
Το καλοκαίρι οι πολι-
τιστικοί φορείς και οι δή-
μοι διοργανώνουν τα γνω-
στά σε όλους μας Φεστι-
βάλ. Όπου κι αν βρεθείτε, 
Σαββατοκύριακο ή καθη-
μερινή, σίγουρα θα σας δο-
θεί η δυνατότητα να παρα-
κολουθήσετε μια θεατρική 
παράσταση ή μια συναυ-
λία, να θαυμάσετε εικαστι-
κές εκθέσεις και γενικότε-
ρα να συμμετάσχετε σε μια 
εκδήλωση τέχνης και πολι-
τισμού. 

Στο πολιτιστικό ημερο-
λόγιο έχουν προστεθεί εκ-
δηλώσεις ορισμένων Φεστι-
βάλ που ανακοίνωσαν το 
πρόγραμμα τους ενώ στο 
τέλος θα βρείτε τους τη-
λεφωνικούς αριθμούς επι-
κοινωνίας με τους διοργα-
νωτές. Οι εκδηλώσεις αρ-
χίζουν 8.30’ – 9.30’, πριν 
ορισμένων εξαιρέσεων.  Για 
καθημερινή ενημέρωση 
σας στην e-εφημερίδα www.
politismika.gr
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Τα Πολιτισμικά Θεσσαλονίκης  
στο ίντερνετ: www.politismika.gr

• Βιβλία λογοτεχνικά, ιστορικά, παιδικά, τουριστικά,
σχολικά και χιλιάδες άλλα βιβλία και παιχνίδια.

�  Δημ. Γούναρη 39,  
στην Καμάρα

��Eρμού 53,  
γωνία Αριστοτέλους

���25ης Μαρτίου 51,  
Νέα Ευκαρπία 

�� ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο 
www.malliaris.gr

Τα φεστιβάλ  
του Καλοκαιριού
Πού θα πάτε,  

τι θα δείτε,  
τι θα ακούσετε

Δείτε τις εκδηλώσεις που σας ενδιαφέρουν για:
Εκθέσεις, Θέατρο, Κινηματογράφο, Μουσική, Παιδεία, Βιβλίο,  

Αθλητισμό, Τουρισμό, Διασκέδαση, Κοινωνικά κ.ά. 
Στείλτε μας για δημοσίευση τις δικές σας εκδηλώσεις

Τα νέα του καιρού

Εμφάνιση των εκδηλώ-
σεων της ημέρας.

Τα πρωτοσέλιδα των 
εφημερίδων.

Οι τελευταίες εκδηλώσεις ανά κατηγορία.

Ημερολόγιο

Οι εκδηλώσεις της ημέ-
ρας - κάντε κλικ στην ημε-
ρομηνία που σας ενδιαφέ-
ρει.

Συγκριτικό πλεονέκτημα 
της ιστοσελίδας «Πολιτισμι-
κά» αποτελεί το χρηστικό, 
διαδραστικό, διπλό «Ημε-
ρολόγιο Εκδηλώσεων», στο 
οποίο κατανέμονται οι εκ-
δηλώσεις ανά μήνα και ανά 
ημέρα. 

Διακοπές με ένα καλό βιβλίο! 
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Τα φεστιβάλ του Καλοκαιριού

Πού μπορείτε να πάτε,  
τι θα δείτε, τι θα ακούσετε

Το καλοκαίρι οι πολιτιστικοί φορείς και οι δήμοι δι-
οργανώνουν τα γνωστά σε όλους μας Φεστιβάλ. 
Όπου κι αν βρεθείτε, Σαββατοκύριακο ή καθημερι-
νή, σίγουρα θα σας δοθεί η δυνατότητα να παρα-
κολουθήσετε μια θεατρική παράσταση ή μια συναυ-
λία, να θαυμάσετε εικαστικές εκθέσεις και γενικό-
τερα να συμμετάσχετε σε μια εκδήλωση τέχνης και 
πολιτισμού. Τα γνωστότερα φεστιβάλ και διοργανώ-
σεις στην Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα είναι:

Γιορτές Ανοιχτού Θεάτρου 

Θεατρικά έργα σύγχρονου και κλασικού  ρεπερτο-
ρίου περιλαμβάνουν οι "Γιορτές Ανοιχτού Θεάτρου" 
που θα πραγματοποιηθούν φέτος από 1 Ιουλίου 
έως 26 Ιουλίου, στο θέατρο Κήπου του δήμου Θεσ-
σαλονίκης (πλατεία ΧΑΝΘ). 
Η Επιτροπή Θεάτρου του δήμου Θεσσαλονίκης επέ-
λεξε φέτος πέντε θεατρικά σχήματα τα οποία θα 
συμμετάσχουν άνευ δαπάνης στο καλοκαιρινό φε-
στιβάλ της πόλης, συνεκτιμώντας, μεταξύ άλλων, το 
δραματουργικό και σκηνοθετικό ενδιαφέρον των 
προτάσεων που υποβλήθηκαν μετά από σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
«Οι Γιορτές Ανοιχτού Θεάτρου συμπληρώνουν φέ-
τος 35 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στο κοι-
νό της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για έναν  πολυφω-
νικό και ζωντανό θεσμό μια πραγματική γιορτή μέσα 
από τη μοναδική τέχνη του θεάτρου» σύμφωνα με 
την αντιδήμαρχο πολιτισμού και τεχνών, Έλλη Χρυ-
σίδου, η οποία διευκρίνισε ότι ο δήμος Θεσσαλο-
νίκης εξετάζει τρόπους αναβάθμισης και εμπλουτι-
σμού του θεσμού από το επόμενο έτος. Πληρ. τηλ. 
2310256775. 

Θέατρα Δάσους και Γης 

Το Φεστιβάλ Δάσους, το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός 
της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιείται για τρίτη φο-
ρά αυτό το καλοκαίρι, με το κύρος και την υπογρα-
φή του ΚΘΒΕ, στα θέατρο Δάσους και Γης στη Θεσ-
σαλονίκη.
Από τις 7 Ιουνίου έως τις 20 Σεπτεμβρίου, με κέντρο 
το Θέατρο Δάσους, αλλά και με παράλληλες εκδη-
λώσεις στο Θέατρο Γης, στο Βασιλικό Θέατρο και 
στην ΕΜΣ, οι θεατές έχουν την ευκαιρία να απολαύ-
σουν κορυφαίες παραγωγές στο θέατρο, στη μου-

σική και στο χορό, με αγαπημένους δημιουργούς 
αλλά και με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής 
μουσικής σκηνής.
Το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης, 
όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, αναβαθμίστη-
κε φέτος και απέκτησε διεθνή χαρακτήρα καθώς 
εγκαινιάζεται και το Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους το 
οποίο θα φιλοξενήσει σημαντικές παραγωγές διε-
θνούς φήμης από  το εξωτερικό. 
Το Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους θα πραγματοποιηθεί 
στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, συγκεκρι-
μένα, από 1 έως 14 Ιουλίου, έχοντας ως στόχο τη 
γνωριμία του κοινού της πόλης με εξέχοντες καλλι-
τέχνες και σύγχρονες θεατρικές προσεγγίσεις από 
την Πολωνία, Σλοβενία, Ρουμανία, Ισπανία και το Ισ-
ραήλ  καθώς και μία ελληνική συμμετοχή από το Φε-
στιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.  Επτά ενδιαφέρου-
σες  παραγωγές θα παρουσιαστούν στο θέατρο 
Δάσους (Σειχ Σου) αλλά και στις κλιματιζόμενες αί-
θουσες της ΕΜΣ και του Βασιλικού Θεάτρου. Πληρ. 
τηλ.: 2135200200, 2310245307. 

Μονή Λαζαριστών 

Το Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών διοργανώνεται 
κάθε καλοκαίρι (από το 1992) στον εμβληματικό χώ-
ρο της Μονής Λαζαριστών και αποτελεί ένα μοναδι-
κό από κάθε άποψη γεγονός: καλλιτεχνικό, επιμορ-
φωτικό και ψυχαγωγικό. Το φετινό Φεστιβάλ ξεκίνη-
σε στις αρχές Ιουνίου και περιλαμβάνει πρόγραμμα 
τεσσάρων μηνών, με συναυλίες, παραστάσεις και 
πρωτότυπες εκδηλώσεις. 
Οι διοργανωτές περιγράφουν σχετικά: Ένα πρό-
γραμμα που γεμίζει ήχους και χρώματα το υπέρο-
χο κτιριακό συγκρότημα της Μονής Λαζαριστών, έτσι 
όπως το εμπνεύστηκε για τη φετινή αφίσα του Φε-
στιβάλ ο Ιρανός Babak Safari, με δουλειές που έχει 
υπογράψει σε όλο τον κόσμο. Μονή Λαζαριστών,  
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, πληρ. τηλ: 2310 
589200, και 589.237.

Μερκούρεια  
Στο ανοιχτό θέατρο “Μάνος Κατράκης” στις Συκιές 
του δήμου Νεάπολης-Συκεών θα πραγματοποιη-
θούν τον Αύγουστο για 23η χρονιά τα “Μερκού-
ρεια” η συνάντηση των ΔΗΠΕΘΕ. Ένας θεσμός που 
αποτελεί φόρο τιμής στη Μελίνα Μερκούρη, με θε-
ατρικές παραστάσεις των δημοτικών περιφερεια-
κών θεάτρων. Συκιές, πληρ. τηλ. 2310-631305, 2313- 
313125, -126. 

Βαλκανική Πλατεία 

Στη Νεάπολη πραγματοποιείται εδώ και 18 χρόνια, 
κάθε χρόνο στο τέλος του καλοκαιριού η Βαλκανι-
κή Πλατεία. Μια γιορτή πολιτισμού με συμμετοχές 
απ’ όλες τις χώρες της βαλκανικής, που καθιερώ-
θηκε 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 σημαί-
νει "δίπλα στη θάλασσα, στην αμμουδιά" δίνει το 
στίγμα των εκδηλώσεων που εδώ και 27 χρόνια δι-
οργανώνει ο δήμος Καλαμαριάς, στο τέλος του κα-
λοκαιριού, αρχές Σεπτεμβρίου. Οι περισσότερες εκ-
δηλώσεις γίνονται στους χώρους του πρώην στρα-
τοπέδου Κόδρα. Πληρ. τηλ. 2313314570. 

Θέρμης Δρώμενα 
Στο τέλος του καλοκαιριού διοργανώνονται στο 
Φράγμα της Θέρμης και στα δημοτικά διαμερίσμα-
τα από το δήμο Θέρμης, τα «Θέρμης Δρώμενα» 
με πλούσιο καλλιτεχνικό και πολιτιστικό 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 δή-
μου 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 19η χρονιά στο 
Αρχαιολογικό Πάρκο της Αμφίπολης, από την 1η Ιου-
λίου μέχρι τις 12 Αυγούστου. Περιλαμβάνει εκθέ-
σεις, αφιερώματα, διαλέξεις, εργαστήρια, κινηματο-
γραφικές προβολές και παραστάσεις.  Φέτος είναι 
αφιερωμένο στα 25 χρόνια της ανασκαφής της Αρ-
γίλου. Πληρ. τηλ.2324350100, 2322032474. 

Φεστιβάλ Θάλασσας 
Τα 19χρόνια ζωής συμπληρώνει το Φεστιβάλ Θά-
λασσας που διοργανώνει ο δήμος Νέας Προποντί-
δας στο αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, την περίο-
δο Ιουλίου-Αυγούστου. Πληρ. τηλ. 2373350200. 

Φεστιβάλ Κασσάνδρας 
 Παραστάσεις μουσικής, θεάτρου, παιδικές εκδηλώ-

Για περισσότερες εκδηλώσεις και καθημερινή πολιτιστική ενημέρωση: www.politismika.gr

Eκδηλώσεις



Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς 3Ιούλιος-Αύγουστος   2017

σεις περιλαμβάνει το ιστορικό πολιτιστικό Φεστιβάλ 
Κασσάνδρας, το οποίο συμπληρώνει φέτος 25 χρό-
νια ζωής. Οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και οι πολυ-
άριθμοι επισκέπτες της, θα έχουν την ευκαιρία για 
δύο μήνες – Ιούλιο και Αύγουστο- να παρακολουθή-
σουν εκδηλώσεις πολιτισμού και ψυχαγωγίας στο 
πανέμορφο ανοιχτό αμφιθέατρο της Σίβηρης, στην 
Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Από την πρώτη διοργάνωση 
του 1993 μέχρι σήμερα, το Φεστιβάλ Κασσάνδρας 
έχει αναδειχτεί σε έναν ισχυρό πολιτιστικό και του-
ριστικό πόλο ενδιαφέροντος για χιλιάδες θεατές, 
συμβάλλοντας στην τουριστική ανάπτυξη της περι-
οχής και έχει γίνει θερμά αποδεκτό από την τοπική 
κοινωνία. Πληρ. τηλ. 2374023997. 

Φεστιβάλ Σάνη 

Το Sani Festival, μια γιορτή της μουσικής, που ξεκίνη-
σε το 1992, για να καθιερωθεί μετά από 25 χρόνια 
συνεχούς παρουσίας ως μια διοργάνωση με υψηλό 
προφίλ και διακριτό στίγμα στον πολιτιστικό χάρτη της 
χώρας μας, Στο λόφο της Σάνης, από τις 8 Ιουλίου μέ-
χρι τις 19 Αυγούστου.
 «25 χρόνια δεν είναι και λίγα για ένα φεστιβάλ που 
ξεκίνησε ερασιτεχνικά, από μεράκι. Είναι ένα επί-
τευγμα, ας μου επιτραπεί η λέξη, να καταφέρνεις 
να σταθείς τόσα χρόνια στο πολιτιστικό τοπίο της χώ-
ρας, αλλά και να διακριθείς εκτός με το δικό σου, 
ιδιαίτερο καλλιτεχνικό στίγμα, που γεφυρώνει τους 
δύο βασικούς πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας: 
τουρισμό και πολιτισμό», τονίζει η καλλιτεχνική διευ-
θύντριά του, Όλγα Ταμπουρή-Μπάμπαλη.
Στόχος της ήταν να έχει το Φεστιβάλ συγκεκριμέ-
νο πολιτιστικό στίγμα, μια ταυτότητα καλλιτεχνική στο 
πλαίσιο ενός θεματικά δομημένου προγράμματος. 
Το αρχικό Jazz on the Hill απέκτησε σύντομα «αδελ-
φές» ενότητες –Sani Classic, Sounds of the World, 
Greek Variations, κινηματογραφική μουσική, θεα-
τρικά και εικαστικά projects κ.α.-, που το οδήγησαν 
σε ανάπτυξη με παράλληλη καταξίωση σε ένα ακό-
μα πιο ευρύ κοινό. Και αν οι μετακλήσεις σπουδαί-
ων ονομάτων έδειξαν από την αρχή τη δυναμική του, 
η θερμή ανταπόκριση θρύλων της διεθνούς καλλι-
τεχνικής σκηνής στην πορεία το ανέβασε στην κο-
ρυφή τέτοιου είδους διοργανώσεων. Πληρ. τηλ. 
2310317327. 

Φεστιβάλ Ολύμπου 

Αφιερωμένο στο καθ’ όλα σημαντικό έργο του κα-
θηγητή αρχαιολογίας και υπευθύνου επί σαράντα 
και πλέον χρόνια του ανασκαφικού έργου στην ιε-
ρή πόλη των αρχαίων Μακεδόνων, το Δίον και προέ-
δρου του μουσείου της Ακρόπολης, Δημητρίου Πα-
ντερμαλή, ξεκινά το Σάββατο 1 Ιουλίου το 46ο Φεστι-
βάλ Ολύμπου. 
Παράλληλα ο Οργανισμός Φεστιβάλ Ολύμπου (ΟΡ.
ΦΕ.Ο) επέλεξε για τον φετινό θεσμό ως τιμώμε-
νη χώρα, την Κύπρο με τον τεράστιο πολιτιστικό και 
πνευματικό ορίζοντα. Στο φετινό Φεστιβάλ Ολύμπου 
συνδιοργανωτές του ΟΡ.ΦΕ.Ο είναι το υπουργείο πο-
λιτισμό, η περιφερειακή ενότητα Πιερίας και οι δήμοι 
Δίου-Ολύμπου και Πύδνας-Κολινδρού. 
Θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, μουσικές 
συναυλίες, αρχαιολογικές ομιλίες, φιλοσοφικοί πε-
ρίπατοι, αναλόγια και εκθέσεις διανθίζουν το πρό-
γραμμα του 46ου Φεστιβάλ Ολύμπου 2017, το οποίο 
θα ολοκληρωθεί στο τέλος Αυγούστου. 
Όλα αυτά θα φιλοξενηθούν στους χώρους ιστορικής 
αναφοράς της Πιερικής γης. Το αρχαίο θέατρο Δί-
ου, το κάστρο του Πλαταμώνα, το αρχαιολογικό πάρ-
κο, το Αγιονέρι και το κέντρο Μεσογειακών ψηφιδω-
τών Δίου, το μουσείο φυσικής ιστορίας του εθνικού 
δρυμού Ολύμπου, τα αρχαία Λείβηθρα, την αρχαία 
Πύδνα και το δημοτικό θέατρο Κολινδρού. Πληρ. τηλ. 
2351076041. 

Φεστιβάλ Φιλίππων 

Το Φεστιβάλ Φιλίππων γιορτάζει τα 60 του χρόνια 
(1957-2017) με ένα πλούσιο πρόγραμμά θεατρικών, 
μουσικών και εικαστικών εκδηλώσεων, ενώ ταυτό-
χρονα καινοτομεί διοργανώνοντας στο Αρχαίο Θέα-
τρο των Φιλίππων και την περιοχή των Κρηνίδων, θε-
ατρικό εργαστήρι αρχαίου δράματος με τιμώμενο 
πρόσωπο τον σκηνοθέτη Θεόδωρο Τερζόπουλο και 
συμμετέχοντες σκηνοθέτες της νέας γενιάς από την 
Ελλάδα και την Αμερική, όπως και με τη συμμετοχή 
της Δραματικής Σχολής του ΚΘΒΕ.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει 27 εκδη-
λώσεις που θα πραγματοποιηθούν από το Σάββα-
το 8 Ιουλίου έως και την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2017 
στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων, στο θέατρο του 
«Κάστρου» στο Φρούριο της Καβάλας καθώς και σε 
άλλους χώρους μέσα στην πόλη, όπως το Οικόπεδο 
Κρέη και το Δημοτικό Σχολείο στον Φάρο της Πανα-
γίας, ενώ η καρδιά των 60χρονων εορτασμών, το Δι-
εθνές Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος, θα διεξαχθεί 
από τις 20 Ιουλίου έως και τις 10 Αυγούστου 2017,
στις Κρηνίδες.
Το φεστιβάλ διεξάγεται από το 1957 ενώ από το 
2012 τη διοργάνωσή του έχει αναλάβει ο Δήμος Κα-
βάλας, ο οποίος την αναθέτει μέσω προγραμματι-
κής σύμβασης στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση 
Καβάλας «Δημωφέλεια». Στόχος του φεστιβάλ είναι η 
συμβολή του στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς του τόπου καθώς και η προσπάθεια να κρα-
τήσει ως θεσμός διότι είναι ο αρχαιότερος του τόπου 
μας και ο δεύτερος στην Ελλάδα μετά από αυτόν της 
Επιδαύρου. Πληρ. τηλ: 2510-220876 / 220879 

Άλσος Βέροιας
Θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, εκδηλώσεις 
για παιδιά περιλαμβάνει το πρόγραμμα θερινών εκ-
δηλώσεων στο θέατρο Άλσους Βέροιας, που ξεκι-
νούν στις 27 Ιουλίου και ολοκληρώνονται στις 8 Σε-
πτεμβρίου. Διοργανώνονται από την Κοινωφελή Επι-
χείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας (ΚΕ-
ΠΑ).

Γιορτές Γης 
Οι γιορτές Γης θα γίνουν τον Ιούλιο, στο πανέμορφο, 
φυσικό τοπίο της Βλάστης Εορδαίας. Φέτος συμπλη-
ρώνουν 17 χρόνια παρουσίας στα πολιτιστικά δρώ-
μενα. Πληρ. τηλ. 2463092311, 2310277997. 

Συνάντηση νέων στον Άρδα 
Η 23η Συνάντηση Νέων Άρδα θα γίνει από 26 έως 
31 Ιουλίου στις Καστανιές του Έβρου, για να ενώσει 
χιλιάδες νέους. Ένα εξαήμερο μουσικής, κατασκή-
νωσης, έντασης και ελευθερίας, γεμάτο εκδηλώ-
σεις και παράλληλες δράσεις μέσα στο καταπρά-
σινο παραποτάμιο δάσος του ποταμού Άρδα! Πληρ. 
τηλ. 2552027272. 

River party Νεστορίου 

Το River Party είναι το μεγαλύτερο και ιστορικότερο 
μουσικό και κατασκηνωτικό φεστιβάλ στην Ελλάδα. 
Διοργανώνεται τα τελευταία 39 χρόνια στην πανέ-
μορφη φυσική τοποθεσία του Νεστορίου Καστοριάς 
και υποδέχεται κάθε χρόνο περισσότερους από 
50.000 επισκέπτες. Πέντε ημέρες γεμάτες διασκέ-
δαση, συναυλίες, μουσική, κατασκήνωση, παράλλη-
λες δραστηριότητες. Φέτος θα γίνει από τις 2 έως τις 
6 Αυγούστου. Πληρ. τηλ. 24670 31077, 31012. 

Πλάι στο κύμα στην Κεραμωτή 
Το 17ο "Πλάι στο Κύμα" Φεστιβάλ Κεραμωτής θα γίνει 
από τις 28 Ιουλίου έως τις 30 Ιουλίου με Έλληνες τρα-
γουδιστές (Ζιώγαλας, Βιτάλη κ.α.), στην παραλία Κε-
ραμωτής. Πληρ. τηλ. 25910 51788. 
Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα των Φεστιβάλ του 
καλοκαιριού στην e-εφημερίδα Πολιτισμικά www.
politismika.gr

Για περισσότερες εκδηλώσεις και καθημερινή πολιτιστική ενημέρωση: www.politismika.gr

Eκδηλώσεις
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Ο οργανισμός Μαλλιάρης-Παιδεία  
κυκλοφορεί μια νέα σειρά βιβλίων με  
αριστουργήματα της Νεοελληνικής Λογο-
τεχνίας. Η σειρά αριθμεί 20 τίτλους μέχρι 
στιγμής, σε έκδοση πολυτελείας με σκλη-
ρό εξώφυλλο και χαρτί chamoix 80γρ. 
σχήμα 12x17 εκ., σκληρό εξώφυλλο, σελίδες από 240-300 .

Μόνο 4,50€  το βιβλίο!

Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ 
ΠΟΙΗΣΗ

Η ΦΌΝΙΣΣΑ
ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 

ΜΑΡΤΎΡΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ 
ΑΙΜΑ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΎΜΗΣ 

ΘΑΝΑΤΌΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΌΎ & 
ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 

Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ 

Ό ΔΩΔΕΚΑΛΌΓΌΣ ΤΌΎ 
ΓΎΦΤΌΎ

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 

Η ΤΡΙΣΕΎΓΕΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 

Η ΑΣΑΛΕΎΤΗ ΖΩΗ
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 

ΌΤΑΝ ΗΜΌΎΝ ΔΑΣΚΑΛΌΣ & 
ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 

Ι. ΚΟΝΔΎΛΑΚΗΣ 

ΠΡΩΤΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΔΎΛΑΚΗΣ 

ΛΌΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΩΡΗΣ
ΑΝΔΡΈΑΣ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ 

ΔΙΌΝΎΣΙΌΣ ΣΌΛΩΜΌΣ 
ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΈΖΑ

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

www.malliaris.gr

ISBN: 978-960-457-722-4

085.2459

Διονύσιος Σολωμός

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

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

•  βιβλιογραφία
•  φωτογραφικό υλικό
•   γλωσσάρι (όπου είναι  

απαραίτητο) κ.ά.
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ΤΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ ΤΑ ΠΑΛΙΑ 
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ    
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ 

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

www.malliaris.gr

ISBN: 978-960-457-820-7

085.2579

Τα παλικάρια 
τα παλιά

Τα παλικάρια τα παλιά

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

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

•  βιβλιογραφία
•  φωτογραφικό υλικό
•   γλωσσάρι (όπου είναι  

απαραίτητο) κ.ά.
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και άλλα διηγήματα

Η ΖΩΗ ΚΑΙ Ό ΘΑΝΑΤΌΣ ΤΌΎ 
ΚΑΡΑΒΕΛΑ  

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΈΟΤΟΚΗΣ 

Στο έργο «Η ζωή και ο θάνατος του Καραβέλα», η 
σκληρή ζωή έρχεται να επιβεβαιώσει τη μοίρα των 
αδύναμων· ο πρωταγωνιστής, γνήσιο τέκνο του να-
τουραλισμού, σκληρός, διεστραμμένος, μια ανθρώπι-
νη φύση στο ακρότατό της σημείο, έρχεται απέναντι 
στην κοινωνία που ολοένα και εξελίσσεται, με απο-
τέλεσμα ο Καραβέλας, το πρωτόγονο θύμα, όπως τον 
ονομάζει ο Beaton, να πεθαίνει και μαζί του να χάνε-
ται ό,τι αυτός εκπροσωπεί. 

www.malliaris.gr

ISBN: 978-960-457-821-4

085.2580

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

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

•  βιβλιογραφία
•  φωτογραφικό υλικό
•   γλωσσάρι (όπου είναι  

απαραίτητο) κ.ά.

ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 1414

Η ζωή και ο θάνατος

του Καραβέλα

Κωνσταντίνος Θεοτόκης

ΤΌ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ 
ΜΗΤΡΌΣ ΜΌΎ  

ΓΈΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΎΗΝΟΣ 

Από το χωριό της Βιζύης στην Κωνσταντινούπολη 
κι από τη Νάπολη στο Κλάουσθαλ της Γερμανίας. 
Συγγραφέας της περίφημης Γενιάς του 1880, της μίας 
από τις δύο πιο γνωστές και πολυγράφους γενιές των 
ελληνικών γραμμάτων, ο Γεώργιος Βιζυηνός θα δη-
μοσιεύσει πολύ λίγα διηγήματά του σε πολύ μικρό 
χρονικό διάστημα, ωστόσο, αυτά θα αρκέσουν για να 
κερδίσει μια θέση μεταξύ των πλέον διαβασμένων 
Ελλήνων συγγραφέων.

www.malliaris.gr

ISBN: 978-960-457-822-1

085.2558

Το αμάρτημα 
της μητρός μου

Το αμάρτημα της μητρός μου

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

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

•  βιβλιογραφία
•  φωτογραφικό υλικό
•   γλωσσάρι (όπου είναι  

απαραίτητο) κ.ά.
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ΒΑΡΔΙΑΝΌΣ ΣΤΑ ΣΠΌΡΚΑ 
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 

ΑΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 

Ο μεγάλος Έλληνας πεζογράφος σημάδεψε με το 
έργο του τα νεοελληνικά γράμματα, και αποτελεί ένα 
σημείο αναφοράς στην ευρωπαϊκή λογοτεχνική πραγ-
ματικότητα του τέλους του 19ου αιώνα. Όσο ζούσε 
δεν τυπώθηκε κανένα του έργο. Τα γραπτά του παρέ-
μεναν σκόρπια στις εφημερίδες και στα περιοδικά, 
όπου είχαν δημοσιευτεί. Σήμερα τα έργα του βρίσκο-
νται συγκεντρωμένα στα «Άπαντά» του.

www.malliaris.gr

ISBN: 978-960-457-823-8

085.2559

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

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

•  βιβλιογραφία
•  φωτογραφικό υλικό
•   γλωσσάρι (όπου είναι  

απαραίτητο) κ.ά.

ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 1717

Βαρδιάνος 
στα σπόρκα

και άλλα διηγήματα

ΧΡΙΣΤΌΎΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ 
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ  

ΑΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 

Ο «Άγιος των γραμμάτων», ο «υμνητής της 
Ορθοδοξίας», ο «κοσμοκαλόγερος» είναι κάποιοι από 
τους τίτλους που δόθηκαν στον Αλέξανδρο 
Παπαδιαμάντη. Στις σελίδες των έργων του, ο 
Ανατολικός Ορθόδοξος πολιτισμός, όχι μόνον υπάρ-
χει, αλλά αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο για την εξέλιξη 
των ιστοριών. Ο κόσμος του Παπαδιαμάντη είναι ο 
κόσμος των ιερέων της Σκιάθου, των «γραϊδίων» που 
ακολουθούν τον παπά στις λειτουργίες, της δεισιδαι-
μονίας και της προκατάληψης με χαρακτήρα θρη-
σκευτικό. 

www.malliaris.gr

ISBN: 978-960-457-824-5

085.2560

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

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

•  βιβλιογραφία
•  φωτογραφικό υλικό
•   γλωσσάρι (όπου είναι  

απαραίτητο) κ.ά.

ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 1818

Aλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Xριστουγεννιάτικα 
διηγήματα

ΤΌ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΌΎ ΨΎΧΙΚΌΎ 
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ   

ΠΑΎΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ 

Τα διηγήματα που περιλαμβάνει αυτός ο τόμος 
τοποθετήθηκαν, όχι με γνώμονα τη χρονολογία συγ-
γραφής τους, αλλά με την επιθυμία να δώσουν στους 
αναγνώστες μια καλή εικόνα των συνιστωσών των 
έργων του Νιρβάνα. Έτσι, θα μπορέσει να γίνει πιο 
κατανοητή η πορεία που ο συγγραφέας ακολούθησε 
από τα πρώτα χρόνια της δημιουργικής του πορείας 
μέχρι και την ωριμότητά του, όταν και παρέδωσε στο 
ελληνικό αναγνωστικό κοινό έργα μεγάλης αισθητι-
κής αξίας.

www.malliaris.gr

ISBN: 978-960-457-825-2

085.2561
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ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  7ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Τα βιβλία της σειράς «Κλασική Nεοελληνική Λογοτεχνία» ξεχωρίζουν 
γιατί, εκτός από τα βασικά έργα που περιλαμβάνουν, εμπεριέχουν 
και χρήσιμα στοιχεία, κυρίως για τους νέους αναγνώστες, που βοη-
θούν στην καλύτερη κατανόηση του έργου του συγγραφέα, αλλά και 
της εποχής που ο ίδιος έζησε. Τα στοιχεία αυτά είναι: 

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

•  βιβλιογραφία
•  φωτογραφικό υλικό
•   γλωσσάρι (όπου είναι  

απαραίτητο) κ.ά.

ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 1919

ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΌΎΝΑ 
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΎ 

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

www.malliaris.gr

ISBN: 978-960-457-826-9

085.2562

Τα ψηλά βουνά

Τ
α 

ψ
η

λά
 β

ου
νά

Τα ψηλά βουνά

Ζαχαρίας Παπαντωνίου
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υΤα βιβλία της σειράς «Κλασική Nεοελληνική Λογοτεχνία» ξεχωρίζουν 

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

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

•  βιβλιογραφία
•  φωτογραφικό υλικό
•   γλωσσάρι (όπου είναι  

απαραίτητο) κ.ά.

ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2020

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΎΩΤΑΚΗΣ
ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

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

www.malliaris.gr

ISBN: 978-960-457-827-6

085.2563

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

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

•  βιβλιογραφία
•  φωτογραφικό υλικό
•   γλωσσάρι (όπου είναι  

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

Κώστας Γ. 
Καρυωτάκης

Ποιήματα

ΝΑΠΌΛΕΩΝ ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ   
ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

Αριστοκράτης, κομμουνιστής, ομοφυλόφιλος, 
ναρκομανής, ο Ναπολέων Λαπαθιώτης είναι σίγουρα 
μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ποιητικές φυσιογνω-
μίες του Μεσοπολεμικού μας τοπίου. Το πρόσωπό 
του, αλλά και η ποίησή του, αποτέλεσαν «σημείο 
αντιλεγόμενο» για την κριτική της εποχής, με τη μία 
πλευρά να τον μάχεται φωνάζοντας «οσκαρουϊλδι-
σμοί» και «Η σάρκα! Η σάρκα!», και την άλλη, στην 
οποία θα βρούμε σημαντικούς κριτικούς του 
Μεσοπολέμου, να αναγνωρίζει τις αισθητιστικές 
ευρωπαϊκές επιρροές του ποιητή

www.malliaris.gr

ISBN: 978-960-457-828-3
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Τα βιβλία της σειράς «Κλασική Nεοελληνική Λογοτεχνία» ξεχωρίζουν 
γιατί, εκτός από τα βασικά έργα που περιλαμβάνουν, εμπεριέχουν 
και χρήσιμα στοιχεία, κυρίως για τους νέους αναγνώστες, που βοη-
θούν στην καλύτερη κατανόηση του έργου του συγγραφέα, αλλά και 
της εποχής που ο ίδιος έζησε. Τα στοιχεία αυτά είναι: 

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

•  βιβλιογραφία
•  φωτογραφικό υλικό
•   γλωσσάρι (όπου είναι  

απαραίτητο) κ.ά.

ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2222

Ναπολέων 
Λαπαθιώτης

Ποιήματα

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

Κλασική νεοελληνική λογοτεχνία

  Τα πάντα για γραφή και ανάγνωση. Για περισσότερα: www.malliaris.gr

Βιβλιοπροτάσεις 
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Διαστ. 14x21
Σελ. 256, Kωδ. 085.2407, Τιμή 5,00€

Ο παίκτης
Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι

Διαστ. 14x21
Σελ. 248, Kωδ. 085.2393, Τιμή 5,00€

Ο φτωχόκοσμος
Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι

  Τα πάντα για γραφή και ανάγνωση. Για περισσότερα: www.malliaris.gr

Παγκόσμια 
κλασική 
λογοτεχνία
Στη σειρά έχουν εκδοθεί μέχρι 
στιγμής 15 τίτλοι από την πα-
γκόσμια κλασική λογοτεχνία. 
Πρόκειται για έργα που έχουν 
διαβαστεί  και αγαπηθεί από 
γενιές αναγνωστών. Έργα με 
αναγνωρισμένη διεθνώς τη δι-
αχρονική τους αξία.
από τις εκδόσεις Μαλλιάρης-παιδεία.

Διαστ. 14x21
Σελ. 464, Kωδ. 085.2325, Τιμή 11,45€

Διαστ. 14x21
Σελ. 752, Kωδ. 085.2613 Τιμή 17,50€

Διαστ. 14x21
Σελ. 576, Kωδ. 085.2282, Τιμή 12,70€

Διαστ. 14x21
Σελ. 880, Kωδ. 085.2368, Τιμή 15,30€

Ταπεινοί και καταφρονεμένοι
Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι

Θεία κωμωδία
Δάντης Αλιγκιέρι

Ανάσταση
Λέων Τολστόι

Οι δαιμονισμένοι
Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι

Διαστ. 14x21
Σελ. 260, Kωδ. 085.2590, Τιμή 17,90€

Άννα Καρένινα
Λέων Τολστόι

Διαστ. 14x21
Σελ. 128, Kωδ. 085.2478,    Τιμή: 5,00€

Διαστ. 14x21
Σελ. 280 , Kωδ. 085.2413, Τιμή 5,00€

Διαστ. 14x21
Σελ. 216, Kωδ. 085.2394, Τιμή 5,00€

Λευκές νύχτες - Μπόμποκ
Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι

Ο Σωσίας
Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι

Το υπόγειο
Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι

Διαστ. 14x21
Σελ. 712, Kωδ. 085.2598, Τιμή 17,20€

Η Παναγία των Παρισίων
Bίκτωρ Ουγκώ

Διαστ. 14x21
Σελ. 1040, Kωδ. 085.2254, Τιμή 15,70€

Διαστ. 14x21
Σελ. 1080, Kωδ. 085.2204, Τιμή 19,10€

Διαστ. 14x21
Σελ. 840, Kωδ. 085.2286, Τιμή 17,00€

Διαστ. 14x21
Σελ. 624, Kωδ. 085.2225, Τιμή 14,30€

Αδελφοί Καραμάζοφ
Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι

Πόλεμος και ειρήνη
Λέων Τολστόι

Ο ηλίθιος
Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι

Έγκλημα και τιμωρία
Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι

Βιβλιοπροτάσεις 
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TO TΣΑΝΤΑΚΙ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΡΙΝΑΣ

Με αυτές τις υπέροχες ιστορίες (μαθήματα) τα 
παιδιά εξοικειώνονται με τον χορό και μαθαίνουν 
τα μυστικά του μπαλέτου!

15χ20 εκ, Σελίδες 94, 
Σκληρό εξώφ. Τιμή: 7,00 €

TO TΣΑΝΤΑΚΙ ΤΗΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑΣ

Μια συλλογή 8 κλασικών  
μαγευτικών παραμυθιών

15χ20 εκ, Σελίδες 94, 
Σκληρό εξώφ. Τιμή: 7,00 €

Ιλιάδα - Τρωικός Πόλεμος
Διαστ.: 21χ28, Σελ. 32, Χαρτί 100.  
Μαλακό εξώφ.,  
Τιμή: € 3,00

Οδύσσεια - Οι περιπλανήσεις 
του Οδυσσέα
Διαστ.: 21χ28, Σελ. 32, Χαρτί 100.  
Μαλακό εξώφ.,  
Τιμή: € 3,00

Οι άθλοι του Ηρακλη
Διαστ.: 21χ28, Σελ. 32, Χαρτί 100.  
Μαλακό εξώφ., 
Τιμή: € 3,00

Οι Θεοί του Ολούμπου
Διαστ.: 21χ28, Σελ. 32, Χαρτί 100.  
Μαλακό εξώφ., 
Τιμή: € 3,00

Τα πρώτα μου σταυρόλεξα
Γράψτε τη σωστή λέξη. 
Διαστ.: 21x28 cm, Σελ.: 64,  
Τιμή: € 2,00

Πινόκιο - mini pop-up
Διαστ.: 11χ11, Σελ. 8 
τρισδιάστατες.  
Σκληρό εξώφ., Τιμή: 1.50€

Σταχτοπούτα - mini pop-up
Διαστ.: 11χ11, Σελ. 8 
τρισδιάστατες.  
Σκληρό εξώφ., Τιμή: 1.50€

Χιονάτη - mini pop-up
Διαστ.: 11χ11, Σελ. 8 
τρισδιάστατες.  
Σκληρό εξώφ., Τιμή: 1.50€

Ta τρία γουρουνάκια - mini pop-up
Διαστ.: 11χ11, Σελ. 8 
τρισδιάστατες. 
 Σκληρό εξώφ., Τιμή: 1.50€

Το τσαντάκι των χρωμάτων
Διαστ.: 29χ21, Σελ. 48, Χαρτί 100.  
Μαλακό εξώφ., Τιμή: 2.30€

365 δραστηριότητες - 2
Διαστ.: 21χ28, Σελ. 32, Χ 
αρτί 100. Μαλακό εξώφ.,  
Τιμή: 4.00€

365 δραστηριότητες - 1
Διαστ.: 16χ23,5, Σελ. 240,  
Χαρτί 80. Μαλακό εξώφ.,  
Τιμή: 4.00€

Μαθαίνω την Ώρα
Διαστ.: 21χ28, Σελ. 16, Χαρτί 150.  
Μαλακό εξώφ., Τιμή: 2.80€

Αστέρια της Μόδας  
- με αυτοκόλλητα
Διαστ.: 23χ31, Σελ. 32,  
Χαρτί 100. Μαλακό εξώφ.,  
Τιμή: 3.00€

Μαθαίνω τους αριθμούς και το  
αλφάβητο - με αυτοκόλλητα
Διαστ.: 16χ23,5, Σελ. 40,  
Χαρτί 100. Μαλακό εξώφ.,  
Τιμή: 3.30€

Βιβλία παιδικά

Η σειρά περιλαμβάνει 8 τίτλους

Μαθαίνω να παίζω δίκαια  
Με τον Χάρι το ιπποποταμάκι
Διαστ.: 21χ28, ΣΈΛ. 32,
Τιμή: € 4,00

Χρωματίζω το Καλοκαίρι
Διαστ.21χ28 εκ, Σελίδες 64,  
χαρτί 120 gsm, Τιμή: € 4,00

Βιβλιοπροτάσεις 
Ευχάριστα βιβλία για τις διακοπές

  Τα πάντα για γραφή και ανάγνωση. Για περισσότερα: www.malliaris.gr
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Στη σειρά κυκλοφορούν 4 βιβλία. Σε κάθε ένα  
πρωταγωνιστεί μία από τις υπέροχες αδερφές!

Aκολουθήστε 
τη Σοφία, τη 

μεγαλύτερη, από 
τις 4 υπέροχες 

αδερφές! Παίξτε με 
την καλλιτέχνιδα 
της οικογένειας 
και διασκεδάστε 

δημιουργώντας νέες 
εμφανίσεις, για τις 4 
υπέροχες αδερφές!

Eικονογράφηση: 
Pauline m. 
Concept:

Cécile Marbehant

Οι 4 υπέροχες αδερφές

Λουίζα η αθλήτρια Άννα η χορεύτρια

Σοφία η ζωγράφος

Ελπίδα η φιλόζωη

ΠΡΟΣΟΧΗ Περιέχει μικρά 
αντικείμενα. Ακατάλληλο για παιδιά 

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

ISBN 978-960-457-648-7

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

Η σειρά περιλαμβάνει 4 τίτλους Η σειρά περιλαμβάνει 4 τίτλους

Η σειρά περιλαμβάνει 4 τίτλους Η σειρά περιλαμβάνει 3 τίτλους Η σειρά περιλαμβάνει 3 τίτλους
Η σειρά περιλαμβάνει 12 τίτλους

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

Σειρά Πού είναι ο Γουόλι;: 
Το μαγικό βιβλίο
Διαστ.: 21x28 cm, Σελ.: 32, Τιμή: € 5,00

Σειρά Άισωπος: Ο γάιδαρος και  
οι βάτραχοι και άλλοι 17 μύθοι  
Διαστ.: 17x24 cm, Σελ.: 40, Τιμή: € 4,50

Σειρά  Κλασικά Παραμύθια:  
Ο Πινόκιο, Η Κοκκινοσκουφίτσα,  
Η Χιονάτη, Η Σταχτοπούτα
Διαστ.: 17x24 cm, Σελ.: 40, Τιμή: € 4,50

Μια βόλτα στην πόλη 
Τρισδιάστατο βιβλίο-παιχνίδι Τιμή: € 5,00

Μαθαίνω να είμαι καθαρός  
Με τον Μπίλλυ το αρκουδάκι
Διαστ.: 21χ28, ΣΕΛ. 32 Τιμή: € 4,00

Σειρά Μικρά ζωάκια 
Νίκη το βατραχάκι
Διαστ.: 21χ21, ΣΕΛ. 20 Τιμή: € 3,00

Χρώματα. Το πρώτο μου βιβλίο * Σειρά 
μαθαίνω τις πρώτες μου λέξεις
Σχ. 33χ24, Σελ. 16 Τιμή: € 1,00

Λέξεις. Το πρώτο μου βιβλίο * Σειρά 
μαθαίνω τις πρώτες μου λέξεις
Σχ. 33χ24, Σελ. 16 Τιμή: € 1,00

Διαβάζω και χρωματίζω  
- Η Σταχτοπούτα
Διαστ.: 21x28 cm, Σελ.: 16, Τιμή: € 1,00

Σειρά Συμβίωση: Μαθαίνω να σέβο-
μαι τη φύση Με την Νταίζη την αγελά-
δα Διαστ.: 23x24 cm, Σελ.: 32, Τιμή: € 4,00

Μύθοι και θρύλοι από την ελληνική 
παράδοση
Διαστ.: 21x29 cm, Σελ.: 96 Τιμή: € 3,00

Σειρά χρωματίζω: 
Zωγραφίζω ζώα
Διαστ.: 21x28 cm, Σελ.: 64, Τιμή: € 4,00

Αλφάβητο. Το πρώτο μου βιβλίο * Σειρά 
μαθαίνω τις πρώτες μου λέξεις
Σχ. 33χ24, Σελ. 16 Τιμή: € 1,00

Η σειρά περιλαμβάνει 8 τίτλους

Η σειρά περιλαμβάνει 4 τίτλους

Η σειρά περιλαμβάνει 2 τίτλους

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

Oι 4 υπέροχες αδερφές - 
Σοφία η ζωγράφος
Διαστ.: 21x28 cm, Σελ.: 24, Τιμή: € 3,00

Μαθαίνω τα σχήματα με τον Μάρτιν
Διαστ.: 21x23cm, Σελ.: 12, Τιμή: € 3,00

Ο Ηρακλής και οι δώδεκα άθλοι του
Διαστ.: 19x23cm, Σελ.: 64, Τιμή: € 1,50

Τουυυυτ και φύγαμε! - βιβλίο με στέν-
σιλ και χρωματιστά μολύβια
Διαστ.: 21χ21, ΣΕΛ. 10 Τιμή: € 3,00

Ο Θησέας και τα κατορθώματά του
Διαστ.: 19x23cm, Σελ.: 64, Τιμή: € 1,50

Το Κυνήγι του Θησαυρού- βιβλίο με 
στένσιλ και χρωματιστά μολύβια
Διαστ.: 21χ21, ΣΕΛ. 10 Τιμή: € 3,00

Παίξε με τον Κίκο το βατραχάκι! 
Διαστ.: 12x18 cm, Σελ.: 10, Τιμή: € 3,00

  Τα πάντα για γραφή και ανάγνωση. Για περισσότερα: www.malliaris.gr
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Διαστ.: 14χ24, Σελ. 208, Χαρτί 115γρ.  
Mαλακό εξώφ., Τιμή: € 11,45

Τουριστικός οδηγός 
Θεσσαλονίκης 
με χάρτη Στα Αγγλικά

Γεύσεις από 
Ελλάδα 
Η ελληνική κουζίνα είναι γνω-
στή για την ποιότητα και την 
ποικιλία της και είναι μία απο 
τις πλέον δημοφιλέστερες 
κουζίνες της Μεσογείου.
Κυκλοφορεί σε τρεις γλώσ-
σες: Αγγλική, Ρωσική και 
Ελληνική.
Διαστάσεις: 11x22 εκ.  
Σελίδες: 214 
Τιμή: € 7,50

Διαστ.: 14χ21, Σελ. 366, Χαρτί 90γρ.  
Mαλακό εξώφ., Τιμή: € 11,45

Με Θέα το Άγιο 
Όρος
Με οδηγό προσκυνητή
Σωτήρης Καδάς
Σε δύο γλώσσες, Ελληνικά 
και Ρώσικα

Τουριστικός  
οδηγός 
Κωνσταντινούπο-
λης

Άγιον Όρος, μια ανεξάντλητη πηγή της 
ορθόδοξης παράδοσης, ένας τόπος 
που παραμένει αναλλοίωτος εδώ και 
αιώνες.
Κατάνυξη, παρθένα φύση, μοναδική 
αρχιτεκτονική και ένας μεγάλος αριθ-
μός έργων βυζαντινής και μεταβυζαντι-
νής τέχνης.
Πολλά έχουν γραφτεί και δημοσιευτεί 
για τον ξεχωριστό αυτόν τόπο, χωρίς 
ποτέ όμως να είναι αρκετά η΄να μπο-
ρούν να καλύψουν κάθε πλευρά της 
ζωής και της τέχνης της μοναδικής κοι-
νότητας...

Μια ξενάγηση στην πόλη
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 
ΠΡΩΤΟΣ ΛΟΦΟΣ Αγία Σοφία , Γενί Τζα-
μί κ.ά. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΛΟΦΟΣ Καπαλί Τσαρ-
σί , κ.ά. ΤΡΙΤΟΣ ΛΟΦΟΣ Σουλειμάνιγε 
κ.ά. ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΛΟΦΟΣ Φατίχ Τζαμί, Γενί 
Μπαξέ κ.ά. ΠΕΜΠΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΛΟ-
ΦΟΣ Φετιχέ Τζαμί ΕΒΔΟΜΟΣ ΛΟΦΟΣ 
ΚΕΡΑΤΙΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Φανάρι, Πατριαρ-
χείο, Μεγάλη του γένους Σχολή, Παλάτι 
των Βλαχερνών κ.ά. ΤΑ ΤΕΙΧΗ Γεντικουλέ
ΓΑΛΑΤΑΣ & ΠΕΡΑΝ Πύργοσ του Γαλατά 
κ.ά. ΒΟΣΠΟΡΟΣ Τοπχανέ, Ντολμαμπα-
ξέ Σαράι κ.ά. ΟΥΣΚΟΥΝΤΑΡ & ΚΑΝΤΙΚΙΟΙ 
ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΙΕΣ 

Αποκλειστική διάθεση 

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

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

αλλά και για προχωρημένους

από 1,5€

Τουριστικός 
οδηγός 
Θεσσαλονί-
κης
 
Διαστ.: 10x19 cm, 
Σελ.: 180  

Τιμή: € 9,90
Κυκλοφορεί  
και στα αγγλικά 

Χιλιάδες παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους στα βιβλιοπωλεία   ή στην ιστοσελίδα: www.malliaris.gr

Βιβλιοπροτάσεις 
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ISBN: 978-960-457-702-6

085.2439

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

κουζίνες της Mεσογείου. 
Το  βιβλίο περιλαμβάνει περισσότερες από 1.000 δοκιμασμένες 

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

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

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

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

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

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

Για το βιβλίο σχολίασαν:

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

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

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

πρόεδρος της Ελληνικής Λέσχης Γαστρονομίας

Βιβλία της Κικής Εμμανουηλίδου 
που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις μας:

Βιβλία της Κικής Εμμανουηλίδου 
που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις μας:

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

Διαστάσεις: 14x21 εκ.  
Σελίδες: 224

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

Διαστάσεις: 14x21 εκ.   
Σελίδες: 240

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

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

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

Διαστάσεις: 14x21 εκ.  
Σελίδες: 248

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

Διαστάσεις: 11x22 εκ.   
Σελίδες: 214

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

Διαστάσεις: 14x21 εκ.   
Σελίδες: 240

Οι συνταγές της Κικής 
Δ’ έκδοση, ανανεωμένη 

Παραδοσιακή Ελληνική κουζίνα 
Κική Εμμανουηλίδου

Eλληνική πίτα 
Κική Εμμανουηλίδου

Aυθεντική κρητική κουζίνα  
Κική Εμμανουηλίδου

Οικονομικά γεύματα  
Κική Εμμανουηλίδου

Διαστ.: 14x21 cm Σελ.: 240, Τιμή: 7,50€ Διαστ.: 14x21 cm Σελ.: 240, Τιμή: 7,50€ Διαστ.: 14x21 cm Σελ.: 240, Τιμή: 7,50€ Διαστ.: 14x21 cm Σελ.: 240, Τιμή: 7,50€

Τα εδώδιμα φυτά
Ρούλα Γκόλιου

Διαστ. 14x21
Σελ. 240 Τιμή: 7,50€

Τα άγρια βότανα
Ρούλα Γκόλιου

Bότανα στον κήπο και 
στο μπαλκόνι μας
Ρούλα Γκόλιου

Διαστ. 14x21
Σελ. 328 Τιμή: 7,50€

Διαστ. 14x21
Σελ. 272 Τιμή: 7,50€

Ελληνικά αρωματικά και 
φαρμακευτικά φυτά
Ελένη ΜαλούπαΕλένη Μαλούπα

Διαστ. 14,5x20,5 , 
Σελ.: 88 Τιμή: 3,00€

250 ΒΟΤΑΝΑ  
& ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ  

ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

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

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

 Ένας πλούτος πληροφοριών  
για κάθε βότανο

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

Συλλογή • Αποξήρανση • Διατήρηση

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

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

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

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

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

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

Η χρήση
Στο βιβλίο επίσης θα βρείτε πώς να παρασκευάσετε:

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

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

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν:Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν:

www.malliaris.gr

ISBN: 978-960-457-843-6
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Διαστάσεις: 14x21, Σελίδες: 274Διαστάσεις: 14x21, Σελίδες: 173

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

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

& ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ 
ΝέοΝέο

Στο βιβλίο αυτό, προσπαθώ να εκτελέσω τις συνταγές όσο πιο 
απλά γίνεται και με υλικά που μπορείτε να βρείτε πολύ εύκολα 
στην αγορά.
Κάθε φορά που θα αναρωτιέστε: "Τι θα φάμε σήμερα;" εγώ θα 
σας έχω έτοιμη την απάντηση στις σελίδες του βιβλίου.
Διαστάσεις : 21x29, Εξώφυλλο: Σκληρό, Σελίδες : 342, Τιμή: 14,90€

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

Όλα τα  βιβλία μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής στα βιβλιοπωλεία   ή στην ιστοσελίδα: www.malliaris.gr

Βιβλιοπροτάσεις 
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Tετράδια

ΑRT FORYOU
Σπιράλ Α4

Με πίνακες διασήμων ζωγράφων
1θέμα, 40 φύλλα 
2 θέματα, 60 φύλλα 
3 θέματα,90 φύλλα, 
4 θέματα,120 φύλλα

Νέες παραλαβές σχολικών ειδών

Σημειωματάρια FRESH
σκληρό εξώφυλλο 
11x17 εκ.
χαρτί 70 γρ.
80 φύλλα. 12 σχέδια

Tετράδια Blasetti
σειρά Sport & Landscape
Α4 καρφίτσα (21χ29,5εκ.) 

Χαρτί 100 gr. 40 φύλλα πακέτο 10 τεμ. 
Σε 8 σχέδια

Tετράδια Foryou σειρά Kraft
Σπιράλ, βιβλιοδετημένο 
Α4 (21χ29,5εκ.), Χαρτί 70 gr. 80 φύλλα, Σε 4 σχέδια

Tετράδια Foryou σειρά Kraft
Σπιράλ, βιβλιοδετημένο 
Α5 (14χ21εκ.), Χαρτί 70 gr. 80 φύλλα, Σε 4 σχέδια
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Tα βιβλιοπωλεία μας, με πολυετή εμπειρία στην παραγωγή βιβλίου και πλήθους σχολικών προϊόντων, 
κυκλοφορεί την τσάντα ώμου for you με γνώμονα πάντα την άριστη ποιότητα και την χαμηλότερη τιμή.

Εσωτερική 
τσέπη  

- πορτοφόλι

Eνισχυμένοι ιμάντες

Εσωτερική 
τσέπη 

- πορτοφόλι

Πλαϊνή τσέπη 
για παγούρι

Ανατομικό σακίδιο 
πολλαπλών θέσεων
-  από αδιάβροχο πολυεστερικό 
ύφασμα 600D

- χωρίς κάδμιο και PVC

Cr
ea

ted
 by

 Ne
ns

uri
a -

 Fr
ee

pik
.co

m

Σε 5 φανταστικά χρώματα!

Θέση για  
tablet/netbook

Βιβλιοπωλεία - εκδόσεις  Tα πάντα για γραφή και ανάγνωση
 Kεντρική διάθεση: 25ης Μαρτίου 51, Νέα Ευκαρπία  2310 640755 www.malliaris.gr

Δυνατότητα εκτύπωσης της φίρμας σας, για παραγγελίες:

Προσφέρεται και ως διαφημιστικό δώρο 
(σε τιμή χονδρικής) και με δυνατότητα εκτύπωσης

Νέες παραλαβές σχολικών ειδών 

μόνο
19,70€!
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  Εισαγωγή και αποκλειστική διάθεση Μαλλιάρης-Παιδεία Α.Ε. Κεντρική διάθεση: 25ης Μαρτίου 51, Νέα Ευκαρπία,  Τηλ.: 2310 640755-6, 2310 277113

Νέες παραλαβές τσάντες, κασετίνες,  σημειωματάρια
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Διαστ.: 10x14 εκ., 6 σχέδια Σελ. 256, Χαρτί 80γρ. Σκληρό εξώφ. Tιμή: 3,00€

Διαστ.: 12x17 εκ., 4 σχέδια Σελ. 256, Χαρτί 80γρ. Σκληρό εξώφ. Tιμή: 4,00€

Σημειωματάρια «Ελληνικά αξιοθέατα»
Σε δύο διαστάσεις, με σκληρό, ανάγλυφο εξώφυλλο και σελιδοδείκτη. Εσωτερικές σελίδες με θέματα από την Ελλάδα

Τσάντες πλάτης foryou - boho design   Διαστάσεις : 38x30x15 εκ. Tιμή: 21,90€

Κασετίνες - νεσεσέρ foryou - boho design   Διαστάσεις : 23x8x8  εκ. Tιμή: 4,90€, Διαστάσεις : 24x9x6  εκ. Tιμή: 5,60€

Tσαντάκι netboook   Διαστάσεις : 40x30x2  εκ. Tιμή11,90€ Σημειωματάρια kraft με κορδόνι 

Διαστάσεις : 13x18,5  εκ. Tιμή 11,20€
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Ραδιοταξί EUROTAXI,  
τηλ. 2310 866866   

Ραδιοταξί ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ,  
τηλ. 2310 214900

Ραδιοταξί ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,  
τηλ. 2310 550500, 2310 555111

Ραδιοταξί MERCEDES,  
τηλ. 2310 525000

Ρet Taxi (Ταξί για κατοικίδια),  
τηλ. 2310 600310, 6948 284000

Δρομολόγια ΟΑΣΘ, πληρ. 11085

Δρομολόγια τρένων, πληρ. 
14511, 1110

Κρατ. Αερολιμένας 
«Μακεδονία»,  
τηλ. 2310 985000

Κεντρικό Λιμεναρχείο 
Θεσσαλονίκης, τηλ. 2313 
325821, 2313 325844

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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) kai  άλλα έντυπαkai  άλλα έντυπα

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).

Κινηματογράφοι

TREND 1.0mm 
σετ 6 ΤΕΜ.  

24Κ χρυσό 1.00mm

Δυνατότητα εκτύπωσης
διαφημιστικού μηνύματος

Διαθέσιμα δεκάδες θέματα. Διαστάσεις 30,0 x 30,0 cm

ΣΤΥΛΟ GLITTER  1.0mm σετ 10 ΤΕΜ.  
1,30€ 
Κωδ.: 036.5762

1,00€
Κωδ.: 036.5766

3,40€ 
Κωδ.: 036.5760

  Εισαγωγή και αποκλειστική διάθεση Μαλλιάρης-Παιδεία Α.Ε. Κεντρική διάθεση: 25ης Μαρτίου 51, Νέα Ευκαρπία,  Τηλ.: 2310 640755-6, 2310 277113

  Εισαγωγή και αποκλειστική διάθεση Μαλλιάρης-Παιδεία Α.Ε. Κεντρική διάθεση: 25ης Μαρτίου 51, Νέα Ευκαρπία,  Τηλ.: 2310 640755-6, 2310 277113

ΣΤΥΛΟ KRISH GRIPPY 
1.0mm

ZOOM 0.7mm 0,30€
Κωδ.: 036.5754

0,15€ 
Κωδ.: 036.5756

ENJOY 0.7mm QUICK FLOW 1.00mm0,35€ 
Κωδ.: 036.5758

0,15€ 
Κωδ.: 036.5764

Νέες παραλαβές ημερολόγια τοίχου 2018 σε μεγάλη ποικιλία

Νέες παραλαβές στιλό άριστης ποιότητας
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28 Ιουν. Τετάρτη 
Μονή Λαζαριστών: «Ο Χρυσο-
θήρας» του Τσάρλι Τσάπλιν Προ-
βολή ταινίας με συνοδεία ζωντα-
νής μουσικής από την Κ.Ο.Θ. Δι-
εύθυνση ορχήστρας: Μίλτος Λο-
γιάδης.

29 Ιουν. Πέμπτη 
Μονή Λαζαριστών: Ένα μεγάλο 
πάρτι θα στηθεί στη σκηνή του 
Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών και 
υπεύθυνοι γι’ αυτό είναι οι 
Postomodern Jukebox Orchestra, 
το συγκρότημα φαινόμενο, με 
φανατικούς θαυμαστές σ’ όλο 
τον κόσμο.
Mediterranean Cosmos: Α-
στροCockta i l  Pa r ty *  O ι 
bartenders των café – bar του 
M e d i te r ra n e a n  C o s m o s 
(biscotto coffee+, Brûlée Café, 
Evans, Per Se, TGI Friday’s, The 
Prince Barsserie, Tothelo), αλλά 
και η βραβευμένη ομάδα 
Soulshakers των Αριστοτέλη Πα-
παδόπουλου και Νίκου Αρσλάνο-
γλου, θα μας δώσουν μια γεύση 
από τα πιο πρωτότυπα cocktail 
σε ένα εντυπωσιακό bar στην ε-
ξωτερική πλατεία. Παράλληλα οι 
επισκέπτες του εμπορικού θα έ-
χουν την ευκαιρία να παρατηρή-
σουν τον ουρανό με τηλεσκόπια 
σε συνεργασία με το Πλανητά-
ριο Θεσσαλονίκης, ενώ ο Κω-
στής Ζαφειράκης από τα decks 
θα μας ταξιδέψει με τις καλοκαι-
ρινές μουσικές επιλογές του.

30 Ιουν. Παρασκευή 
Θέατρο Δάσους: Μουσική πα-
ράσταση «Breakin’ Mozart».
Θέατρο Γης: Θεατρική Όπερα 
«Ευρώτας» του Θεόδωρου Λε-
μπέση, σε λιμπρέτο Γιάννη Φίλια. 
Σκηνοθεσία: Μαρλέν Καμίνσκι.

1 Ιουλ. Σάββατο 
Κέντρο Μεσογειακών Ψηφιδω-
τών Δίου Πιερίας (Φεστιβάλ Ο-
λύμπου): Αφιέρωμα στον καθη-
γητή Δημήτρη Παντερμαλή, – 
Προβολή ντοκιμαντέρ. – Εγκαίνια 
εικαστικής έκθεσης με θέμα 
«Αρχαιότητες και νερό» – Μουσι-
κό πρόγραμμα με τη Χορωδία 

της Εστίας Πιερίδων Μουσών. Δι-
ευθύνει ο Ευθύμης Μαυρίδης.
Αρχαιολογικός Χώρος Αμφίπο-
λης: Έναρξη 19ου Φεστιβάλ Αμ-
φίπολης με συναυλία Γιάννη Πά-
ριου.

2 Ιουλ. Κυριακή 
Αρχαίο Θέατρο Δίου: Θεατρική 
Παράσταση «Η Φόνισσα» του Α-
λέξανδρου Παπαδιαμάντη. Σκη-
νοθεσία: Γιάννης Νικολαΐδης. 

3 Ιουλ. Δευτέρα 
Θέατρο Γης: Θέατρο Piaf! «The 
Show».
Μονή Λαζαριστών: «Ερωτόκρι-
τος» του Δημήτρη Μαραμή. Με τη 
δύναμη της πρώτης του παρου-
σίασης σε μορφή μιούζικαλ, ο «Ε-
ρωτόκριτος» του Δημήτρη Μαρα-
μή έρχεται τώρα σε συναυλιακή 
μορφή, για μια μοναδική παρά-
σταση που διοργανώνει το Κέ-
ντρο Πολιτισμού Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας στο Φε-
στιβάλ Μονής Λαζαριστών. 
Θέατρο Άλσους Βέροιας: Ποντι-
ακό Θέατρο «Ζωή και κότα , με χα-
βίτς και με κορκότα. Τάκης Βαμβα-
κίδης , Κώστας Βουτσάς κ.α.

4 Ιουλ. Τρίτη 
Μονή Λαζαριστών: Δάκης, 
Μπέσσυ Αργυράκη, Ρόμπερτ 
Ουίλιαμς, Γιώργος Πολυχρονιά-
δης, Λάκης Τζορντανέλι.«Το πρώ-
το μας πάρτυ». Ένα υπέροχο νο-
σταλγικό μουσικό ταξίδι.
Θέατρο Άλσους Βέροιας: Μου-
σικό παραμύθι.«Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΑΥ-
ΛΟΣ» του Βόλφγκανγκ Αμαντέ-
ους Μότσαρτ. Κείμενο – Αφήγη-
ση Κάρμεν Ρουγγέρη. Σκηνοθε-
σία Κάρμεν Ρουγγέρη – Χριστίνα 
Κουλουμπή.

5 Ιουλ. Τετάρτη 
Μονή Λαζαριστών: Συναυλία. Με 
τη μοναδική μουσική του ευφυία 
κι ενέργεια και με αποσκευές τα 
υπέροχα κομμάτια που μας έχει 
χαρίσει, ο Μπάμπης Στόκας θα 
βρεθεί στη σκηνή του Φεστιβάλ 
Μονής Λαζαριστών για μια ιδιαί-
τερη βραδιά, όπου και θα συνα-
ντήσει τον Κώστα Παρίσση από 

τα Υπόγεια Ρεύματα.

6 Ιουλ. Πέμπτη 
Μονή Λαζαριστών:  Opera 
Chaotique – Σταματία Μολλούδη 
– Δήμητρα Ατέση + Fortissimo 
«Phantom in the Circus».

7 Ιουλ. Παρασκευή 
Mediterranean Cosmos : Το 
biscotto διοργανώνει για 1η χρο-
νιά το Φεστιβάλ Ελληνικής Μικρο-
ζυθοποιίας στην εξωτερική πλα-
τεία του Mediterranean Cosmos. 
Για δύο ημέρες, η πλατεία του ε-
μπορικού κέντρου μετατρέπεται 
σε έναν προορισμό απόλαυσης 
για τους λάτρεις της μπύρας, με 
περιεχόμενο όμως αποκλειστικά 
ελληνικές μικροζυθοποιίες. 

8 Ιουλ. Σάββατο 
Mediterranean Cosmos : Το 
biscotto διοργανώνει για 1η χρο-
νιά το Φεστιβάλ Ελληνικής Μικρο-
ζυθοποιίας στην εξωτερική πλα-
τεία του Mediterranean Cosmos. 
Για δύο ημέρες, η πλατεία του ε-
μπορικού κέντρου μετατρέπεται 
σε έναν προορισμό απόλαυσης 
για τους λάτρεις της μπύρας, με 
περιεχόμενο όμως αποκλειστικά 
ελληνικές μικροζυθοποιίες. 
Αρχαιολογικός Χώρος Αμφίπο-
λης: Παιδική παράσταση «Το δέ-
ντρο της Γνώσης». Κείμενο –Σκη-
νοθεσία :Πιέτρης Δημήτρης.
Αρχαίο θέατρο Δίου: Συναυλία 
αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωρά-
κη «ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙ-
ΚΗ».
Λόφος Σάνης  Χαλκιδική : 
Trondheim Jazz Orchestra 
featuring Eirik Hegdal & Joshua 
Redman με τους Eirik Hegdal & 
Joshua Redman.
Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων8 Ιουλ.: 
«Piaf! The Show». Σκηνοθεσία: Ζιλ 
Μαρσαλά

9 Ιουλ. Κυριακή 
Θέατρο Γης: Μουσική Συναυλία 
«Όλη η Ελλάδα για τον Μίκη». Μια 
ιστορική παράσταση-αφιέρωμα 
στον χορωδιακό Μίκη Θεοδω-
ράκη. 
Αρχαίο Θέατρο Δίου: Από το 
Κ.Θ.Β.Ε «Ασκητική» του Νίκου Καζα-
ντζάκη. Σκηνοθεσία Ανδρέας 
Κουτσουρέλης.
Θέατρο Άλσους Βέροιας: ΘΑ-
ΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ - ΝΙΚΟΣ ΚΑΒ-
ΒΑΔΙΑΣ. "Ταξίδι στο Σταυρό του 
Νότου". Συναυλία.

10 Ιουλ. Δευτέρα 

Θέατρο Δάσους: Μουσική πα-
ράσταση Θάνου Μικρούτσικου – 
Νίκου Καββαδία «Ταξίδι στο Σταυ-
ρό του Νότου». Σκηνοθεσία: Θέ-
μης Μουμουλίδης Τραγουδούν: 
Ρίτα Αντωνοπούλου – Κώστας 
Θωμαΐδης.
Μονή Λαζαριστών: Ένα από τα 
συγκροτήματα που έχουν ανα-
πτύξει μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη 
σχέση με το ελληνικό κοινό, οι 
«Monophonics» επιστρέφουν ύ-
στερα από τα απανωτά sold out 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τον 
Δεκέμβριο του 2015. 
Θέατρο Άλσους Βέροιας: Θέα-
τρο «Μπαμπά , μην ξαναπεθάνεις 
Παρασκευή!». Κείμενο: Αλέξαν-
δρος Ρήγας – Δημήτρης Αποστό-
λου Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος 
Ρήγας.

11 Ιουλ. Τρίτη 
Θέατρο Δάσους: Μουσική πα-
ράσταση Θάνου Μικρούτσικου – 
Νίκου Καββαδία «Ταξίδι στο Σταυ-
ρό του Νότου» Σκηνοθεσία: Θέ-
μης Μουμουλίδης Τραγουδούν: 
Ρίτα Αντωνοπούλου – Κώστας 
Θωμαΐδης 
Μονή Λαζαριστών: Συναυλία. 
Λουδοβίκος των Ανωγείων. 
Αρχαιολογικός Χώρος Αμφίπο-
λης: Παράσταση «Ένα εξοχικό 
παρακαλώ».
Θέατρο Άλσους Βέροιας: Παιδι-
κό θέατρο «Η Αλίκη στη χώρα των 
ψαριών». Συγγραφέας: Γιάννης 
Ξανθούλης Σκηνοθεσία: Χρή-
στος Τριπόδης.

12 Ιουλ. Τετάρτη 
Μονή Λαζαριστών :  Goran 
Bregović & Wedding and Funeral 
Band. Ο διεθνούς φήμης συνθέ-
της υπόσχεται ένα βράδυ που θα 
μας μείνει αξέχαστο με μουσικές 
και τραγούδια που ξεσηκώνουν.

13 Ιουλ. Πέμπτη 
Μονή Λαζαριστών: Συναυλία, 
Γιώργος Καζαντζής και Γιώργος 
Ανδρέου Ερμηνεύουν: Απόστο-
λος Ρίζος – Κορίνα Λεγάκη.
Αρχαίο Θέατρο Δίου: Συναυλία 
«Goran Bregovic & Wedding and 
Funeral Band».
Mediterranean Cosmos: 2ο Φε-
στιβάλ Stand–up Comedy* Οι κα-
λύτεροι stand–up comedians 
μας περιμένουν στο αμφιθέα-
τρο του εμπορικού κέντρου με 
τρεις ξεκαρδιστικές παραστά-
σεις που θα μας μείνουν αξέχα-
στες! Χρήστος Ανθόπουλος & Ζή-
σης Ρούμπος στη διαδραστική 
παράσταση «Ο Βόρειος & ο Νό-
τιος».
14 Ιουλ. Παρασκευή 

Μονή Λαζαριστών: Δημήτρης 
Μυστακίδης «Τα ρεμπέτικα της κι-
θάρας».
Mediterranean Cosmos: 2ο Φε-
στιβάλ Stand–up Comedy. Σίλας 
Σεραφείμ.
Κέντρο Μεσογειακών Ψηφιδω-
τών Δίον: Συναυλία με τη χορω-

δία του Γιάννη Αδαμίδη. 
Αρχαιολογικός Χώρος Αμφίπο-
λης: «Ολυμπιάδα», μία πρωτότυπη 
σύγχρονη τραγωδία γραμμένη 
από ένα άνθρωπο των γραμμά-
των, τον κ. Θανάση Μπίντα, για 
την προσωπικότητα της Ολυμπιά-
δας.
Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων14 & 
15 Ιουλ.: 5η Εποχή Τέχνης «Ταξίδι 
στον Σταυρό του Νότου» Σκηνο-
θεσία: Θέμης Μουμουλίδης

15 Ιουλ. Σάββατο 
Μονή Λαζαριστών: Δημήτρης 
Μυστακίδης «Τα ρεμπέτικα της κι-
θάρας».
Mediterranean Cosmos: 2ο Φε-
στιβάλ Stand–up Comedy. Διο-
γένης Δασκάλου και Monie & 
Monie Conniente
Αρχαιολογικός Χώρος Αμφίπο-
λης: Συναυλία Παντελής Θαλασ-
σινός, Βασίλης Σκουλάς.
Λόφος Σάνης Χαλκιδική : 
Gonzalo Rubalcaba Quartet 
Tribute to Charl ie Haden 
featuring Bob Bruya, Sam Hart, 
Marcelo Bourque Perez. Αφιέρω-
μα στον CharlieHaden με τους 
Bob Bruya, Sam Hart, Marcelo 
Bourque Perez.

16 Ιουλ. Κυριακή 
Αρχαίο Θέατρο Δίου: Μουσική 
θεατρική κωμωδία «Η Όπερα 
βγήκε από τον Παράδεισο» της 
Κασσάνδρας Δημοπούλου. Σκη-
νοθεσία: Τζένη Δριβάλα. 

17 Ιουλ. Δευτέρα 
Θέατρο Δάσους: Θέατρο «Οιδί-
πους επί Κολωνώ» του Σοφοκλή.
Μονή Λαζαριστών: Εμφανίζεται 
ο Μάριος Φραγκούλης. Μαζί του 
ο Θοδωρής Βουτσικάκης και η 
Δήμητρα Σελεμίδου.
Αμφιθέτατρο Κασσάνδρας 
Χαλκιδικής: Θέατρο «Η Όπερα 
βγήκε από τον Παράδεισο».

18 Ιουλ. Τρίτη 
Θέατρο Δάσους: Θέατρο «Οιδί-
πους επί Κολωνώ» του Σοφοκλή.
Μονή Λαζαριστών: Εμφανίζονται 
οι Χειμερινοί Κολυμβητές. Για μία 
και μοναδική βραδιά, ο Αργύρης 
Μπακιρτζής, ο Χάρης Παπαδό-
πουλος, ο Κώστας Βόμβολος, ο 
Μιχάλης Σιγανίδης και όλη η γνω-
στή παρέα των Χειμερινών Κο-
λυμβητών, θα τραγουδήσουν για 
τον έρωτα, τη μοναξιά, την ομορ-
φιά, τις φευγαλέες εικόνες και τη 
μαγεία της νύχτας.
Θέατρο Άλσους Βέροιας: Θέα-
τρο «ΓΙΑ ΟΝΟΜΑ…». Η μετάφρα-
ση είναι του Θοδωρή Πετρόπου-
λου, η σκηνοθεσία του Κωνστα-
ντίνου Μαρκουλάκη.

19 Ιουλ. Τετάρτη 
Θέατρο Δάσους: Θέατρο «Φι-
λιώ Χαϊδεμένου» Σκηνοθεσία: 
Βασίλης Ευταξόπουλος.
Θέατρο Γης: Χοροθέατρο «Χο-
ροπαιδίες» Σκηνοθεσία -Χορο-
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γραφία : Άρτεμις Ιγνατίου. Πρω-
τότυπη Μουσική Σύνθεση : Θό-
δωρος Λεμπέσης.
Μονή Λαζαριστών: Συναυλία.
Γιώργος Χατζηνάσιος – Γιώργος 
Θεοφάνους «Ο δικός μας ο δρό-
μος». 
Αρχαίο Θέατρο Δίου: Συναυλία « 
Μάριος Φραγκούλης καλοκαίρι 
2017».
Θέατρο Άλσους Βέροιας: Θέα-
τρο «Πέτρες στις τσέπες του» , 
της Μαρί Τζόουνς.

20 Ιουλ. Πέμπτη 
Θέατρο Άλσους Βέροιας: Μου-
σική παράσταση «ΑΛΕΞΗΣ ΖΟΡ-
ΜΠΑΣ»του Νίκου Καζαντζάκη.

21 Ιουλ. Παρασκευή 
Κάστρο Πλαταμώνα: Από το Θέ-
ατρο Νέου Κόσμου «Πέτρες στις 
τσέπες του». Σκηνοθεσία: Αγγελι-
κή Κοκκώνη. 
Αμφιθέατρο Σίβηρης Κασσάν-
δρας: Παράσταση «Το ψέμα» του 
Θοδωρή Αθερίδη.

22 Ιουλ. Σάββατο 
Αρχαίο Θέατρο Δίου: Συναυλία 
«Piafthe Show».
Αρχαιολογικός Χώρος Αμφίπο-
λης: Σύγχρονο Θέατρο του Νίκου 
Καζαντζάκη. Μουσική: Μίκης Θε-
οδωράκης. Σκηνοθεσία: Σταμά-
της Φασουλής.
Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων22 Ι-
ουλ.: ΚΘΒΕ «Επτά επί Θήβας» του 
Αισχύλου. Σκηνοθεσία: Τσέζαρις 
Γκραουζίνις

23 Ιουλ. Κυριακή 
Αμφιθέατρο Σίβηρης Κασσάν-
δρας: Παράσταση «Ζορμπάς» σε 
σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή/
Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων Dee 
Dee Bridgewater’s Memphis

24 Ιουλ. Δευτέρα 
Θέατρο Δάσους: Θέατρο «Αλέ-
ξης Ζορμπάς» του Νίκου Καζα-
ντζάκη. Μουσική: Μίκης Θεοδω-
ράκης. Διασκευή: Θανάσης Πα-
παθανασίου και Μιχάλης Ρέππας. 
Σκηνοθεσία: Σταμάτης Φασου-
λής. 
Μονή Λαζαριστών: Γεωργία Ντα-
γάκη και Σταύρος Σιόλας για μια 
όμορφη βραδιά στη Μικρή Σκηνή 
του Φεστιβάλ Μονής Λαζαρι-
στών. 

25 Ιουλ. Τρίτη 
Θέατρο Δάσους: Θέατρο «Αλέ-
ξης Ζορμπάς» του Νίκου Καζα-
ντζάκη. 
Μονή Λαζαριστών: Συναυλία με 
τους KALEO. Για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα θα έχουμε την ευκαιρία 
να διαπιστώσουμε για ποιο λόγο 
αυτό το γκρουπ από την Ισλανδία 
έχει κερδίσει τέτοια φήμη και τό-
σους οπαδούς, ώστε όλοι να μι-
λάνε για ένα παγκόσμιο μουσικό 
φαινόμενο! 
Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων 25 Ι-
ουλ.: Θέατρο Τέχνης-ΔΗΠΕΘΕ Ιω-

αννίνων «Μήδεια» του Ευριπίδη. 
Σκηνοθ.: Μαριάννα Κάλμπαρη

26 Ιουλ. Τετάρτη 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ο-
λύμπου: Συναυλία με τη Χορωδία 
«Ιωάννης Σακκελαρίδης». Δ/νση 
Ευθύμης Μαυρίδης. Αναλόγιο «Ο 
Όλυμπος στην ελληνική ποίηση». 
Διαβάζουν στίχους η Ιωάννα Σού-
κου και η Κατερίνα Ζιακούλη. 

27 Ιουλ. Πέμπτη 
Θέατρο Δάσους: Θέατρο «Μή-
δεια» του Ευριπίδη. Σκηνοθεσία: 
Μαριάννα Κάλμπαρη Μια συμπα-
ραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών & 
Επιδαύρου με το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννί-
νων και το Θέατρο Τέχνης Καρό-
λου Κουν.
Μονή Λαζαριστών: Milonga με τ-
ους Locos de Atar live. Βραδιά 
αργεντίνικου τάνγκο. 
Θέατρο Άλσους Βέροιας: Θέα-
τρο «Το Μόνον Της Ζωής Του Τα-
ξείδιον» του Γ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ με την Ι-
ωάννα Παππά.

28 Ιουλ. Παρασκευή 
Αρχαίο Θέατρο Δίου: Από το 
Θέατρο Τέχνης «Μήδεια. Η βαρ-
βαρότητα του έρωτα». Σκηνοθε-
σία: Μαριάννα Κάλμπαρη. 
Θέατρο Δάσους: Χορός. Russian 
Ballet Theatre «Ωραία Κοιμωμέ-
νη».

29 Ιουλ. Σάββατο 
Δημοτικό Θέατρο Κολινδρού Πι-
ερίας: Από το Θέατρο ΔΙΑΧΡΟ-
ΝΟ «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή. Σκη-
νοθεσία Γιώτα Κουνδουράκη. 
Αμφιθέατρο Σίβηρης Κασσάν-
δρας: Broadway Nights.
Αρχαιολογικός Χώρος Αμφίπο-
λης: Συναυλία Ελένη Βιτάλη, Νίκος 
Ζιώγαλας.
Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.: Εθνι-
κό Θέατρο «Ειρήνη» του Αριστο-
φάνη. Σκηνοθεσία: Κωνσταντί-
νος Αρβανιτάκης

30 Ιουλ. Κυριακή 
Αρχαίο Θέατρο Δίου: Θεατρική 
Παράσταση « Ζορμπάς» του Νί-
κου Καζαντζάκη. Σκηνοθεσία: Στα-
μάτης Φασουλής. 
Θέατρο Άλσους Βέροιας: Θέα-
τρο 3ΛΑΛΟΥΝ ΚΑΙ 2ΧΟΡΕΥΟΥΝ.

31 Ιουλ. Δευτέρα 
Θέατρο Άλσους Βέροιας: Θέα-
τρο «ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ» του Αριστοφά-
νη. Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος.

1 Αυγ. Τρίτη 
Αρχαιολογικός Χώρος Αμφίπο-
λης: Αρχαία Κωμωδία «Λυσι-
στράτη. Σκηνοθεσία: Γιάννης 
Μπέζος.

3 Αυγ. Πέμπτη 
Θέατρο Άλσους Βέροιας: ΠΗΤΕΡ 
ΠΑΝ & ΤΙΝΓΚΕΡΜΠΕΛ «ΣΤΗ ΧΩΡΑ 
ΤΟΥ ΠΟΤΕ».

4 Αυγ. Παρασκευή 
Αμφιθέατρο Σίβηρης Κασσάν-

δρας: Συναυλία με την Νατάσα 
Θεοδωρίδου.
Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.: «Λυ-
σιστράτη» του Αριστοφάνη. Σκη-
νοθεσία: Γιάννης Μπέζος

5 Αυγ. Σάββατο 
Αρχαίο Θέατρο Δίου: Συναυλία 
«Η συνάντηση», Σταύρος Ξαρχά-
κος και Άλκηστις. Πρωτοψάλτη.
Λόφος Σάνης Χαλκιδική: Μανώ-
λης Μητσιάς. Τα μεγάλα μου τρα-
γούδια.

6 Αυγ. Κυριακή 
Αρχαίο Θέατρο Δίου: Θεατρική 
Παράσταση «ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ» του Α-
ριστοφάνη. 

8 Αυγ. Τρίτη 
Αμφιθέατρο Σίβηρης Κασσάν-
δρας: Τα χάλκινα του Βοΐου. Πρω-
ταγωνιστούν Μιχάλης- Κώστας 
Μπέτζιος.
Αρχαιολογικός Χώρος Αμφίπο-
λης: Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευρι-
πίδη. Μετάφραση: Γιώργος Μπλά-
νας.

9 Αυγ. Τετάρτη 
Αρχαίο Θέατρο Δίου: Συναυλία 
«ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ». ΜΑΡΙΝΕΛ-
ΛΑ – ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ και ΓΛΥΚΕΡΙΑ. 

10 Αυγ. Πέμπτη 
Αρχαιολογικός Χώρος Αμφίπο-
λης: Ποντιακό Θέατρο. Δημήτρη 
Πιπερίδη, Κώστα Βαμβακίδη. 
«Ζωή και κότα… με χαβίτς και με 
κορκότα».

11 Αυγ. Παρασκευή 
Αρχαίο Θέατρο Δίου: Από το 
Κ.Θ.Β.Ε «Επτά επί Θήβας». Σκηνο-
θεσία: Τσέζαρις Γκραουζίνις. 
Αμφιθέατρο Σίβηρης Κασσάν-
δρας: Συναυλία Μαρινέλα, Γλυκε-
ρία, Βιτάλη.

12 Αυγ. Σάββατο 
Αρχαίο Θέατρο Δίου: Συναυλία 
«Νατάσσα Μποφίλιου».
Αρχαιολογικός Χώρος Αμφίπο-
λης: Συναυλία Δημήτρης Ζερβου-
δάκης.

13 Αυγ. Κυριακή 
Αρχαίο Θέατρο Δίου: Παιδική 
Θεατρική Παράσταση «Ο ΜΑΓΙ-
ΚΟΣ ΑΥΛΟΣ». Σκηνοθεσία: ΚΑΡ-
ΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΛΟΥ-
ΜΠΗ.
Λόφος Σάνης Χαλκιδική: Να-
τάσσα Μποφίλιου Βαβέλ – 
Summer Edition.
Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων: Σταύ-
ρος Ξαρχάκος-Άλκηστις Πρωτο-
ψάλτη «Η Συνάντηση»

14 Αυγ. Δευτέρα 
Αμφιθέατρο Σίβηρης Κασσάν-
δρας: Συναυλία με την Άλκηστης 
Πρωτοψάλτη.

18 Αυγ. Παρασκευή 
Αρχαίο Θέατρο Δίου: Συναυλία 
με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη 
«Love tour» .

19 Αυγ. Σάββατο 
Αρχαία Λείβηθρα Πιερίας: Από 
το Θέατρο Πήγασος «Όταν ο Πά-
νας συνάντησε τον Μορφέα». 
Σκηνοθεσία: Χάρης Αμανατίδης. 
Λόφος Σάνης Χαλκιδική: Κρατική 
Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Αφι-
έρωμα στη Μαρία Κάλλας.
Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων: «Όλη 
η Ελλάδα για τον Μίκη». Σκηνοθε-
τική επιμέλεια: Σοφία Σπυράτου
Θέατρο Άλσους Βέροιας: ΔΗ-
ΠΕΘΕ ΚΡΗΤΗΣ. Θέατρο Ζωρζ Φε-
ϋντώ ‘ΓΟΥΡΟΥΝΙ ΣΤΟ ΣΑΚΙ’. 

20 Αυγ. Κυριακή 
Αρχαία Λείβηθρα Πιερίας: Από 
το Θέατρο Πήγασος «Όταν ο Πά-
νας συνάντησε τον Μορφέα». 
Σκηνοθεσία: Χάρης Αμανατίδης. 
Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων19 & 
20 Αυγ.: «Όλη η Ελλάδα για τον 
Μίκη». Σκηνοθετική επιμέλεια: Σο-
φία Σπυράτου
Αρχαίο Θέατρο Δίου: Θεσσαλι-
κό θέατρο «Βάκχες». Σκηνοθε-
σία: Έκτορα Λυγίζου.

21 Αυγ. Δευτέρα 
Αρχαία Λείβηθρα Πιερίας: Από 
το Θέατρο Πήγασος «Όταν ο Πά-
νας συνάντησε τον Μορφέα». 
Σκηνοθεσία: Χάρης Αμανατίδης. 
Θέατρο Άλσους Βέροιας: Παιδι-
κό θέατρο «ΡΑΠΟΥΝΖΕΛ». Παιδι-
κή Σκηνή Ροντίδη 

23 Αυγ. Τετάρτη 
Ανοιχτό Θέατρο Πάρκου Λιτο-
χώρου: Θεατρική Παράσταση. Π. 
Σ. Πέλλας «Ορεστειάδα του Έ-
βρου». Σκηνοθεσία Γιώτα Φλύρη.

25 Αυγ. Παρασκευή 
Αρχαία Πύδνα: Οι αρχαιολόγοι μι-
λούν για την Βόρεια Πιερία.
Εισηγητές: 1. Ιγνατίου Δέσποινα 
2. Βεροπουλίδου Ειρήνη 3. Κρα-
χτοπούλου Αθανασία. Μουσικό 
πρόγραμμα με τους Μελωδούς 
της παράδοσης.

26 Αυγ. Σάββατο 
Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων: «Ιφι-
γένεια εν Αυλίδι» του Ευριπίδη. 
Σκηνοθεσία: Αιμίλιος Χειλάκης-
Μανόλης Δούνιας

27 Αυγ. Κυριακή 
Αρχαίο Θέατρο Δίου: Θεατρική 
Παράσταση. « Ιφιγένεια εν Αυλί-
δι» Σκηνοθεσία: Αιμίλιος Χειλά-
κης – Μανώλης Δούνιας. Πρωτα-
γωνιστούν: Αιμίλιος Χειλάκης, Α-
θηνά Μαξίμου Λένα Παπαληγού-
ρα. 
Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.: «Ο 
μαγικός αυλός» της Κάρμεν 
Ρουγγέρη. Σκηνοθεσία: Κάρμεν 
Ρουγγέρη
Θέατρο Άλσους Βέροιας: Θέα-
τρο Σκιών «Ο Καραγκιόζης ναυα-
γοσώστης». Από το Θέατρο 
Σκιών Αθανασίου.

28 Αυγ. Δευτέρα 
Θέατρο Δάσους: Θέατρο «Ειρή-
νη» του Αριστοφάνη. Σκηνοθε-
σία: Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης 
Μια μουσική παράσταση σε σύν-
θεση του Νίκου Κυπουργού. Με 
τη συμμετοχή της Καμεράτα – Ορ-
χήστρα των φίλων της Μουσικής 
υπό τη διεύθυνση του Γιώργου 
Πέτρου.

29 Αυγ.Τρίτη 
Θέατρο Άλσους Βέροιας: Παιδι-
κό θέατρο «Η Αλίκη στη χώρα των 
θαυμάτων» από τις ΜΑΓΙΚΕΣ 
ΣΒΟΥΡΕΣ.

30 Αυγ. Τετάρτη 
Θέατρο Δάσους: Θέατρο «Βάκ-
χες» του Ευριπίδη από το ΔΗΠΕΘΕ 
Λάρισας. Διασκευή- Σκηνοθεσία: 
Έκτορας Λυγίζος. 

31 Αυγ. Πέμπτη
Θέατρο Δάσους: Θέατρο «Λυσι-
στράτη» του Αριστοφάνη. Σκηνο-
θεσία – Απόδοση: Γιάννης Μπέ-
ζος 
Θέατρο Άλσους Βέροιας: Συ-
ναυλία NATAΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ 
ΒΑΒΕΛ 2 Summer Edition, ΘΕΜΗΣ 
ΚΑΡΑΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥ-
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ. 

3 Σεπτ. Κυριακή 
Θέατρο Άλσους Βέροιας: Παιδι-
κό θέατρο «Σέρλοκ Χολμς - Ένα 
Μυστήριο με Νόημα» σε κείμενο 
και σκηνοθεσία Ντίνας Σταματο-
πούλου και πρωτότυπη μουσική 
Κωστή Μαραβέγια. Από την Παι-
δική Σκηνή του Γυάλινου Μουσι-
κού Θεάτρου. 

5 Σεπτ. Τρίτη 
Θέατρο Γης: Μουσική Συναυλία 
με τους: Γιώργο Νταλάρα, Λαυρέ-
ντη Μαχαιρίτσα και Γιάννη Κότσι-
ρα.

6 Σεπτ. Τετάρτη
Θέατρο Δάσους: Θέατρο «Άλ-
κηστη» του Ευριπίδη. Σκηνοθεσία 
– Επεξεργασία μετάφρασης: Κα-
τερίνα Ευαγγελάτου.

7 Σεπτ. Πέμπτη 
Θέατρο Δάσους: Μουσική Συ-
ναυλία με τον Κωστή Μαραβέγια.

8 Σεπτ. Παρασκευή 
Θέατρο Γης: Μουσική Συναυλία 
με την το Σταύρο Ξαρχάκο και την 
Άλκηστη Πρωτοψάλτη – «Η συνά-
ντηση».
ΤΗΛΕΦ. ΧΩΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
Θέατρο Κήπου: 2310256775. Θέ-
ατρα Δάσους και Γης: 2310206730  
Μονή Λαζαριστών: 2310589200. 
Θέατρο δήμου Συκεών: 2310-
679125, 2313313200. Βαλ-
κανική Πλατεία: 2310671100, 
2313313200. Δ. Καλαμαριάς: 
2313314570. Φράγμα Θέρ-
μης: 2313300700. Δ. Βόλβης: 
397061500 και 2397330200. Αρχ. 
χώρος Αμφίπολης: 2324350100, 
2322032474. 

Πολιτισμικό ημερολόγιο

Για περισσότερες εκδηλώσεις και καθημερινή πολιτιστική ενημέρωση: www.politismika.gr



Back To School
ΒΙΒΛΙΑ-ΤΕΤΡΑΔΙΑ

ΤΣΑΝΤΕΣ-ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΣΧΕΔΙΟ-ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

ΕΙΔΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΧΑΡΤΕΣ-ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

 Δημ. Γούναρη 39, στην Καμάρα. τηλ. 2310277113 
Κέντρο Θεσσαλονίκης: Δυτική Θεσσαλονίκη:

Eρμού 53, γωνία Αριστοτέλους.   τηλ. 2310252888
 25ης Μαρτίου 51, Ν. Ευκαρπία.

email: info@malliaris.gr

και στο ηλεκτρονικό μας βιβλιοπωλείο www.malliaris.gr

 Tα πάντα για γραφή και ανάγνωση

Για σχολικά όσο νωρίτερα - τόσο καλύτερα! 
και φθηνότερα 10 εως 30%!

είμαστε έτοιμοι και σας περιμένουμε

...και καλή σχολική χρονιά!

  




