-
τόλδου». Το 3ο Γυμνάσιο Χαριλάου πα-
ρουσιάζει το μονόπρακτο του Γ. Σκούρ-
τη. Ώρα 8 μ.μ.
Μονή Λαζαριστών: Φεστιβάλ RICERCAR 
- Συναυλία Μπαρόκ και Σύγχρονης Μου-
σικής. Ώρα 9 μ.μ.
Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης: Φεστι-
βάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης.

20 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ
Βαφοπούλειο:  «Για πλάκα». Το εργαστή-
ρι ενηλίκων της Πρότυπης Σχολής Θεά-
τρου «Ανδρέας Βουτσινάς» παρουσιά-
ζει την κωμωδία της Λίζας Κωνσταντο-
πούλου. Σκηνοθεσία: Χρύσα Ιωαννίδου. 
Ώρα 9 μ.μ.
«Οι Εκπαιδευτικοί δημιουργούν πέρα 
από τη τάξη...». Εγκαίνια Έκθεσης με 
θέμα την προβολή των εξωδιδακτικών 
δραστηριοτήτων των Εκπαιδευτικών 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ώρα 8 
μ.μ. διάρκεια: 20 – 26/6. 
Κέντρο Ιστορίας: (Ιπποδρομίου, τηλ. ): 
Παρουσιάσεις με θέμα: «Σπουδές στη 
Βρετανία». Διοργάνωση Βρετανικό Συμ-
βούλιο. Ώρα 12 μ. – 2 μ.μ. 
Μονή Λαζαριστών: Φεστιβάλ. Συναυλία 
με τον Ψαραντώνη και τους Χαΐνηδες. 
Ώρα 9 μ.μ.
Κέντρου Μουσικής: του δήμου (Koυ-
ντουριώτου 17): Συναυλία με τους Λιβά-
νου Αναστασία (βιολοντσέλο) και Γαλα-
νίδου Βαρβάρα (βιολί). Ώρα 8 μ.μ.
Συνεδριακό Κέντρο δήμου Κιλκίς: Συ-
ναυλία-παρουσία των τμημάτων κιθά-
ρας του ΟΠΟΝΓΑ δήμου Κιλκίς. 
Ώρα 9 μ.μ. 
Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης: Φεστι-
βάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης.

21 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ
Βαφοπούλειο: «Κίτρινα ή Μπλε». Θεα-
τρικό Δρώμενο του Ν. Κωφίδη. Συνεργα-
σία με το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων 
Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακε-
δονίας. Ώρα 7.30 μ.μ.
Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού: 
Καλαμαριά. Συναυλία της Παιδικής, Νε-
ανικής & Μεικτής Χορωδίας και της Φι-
λαρμονικής Ορχήστρας δήμου Καλα-
μαριάς με αφορμή την Παγκόσμια Ημέ-
ρα Μουσικής. Διευθύνει ο Γιάννης 
Κούκας. Ώρα 8 μ.μ.
Μέγαρο Μουσικής: Ευρωπαϊκή Ημέρα 

Μουσικής. Το Μέγαρο Γιορτάζει. Κρατική 
Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Διεύθυνση 
Ορχήστρας Αλέξανδρος Μυράτ. Ευάγ-
γελος Μπουντούνης Κιθάρα, Μάρω 
Ραζή Κιθάρα.
2ο Λύκειο Κατερίνης: Η Κρατική Ορχή-
στρα Θεσσαλονίκης επισκέπτεται την 
Κατερίνη με το γνωστό ορατόριο του 
Χέντελ για σολίστες, χορωδία και ορχή-
στρα. Διεύθυνση ορχήστρας: Γιάννης 
Αδαμίδης, Σοπράνο: Νατάσα Αγγελο-
πούλου, Άλτο: Μαρία Ζώη, Τενόρος: 
Ζάχος Τερζάκης, Βαρύτονος: Ιωσήφ Κε-
τεντζιάν και η Χορωδία Κατερίνης σε 
διδασκαλία Γιάννη Αδαμίδη. 
Φεστιβάλ Βιβλίου: (Νέα Παραλία), πε-
ρίπτερο Μαλλιάρης-Παιδεία: Ο συγ-
γραφέας Γιάννης Μπακάλης υπογρά-
φει το νέο του βιβλίο, «Το τρίτο call girl» 
(εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία). Σατυρι-
κή αστυνομική περιπέτεια, για το εμπό-
ριο ανθρώπων.

22 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Βαφοπούλειο: «Μια κιθάρα και ένα 
φλάουτο συνομιλούν...». Το μουσικό 
σχήμα Duo Terpsis. Οργάνωση: Επιτρο-
πή Πολιτιστικής Πολιτικής Α.Π.Θ. 
Ώρα 9 μ.μ.
Μονή Λαζαριστών: Η ανεξάρτητη αρτι-
στική κολεκτίβα Les conARTs και η Μονή 
Λαζαριστών παρουσιάζουν το δεύτερο 
Φεστιβάλ Τέχνης και Αναζήτησης 
R.T.ficial – Κρίση Ταυτότητας.
Κέντρο Μουσικής του δήμου (Koυντου-
ριώτου 17, τηλ. 2310 264668): Συναυλία: 
Μπαξέ Αντιγόνη (κιθάρα). Ώρα 8 μ.μ.
Πολυχώρος Τέχνης REMEZZO Καλαμα-
ριάς: Έκθεση αγγειοπλαστικής των 
τμημάτων της ΚΕΔΚΑ.
Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης: Φεστι-
βάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης.

23 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ
Βαφοπούλειο: “Guitar Heroes in 
Conart”. Το μουσικό σχήμα Guitar 
Heroes. Οργάνωση: Επιτροπή Πολιτιστι-
κής Πολιτικής Α.Π.Θ. Ώρα 9 μ.μ.
Μονή Λαζαριστών: Η ανεξάρτητη αρτι-
στική κολεκτίβα Les conARTs και η Μονή 
Λαζαριστών παρουσιάζουν το δεύτερο 
Φεστιβάλ Τέχνης και Αναζήτησης 
R.T.ficial – κρίση ταυτότητας.
Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης: Φεστι-
βάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης.

24 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
Βαφοπούλειο: «Ο Ελαφοβασιλιάς». Το 
τμ. εφήβων της Πρότ. Σχ. Θεάτρου Αν-
δρέας Βουτσινάς παρουσιάζει το έργο 
των: Ξ. Καλογεροπούλου και Θ. Μοσχό-
πουλου. Διδασκαλία υποκριτικής: Λου-
κία Ορφανίδου, Μουσική διδασκαλία 
και επιμέλεια: Χρύσα Ιωαννίδου, Σκηνι-
κά/Κοστούμια: Θάλεια Καρεπίδη. 
Ώρα 9 μ.μ.

25 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ
Βαφοπούλειο: Παρουσίαση ντοκιμα-
ντέρ. Συνεργασία με το Γραφείο Σχολι-
κών Συμβούλων Β/θμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας. Ώρα 7.30 μ.μ.

Μονή Λαζαριστών: Φεστιβάλ. Συναυλία: 
Γιάννης Χαρούλης. Ώρα 9 μ.μ.
Κέντρο Μουσικής: του δήμου (Koυ-
ντουριώτου 17, τηλ. 2310 264668): Συ-
ναυλία με τους: Μπαμπασίδου Ραφαη-
λία, Φυτανίδης Νικόλαος & Συγκούνης 
Χρήστος (πιανιστικό σύνολο), Ίτσιου 
Πασχαλιά (φλάουτο). Ώρα 8 μ.μ. 

26 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ
Βαφοπούλειο: «Τρεις στιγμές μεταξύ 
ποίησης και θεατρικού λόγου: ποιητές 
της Θεσσαλονίκης». Επιμέλεια: Ιορδά-
νης Κουμασίδης. Σκηνοθεσία: Σωτηρία 
Ζαχαριάδου. Παίζουν: Δήμητρα Ντασιώ-
τη και Ραφαέλα Κονταξή. Ακούγονται 
αποσπάσματα των: Μανόλη Αναγνω-
στάκη, Τάκη Βαρβιτσιώτη, Γ. Θ Βαφόπου-
λο, Δημήτρη Δημητριάδη, Γιώργου Θέ-
μελη, Γιώργου Ιωάννου, Κλείτου Κύρου, 
Μαρίας Κυρτζάκη, Θέμη Λιβεριάδη, 
Ντίνου Χριστιανόπουλου, Αναστάση 
Βιστωνίτη και Αλέξη Τραϊανού. 
Ώρα 8.30 μ.μ.
Μονή Λαζαριστών: Φεστιβάλ. Συναυλία  
με τους Ελευθερία Αρβανιτάκη και 
Μπάμπη Στόκα. Ώρα 9 μ.μ.
Πλατεία Κηφισιάς Καλαμαριά: Χορωδι-
ακό πάρτι με τη Νέα Χορωδία δήμου 
Καλαμαριάς. Διευθύνει ο Κωστής Πα-
πάζογλου. Ώρα 8 μ.μ.
Πλατεία Ειρήνης Κιλκίς: Αναβίωση του 
έθιμου «Αγ. Γιάννης ο Κλήδονας», από 
τη Θρακική Εστία. Ώρα 8 μ.μ. 

27 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ
Βαφοπούλειο: «Δήμος Πρεσπών» - Πο-
λιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών. Διοργανώ-
νεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων: 
«2012: Σελίδες ιστορίας και μνήμης – Ε-
λευθέρια πόλεων». Ώρα 7 μ.μ.
Κέντρο Ιστορίας: (Ιπποδρομίου): Πα-
ρουσιάσεις με θέμα: «Σπουδές στη 
Βρετανία». Διοργάνωση: Βρετανικό 
Συμβούλιο. Ώρα 12 μ. – 2 μ.μ. 
Θέατρο Δάσους: (πληρ. Τηλ.): Κρατικό 
Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Θέατρο Α-
κροπόλ. Παράσταση Το μεγάλο μας 
τσίρκο , Καμπανέλλης Ιάκωβος (Συγγρα-
φέας) Χατζάκης Σωτήρης (Σκηνοθεσία). 
Ώρα 9 μ.μ.

29 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Βαφοπούλειο: «Με δύναμη από την 
Κηφισιά». Το εργαστήρι ενηλίκων της 
Πρότυπης Σχολής Θεάτρου «Ανδρέας 
Βουτσινάς» παρουσιάζει το έργο των Δ. 
Κεχαΐδη και Ε. Χαβιαρά. Σκηνοθεσία: 
Χρύσα Ιωαννίδου Ώρα 9 μ.μ.
Μονή Λαζαριστών: Φεστιβάλ. Συναυλία 
με τον Ibrahim Ferrer Jr. Ώρα 9 μ.μ. 
Κέντρο Μουσικής του δήμου (Koυντου-
ριώτου 17): Συναυλία με τους Κεβρεκί-
δου Μαρία - Μαργαρίτα (μονωδία), 
Δέλιος Αθανάσιος (μονωδία). 
Ώρα 8 μ.μ.
Θέατρο Λόφου Κιλκίς: Θρακιώτικο Α-
ντάμωμα, από τη Θρακική Εστία Κιλκίς. 
Ώρα 8 μ.μ. 

30 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ
Συνεδριακό Κέντρο δήμου Κιλκίς: Απο-

νομή βραβείων και επαίνων στους δια-
κριθέντες του 17ου Πανελλήνιου Ποιη-
τικού Διαγωνισμού «Κούρος Ευρωπού». 
Τιμητικό αφιέρωμα στο νομπελίστα ποι-
ητή Γεώργιο Σεφέρη. Από την Μακεδο-
νική Καλλιτεχνική Εταιρεία «Τέχνη». 
Ώρα 8 μ.μ. 

2 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ
Κέντρο Μουσικής του δήμου: (Koυ-
ντουριώτου 17, τηλ. 2310 538440): Συ-
ναυλία με την Χρονοπούλου Ελένη & 
Κατσαμάτσα Ευτέρπη (μονωδία). Ώρα 8 
μ.μ.

6 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Θέατρο Γης: Η μοναδική Συναυλία των 
Duran Duran που θα δοθεί στην Ελλάδα. 
Ώρα 9 μ.μ.

7 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ
Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων: Έναρξη 
Φεστιβάλ. Παράσταση από το ΚΘΒΕ σε 
συμπαραγωγή με το Θέατρο Ακροπόλ, 
«Ιππής» του Αριστοφάνη. Μετάφραση-
Σκηνοθεσία: Σταμάτης Φασουλής. 
Πρωταγωνιστούν Πέτρος Φιλιππίδης, 
Γιάννης Ζουγανέλης.

8 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων: Παράστα-
ση από το ΚΘΒΕ σε συμπαραγωγή με 
το Θέατρο Ακροπόλ, «Ιππής» του Αρι-
στοφάνη. 
Μετάφραση-Σκηνοθεσία: Σταμάτης 
Φασουλής. Πρωταγωνιστούν Πέτρος 
Φιλιππίδης, Γιάννης Ζουγανέλης.

11 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ
Κάστρο Καβάλας: Συναυλία του Μάριου 
Φραγκούλη με τίτλο: «Καινούργια Φτε-
ρά». Ο Μάριος Φραγκούλης τραγουδά-
ει για πρώτη φορά ένα καθαρά ελληνι-
κό πρόγραμμα, θέλοντας να δώσει ένα 
μήνυμα αγάπης στο κοινό του. 
Με το δικό του μοναδικό τρόπο θα ερ-
μηνεύσει τραγούδια της δικής του δι-
σκογραφίας, καθώς και τραγούδια με-
γάλων Ελλήνων συνθετών και ποιητών, 
που έχουν σημαδέψει την ποιότητα και 
κληρονομιά της χώρας μας. 
Ώρα 9 μ.μ. 

12 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ
Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων Καβάλας: 
«Αναζητώντας τον Αττίκ». Μουσικοθεα-
τρική Παράσταση του Λάμπρου Λιάβα. 
Mουσική Έρευνα - Κείμενα: Λάμπρος 
Λιάβας. Σκηνοθεσία - Χορογραφία: Σο-
φία Σπυράτου.
Στιχουργικά Ιντερμέδια: Γιάννης Ξαν-
θούλης. Ιδιαίτερα τιμητική η παρουσία 
της Ζωζώς Σαπουντζάκη. Ένας 26μελής 
θίασος από εκλεκτούς ηθοποιούς, 
τραγουδιστές, μουσικούς και χορευτές. 
Ώρα 9 μ.μ. 

13 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων Καβάλας: 
«Αναζητώντας τον Αττίκ». Μουσικοθεα-
τρική Παράσταση του Λάμπρου Λιάβα. 
Ιδιαίτερα τιμητική η παρουσία της Ζωζώς 
Σαπουντζάκη. Ένας 26μελής θίασος α-
πό εκλεκτούς ηθοποιούς, τραγουδι-
στές, μουσικούς και χορευτές. 
Ώρα 9 μ.μ. 

Πολιτισμικό ημερολόγιο

Ο Κοκορίκος είναι ένας πετεινός, 
που απεχθάνεται να σηκώνεται νω-
ρίς το πρωί για να ξυπνήσει τους 
άλλους! Του αρέσει ο ύπνος και αρ-
νείται να κάνει τη δουλεία που κά-
νουν όλοι οι άλλοι πετεινοί...

Διαστ.: 21x 29εκ., σελ.: 48, τιμή: 4,79€

Τaylor Brandon 

Ο πετεινός  
που δεν ήθελε  

να ξυπνάει νωρίς!

Στη σειρά «Ξεχωριστά ζωάκια» κυκλοφορούν επίσης:
– Το ελεφαντάκι που δεν μπορούσε να θυμηθεί!

– Το πουλάκι που φοβόταν να καθαρίσει τα δόντια του κροκόδειλου!
– Το πουλάκι που φοβόταν τα ύψη!

– Ο πιγκουίνος που αντιπαθούσε το κρύο!
– Το ψαράκι που δεν μπορούσε να κολυμπήσει! 

από τις εκδόσεις



Μεγάλο παζάρι βιβλίου

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

2   Eρμού 53, Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 252888

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

4   Το ηλεκτρονικό μας βιβλιοπωλείο 
www.malliaris.gr 

βιβλιοπωλεία - εκδόσεις - εκδηλώσεις

ZΩΓPAΦIKH & ΣXEΔIO  
ΓIA OΛOYΣ 
Εκδόσεις:-Μαλλιάρης-Παιδεία, 
σχ. 17x25, σελ. 63

ΣΚΥΛΟΙ 
Εκδόσεις: Μαλλιάρης-Παιδεία, 
σχ. 32x24, σελ. 80

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 
Εκδόσεις: Μίλητος  
σχ. 21x28, σελ. 126

ΓΑΤΕΣ 
Εκδόσεις: Μαλλιάρης-Παιδεία, 
σχ. 32x24, σελ. 80

ΑΝΑΣΤΑΣΗ Λ. Τολστόι 
Εκδόσεις: Μαλλιάρης-Παιδεία, 
σχ. 17x25, σελ. 448

ΠIKAΣO 
Εκδόσεις: Μαλλιάρης-Παιδεία, 
σχ. 25x23, σελ. 80

ΓΚΡΙΜ τα πιο γνωστά 
παραμύθια, Εκδόσεις: Μαλλιάρης 
Παιδεία, σχ. 31Χ28, σελ. 240

TO BIBΛIO TΩN ΠPOΓONΩN 
Μίκλος Βάμος 
Εκδόσεις: Μαλλιάρης-Παιδεία,  
σχ. 14x21, σελ. 680

ΓΚΟΓΚΕΝ
Εκδόσεις: Αrtbook,  
σχ. 17x27, σελ. 144

365 ΓATOIΣTOPIEΣ  
 Εκδόσεις: Μαλλιάρης-Παιδεία, 
σχ. 31x28, σελ. 237

TΣE H ZΩH KAI TO EPΓO TOY, 
Ηilda Bario,  
Εκδόσεις: Μαλλιάρης-Παιδεία,  
σχ. 13x17, σελ. 432

8,09€
Mόνο
3,50€ 

9,07€
Mόνο
2,90€ 

5,99€
Mόνο
3,50€ 

10,65€
Mόνο
5,00€ 

10,65€
Mόνο
5,00€ 

10,65€
Mόνο
3,50€ 

13,41€
Mόνο
5,00€ 

21,30€
Mόνο
5,00€ 

5,00€
Mόνο
3,50€ 

12,78€
Mόνο
5,00€ 

19,17€
Mόνο
5,00€ 

9,68
Mόνο
4,80€ 

7,46€
Mόνο
5,00€ 

8,68
Mόνο
3,40€ 

ΤΟΣΟΔΟΥΛΗΣ, Ο ΠΑΡΑΜΥ-
ΘΑΣ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ, Εκδόσεις: 
Πατάκης, σχ. 29x25, σελ. 32

ΔIATPOΦH EPEYNΩ  
KAI MAΘAINΩ Εκδόσεις: Μαλ-
λιάρης-Παιδεία, σχ. 17x25, σελ. 10

ΤΑ ΠΛΟΙΑ  
Εκδόσεις: Πατάκης, σχ. 17x18, 
σελ. 48

Σε όλα τα βιβλιοπωλεία μας, στα τμήματα χαμηλών τιμών

απ
ό 

έν
α 

ευ
ρώ

 το βιβλίο!

10,65€
Mόνο
5,00€ 

Ο ΚΑΓΙΟΥ "Είναι δικό μου!"  
Εκδόσεις: Μίλητος  
σχ. 16x16, σελ. 24

Μερικά από τα βιβλία του τμήματος χαμηλών τιμών που θα βρείτε στα βιβλιοπωλεία μας:

χιλιάδες βιβλία σε μειωμένες τιμές
μέχρι και 70%! (ως τις 30 Ιουνίου)


