ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ
H ΕΦΗΜΕΡIΔΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛIΤIΣΤIΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ● ΕΤΟΣ 19ο ● Αρ. Φύλλου 179 ● ΜΑΪΟΣ 2015 ● ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 10.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ

Τρικυμία στο Κρατικό Θέατρο

του Aναστάσιου Μαρά

ΜΟΥΣΙΚH

Σελ. 13

ΘΕΑΤΡΟ

Σελ. 13

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Σελ. 13

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Σελ. 5-8

Η φετινή χρονιά δεν είναι και η καλύτερη για το Κρατικό Θέατρο Β. Ελλάδος (ΚΘΒΕ). Πράγματι, οι εργαζόμενοί
του είναι απλήρωτοι εδώ και τρεις μήνες, με αποτέλεσμα
να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και να ματαιώνονται σημαντικές παραστάσεις. Δυστυχώς, όμως μετ’ ενός
κακού μύρια όσα έπονται. Έτσι, το τελευταίο διάστημα η
αναταραχή και η ανασφάλεια μεγαλώνει καθώς ακούγονται και δημοσιεύονται φήμες για συρρίκνωση του ΚΘΒΕ
μόνο στις δυο σκηνές του Βασιλικού Θεάτρου. Ελπίζουμε
οι εν λόγω φήμες να είναι ανυπόστατες, καθώς στην αντίθετη περίπτωση το ΚΘΒΕ θα περιορίσει την καλλιτεχνική
παραγωγή του στο 1/3 της σημερινής, με ότι αυτό σημαίνει για τους καλλιτέχνες, τους λοιπούς συντελεστές, αλλά
και τους διοικητικούς υπαλλήλους του.
Οι οραματιστές της προαναφερόμενης λύσης θεωρούν,
ίσως, ότι με τον τρόπο αυτό θα περιορισθούν τα έξοδα, καθώς το ΚΘΒΕ δεν θα επιβαρύνεται με τη λειτουργία του
θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και της
Μονής Λαζαριστών. Πρόκειται για μια θεώρηση λογιστικού τύπου, η οποία δε λαμβάνει υπόψη της τα δεδομένα
της Θεσσαλονίκης. Πράγματι, η Θεσσαλονίκη δεν είναι η
Αθήνα των πενήντα και πλέον θεατρικών σκηνών. Η θεατρική κίνηση της πόλης στηρίζεται ουσιαστικά μόνο στο
ΚΘΒΕ, καθώς η Πειραματική Σκηνή της «Τέχνης» αναγκάσθηκε για οικονομικούς λόγους να περιορίσει την καλλιτεχνική παραγωγή της σε ένα καθαρά συμβολικό αριθμό
παραστάσεων. Έτσι αν επαληθευτούν οι Κασσάνδρες που
Συνέχεια στη σελ.3

Από το δήμο
Θεσσαλονίκης

Ελλάς δύο ταχυτήτων

Το μετρό των χιλιομέτρων...
και το μετρό των... μέτρων!
του εκδότη ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΛΛIΑΡΗ

Εννέα χρόνια μετά την
υπογραφή της σύμβασης

κατασκευής για το μετρό
Θεσ/νίκης (στις 7.4.2006)
έχει κατασκευαστεί μόνο
το 23% του έργου και ο εργολάβος διέκοψε τις εργασίες απαιτώντας αποζημιώσεις ενώ θα έπρεπε να είχε παραδοθεί το έργο αφού
το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε ολοκλήρωσή
του το 2012! Οι μέχρι τώρα
καθυστερήσεις υπολογίζονται σε 6 χρόνια και, όπως
φαίνεται, το μετρό δεν θα
λειτουργήσει ούτε το 2020!
Ο λόγος για την κεντρική
γραμμή, που είναι μόλις
9,6 χιλιόμετρα, από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό μέχρι
τη Νέα Ελβετία.

Μιλάμε επομένως για
ένα έργο για το οποίο οι συ-

ζητήσεις και οι υποσχέσεις
πρωτοξεκίνησαν τη δεκαε-

Σελ. 10

ΒΟΤΑΝΑ

Σελ. 10

ΗΜΕΡΟΛΟΓ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σελ. 14-15

Κανείς, βέβαια, δεν διαφωνεί να γίνονται τα

αναγκαία έργα στην Αθήνα. Εκείνο, όμως, που ενοχλεί είναι γιατί δεν γίνονται με τους ίδιους ρυθμούς τα αναγκαία έργα και
στη Θεσσαλονίκη. Εφόσον υπογράφονται συμφωνίες με τους ανάδοχους εργολάβους με συγκεκριμένους χρόνους παράδοσης,
γιατί δεν τηρούνται αυτοί
Συνέχεια στη σελ. 3

Ευρωπαϊκό
Παιδικό
Φεστιβάλ

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

τία του ’80, αλλά με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες
θα ολοκληρωθεί τη δεκαετία του 2020. Από την άλλη, η πρώτη φάση του αντίστοιχου έργου στην Αθήνα,
δηλαδή τα πρώτα 26 χλμ.,
ολοκληρώθηκαν σε περίπου τέσσερα χρόνια (ως το
2004) και οι επεκτάσεις του
μέχρι σήμερα έχουν ξεπεράσει τους 61 σταθμούς σε
λειτουργία.

7-10 Μαΐου

12η Έκθεση
Βιβλίου

Με τη συμμετοχή περίΈνα φεστιβάλ αφιερωπου 200 εκδοτών και συμένο εξ' ολοκλήρου στα
νολικά 400 εκθετών, με
παιδιά, γεμάτο από μουπερισσότερους από 200
σικά - θεατρικά παραμύΈλληνες και ξένους συγθια, κινηματογράφο, κουγραφείς από 19 χώρες, η
κλοθέατρο, ξεναγήσεις σε
12η Διεθνής Έκθεση Βιιστορικά μνημεία, αλλά και πλήθος άλλων καλλιτεχνιβλίου Θεσσαλονίκης ανοίκών δράσεων, θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο
15,k
16sκαι
Boo
t o r e - B a r g a i n γειBτις
oo
k sτης στις 7
πύλες
17 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη.
Μαΐου στους χώρους της HELEXPO
Πρόκειται για το "2ο Ευρωπαϊκό Παιδικό Φεστιβάλ",
Το πρόγραμμα της έκθεσης, που θα διαρκέσει ως τις 10

ΒιβλιοΠλατεία
Συνέχεια στη σελ.12

Συνέχεια στη σελ.12

Πολυβιβλιοπωλεία-εκδόσεις

Τα πάντα για γραφή και ανάγνωση...

Επισκεφθείτε και το ηλεκτρονικό μας βιβλιοπωλείο www.malliaris.gr
με μεγάλες προσφορές όλο το χρόνο

Δ
 ημ. Γούναρη 39,
στην Καμάρα


Eρμού 53,

γωνία Αριστοτέλους


Τσιμισκή 43

/Βασ. Ηρακλείου 38


25ης Μαρτίου 51,
Νέα Ευκαρπία

Ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο

www.malliaris.gr
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Θέατρο

Μάιος 2015 Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς

Θέατρο – Παραστάσεις

Οι παραστάσεις πιθανόν να αλλάξουν.
Συνιστάται πριν προγραμματίσετε την έξοδό σας να επικοινωνήσετε με τα θέατρα.
Ροντίδη”. Κάθε Σάββατο στις 9 μ.μ.
και Κυριακή στις 8.30 μ.μ.

«T» (Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16,
τηλ.2310 854333 και 6986818052):
«DRACULA S…» από την ομάδα
ΓΚΡΑΝ ΓΚΙΝΙΟΛ. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη μέχρι 13 Μαΐου.

Θέατρο Έξω από τα Τείχη (Πανεπιστημίου 2, Ευαγγελίστρια, τηλ.
2310-210308 και 6974397744):
«Αρρώστια του θανάτου» της
Μαργκερίτ Ντυράς.. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στις
9.10 μ.μ.

Μέγαρο Μουσικής (25ης Μαρτίου και παραλία, τηλ. 2310 895
800): Η σαιξπηρική τραγωδία, «Ο
Βασιλιάς Ληρ», σε σκηνοθεσία
του Σλοβένου Τομάζ Παντούρ, με
τον Γιώργο Κιμούλη στον ομώνυμο
ρόλο. Από 14 έως και 16 Μαΐου
2015. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, ώρα 8.30 μ.μ.
Θέατρο Αθήναιον (Βασιλίσσης
Όλγας 35, τηλ. 2310 83 20 60): «Ο
Ληστής». Πρωτότυπο έργο του
Δημήτρη Μανιάτη σε σκηνοθεσία Σταμάτη Κραουνάκη. Με τον
Πασχάλη Τσαρούχα. Από Παρασκευή 8 Μαΐου για λίγες παραστάσεις.

Βασ. Όλγας, τηλ. 2310 819 153):
«Αμάρτησα για το παιδί σου» σε
σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη από
τις 8 Μαΐου για λίγες παραστάσεις.
Βασιλικό Θέατρο (Πλατεία Λευκού Πύργου, τηλ. 2315 200 200):
Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει χοροθέατρο με
την παράσταση «ΤΑΝ» σε χορογραφία – σκηνοθεσία Κώστα Γεράρδου. Από τις 8 Μαΐου για 8
μόνο παραστάσεις.

Θέατρο Αριστοτέλειον (Εθνικής Αμύνης 2, τηλ. 2310 262 051):
«Ο Θείος Βάνιας» σε σκηνοθεσία Λίλλυς Μελεμέ. Τετάρτη – Παρασκευή στις 9 μ.μ., Σάββατο 6 μ.μ.
λαϊκή και 9.15 μ.μ., Κυριακή στις
8 μ.μ.

Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς (Μεταμορφώσεως 7-9, τηλ.
2310.458591): Θεατρικές συναντήσεις. Την Τετάρτη 6 και Πέμπτη
7 Μαΐου ανεβαίνει η παράσταση
«Όχι αθώος πια», μια παραγωγή
της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών
του Ιδρύματος Ωνάση με θέμα
την εφηβεία. Το Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου ο «Άμλετ» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, από την Ορχήστρα των Μικρών Πραγμάτων, σε
σκηνοθεσία του Χρήστου Θεοδωρίδη. Τηλεφωνικές κρατήσεις:
2310.458591 (πρωί-απόγευμα) και
2310.860708 (πρωί).

Ράδιο Σίτυ (Παρασκευοπούλου και

Άνετον (Παρασκευοπούλου 42,

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Ραδιοταξί EUROTAXI,
τηλ. 2310 546522
Ραδιοταξί ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ,
τηλ. 2310 214900
Ραδιοταξί ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,
τηλ. 2310 550500
Ραδιοταξί MERCEDES,
τηλ. 2310 525000
Ρet Taxi (Ταξί για κατοικίδια),

τηλ. 2310869869): Το Θέατρο του
Νέου Κόσμου παρουσιάζει το
έργο του Κώστα Σωτηρίου «Σταματία, το γένος Αργυροπούλου», σε
σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Στο ρόλο της Σταματίας η
Ελένη Ουζουνίδου. Μέχρι 17 Μαΐου. Τετάρτη – Σάββατο 9 μ.μ., Κυριακή 7 μ.μ.
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (Εθνικής Αμύνης 2, τηλ. 2315
200200): To ΚΘΒΕ παρουσιάζει το
έργο του Αντόν Τσέχωφ “Γλάρος”,
σε σκηνοθεσία – δραματουργική
επεξεργασία Γιάννη Βούρου. Επίσης, «Παράνομη οδήγηση» στο
Νέο Υπερώο. Σκηνοθεσία: Άσπα
Καλλιάνη. Τετάρτη και Κυριακή: 7.15
μ.μ., Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 9 μ.μ.
Αυλαία (Πλατεία ΧΑΝΘ, τηλ. 2310
237700): «Αβελάρδος και Ελοΐζα» του Γιάννη Καλαβριανού. Παρασκευή 9 μ.μ., Σάββατο 6μ.μ. και
9 μ.μ., Κυριακή 6 μ.μ. Μέχρι 10 Μαΐου.
Θέατρο “Ρο” (Αριστοτέλους 23,
τηλ. 2310261584 και 2310274570):
“Λίστα Γάμου” του Δ. Χαριτόπουλου από το “Σύγχρονο Θέατρο

τηλ. 2310 600310, 6948 284000
Δρομολόγια ΟΑΣΘ, πληρ. 185
Δρομολόγια τρένων, πληρ. 1110
Κρατ. Αερολιμένας «Μακεδονία»,
τηλ. 2310 985000
Αεροπ. Εταιρεία Aegean
Airlines, τηλ. 2310 476470
Αεροπ. Εταιρεία Olympic Air,
τηλ. 801801.0101
Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης,
τηλ. 2310 322851

Θέατρο Σοφούλη (Τραπεζούντος
5 Καλαμαριά, τηλ. 2310 423925):
“Σειρήνες”. Ένας μουσικός μονόλογος για την εξουσία, για την βία
και για την δικαιοσύνη που αποτελούν το concept της τριλογίας των τραγουδιών του τραγουδοποιού Γιώργου Οικονόμου (Σειρήνες, Χάος, Θυσία). Μέχρι 10
Μαΐου.
Studio Παράθλαση (Κασσάνδρου
132, τηλ. 2310 216567): «Δράκουλας». Μιούζικαλ. Κάθε Σάββατο και
Κυριακή στις 9 μ.μ.
Σχήμα εκτός Άξονα (Πλάτωνος
35, τηλ. 2310-823444): Ο “Πύργος”
του Κάφκα σε ελεύθερη απόδοση και σκηνοθεσία Νίκου Βουδούρη. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή
και Δευτέρα στις 9.15 μ.μ.
Φαργκάνη (Αγίου Παντελεήμονος 10, τηλ. 2310960063): «Τα δεκανίκια ή πως ξέμαθα να περπατώ» από την ομάδα Art Vouveau,
8-10 και 15-17 Μαΐου, στις 9.15 μ.μ.
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΑΝΘ (τηλ. 2310241007): “Ο τζίτζικας και ο Μέρμηγκας” από το κουκλοθέατρο της Λίτσας Μπήτιου.
Κυριακή στις 12 μ.
Θέατρο Έξω από τα Τείχη (Πανεπιστημίου 2, Ευαγγελίστρια, τηλ.
2310-210308 και 6974397744):
«Σίδερ» Μουσικό Παραμύθι. Κάθε
Κυριακή στις 12 μ.

Εκδόσεις
ποιότητας

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

Σ' αυτό το φύλλο συνεργάστηκαν: Ιορδάνης Αβραμίδης, Αικατερίνη Μασάδη, Ανδρέας Μακρογκίκας, Μιχάλης
Μήτσης, Ιωάννα Μπάμπη, Μιχάλης Παπαθανασίου, 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.

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

Για οικονομική
καταχώριση
διαφημιστείτε στα
«Πολιτισμικά»
τηλ. 2310 277113,
εσωτ.2

Πρ ος λογ οτέ χν ες - συ γγ ρα φε ίς
- εκπ αιδ ευτ ικο ύς - ιδρ ύμ ατ α
-επ αγ γε λμ ατ ίες κ.ά .

Μηνιαία πολιτιστική εφημερίδα

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

Κινηματογράφοι

Πλη ροφ ορί ες:
κα. Πα τικ οπ ούλ ου,
τηλ . 231 0 27 692 6,
231 0 27 711 3
(εσ ωτ . 9)

Αν αλ αμ βά νο υμ ε
να επ ιμ ελ ηθ ού με
λίο σα ς,
κα ι να εκ δώ σο υμ ε το βιβ
α κα ι τιμ ή
στ ην κα λύ τε ρη πο ιότ ητ
ίσ ης :
αν αλ αμ βά νο υμ ε επ

* Βιβλία ματα
•Λευκώ τα ή με
Χαρτόδεεξώφυλλο
σκληρό
μ ε π οι ότ η τα
κα ι υπ ογ ρα φ ή

Άρθρο 3

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς Μάιος 2015
Άρθρο του εκδότη
ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΛΛIΑΡΗ

Ελλάς δύο ταχυτήτων

Το μετρό των χιλιομέτρων... και το μετρό των... μέτρων!

Συνέχεια από τη σελ. 1

οι χρόνοι και εδώ και οδηγούμαστε σε τόσο μεγάλες
καθυστερήσεις, άρα και σε
αποζημιώσεις προς εργολάβους!

Εάν συγκρίνουμε, λοιπόν, τα έργα κατασκευής

μετρό από τον Απρίλιο του
2006 που υπογράφηκε η
σύμβαση για το μετρό Θεσσαλονίκης μέχρι σήμερα,
θα βγάλουμε απογοητευτικά συμπεράσματα. Στο

μετρό της Θεσσαλονίκης
«ολοκληρώθηκαν»
μόνο
150 μέτρα στον επίσταθμο
του Νέου Σιδηροδρομικού
Σταθμού ενώ στην Αθήνα,
στο ίδιο διάστημα, ολοκληρώθηκαν 18 χλμ. Να γιατί έχουμε το μετρό των μέτρων και το μετρό των χιλιομέτρων, και μια Ελλάδα
δύο ταχυτήτων.

Μήπως οι πολιτικοί ταγοί, αλλά και οι φορείς της
Θεσσαλονίκης πρέπει να

αλλάξουν νοοτροπία και
τακτική και να ενεργήσουν
με δυναμικότερο τρόπο,
ώστε να αποκτήσει η πόλη
μετρό σε ένα σύντομότερο
χρονοδιάγραμμα;

Υπάρχει ακόμα κάποιος
που θα αναλάβει επιτέλους

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καλύτερη πόλη
για καλύτερη ζωή

Μόνο 5€

κάποια ευθύνη; Εάν ευθύνονται αυτοί που μελέτησαν το έργο, απολογήθηκαν γι’ αυτό; Εάν ευθύνονται οι πολιτικοί μας, ανέλαβε κανείς την ευθύνη;
Εάν για τις καθυστερήσεις
ευθύνεται η εταιρεία, τότε
γιατί ζητάει αποζημιώσεις;
Εάν ευθύνονται άλλοι, θα
κληθούν και πότε να πληρώσουν εκείνοι τις αποζημιώσεις;
Τι συμβαίνει, λοιπόν;

Ποιος θα μας πει την αλήθεια; Ποιος επιτέλους θα
αναλάβει την ευθύνη για
τη μεγάλη ζημιά που έχουν
υποστεί, λόγω της αδικαιολόγητης καθυστέρησης,
εκατοντάδες καταστηματάρχες της πόλης μας, με
αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να έχουν καταχρεωθεί
ή να έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους; Ποιος θα
αναλάβει την ευθύνη που
για τόσα χρόνια το μισό κέντρο της Θεσσαλονίκης και
οι άλλες περιοχές όπου γίνονται σταθμοί, έχουν γίνει
εργοτάξιο; Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη που εξαιτίας αυτών των καθυστερήσεων ταλαιπωρείται μια
ολόκληρη πόλη με απώλεια
χιλιάδων ωρών εργασίαςκαθυστερήσεων στους δρόμους και επιπλέον κόστος,
π.χ. βενζίνης κ.ά.;

Καμία ανάληψη όμως
ευθύνης, καμία συγγνώ-

μη... κανένας σεβασμός στο
κοινό αίσθημα. Όπως θα
’λεγε και ο ποιητής, ακούει κανείς;...

Οι ελπίδες πλέον εναπόκεινται στη νέα κυβέρνη-

ση, η οποία οφείλει να ξεμπλοκάρει το έργο, για το
καλό της πόλης και των δημοτών.

ένα βιβλίο επίκαιρο και ιδιαίτερα χρήσιμο
σε γονείς και εκπαιδευτικούς.

Kάθε κεφάλαιο του βιβλίου είναι γραμμένο από ψυχανα-

εκδ. Μαλλιάρης-Παιδεία 2013, σχήμα. 14x21εκ., σελ. 176

Τρικυμία στο Κρατικό Θέατρο
προλέγουν τη συρρίκνωση του ΚΘΒΕ η θεατρική
κίνηση της Θεσσαλονίκης
θα είναι υποτονική. Ταυτόχρονα, η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών θα υποστεί ένα ισχυρό οικονομικό πλήγμα καθώς θα χάσει
το ενοίκιο του θεάτρου της,
με αποτέλεσμα να περιορισθεί το επιστημονικό έργο

γονται από τους πολίτες σε
καθημερινή βάση. Όμως το
πιο περίεργο είναι ότι τα
ακούμε και από πολιτικούς

που μας κυβερνούν τα τελευταία χρόνια, είτε από τη
θέση της κυβέρνησης και
της διοίκησης του Δήμου,
είτε από τη θέση της αντιπολίτευσης. Και, ως γνωστό, ο ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλον!!!

Η βίαιη συμπεριφορά των παιδιών

Όλα τα άρθρα του εκδότη Αντώνη Μαλλιάρη, που δημοσιεύτηκαν
στην εφημερίδα "Πολιτισμικά", για τη Θεσσαλονίκη με προτάσεις
προς τη δημοτική αρχή.

της. Με τον τρόπο αυτό η
ζημιά για την πόλη θα είναι
διπλή.
Γι’ αυτό ελπίζουμε ότι
η νέα Κυβέρνηση θα ξεφύγει από την αθηνοκεντρική
θεώρηση του πολιτισμού
και τελικά θα βοηθήσει το
ΚΘΒΕ να ξεφύγει από τα
οικονομικά
προβλήματα
που το ταλανίζουν.

Ερωτήματα που ακού-

Ποιος αναλαμβάνει την
ευθύνη για το πρόσωπο
που παρουσιάζει η πόλη,

συμβολική τιμή

Συνέχεια από τη σελ.1

εξαιτίας του οποίου πλήττεται, μεταξύ άλλων, και ο
τουρισμός, αλλά και η οικονομία της γενικότερα;
Ποιος θα βάλει επιτέλους
σε τάξη αυτή την απαράδεκτη και ακαλαίσθητη περίφραξη των εργοταξίων που
κλείνουν ακόμη και πεζοδρόμια; Και κάτι άλλο επίσης σημαντικό: τι θα γίνει με τους εργαζόμενους
στο μετρό που άλλοτε τους
προσλαμβάνουν και άλλοτε
τους απολύουν;

Τιμή

14,90€
επιμέλεια Rosemary Campher
προλογίζει ο Donald Campbell
Διαστ.: 17x24cm, Σελ.: 240

λυτή ή ψυχοθεραπευτή που έχει εργαστεί, με βίαια παιδιά,
σε επίπεδο ψυχοθεραπείας. Το έργο των ανθρώπων
αυτών έχει ψυχαναλυτικό προσανατολισμό, διατηρεί μια
σταθερή τεχνική και αποτελεί πηγή βαθιάς γνώσης.
• Ο αναγνώστης θα μπορέσει να κατανοήσει, τόσο, γιατί
ορισμένα παιδιά καταφεύγουν στη βία για να αντιμετωπίσουν τις εσωτερικές τους συγκρούσεις και τα αναπτυξιακά τους ελλείμματα, όσο και το πώς πραγματοποιείται η
θεραπεία των βίαιων παιδιών.
εκδόσεις ποιότητας

Ορισμένα από τα θέματα που αναλύονται στο βιβλίο:

• Η αύξηση της βίας των νέων
• Ο εκφοβισμός (bullying)
• Αυτοκτονικός ιδεασμός
• Παιδιά που σκοτώνουν και
σκοτώνονται

• Θανατηφόρα παιδική κακοποίηση
• Πως μπορούμε να βοηθήσουμε
• Εξουδετέρωση του τρόμου
• Μπορεί η ανατροφή
να μετριάσει τη βία;
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Εκδηλώσεις - εικαστικά - τέχνες
Έκθεση για τον Οδυσσέα

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα διοργάνωσαν έκθεση βιβλίων, με τίτλο: «Ο
πολύγλωσσος Οδυσσέας», με μεταφράσεις της
Οδύσσειας στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση ξεκίνησε στις 27 Απριλίου και θα διαρκέσει έως και τις 29 Μαΐου, στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ. Στην έκθεση παρουσιάζονται σπάνιες εκδόσεις της Κεντρικής Βιβλιοθήκης
του ΑΠΘ (μεταφράσεις της Οδύσσειας). Τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 θα πραγματοποιηθούν δρώμενα σχετικά με την Οδύσσεια, στο Αμφιθέατρο της
Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται αναγνώσεις, μια στρογγυλή τράπεζα για την επίδραση της Οδύσσειας στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία, θεατρικό αναλόγιο, προβολή βίντεο
κ.α. Περισσότερες πληροφορίες: www.frl.auth.gr/
odyssee.

Γέφυρες ζωής

Γέφυρες ανάμεσα στην επιστήμη και την καθημερινή ζωή, το παρόν και το παρελθόν, την υψηλή τεχνολογία και την παιδική αθωότητα, τις μητροπόλεις
του πλανήτη με τις πιο απομονωμένες περιοχές
του χάρτη, την κρατική εξουσία και τον πολίτη "στήνει" το φετινό TEDxThessaloniki 2015, που θα διεξαχθεί στις 23 Μαΐου, στο Βασιλικό Θέατρο. Μεταξύ
των ομιλητών -σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην
ιστοσελίδα του TEDxThessaloniki- θα είναι η Μελίσσα Φλέμινγκ, επικεφαλής Επικοινωνιών και εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες (UNHCR), ο Ισαάκ Χόλμαν, σχεδιαστήςερευνητής που αγωνίζεται για δικαιοσύνη στην παγκόσμια υγεία, ο προγραμματιστής Θεοδόσης Σαπουνίδης, αλλά και η ηθοποιός Πηνελόπη Σταυροπούλου, που έρχεται να μας δείξει πώς γεφυρώνεις
το κενό που αφήνει στη ζωή σου μια εξάρτηση. Περισσότερες πληροφορίες: www.tedxthessaloniki.
com.

Εκθέτει στις Βρυξέλλες

Ιδιαίτερα τιμητική είναι η επιλογή της εικαστικού Λιζέττας Βασιλειάδη να εκθέσει τη δουλειά της στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες από τις 22 Μαΐου έως τις 17 Ιουλίου 2015. Η έκθεση της λέγεται
«Φώς» και περιλαμβάνει 28 έργα μεγάλων διαστάσεων. Η Λιζέττα Βασιλειάδη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Αρχικά σπουδάζει αρχιτεκτονική και Καλές
Τέχνες παράλληλα στη Ρώμη, αλλά μετά στρέφεται
και αφοσιώνεται ολοκληρωτικά στη ζωγραφική. Ακολουθεί μια πολύχρονη μαθητεία στην Ιταλία και την
Ελλάδα κοντά σε δασκάλους Ιταλούς, Ρώσους και
Έλληνες, για να αποκτήσει έπειτα το δικό της atelier.
Σήμερα ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Είναι παντρεμένη με τον Κρίτωνα Βασιλειάδη και έχουν μια
κόρη, τη Δελίνα, επίσης ζωγράφο.
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Προσωπογραφίες αγωνιστών

Εγκαινιάστηκε την Δευτέρα 4 Μαΐου στον εκθεσιακό χώρο του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης (Μέγαρο Μπίλλη - Πλ. Ιπποδρομίου, τηλ. 2310 264668)
έκθεση λιθογραφίας με τίτλο: «Προσωπογραφίες
Αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης». Η έκθεση
περιλαμβάνει πλήθος χαρακτικών, στα οποία αποτυπώνονται οι μορφές Αγωνιστών της Επανάστασης
του 1821, καθώς επίσης τεκμήρια που αφορούν σε
νεκρικές μάσκες των ηρώων, οι οποίες αποδίδουν
τα χαρακτηριστικά των αγωνιστών, όπως αυτά αποτυπώνονται από τους σχεδιαστές - λιθογράφους
Adam Friedel, Giovanni Boggi, και Karl Krazeisen. Η
έκθεση διοργανώνεται σε συνεργασία με το Εθνικό
Ιστορικό Μουσείο και θα διαρκέσει έως τις 26 Ιουνίου.

Η hijo nam και η ιστορία

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την έκθεση «Hijo Nam: Ιn dialog with Greek
History» (Η Hijo Nam σε διάλογο με την ελληνική
ιστορία), που επιμελείται η καθηγήτρια της ιστορίας
της τέχνης με έδρα τη Νέα Υόρκη Δρ. Θάλεια Βραχοπούλου. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα εμπνευσμένα από την επαφή της καλλιτέχνιδος με τα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.
Τα έργα που περιλαμβάνονται στην ανήκουν σε διάφορες περιόδους της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας,
όπως στην Αρχαϊκή, Κλασική και Ρωμαϊκή, ωστόσο η
Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη περισσότερο γνωστή
για τα ελληνιστικά της ευρήματα, τα οποία και αποτελούν μεγάλο μέρος των αντικειμένων που εκτίθενται στο μουσείο. Διάρκεια έως 14 Ιουλίου. Μανόλη
Ανδρόνικου 6,τηλ. 2313 310 201.

Τα «Επίκαιρα» της Αθανασοπούλου

«Επίκαιρα» είναι ο τίτλος της έκθεσης της Λένας
Αθανασοπούλου που θα εγκαινιαστεί στην γκαλερί Ζήνα Αθανασιάδου την Παρασκευή 22 Μαΐου.
Η Λένα Αθανασοπούλου με απλά εργαλεία κοπής
χαρτιού "καταστρέφει" τα τεκμήρια της επικαιρότητας
του περιοδικού τύπου για να δημιουργήσει ένα νέο
λεξιλόγιο μορφών, κειμένων, σωμάτων, τοπίων, χώρων, τόπων ακόμη και αίσθησης του χρόνου. Η πράξη αυτή είναι μια μορφή ακύρωσης των προτύπων
των ισχυρών και των αδύναμων, στερεότυπα που
κυριαρχούν σε κάθε είδος είδησης. Διάρκεια έκθεσης έως τις 15 Ιουνίου. Π.Π.Γερμανού 5, τηλ. 2310
275 985.

Γαστρονομία σε φωτογραφία

Έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο «Οι Θεσσαλονικείς τρώνε / Η γαστρονομική ιστορία της πόλης» διοργάνωσε ο δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Κολέγιο «Περρωτής» της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων του 5ου THESSALONIKI FOOD FESTIVAL. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 11 έως τις 31 Μαΐου, στο φουαγιέ του δημαρχείου με φωτογραφικό
υλικό από χώρους εστίασης της πόλης, που αφορά
στην περίοδο 1920 – 2000. Πρόκειται να φιλοξενήσει φωτογραφίες από προσωπικά αρχεία Θεσσα-

λονικέων, οι οποίες συγκεντρώνονται μετά από σχετική πρόσκληση που απευθύνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με τη συνεργασία του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Το υλικό που θα συλλεχθεί πρόκειται να
παρουσιαστεί και στο πλαίσιο του τριήμερου συνεδρίου της Αμερικάνικης Γεωργικής με τίτλο «Γαστρονομική Ελλάδα: σύμπτυξη ιδεών, λαών και πρώτων
υλών», από τις 8 έως τις 10 Μαΐου.

Δημόσια ρολόγια

«Δημόσια μηχανικά ρολόγια στην Ελλάδα 15ος –
20ος αιώνας» είναι ο τίτλος της έκθεσης του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας που παρουσιάζεται στο Βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ (Τσιμισκή 11). Οι επιμελητές Ανδρέας Λυμπεράτος και Δημήτρης Χαριτάτος, με στοιχεία
που συνέλεξαν από όλον τον ελλαδικό χώρο, παρουσιάζουν πτυχές του φαινομένου της δημόσιας
ωροδοσίας. Ο δημόσιος χρόνος και ο σαφής, κοινός προσδιορισμός του είναι φαινόμενο των τελευταίων αιώνων και είχε σημαντικές επιπτώσεις στον
κοινωνικό και οικονομικό βίο. Τα δημόσια ρολόγια, και
κυρίως οι πύργοι ρολογιών, υπήρξαν επί αιώνες η
κοινή χρονική αναφορά που βαθμονόμησε τις ανθρώπινες δραστηριότητες και, ως συνέπεια, μετέβαλε την αντίληψη για τη ροή των γεγονότων και τη
διάρθρωση της καθημερινότητας. Πληροφορίες τηλ.
2310 288 036, διάρκεια έως 16 Μαΐου.

Μινιατούρα στη Ρω

Η αίθουσα τέχνης «Ρω» μας προσκαλεί στην ομαδική έκθεση Μινιατούρας 2015, που για 14 χρονιά διοργανώνει ο ΣΚΕΤΒΕ, ο 30 χρονών Σύλλογος Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Βορείου Ελλάδος. Ρωμανού
5, τηλ. 2310 226 552.

Βυζαντινή Τέχνη

Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης τελεί η έκθεση «Η Βυζαντινή Τέχνη και η εξέλιξή της έως σήμερα», που διοργανώνουν η Εταιρεία
Μακεδονικών Σπουδών και ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Αγιογράφων, στην Πινακοθήκη της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις
29 Μαΐου 2015 και οι ώρες λειτουργίας της θα είναι από Κυριακή έως Παρασκευή 9 π.μ. με 2 μ.μ. Στην
έκθεση συμμετέχουν οι: Νίκος Βλαχογιάννης, Αδαμαντία Γιαννοπούλου Μπίλλια, Βασίλειος Θεοδωράκος, Μαρία Ιωαννίδου, Σπύρος Καρέλας, Δήμητρα Κοντοπούλου, Κωνσταντίνος Κουγιουμτζής, Χρήστος Λιόντας, Δημήτριος Μανιάτης, Πέτρος Μπιλιούμπασης, Παναγιώτης Μπουτσικάκης, Κωνσταντίνος
Ξενόπουλος, Σωτήριος Παναηλίδης, Σοφία Παπάζογλου, Μαρία Σιδέρη, Παντελία Στογιάννη, Κωνσταντίνα Συλίκου, Μαρία Τοτού, Δημήτριος Τσιάντας και
Μαρία Χατζοπούλου. Εθνικής Αμύνης 4, τηλ. 2310 –
271195.

Τα «e-mails» του 19ου αιώνα

Στην εποχή των posts, των e-mails και των tweets το
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού φιλοξενεί έκθεση
για τα τηλεγραφήματα. Σε αυτόν τον νοσταλγικό τρόπο επικοινωνίας είναι αφιερωμένη η έκθεση «Λόγος
VI: Το τηλεγράφημα» σε συνδυασμό με έκθεση φωτογραφίας του Σπύρου Στάβερη που εμπνέεται από
αυτά του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. Η
έκθεση πραγματοποιείται με υλικό από τη συλλογή
του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ. Τουλάχιστον
300 τηλεγραφήματα από τις εταιρίες που λειτουργούσαν στη Θεσσαλονίκη από τα τέλη του 19ου αιώνα και μέχρι τα μέσα του 20ού συγκεντρώθηκαν
από τον συλλέκτη-συνταξιούχο του ΟΤΕ, Μιχάλη Τσιπίδη. H έκθεση θα φιλοξενείται έως 30 Σεπτεμβρίου.
Λεωφόρος Στρατού 2, τηλ. 2313 306 400.

Βιβλίο
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Βιβλιοπροτάσεις

Nέες εκδόσεις από τα βιβλιοπωλεία

Μόλις κυκλοφόρησαν. 10 νέα βιβλία της νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας από τις εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία
Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ - ΠΟΙΗΣΗ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

Mόνο

ΣΧ. 12χ17
ΣΕΛ. 454

6,62€

Η ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 12χ17
ΣΕΛ. 224

6,62€

Η ΑΣΑΛΕΥΤΗ ΖΩΗ

6,62€

ΑΓΡΑ

Mόνο
13,50€

Η ΑΚΡΑ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

Mόνο

ΣΧ. 12χ17
ΣΕΛ. 254

6,62€

Η ΘΑΛΑΣΣΑ Τ’ΑΔΕΡΦΙ ΜΟΥ
ΠΑΤΑΚΗ

ΣΧ. 14x21
ΣΕΛ. 558

6,62€

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

Mόνο

ΣΧ. 12χ17
ΣΕΛ. 288

Mόνο

ΣΧ. 12χ17
ΣΕΛ. 252

6,62€

Ο ΘΑΜΜΕΝΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Mόνο
16,92€

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΤΩΝ
ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΩΝ

ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΟΤΑΝ ΗΜΟΥΝ ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΙΡΒΙΝ ΓΙΑΛΟΜ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΣΧ. 12x21
ΣΕΛ. 190

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

Mόνο

Mόνο

ΣΧ. 12χ17
ΣΕΛ. 256

ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ
ΑΙΜΑ

Η ΦΟΝΙΣΣΑ

ΣΧ. 14χ21cm
ΣΕΛ. 438

Mόνο
15,93€

MΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

Ο ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ
ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

Mόνο

ΣΧ. 12χ17
ΣΕΛ. 242

6,62€

ΠΡΩΤΗ ΑΓΑΠΗ

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΩΡΗΣ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 12χ17
ΣΕΛ. 256

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

Mόνο

6,62€

ΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΚΕΡΑΣΙΕΣ
ΧΑΡΤΙΝΗ ΠΟΛΗ

ΣΧ. 14x21 cm
ΣΕΛ. 408

Mόνο

6,62€

ΣΧ. 12χ17
ΣΕΛ. 240

Mόνο
14,85€

ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΣΚΑΛ
ΕΝ ΠΛΩ

Mόνο

6,62€

ΣΧ. 12χ17
ΣΕΛ. 256

ΦΥΛΛΟ ΜΗΔΕΝ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Mόνο

ΣΧ. 14x21
ΣΕΛ. 248

12,96€

ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΙ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

Α.Α.ΛΙΒΑΝΗ

Mόνο

ΣΧ. 14x21
ΣΕΛ. 336

13,42€

Mόνο

ΣX. 14x21
ΣΕΛ. 286

13,00€

Mόνο

ΣΧ. 14χ21
ΣΕΛ. 126

8,65€

ΣΧ. 14x21
ΣΕΛ. 406

Mόνο

12,50€

ΣΧ. 14x21
ΣΕΛ. 96

Mόνο

9,59€

5
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Βιβλία χαμηλών τιμών
ΟΛΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΑΙ ΙΣΟΙ
ΚΟΝΙΔΑΡΗ

αθήνα θεσσαλονίκη
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

Mόνο

ΣΧ. 15χ15
ΣΕΛ. 110

5,00€

ΤΣΕ ΓΚΕΒΑΡΑ
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
(1956-59) ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

ΣΧ. 14x21
2 ΤΟΜΟΙ

Mόνο
3,00€

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΟΜΠΛΟΜΟΒΑ Ή ΟΙ ΚΑΚΟΙ
ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΝΕΟΙ
ΑΓΡΑ

Mόνο

ΣΧ. 14x21
ΣΕΛ. 412

4,50€

ΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ
ΙΣΟΡΡΟΠΟΝ

ΣΧ. 14x22
ΣΕΛ. 368

5,00€

3,50€

ΙΣΟΡΡΟΠΟΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ο ΜΑΚΕΔΩΝ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

Mόνο

6,90€

ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΔΕΛΦΩΝ
LECTOR

ΣΧ. 14x22
ΣΕΛ. 384

ΣΧ. 14x22
ΣΕΛ. 472

Mόνο

4,00€

ΤΕΤ Α ΤΕΤ
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

3,00€

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

Mόνο

8,00€

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ
/ ΖΑΚ-ΥΒ ΚΟΥΣΤΩ
ΑΛΚΥΩΝ

Mόνο

ΣΧ. 14x22
ΣΕΛ. 80

Mόνο

4,00€

Η ΤΕΛΕΙΑ ΖΩΗ ΤΟΥ
ΓΟΥΙΛΙΑΜ ΣΙΝΤΙΣ

Mόνο

6,00€

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
ΟΙ ΠΑΤΑΤΕΣ
ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ
ΚΑΙ Η ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ τους ΑΞΙΑ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 21x28
ΣΕΛ. 240

ΣΧ. 14x21
ΣΕΛ. 226

ΚΕΔΡΟΣ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

6,90€

ΚΕΔΡΟΣ

ΚΕΔΡΟΣ

Η ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

ΣΧ. 14x22
ΣΕΛ. 400

ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΗΣ

Η ΔΙΑΨΕΥΣΗ

Mόνο

ΣΧ. 12x19
ΣΕΛ. 80

Mόνο

Mόνο

ΣΧ. 21x28
ΣΕΛ. 240

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

ΣΧ. 22x28
ΣΕΛ. 144

ΣΧ. 17x24
ΣΕΛ. 336

Mόνο

3,00€

ΤΟ ΜΕΛΙ - Η ΓΛΥΚΙΑ
ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

Mόνο

3,00€

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ
ΙΣΟΡΡΟΠΟΝ

ΣΧ. 17χ21
ΣΕΛ. 128

Mόνο

2,00€

ΝΟΣΤΡΑΔΑΜΟΣ – ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΚΟΝΙΔΑΡΗ

ΣΧ. 17x24
ΣΕΛ. 310

Mόνο
5,00€

Mόνο

ΣΧ. 15x21
ΣΕΛ. 112

3,00€

Mόνο

ΣΧ. 17x24
ΣΕΛ. 688

5,00€

ΣΧ. 11x16
ΣΕΛ. 148

Mόνο

4,00€

ΣΧ. 14x16
ΣΕΛ. 336

Mόνο

5,00€
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Βιβλία χαμηλών τιμών
ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΒΓΟ

ΣΧ. 14x24
ΣΕΛ. 460

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΚΕΔΡΟΣ

Mόνο

ΣΧ. 14x21
ΣΕΛ. 366

3,80€

ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ
ΜΟΝΟ Η ΑΓΑΠΗ

ΣΑΝ ΤΟ ΜΕΤΑΞΙ
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

3,50€

ΑΣΚΗΣΗ, ΥΓΙΕΙΑ, ΟΜΟΡΦΙΑ
LECTOR

3,00€

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ

Mόνο
3,00€

ΚΟΛΑΣΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
ΚΑΙ ΝΙΡΒΑΝΑ
ΚΟΝΙΔΑΡΗ

ΣΧ. 17x24
ΣΕΛ. 398

5,00€

Mόνο

ΣΧ. 16x21
ΣΕΛ. 110

12,00€

ΣΧ. 14x22
ΣΕΛ. 204

Mόνο

5,00€

ΣΧ. 14x21
ΣΕΛ. 278

5,00€

ΙΜΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΣ

Mόνο

4,50€

Mόνο

ΣΧ. 27χ36
ΣΕΛ. 64

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ
ΣΕ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

ΣΧ.12x20
ΣΕΛ. 328

Mόνο

4,00€

ΦΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΧ. 13x18
ΣΕΛ. 352

Mόνο

5,50€

Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΑΛΛΩΝ

ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ

6,00€

Mόνο

10,00€

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ

ΣΧ. 27χ36
ΣΕΛ. 64

Mόνο

5,00€

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

ΣΧ. 14x21
ΣΕΛ. 350

ΣΧ.14x21
ΣΕΛ. 442

ΜΥΡΤΟΣ

ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΝΕΜΩΝ

Mόνο

Mόνο

ΣΧ. 17x24
ΣΕΛ. 422

3,00€

ΚΟΝΙΔΑΡΗ

ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΝΗΣΙΔΕΣ

ΣΧ. 14x22
ΣΕΛ. 328

ΑΒΓΟ

Mόνο

Mόνο

ΣΧ. 14x21
ΣΕΛ. 302

LECTOR

ΙΗΣΟΥΣ – ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

4,50€

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

ΥΓΙΕΙΝΟΣ ΥΠΝΟΣ

Mόνο

ΣΧ. 14x22
ΣΕΛ. 144

ΑΚΡΙΤΑΣ

ΣΧ. 16x21
ΣΕΛ. 112

ΣΧ. 14x22
ΣΕΛ. 334

ΟΙ ΝΕΡΑΙΔΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝ

ΙΣΛΑΜ

Mόνο

6,00€

LECTOR

Mόνο

ΣΧ. 14χ22
ΣΕΛ. 288

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

ΖΑΦΕΙΡΕΝΙΑ ΜΑΤΙΑ

Mόνο

5,50€

7

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

Mόνο

6,00€

ΣΧ. 14x22
ΣΕΛ. 422

Mόνο

6,00€
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παιδικά βιβλία προτάσεις
ΘΑ Σ’ ΑΓΑΠΩ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
ΕΡΩΣΣΗ

ΣΧ. 24x20
ΣΕΛ. 28

ΠΑΤΑΚΗ

Mόνο

10,80€

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
ΤΗΣ ΑΝΑΣΑΣ

Mόνο
12,51€

SUSAETA

ΣΧ. 24x29
ΣΕΛ. 36

Mόνο
13,32€

Mόνο
11,62€

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ

ΣΧ. 14x21
ΣΕΛ. 496

Mόνο
14,99€

ΣΤΗ ΦΥΣΗ

Mόνο

7,67€

ΣΧ. 20x27
ΣΕΛ. 36

ΣΧ. 21x29
ΣΕΛ. 74

ΣΧ. 23x21
ΣΕΛ. 96

Mόνο
11,61€

Ο ΑΡΚΟΥΔΑΚΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΥΣ
ΙΚΑΡΟΣ

ΣΧ. 17x17
ΣΕΛ. 10

ΚΕΔΡΟΣ

Mόνο
7,67€

ΣΧ. 21x29
ΣΕΛ.28

ΣΧ. 14x21
ΣΕΛ. 140

Mόνο

8,10€

Mόνο
10,71€

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

ΣΧ.27x23
ΣΕΛ. 28

ΜΙΑ ΑΛΛΙΩΤΙΚΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗ
ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ

Mόνο

ΣΧ.21x29
ΣΕΛ.30

SUSAETA

Mόνο
12,57€

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΠΙΤΙ
ΠΑΤΑΚΗ

Mόνο

ΣΧ. 24x28
ΣΕΛ. 126

ΨΥΧΟΓΙΟΣ

14,31€

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧ. 19χ19
ΣΕΛ. 30

11,69€

Ο ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ ΚΑΙ Η
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΛΙΘΟΣ

Mόνο

Mόνο

ΣΧ. 14x21
ΣΕΛ. 472

12,51€

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ

ΔΙΑΠΛΑΣΗ

Mόνο

3,21€

ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

Mόνο

6,00€

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ…ΠΡΟΣ
ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΝΑ
ΜΑΓΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΑΓΚΥΡΑ

Α.Α.ΛΙΒΑΝΗ

ΣΤΗ ΦΑΡΜΑ

ΣΧ. 20x27
ΣΕΛ. 36

Mόνο
11,52€

ΙΚΑΡΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΧ. 24x28
ΣΕΛ. 174

ΣΧ. 20x23
ΣΕΛ. 176

ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΣΤΗΝ
ΚΑΡΔΙΑ ΓΡΑΦΩ ΓΡΑΜΜΑ
ΣΤΗ ΜΑΜΑ ΔΙΑΠΛΟΥΣ

ΜΑΪΟΣ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΡΑ

ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ

ΣΧ. 21x29
ΣΕΛ. 54

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ 1 ΕΤΟΥΣ

από τα βιβλιοπωλεία

ΣΧ. 14x21
ΣΕΛ. 360

9,90€

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΘΩΣ

Mόνο

7,15€

ΣΧ.14χ21
ΣΕΛ. 186

Mόνο

8,10
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Παιχνίδια
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Πέπα, σετ ζωγραφικής
με στένσιλ

Πέπα, λούτρινο
γουρουνάκι 27 εκ.

Nenuco μαλακό μωρό

16,00€

15,00€
Lego StarWars

13,90€
Πέπα, σετ φιγούρες
Πουλάκι που μιλάει
Little live pets

100 Mαγικά τρικ

19,99€

17,99€
Άννα η πριγκίπισσα

24,99€

Ποντικοπαγίδα

11,99€

Φιγούρα
Σούπερμαν

19,99€
Timargo

Eπιτραπέζιο
Χελωνονιντζάκια
Η μάχη της πίτσας

16,65€

Ηotwheels

7,00€

8,00€

Φιγούρα
Χελωνονιντζάκια

9,99€

O μικρός ψαράς

9,99€
11,99€

Plexi Flexi

14,99€

Φιγούρες
Toy Story

10,00 €
Ρομποτικό χέρι

Mπασκέτα για πόρτα

9,99€

Playmobil 1-2-3 αχυρώνας

Τρίωψ,
ενυδρείο με
πρoϊστορικά
ψάρια

15,00€

11,10€

23,99€

19,99€

Μάιος 2015 Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς
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Οι συνταγές της Κικής
Φακές με δάφνη και ρίγανη
Υλικά:

•
•
•
•

Aπό την Κική Εμμανουηλίδου

Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Ο Μάιος μας έφτασε κι είναι
καιρός πλέον να «ελαφρύνουμε»
τα γεύματά μας και, όπως αφαιρούμε ρούχα από την ενδυμασία
μας λόγω της καλοκαιρίας, έτσι
πρέπει να προσπαθήσουμε να αποβάλλουμε περιττά κιλά, όσα μπορούμε…

1/2 κιλό φακές ψιλές
1/2 κούπα ελαιόλαδο
1 κρεμμύδι σε κύβους
1 πράσο, ψιλοκομμένο

• 2 σκελίδες σκόρδο,
κομμένες σε φετάκια
• 2 φύλλα δάφνη
• ζωμός λαχανικών ή νερό
• λίγη ρίγανη
• αλάτι

Εκτέλεση:
Βράζετε τις φακές για 10 λεπτά και πετάτε το πρώτο νερό
τους. Σε καυτό λάδι σοτάρετε το κρεμμύδι, το πράσο και
το σκόρδο. Ρίχνετε τις φακές, τη δάφνη και το ζωμό. Σιγοβράζετε το φαγητό για περίπου 30 λεπτά. Προς το τέλος
αλατίζετε και πασπαλίζετε με τη ρίγανη. Σβήνετε τη φωτιά
και αφήνετε το φαγητό να χυλώσει.

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

Παραδοσιακή ελληνική κουζίνα

Στο βιβλίο αυτό θα βρείτε συνταγές από τη Θεσσαλονίκη που θεωρείται
το “Σταυροδρόμι των Γεύσεων”, τη Μακεδονία, αλλά και όλη την Ελλάδα.
Ανατρέχοντας στις σελίδες του θα βρείτε πολλές κατηγορίες φαγητών
για να δημιουργήσετε από ένα απλό καθημερινό πιάτο, μέχρι ένα Κυριακάτικο ή γιορτινό τραπέζι, για να εντυπωσιάσετε τους καλεσμένους σας.
Οι συνταγές που υπάρχουν στο βιβλίο αυτό είναι ένας συνδυασμός της
παραδοσιακής και της σύγχρονης ελληνικής κουζίνας.
Σχ. 14x21εκ., σελ. 240

Η Tσουκνίδα και οι θεραπευτικές της ιδιότητες
Συστατικά

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

Αμινοξέα, φλαβονοειδή γλυκοσίδια,
καροτενοειδή, 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 περιέχει φυτοστερόλες, β-σιτοστερόλη, λιγνάνες, τανίνες κτλ.

Θεραπευτικές ιδιότητες
Η τσουκνίδα είναι το καλύτερο αιμοκαθαρτικό και αιμοποιητικό βότανο
και τονωτικό για αδυναμία, εξάντηληση και αναιμία. Είναι αντιοξειδωτική, σπασμολυτική και ωφέλιμη σε αρθρίτιδα, ρευματισμούς και ισχυαλγία,
τονώνει την κυκλοφορία του αίματος
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
200 Βότανα
& οι θεραπευτικές τους ιδιότητες

Θα το βρείτε σε όλα τα
βιβλιοπωλεία.

Το βιβλίο αυτό είναι πολύτιμη πηγή γνώσης τόσο
για τους αρχάριους όσο και για τους 'προχωρημένους' στην ενασχόληση με τα βότανα. Και όταν
λέμε βότανα εννοούμε όλα τα φυτά των οποίων
κάποιο μέρος θεωρείται ότι έχει θεραπευτικές
ιδιότητες ή επιδρά με κάποιον τρόπο στον ανθρώπινο οργανισμό.
Σχ. 17x24εκ., σελ. 478

και εντέρων. Θεωρείται φυτό αφροδισιακό, αιμοστατικό, αντιδιαβητικό,
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 κανονικού βάρους του σώματος, είναι ευεργετικό
στη διανοητική κατάσταση, τη σεξουαλική ανικανότητα και δραστικό
κατά της υπέρτασης. Δυναμώνει το
συνδετικό ιστό (αίμα, οστά), νύχια
και μαλλιά. βοηθάει στη θεραπεία
του καλοήθους όγκου του προστάτη.
(Παρόμοιες ιδιότητες έχει και η τσουκνίδα η καυστική (Urtica urens).

Eφαρμογές
Αφέψημα: 30 γρ. του φυτού, αφήνουμε να βράσουν για 10 λεπτά σε μισό
κιλό νερό, πίνουμε 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 οργανισμού και
ευεξία κάθε άνοιξη και φθινόπωρο)
πίνουμε 3-4 φλιτζάνια κατά τη διάρκεια της μέρας για τουλάχιστον 4

Tσουκνίδα η δίοικη

Oυρτίκη ή Kνίδη η δίοικη
Urtica dioica L.
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 και των
μαλλιών.

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς Μάιος 2015

Φεστιβάλ Γυμναστικής

Ο δήμος Θεσσαλονίκης, στην προσπάθεια που καταβάλλει για την κάλυψη των αθλητικών αναγκών των κατοίκων, των συλλόγων και των φορέων της πόλης, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, διοργανώνει, σε συνεργασία με την
Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία (Ε.Γ.Ο.) το 17ο Φεστιβάλ Γενικής Γυμναστικής για όλους, 15, 16 και 17 Μαΐου
στο κλειστό γυμναστήριο της Χ.Α.Ν.Θ. Σκοπός του Φεστιβάλ είναι η προβολή, η ανάπτυξη και η στήριξη της
γυμναστικής και η προώθηση της ιδέας των ομαδικών γυμναστικών επιδείξεων μέσα από μια γιορτή που απευθύνεται σε όλους και αποσκοπεί στη συγκέντρωση αθλουμένων απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας. Επίσης, στην ενίσχυση
της χαράς της συμμετοχής, της ομαδικής εμπειρίας καθώς
και η ανάδειξη των νέων κινητικών αντιλήψεων. Δηλώσεις συμμετοχής ως την Τρίτη 12 Μαΐου 2015. Πληροφορίες: Γρ. Λαμπράκη και Κλεάνθους 57, τηλ. 2310958350
(ες.102).

«μόνον εσέ, Ρωτόκριτε»
Με πρωτοβουλία του Τομέα Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας Α.Π.Θ., και
αφορμή τη διδασκαλία του εμβληματικού κειμένου της
Κρητικής Λογοτεχνίας Ερωτόκριτος, γεννήθηκε και εξελίχθηκε η σκέψη μιας συνεργασίας με την ιστορικό τέχνης Ίριδα Κρητικού, που θα είχε ως αντικείμενο μια εικαστική έκθεση με θέμα το έργο. Η εικαστική έκθεση με
τίτλο “«μόνον εσέ, Ρωτόκριτε”: ένας εικαστικός διάλογος
με το έργο του Βιτσέντζου Κορνάρου», που από τις 29/4
έως τις 15/6 παρουσιάζεται στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. στη Θεσσαλονίκη, στη συνέχεια, με την υποστήριξη των Δήμων Σητείας και Ηρακλείου θα μεταφερθεί
στην Κρήτη φιλοξενούμενη αρχικά στη Σητεία (γενέτειρα του Βιτσέντζου Κορνάρου) και κατόπιν στο Ηράκλειο,
ενώ αργότερα θα μεταφερθεί στο Ρέθυμνο, τα Χανιά και
την Αθήνα. Στο πλαίσιο της έκθεσης θα διεξαχθεί επίσης
ένα Διεθνές Συνέδριο για τον Ερωτόκριτο διοργανωμένο
από τον Τομέα Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών
του ΑΠΘ τον Μάιο στη Θεσσαλονίκη (28/29 Μαΐου 2015).
Αγίου Δημητρίου 159Α . Επιμέλεια Ίρις Κρητικού.
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14-17 ΜΑΪΟΥ 2015

1ο THESSALONIKI SCIENCE FESTIVAL

Το 1ου Thessaloniki
Science Festival συνδιοργανώνεται από το Δήμο
Θεσσαλονίκης, το British
Council, τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «Επιστήμη
Επικοινωνία - SciCo», την
HELEXPO-ΔΕΘ και τον
Πολυχώρο Αθλητισμού και
Πολιτισμού «WE» και τελεί
υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και
της Γενικής Γραμματείας
Έρευνας και Τεχνολογίας.
Στη διοργάνωση συμμετέχουν ακόμη η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, καθώς και
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα,
Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί,
Ερευνητικά και Τεχνολογικά Ινστιτούτα και άλλοι
φορείς της Θεσσαλονίκης.
Το
1ο
Thessaloniki
Science Festival που θα
πραγματοποιηθεί στο Περίπτερο 8 της Διεθνούς

Έκθεσης
Θεσσαλονίκης
και στον Πολυχώρο Αθλητισμού και Πολιτισμού
«WE» (Λεωφ. Γ΄ Σεπτεμβρίου) από τις 14 έως τις 17
Μαΐου 2015, απευθύνεται
σε μικρούς και μεγάλους με
στόχο την επικοινωνία της
επιστήμης στο ευρύ κοινό.
Στο πλαίσιο του θα υλοποιηθούν δράσεις και εκδηλώσεις όπως πειράματα, εργαστήρια, διαδραστικές εκθέσεις, ομιλίες και πολιτιστικά δρώμενα, που αφορούν

Πληροφορίες:
www.thessalonikisciencefestival.gr.

Εκπομπή στο χωριό

Με τη Νέλη Βυζαντιάδου – Παρίντα

Νέος κύκλος ομιλιών

Ένας νέος κύκλος διαδραστικών ομιλιών, με την ψυχοθεραπεύτρια Νέλη Βυζαντιάδου – Παρίντα, με τίτλο «Συνομιλώντας με το άγχος μας», ανοίγει το Μάιο στην αίθουσα εκδηλώσεων του βιβλιοπωλείου Μαλλιάρης ΠαιδείαΑνατόλια (Δ. Γούναρη 39, Καμάρα, τηλ. 2310277113).
Το πρόγραμμα των ομιλιών έχει ως εξής: «Συνομιλώντας με το άγχος μας… μια πρώτη γνωριμία…», Δευτέρα
4 Μαΐου, ώρα 6.30 μ.μ. «Θα τα καταφέρω; Η επίδοση και
η απόδοση ως μεταβλητές άγχους…», Δευτέρα 11 Μαΐου,
ώρα 6.30 μ.μ. «Κι αν μείνω μόνος; Συναντώντας το άγχος μοναξιάς…», Δευτέρα 18 Μαΐου 2015, ώρα 6.30 μ.μ.
«Όλα κάποτε τελειώνουν… μιλώντας για το άγχος αποχωρισμού…», Δευτέρα 25 Μαΐου, ώρα 6.30 μ.μ. Η είσοδος
είναι ελεύθερη.

σε θεματικές ενότητες όπως
η φυσική, η χημεία, η βιολογία, τα μαθηματικά, η
γαστρονομία, η καινοτομία
και η επιχειρηματικότητα,
η ρομποτική, η ψηφιακή
τεχνολογία, η ιστορία και η
φιλοσοφία της επιστήμης.
«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα νέο θεσμό /
φεστιβάλ, με εμβέλεια στην
ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ώστε να επεκτείνουμε την επισκεψιμότητα προς την πόλη, με
αφορμή τα θέματα της επιστήμης και της καινοτομίας» τονίζει ο Αντιδήμαρχος
Τουρισμού, Διεθνών Σχέσεων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Σπύρος Πέγκας.

Στη γενέτειρα της, στο
Σταυρό Ημαθίας, παρουσίασε τα βιβλία της η συνεργάτιδα μας συγγραφέας βιβλίων – γευσιγνώστρια Κική Εμμανουηλίδου, όπου
αποκάλυψε τα μυστικά της
παραδοσιακής ποντιακής

συνταγής για «κιλτιρίτσια»
(γιουβαρλάκια με πλιγούρι,
κόκκινη σάλτσα και καυτερή πιπεριά). Η παρουσίαση
έγινε στα πλαίσια γυρισμάτων της εκπομπής «Σεργιάνι στην Ελλάδα» που παρουσιάζει στην Πέλλα TV

ο Μελέτης Σισμανίδης και
μεταδίδεται κάθε Κυριακή
στη μία το μεσημέρι. Στην
πλατεία του χωριού, με την
οργάνωση του προέδρου
της τοπικής κοινότητας
Σταύρου Τουτουντζίδη και
την συνεργασία των πολιτιστικών συλλόγων Σταυρού Ημαθίας «Πρόοδος»
και «Εστία», παρουσιάστηκαν παραδοσιακά εδέσματα
της περιοχής από γυναίκες
του χωριού και παραδοσιακοί χοροί από τα συγκροτήματα των συλλόγων. Η
κ. Εμμανουηλίδου προσέφερε βιβλία στον δήμαρχο
Αλεξάνδρειας Παναγιώτη
Γκυρίνη, τον Ιερέα του χωριού, τον πρόεδρο της κοινότητας και τις βιβλιοθήκες των συλλόγων. Η εκπομπή θα μεταδοθεί εντός του
Μαΐου.
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Μαγειρική - Βότανα
Από το δήμο Θεσσαλονίκης

Ευρωπαϊκό Παιδικό Φεστιβάλ
Συνέχεια από τη σελ. 1

«Elephantastico», που διοργανώνεται από τη Διεύθυνση
Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, το
οποίο λαμβάνει ευρωπαϊκό χαρακτήρα, λόγω της συμμετοχής καλλιτεχνών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και εξαιτίας του αφιερώματος στην πόλη της Κολωνίας από τη
Γερμανία, η οποία είναι αδελφοποιημένη με την πόλη της
Θεσσαλονίκης.
Η συμμετοχή και η είσοδος στο σύνολο των εκδηλώσεων που θα γίνουν σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους της Θεσσαλονίκης είναι δωρεάν, ενώ χαρακτηριστικό γνώρισμα των εκδηλώσεων αποτελεί το κάλεσμα για
ενεργό συμμετοχή παιδιών και γονέων στα δρώμενα. Οι
εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε χώρους εντός και
εκτός των παιδικών βιβλιοθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ συνεργασία θα υπάρχει με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, το Γαλλικό Ινστιτούτο, το Βρετανικό Συμβούλιο, το Ελληνοϊσπανικό Κέντρο Πολιτισμού και το
Goethe Institut.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του «2ου Ευρωπαϊκού
Παιδικού Φεστιβάλ» διαμορφώνεται ως εξής:“Παίζοντας
μαγικά στις βιτρίνες του ΟΤΕ” 15 16-17/5/2015 . Εργαστήριο: “Αρχιτεκτονικά Παιχνίδια” 15-16-17/5/2015.
Αφήγηση παραμυθιών: “Ταξιδεύοντας στον Θερμαϊκό”
16-17/5/2015. Εργαστήριο κατασκευής κοσμημάτων: “Τα
παιδιά ξεναγούνται στο χώρο της αργυροχρυσοχοΐας”
16/5/2015 . Εργαστήριο κατασκευής κοσμημάτων: “Λιώνω το μέταλλο και κατασκευάζω κοσμήματα” 17/5/2015 .
Εργαστήριο κεραμικής 15-16-17/5/2015 (Σύλλογος αγγειοπλαστών - κεραμιστών Β. Ελλάδας). Εργαστήριο δημιουργικής γραφής: “Ξεκινώντας με μια φράση” 16-17/5/2015
Παράσταση τσίρκου: “Ghost Ship”. 16-17/5/2015 (Cirkus
Trochu Jinak από την Τσεχία).Θεατρικό Παιχνίδι: “Παίζοντας με τα Μνημεία” 15-16-17/5/2015 (Συνεργασία με
το Τμήμα Θεάτρου Α.Π.Θ.).Παράσταση με ζογκλέρ του
Michelle Caffagi 15/5/2015 (Συνεργασία με το Ιταλικό Ινστιτούτο). Παράσταση κλόουν “Circo Labile” 16/5/2015
(Συνεργασία με το Ιταλικό Ινστιτούτο). Παράσταση κλόουν: “Pentaclown” 17/5/2015 (Συνεργασία με το Ιταλικό Ινστιτούτο). Ξεναγήσεις στις κεντρικές αγορές και τα
μνημεία της Θεσσαλονίκης 15-16-17/5/2015 (Thessaloniki
Walking Tours). Μουσική εκδήλωση: “Τα παιδιά γίνονται
μουσικοί του δρόμου” 17/5/2015. Παιδική παράσταση
τσίρκου “Radelitos” από τη Κολωνία της Γερμανίας (Συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης). Εργαστήριο: “Κάνε το δικό σου κόμικ” . Μουσικό παραμύθι:
“Η Ροζαλία με τις τρεις κοτσίδες”.

Ενδιάμεσες εκπτώσεις
Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης με ανακοίνωση
του ενημέρωσε τους εμπόρους και καταναλωτές ότι θα
ισχύσει η εφαρμογή του θεσμού των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων «mid-season sales», το πρώτο δεκαήμερο
του Μαΐου 2015. Η πρώτη μέρα έναρξης των εκπτώσεων
θα είναι η 2 Μαΐου και η τελευταία μέρα των εκπτώσεων
θα είναι το Σάββατο 9 Μαΐου 2015.Κατά τη διάρκεια των
εκπτώσεων, πέραν της αναγραφής της παλαιάς και της νέας τιμής των προϊόντων και υπηρεσιών που πωλούνται
με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική
επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Βάσει του ίδιου Νόμου
4177/2013, οι εμπορικές επιχειρήσεις δύνανται (προαιρετικά) να λειτουργήσουν την Κυριακή 3 Μαΐου 2015 (πρώτη Κυριακή της ενδιάμεσης ανοιξιάτικης εκπτωτικής περιόδου του Μαΐου 2015).Προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων για την Κυριακή 3 Μαΐου
είναι από τις 11 το πρωί έως 6 το απόγευμα.
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7-10 Μαϊου

12η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου

Συνέχεια από τη σελ. 1

Μαΐου, περιλαμβάνει αφιέρωμα στην Ιβηροαμερικανική λογοτεχνία, Φεστιβάλ
Νέων Λογοτεχνών, θεματική ενότητα για το βιβλίο
και τη σχέση του με τις τέχνες, Παιδική και Εφηβική Γωνιά και ημερίδες και
συζητήσεις, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με κεντρικό άξονα το θέμα «Θρησκεία, Πολιτισμός και Πολιτική στον
21ο αιώνα».
Το αφιέρωμα στην ιβηροαμερικανική
λογοτεχνία, με τον τίτλο «Μακρινές Φωνές» (Voces lejanes)
περιλαμβάνει
συναντήσεις, συζητήσεις και ποιητικές βραδιές με προσκεκλημένους διακεκριμένους
συγγραφείς όπως οι: Εουσέβι Αγιένσα (ΚαταλονίαΙσπανία), Φλάβια Κομπάνι
(Αργεντινή), Ομάρ Φιγιερόα-Τούρσιος, (Κολομβία),
Μάρτα Μορελεόν (Μεξικό),
Αντριάνα Μοσκέρα-Νάνι,
(Κολομβία), Πέδρο Ολάγια
(Ισπανία), Χουάν Βιθέντε
Πικέρας (Ισπανία), Κάρμεν
Ποσάδας
(Ουρουγουάη)
και Νταμιάν Ταμπαρόφσκι
(Αργεντινή) κ.ά. To αφιέρωμα περιλαμβάνει επίσης
εκδηλώσεις για εμβληματικούς συγγραφείς όπως ο
Φερνάντο Πεσόα, ο Χόρχε
Λουίς Μπόρχες, ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες και ο
Εντουάρντο Γκαλεάνο.
Παράλληλα θα παρουσιαστεί έκθεση σκίτσων από 69
καλλιτέχνες της Λατινικής
Αμερικής και άλλων χωρών
υπό τον τίτλο «Tα πρόσωπα
του Γκάβο», αποτίνοντας
φόρο τιμής στον Γκαμπριέλ

Γκαρσία Μάρκες (σε συνδιοργάνωση με το φεστιβάλ
ΛΕΑ).Μουσικές βραδιές με
την Μάρτα Μορελεόν, ποιητικές βραδιές με την Φλάβια Κομπάνι και τον Χουάν
Βιθέντε Πικέρας, συμπληρώνουν το αφιέρωμα στην
ιβηροαμερικάνικη λογοτεχνία.
Στην έκθεση συμμετέχουν επίσης 14 ξένοι συγγραφείς, προσκεκλημένοι
από τα πολιτιστικά ινστιτούτα ή τις πρεσβείες των
19 ξένων χωρών που συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση. Πρόκειται για
τους συγγραφείς: Μαρλένε Στρεερούβιτς (Γερμανία), Ολιβιέ Ντελόρμ και
Ιβ Σαρλ Ζαρκά (Γαλλία),
Αχμέτ Οζγκιούνες (Τουρκία), Αντρέι Κούρκοφ (Ουκρανία), Όλγα Σλαβνίκοβα, Σεργκέι Σαργούνοφ
και Ντμίτρι Ίσκοβιτς (Ρωσία), Φλορίν Μαρινέσκου
και Μόνικα ΣαβουλέσκουΒουδούρη (Ρουμανία), Χερβόγιε Ιβάντσιτς και Ιβάν
Σερσέν (Κροατία), Αλεξάνταρ Προκόπιεφ και Τοισλάβ Οσμανλί (ΠΓΔΜ) κ.ά.
Ο ποιητής Μανόλης Αναγνωστάκης, στον οποίο αφιερώνει το Έτος 2015 ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα είναι
ο τιμώμενος έλληνας συγγραφέας, μαζί με τον κριτικό, δοκιμιογράφο και ποιη-

τή Ζήσιμο Λορεντζάτο. Στο
διήμερο Φεστιβάλ Νέων
Λογοτεχνών στις 8-9 Μαΐου, νέοι και ταλαντούχοι
συγγραφείς, που προτείνονται από ηλεκτρονικά και
έντυπα λογοτεχνικά περιοδικά, θα συμμετάσχουν
σε ανοιχτές συζητήσεις με
κριτικούς και με το κοινό
και θα παρουσιάσουν το έργο τους.
Η σχέση του βιβλίου με
τη μουσική, με το ντιζάιν
και με τον κινηματογράφο θα διερευνηθεί μέσα από
εκδηλώσεις, προβολές, διαγωνισμούς και εργαστήρια
με τη συνεργασία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, του φορέα
των βραβείων γραφιστικής
ΕΒΓΕ, του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Όπως κάθε χρόνο, θα
πραγματοποιηθούν περισσότερες από 60 εκδηλώσεις
που απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους και περιλαμβάνουν στην Παιδική
και Εφηβική Γωνιά: παρουσιάσεις βιβλίων, συναντήσεις με συγγραφείς και
εικονογράφους, θεατρικά,
εικαστικά και μουσικά δρώμενα, συζητήσεις που απευθύνονται σε γονείς και εκπαιδευτικούς, εργαστήρια.

Ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων πολιτισμού

Απασχόληση για 130 άτομα

Εκατό άτομα θα βρούνε
εργασία στον τομέα πολιτισμού και επιπλέον 30 άτομα
θα δοκιμάσουν να οργανώσουν και να «στήσουν»τη
δική τους μικρή επιχείρηση, στα πλαίσια προγράμματος που εφαρμόζει ο δήμος Θεσσαλονίκης για την
ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων στον τομέα του
πολιτισμού.

Ο δήμος Θεσσαλονίκης
διοργάνωσε ημερίδαωστην
Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημαρχείου, η
οποία εντάσσεται στις δράσεις ευαισθητοποίησης των
τοπικών επιχειρήσεων, που
υλοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης ως συμπράττων φορέας στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Πολιτισμός – Ανάπτυξη – Απασχόληση», στο
πλαίσιο του άξονα «Προτε-

ραιότητας 08- Διευκόλυνση της πρόσβασης στην
απασχόληση στις τρεις περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
2007-20013», Πράξη «Πολιτισμός: Η δημιουργική
πλευρά της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη».
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Παράδοξη Πατρίδα

Kινηματογράφος - θέατρο - μουσική 13

βουά. Στις 25 Δεκεμβρίου του 1977 ο Τσάρλι Τσάπλιν πεθαίνει στο Βεβί της Ελβετίας. Στριμωγμένοι οικονομικά, δυο φουκαράδες αποφασίζουν να κλέψουν το φέρετρό του και να ζητήσουν λύτρα από
την οικογένειά του. Πρωταγωνιστούν: Μπενουά
Πελβούρντ, Ρόσντι Ζεμ, Πίτερ Κογιότ, Κιάρα Μαστρογιάνι, Ναντίν Λαμπακί, Σελί Γκμαχ.

Θείος Βάνιας

Η New Star παρουσίασε σε πρώτη προβολή την
«Παράδοξη Πατρίδα» του δημοσιογράφου Νίκου
Ασλανίδη, ανήμερα του Ολοκαυτώματος των Πύργων στις 23 Απριλίου 1944 από τους Γερμανούς. Η
ταινία απέσπασε το 1ο βραβείο κοινού στο 17ο
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για την ιστορία του Στάθη Χαϊτίδη, ο οποίος τον
Απρίλιο του 1944, σε ηλικία 8 ετών είδε τους Ναζί
να ξεκληρίζουν την οικογένειά του. Οι Ναζί μπήκαν
στο χωριό του, ράντισαν με εύφλεκτη ύλη 353 κατοίκους και τους έκαψαν ζωντανούς. Εκείνος γλίτωσε την τελευταία στιγμή και διωκόμενος αργότερα
ως αριστερός, έφυγε στη Γερμανία. Εκεί καταφέρνει να γίνει Οδοντίατρος, να κάνει οικογένεια και
να δώσει στα παιδιά του τα ονόματα των αδικοχαμένων του αδελφών.

Η Λίλλυ Μελεμέ, με τη σκηνοθεσία της, αναλαμβάνει να μας ταξιδέψει στον κόσμο του «Θείου Βάνια» με έναν αξιοζήλευτο θίασο (Γιάννης Φέρτης,
Γιάννης Βόγλης, Στέλιος Μάινας, Έρση Μαλικένζου,
Μαρίνα Ψάλτη, Μελίνα Βαμβακά, Αλεξία Καλτσίκη,
Χάρης Χαραλάμπους) σε παραγωγή της «Λυκόφως» του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου στο Θέατρο
Αριστοτέλειον για λίγες παραστάσεις. Ο Θείος Βάνιας (1896-7), γραμμένος την ίδια περίπου εποχή
με τον «Γλάρο», αποτελεί ίσως το πιο «τσεχωφικό»
από τα έργα του κορυφαίου Ρώσου ποιητή των λεπτότατων αποχρώσεων, και συμπυκνώνει εκρηκτικά
το υπαρξιακό αδιέξοδο του φαινομένου που ονομάζεται «άνθρωπος», μέσα στον χώρο και τον χρόνο. Από Τετάρτη 13 έως και Κυριακή 24 Μαίου 2015.
Εθνικής Αμύνης 2, τηλ. 2310 262 051.

Αμάρτησα για το παιδί σου

Το τίμημα της δόξας

Βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα είναι η ταινία
«το τίμημα της δόξας» σε σκηνοθεσία Ξαβιέ Μπο-

Cinema Passionata

Η Μαρία Μαρκεσίνη, η ελληνικής καταγωγής διεθνής κλασική πιανίστα και τζαζ ερμηνεύτρια που ζει
στην Ολλανδία και έχει χαρακτηριστεί σε αμέτρητες ευρωπαϊκές κριτικές σαν ένα φαινόμενο της
εποχής μας, θα βρεθεί στη χώρα μας για μια μοναδική συναυλία, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, τη Δευτέρα 11 Μαΐου, μαζί με τους διεθνώς βραβευμένους Klazz Brothers. Η Μαρία Μαρκεσίνη συνδυάζοντας όχι μόνο τα δύο δυσκολότερα και πιο απαιτητικά είδη μουσικής, την κλασική και
την τζαζ, αλλά και δύο τελείως διαφορετικά όργανα, το σολιστικό πιάνο και τη φωνή, κατέκτησε τις
ευρωπαϊκές σκηνές με το αυθεντικό της στυλ και
την σπάνια μουσικότητά της. Μαζί τους θα βρεθεί
το φωνητικό σύνολο “Εν Χορώ”, υπό τη διεύθυνση
του Κωστή Παπάζογλου. Πληροφορίες: τηλ. 2310
895 800.

Underground

Πρώτη φωτογραφία

"Captain Jack is back and we’re not letting him go"
έγραψε στο twitter του ο παραγωγός των νέων
Πειρατών της Καραϊβικής, Jerry Bruckheimer και μας
έδωσε μία φωτογραφία του Capatian Sparrow. Ο
Johnny Depp αφού ξεπέρασε έναν σοβαρό τραυματισμό που είχε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων επέστρεψε δριμύτερος. H νέα ταινία "Pirates
of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales" είναι
η 5η κατά σειρά και τα γυρίσματά της γίνονται σε
αυστραλιανό έδαφος υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες των Espen Sandberg και Joachim Rønning. Ο
Captain Jack Sparrow αυτή τη φορά αναζητά τη
θρυλική Τρίαινα του Ποσειδώνα σε μία προσπάθεια να επιβιώσει από τους πειρατές φαντάσματα, που απέδρασαν από το Τρίγωνο του Διαβόλου
και είναι αποφασισμένοι να σκοτώσουν κάθε πειρατή. Με πρώτο και καλύτερο τον Jack Sparrow.
Στους συμπρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε
τους βετεράνους Geoffrey Rush, Kevin R. McNally
και Stephen Graham, αλλά και τους νεοφερμένους
στο...κινηματογραφικό κατάστρωμα Javier Bardem,
Kaya Scodelario, Brenton Thwaites και Golshifteh
Farahani. (πηγή clickatlife).

κατά την τρέχουσα θεατρική περίοδο. Την Τετάρτη 6 και Πέμπτη 7 Μαΐου ανεβαίνει η παράσταση
«Όχι αθώος πια», μια παραγωγή της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση με θέμα την
εφηβεία. Το Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου ο «Άμλετ» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, από την Ορχήστρα των
Μικρών Πραγμάτων, σε σκηνοθεσία του Χρήστου
Θεοδωρίδη. Τηλεφωνικές κρατήσεις: 2310.458591
(πρωί-απόγευμα) και 2310.860708 (πρωί).

Μετά την χειμερινή επιτυχία στην Αθήνα, η επιτυχημένη κωμωδία «Αμάρτησα για το παιδί σου» σε
σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη ανεβαίνει από τις 8
Μαΐου στη Θεσσαλονίκη για λίγες παραστάσεις.
Υπόθεση: Πώς μια φαινομενικά τυπική και καλά οργανωμένη διαδικασία υιοθεσίας για ένα αγαπημένο μικοροαστικό ζευγάρι, τον Τάκη και την Ναταλία
Παρίση, μπορεί να βγει εκτός ελέγχου; Πρωταγωνιστούν: Σωτήρης Καλυβάτσης, Θανάσης Βισκαδουράκης, Ζήσης Ρούμπος, Μαρία Ανδρούτσου, Γιάννα
Ζιάννη, Πετρούλα Χρήστου, Αιμίλιος Ράφτης , Βασίλης Γιακουμάρος και ο Μάρκος Λεζές . Στο Ράδιο Σίτυ, (Παρασκευοπούλου και Βασ. Όλγας, τηλ. 2310
819 153).

To συγκρότημα Shellac Live της underground ροκ
σκηνής θα βρεθεί στην Ελλάδα για δυο ιστορικής
σημασίας εμφανίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στα πλαίσια του Plisskën Festival 2015. Έχοντας
χαράξει τον δρόμο μαζί με συγκροτήματα όπως οι
Jesus Lizard και Fugazi, oι Shellac θεωρούνται θεμελιωτές του post-hardcore ήχου εμπνέοντας αμέτρητα συγκροτήματα του Αμερικάνικου punk ιδιώματος. Το σχήμα του περιβόητου μουσικού παραγωγού Steve Albini, του ανθρώπου γνωστού ως η
πλέον αντικομφορμιστική φωνή και επιδραστική φιγούρα της underground ροκ σκηνής, μαζί με τους
Todd Trainer και Bob Weston, αποτελεί υπόδειγμα
μουσικών που πράττουν έχοντας ως κύριο κριτήριο την προσωπική τους ιδεολογία. Στη Θεσσαλονίκη εμφανίζονται στο « Eightball Club», Πίνδου 1,
Λαδάδικα, (τηλ. 6937176490), την Tετάρτη 3 Ιουνίου 2015.

The Stranglers

Χοροθέατρο από το ΚΘΒΕ

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος έπειτα από
δύο χρόνια ζωντανεύει το χοροθέατρο με την παράσταση «ΤΑΝ» σε χορογραφία – σκηνοθεσία Κώστα Γεράρδου. Στο Βασιλικό Θέατρο από τις 8 Μαΐου για 8 μόνο παραστάσεις. Η παράσταση “TAN”,
είναι ένα ταξίδι, μια αναζήτηση. Παρακολουθεί την
αέναη πορεία της φυλής των ανθρώπων μέσα
στον χρόνο. Παίζουν οι ηθοποιοί: Μομώ Βλάχου,
Δημήτρης Δρόσος, Χάρης Πεχλιβανίδης, Εύα Σοφρωνίδου. Πλατεία Λευκού Πύργου, τηλ. 2315 200
200.

Θεατρικές συναντήσεις

Μέχρι τις 10 Μαΐου θα κρατήσουν οι Θεατρικές Συναντήσεις 2015 που διοργανώθηκαν από το δήμο
Καλαμαριάς στο δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» (Μεταμορφώσεως 7-9). Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει πέντε θεατρικές παραγωγές,
που παίχτηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία στην Αθήνα

Οι Stranglers, οι θρυλικοί Men In Black του punk και
ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα που ανέδειξε ποτέ η Βρετανική rock’n’roll σκηνή, επιστρέφουν στην Ελλάδα! Έχοντας συμπληρώσει 40 χρόνια πορείας, η παρέα των Jean-Jacques Burnel,
Dave Greenfield, Jet Black και Baz Warne θα βρεθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη (Fix Factory of Sound) και το Σάββατο 23 Μαΐου στην Αθήνα (Fuzz Live Music Club) για δύο μεγάλες συναυλίες, γεμάτες από τα τραγούδια που
τους έκαναν γνωστούς σε πολλές γενιές μουσικόφιλων, από το 1974 μέχρι σήμερα! Fix Factory of
Sound (26ης Οκτωβρίου 15, τηλ. 2310 500670 και
2310 504014 ).
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Πολιτισμικό ημερολόγιο

Το Πολιτισμικό ημερολόγιο παρουσιάζει όλες τις εκδηλώσεις που
είναι προγραμματισμένες για Μάιο. 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
προγραμματίσετε την έξοδό σας να επικοινωνήσετε με τους
χώρους εκδηλώσεων. Τα «Πολιτισμικά» δε φέρουν ευθύνη για
οποιαδήποτε αλλαγή και δημοσιεύουν το πρόγραμμα όπως ανακοινώνεται από τους διοργανωτές φορείς.

Δευτέρα

Πέμπτη

Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης
(Μέγαρο Μπίλλη - Πλ. Ιπποδρομίου, τηλ. 2310 264668): Εγκαίνια
της έκθεσης λιθογραφίας «Προσωπογραφίες αγωνιστώντης Ελληνικής Επανάστασης».
Βιβλιοπωλείο Μαλλιάρης Παιδεία – Ανατόλια (Δ. Γούναρη 39,
Καμάρα, τηλ. 2310277113): Διαδραστική ομιλία «Συνομιλώντας
με το άγχος μας… μια πρώτη γνωριμία…», με την ψυχοθεραπεύτρια Νέλη Βυζαντινάδου – Παρίντα. Ώρα 6.30 μ.μ.

Μέγαρο Μουσικής: Frederick
Ashton: Η Κακοφυλαγμένη Κόρη.
Μπαλέτο σε δύο πράξεις σε χορογραφία του Frederick Ashton.
[Η προβολή μαζί με το διάλειμμα
διαρκεί περίπου 2,5 ώρες]. Ώρα
9.15 μ.μ.
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (Εγνατίας 154, τηλ.
2310291167): 12η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης.
Εγκαίνια. 7 μ.μ.
Πρώην Στρατόπεδο Παύλου Μελά (Σταυρούπολη): Με σύνθημα
«αναδεικνύουμε, σχεδιάζουμε,
προτείνουμε, ενεργούμε, συμμετέχοντας για ένα καλύτερο περιβάλλον στο Δήμο μας» ξεκινάει η 1η Περιβαλλοντική Συνάντηση Σχολικών Μονάδων στο Δήμο
Παύλου Μελά. Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί από τις 10 πμ
έως τη 1 μ.μ.
Κινηματοθέατρο Ολύμπιον:
Προβολή της ταινίας «ο σκοτεινός
θάλαμος» της Μαρία Βικτόρια
Μένις (2007, Αργεντινή),η οποία
βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Ανχέλικα Γκορόντισερ.
Ώρα 6 μ.μ. Είσοδος ελεύθερη.

4 Μαΐου

Τρίτη

5 Μαΐου
Κέντρο Πολιτισμού «Χρήστος
Τσακίρης» (Λαγκαδά 221, Σταυρούπολη, πληρ. τηλ. 2 3 1 3 3 0 2
8 3 5): Μαθητές του 4ου γυμνασίου Σταυρούπολης παρουσιάζουν το πολιτιστικό πρόγραμμα
με τίτλο“Μητέρα στο χθες και στο
σήμερα: καταφύγιο, πνοή κι ελπίδα”. Ώρα 7.30 μ.μ.
Δημοτικό Θέατρο Πολίχνης «Έλλη Παπαπαναγιώτου» (πληρ. τηλ.
2313302835): Μαθητές του 1ου
Γενικού Λυκείου Πολίχνης παρουσιάζουν το έργο “Μονόλογοι
απ΄τη Γάζα”, βασισμένο σε κείμενα παιδιών από τη Γάζα. 8 μ.μ.
ΧΕΝ Θεσσαλονίκης (Μαρασλή
69, τηλ. 2310302681): Ομιλία με
θέμα «Προδιαθεσικοί παράγοντες για την εμφάνιση καρδιακών νοσημάτων στη μέση ηλικία».
Εισηγητής: Κουτσιμάνης Βασίλειος, Καρδιολόγος. Ώρα 7.30 μ.μ.

Τετάρτη

6 Μαΐου

Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.: Σε
Επίτιμους Διδάκτορες του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του
ΑΠΘ θα αναγορευτούν οι Ιταλοί
Σκηνοθέτες και Σεναριογράφοι,
Paolo και Vittorio Taviani, για την
προσφορά τους στις τέχνες, στα
γράμματα και στον πολιτισμό.
Ώρα 6.30 μ.μ.
Κέντρο Πολιτισμού «Χρήστος
Τσακίρης» (πληρ. τηλ. 2 3 1 3 3 0
2 8 3 5): Μαθητές της θεατρικής
ομάδας “Σάρωθρον” του 3ου Γενικού Λυκείου Σταυρούπολης παρουσιάζουν το έργο του Δημητρίου Κορομηλά: “Η τύχη της Μαρούλας” σε διασκευή Χριστίνας
Σαββίδου. Ώρα 7.30 μ.μ.

7 Μαΐου

Μάιος 2015 Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς
Κτήμα Γεροβασιλείου (Επανωμή,
τηλ. 2392044567): Ξεναγήσεις,
γευστικές δοκιμές και παράλληλες εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο από τις 11 το πρωί έως τις
7 το απόγευμα.
Κινηματοθέατρο Ολύμπιον:
Προβολή της ταινίας «Panegre»
(Μαύρο Ψωµί) του Agustí de
Villaronga, (2010, Ισπανία). Ώρα
6 μ.μ. Είσοδος ελεύθερη.
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (Εγνατίας 154, τηλ.
2310291167): 12η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης.
Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Εκδήλωση από το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Diploma in Leadership Skill:
"Παιδιά του Σήμερα, Ηγέτες του
Αύριο". Ώρα 6 μ.μ.
Αμερικανική Γεωργική Σχολή:
Συνέδριο με τίτλο «Γαστρονομική
Ελλάδα: σύμπτυξη ιδεών, λαών
και πρώτων υλών».

Κυριακή

10 Μαΐου

Μέγαρο Μουσικής: Μια κλασική
πιανίστα κι ένας τζαζ πιανίστας
ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή και
παίζουν έργα που αγγίζουν την
κλασική φόρμα, χρησιμοποιούν
το τζαζ ηχόχρωμα. Πιάνο ντούο
Έφη Αγραφιώτη – Γιώργος Κοντραφούρης. Β. Αλέξανδρος
Δρόσος – Θοδωρής Ιωσηφίδης:
Canto Ostinato. Ώρα 9 μ.μ.
Κινηματοθέατρο Ολύμπιον:
Προβολή της ταινίας «Μια εκδρομή στη θάλασσα» του Γκιγιέρμο
Καζανόβα, (2003, Ουρουγουάη),
βασισμένη στο ομώνυμο διήγημα του Χουάν Χοσέ Μοροσόλι.
΄Ωρα 6 μ.μ. Είσοδος Ελεύθερη.
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (Εγνατίας 154, τηλ.
2310291167): 12η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης.
Αμερικανική Γεωργική Σχολή:
Συνέδριο με τίτλο «Γαστρονομική
Ελλάδα: σύμπτυξη ιδεών, λαών
και πρώτων υλών».

Μέγαρο Μουσικής (25ης Μαρτίου και παραλία, τηλ. 2310895800):
BOUNCE! STREET DANCE CONTEST
2015. Το βαλκανικό πρωτάθλημα
breakdance γιορτάζει 13 χρονιά
ζωής στην χώρα μας. Ομάδες απ’
όλες τις χώρες των Βαλκανίων
συμμετέχουνε μ’ ένα όνειρο, την
κατάκτηση του πολυπόθητου εισιτηρίου που θα τους οδηγήσει
στον παγκόσμιο τελικό που πραγματοποιείται στης 24 Οκτωβρίου
στο Braunschweig της Γερμανίας.
Ποια θα είναι η καλύτερη χορογραφία; Ώρα 5 μ.μ.
Κτήμα Γεροβασιλείου (Επανωμή,
τηλ. 2392044567): Ξεναγήσεις,
γευστικές δοκιμές και παράλληλες εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο από τις 11 το πρωί έως τις
7 το απόγευμα.
Άνετον (Παρασκευοπούλου 42,
τηλ. 2310 869869): Εργαστήρι
Θεάτρου, κίνησης και αυτοσχεδιασμού με την Αργυρώ Κουρλίτη
και τη Δέσποινα Καπουλίτσα (για
παιδιά ηλικίας 10 -12 ετών). Εργαστήρι σχεδιασμού και οπτικής
επικοινωνίας με το Γιάννη Εργελετζή (για παιδιά ηλικίας 7-10
ετών). Ώρα 11.30 π.μ.
Κινηματοθέατρο Ολύμπιον:
Π ρ ο β ολ ή
της
τα ι ν ί α ς
«Blancanieves» (Χιονάτη) του
PabloBerger, (2012, Ισπανία).
Ώρα 6 μ.μ. Είσοδος ελεύθερη.
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (Εγνατίας 154, τηλ.
2310291167): 12η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης.
Αμερικανική Γεωργική Σχολή:
Συνέδριο με τίτλο «Γαστρονομική
Ελλάδα: σύμπτυξη ιδεών, λαών
και πρώτων υλών».

Σάββατο

Δευτέρα

Μέγαρο Μουσικής: BATTLE OF
THE YEAR BALKANS. Ώρα 7 μ.μ.

Μέγαρο Μουσικής: Η Μαρία
Μαρκεσίνη θα βρεθεί στη χώρα

Παρασκευή

8 Μαΐου

9 Μαΐου

11 Μαΐου

μας για μια μοναδική συναυλία,
μαζί με τους διεθνώς βραβευμένους Klazz Brothers. Ώρα 9 μ.μ.
Συμμετέχει το Φωνητικό Σύνολο
“Εν Χορώ”. Μουσική Διεύθυνση
Κωστής Παπάζογλου.
Κινηματοθέατρο Ολύμπιον:
Προβολή της ταινίας «Η τίγρη» του
Καμίλο Λουσουριάγα, (1990, Ισημερινός). Ώρα 6 μ.μ. Είσοδος
ελεύθερη.
Δημαρχείο Θεσσαλονίκης:
Εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο «Οι Θεσσαλονικείς
τρώνε / Η γαστρονομική ιστορία
της πόλης» που διοργάνωσε ο
δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Κολέγιο «Περρωτής»
της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Διάρκεια έως 10 Μαΐου.
Κέντρο Πολιτισμού «Χρήστος
Τσακίρης» (πληρ. τηλ. 2 3 1 3 3 0
2 8 3 5): Η ομάδα Μαύρου Θεάτρου “ΑΣΠΡΟΙ ΓΛΑΡΟΙ” του προγράμματος εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων “ΑΡΓΩ” παρουσιάζει ένα διαφορετικό τρόπο θεατρικής έκφρασης.
Ώρα 8 μ.μ. Επίσης, η θεατρική
ομάδα “Γοητρόνια” των μαθητών
του 2ου Γενικού Λυκείου Σταυρούπολης παρουσιάζει το έργο
“Το παιχνίδι της μοναξιάς” του Ουίλιαμ Γκίμπσον.
3ο Γυμνάσιο Πολίχνης (Σαπφούς, όπισθεν ΔΑΚ, πληρ. τηλ.
2313302835): Μαθητές του 3ου
Γυμνασίου Πολίχνης παρουσιάζουν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 8 π.μ. – 2
μ.μ.
Βιβλιοπωλείο Μαλλιάρης Παιδεία – Ανατόλια (Δ. Γούναρη 39,
Καμάρα, τηλ. 2310277113): Διαδραστική ομιλία «Θα τα καταφέρω; Η επίδοση και η απόδοση ως
με- ταβλητές άγχους…», με την
ψυχοθεραπεύτρια Νέλη Βυζαντινάδου – Παρίντα. Ώρα 6.30 μ.μ.

Τρίτη

12 Μαΐου
Κινηματοθέατρο Ολύμπιον:
Προβολή της ταινίας «Η κυψέλη»
του Μάριο Κάμους, (1982, Ισπανία). Ώρα 6 μ.μ. Είσοδος ελεύθερη.
Κέντρο Πολιτισμού «Χρήστος
Τσακίρης» (πληρ. τηλ. 2 3 1 3 3 0
2 8 3 5): Μαθητές του 2ου Γυμνασίου Σταυρούπολης παρουσιάζουν το πολιτιστικό πρόγραμμα
“Στα χνάρια των Μαγεμένων”:
Ώρα 7.30 μ.μ.
3ο Γυμνάσιο Πολίχνης (Σαπφούς, όπισθεν ΔΑΚ, πληρ. τηλ.
2313302835): Μαθητές του 3ου
Γυμνασίου Πολίχνης παρουσιάζουν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Ώρες 8 π.μ.
– 2 μ.μ.
ΧΕΝ Θεσσαλονίκης (Μαρασλή
69, τηλ. 2310302681): Ομιλία με
θέμα «Μεγαλώνοντας παιδιά με
συναισθηματική νοημοσύνη». Εισηγήτρια: Άννα Καλυμνιού,Ψυχολόγος MSc - Ψυχοθεραπεύτρια
Ώρα 7.30 μ.μ.

Τετάρτη

13 Μαΐου

Μέγαρο Μουσικής: «Καπρίτσια...
συνθετών». Ευάγγελος Παπαδημήτρης Βιολί, Έργης Παπαδημήτρης Βιολί, Ιγκόρ Πέτριν Πιάνο, Γεώργιος - Ιούλιος Παπαδόπουλος
Παρουσίαση – Σχολιασμός. 9 μ.μ.
Κινηματοθέατρο Ολύμπιον:
Προβολή της ταινίας «Viridiana»
(Βιριδιάνα) του LuisBuñuel, (1961,
Ισπανία). Ώρα 6 μ.μ. Είσοδος
ελεύθερη.
2ο Γυμνάσιο Πολίχνης (πληρ.
τηλ. 2313302835): Μαθητές του
2ου Γυμνασίου Πολίχνης παρουσιάζουν τα πολιτιστικά και περιβαλλοντικά προγράμματα, στις
11 π.μ.
Κέντρο Πολιτισμού «Χρήστος
Τσακίρης» (Λαγκαδά 221, Σταυρούπολη, Πληρ. τηλ. 2 3 1 3 3 0 2
8 3 5): Μαθητές του 2ου Γυμνασίου Σταυρούπολης παρουσιάζουν
“ένα μουσικό ταξίδι με latin ρυθμούς” και το έργο “Μάνα μου Ελλάς μια κλαις και μια γελάς” του
Δότσιου Νικολάου. Ώρα 7.30 μ.μ.
3ο Γυμνάσιο Πολίχνης (Σαπφούς, όπισθεν ΔΑΚ, πληρ. τηλ.
2313302835): Μαθητές του 3ου
Γυμνασίου Πολίχνης παρουσιάζουν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 8 π.μ. –2 μ.μ.

Πέμπτη

14 Μαΐου

Μέγαρο Μουσικής: Η σαιξπηρική
τραγωδία, «Ο Βασιλιάς Ληρ», παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία του
Σλοβένου Τομάζ Παντούρ, με τον
Γιώργο Κιμούλη στον ομώνυμο
ρόλο. Ώρα 8.30 μ.μ.
Περίπτερο 8 Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης και Πολυχώρος
Αθλητισμού και Πολιτισμού «WE»
(Λεωφόρος Γ΄ Σεπτεμβρίου): 1ο
ThessalonikiScienceFestival
δράσεις και εκδηλώσεις. Πληροφ ο ρ ί ε ς : w w w .
thessalonikisciencefestival.gr.

Παρασκευή

15 Μαΐου

Μέγαρο Μουσικής(25ης Μαρτίου και παραλία, τηλ. 2310895800):
Οι “Plastic Flowers”, με νέα βάση
πλέον το Λονδίνο, παρουσιάζουν για πρώτη φορά στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης μία
πλευρά της δισκογραφίας τους
καθώς και αρκετά κομμάτια του
επόμενου album τους. 9 μ.μ.
Μέγαρο Μουσικής: Η σαιξπηρική
τραγωδία, «Ο Βασιλιάς Ληρ», παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία του
Σλοβένου Τομάζ Παντούρ, με τον
Γιώργο Κιμούλη στον ομώνυμο
ρόλο. Ώρα 8.30 μ.μ.
Περίπτερο 8 Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης και Πολυχώρος
Αθλητισμού και Πολιτισμού «WE»
(Λεωφόρος Γ΄ Σεπτεμβρίου): 1ο
ThessalonikiScienceFestival.
Πληροφορίες:www.
thessalonikisciencefestival.gr.
Κλειστό γυμναστήριο της

Πολιτισμικό ημερολόγιο 15

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς Μάιος 2015
Χ.Α.Ν.Θ. (Πληροφορίες τηλ.
2310958350 (ες.102)): Ο δήμος
Θεσσαλονίκης διοργανώνει, σε
συνεργασία με την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία (Ε.Γ.Ο.) το
17ο Φεστιβάλ Γενικής Γυμναστικής για όλους.
Κέντρο Πολιτισμού «Χρήστος
Τσακίρης» (πληρ. τηλ. 2 3 1 3 3 0
2 8 3 5): Μαθητές του 1ου Γυμνασίου Ευκαρπίας, 2ου Γυμνασίου
Σταυρούπολης και 5ου Γυμνασίου
Σταυρούπολης σε συνεργασία
με τους πολιτιστικούς συλλόγους
της Νέας Ευκαρπίας “ΟΥΣΑΚ” και
“ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ” και τους πολιτιστικούς συλλόγους της Σταυρούπολης “ΔΙΟΝΥΣΟΣ” και “ΠΗΓΑΣΟΣ” παρουσιάζουν την χοροθεατρική
παράσταση “Αντιλαλούν βουνά
και κάμποι...!”. Ώρα 7.30 μ.μ.
Δήμος Θεσσαλονίκης (πληρ.
www.thessaloniki.gr): "2ο Ευρωπαϊκό Παιδικό Φεστιβάλ",
«Elephantastico».

Σάββατο

16 Μαΐου

Μέγαρο Μουσικής: 7ο Εργαστήρι Σύγχρονης Μουσικής. Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών
Σπουδών ΑΠΘ. Συναυλία 9 μ.μ.
Μέγαρο Μουσικής: Η σαιξπηρική
τραγωδία, «Ο Βασιλιάς Ληρ», παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία του
Σλοβένου Τομάζ Παντούρ, με τον
Γιώργο Κιμούλη στον ομώνυμο
ρόλο. Ώρα 8.30 μ.μ.
Περίπτερο 8 Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης και Πολυχώρος
Αθλητισμού και Πολιτισμού «WE»
(Λεωφόρος Γ΄ Σεπτεμβρίου): 1ο
ThessalonikiScienceFestival.
Πληροφορίες:www.
thessalonikisciencefestival.gr.
Κλειστό γυμναστήριο της
Χ.Α.Ν.Θ. (Πληροφορίες τηλ.
2310958350 (ες.102)): Ο δήμος
Θεσσαλονίκης διοργανώνει, σε
συνεργασία με την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία (Ε.Γ.Ο.) το
17ο Φεστιβάλ Γενικής Γυμναστικής για όλους.
Δήμος Θεσσαλονίκης (πληρ.
www.thessaloniki.gr): "2ο Ευρωπαϊκό Παιδικό Φεστιβάλ",
«Elephantastico».

Κυριακή

17 Μαΐου

Μέγαρο Μουσικής: 7ο Εργαστήρι Σύγχρονης Μουσικής. Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών
Σπουδών ΑΠΘ. Συναυλία στις 9
μ.μ.
Άνετον (Παρασκευοπούλου 42,
τηλ. 2310 869869): Κίνηση, ενέργεια, τεχνικές σύγχρονου χορού
με την Βάγια Καπουσίδου και τη
Ναυσικά Στάθη (για παιδιά ηλικίας
9-12 ετών). Εργαστήριο κατασκευής και θεατρικού παιχνιδιού
με την Τατιάνα Τριγώνη (για παιδιά ηλικίας 6-9 ετών). 11.30 π.μ.
Περίπτερο 8 Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης και Πολυχώρος

Αθλητισμού και Πολιτισμού «WE»
(Λεωφόρος Γ΄ Σεπτεμβρίου): 1ο
ThessalonikiScienceFestival.
Πληροφορίες:www.
thessalonikisciencefestival.gr.
Κλειστό γυμναστήριο της
Χ.Α.Ν.Θ. (Πληροφορίες τηλ.
2310958350 (ες.102)): Ο δήμος
Θεσσαλονίκης διοργανώνει, σε
συνεργασία με την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία (Ε.Γ.Ο.) το
17ο Φεστιβάλ Γενικής Γυμναστικής για όλους.
Δήμος Θεσσαλονίκης (πληρ.
www.thessaloniki.gr): "2ο Ευρωπαϊκό Παιδικό Φεστιβάλ",
«Elephantastico».

Δευτέρα

18 Μαΐου
Κέντρο Ιστορίας δήμου Θεσσαλονίκης (πλ. Ιπποδρομίου, τηλ.
2310264668): Ομιλία του κου
Χρήστου Πυργίδη με θέμα «Ελληνικός Σιδηρόδρομος, ταξιδεύοντας στην Ελλάδα». Διοργάνωση:
Σύλλογος «Οι Φίλοι του Αλεξάνδρειου Ιδρύματος». Ώρα 7 μ.μ.
Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης
Πολίχνης: Ο δήμος Παύλου Μελά και οι ποντιακοί σύλλογοι του
δήμου, Ακρίτες του Πόντου, Αλέξανδρος Υψηλάντης και Ένωση
Ποντίων Πολίχνης, τιμούν την
Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας
των Ελλήνων του Πόντου με τη
συνδιοργάνωση εκδήλωσης. Στα
πλαίσια της Εκδήλωσης Μνήμης
θα πραγματοποιηθεί και σχετική
ομιλία για την Ποντιακή Γενοκτονία από τον Δρ. Ιστορίας Α.Π.Θ. κ.
Κυριάκο Στ. Χατζηκυριακίδη. Στο
χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργήσει παράλληλα Έκθεση
φωτογραφικού υλικού όπου θα
προβάλλονται η Ιστορία και ο Πολιτισμός των Ελλήνων του Πόντου
καθώς και τα τραγικά γεγονότα
της "Εξόδου". Ώρα 8 μ.μ.
Βιβλιοπωλείο Μαλλιάρης Παιδεία – Ανατόλια (Δ. Γούναρη 39,
Καμάρα, τηλ. 2310277113): Διαδραστική ομιλία «Κι αν μείνω μόνος; Συναντώντας το άγχος μοναξιάς…», με την ψυχοθεραπεύτρια Νέλη Βυζαντινάδου – Παρίντα. Ώρα 6.30 μ.μ.

Τρίτη

19 Μαΐου
Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Γ. Βαφόπουλου 3, τηλ. 2310424132-3):
Εγκαινιάζεται έκθεση ζωγραφικής της ζωγράφου Γεωργίας Χαραλαμπίδου ("Georgia"). Ώρα
8:00 μ.μ. Διάρκεια έκθεσης από
19 Μαΐου έως 28 Μαΐου 2015. Τίτλος έκθεσης "Ζωγραφίζοντας ταξιδεύω την τέχνη".
Πλατεία Αγίας Σοφίας: Εκδηλώσεις μνήμης για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων
του Πόντου. Ώρα 7 μ.μ.
ΧΕΝ Θεσσαλονίκης (Μαρασλή
69, τηλ. 2310302681): Ομιλία με
θέμα «Σκέψεις γύρω από τη μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο
δημοτικό. Εισηγήτρια: Ευτέρπη Κο-

λαρά, Λογοθεραπεύτρια-Ειδική
παιδαγωγός. Ώρα 7.30 μ.μ.

Τετάρτη

20 Μαΐου

Μέγαρο Μουσικής (25ης Μαρτίου και παραλία, τηλ. 2310895800):
Η Συμφωνική Ορχήστρα του δήμου Θεσσαλονίκης στο Μέγαρο.
Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.
Ώρα 9 μ.μ.
Βιβλιοπωλείο Μαλλιάρης Παιδεία - Ανατόλια (Δ.Γoύναρη 39,
Καμάρα, τηλ. 2310 277113): Παρουσίαση βιβλίου της Νέλης Ζήκα
με τίτλο "Στη χώρα του Γελαδιστάν" που κυκλοφορεί από τις
εκδόσεις "Βεργίνα". Ομιλητές Ανδρέας Λίτος ιατρός ποιητής, Χριστίνα Τσατσάνοβα ηθοποιός, Λία
Βενιωτά διευθύντρια του
Mditerranean College.
Κέντρο Πολιτισμού «Χρήστος
Τσακίρης» (πληρ. τηλ. 2 3 1 3 3 0
2 8 3 5):Μαθητές της Δ1΄ τάξης του
2ου Δημοτικού Σχολείου Ευκαρπίας παρουσιάζουν το έργο “The
lion and the mouse” by Aesop,
retold by Jenny Dooley & Vanessa
Page. Ώρα 6.30 μ.μ. Επίσης, Η θεατρική ομάδα COMENIUS GROUP
του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ευκαρπίας παρουσιάζει το έργο “All
different, all the same: students'
rights”. Ώρα 7 μ.μ.

Παρασκευή

22 Μαΐου

Μέγαρο Μουσικής: Alekos
Vretos Quintet. Ένα κράμα αραβικής, jazz και latin μουσικής με
μεγάλες δόσεις αυτοσχεδιασμού. Ώρα 9 μ.μ.
Κέντρο Ιστορίας δήμου Θεσσαλονίκης (πλ. Ιπποδρομίου, τηλ.
2310264668): «ΛΣΤ’ Πανελλήνιο
Ιστορικό Συνέδριο».Διοργάνωση:
Ελληνική Ιστορική Εταιρεία.
Γκαλερί Ζήνα Αθανασιάδου
(Π.Π.Γερμανού 5, τηλ. 2310 275
985): Εγκαίνια της έκθεσης «Επίκαιρα» της Λένας Αθανασοπούλου. Διάρκεια έκθεσης έως τις
15 Ιουνίου.

Σάββατο

23 Μαΐου

Μέγαρο Μουσικής: Συναυλία
Γιάννης Κότσιρας «Ό,τι θυμάσαι
δεν Πεθαίνει». Ώρα 9 μ.μ.
Κέντρο Ιστορίας δήμου Θεσσαλονίκης (πλ. Ιπποδρομίου, τηλ.
2310264668): «ΛΣΤ’ Πανελλήνιο
Ιστορικό Συνέδριο».Διοργάνωση:
Ελληνική Ιστορική Εταιρεία.
Βασιλικό Θέατρο (πληροφορίες:www.tedxthessaloniki.com):
TEDxThessaloniki 2015.

Κυριακή

24 Μαΐου

Άνετον (Παρασκευοπούλου 42,
τηλ. 2310 869869): Ένα πρωτότυπο μουσικο-οπτικό εργαστήριο
με τον Οδυσσέα Γκάλιο και τον
Δημήτρη Ζάχο (για παιδιά ηλικίας
8-2 ετών). Εργαστήριο βιωματικής
αφήγησης με την Πωλίνα Γιωλτζό-

γλου( για παιδιά ηλικίας 6-9ετών)
και Εικαστικό εργαστήριο γνωριμίας με την ιστορία της τέχνης, με
τη Δέσποινα Τσίπτσε (για παιδιά
ηλικίας 5-9 ετών). Ώρα 11.30 π.μ.
Κέντρο Ιστορίας δήμου Θεσσαλονίκης (πλ. Ιπποδρομίου, τηλ.
2310264668): «ΛΣΤ’ Πανελλήνιο
Ιστορικό Συνέδριο».Διοργάνωση:
Ελληνική Ιστορική Εταιρεία.

ρούπολης παρουσιάζουν το έργο “Σύγχρονη Λυσιστάτη” της
Αβούρη Νατάσσας. 7.30 μ.μ.

Παρασκευή

29 Μαΐου

ΧΕΝ Θεσσαλονίκης (Μαρασλή
69, τηλ. 2310302681): «Συζητάμε
τα σύγχρονα προβλήματα της
εποχής μας και ιδιαίτερα των γυναικών. Κάνουμε προτάσεις». Συντονίζουν οι εθελόντριες. Ώρα
7.30 μ.μ.

Μέγαρο Μουσικής: Εμφανίζονται οι “2L8”, το προσωπικό σχήμα του Κωστή Βοζίκη, με 4 άλμπουμ στο ενεργητικό τους, που
έχουν χτίσει το δικό τους μουσικό σύμπαν. Ώρα 9 μ.μ.
Κέντρο Ιστορίας δήμου Θεσσαλονίκης (πλ. Ιπποδρομίου, τηλ.
2310264668): «ΛΣΤ’ Πανελλήνιο
Ιστορικό Συνέδριο».Διοργάνωση:
Ελληνική Ιστορική Εταιρεία . Εκδήλωση μνήμης με τίτλο «Η πόλις
εάλω. Διοργάνωση: Ε.Λ.Β.Ε. Ώρα
7 μ.μ.
Δημοτικό Θέατρο Πολίχνης «Έλλη Παπαπαναγιώτου» (πληρ. τηλ.
2313302832): Μαθητές της Δ΄, Ε΄
ΣΤ΄ τάξης του 10ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης παρουσιάζουν
μια μουσική παράσταση με έντεχνα τραγούδια. Ώρα 7 μ.μ.
1ο δημοτικό σχολείο Ευκαρπίας
(πληρ. 2313302832): Μαθητές
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ευκαρπίας παρουσιάζουν ένα πολιτιστικό πρόγραμμα με τη βοήθεια
του θεάτρου της προβολής και
της φωτογραφίας.
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών (Αγίου Δημητρίου 159Α): Διεθνές Συνέδριο για τον Ερωτόκριτο διοργανωμένο από τον Τομέα Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών
Σπουδών του ΑΠΘ.

Τετάρτη

Κυριακή

Μέγαρο Μουσικής(25ης Μαρτίου και παραλία, τηλ. 2310895800):
Αφιέρωμα στη μνήμη της Αικατερίνη Αστεριάδου. Τέσσερις μαθητές της σπουδαίας παιδαγωγού συνεργάζονται για να την τιμήσουν επί σκηνής. Ώρα 9 μ.μ.
Κέντρο Πολιτισμού «Χρήστος
Τσακίρης» (Λαγκαδά 221, Σταυρούπολη, Πληρ. τηλ. 2 3 1 3 3 0 2
8 3 5): Η θεατρική ομάδα εκπαιδευτικών “Μίμησις Πράξεως” της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δυτικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τη μουσικοθεατρική παράσταση “Ένας ουρανός μ' αστέρια”, σε κείμενα Κόπτση Μερόπης. Ώρα 7.30 μ.μ.

Άνετον (Παρασκευοπούλου 42,
τηλ. 2310 869869):Η Ομάδα “Εν
δυνάμει” με τον RichardAnthony
και τη Μαρία Καβαλιώτη φτιάχνουν μαζί με τα παιδιά το σπίτι
τους, όπως το ονειρεύονται (για
παιδιά ηλικίας 10 - 12 ετών).Καλλιτεχνικό βιβλιοδετείο με το Νίκο
Λειβαδιώτη και την Ράνια Καμπουράκη (για παιδιά ηλικίας 7- 9
ετών). Ώρα 11.30 π.μ.

Δευτέρα

25 Μαΐου
Κέντρο Πολιτισμού «Χρήστος
Τσακίρης» (πληρ. τηλ. 2 3 1 3 3 0
2 8 3 5): Οι μικροί μαθητές του
κλασικού και ολοήμερου τμήματος του 17ου Νηπιαγωγείου Σταυρούπολης παρουσιάζουν τη θεατρική παράσταση “ΟΔΥΣΣΕΙΑ”
της Σοφία Γιαλουράκη σε διασκευή Ελευθεριάδου Αθηνάς.
Ώρα 7.30 μ.μ.
Βιβλιοπωλείο Μαλλιάρης Παιδεία – Ανατόλια (Δ. Γούναρη 39,
Καμάρα, τηλ. 2310277113): Διαδραστική ομιλία «Όλα κάποτε τελειώ- νουν… μιλώντας για το άγχος αποχωρισμού…», με την ψυχοθεραπεύτρια Νέλη Βυζαντινάδου – Παρίντα. Ώρα 6.30 μ.μ.

Τρίτη

26 ΜαΪου

27 Μαΐου

Πέμπτη

28 Μαΐου

Μέγαρο Μουσικής: Συναυλία Φιλαρμονικής Ορχήστρας δήμου
Θεσσαλονίκης. Ώρα 9 μ.μ.
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών (Αγίου Δημητρίου 159Α): Διεθνές Συνέδριο για τον Ερωτόκριτο διοργανωμένο από τον Τομέα Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών
Σπουδών του ΑΠΘ.
Κέντρο Πολιτισμού «Χρήστος
Τσακίρης» (πληρ. τηλ. 2 3 1 3 3 0
2 8 3 5): Μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του
4ου Δημοτικού Σχολείου Σταυ-

31 Μαΐου

Τρίτη

2 Ιουνίου
4ο δημοτικό σχολείο Σταυρούπολης (πληρ. τηλ. 2313302832):
Οι μαθητές της Α2 τάξης του 4ου
Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης παρουσιάζουν το έργο, “Ο μικρός Κάστορας και η Ηχώ” (Amy
Mac Donald). Ώρα 6 μ.μ. Επίσης
οι μαθητές της Α1 τάξης του 4ου
Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης παρουσιάζουν το έργο “Ο τζίτζικας και ο μέρμηγκας”. 7 μ.μ.
Κέντρο Πολιτισμού «Χρήστος
Τσακίρης» (πληρ. τηλ. 2 3 1 3 3 0
2 8 3 5):Μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του
13ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης παρουσιάζουν το έργο “Η Μελωδία της ευτυχίας” των
Ρίτσαρντ Ρότζερς και Οσκαρ Χάμερσταιν. Ώρα 7.30 μ.μ.

εισέρχεται δυναμικά στα παιδικά Βιβλία
με 15 νέους τίτλους
Ζωγραφίστε με στένσιλ!

Ο Εκδοτικός οργανισμός
Ζωολογικός κήπος

Το κάθε βιβλίο περιέχει, 7 στένσιλ από χοντρό χαρτόνι, χρωματιστά μολύβια και φύλλα ζωγραφικής. Ηλικία 3+

Αυτό το τρισδιάστατο βιβλίο παρέχει δύο διαφορετικά
είδη κατασκευών. Το ένα, είναι ένα ταμπλό παιχνιδιού με
μονοπάτια σε όλη την περιοχή και το άλλο, με το
εσωτερικό διαδρόμων και περιπτέρων.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΠΟ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΖΩΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!
Οι φίλοι σου σίγουρα θα θελήσουν να επισκεφθούν το
ενυδρείο, τα ζώα που ζουν σε παγωμένους τόπους ή
σαβάνες, τα περίπτερα με τις μαϊμούδες, τα άγρια
Ηλικία 3+, Κωδ.: 085.2382, Τιμή: 11,55€

Μια βόλτα στην πόλη
Αυτό το τρισδιάστατο βιβλίο παρέχει δύο
διαφορετικά είδη κατασκευών. Το ένα είναι ένα
ταμπλό παιχνιδιού με διασταυρώσεις και το άλλο με
το εσωτερικό διαφόρων κτιρίων.
Κατασκεύασε τη δική σου πόλη και ζήσε την ιστορία
του Μάκη, του πυροσβέστη, που θα σε μεταφέρει σε
ένα σταθμό πυροσβεστικής, σε ένα συνεργείο
αυτοκινήτων, σε ένα πρατήριο καυσίμων, σε ένα
πλυντήριο αυτοκινήτων,
σε ένα αεροδρόμιο και
σε ένα σιδηροδρομικό
σταθμό.
Ηλικία 3+
Κωδ.: 085.2383,
Τιμή: 10,55€

Οι φίλοι μου τα ζώα

Toυυυτ ... και φύγαμε!

Το Κυνήγι του Θησαυρού

Διαστ.: 21x21 cm, Σελ.: 10, σκληρό
χαρτόνι. Κωδ.: 085.2375, Τιμή: 6,71€

Διαστ.: 21x21cm, Σελ.: 10, σκληρό χαρτόνι.
Κωδ.: 085.2377, Τιμή: 6,71€

Διαστ.: 21x21cm, Σελ.: 10, σκληρό χαρτόνι.
Κωδ.: 085.2376, Τιμή: 6,71€

Παιχνίδι διασκέδασης και ζωγραφικής
Ζωγραφίζω με
Στένσιλ και Μολύβια
6 ανθεκτικά πλαστικά στένσιλ
6 fancy μολύβια με σβήστρα
20 φύλλα ζωγραφικής
Ηλικία 3+
Κωδ.: 122.1120,
Τιμή: 12,20€

Στη φύση

Στη φάρμα

Mέσα από αυτό το βιβλίο, τα παιδιά θα
ανακαλύψουν τον πλανήτη μας αλλά και την
υπέροχη φύση!
• Θα ταξιδέψουν μέσα από τις πολύχρωμες
εικόνες του βιβλίου και θα κατανοήσουν
καλύτερα τον κόσμο που τους περιβάλλει, με
τη βοήθεια των επιμορφωτικών κειμένων
που θα διαβάσουν.
• Θα μάθουν πώς ο πλανήτης είναι γεμάτος
ζωή και πώς η ζωή αλλάζει μορφές... και θα
μάθουν τι ονομάζεται οικοσύστημα!
• Θα διασκεδάσουν με τους δυο μικρούς
πρωταγωνιστές του βιβλίου, το Παπάκι και
Τιμή
8,50€ το Ποντικάκι και μαζί τους θα ταξιδέψουν για
να γνωρίσουν τη ζωή των ζώων, θα
μεταφερθούν σε βουνά, δάση, ζούγκλα, σαβάνα, νησιά, ποτάμια, ερήμους, θα δουν ενεργά
ηφαίστεια, αλλά και πόλους!
• Τέλος θα μάθουν πως όλα συνδέονται μεταξύ τους και θα καταλάβουν πόσο ξεχωριστός
είναι αυτός ο πλανήτης που ζούνε. Γι’ αυτό, όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να φροντίζουμε τον
πλανήτη μας και να μην τον μολύνουμε, έτσι ώστε να ζούμε σε καθαρό περιβάλλον!
Διαστ.: 20x27,5cm, Σελ.: 36, σκληρό εξώφυλλο

Mε τη βοήθεια αυτού του βιβλίου, τα παιδιά
θα μπορέσουν να γνωρίσουν και να μάθουν
για τη ζωή των ανθρώπων και των ζώων
που ζουν σε μια φάρμα.
• Τι είναι όμως η φάρμα; Η φάρμα είναι ένα
αγρόκτημα που το χρησιμποιούν για τις
διάφορες καλλιέργειες, αλλά και για την
εκτροφή των ζώων.
• Μέσα λοιπόν από τις πολύχρωμες εικόνες
και τα επιμορφωτικά κείμενα αυτού του
βιβλίου, οι μικροί μας φίλοι θα γνωρίσουν
έναν υπέροχο ξεχωριστό κόσμο, τη φάρμα!
• Θα μάθουν για τα ζώα που ζουν εκεί,
Τιμή
8,50€ όπως αγελάδες, πρόβατα, γουρούνια,
άλογα, κότες κ.ά. Συγχρόνως θα μάθουν τι
καλλιεργούν οι άνθρωποι στις φάρμες.
Όπως: φρούτα, λαχανικά, αλλά και σιτηρά. Θα γνωρίσουν όμως και τα διάφορα, αλλά
κατάλληλα εργαλεία και μηχανήματα που χρειάζονται οι άνθρωποι της φάρμας για να
καλλιεργήσουν τη γη και να πάρουν όλα αυτά τα πολύτιμα αγαθά!
• Είναι όμορφη η ζωή στη φάρμα, αλλά συγχρόνως και αρκετά δύσκολη, γιατί η δουλειά δεν
τελειώνει ποτέ!
Διαστ.: 20x27,5cm, Σελ.: 36, σκληρό εξώφυλλο

Που είναι ο
Γουόλι;
Η Κάτια μαθαίνει να δένει τα
κορδόνια της
• και το πάθημά της!
Μάθε κι εσύ να δένεις σωστά τα κορδόνια σου.
Το κορδόνι που συγκρατεί τις σελίδες αυτού του
βιβλίου, μπορεί να λυθεί και να δεθεί, όπως
ακριβώς σε ένα παπούτσι!
Στο βιβλιαράκι αυτό θα παρουσιάζονται με
εικόνες δυο εύκολοι τρόποι δεσίματος των
κορδονιών και μια ευχάριστη ιστοριούλα με την
Κάτια και τους φίλους της, που θα βοηθήσει τα
παιδιά!
Ηλικία 3+, Κωδ.: 085.2380, Τιμή: 8,91€

085.2410

085.2409

085.2411

Tρία βιβλία-παιχνίδια με
ήρωα τον εκπληκτικό
ΓΟΥΟΛΙ, που αποτελούν την
πιο επιτυχημένη σειρά για
παιδιά, αλλά και μεγάλους,
σε όλο τον κόσμο σήμερα.
Ο ΓΟΥΟΛΙ δεν είναι απλά
ένα βιβλίο. Είναι μανία, είναι
τρέλα! Διαβάζονται
ευχάριστα από μικρούς και
μεγάλους.
Σχήμα: 25,5x31,5 εκ., σελ.
32, Ηλικία 7+ Τιμή: 7,62€

Ζωγράφισε με τα
αγαπημένα σου
χρώματα νεράιδες, πριγκίπισσες,
δεινόσαυρους, μπαλαρίνες, δράκους,
ιππότες και πόλλες άλλες φιγούρες που
υπάρχουν στα 3 βιβλία της σειράς. Σχήμα: 21x30 εκ., σελ. 48, Τιμή: 3,56€

βιβλιοπωλεία - εκδόσεις - εκδηλώσεις
 Τσιμισκή 43 & Βασ.
Ηρακλείου 38, Θεσ/νίκη
 2310 232100

 Eρμού 53,
Θεσσαλονίκη
 2310 252888

 Δημ. Γούναρη 39,
Θεσσαλονίκη
 2310 277113

 25ης Μαρτίου 51,
Νέα Ευκαρπία
 2310 640755-6

Ηλεκτρονικό
βιβλιοπωλείο
www.malliaris.gr

