
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ

H ΕΦΗΜΕΡIΔΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛIΤIΣΤIΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ● ΕΤΟΣ 20ο ● Αρ. Φύλλου 191 ● ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ● ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 10.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ  Σελ. 11

ΦΕΣΤΙΒΑΛ Σελ. 4

ΒΟΤΑΝΑ  Σελ. 11

ΗΜΕΡΟΛΟΓ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ   Σελ. 14-15

ΘΕΑΤΡΟ  Σελ. 5

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Σελ. 5

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ  Σελ.  6-10

Οι διεθνείς εκθέσεις βιβλίου
του AΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΑ

Με τη λήξη της –καθόλα επιτυχημένης– 13ης Διεθνούς 
Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (απολ. σελ. 12) δημιουργή-
θηκαν ορισμένα ερωτήματα για το μέλλον του θεσμού. Ορι-
σμένα από αυτά ήταν τα ακόλουθα: Ποιος θα είναι ο διοργα-
νωτής της; Θα παραμείνει η έδρα της Έκθεσης στη Θεσσα-
λονίκη; Μπορεί να προσφέρει κάτι ουσιαστικό μια τέτοιου 
είδους έκθεση; 

Συνέχεια στη σελ. 12

Από τις 3 έως τις 19 Ιουνίου

35ο Φεστιβάλ Βιβλίου
Αφιερωμένο στο «2016: 

Επετειακό Έτος  Αριστοτέ-
λη /Αριστοτέλης 2400 Χρό-
νια» είναι το 35ο Πανελλή-
νιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσ-
σαλονίκης  που πραγματο-
ποιείται από τις 3 έως τις 19 
Ιουνίου στην παραλία του 
Λευκού Πύργου – άγαλμα 
Μεγάλου Αλεξάνδρου από 
τον Σύνδεσμο Εκδοτών Βό-
ρειας Ελλάδας και το Κέ-
ντρο Πολιτισμού και Βιβλί-

ου Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
Είναι ενταγμένο στον  ΚΣΤ΄ Πνευματικό Μαΐο «η Πολι-

τιστική Άνοιξη της Θεσσαλονίκης»  που είναι αφιερωμένος 
στον ποιητή Γιώργο Βαφόπουλο, 20 χρόνια από το θάνατό 
του, και περιλαμβάνει καθημερινά πλήθος εκδηλώσεων. 

Καθημερινές 6.30 μ.μ. – 11 μ.μ. Κυριακές 11 π.μ. – 1.30 
μ.μ. και 6.30 μ.μ. – 11 μ.μ.

Εκδηλώσεις στο πανεπιστήμιο 

Τα 90χρονα γιορτάζει  
το ΑΠΘ

Σειρά εκδηλώσεων διοργάνωσε το Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με αφορμή τη συμπλήρωση 90 
χρόνων από την ίδρυση του. Επετειακό χαρακτήρα απέκτη-
σε και η Φοιτητική Εβδομάδα, το μεγαλύτερο φοιτητικό φε-
στιβάλ του ΑΠΘ.  Θεατρικές παραστάσεις, προβολές ταινι-
ών, συναυλίες, αθλητικά δρώμενα, εκθέσεις ζωγραφικής και 
φωτογραφίας και τόσες άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες, 
θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της Φοιτητικής Εβδομά-
δας. (βλ. προγρ. σελ. 14-15).

Από το ΚΘΒΕ

2ο Φεστιβάλ Δάσους
Το Φεστιβάλ Δάσους πραγματοποιείται για δεύτερη φο-

ρά αυτό το καλοκαίρι, με την υπογραφή του Κρατικού Θε-
άτρου Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ). Από την 1η  Ιουνίου έως 
τις 15 Σεπτεμβρίου 2016, με κέντρο το Θέατρο Δάσους, αλ-
λά και με παράλληλες εκδηλώσεις στο Θέατρο Γης, στο Βα-
σιλικό Θέατρο και στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών 
(ΕΜΣ), οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν κο-
ρυφαίες παραγωγές στο θέατρο, στη μουσική και στο χορό, 
με τους πιο αγαπημένους δημιουργούς αλλά και τα μεγα-
λύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. (βλ. πρό-
γραμμα σελ. 14-15).

Mε την ευκαιρία του 
35ου φεστιβάλ βιβλί-
ου που πραγματοποιείται 
στην παραλία του Λευκού 
Πύργου, επανερχόμαστε σε 
μια παλιότερη μας πρότα-
ση για δημιουργία πάρκου 
πολιτισμού στην ευρύτερη 
περιοχή.

Έχουμε αλλάξει αιώνα, 
η Θεσσαλονίκη, που συ-
μπλήρωσε 100 χρόνια από 
την Απελευθέρωσή της το 
1912, συνεχίζει την προ-
σπάθεια προσδιορισμού της 
οικονομικής, αναπτυξια-
κής, κοινωνικής και πολι-
τισμικής ταυτότητάς της, 
με έναν από τους σημαντι-
κότερους στόχους που εί-

ναι η προσέλκυση τουρι-
σμού. Σ’ αυτό το πλαίσιο 
οι άνθρωποι που ασχολού-
νται με τα κοινά, φαίνεται 

Συνέχεια στη σελ. 3

Πρόταση προς το δήμο Θεσσαλονίκης

Πάρκο Πολιτισμοý στην 
περιοχή της ×ΑÍΘ  

και του Λευκοý Πýργου
του εκδότη ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΛΛIΑΡΗ

• Βιβλία λογοτεχνικά, ιστορικά, παιδικά, τουριστικά
και χιλιάδες άλλα βιβλία, παιχνίδια, αναλώσιμα, μικροδώρα κ.ά.

Διακοπές με ένα καλό βιβλίο! 

Τα φεστιβάλ  
του Καλοκαιριού
Ποý θα πάτε,  

τι θα δείτε,  
τι θα ακοýσετε

�  Δημ. Γούναρη 39,  
στην Καμάρα

��Eρμού 53,  
γωνία Αριστοτέλους

��Τσιμισκή 43  
/Βασ. Ηρακλείου 38 

��25ης Μαρτίου 51,  
Νέα Ευκαρπία 

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

Θέατρο – Παραστάσεις Κινηματογράφοι
Θέατρο Δάσους (Σειχ Σου, 
πληρ. τηλ. 2315 200 200): 13/6. 
Συναυλία με τον Λαυρέντη 
Μαχαιρίτσα και τον Γιάννη Κότσι-
ρα «Τα καλύτερα τραγούδια της 
“Παραγγελιάς”». 15/6. Συναυ-
λία με τον Βασίλη Παπακωνστα-
ντίνου και το Γιάννη Ζουγανέλη 
«Άντε να λύσουμε...». 
22/6. Συναυλία με τη Νατάσσα 
Μποφίλιου, τον Θέμη Καρα-
μουρατίδη και τον Γεράσιμο 
Ευαγγελάτο, «Βαβέλ». 6,7/7. 
«Επτά επί Θήβας» του Αισχύλου 
σε σκηνοθεσία: Τσέζαρις Γκρα-
ουζίνις. 11,12/7.  «Η λίμνη των 
κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊ-
κόφσκι, Moscow Classical 
Ballet/ Russian Ballet Theater. 
13/7. «Αριστοφανειάδα».Δρα-
ματουργική επεξεργασία-Σύν-
θεση κειμένων: Ομάδα ΙΔΕΑ 
(Κώστας Γάκης, Κων/νος Μπι-
μπής, Αθηνά Μουστάκα) και 
Δημήτρης Ζουγκός. Σκηνοθε-
σία-Μουσική: Κώστας Γάκης. 
Πρωταγωνιστούν: Αντώνης Κα-
φετζόπουλος, Γεράσιμος Γεν-
νατάς, Γιώργος Πυρπασόπου-
λος, Ευαγγελία Μουμούρη, 
Γιάννης Δρακόπουλος, Θάνος 
Τοκάκης. Από το ΔΗΠΕΘΕ Κρή-
της. 
18/7. Συναυλία με τη Δήμητρα 
Γαλάνη, την Ελένη Τσαλιγοπού-
λου και τη Γιώτα Νέγκα. 25,26/7. 
«Συρανό» του Εντμόν Ροστάν. 
Σκηνοθεσία- Δραματουργική 
επεξεργασία: Γιάννης Κακλέας. 
27,28/7. «Ορέστεια» του Αισχύ-
λου σε σκηνοθεσία- Διασκευή: 
Γιάννης Χουβαρδάς. 
29,30/8. «Αντιγόνη» του Σοφο-
κλή σε σκηνοθεσία: Στάθη Λι-
βαθινού. 31/8 και 1/9. «Πλού-

τος» του Αριστοφάνη σε σκη-
νοθεσία-Διασκευή: Γιώργου Κι-
μούλη. 5/9. Θέατρο. «Το καπλά-
νι της βιτρίνας» της Άλκης Ζέη. 
Θεατρική διασκευή-Σκηνοθε-
σία:  Ανδρομάχη Χρυσομάλη. 
Παίζουν: Γιάννης Καρατζογιάν-
νης,  Χριστίνα Θεοδωροπού-
λου,  Δημήτρης Μαύρος,  Βίκυ 
Μαραγκάκη,  Αλέξανδρος 
Βάρθης,  Αγγελική Πασπαλιά-
ρη,  Αρετή Τίλη, Χριστίνα Πάγκα-
λη, Ελεάννα Φινοκαλιώτη, Πα-
νάγος Ιωακείμ,  Γιώργος Βουβά-
κης. 8,9/11. «Λυσιστράτη» του 
Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία: 
Μιχαήλ Μαρμαρίνου. 
Θέατρο Γης (Νταμάρι Τριανδρί-
ας, πληρ. τηλ. 2315 200 200):  
27/6. Συναυλία με τον Μάριο 
Φραγκούλη και τον Γιώργο Περ-
ρή, «Κιβωτός». 7,8/7. «Τα ψηλά 
βουνά» του Ζαχαρία Παπαντω-
νίου σε σκηνοθεσία: Βασίλη 
Μαυρογεωργίου.
Βασιλικό Θέατρο (Πλατεία 
Λευκού Πύργου, τηλ.: 2315 
200200): Από 1/7 έως 11/9, το 
έργο του Δημητρίου Κορομηλά 
«Ο αγαπητικός της βοσκοπού-
λας», σε σκηνοθεσία Σταμάτη 
Φασουλή, με πρωταγωνίστρια 
την Φιλαρέτη Κομνηνού. Συ-
μπρωταγωνιστούν ο Ταξιάρχης 
Χάνος, η Έφη Σταμούλη, ο Κώ-
στας Σαντάς, ο Δημήτρης Κολο-
βός σε ένα θίασο 35 ηθοποιών. 
Θέατρο ΕΜΣ (Εθνικής Αμύνης 
2, πληρ. τηλ. 2315200200): 3/9. 
«Από το Σκοτάδι στο Φως: Οχτώ 
Αποσπάσματα Αρχαίων  Τρα-
γωδιών». Θεατρική Ομάδα Κω-
φών «Τρελά Χρώματα». Δια-
σκευή-Σκηνοθεσία: Έλλη Μερ-
κούρη. Ερμηνεύουν:   Όλγα 
Δαλέκου, Σοφία Ζάγκα, Έλλη 

Μερκούρη, Μαρία Ρίκκου, Χρι-
στίνα Σιμιτζή, Μαρία Στεφανή. 
8,9/9. Χορός «ΑΝΑΜΕΣΑ» από 
την Ομάδα Χορού VIS MOTRIX. 
Χορογραφία- Σκηνοθεσία: 
Κων/νος Γεράρδος. Χορεύ-
ουν:  Κων/νος Γεράρδος, Ελένη 
Γκιούρα, Ηλέκτρα Καρτάνου, 
Γιώργος Καφετζόπουλος, Πέπη 
Κέη, Λένα Ράνη, Ιωάννα Μήτσι-
κα, Ριάνα Μόργκαν, Ηλίας Τσά-
κωνα. 
Μονή Λαζαριστών (Κολοκο-
τρώνη 21, Σταυρούπολη, τηλ: 
2310 589.200 / 589.237): 23/6. 
Το  Νέο  Θεάτρο  Θεσσαλονί-
κης   παρουσιάζει τη θεατρική 
παράσταση  «Τα ψηλά βουνά» 
του Ζαχαρία Παπαντωνίου. Σκη-
νοθεσία: Γιάννης Ρήγας. Ώρα 9 
μ.μ. 29/6. Συναυλία με τον Θάνο 
Ανεστόπουλο. Ώρα 9.30 μ.μ. 
30/6 και 1/7. Φεστιβάλ - Συναυ-
λία με τη συμμετοχή: Φιλαρμο-
νική Ορχήστρα Καλαβρύτων, 
Φιλαρμονική Ορχήστρα Αμπε-
λοκήπων - Μενεμένης, Φιλαρ-
μονική Ορχήστρα Καλαμαριάς,  
Φιλαρμονική Ορχήστρα Δοξά-
του, Φιλαρμονική Ορχήστρα 
Αιγινίου και η Ορχήστρα σαξο-
φώνων Kukluxsax του Δημοτι-
κού Ωδείου Θέρμης. Ώρα 9.30 
μ.μ. 
3/7. Imperial Russian Ballet of 
Moscow. Carmen – Bolero – 
Chopiniana. Τρία αριστουργή-
ματα κλασικού μπαλέτου σε μια 
παράσταση. Ώρα 8 μ.μ. 4/7. 
Συναυλία με τους Pink Martini. 
Ώρα 9.30 μ.μ. 
Θέατρο Κήπου (πλ. ΧΑΝΘ, τηλ. 
2310256775): Γιορτές Ανοιχτού 
Θεάτρου, από 1 έως 31 Ιουλίου.

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

Σ' αυτό το φύλλο συνεργάστηκαν: Ιορδάνης Αβραμίδης, Αικατερίνη Μασάδη, Ανδρέας Μαυρογκίκας, Μιχάλης 
Μήτσης, Μιχάλης Παπαθανασίου, Μαρία Ντέντου.
Τα κείμενα που υπογράφονται δεν εκπροσωπούν απαραίτητα τις απόψεις της εφημερίδας. Χειρόγραφα 
που στέλνονται στη διεύθυνση της εφημερίδας, είτε δημοσιεύονται, είτε όχι, δεν επιστρέφονται.

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

Μηνιαία πολιτιστική εφημερίδα

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

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

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

Προς λογοτέχνες - συγγραφείς  

- εκπαιδευτικούς - ιδρύματα

-επαγγελματίες κ.ά.

Εκδόσεις
ποιότητας

• Περιοδικά
• Εφημερίδες
• Δίπτυχα
• Προσπέκτους
• Διαφημιστικά  
    μονόφυλλα 
kai  άλλα έντυπα

Αναλαμβάνουμε να 

εκδώσουμε: το βιβλίο σας,

στην καλύτερη ποιότητα

και τιμή

αναλαμβάνουμε επίσης:

Πληροφορίες:  

τηλ. 2310 276926,  

2310 277113  

 (εσωτ. 9)

 Θερινά σινεμά 
στην πόλη…

Ένας ακόμη θερινός κινηματο-
γράφος προστέθηκε στις αίθου-
σες της Θεσσαλονίκης και ανήκει 
στον όμιλο Cineplexx. Βρίσκεται 
στον δεύτερο όροφο του One 
Salonica Outlet Mall (Γιαννιτσών 
61), παρέχει όλες τις προδιαγρα-
φές ενός υπερσύγχρονου κινη-
μάτογράφου σε ένα μοναδικό 
περιβάλλον κάτω από τα αστέρια. 

Με σύστημα ήχου Dolby digital, 
εικόνα Dolby digital 2D και RealD 
3D.Τα εγκαίνια της θερινής αίθου-
σας, πραγματοποιήθηκαν στις 10 
Μαϊου στα  Cineplexx, όπου προ-
βλήθηκε σε επίσημη πρεμιέρα η 
καινούργια ταινία Angry Birds.

…κάτω από τ’ αστέρια…
Οι λάτρεις του χθες ή υπέρ-

μαχοι της σύγχρονης δημιουργί-
ας, παλιοί και νέοι φίλοι, δίνουν 
ραντεβού κι αυτό το καλοκαίρι, 
σ’ ένα περιβάλλον που ορίζεται 
μόνο απ’ τη φύση και τ’ αστέρια… 
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Τουριστικός οδηγός
Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, η πόλη 
και τα μνημεία της

- 20 Διαδρομές που σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τη 
Θεσσαλονίκη σπιθαμή προς σπιθαμή.

 Περιηγηθείτε σε κάθε γωνιά της πόλης, με τους λεπτομε-
ρείς χάρτες που συνοδεύουν καθεμιά από τις προτεινόμε-
νες διαδρομές. Σε κάθε χάρτη σημειώνονται τα αξιοθέα-
τα και τα σημεία ενδιαφέροντος, αλλά και στο κείμενο με 
παραπομπές, δίνοντας στον αναγνώστη την πληροφορία 
άμεσα, είτε διαβάζοντας τον οδηγό, είτε κοιτώντας τους 
χάρτες του. 

 Με σύντομη ιστορία της πόλης και χρονολόγιο με ημερο-
μηνίες- σταθμούς. Με ξεχωριστές περιγραφές των κυριό-
τερων μνημείων σε παράρτημα. Με παράρτημα με Μου-
σεία (με περιγραφές), γκαλερί, πινακοθήκες και χώρους 
πολιτισμού της πόλης. Με προτεινόμενες εξορμήσεις σε 
κοντινούς προορισμούς, εκτός πόλης. 

Από τις εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία.

Λ. ΤΣΑΚΤΣΙΡΑΣ - Κ. ΠΑΠΑΝΘΙΜΟΥ 
Γ. ΜΑΝΤΖΙΟΣ - Ν. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 
Το βιβλίο αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο απόκτημα 
για όσους θέλουν να γνωρίσουν την πόλη και τα μνη-
μεία της. Συνδυάζει ιδιαίτερα φροντισμένα κείμενα και 
πλούσιο φωτογραφικό υλικό και περιλαμβάνει τις ενό-
τητες: η αρχαιότητα, τα βυζαντινά χρόνια, οι μεταβυζα-
ντινοί ναοί, τα μνημεία της μουσουλμανικής αρχιτε-
κτονικής, η αρχιτεκτονική της νεότερης και σύγχρονης 
Θεσσαλονίκης.
Επιπλέον ο αναγνώστης θα βρει ένα σύντομο ιστορικό, 
μια διαδρομή δηλαδή στα γεγονότα της πόλης καθώς 
και ένα αναλυτικό ευρετήριο με παραπομπές στα κεί-
μενα και τις εικόνες του βιβλίου.

Από τις εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία.

Διαστάσεις : 19χ10, Εξώφυλλο :Μαλακό
Σελίδες : 180

Διαστάσεις : 17x24, Εξώφυλλο :Μαλακό
Σελίδες : 248

Άρθρο του εκδότη  
ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΛΛIΑΡΗ

πως έχουν «ξεχάσει» τη ση-
μαντικότητα του βιβλίου 
στην ανάπτυξη, την πνευ-
ματική και οικονομική 
αναβάθμιση, την οποία όλοι 
μας επιθυμούμε. Μαζί με το 
βιβλίο, φαίνεται να αδια-
φορούν για μια σειρά δρά-
σεων που θα έδιδαν ώθηση 
στο πολιτισμικό γίγνεσθαι 
στην πόλη μας. Μνημεία 
και αρχαιολογικοί χώροι, 
όπως παρουσιάστηκε σε 
τεύχη των Πολιτισμικών, 
είναι εγκαταλελειμένα και 
οι εκδηλώσεις πολιτισμού 
είναι περιορισμένες. 

Επαναφέρω, λοιπόν, μια 
παλαιότερη πρόταση, η 
υλοποίηση της οποίας, μπο-
ρεί να αλλάξει την εικόνα 
μια μεγάλης περιοχής στο 
κέντρο της πόλης, που ερη-
μώνει μέρα με τη μέρα και 
καθίσταται επικίνδυνη λό-
γω της έντονης παρουσίας 
περιθωριακών στοιχείων. 
Εξαιτίας της ανασφάλει-
ας που επικρατεί στην πε-
ριοχή αυτή, μάλιστα, δια-
κόπηκε η λειτουργία ενός 
πάρκου με παιχνίδια για 
παιδιά. Πρόκειται για μια 
πρόταση που προβλέπει 
τη δημιουργία ενός «Πάρ-
κου Πολιτισμού». Το κέ-
ντρο αυτού του «Πάρκου» 
θα βρίσκεται στην περιοχή 

που ορίζεται από το Λευκό 
Πύργο, από το μέγαρο της 
ΧΑΝΘ, το νέο Δημαρχείο 
, τα δύο μουσεία (Αρχαιο-
λογικό και Βυζαντινό) και 
από το άγαλμα του Μεγά-
λου Αλεξάνδρου, στην αρ-
χή της νέας παραλίας της 
Θεσσαλονίκης.

Σ’ αυτή την περιοχή, 
αλλά και γύρω απ’ αυτή, 
υπάρχουν πολλοί χώροι 
(υπαίθριοι και στεγασμέ-
νοι), καλά διαμορφωμένοι, 
που προσφέρονται για ποι-
κίλες πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις σε όλη τη διάρκεια του 
χρόνου, όπως: το Φεστιβάλ 
Βιβλίου, θεατρικά δρώμενα 
κ.ά. Ανάμεσά τους ο Λευ-
κός Πύργος, το Κρατικό 
Θέατρο και οι άλλοι χώροι 
της Εταιρείας Μακεδονι-
κών  Σπουδών, το κεντρι-
κό πάρκο, το μέγαρο της  
ΧΑΝΘ, τα δύο μουσεία (Αρ-
χαιολογικό και Βυζαντινό), 
το Βασιλικό Θέατρο, το Θέ-
ατρο Κήπου κ.ά. Κι ακόμη, 
στον ευρύτερο χώρο, η Ρο-
τόντα, οι αίθουσες του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και του πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας, 
το Τελλόγλειο Ίδρυμα, η 
Δημοτική Βιβλιοθήκη, το 
Κέντρο Ιστορίας, οι Φοιτη-
τικές Λέσχες, το Στρατη-
γείο του Γ' Σ.Σ., οι χώροι 
της ΗΕΙΕΧΡΟ - ΔΕΘ με το 
Αλεξάνδρειο Μέλαθρο και 
τα συνεδριακά κέντρα, η 
TV 100 κ.ά.

Το «Πάρκο Πολιτισμού» 
θα είναι ένας μόνιμος θε-

σμός που θα λειτουργεί 
στην πόλη μας συνεχώς και 
ολόκληρη τη διάρκεια του 
χρόνου, χωρίς να αντιστρα-
τεύεται τους άλλους καθι-
ερωμένους πολιτιστικούς 
θεσμούς της πόλης. Στο 
επίκεντρο των εκδηλώσε-
ων που θα πραγματοποιού-
νται θα πρέπει, να βρίσκε-
ται, κατά τη γνώμη μας, το 
βιβλίο και ό,τι έχει σχέση 
μ’ αυτό. Έτσι, εκτός από 
τις εκθέσεις βιβλίου (γε-
νικές, θεματικές κτλ.), τις 
παρουσιάσεις βιβλίων και 
συγγραφέων τους, τις συ-
ζητήσεις με συγγραφείς, 
αναγνώστες ή άλλους πα-
ράγοντες του χώρου του 
βιβλίου και γενικά, παράλ-
ληλα με τις εκδηλώσεις που 
έχουν σχέση με το βιβλίο, 
θα οργανώνονται διαλέξεις, 
ειδικές προβολές, εκθέσεις 
ζωγραφικής, γλυπτικής, 
φωτογραφίας, μουσικές και 
χορευτικές εκδηλώσεις σε 
κλειστούς ή ανοιχτούς χώ-
ρους, θεατρικές παραστά-
σεις, παραστάσεις παιδικού 
θεάτρου, κουκλοθεάτρου, 
Καραγκιόζη κτλ.

Γειτονιές τέχνης
Επίσης, το πάρκο πολι-

τισμού μπορεί να περιλαμ-
βάνει: α) γειτονιά βιβλί-
ου στον πεζόδρομιο της 
ΧΑΝΘ της οδού Τσιμισκή 
και ώς την Εθν. Αμύνης. 
β) Γειτονιά με είδη λαϊκής 
τέχνης στην οδό Ν. Γερ-
μανού και γ) Γειτονιά των 
ζωγράφων στο πεζοδρόμιο 
της οδού Μ. Ανδρόνικου.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Πρόταση προς το δήμο Θεσσαλονίκης

Πάρκο Πολιτισμοý στην περιοχή της ×ΑÍΘ  
και του Λευκοý Πýργου

1 Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.

2 To κτίριο της Χ.Α.Ν.Θ.

3 Γραφεία Ε.Ο.Τ.

4 Διεθνής Έκθεση Θεσ/νίκης

5 Πύργος Ο.Τ.Ε.

6 Γλυπτό Ζογγολόπουλου

7 Αρχαιολογικό Μουσείο

8 Μουσείο Βυζαντινού 
Πολιτισµού

9 Γ’ Σώµα Στρατού

15 Κέντρο Αρχιτεκτονικής

16
17

Πάρκο Πεδίου Άρεως
Μακεδονικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης

10 Νέο Δηµαρχείο 

11 Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο

12 Θέατρο Κήπου

13 Πάρκο Γ. Θεοτοκά

14 Αρµένικη Εκκλησία

1
3

4

5

6

7
8

9

10

111314

15

16

12

2
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Κυκλοφορεί και στα αγγλικά
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Τα φεστιβάλ του Καλοκαιριού

Ποý μπορείτε να πάτε,  
τι θα δείτε, τι θα ακοýσετε

Το καλοκαίρι οι πολιτιστικοί φορείς και οι δήμοι 
διοργανώνουν τα γνωστά σε όλους μας 
Φεστιβάλ. Όπου κι αν βρεθείτε, Σαββατοκύριακο ή 
καθημερινή, σίγουρα θα σας δοθεί η δυνατότητα 
να παρακολουθήσετε μια θεατρική παράσταση ή 
μια συναυλία, να θαυμάσετε εικαστικές εκθέσεις 
και γενικότερα να συμμετάσχετε σε μια εκδήλωση 
τέχνης και πολιτισμού. Τα γνωστότερα φεστιβάλ και 
διοργανώσεις στην Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια 
Ελλάδα είναι: 

Γιορτές Ανοιχτοý Θεάτρου 
Θεατρικά έργα σύγχρονου και κλασικού 
ρεπερτορίου περιλαμβάνουν οι "Γιορτές Ανοιχτού 
Θεάτρου" που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο 
από 1 Ιουλίου έως 31 Ιουλίου. Στις εκδηλώσεις 
που διοργανώνει ο δήμος Θεσσαλονίκης για 34η 
χρονιά, παίρνουν μέρος  θεατρικά σχήματα με 
παραστάσεις που δίνονται στο θέατρο Κήπου. Πληρ. 
τηλ. 2310256775. 

Θέατρα Δάσους και Γης 
Αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής 
σκηνής, μεγάλοι θίασοι από όλη την Ελλάδα και 
χορευτικές ομάδες συμμετέχουν στο 2ο Φεστιβάλ 
Δάσους. Πρόκειται για το νέο μεγάλο πολιτιστικό 
γεγονός της Θεσσαλονίκης από το  Κρατικό Θέατρο 
Βορείου Ελλάδος (βλ. 1,2 σελ. και 14-15). Πληρ. τηλ.: 
2135200200, 2310245307. 

Μονή Λαζαριστών
Το Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών διοργανώνεται 
κάθε καλοκαίρι (από το 1992) στον εμβληματικό 
χώρο της Μονής Λαζαριστών και αποτελεί ένα 
μοναδικό από κάθε άποψη γεγονός: καλλιτεχνικό, 
επιμορφωτικό και ψυχαγωγικό. Το φετινό Φεστιβάλ 
ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου και περιλαμβάνει 
πρόγραμμα τεσσάρων μηνών, με συναυλίες, 
παραστάσεις και πρωτότυπες εκδηλώσεις. 
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, πληρ. τηλ: 2310 
589200, και 589.237.

Μερκοýρεια 
Στο ανοιχτό θέατρο “Μάνος Κατράκης” στις Συκιές, 
του δήμου Νεάπολης-Συκεών θα πραγματοποιηθούν 
τον Αύγουστο για 22η χρονιά τα “Μερκούρεια” η 
συνάντηση των ΔΗΠΕΘΕ. Ένας θεσμός που αποτελεί 
φόρο τιμής στη Μελίνα Μερκούρη, με θεατρικές 
παραστάσεις των δημοτικών περιφερειακών 
θεάτρων. Συκιές, πληρ. τηλ.  2310-631305, 2313-
313125, -126.

Βαλκανική Πλατεία  
Στη Νεάπολη πραγματοποιείται εδώ και 17 χρόνια, 
κάθε χρόνο στο τέλος του καλοκαιριού η Βαλκανική 
Πλατεία. Μια γιορτή πολιτισμού με συμμετοχές απ’ 
όλες τις χώρες τις βαλκανικής, που καθιερώθηκε 
σαν θεσμός μετά από τη θερμή ανταπόκριση των 
κατοίκων της περιοχής. Πληρ. τηλ. 2310671100. 

Παρά Θιν' Αλός 
Η φράση του Oμήρου, “παρά θιν' αλός” που 
σημαίνει "δίπλα στη θάλασσα, στην αμμουδιά" δίνει 
το στίγμα των εκδηλώσεων που εδώ και 26 χρόνια 
διοργανώνει ο δήμος Καλαμαριάς, στο τέλος του 
καλοκαιριού, αρχές Σεπτεμβρίου. Οι περισσότερες 
εκδηλώσεις γίνονται στους χώρους του πρώην 
στρατοπέδου Κόδρα, Πληρ. τηλ. 2313314570.

Θέρμης Δρώμενα
Στο τέλος του καλοκαιριού διοργανώνονται στο 
Φράγμα της Θέρμης και στα δημοτικά διαμερίσματα 
από το δήμο Θέρμης, τα «Θέρμης Δρώμενα» με 
πλούσιο πρόγραμμα. Πληρ. τηλ. 2313300700, 2310-
463423.

Καλοκαίρι στο δήμο Βόλβης
Μουσικές συναυλίες και αφιερώματα, θεατρικές 
παραστάσεις, περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του 
“Πολιτιστικού Καλοκαιριού” που διοργανώνεται στην 
Ασπροβάλτα, το Σταυρό και άλλες περιοχές του 
δήμου Βόλβης Θεσσαλονίκης, την περίοδο Ιουλίου 
- Αυγούστου. Δήμος Βόλβης, πληρ. τηλ. 2397061500 
και 2397330200. 

Φεστιβάλ Αμφίπολης
Κορυφαίο θεσμό αποτελεί το Φεστιβάλ Αμφίπολης 
που θα πραγματοποιηθεί φέτος για 18η χρονιά στο 
Αρχαιολογικό Πάρκο της Αμφίπολης, τον Ιούλιο και τον 
Αύγουστο. Περιλαμβάνει εκθέσεις, αφιερώματα, 
διαλέξεις, εργαστήρια, κινηματογραφικές προβολές, 
παραστάσεις. Πληρ. τηλ.2324350100, 2322032474. 

Φεστιβάλ Θάλασσας
Τα 18χρόνια ζωής συμπληρώνει το Φεστιβάλ 
Θάλασσας που διοργανώνει ο δήμος Νέας 
Προποντίδας στο αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, 
την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου. Πληρ. τηλ. 
2373350200. 

Φεστιβάλ Κασσάνδρας 
Το 24ο Φεστιβάλ Κασσάνδρας περιλαμβάνει 
ποιοτικές θεατρικές παραστάσεις, σπουδαίες 
μουσικές συναυλίες και αλλά σημαντικά πολιτιστικά 
δρώμενα στο Αμφιθέατρο Σίβηρης.  Πληρ. τηλ. 
2374023997. 

Φεστιβάλ Σάνη 

Το Sani Festival, μια γιορτή της μουσικής, που 
ξεκίνησε το 1993, για να καθιερωθεί μετά από 23 
χρόνια συνεχούς παρουσίας ως μια διοργάνωση με 
υψηλό προφίλ και διακριτό στίγμα στον πολιτιστικό 
χάρτη της χώρας μας, έφτασε στην 24η διοργάνωσή 
του. Στο λόφο της Σάνης, από τις 8 Ιουλίου μέχρι τις 
13 Αυγούστου, πληρ. τηλ. 2310317327. 

Φεστιβάλ Ολýμπου
Το Φεστιβάλ Ολύμπου κλείνει φέτος 45 χρόνια 
καλλιτεχνικής παρουσίας στο χώρο της Βόρειας 
Ελλάδας. Με επίγραμμα «Από τα Καρπάθια στον 
Όλυμπο…» που αποτελεί το επιστέγασμα της 
συνεργασίας με την φετινή τιμώμενη χώρα, τη 
Ρουμανία, οι εκδηλώσεις κινούνται με αναφορά 
το θέατρο, τη μουσική, τα εικαστικά, το χορό, τον 
αρχαιολογικό πλούτο της Πιερίας, τα εκφραστικά 
αναλόγια, τους φιλολογικούς περιπάτους, τον 
κινηματογράφο. Πληρ. τηλ. 2351076041. 

Φεστιβάλ Φιλίππων
Κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός είναι το Φεστιβάλ 
των Φιλίππων Καβάλας, που διοργανώνεται στο 
μεγαλύτερο μέρος του στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων 
(καθώς και σε αυτό της Θάσου) στην διάρκεια 
του καλοκαιριού και συγκεκριμένα από τον Ιούλιο 

μέχρι τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για το δεύτερο 
παλαιότερο Φεστιβάλ της χώρας, μετά το Φεστιβάλ 
της Επιδαύρου. Από το 1957 που πραγματοποιείται 
στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, προσελκύει 
χιλιάδες Έλληνες και ξένους επισκέπτες. Πληρ. τηλ. 
2513 500218.

Γιορτές Γης 

Οι γιορτές Γης θα γίνουν από 7 έως 10 Ιουλίου, στο 
πανέμορφο, φυσικό τοπίο της Βλάστης Εορδαίας. 
Φέτος συμπληρώνουν 16 χρόνια παρουσίας 
στα πολιτιστικά δρώμενα. Πληρ. τηλ. 2463092311, 
2310277997. 

Συνάντηση νέων στον Άρδα 
Η 22η Συνάντηση Νέων Άρδα θα γίνει από 26 
έως 31 Ιουλίου στις Καστανιές του Έβρου, για να 
ενώσει χιλιάδες νέους. Ένα εξαήμερο μουσικής, 
κατασκήνωσης, έντασης και ελευθερίας, γεμάτο 
εκδηλώσεις και παράλληλες δράσεις μέσα στο 
καταπράσινο παραποτάμιο δάσος του ποταμού 
Άρδα! Πληρ. τηλ. 2552027272. 

River party Íεστορίου 

Το River Party είναι το μεγαλύτερο και ιστορικότερο 
μουσικό φεστιβάλ στην Ελλάδα. Διοργανώνεται 
τα τελευταία 38 χρόνια στην πανέμορφη φυσική 
τοποθεσία του Νεστορίου Καστοριάς και υποδέχεται 
κάθε χρόνο περισσότερους από 50.000 επισκέπτες. 
Φέτος θα γίνει από τις 3 έως τις 7 Αυγούστου. Πληρ. 
τηλ. 24670 31077, 31012.

Πλάι στο κýμα 
Το 16ο "Πλάι στο Κύμα" Φεστιβάλ Κεραμωτής θα 
γίνει από τις 30 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου με 
Έλληνες τραγουδιστές (Πανούσης, Αρβανιτάκη, 
Πορτοκάλογλου, Μaραβέγιας, Ιωαννίδης), στην 
παραλία Κεραμωτής. Πληρ. τηλ.  25910 51788.

Εκδηλώσεις - εικαστικά - τέχνες
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Íέος διευθυντής 

Ο κριτικός κινηματογράφου Ορέστης Ανδρεαδάκης 
ανέλαβε τη θέση του διευθυντή του Φεστιβάλ Κινη-
ματογράφου Θεσσαλονίκης με απόφαση του δ.σ. 
του Φεστιβάλ, ύστερα από εισήγηση της γενικής δι-
ευθύντριας κ. Ελίζ Ζαλαντό. «Με την αλλαγή σελίδας 
στη διοίκηση και λαμβάνοντας υπόψη τη διευρυμένη 
ετήσια δραστηριότητα του οργανισμού,  η γενική δι-
ευθύντρια και το δ.σ. θα προχωρήσουν αμέσως σε 
αλλαγές που θα αναδιαμορφώσουν τη δομή του 
καλλιτεχνικού προγράμματος του φεστιβάλ, με τη 
σύσταση τμημάτων προγράμματος και επιλογής ται-
νιών τόσο για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσα-
λονίκης, όσο και για το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσ-
σαλονίκης. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τα 
τμήματα αυτά θα επανδρωθούν με έμπειρα και κα-
ταξιωμένα στελέχη που θα συνεργάζονται με τον 
διευθυντή στα καλλιτεχνικά του καθήκοντα», αναφέ-
ρεται σε ανακοίνωση. 

Ο αγαπητικός της βοσκοποýλας 
Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος το καλοκαίρι θα 
παρουσιάσει το έργο του Δημητρίου Κορομηλά «Ο 
αγαπητικός της βοσκοπούλας», σε σκηνοθεσία Στα-
μάτη Φασουλή. «Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας» 
είναι η απόλυτη ιστορία αγάπης, με φόντο την ελλη-
νική ύπαιθρο και ήρωες βοσκοπούλες και πιστικούς, 
τσέλιγκες και χωριατοπούλες, πλούσιους και φτω-
χούς, νέους και γέρους, που μπλέκονται όλοι μαζί σε 
ένα κουβάρι έρωτα, πάθους, παρεξηγήσεων, μυστι-
κών και ανατροπών. Στο Κρατικό Θέατρο Βορείου 
Ελλάδος έχει ανέβει μόνο μία φορά, το 1974, σε 
σκηνοθεσία του Κωστή Μιχαηλίδη. Το ΚΘΒΕ με την 
παράσταση αυτή καλωσορίζει μετά από 13 χρόνια 
απουσίας την πρωταγωνίστριά του Φιλαρέτη Κομνη-
νού! Συμπρωταγωνιστούν ο Ταξιάρχης Χάνος, η Έφη 
Σταμούλη, ο Κώστας Σαντάς, ο Δημήτρης Κολοβός σε 
ένα θίασο 35 ηθοποιών. Η παράσταση θα παρουσι-
αστεί στην κλιματιζόμενη αίθουσα του Βασιλικού 
Θεάτρου (πλ. Λευκού Πύργου, τηλ. κρατήσεων 2315 
200200),από 1 Ιουλίου έως 11 Σεπτεμβρίου 2016 με 
υπέρτιτλους στην αγγλική και στη ρωσική γλώσσα.

Επτά επί Θήβας
Οι «Επτά επί Θήβας» του Αισχύλου, μια εξαιρετικά 
δυνατή πολιτική τραγωδία, είναι η καλοκαιρινή παρα-
γωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, που 
συμμετέχει στο Φεστιβάλ Φιλίππων Θάσου και στο 
Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου. Η παράσταση ανεβαί-
νει σε μια νέα, σύγχρονη μετάφραση του ποιητή 
Γιώργου Μπλάνα και σε σκηνοθεσία του διεθνούς 
φήμης Λιθουανού σκηνοθέτη Τσέζαρις Γκραουζίνις. 
Ο Γιάννης Στάνκογλου θα ερμηνεύσει –σε διπλή δι-
ανομή με τον πρωταγωνιστή του ΚΘΒΕ Χρίστο Στυλια-
νού– τον ρόλο του Ετεοκλή. Μαζί τους η Νάντια Κοντο-
γεώργη (Αντιγόνη), η Ιώβη Φραγκάτου (Ισμήνη), ο 
Γιώργος Καύκας (Άγγελος), ο Αλέξανδρος Τσακίρης 
(Κήρυκας) και ένας 14μελής χορός νέων ηθοποιών. 
Ξεκινώντας από το Θέατρο Δάσους (Σέιχ Σού, τηλ. 
κρατήσεων: 2315 200200) στις 6 και 7 Ιουλίου 2016, 
η παράσταση θα παρουσιαστεί στο Αρχαίο Θέατρο 
Φιλίππων στις 15 και 16 Ιουλίου και στο Αρχαίο Θέα-
τρο Επιδαύρου στις 22 και 23 Ιουλίου. Θα ακολουθή-
σει μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. 

Αντιγόνη σε περιοδεία
Για πρώτη φορά τα τρία μεγάλα θέατρα του ελληνι-
σμού (το ΚΘΒΕ, το Εθνικό Θέατρο και ο Θεατρικός 
Οργανισμός Κύπρου) συνεργάζονται σε μια παρα-
γωγή, ανεβάζοντας την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή.  Ο 
σκηνοθέτης Στάθης Λιβαθινός επέλεξε το κορυφαίο 
έργο του Σοφοκλή με τη σκέψη να συνδυάσει την 
παρουσίασή του με την συνύπαρξη στη σκηνή τριών 
γενιών ηθοποιών. Η παράσταση παρουσιάζεται σε 
νέα μετάφραση του Δημήτρη Μαρωνίτη. Θα περιο-
δεύσει στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ξεκινώντας από 
την Επίδαυρο, (15/07/2016 - 16/07/2016), θα έρθει 
στο Θέατρο Δάσους, στη Θεσσαλονίκη (29/08/2016 
- 30/08/2016). Πρωταγωνιστούν: Αρβανίτη Μπέτυ, 
Βλαγκοπούλου Δήμητρα, Λιγνάδης Δημήτρης, Καστα-
νάς Κώστας, Κατσαρής Αντώνης κ.α. 

Πλοýτος του Αριστοφάνη
Με την τελευταία σωζόμενη κωμωδία του Αριστοφά-
νη, τον «Πλούτο», που γράφτηκε το 388 π.Χ., σηματο-
δοτώντας το πέρασμα από την αρχαία στη νεότερη 
αττική κωμωδία, περιοδεύει φέτος το καλοκαίρι ο 
Γιώργος Κιμούλης. Εκτός από ρόλο σκηνοθέτη, έχει και 
ρόλο πρωταγωνιστή, υποδυόμενος τον Πλούτο, αλλά 
και την Πενία. Συμπρωταγωνιστούν ο Γιάννης Μπέζος 
ως Χρεμύλος, ο Πέτρος Φιλιππίδης ως Καρίονας και 
Νέος, ο Παύλος Χαϊκάλης ως Βλεψίδημος, Γυναίκα, 
Συκοφάντης, Γριά και Ερμής και ο Αλμπέρτο Φάις ως 
Δίκαιος και Ιερέας. Στη Θεσσαλονίκη ανεβαίνει στο 
Θέατρο Δάσους (πληρ. τηλ. 2315200200) την Τετάρ-
τη 31 Αυγούστου και την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου. 

Συρανό ντε Μπερζεράκ

Η κωμωδία του Εντμόν Ροστάν «Συρανό ντε Μπερζε-
ράκ», σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα με τον Βασίλη 
Χαραλαμπόπουλο στον ομώνυμο ρόλο και την Δήμη-
τρα Ματσούκα στον ρόλο της Ρωξάνης, ταξιδεύει σε 
όλα τα μεγάλα φεστιβάλ της Ελλάδας για την καλο-
καιρινή περίοδο του 2016. Ένα από τα πιο συναρπα-
στικά και δημοφιλή έργα του παγκόσμιου δραματο-
λογίου, που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για κινημα-
τογραφικές ταινίες, έργα όπερας και μπαλέτου, 
μουσικές συνθέσεις, ακόμη και σειρές κόμικ, ζωντα-
νεύει ξανά σε μια παράσταση που σημείωσε επιτυ-
χία στην Αθήνα. Η μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα 
δίνει τη δική της νότα μέσα από τις μελωδίες που έχει 
συνθέσει αποκλειστικά για την παράσταση, ενισχύ-
οντας τον ηρωισμό και το χιούμορ που χαρακτηρίζει 
το έργο. (Θέατρο Δάσους, 25 και 26 Ιουλίου). 

Θάνος Ανεστόπουλος
Στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών θα εμφανιστεί ο 
τραγουδοποιός Θάνος Ανεστόπουλος, παρουσιάζο-
ντας την μουσική παράσταση «Από τις Ρίζες ως τα 
Άνθη του καλού…», την Τετάρτη 29 Ιουνίου. Ο Θάνος 
Ανεστόπουλος ενορχηστρώνει και αποδίδει τα ομορ-
φότερα τραγούδια από την μουσική ανθοφορία των 
Διάφανων Κρίνων, καθώς και από την προσωπική του 
διαδρομή, με τη συνδρομή μιας πλειάδας εξαιρετι-
κών μουσικών σε μια παράσταση με χαρακτηριστικό 
της, τη μουσική κατάνυξη. Ένας φόρος τιμής από τον 
Θάνο Ανεστόπουλο στους αγαπημένους του ποιητές 
και τραγουδοποιούς, αλλά και στα τραγούδια που 
άφησαν μουσική παρακαταθήκη τα Διάφανα Κρίνα. 
(Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, τηλ. 2310 589 200).

Pink Martini
Η μυστηριώδης αύρα της Ανατολής, η σημερινή Νεα 
Υόρκη, η δεκαετία του ‘30 στην Αβάνα, το κοσμοπο-
λίτικο κλίμα του Saint Tropez και το μυστηριώδες άρω-
μα της Κίνας συναντιούνται επί σκηνής.  Αυτοί είναι 
οι δημοφιλείς και «κοσμοπολίτικοι» Pink Martini, ένα 
από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα της lounge 
σκηνής, που εμφανίζεται στη Μονή Λαζαριστών τη 
Δευτέρα 10 Ιουλίου. Με το φανατικό κοινό να τους 
παρακολουθεί πιστά και να τους στηρίζει κάνοντας 
πλατινένια τα album “Sympathique” και “Hang on 
Little Tomato”, έρχονται για να παρουσιάσουν τις 
καλύτερες στιγμές της καριέρας τους. Θα θαυμά-
σουμε την εκθαμβωτική lead singer Storm Large, που 
θα συνοδεύσει επί σκηνής τους υπόλοιπους εξαιρε-
τικούς μουσικούς από όλα τα σημεία του πλανήτη, και 
τον πιανίστα-ιδρυτή του συγκροτήματος, Thomas 
Lauderdale. Μια μοναδική ευκαιρία να τραγουδήσε-
τε μαζί τους «Je ne veux pas travailler», να ερωτευ-
θείτε ξανά ψιθυρίζοντας το «Amado mio», να αναπο-
λήσετε τραγουδώντας «Τα παιδιά του Πειραιά» και να 
ονειρευτείτε ακούγοντας το «Una notte a Napoli», 
όπως αναφέρουν οι διοργανωτές. 

Γαλάνη – Íέγκα- Τσαλιγοποýλου

Η Δήμητρα Γαλάνη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η 
Γιώτα Νέγκα ένωσαν τις φωνές τους για πρώτη φορά 
το χειμώνα που μας πέρασε, παρουσιάζοντας ένα 
πρόγραμμα βασισμένο στο λαϊκό τραγούδι. Το καλο-
καίρι συνεχίζουν μαζί σε ανοιχτούς χώρους σε ολό-
κληρη την Ελλάδα.  Στο πρόγραμμα ακούγονται δημι-
ουργίες των: Χατζιδάκις, Θεοδωράκης, Τσιτσάνης, 
Παπαϊωάννου, Ξαρχάκος, Λοΐζος, Ζαμπέτας αλλά και 
Πάνου, Καλδάρας, Μητσάκης, Μούτσης, Σπανός, Νι-
κολόπουλος. Δίπλα στους μεγάλους δημιουργούς, 
σμυρναίικα  αλλά και παραδοσιακά και σύγχρονα 
τραγούδια βρίσκουν τη θέση τους με τρόπο απλό, 
μαγικό. Οι τρεις κυρίες, με χαρά και μεγάλο σεβασμό 
τραγουδούν αυτά που διατηρεί μέσα μας η μνήμη, 
τραγούδια που άντεξαν στο χρόνο, στις αυθεντικές 
τους εκτελέσεις αλλά και διασκευασμένα. Μαζί τους 
στη σκηνή και η ομάδα των 9 εξαιρετικών μουσικών 
που ενώνει την Ανατολή με τη Δύση, το κανονάκι με 
την ηλεκτρική κιθάρα, τους πολιτισμούς που φέρουν 
και δένουν τα τραγούδια μεταξύ τους. Τη Δευτέρα 18 
Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους (πληρ. τηλ. 2315200200). 

Φραγκοýλης - Περρής
Το καλοκαίρι o Μάριος Φραγκούλης και ο Γιώργος 
Περρής, o νέος διεθνής Έλληνας τραγουδιστής, μας 
ταξιδεύουν στα θαύματα της ελληνικής μουσικής με 
αφορμή τα ντουέτα που ηχογράφησαν στο καινού-
ριο τους άλμπουμ «Κιβωτός». Οι δύο ερμηνευτές με 
την «Κιβωτό», παρουσιάζουν μερικά από τα ωραιότε-
ρα ελληνικά τραγούδια του ‘80 και ’90, που υπογρά-
φουν οι πιο σπουδαίοι συνθέτες και στιχουργοί αυτής 
της γενιάς που άγγιξαν τις καρδιές μας. Δημιουργίες 
των Κραουνάκη, Νικολακοπούλου, Ρεμπούτσικα, Γα-
λάνη, Μικρούτσικου, Αντύπα, Αλεξίου, Παπαδημητρί-
ου, Γκανά, Καββαδία, Αδελφών Κατσιμίχα, Μαχαιρί-
τσα, Καραΐνδρου, Ιωαννίδη, Λάγιου, Χατζιδάκι και 
Γκάτσου, σε νέες, ευφάνταστες και σύγχρονες ε-
νορχηστρώσεις του Πέτρου Κλαμπάνη. Στη Θεσσα-
λονίκη, θα εμφανιστούν στο Θέατρο Δάσους, την 
Δευτέρα 27 Ιουνίου (πληρ. τηλ. 2315200200
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Βιβλιοπροτάσεις 

Η επιλογή των βιβλίων που 
προτείνονται έγινε απο τον Μιχάλη 
Παπαθανασίου, υπεύθυνο τμήματος  
λογοτεχνικών βιβλίων
Βιβλιοπωλείου Μαλλιάρης Παιδεία – 
Ανατόλια (Δ.Γούναρη 39, Καμάρα), 
ανάμεσα απο τις νέες εκδόσεις. 

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΘΝΗΤΟΙ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΣΧ. 14χ21, ΣΕΛ. 352
16,20€

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΚΡΗΤΗΣ

 
ΣΧ. 14χ21, ΣΕΛ. 306
19,80€

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΚΡΗΤΗΣ

 
ΣΧ. 12χ17, ΣΕΛ. 47
10,80€

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΠΤΡΑ

 
ΣΧ. 14χ21, ΣΕΛ. 558
15,93€

ΟΥΡΑΝΟΕΣΣΑ
ΔΙΟΠΤΡΑ

 
ΣΧ. 14χ21, ΣΕΛ. 456
15,93€

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
ΠΑΤΑΚΗ

 
ΣΧ. 14χ21, ΣΕΛ. 544
16,92€

ΨΙΘΥΡΟΙ ΤΟΥ ΒΑΡΔΑΡΗ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ

 
ΣΧ. 14χ21, ΣΕΛ. 520
15,93€

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ Β’
ΩΚΕΑΝΟΣ

 
ΣΧ. 14χ21, ΣΕΛ. 464
15,21€

Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ  
ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ

 
ΣΧ. 14χ21, ΣΕΛ. 464
15,93€

ΑΣ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΓΙΟΡΤΗ
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

 
ΣΧ. 14χ21, ΣΕΛ. 350
13,36€

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΤΕΚΑ
ΙΚΑΡΟΣ

 
ΣΧ. 14χ21, ΣΕΛ. 452
14,85€

ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ 
ΟΝΟΜΑ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ

 
ΣΧ. 14χ21, ΣΕΛ. 616
17,91€

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΝΕΟΙ  
ΜΕ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχήμα: 14x21 cm Σελ. 224 
11,43 € 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Σχήμα: 17x24 cm Σελ. 88 
7,20 €

ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ 
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Σχήμα: 14x21 cm Σελ. 880
15,26 € 

ΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ 
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Σχήμα: 14x21 cm Σελ. 216
8,87 €

O ΦΤΩΧΟΚΟΣΜΟΣ 
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Σχήμα: 14x21 cm Σελ. 248
8,87 €

O ΠΑΙΚΤΗΣ 
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Σχήμα: 14x21 cm Σελ. 256
8,87 €

Ο ΣΩΣΙΑΣ 
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Σχήμα: 14x21 cm Σελ. 280
8,87 €

από τα βιβλιοπωλεία

Βιβλίο
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Βιβλιοπροτάσεις 
ΤΑΠΕΙΝΟΙ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΦΡΟΝΕΜΕΝΟΙ 
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Σχήμα: 14x21 cm Σελ. 464
11,45 €

ΛΕΥΚΕΣ ΝΥΧΤΕΣ - ΜΠΟΜΠΟΚ 
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Σχήμα: 14x21 cm Σελ. 128
7,08 €

ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ 
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Σχήμα: 14x21 cm Σελ. 624
14,31 €

ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Σχήμα: 14x21 cm Σελ. 576
12,72 €

Ο ΗΛΙΘΙΟΣ 
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Σχήμα: 14x21 cm Σελ. 840
16,98 €

ΠOΛEMOΣ KAI EIPHNH
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Σχήμα: 14x21 cm Σελ. 1080
19,08 €

ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΖΩΦ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Σχήμα: 14x21 cm Σελ. 1040
15,69 €

Η ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Σχήμα: 14x21 cm Σελ. 288
10,81€

Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ - ΠΟΙΗΣΗ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Σχήμα: 12,5x17 cm Σελ. 320
6,58 €

Η ΦΟΝΙΣΣΑ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Σχήμα: 12,5x17 cm Σελ. 224
6,58 €

ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Σχήμα: 12,5x17 cm Σελ. 240
6,58 €

Ο ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ 
ΓΥΦΤΟΥ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Σχήμα: 12,5x17 cm Σελ. 240
6,58 €

ΕΥΧΗ - BIBΛΙΟ ME CD 
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Σχήμα: 14x21 cm Σελ. 48
10,00 €

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΑΝΘΡΩΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Σχήμα: 17x24 cm Σελ. 270
10,81 €

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

Σχήμα: 14x21 cm Σελ. 256
9,58 €

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΜΕ  CD
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Σχήμα: 14x21 cm Σελ. 128
10,18€

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΚΟΥΖΙΝΑ 
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Σχήμα: 14x21 cm Σελ. 240
11,45 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ  
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Σχήμα: 14x21 cm Σελ. 240
11,45 €

AΥΘΕΝΤΙΚΗ ΚΡΗΤΙΚΗ 
ΚΟΥΖΙΝΑ  
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Σχήμα: 14x21 cm Σελ. 240
11,45 €

EΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΤΑ 
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Σχήμα: 14x21 cm Σελ. 240
11,45 €

από τα βιβλιοπωλεία

Βιβλίο
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παιδικά βιβλία

Η επιλογή των βιβλίων που 
προτείνονται έγινε απο την  
Βασιλική Κιαχαγιά, ιστορικό, 
υπεύθυνη τμήματος παιδικών βιβλίων
Βιβλιοπωλείο Μαλλιάρης Παιδεία – 
Ανατόλια (Δ.Γούναρη 39, Καμάρα) και 
πρόκειται για νέες εκδόσεις.

ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΝΙΟΤΗΣ
ΠΑΤΑΚΗ

ΣΧ. 14χ21, ΣΕΛ. 128
6,93€

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΦΙΛΟΙ ΣΕ 
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
GUTENBERG

4χ21, ΣΕΛ. 200
7,00€

Ο ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ Η MEΓΑΛΗ 
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΑΡΕΑ
ΔΙΟΠΤΡΑ

ΣΧ. 14χ21, ΣΕΛ. 296
9,99€

ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 14χ21, ΣΕΛ. 208
7,66€

ΤΟ ΚΑΡΑΒΑΚΙ
ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ

ΣΧ. 16χ16, ΣΕΛ. 42
8,83€

Ο ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΣ ΠΟΝΤΙΚΟΣ
ΠΑΤΑΚΗ

ΣΧ. 14χ21, ΣΕΛ. 72
5,85€

ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΡΑΚΑ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ

ΣΧ. 14χ21, ΣΕΛ. 132
7,92€

ΜΠΑΛΑ ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΣΧ. 14χ21, ΣΕΛ. 76
8,91€

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ 
ΛΕΩΝΙΔΑ
ΜΙΝΩΑΣ

ΣΧ. 14χ21, ΣΕΛ. 136
6,48€

ΤΑ ΖΩΑ ΤΟ ΄ΣΚΑΣΑΝ - ΨΑΞΕ 
ΝΑ ΤΑ ΒΡΕΙΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 21χ29, ΣΕΛ. 32
9,90€

ΧΡΩΜΑΤΙΖΩ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

 
ΣΧ. 21χ29, ΣΕΛ. 66
4,41€

ΜΑΘΕ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΥΠΟΜΟΝΗ
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΣΧ. 24χ24, ΣΕΛ. 36
5,94€

ΜΑΘΕ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΣΧ. 24χ24, ΣΕΛ. 36
5,94€

ΠΟΣΟ Μ’ ΑΓΑΠΑ Ο ΠΑΠΠΟΥΣ 
ΚΑΙ Η ΓΙΑΓΙΑ
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΣΧ. 26χ26,  ΣΕΛ. 26
9,90€

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ
ΙΟΛΚΟΣ

ΣΧ. 14χ21, ΣΕΛ. 32
5,40€

ΤΟ ΣΎΜΠΑΝ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 16,5 χ24,, Σελ. 40
7,95€

ΣΤΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΕΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 16,5 χ24,, Σελ. 40
7,95€

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 16,5 χ24,, Σελ. 40
7,95€

ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 16,5 χ24,, Σελ. 40
7,95€

προτάσεις από τα βιβλιοπωλεία

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

Βιβλίο
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παιδικά βιβλία
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 16,5 χ24,, Σελ. 40
7,95€

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΓΗΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 16,5 χ24,, Σελ. 40
7,95€

ΣΚΟΎΠΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 16,5 χ24,, Σελ. 40
7,95€

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 16,5 χ24,, Σελ. 40
7,95€

ΑΠΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ;
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 16,5 χ24,, Σελ. 40
7,95€

ΤΙ ΚΑΙΡΟ ΚΑΝΕΙ;
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 16,5 χ24,, Σελ. 40
7,95€

Η ΑΛΎΣΙΔΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 16,5 χ24,, Σελ. 40
7,95€

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΎ ΑΝΘΡΩΠΟΎ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 16,5 χ24,, Σελ. 40
7,95€

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΎΡΕΣΕΩΝ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 16,5 χ24,, Σελ. 40
7,95€

ΤΑ ΔΕΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΡΎ-
ΠΑΝΣΗΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 16,5 χ24,, Σελ. 40
7,95€

ΣΤΗ ΦΑΡΜΑ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 21χ28, Σελ. 36
9,48€

ΣΤΗ ΦΥΣΗ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 21χ28, Σελ. 36
9,48€

ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΩ  
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 24χ24, Σελ. 36 
4,80€

ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΣΕΒΟΜΑΙ ΤΗ 
ΦΥΣΗ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 21χ29, Σελ. 48 
4,80€

ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ 
ΚΑΘΑΡΟΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 221χ22, Σελ. 64 
4,80€

ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ  
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 23χ27, Σελ. 26 
4,80€

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ 
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 21χ29, Σελ. 32
4,41€

ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 21χ29, Σελ. 32
4,41€

ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 21χ29, Σελ. 32
4,41€

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ 
ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΩΝ 
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 21χ29, Σελ. 32
4,41€

προτάσεις από τα βιβλιοπωλεία

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

Βιβλίο
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Παιχνίδια
Στα καταστήματά 
μας, θα βρείτε όλα 
τα νέα παιχνίδια, 
αλλά και κλασι-
κά, εκπαιδευτικά, 
bebe, κ.ά.

προτάσεις απο τα βιβλιοπωλεία

...και χιλιάδες παιχνίδια στη μεγαλύτερη ποικιλία-στις καλύτερες τιμές!

Πυροσβεστική bebe 
14,20€

Ιατρικό βαλιτσάκι 14,99€

TY Beanie
λούτρινο
4,99€

PInypon
6,00€

Σετ  
τσαγιού  
9,55€

Πτυσσόμενη
πολυθρόνα
Frozen
12,70€

Σώστε 
τα αβγά 
20,00€

Φτιάχνω μόνος μου 
μαγνητάκια

ψυγείου με ζωάκια 
9,25€

Playmobil
Porsche 
45,99€

Τσάντα ώμου Frozen
14,35€

TY Beanie
λούτρινο

4,99€

Σετ χειροτεχνίας Frozen 19,99€

To πρώτο μου  
θερμοκήπιο15,00€

H επιστήμη
του νερού 14,00€
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Υλικά
Zύμη για δύο πίτσες
• 500 γρ. αλεύρι για 

όλες τις χρήσεις
• 25 γρ. νωπή μαγιά
• 1 κουταλιά φρέσκο 

βούτυρο αγελαδινό
• 1 κουταλιά ελαιόλαδο
• 1 κουταλιά αλάτι
• νερό (όσο πάρει)
Σάλτσα
• 1 φλιτζάνι ντομάτα 

κονκασέ
• 1 κουταλιά ελαιόλαδο

• 1/2 κρεμμύδι,  
ψιλοκομμένο

• 1/2 κουταλάκι πάπρικα
• αλάτι 
• μαύρο πιπέρι,  

φρεσκοτριμμένο

Γαρνιτούρα
• 2 μεγάλες ώριμες 

ντομάτες κομμένες σε 
φέτες

• 300 γρ. μοτσαρέλα, 
τριμμένη

• ρίγανη

Εκτέλεση: 
Σε ένα μπολ λιώστε τη μαγιά με λίγο απ’ το χλιαρό 
νερό. Σκεπάστε και αφήστε το μέχρι να εμφανιστούν 
φυσαλίδες στην επιφάνεια. Kοσκινίστε και προσθέ-
στε το αλεύρι, το βούτυρο, το ελαιόλαδο, το αλάτι 
και το νερό. Zυμώστε έτσι ώστε να σχηματιστεί ζύμη. 
Πλάστε την σε δύο ίδιες μπάλες και αφήστε τες 
σκεπασμένες με μία νωπή πετσέτα να φουσκώσουν 
σε ζεστό μέρος για μία ώρα. 

Πίτσα μαργαρίτα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού,  

καθώς ξεκινά η ευρωπαϊκή  

διοργάνωση ποδοσφαίρου,  

σας προτείνω μια συνταγή πίτσας,  

η οποία, εκτιμώ ότι, θα σας  

φανεί χρήσιμη…

Aπό την Κική Εμμανουηλίδου

Οι συνταγές της Κικής

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

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

Bάλτε σε ένα μίξερ όλα τα υλικά της σάλτσας και χτυπήστε τα. Πάρτε 
τις ζύμες και αφού τις ανοίξετε, απλώστε 3-4 κουταλιές από τη σάλ-
τσα σε κάθε ζύμη. Πασπαλίστε με λίγη από τη μοτσαρέλα, προσθέστε 
τις φέτες ντομάτας και πασπαλίστε ξανά με την υπόλοιπη μοτσαρέ-
λα. Ψήστε τες στους 200°C για 25 λεπτά, πασπαλίστε με ρίγανη και 
σερβίρετε αμέσως. 

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

Περιγραφή
H μαντζουράνα είναι φυτό ποώ-

δες, πολυετές, ιθαγενές της K. Eυ-
ρώπης, που καλλιεργείται σε κή-
πους και γλάστρες ως καλλωπιστι-
κό, αρωματικό, αρτυματικό και φαρ-
μακευτικό φυτό. Φτάνει σε ύψος τα 
30-60 εκ. Tα φύλλα της είναι γκρι-
ζωπά και αναδίδουν μια ευχάριστη 
μυρωδιά.

Kαλλιεργείται σε καλά αποστραγ-
γισμένο πλούσιο έδαφος και θέλει 
ήλιο. Σπέρνεται τον Iούνιο σε ζεστό 
κλειστό χώρο. Aνθίζει αργά το καλο-
καίρι και τα άνθη της είναι λευκά ή 
ρόδινα σε ταξιανθίες σκιαδόμορφες.

Διατηρείται το χειμώνα μακριά 
από την παγωνιά. H μαντζουρά-
να της γλάστρας (origanum onites) 
καλλιεργείται στα βορινά κλίματα 
ως ήπια εναλλακτική λύση.

Xρησιμοποιούμενα μέρη είναι τα 
φύλλα και οι ανθοφόροι βλαστοί που 
συλλέγονται την εποχή της άνθη-
σης.
Iστορία

H μαντζουράνα είναι γνωστή από 
την αρχαιότητα και χρησιμοποιείται 
ως φαρμακευτικό φυτό από τους Aι-
γύπτιους και τους Άραβες. Oι Σύρι-
οι κατασκεύαζαν ένα περίφημο άρω-

μα, το «αμαράκινον» ή το «σαμψύ-
χινον», που προμηθεύονταν οι Aθη-
ναίες αριστοκράτισσες και το οποίο 
είχε τόσο δυνατή μυρωδιά που προ-
καλούσε πονοκέφαλο. Tο ίδιο άρωμα 
ύμνησαν γιατροί και ποιητές της αρ-
χαιότητας (Διοσκουρίδης, Πλίνιος, 
Bιργίλιος).
Θεραπευτικές ιδιότητες

Oι ιδιότητες της μαντζουράνας εί-
ναι ίδιες με αυτές του θυμαριού και 
της μέ ντας. H μαντζουράνα είναι 
πιο γνωστή για τις στομαχικές της 
ιδιότητες ως χωνευτικό και κατα-
πραϋντικό για τους στομαχοπόνους. 
Eίναι όμως και ηρεμιστικό και σε με-
γάλες δόσεις ναρκωτικό.

Για τις παθήσεις του αναπνευστι-
κού συστήματος θεωρείται αποχρε-
μπτικό, εφιδρωτικό και ευεργετικό 
για το νευρικό βήχα, το κρυολόγη-
μα, τις αμυγδαλές, τη βρογχίτιδα, το 
άσθμα.

Για τις ανωμαλίες του πεπτικού 
συστήματος είναι χωνευτικό, σπα-
σμολυτικό, αντιεμετικό, ανακου-
φίζει από το μετεωρισμό και τη δυ-
σπεψία, διεγείρει το συκώτι και τη 
σπλήνα.

Eίναι ακόμη διουρητικό, αγγειοδι-
ασταλτικό, υποτασικό, αντιδιαβητι-
κό, αλλά και ευεργετικό σε νευρικής 

φύσεως παθήσεις, υπερευαισθησία, 
νευρασθένεια, ψυχασθένεια, άγχος, 
αϋπνίες, ημικρανίες, ίλιγγο, επιλη-
ψία, απώλεια μνήμης. Αν υποφέρετε 
από συχνούς πονοκεφάλους πίνετε 
καθημερινά τσάι μαντζουράνας. Σε 
εξωτερική χρήση είναι επουλωτικό 
και παυσίπονο σε ρευματισμούς και 
πονόδοντο.

 H Ματζουράνα και οι θεραπευτικές της ιδιότητες

Oρίγκανουμ μαργιοράνα
Origanum marjorana
Οικογένεια Xειλανθή (Labiatae)
Κοινές ονομασίες: αμάραντο ή αμάρακο 

Διαστάσεις : 14x21, Εξώφυλλο :Μαλακό, Σελίδες : 272
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Περισσότεροι από 50.000 επισκέπτες      

Με επιτυχία η 13η ΔΕΒ
Το Τελλόγλειο  

των νέων
Σε χώρο συνάντησης, επικοινω-

νίας και καλλιτεχνικής δημιουργί-
ας των νέων μετατρέπεται το Τελλό-
γλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. (Αγίου 
Δημητρίου 159Α, τηλ.: 2310 247111) 
παρουσιάζοντας όλο το καλοκαίρι, 
ως το Σεπτέμβριο, ένα πλούσιο πρό-
γραμμα δράσεων που καλύπτουν το-
μείς όπως η μουσική, το θέατρο, τα 
εικαστικά, η φωτογραφία, αλλά και 
το σχέδιο μόδας. Το πρόγραμμα άνοι-
ξε στις 27 Μαΐου  με σειρά εκδηλώσε-
ων για τον εορτασμό των 30 χρόνων 
του Τμήματος Μουσικών Σπουδών 
Α.Π.Θ. με τη συμμετοχή των φοιτη-
τών, αποφοίτων και καθηγητών του 
τμήματος. Οι εκδηλώσεις εντάσσο-
νται και στο πλαίσιο εορτασμού των 
90 χρόνων από την ίδρυση του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης. (βλ. πρόγραμμα σελ. 14-15). 

Δεσμοί  
στο Βαφοποýλειο

Εικαστική έκθεση με τίτλο «Δε-
σμοί», που προέκυψε από συνεργα-
σία του Χαρίσειου Γηροκομείου και 
του 77ου Δημοτικού Σχολείου Θεσ-
σαλονίκης, παρουσιάζεται στο Βαφο-
πούλειο Πνευματικό Κέντρο (Βαφο-
πούλου 3, τηλ. 2310 424132).  Η έκ-
θεση έχει ως πρωτεύον υλικό πορ-
τρέτα με τα πρόσωπα των γερόντων 
και των μαθητών τα οποία δούλεψαν 
και επεξεργάστηκαν από κοινού  τα 
παιδιά της Ε΄ τάξης του 77ου Δημο-
τικού Σχολείου Θεσσαλονίκης μαζί 
με παππούδες και γιαγιάδες  του Χα-
ρίσειου Γηροκομείου. Yλοποιήθηκε 
υπό την καθοδήγηση και εποπτεία 
των εικαστικών καλλιτεχνών κ. Λί-
ας Καζάκου και Χριστίνα Ζυγού-
ρη καθώς και της ψυχολόγου κυρί-
ας Φωτεινής Φωτιάδου και έρχεται 
να προστεθεί σε μια σειρά κοινών 
δράσεων  που ξεκίνησαν εδώ και πέ-
ντε χρόνια οι δύο δομές.Στα πλαίσια 
αυτών των δράσεων, οι παππούδες 
και οι γιαγιάδες διαβάζουν παραμύ-
θια στα παιδιά του σχολείου, κάνουν 

κοινές ραδιοφωνικές εκπομπές, κοι-
νές συμμετοχές σε συναυλίες, μοιρά-
ζονται γνώσεις και μνήμες και κυρί-
ως χτίζουν ουσιαστικούς  συναισθη-
ματικούς «Δεσμούς». Η έκθεση, θα 
διαρκέσει μέχρι το τέλος Ιουλίου. 

 «Πειράματα  
στην πόλη»

Ο δήμος Θεσσαλονίκης διοργάνω-
σε τη δράση με τίτλο «Τρία πειράμα-
τα στην πόλη από την Candy Chang» 
σε συνεργασία με τη Στέγη Γραμμά-
των και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνά-
ση, από τις 10 Ιουνίου έως τις 10 
Ιουλίου 2016, στο χώρο του πρώην 
Maison Crystal (Λ. Μεγάλου Αλεξάν-
δρου 6, τηλ. 2310888865): Παρουσι-
άζονται τρεις εγκαταστάσεις δημι-
ουργιών της καταξιωμένης εικαστι-
κού, Candy Chang, που έχει ξεχωρί-
σει για τους πειραματισμούς της σε 
δημόσιους χώρους και για την πα-
ράλληλη ακτιβιστική της δραστηρι-
ότητα.

Με χρηματοδότηση  
Σαββίδη

Έδρα Ποντιακών 
Σπουδών στο ΑΠΘ

Έδρα Ποντιακών Σπουδών και 
έδρα Ρώσικης Γλώσσας και πολιτι-
σμού θα ιδρυθούν στο ΑΠΘ με χρη-
ματοδότηση του «Φιλανθρωπικού 
Ιδρύματος Ιβάν Σαββίδη». Ο σχεδι-
ασμός γίνεται στα πλαίσια του Συμ-
φώνου Συνεργασίας που υπογράφη-
κε μεταξύ του Αριστοτέλειου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης και της μη 
κερδοσκοπικής οργάνωσης «Φιλαν-
θρωπικό Ίδρυμα Ιβάν Σαββίδη», από 
τον πρύτανη του ΑΠΘ, καθηγητή 
Περικλή Μήτκα και τον Ιβάν Σαββί-
δη, πρόεδρο του Ιδρύματος.

Το Σύμφωνο στοχεύει στην ανά-
πτυξη της συνεργασίας στους τομείς 
της εκπαίδευσης και της επιστήμης, 
καθώς επίσης και στην εμβάθυνση 
των γνώσεων για τις δύο χώρες (Ελ-
λάδας και Ρωσίας), μέσω της εκμά-
θησης της γλώσσας ως φορέας πολι-
τισμού των παραδόσεων και της ορ-
γάνωσης πολιτιστικών ανταλλαγών, 
της υλοποίησης εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων και φιλανθρωπικών έρ-
γων, καθώς και στην ανταλλαγή τε-
χνογνωσίας. Επιπλέον προγραμματί-
ζεται η διοργάνωση από κοινού εκ-
δηλώσεων (σεμιναρίων, διημερίδων, 
εργαστηρίων, συνεδρίων κ.ά.) και 
άλλων δράσεων για την αλληλοκα-
τανόηση των δύο λαών, καθώς και 
η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, επιστη-
μονικής βιβλιογραφίας και ο σχεδι-
ασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων. Προς επίτευξη 
των κοινών στόχων το Ίδρυμα ανα-
λαμβάνει τη χορήγηση δωρεάς στο 
ΑΠΘ. 

Αφενός η προετοιμασία της τελευ-
ταίας στιγμής και αφετέρου η ανα-
φορά του δημάρχου Θεσσαλονίκης 
για την ανάληψη της διοργάνω-
σης από τον Δήμο, προκάλεσαν συ-
ζητήσεις για τις προοπτικές του θε-
σμού. Τα πράγματα όμως δεν είναι 
τόσο απλά καθώς ο σημερινός διορ-
γανωτής, το Ελληνικό Ίδρυμα Πο-
λιτισμού, δεν έχει αποφασίσει ακόμα 
ποιος θα είναι ο μελλοντικός ρόλος 
του στη διοργάνωση. Επομένως, η 
ανακοίνωση του κ. Μπουτάρη μάλ-
λον αποτελεί ευσεβή πόθο του παρά 
βεβαιότητα.

Το ζήτημα της μεταφοράς της 
έδρας της Διεθνούς Έκθεσης Βι-
βλίου στην Αθήνα δεν είναι νέο, κα-
θώς στο παρελθόν είχε τεθεί από ορι-
σμένους Αθηναίους εκδότες. Οι τε-
λευταίοι μιλούν για διεύρυνση των 
προοπτικών της Έκθεσης, αν αυτή 
μεταφερθεί στην Αθήνα, αλλά μάλ-
λον επιδιώκουν τη μείωση του κό-
στους συμμετοχής τους σ’ αυτήν. 
Άλλωστε, οι λοιποί εκδότες, Αθηναί-
οι και μη, υποστηρίζουν ότι η δυνα-
μική της Έκθεσης οφείλεται κυρί-

ως στο γεγονός ότι αυτή διοργανώ-
νεται στη Θεσσαλονίκη.

Όσον αφορά τη χρησιμότητα της 
διοργάνωσης μιας Διεθνούς Έκθε-
σης Βιβλίου στην Ελλάδα σήμερα, 
όλοι επισημαίνουν ότι μόνο οφέλη 
μπορούν να υπάρξουν. Σ’ αυτό συμ-
φωνούν ακόμα και εκείνοι που επι-
θυμούν τη μεταφορά της έδρας της 
Έκθεσης. Επομένως, μπορεί η Έκ-
θεση Βιβλίου της Φρανκφούρτης να 
αποτελεί την κορυφαία έκθεση του 
είδους, αλλά η διοργάνωση και άλ-
λων ανά τον κόσμο εκθέσεων απο-
δεικνύει τη χρησιμότητά τους. Χα-
ρακτηριστική είναι η περίπτωση 
της 23ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλί-
ου του Πεκίνο (24-28 Αυγούστου 
2016), με έκταση 80.000 τ.μ. και πά-
νω από 2.302 εκθέτες από 82 χώρες. 
Ασφαλώς, η Ελλάδα δεν είναι Κίνα, 
αλλά οι αναλογίες υφίστανται. 

Επομένως, η εσωστρέφεια των αν-
θρώπων του βιβλίου θα πρέπει να 
αποτελέσει παρελθόν και ο σχεδια-
σμός της 14ης Διεθνούς Έκθεσης 
Βιβλίου 2017 θα πρέπει να αρχίσει 
από αύριο. 

Οι Διεθνείς Εκθέσεις Βιβλίου
Συνέχεια από τη σελ. 1

Από τις πλέον επιτυχημένες 
διοργανώσεις των τελευταίων 
ετών αναδείχθηκε η 13η Διε-
θνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσα-
λονίκης, που πραγματοποιή-
θηκε στο Διεθνές Εκθεσιακό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης από τις 
12 ως τις 15 Μαΐου 2016, σύμ-
φωνα με τους διοργανωτές, 
προσελκύοντας περισσότερους 
από 54.000 επισκέπτες.
Σε ατμόσφαιρα δημιουργικής 
συνέργειας όλοι οι συμμετέ-
χοντες: διοργανωτές, εκδότες, 
συγγραφείς, εικονογράφοι, με-
ταφραστές, πανεπιστημιακοί 
δάσκαλοι, ακαδημαϊκοί, εικα-
στικοί, σκηνοθέτες, μουσικοί, 
εκπαιδευτικοί, καλλιτεχνικές 

ομάδες της πόλης, βιβλιοθήκες, 
επαγγελματικά σωματεία του 
χώρου του βιβλίου, αλλά και οι 
αναγνώστες-επισκέπτες, κατά-
φεραν να αναδείξουν τον εορ-
ταστικό χαρακτήρα της φετινής 
διοργάνωσης.
Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν 
περισσότεροι από 500 ομιλη-
τές: συγγραφείς, εικονογράφοι, 
μεταφραστές,  ακαδημαϊκοί, 
κριτικοί, εικαστικοί, μουσικοί, 
δημοσιογράφοι, βιβλιοθηκονό-
μοι, εκπαιδευτικοί, εκδότες και 
εξειδικευμένοι επαγγελματίες 
του κλάδου των εκδόσεων, με 
τους χώρους των παρουσιάσε-
ων να δείχνουν διαρκώς ασφυ-
κτικά γεμάτοι. 

  Εκθέσεις - εκδηλώσεις
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Η «Έσχατη Υπόσχεση»  
του Πρόδρομου Μάρκογλου

Η νέα συγκεντρωτική έκδοση ποιημάτων 
του Πρόδρομου Μάρκογλου, με τίτλο «Έσχα-
τη Υπόσχεση, 2010» κυκλοφόρησε από τις εκ-
δόσεις Ένεκεν. Ποιητής της Δεύτερης Μετα-
πολεμικής γενιάς, της «χαμένης γενιάς» όπως 
την αποκάλεσαν, στριμωγμένης ανάμεσα στους 
μεγαλύτερους της Πρώτης και τους θορυβώ-
δεις της γενιάς του ’70 ή της αμφισβήτησης, ο 
Πρόδρομος Μάρκογλου είχε αναφέρει σχετικά 
με τις συγκεντρωτικές συλλογές σε συνέντευ-
ξη του ότι «το σύνολο των ποιημάτων μου τα 
έχω στεγάσει κάτω απ' τον τίτλο "Έσχατη υπό-
σχεση". Γιατί; Επειδή πάντα οι άνθρωποι ήθε-
λαν να βλέπουν και να προσδοκούν σε ένα βά-
θος χρόνου ή μη χρόνου την επίγεια ζωή τους 
να αποκαθαίρεται από όλα τα δύσμορφα, επίφο-
βα κι επίπονα στοιχεία της. Έτσι, σχηματικά οι 
Έλληνες είχαν τα Ηλύσια Πεδία, οι Χριστιανοί 
τον Παράδεισο και οι Επαναστατημένοι άνθρω-
ποι τη μεγάλη ουτοπία της αταξικής κοινωνίας. 
Καλύτερη ζωή σαν δογματική, κοινωνική ή με-

ταφυσική φόρμουλα δεν υπάρχει. Είμαστε έγκλειστοι στον πλανήτη Γη. 
Υπάρχει όμως η αναζήτηση, ο αγώνας, η γνώση, η κατανόηση, η πραό-
τητα και η αγάπη που μπορούν να αλλάξουν τις ανθρώπινες σχέσεις. Η 
απληστία δεν οδηγεί πουθενά. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα να δομηθεί 
μια άλλη κοινωνία».

Έκθεση «Απόστολος Παýλος»
Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει στο Μουσείο Βυζαντι-

νού Πολιτισμού (Λ. Στρατού 2, τηλ. 2313-306400) τη συλλογή «Απόστο-
λος Παύλος» του καθηγητή Ευθυμίου Βαρλάμη. Ο Έλληνας της διασπο-
ράς, μετά από παρουσιάσεις, προσκλήθηκε από τον π. Πάπα Βενέδικτο σε 
μία μεγαλειώδη παρουσίαση στη Βασιλική του Αγίου Παύλου, στη Ρώμη, 
το 2014. Παράλληλα με την εικαστική συλλογή του Απ. Παύλου παρου-
σιάζεται το project «Στα βήματα του Απόστολου Παύλου». Διάρκεια μέ-
χρι 15 Σεπτεμβρίου. 

Στο «Lab’Attoir»

1st Gourmet Olive Exhibition 
Εξειδικευμένες συνταγές για την καθημερινή χρήση του ελαιόλα-

δου στη μαγειρική μας, παρασκευή γλυκών ακόμη και κοκτέιλ με ελαι-
όλαδο παρουσίασαν γνωστοί σεφ της Ελλάδας στα πλαίσια της έκθεσης 
«Gourmet Olive Exhibition» που διοργανώθηκε για πρώτη φορά στη Θεσ-
σαλονίκη, το Μαΐο, στο «Lab’Attoir», το νέο χώρο πολιτισμού της πόλης.  
Έλληνες παραγωγοί εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου, ελιάς, προϊόντων 
delicatessen, αρωματικών φυτών και βοτάνων, καθώς και προϊόντων 
προσωπικής περιποίησης με βάση το ελαιόλαδο, υποδέχτηκαν για ένα τρι-
ήμερο (20-22Μαΐου) το αγοραστικό κοινό τους, επαγγελματίες και κατα-
ναλωτές, από το εξωτερικό και την Ελλάδα. Η συνεργάτιδα των «Πολι-
τιστικών», chef Κική Εμμανουηλίδου, συγγραφέας βιβλίων μαγειρικής, 
ετοίμασε παραδοσιακό τραχανά, τον οποίο γεύτηκαν όλοι οι επισκέπτες, 
εκφράζοντας τις καλύτερες γευστικές εντυπώσεις. (Στη φωτογραφία η 
Κική Εμμανουηλίδου με τον Βασίλη Καλλίδη και την Ελένη Ψυχούλη). 

Οι εκδηλώσεις στο βιβλιοπωλείο  
Μαλλιάρης-Παιδεία «Ανατόλια»

Με τις μοναδικές ερμηνείες της θεατρικής ομάδας των μαθητών του 
4ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε το δρώμενο «Πρό-
σφυγες-μετανάστες. Αν ήμουν εγώ; Μήπως είμαι κι εγώ;», (24/4) στην αί-
θουσα εκδηλώσεων του βιβλιοπωλείου Μαλλιάρης Παιδεία – «Ανατόλια» 
(Δ. Γούναρη 39, τηλ. 2310277113). Η παράσταση δόθηκε με σκοπό την 
συγκέντρωση τροφίμων μακράς διάρκειας για τον ξενώνα ασυνόδευτων 
ανηλίκων της κοινωνικής οργάνωσης υποστήριξης νέων «Άρσις». 

Παρουσίαση ποιητικής συλλογής  
στο βιβλιοπωλείο Μαλλιάρης-Παιδεία 

«Ανατόλια»
Την Τετάρτη 22-6-2016, στις 7 μ.μ, στην αίθουσα 

εκδηλώσεων του βιβλιοπωλείου Μαλλιάρης Παιδεία 
– «Ανατόλια» παρουσιάζεται το βιβλίο του Δικηγό-
ρου Θεσσαλονίκης Ελευθερίου Γ. Μυλωνά, με τίτλο 
«Ονειρική Ιχνηλασία». Εισηγητές: -Μιχάλης Πα-
ναγιωτόπουλος, Δικηγόρος – Ποινικολόγος -Νικό-
λαος Πασχαλίδης, Δικηγόρος – Συγγραφέας.

Απαγγελίες Ποιημάτων: -Ηλίας Κοντοζαμάνης, 
Πρόεδρος Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης  -Θεοφάνης Ζβες, Δικη-
γόρος. Χαιρετίζει την Εκδήλωση ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης, Νικόλαος Βαλεργάκης. Μουσικές παρεμβάσεις υπό τη δι-
εύθυνση του Mαέστρου Νίκου Κυριακού.

Η “Ευχή” της Σόφις Γεωργαντζή
«Ευχή» είναι ο τίτλος του βιβλίου-CD της Σό-

φις Γεωργαντζή που κυκλοφορεί από τις εκδό-
σεις “Μαλλιάρης Παιδεία”.

Η τραγουδοποιός από τη Θεσσαλονίκη έχο-
ντας στις αποσκευές της την πολυετή πείρα της 
στο πλευρό του συντοπίτη της Δημήτρη Ζερ-
βουδάκη και μετά από την πρώτη της δισκο-
γραφική πρόταση με τίτλο «Ζωγραφίζω όνει-
ρα» , αλλά και τις συμμετοχές της στους δίσκους 
«πώς να αναπνεύσω» (όπου είναι η δημιουργός 
και του ομότιτλου τραγουδιού) και «Ζωής Παι-
χνίδια», υπογράφει στιχουργικά ,συνθετικά αλ-
λά και ενορχηστρωτικά το βιβλίο-CD με τίτλο 
«Ευχή»

Η τραγουδοποιός ανανεωμένη και στην πιο 
προσωπική δημιουργική της στιγμή, τολμάει 
να πειραματιστεί με τους ήχους και τις μουσι-
κές και να παρουσιάσει τον εαυτό της στο κοινό 
μέσα από τις πιο βαθιές της μουσικές καταβολές 
και επιρροές. Οι στίχοι της ,στίχοι ψυχής και 
βιωμάτων, δένουν με τις μουσικές που εμπνεύ-
στηκε από την παράδοση αλλά και τα πιο σύγ-

χρονα ακούσματα που την συνεπήραν. Δέκα τραγούδια ψυχής, με μια 
γλυκιά Ευχή που μας αφορά όλους, αλλά και τον καθένα χωριστά... Μια 
μουσική πρόταση γεμάτη φως και αισιοδοξία μέσα σε μια εποχή που όλα 
μοιάζουν σκοτεινά και δύσκολα. 

Το βιβλίο που περιέχει το ομότιτλο CD μπορείτε να βρείτε στα δισκοπω-
λεία και στα βιβλιοπωλεία Μαλλιάρης-Παιδεία.

  Εκθέσεις - εκδηλώσεις 
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Τετάρτη 

15 Ιουνίου
Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. 
(πληρ. www.auth.gr/student-
week):Harmony in Motion και Βυ-
ζαντινή χορωδία του Α.Π.Θ. "ΚΛΙ-
ΜΑΞ" (Σωματικό θέατρο με Βυ-
ζαντινούς ύμνους). Μια πρω-
τοποριακή παράσταση που 
σκιαγραφεί το κύκλο της ζω-
ής. Μέσα από την εναλλαγή ει-
κόνων και δράσης αλλά και την 
αμεσότητα του ήχου το κοινό 
προσκαλείται σ’ ένα ταξίδι μετα-
ξύ ονείρου και πραγματικότητας. 
Ώρα 7.30 μ.μ.
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών 
(Αγίου Δημητρίου 159Α, τηλ. 
231024711): Παρουσίαση της 
θεατρικής ομάδας Τελλογλείου. 
Ώρα 9 μ.μ. 
Παραλία, άγαλμα Μεγάλου 
Αλεξάνδρου: 35ο Φεστιβάλ Βι-
βλίου. Ώρες 6.30 μ.μ. – 11 μ.μ. Εκ-
δήλωση για το «προσφυγικό». 
Η συνδρομή του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού ,η  παρουσία  και 
η υποστήριξη του με δράσεις και 
αποστολές από το Περιφερεια-
κό Τμήμα Θεσσαλονίκης του ΕΕΣ. 
Ώρα 8.30 μ.μ.
Βαφοπούλειο (Βαφόπουλου 3, 
τηλ. 2310424132): Συναυλία Jazz 
με τους «PARALLEL QUINTET». Εί-
σοδος με προσφορά τροφί-
μων μακράς διάρκειας ή προϊό-
ντων καθαριότητας και προσωπι-
κής φροντίδας  για την ενίσχυση 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ώρα 
8 μ.μ.
Θέατρο Δάσους (Σέιχ Σου, 
πληρ. τηλ. 2315200200): Συναυ-
λία με τον Βασίλη Παπακωνστα-
ντίνου και το Γιάννη Ζουγανέλη 
«Άντε να λύσουμε...».
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτι-
σμού (Λεωφ. Στρατού 2, τηλ. 
2313306400).«Ένα έκθεμα διη-
γείται». Θεματικές ξεναγήσεις, 
ειδικά σχεδιασμένες, απευθύ-
νονται στους επισκέπτες του 
μουσείου παρουσιάζοντας λιγό-
τερο γνωστές πτυχές του βυζα-
ντινού πολιτισμού μέσα από επι-
λεγμένα αντικείμενα των μόνι-
μων εκθέσεών του, που έχουν 
να μας διηγηθούν κρυμμένα μυ-
στικά. Ώρα 12 μ.μ. 
Παραλία, Κήπος των Εποχών 
(Στάση Σχολή Τυφλών, πληρ. τηλ. 
231 022 8320): Νοσταλγικές νό-

τες με την «Μέθωδο των Τριών». 
Ώρα 9 μ.μ. Διοργάνωση «Φίλοι 
της Παραλίας». 
Πέμπτη 

16 Ιουνίου
Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιο-
θήκης ΑΠΘ: Η Τέχνη ως ανατρο-
πή και η Τέχνη ως υπέρβαση (Σο-
φία Εμμανουηλίδου, Χριστιάνα 
Παπακώστα). Ώρα 7 μ.μ.
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών: 
Εγκαίνια έκθεσης έργων του Κύ-
πριου κατασκευαστή ξύλινων, 
έγχορδων μουσικών οργάνων 
Λεωνίδα Σπανού. Ώρα 8 μ.μ. 
Ακολουθεί  συναυλία του δημο-
φιλή Ιρλανδού μουσικού με εξει-
δίκευση στην κρητική λύρα Ross 
Daly με την Κέλλυ Θωμά. 
Παραλία, άγαλμα Μεγάλου 
Αλεξάνδρου: 35ο Φεστιβάλ Βι-
βλίου. Ώρες 6.30 μ.μ. – 11 μ.μ. 
Μουσικοχορευτική εκδήλω-
ση. Με τη συμμετοχή του Συλλό-
γου  Κερκυραίων και Φίλων της 
Κέρκυρας (ΟΙ ΦΑΙΑΚΕΣ) με χο-
ρούς και τραγούδια από το Ιό-
νιο. Ένωση Ιμβρίων Μακεδονίας  
Θράκης με χορούς και τραγού-
δια από την Ίμβρο. Χοροδιδά-
σκαλος, Βασίλης Αδαμόπουλος. 
Ώρα 7.30 μ.μ.
Βαφοπούλειο: Θεατρική πα-
ράσταση με τίτλο «Απόπειρες» 
από τη θεατρική ομάδα  του Τμ. 
Ιστορίας-Αρχαιολογίας ΑΠΘ. Εί-
σοδος με προσφορά τροφί-
μων μακράς διάρκειας ή προϊό-
ντων καθαριότητας και προσωπι-
κής φροντίδας  για την ενίσχυση 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου  
του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ώρα 
8 μ.μ.
Παρασκευή 

17 Ιουνίου
Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλι-
οθήκης ΑΠΘ:EU Careers AUTH. 
Drink 'n' Meet. Φοιτητές συνομι-
λούν και ενημερώνονται από EU 
officials σε σχέση με τις προο-
πτικές σταδιοδρομίας τους σε 
Ευρωπαϊκά όργανα. Ώρα 7 μ.μ.
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών 
(Αγίου Δημητρίου 159Α, τηλ. 
2310 247111): Συναυλία του δε-
ξιοτέχνη της κρητικής λύρας Ζα-
χάρη Σπυριδάκη. Ώρα 8 μ.μ.
Παραλία, άγαλμα Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου: 35ο Φεστιβάλ Βιβλίου. 
Ώρες 6.30 μ.μ. – 11 μ.μ. Μουσι-
κοχορευτική Εκδήλωση από τον  

Λαογραφικό Σύλλογο Κρητών 
Θεσσαλονίκης «Τα αγρίμια». Χο-
ροί και τραγούδια από την Κρήτη. 
Ώρα 7.30 μ.μ. Παρουσίαση βιβλί-
ου με τίτλο «Η πόλη των αθώων», 
μυθιστόρημα, της Κατερίνας Κα-
ριζώνη από τις  εκδόσεις Καστα-
νιώτη. Ώρα 8.30 μ.μ.
Σάββατο 

18 Ιουνίου
Παραλία, άγαλμα Μεγάλου 
Αλεξάνδρου: 35ο Φεστιβάλ Βι-
βλίου. Ώρες 11 π.μ. – 1.30 μ.μ. και 
6.30 μ.μ. – 11 μ.μ. Εκδήλωση - ομι-
λία με θέμα : «Εθελοντισμός». 
Συνεργασία: Σύλλογος Φίλοι του 
Θεαγενείου «Αλέξανδρος Συ-
μεωνίδης». Ώρα 9 μ.μ. Μουσι-
κή εκδήλωση με το τρίο της Άν-
νας Μπαλάσκα  που μαζί με τους 
μουσικούς Αλέξανδρο Τσακιρί-
δη στο πιάνο και Δημήτρη Αλι-
στρατινό στα πνευστά θα μας 
ταξιδέψουν σε ήχους jazz , με-
λωδίες της Μεσογείου ,swing 
ηχοχρώματα , τραγούδια κινη-
ματογραφικά, αλλά και τραγού-
δια της σύγχρονης ελληνικής 
μουσικής σκηνής. Ώρα 9.30 μ.μ.
Αρχαιολογικό Μουσείο (Μα-
νόλη Ανδρόνικου 6, τηλ. 2313 
310201): Λογοτεχνικό Αναλόγιο 
για τη Θεσσαλονίκη και τις γει-
τονιές της. «Ανασκαφή 2». Σε συ-
νεργασία με το ΚΘΒΕ. Ώρα 8 μ.μ.
Παραλία, Κήπος των Εποχών 
(Στάση Σχολή Τυφλών, πληρ. τηλ. 
231 022 8320): Συναυλία με την 
Φιλαρμονική Ορχήστρα του δή-
μου Θεσσαλονίκης. Ώρα 9 μ.μ. 
Διοργάνωση «Φίλοι της παραλί-
ας». 
Κυριακή 
19 Ιουνίου
Παραλία, άγαλμα Μεγάλου 
Αλεξάνδρου: 35ο Φεστιβάλ Βι-
βλίου. Ώρες 11 π.μ. – 1.30 μ.μ. και 
6.30 μ.μ. – 11 μ.μ. Τελευταία ημέ-
ρα. 
Δευτέρα 

20 Ιουνίου
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών: 
Ανοίγει το Summer Camp, μία 
νέα δράση στο πλαίσιο των εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων του 
Τελλογλείου, που δίνει την ευκαι-
ρία σε παιδιά 5-12 ετών να αξιο-
ποιήσουν δημιουργικά τον ελεύ-
θερο χρόνο των καλοκαιρινών 
τους διακοπών. Το Camp, που 
θα διαρκέσει ως τις 15 Ιουλίου, 
προτείνει ένα πλούσιο θερινό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που 
περιλαμβάνει εικαστικά, μουσι-
κά και θεατρικά εργαστήρια, ερ-
γαστήριο comics, χορού, φωτο-
γραφίας και κινηματογράφου.
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσ-
σαλονίκης(Μανόλη Ανδρόνι-
κου 6, τηλ. 2313 310201): Βραδιά 
Τάνγκο. Ώρα 9.30 μ.μ.
Τρίτη 

21 Ιουνίου
Μέγαρο Μουσικής (25ης 
Μαρτίου και παραλία, τηλ. 
2310895800): Η ΚΟΘ και ο 

ΟΜΜΘ γιορτάζουν για μία ακό-
μη χρονιά μαζί την Ευρωπαϊκή 
Ημέρα Μουσικής, προσφέρο-
ντας στο κοινό ενδιαφέρουσες 
μουσικές προτάσεις. Συμμετέχει: 
MOYSA - Συμφωνική Ορχήστρα 
Νέων Μεγάρου Μουσικής Θεσ-
σαλονίκης. Ώρα 9 μ.μ.
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσ-
σαλονίκης: Εορτασμός Παγκό-
σμιας Ημέρας Μουσικής. Μου-
σικό σύνολο Art Various. Ώρα 
8.30 μ.μ.
Παραλία, Κήπος των Εποχών 
(Στάση Σχολή Τυφλών, πληρ. τηλ. 
231 022 8320): Συναυλία με την 
Φιλαρμονική Ορχήστρα του δή-
μου Θεσσαλονίκης. Ώρα 9 μ.μ. 
Διοργάνωση «Φίλοι της Παρα-
λίας». 
Τετάρτη 

22 Ιουνίου
Θέατρο Δάσους (πληρ. τηλ. 
2315200200): Συναυλία με τη 
Νατάσσα Μποφίλιου, τον Θέμη 
Καραμουρατίδη και τον Γεράσι-
μο Ευαγγελάτο. 
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών:  Έκ-
θεση έργων μαθητικού διαγω-
νισμού της Διεύθυνσης Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατο-
λικής Θεσσαλονίκης με θέμα 
«Ένα καράβι για τους πρόσφυ-
γες». Στην έκθεση, που πραγ-
ματοποιείται με αφορμή την 20η 
Ιουνίου παγκόσμια ημέρα για 
τους πρόσφυγες, θα παρουσι-
αστούν και θα βραβευτούν μα-
θητικές δημιουργίες –αφίσες, 
σκίτσα και κόμικ, που συμμετεί-
χαν στο διαγωνισμό με θέμα 
«Ένα καράβι για τους πρόσφυ-
γες». Ο διαγωνισμός γίνεται σε 
συνεργασία με την Περιφερεια-
κή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας κι έχει 
την έγκριση του υπουργείου παι-
δείας. Τα 55 έργα που έχουν συ-
γκεντρωθεί, σε έντυπη και ηλε-
κτρονική μορφή,  είναι εξαιρετι-
κής ευαισθησίας. Διάρκεια μέχρι 
24 Ιουνίου. 
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσ-
σαλονίκης: Φεστιβάλ Τζάζ. 
Παραλία, Κήπος των Εποχών 
(Στάση Σχολή Τυφλών, πληρ. τηλ. 
231 022 8320): Τζαζ νότες με 
τους Κού Κλούξ Σάξ. Ώρα 9 μ.μ. 
Διοργάνωση «Φίλοι της παραλί-
ας». 
Πολυβιβλιοπωλεία Μαλλιάρης 
Παιδεία – Ανατόλια (Δ.Γούναρη 
39, τηλ. 2310277113): Παρουσί-
αση της ποιητικής συλλογής του 
δικηγόρου Ελευθέριου Μυλωνά, 
με τίτλο «Ονειρική Ιχνηλασία» 
που κυκλοφορεί από τις εκδό-
σεις Μαλλιάρης Παιδεία. Ώρα 7 
μ.μ. (βλ. σελ. 13)
Πέμπτη
23 Ιουνίου
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών:  
Εγκαινιάζεται έκθεση fashion 
design με τίτλο «Η αποδόμη-
ση του denim» σε συνεργασία 
με το τμήμα Σχεδιασμού και Τε-
χνολογίας Ένδυσης του ΤΕΙ Κιλ-

κίς. Η έκθεση θα διαρκέσει όλο 
το καλοκαίρι περιλαμβάνει τις 
προσεγγίσεις των φοιτητών πά-
νω σε ένα αρχετυπικό ένδυμα, 
το ντένιμ παντελόνι, μέσα από 
τη θεωρία της αποδόμησης. 
Στα εγκαίνια της έκθεσης θα γί-
νει παρουσίαση των έργων των 
φοιτητών και πασαρέλα.   
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσ-
σαλονίκης: Φεστιβάλ Τζάζ. 
Μονή Λαζαριστών (Κολοκοτρω-
νη 21, Σταυρουπολη, τηλ. 2310 
589200): Το  Νέο  Θεάτρο  Θεσ-
σαλονίκης   παρουσιάζει τη θε-
ατρική παράσταση  «Τα ψηλά 
βουνά» του Ζαχαρία Παπαντωνί-
ου, σε σκηνοθεσία Γιάννη Ρήγα. 
Ώρα 9 μ.μ.
Παρασκευή 

24 Ιουνίου
Αύλειος χώρος Κυλικείου Κε-
ντρικής Βιβλιοθήκης Βιβλιο-
θήκης (πληρ. www.auth.gr/
student-week): Αιμοδοτώ και 
ΠΜΣ Κοινωνικής Ψυχολογίας και 
Ψυχοκοινωνικών Παρεμβάσεων. 
What about blood;. Ώρες 6 μ.μ. 
έως 9 μ.μ.
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσ-
σαλονίκης (Μανόλη Ανδρόνι-
κου 6, τηλ. 2313 310201): Φεστι-
βάλ Τζάζ. Επίσης, 2ος πολιτιστικός 
σκακιστικός γύρος. Ώρα 9.30 μ.μ.
Σάββατο 

25 Ιουνίου
Βαφοπούλειο (Βαφοπούλου 3, 
τηλ. 2310424132): Θεατρική πα-
ράσταση με τίτλο «Το μονόπε-
τρο» από τη θεατρική ομάδα του 
Ι.Ν. Αγίου Φωτίου του Μεγάλου. 
Είσοδος με προσφορά τροφί-
μων μακράς διάρκειας ή προϊό-
ντων καθαριότητας και προσωπι-
κής φροντίδας  για την ενίσχυ-
ση του Κοινωνικού Παντοπωλεί-
ου  του Δήμου Θεσσαλονίκης. 
Ώρα 8 μ.μ.
Παραλία, Κήπος των Εποχών 
(Στάση Σχολή Τυφλών, πληρ. τηλ. 
231 022 8320): Συναυλία με την 
Φιλαρμονική Ορχήστρα του δή-
μου Θεσσαλονίκης. Ώρα 9 μ.μ. 
Διοργάνωση «Φίλοι της παραλί-
ας».
Δευτέρα 

27 Ιουνίου
Αίθουσα Τελετών Παλαιάς Φι-
λοσοφικής Σχολής ΑΠΘ: Εκδή-
λωση με τίτλο: «Η Φιλοσοφική 
του ΑΠΘ: από το παρόν στο πα-
ρελθόν και το μέλλον». Υπεύθυ-
νος: Δ. Μαυροσκούφης, καθη-
γητής τμήματος φιλοσοφίας και 
παιδαγωγικής, κοσμήτορας φι-
λοσοφικής σχολής ΑΠΘ. Ώρα 
7 μ.μ. 
Θέατρο Γης (Νταμάρι Τριανδρί-
ας, τηλ. 2315200200): Συναυλία 
με τον Μάριο Φραγκούλη και τον 
Γιώργο Περρή. 
Τετάρτη 

29 Ιουνίου
Μονή Λαζαριστών: Ο Θάνος 
Ανεστόπουλος στη μουσική πα-

Το Πολιτισμικό ημερολόγιο παρουσιάζει όλες τις εκδηλώσεις 
που είναι προγραμματισμένες για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγου-
στο. 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. Συνιστά-
ται πριν προγραμματίσετε την έξοδό σας να επικοινω-
νήσετε με τους χώρους εκδηλώσεων. Τα «Πολιτισμικά» 
δε φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε αλλαγή και δημο-
σιεύουν το πρόγραμμα όπως ανακοινώνεται από τους 
διοργανωτές φορείς. 
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ράσταση «Από τις ρίζες ως τα 
άνθη του καλού…». Ο Θάνος 
Ανεστόπουλος ενορχηστρώνει 
και αποδίδει τα ομορφότερα 
τραγούδια από την μουσική αν-
θοφορία των Διάφανων Κρίνων, 
καθώς και από την προσωπική 
του διαδρομή, με τη συνδρομή 
μιας πλειάδας εξαιρετικών μου-
σικών. Ώρα 9 μ.μ.
Πέμπτη 

30 Ιουνίου
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών:  Εκ-
δήλωση με φοιτητές του τμή-
ματος μουσικών σπουδών του 
Α.Π.Θ. Την επιμέλεια της εκδή-
λωσης έχει ο επίκουρος καθη-
γητής του Τμήματος Μουσικών 
Σπουδών Α.Π.Θ. Κώστας Χάρ-
δας. Ώρα 8 μ.μ.
Μονή Λαζαριστών (Κολοκο-
τρώνη 21, Σταυρούπολη, τηλ. 
2310589200): Brass Band Fest. 
Συμμετέχουν: Φιλαρμονική Ορ-
χήστρα Καλαβρύτων, Φιλαρμο-
νική Ορχήστρα Αμπελοκήπων - 
Μενεμένης, Φιλαρμονική Ορχή-
στρα Καλαμαριάς,  Φιλαρμονική 
Ορχήστρα Δοξάτου , Φιλαρμονι-
κή Ορχήστρα Αιγινίου και η Ορ-
χήστρα σαξοφώνων Kukluxsax 
του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης. 
Ώρα 9 μ.μ.
Παρασκευή 

1 Ιουλίου
Μονή Λαζαριστών (Κολοκοτρώ-
νη 21, Σταυρούπολη, τηλ. 2310 
589200): Brass Band Fest. Συμμε-
τέχουν: Φιλαρμονική Ορχήστρα 
Καλαβρύτων, Φιλαρμονική Ορ-
χήστρα Αμπελοκήπων - Μενε-
μένης, Φιλαρμονική Ορχήστρα 
Καλαμαριάς,  Φιλαρμονική Ορ-
χήστρα Δοξάτου , Φιλαρμονική 
Ορχήστρα Αιγινίου και η Ορχή-
στρα σαξοφώνων Kukluxsax του 
Δημοτικού Ωδείου Θέρμης. Ώρα 
9 μ.μ.
Κυριακή 

3 Ιουλίου
Μονή Λαζαριστών: Imperial 
Russian Ballet of Moscow 
(Carmen – Bolero – Chopiniana). 
Τρία αριστουργήματα κλασικού 
μπαλέτου σε μια παράσταση. 
Ώρα 8 μ.μ.
Τρίτη 

5 Ιουλίου 
Μονή Λαζαριστών: Συναυλία με 
την Yasmin Levy, την ιέρεια των 
σεφαραδίτικων τραγουδιών. 
Ώρα 9 μ.μ. 
Τετάρτη 

6 Ιουλίου
Θέατρο Δάσους (πληρ. τηλ. 
2315200200): «Επτά επί Θήβας» 
του Αισχύλου. Σκηνοθεσία: Τσέ-
ζαρις Γκραουζίνις. Παίζουν: Γιάν-
νης Στάνκογλου, Χρίστος Στυ-
λιανού, Γιώργος Καύκας, Αλέ-
ξανδρος Τσακίρης, Νάντια Κο-
ντογεώργη, Ιώβη Φραγκάτου. 
Χορός: Λουκία Βασιλείου, Δη-
μήτρης Δρόσος, Δάφνη Κιουρ-
κτσόγλου, Χρήστος Μαστρο-

γιαννίδης, Κλειώ-Δανάη Οθω-
ναίου, Βασίλης Παπαγεωργίου, 
Σταυριάννα Παπαδάκη, Γρηγό-
ρης Παπαδόπουλος, Αλεξία Σα-
πρανίδου, Εύη Σαρμή, Πολυξένη 
Σπυροπούλου, Γιώργος Σφυρί-
δης, Ευανθία Σωφρονίδου, Κων-
σταντίνος Χατζησάββας.Κρατικό 
Θέατρο Βορείου Ελλάδος- Πρε-
μιέρα.
Πέμπτη 

7 Ιουλίου
Θέατρο Δάσους: “Επτά επί Θή-
βας” του Αισχύλου. Σκηνοθεσία: 
Τσέζαρις Γκραουζίνις.
Θέατρο Γης (πληρ. τηλ. 
2315200200): «Τα ψηλά βου-
νά» του Ζαχαρία Παπαντωνίου. 
Σκηνοθεσία: Βασίλης Μαυρογε-
ωργίου. Παίζουν: Αλέξανδρος 
Μπουρδούμης, Μάνος Στεφα-
νάκης, Θανάσης Δόβρης, Γρη-
γόρης Ποιμενίδης, Κλεοπάτρα 
Μάρκου, Σωτήρης Μεντζέλος, 
Γιώργος Σύρμας, Παντελής Φλα-
τσούσης και Γιώργος Φλωράτος.
Μέγαρο Μουσικής: William 
Shakespeare: Ρωμαίος και Ιουλιέ-
τα. Ο Όμιλος «Αντέννα» παρου-
σιάζει μια σημαντική πολιτιστική 
συνεργασία φέρνοντας σε όλη 
την Ελλάδα τις θεατρικές παρα-
στάσεις του Kenneth Branagh 
Theatre Company σε ζωντα-
νή μετάδοση από το Λονδίνο. Ο 
βραβευμένος ηθοποιός και σκη-
νοθέτης Kenneth Branagh πα-
ρουσιάζει live από το θέατρο 
Garrick στο West End τις μοναδι-
κές παραγωγές της πρώτης σε-
ζόν λειτουργίας του νεοσύστα-
του θιάσου του. Ώρα 9.15 μ.μ.
Παρασκευή 

8 Ιουλίου
Θέατρο Γης: «Τα ψηλά βουνά» 
του Ζαχαρία Παπαντωνίου. Σκη-
νοθεσία: Βασίλης Μαυρογεωρ-
γίου.
Λόφος Σάνης (πληρ. τηλ. 
2310317327): Ανοίγει η Αυλαία 
του 24ου Φεστιβάλ Σάνη με τον 
πιανίστα Michael Wollny στην 
αποκλειστική του εμφάνιση 
στην Ελλάδα, όπου θα μας συ-
στήσει το τρίο του μέσα από τις 
νυχτερινές του μουσικές παρα-
πλανήσεις.
Σάββατο 

9 Ιουλίου
Λόφος Σάνης: Συναυλία με τον 
πιανίστα Yaron Herman, που 
επανακάμπτει στο SaniFestival 
ως καλλιτεχνικός διευθυντής του 
Montreux Jazz Academy. 
Δευτέρα 

10 Ιουλίου 
Μονή Λαζαριστών: Συναυλία με 
τους Pink Martini, ένα από τα πιο 
επιτυχημένα συγκροτήματα της 
lounge σκηνής. Ώρα 9.30 μ.μ.
Δευτέρα 

11 Ιουλίου
Θέατρο Δάσους (πληρ. τηλ. 
2315200200): «Η λίμνη των κύ-

κνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφ-
σκι. Moscow Classical Ballet/ 
Russian Ballet Theater. 
Τρίτη 

12 Ιουλίου
Θέατρο Δάσους (πληρ. τηλ. 
2315200200): «Η λίμνη των κύ-
κνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφ-
σκι. Moscow Classical Ballet/ 
Russian Ballet Theater. 
Τετάρτη 

13 Ιουλίου
Θέατρο Δάσους: «Αριστοφα-
νειάδα». Δραματουργική επε-
ξεργασία-Σύνθεση κειμένων: 
Ομάδα ΙΔΕΑ (Κώστας Γάκης, 
Κων/νος Μπιμπής, Αθηνά Μου-
στάκα) και Δημήτρης Ζουγκός. 
Σκηνοθεσία-Μουσική: Κώστας 
Γάκης. Πρωταγωνιστούν: Αντώ-
νης Καφετζόπουλος, Γεράσιμος 
Γεννατάς, Γιώργος Πυρπασόπου-
λος, Ευαγγελία Μουμούρη, Γιάν-
νης Δρακόπουλος, Θάνος Τοκά-
κης. Από το ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης. 
Δευτέρα 

18 Ιουλίου
Θέατρο Δάσους: Συναυλία με 
τη Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη 
Τσαλιγοπούλου και τη Γιώτα Νέ-
γκα. 
Σάββατο 

23 Ιουλίου
Λόφος Σάνης (πληρ. τηλ. 
2310317327): Συναυλία με την 
πιανίστρια Hiromi από την Ιαπω-
νία, μία από τις πιο βαθυστόχα-
στες και δημιουργικές προσωπι-
κότητες στο χώρο της μουσικής 
του 21ου αιώνα. 
Δευτέρα 

25 Ιουλίου
Θέατρο Δάσους (πληρ. τηλ. 
2315200200): Παράσταση «Συ-
ρανό» του Εντμόν Ροστάν.Σκηνο-
θεσία- Δραματουργική επεξερ-
γασία: Γιάννης Κακλέας Παίζουν: 
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Δή-
μητρα Ματσούκα, Γιώργος Πα-
παγεωργίου, Κώστας Μπερικό-
πουλος, Ιφιγένεια Αστεριάδη, 
Βαγγέλης Χατζηνικολάου, Στέλι-
ος Ξανθουδάκης, Θάνος Κοντο-
γιώργης, Αγγελική Τρομπούκη, 
Στράτος Τρογκάνης, Λάμπρος 
Κτενάβος, Θάνος Μπίρκος, Κω-
στής Μπουντάς, Αλέξιος Φου-
σέκης.
Τρίτη 

26 Ιουλίου
Θέατρο Δάσους: Παράσταση 
«Συρανό» του Εντμόν Ροστάν. 
Σκηνοθεσία- Δραματουργική 
επεξεργασία: Γιάννης Κακλέας. 
Τετάρτη 

27 Ιουλίου
Θέατρο Δάσους: «Ορέστεια» 
του Αισχύλου. Σκηνοθεσία- Δια-
σκευή: Γιάννης Χουβαρδάς. Παί-
ζουν: Κωνσταντίνος Μαρκουλά-
κης, Καριοφυλλιά Καραμπέτη, Νί-
κος Κουρής, Στεφανία Γουλιώτη, 

Νίκος Ψαρράς, Άλκηστις Που-
λοπούλου, Δημήτρης Παπανικο-
λάου, Ιερώνυμος Καλετσάνος, 
Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Σύρ-
μω Κεκέ, Χριστίνα Μαξούρη, Πο-
λύδωρος Βογιατζής.
Πέμπτη 

28 Ιουλίου
Θέατρο Δάσους: «Ορέστεια» 
του Αισχύλου. Σκηνοθεσία- Δια-
σκευή: Γιάννης Χουβαρδάς.
Παρασκευή 

29 Ιουλίου
Παραλία Διονυσίου: Γιορτή Ντο-
μάτας. 
Λόφος Σάνης: Συναυλία με την 
διεθνώς αναγνωρισμένη, παρά 
το νεαρό της ηλικίας της, Βρε-
τανίδα μουσικοσυνθέτρια, τρα-
γουδίστριας της soul και ηθοποιό 
Joss Stone . Με μια ατόφια φω-
νητική έκφραση η Stone αγγί-
ζει συναισθηματικά μουσικές συ-
ναντήσεις μεταξύ soul, blues και 
reggae μουσικής.
Σάββατο 

30 Ιουλίου
Παραλία Διονυσίου Χαλκιδικής: 
Γιορτή Ντομάτας. 
Παραλία Κεραμωτής Καβάλας 
(Πληρ. τηλ.  25910 51788): Συ-
ναυλία με τον Τζίμη Πανούση.
Κυριακή 

31 Ιουλίου
Παραλία Διονυσίου Χαλκιδικής: 
Γιορτή Ντομάτας. 
Παραλία Κεραμωτής Καβάλας: 
Συναυλία με τους Ελευθερία Αρ-
βανιτάκη, Νίκο Πορτοκάλογλου.
Δευτέρα 

1 Αυγούστου
Παραλία Κεραμωτής Καβάλας: 
Συναυλία με τον Κωστή Μαρα-
βέγια. 
Τρίτη 

2 Αυγούστου
Παραλία Κεραμωτής Καβάλας 
(Πληρ. τηλ.  25910 51788): Συ-
ναυλία με τον Αλκίνοο Ιωαννίδη. 
Παρασκευή 

5 Αυγούστου
Λόφος Σάνης: Συναυλία με την 
Άλκηστη Πρωτοψάλτη. 
Σάββατο 

13 Αυγούστου
Λόφος Σάνης: Οι φίλοι της κλα-
σικής μουσικής θα έχουν την ευ-
καιρία να δουν και να ακούσουν 
ζωντανά τον παγκοσμίου φήμης 
δεξιοτέχνη του βιολιού, επίσης 
Βρετανό, Daniel Hope, ο οποί-
ος θα παρουσιάσει ένα ταξίδι 
που διηγείται την ιστορία του βιο-
λιού και την ανάδειξη του οργά-
νου στην περίοδο του baroque, 
βασισμένο στο βραβευμένο του 
δισκογραφικό έργο στη διάσημη 
Deutsche Grammophon. Συνο-
δεύεται από το σύνολο AIR, ένα 
σύνολο εξαίρετων σολίστ της 

baroque μουσικής, μεταξύ των 
οποίων και ο πολυβραβευμένος 
Θεσσαλονικιός με τη διεθνή 
σολιστική καριέρα στο baroque 
βιολί, Σίμος Παπάνας, εξάρχων 
της Κρατικής Ορχήστρας Θεσ-
σαλονίκης.
Σάββατο 

20 Αυγούστου
Λόφος Σάνης (πληρ. τηλ. 
2310317327): Συναυλία με τον 
Διονύση Σαββόπουλο και την 
Ελένη Βιτάλη. 
Δευτέρα 

29 Αυγούστου
Θέατρο Δάσους: «Αντιγόνη» του 
Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Στάθη 
Λιβαθινού.
Τρίτη 
30 Αυγούστου
Θέατρο Δάσους: «Αντιγόνη» του 
Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Στάθη 
Λιβαθινού.
Τετάρτη 

31 Αυγούστου
Θέατρο Δάσους (πληρ. τηλ. 
2315200200): «Πλούτος» του 
Αριστοφάνη. Σκηνοθεσία-Δια-
σκευή: Γιώργος Κιμούλης.
Πέμπτη 

1 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Δάσους: «Πλούτος» του 
Αριστοφάνη. Σκηνοθεσία-Δια-
σκευή: Γιώργος Κιμούλης.
Σάββατο 

3 Σεπτεμβρίου
Θέατρο ΕΜΣ (Εθνικής Αμύνης 2, 
τηλ. 2315200200): «Από το Σκο-
τάδι στο Φως: Οχτώ Αποσπά-
σματα Αρχαίων  Τραγωδιών» 
από την Θεατρική Ομάδα Κω-
φών «Τρελά Χρώματα» σε δια-
σκευή-σκηνοθεσία Έλλης Μερ-
κούρη.
Δευτέρα 

5 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Δάσους: «Το καπλάνι 
της βιτρίνας» της Άλκης Ζέη. Θε-
ατρική διασκευή-Σκηνοθεσία:  
Ανδρομάχη Χρυσομάλη.
Πέμπτη 

8 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Δάσους: «Λυσιστράτη» 
του Αριστοφάνη. Σκηνοθεσία: 
Μιχαήλ Μαρμαρινός. 
Θέατρο ΕΜΣ (Εθνικής Αμύνης 2, 
τηλ. 2315200200): Χορός  «ΑΝΑ-
ΜΕΣΑ» από την Ομάδα Χορού 
VIS MOTRIX.
Παρασκευή 
9 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Δάσους: «Λυσιστράτη» 
του Αριστοφάνη. Σκηνοθεσία: 
Μιχαήλ Μαρμαρινός. 
Θέατρο ΕΜΣ (Εθνικής Αμύνης 
2, τηλ. 2315200200): Χορός  
«ΑΝΑΜΕΣΑ» από την Ομάδα 
Χορού VIS MOTRIX.
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Τα σχολεία έκλεισαν. Οι διακοπές 
άρχισαν και το καλοκαίρι είναι εδώ.

Διαστ.: 21x28, Σελ. 64 
Τιμή: 4,90€
Χαλαρώστε και βρείτε την εσωτερι-
κή σας γαλήνη με αυτό το υπέροχο 
βιβλίο μοτίβων ζωγραφικής. 
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Όλοι μας παράγουμε σκουπίδια στην 
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