ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ
H ΕΦΗΜΕΡIΔΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛIΤIΣΤIΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ● ΕΤΟΣ 21ο ● Αρ. Φύλλου 200 ● ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ● ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 10.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ

H διεύθυνση και το προσωπικό του οργανισμού

σας εύχονται χρόνια πολλά & δημιουργικά!
ΘΕΑΤΡΟ

Σελ.2

Χριστούγεννα στην πόλη

Εορταστικές εκδηλώσεις
από τους δήμους

Τα
τώρα στο διαδίκτυο

www.politismika.gr
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Σελ. 3

Με ποικίλες εορταστικές εκδηλώσεις που έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς τις κλασσικές, παραδοσιακές αξίες
που σηματοδοτούν τις αγαπημένες γιορτές μικρών και μεγάλων θα γιορτάσει φέτος ο δήμος Θεσσαλονίκης τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Στο επίκεντρο θα βρίσκεται το παιδί και η οικογένεια μέσα από
μια σειρά από «ζωντανές» δράσεις διαδραστικού χαρακτήΣυνέχεια στη σελ. 4

Συμβαίνει το Δεκέμβριο

στο Αρχαιολογικό Μουσείο
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Σελ. 6-11

Συναυλίες, εκθέσεις, ξεναγήσεις και άλλες δράσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Αρχαιολογικού
Μουσείου Θεσσαλονίκης για το μήνα Δεκέμβριο, όπως
ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές. Ειδικότερα, το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Συνέχεια στη σελ. 4

Συνέντευξη

Σελ. 13-15

εκδηλώσεις - θέατρο - κινηματογράφος - βιβλίο εικαστικά
- μουσική - γαστρονομία - αθλητικά - κοινωνικά κ.ά.
• Στείλτε μας τις εκδηλώσεις σας για δημοσίευση
στο politismika@malliaris.gr & info@politismika.gr

Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων

Χριστούγεννα στο Βαφοπούλειο
Πλούσιες εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί το Δεκέμβριο στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του δήμου
Θεσσαλονίκης (Βαφοπούλου 3, τηλ. 2310424132), με γιορτινό πνεύμα, στα πλαίσια των Χριστουγέννων και της ΠρωΣυνέχεια στη σελ. 5

Από τις 9 Δεκεμβρίου έως 7 Ιανουαρίου

Αστερόκοσμος στη ΔΕΘ

Νέος ερμηνευτής-τραγουδοποιός με ήθος, ταλέντο και σεβασμό στη μουσική, ο Στάθης Γκαντζούρας
παρουσίασε πρόσφατα την

Το μεγαλύτερο και εντυπωσιακότερο θεματικό πάρκο
των Χριστουγέννων, ο Αστερόκοσμος, ανοίγει τις πύλες
του στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, από
τις 9 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου 2018.
Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές: Το μοναδικό αυτό
Χριστουγεννιάτικο θέαμα διοργανώνεται αποκλειστικά
εντός των στεγασμένων εγκαταστάσεων του εκθεσιακού

Συνέχεια στη σελ. 12

Συνέχεια στη σελ. 5

Στάθης Γκαντζούρας

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

H νέα καθημερινή σας ενημέρωση
για τα πολιτιστικά δρώμενα
της Θεσσαλονίκης (και όχι μόνο)

Και φέτος χαρίστε βιβλία.
Όλες οι νέες εκδόσεις και παραλαβές για σας και
τα αγαπημένα σας πρόσωπα
Δ
 ημ. Γούναρη 39,
στην Καμάρα

E
 ρμού 53,

γωνία Αριστοτέλους


2
 5ης Μαρτίου 51,
Νέα Ευκαρπία


σ
 το διαδίκτυο

www.malliaris.gr
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Θέατρο – Παραστάσεις
Θέατρο Σοφούλη (Τραπεζούν το ς 5 , Σο φ ο ύλ η , τ η λ .
2310423925):. «Ο ΑΓΑΠΗΤΙΚΟΣ
ΤΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑΣ» του Δημητρίου Κορομηλά. Παρασκευή,
Σάββατο και Κυριακή στις 20.00΄.
θέατρο Άρατος (Μοσκώφ 12,
τηλ. 231 531 2487): «ΣΠΑΓΓΕΤΙ
ΑΛΑ ΓΑΛΛΙΚΑ» του Βασίλη Τσικάρα. Παρασκευή, Σάββατο και
Κυριακή στις 21.15΄.
Βασιλικό Θέατρο (Πλ. Λευκού
Πύργου, τηλ. 2315200200): «ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» του Τσέζαρις
Γκραουζίνις. Τετάρτη 18:00, Πέμ π τ η - Π α ρ α σ κε υ ή - Σά β β α το
21:00, Κυριακή 19:00΄. Παιδικό:
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου, κάθε Κυριακή στις 11
π.μ.
Φουαγιέ ΕΜΣ (Εθν. Αμύνης 2,
τηλ. 2310288000): «OIKOΓΕΝΕΙΑΚΗ ΓΙΟΡΤΗ» (FESTEN) των Τ. Βίντερμπεργκ, Μ.Ρούκοφ, Μπ.Χρ.Χάνσεν. Τετάρτη 18:00, Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο 21:00, Κυριακή 19:00
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (Εθν. Αμύνης 2, τηλ.
2315200200): «ΤΑ ΑΝΕΜΟΔΑΡΜΕΝΑ ΥΨΗ» της Έμιλυ Μπροντέ.
Τετάρτη: 18.00, Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο 20:30, Κυριακή
19:00΄.
Μονή Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, τηλ.
2315200200): «Η ΑΥΛΗ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ» του Ι. Καμπανέλλη. Τετάρτη 18:00, Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο 20:30, Κυριακή
19:00΄.
Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών: «ΓΚΙΑΚ» του Δημοσθένη
Παπαμάρκου. Τετάρτη 18:00, Πέμ π τ η - Π α ρ α σ κε υ ή - Σά β β α το
21:00, Κυριακή 19:00΄.
Πολυχώρος ΕΝΩ (Ερμού 11,
τηλ.231 025 7637): Παρασκευή
& Σάββατο στις 21.00΄. «Η ΚΑΤΣΑΡΙΔΑ» του Βασίλη Μαυρογεωργίου.
Θέατρο Τ (Αλ. Φλέμινγκ 16, τηλ.
231 085 4333): «ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ» της
Μπραϊόνι Λέιβερι. Παρασκευή
– Σάββατο στις 21:30 και Κυριακή
στις 19:00΄.
Πολιτεία Θεάτρου (Ολύμπου
88, τηλ. 2310272909): «ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΤΖΟΥΛΙΑ», κάθε Παρασκευή
στις 9 μ.μ.

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

Σχήμα εκτός Άξονα (Πλάτωνος
35, τηλ. 2310 823444): Θεατρικό
Σχεδίασμα πάνω στον «Οδυσσέα» του Τζέιμς Τζόυς.
θέατρο Αυλαία (Πλ. ΧΑΝΘ, τηλ.
2310237700): «Μία Ξεχωριστή
Μ έ ρ α » ( U n a G i o r n a ta
Particolare) του Έττορε Σκόλα.
Επίσης, οι «κρημνοί» του Ανδρέα
Μπαλαούρα.
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Θέατρο Κολοσσαίον (Βασ.Όλγας 150, τηλ. 2310 834 996) :
«ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΑΔΝΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ
ΤΩΝ ΤΑΥΡΩΝ».
Θέατρο Αριστοτέλειον (Εθνικής Αμύνης 2, τηλ. 2310 262 051,
Κρατήσεις για σχολεία: 2310
250 303): «Η ΠΑΠΛΩΜΑΤΟΥ».
Θέατρο Ράδιο Σίτυ (Παρασκευοπούλου, κρατήσεις στα τηλέφωνα 2311 284 773 και 6944
638 637): «ΌΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ».
Φαργκάνη Art (Αγ. Παντελεήμονος 10, Καμάρα, τηλ. 2310
208007): «Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΠΟΝΤΙΚΑ».
Βασιλικό Θέατρο (Πλ.Λευκού
Πύργου, τηλ. 2315 200200): «ΕΛΙΖΑ».
Μονή Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, τηλ.
2315200200): «ΣΕ ΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ;».
Θέατρο Ολύμπιον: «ΈΝΑ ΠΑΙΔΙ
ΜΕΤΡΑΕΙ Τ’ ΑΣΤΡΑ».
Θέατρο Ταξίδι Ονείρου (Στεφάνου Τάττη 3, τηλ. κρατήσεων:
6972.702870): «ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - ΣΚΡΟΥΤΖ».

Σχήμα εκτός
Άξονα –10 χρόνια
Τα 10 χρόνια ύπαρξης
του γιορτάζει το «Σχήμα
εκτός Άξονα» με ένα Πρώτο
Θεατρικό Σχεδίασμα πάνω
στον «Οδυσσέα» του Τζέιμς
Τζόυς. Από τις 3 Δεκεμβρίου θα δει το φως η πρώτη
φάση αυτής της δουλειάς
(Work in progress) για 7 μόνο βραδιές (3,8,9,10,15,16
και 17 Δεκεμβρίου) στις
20.30΄ με ελεύθερη είσοδο.
Είναι η πρώτη φορά στο
Σχήμα, που ο Νίκος Βου-

δούρης και η Αναστασία
Θεοφανίδου ενώνουν τις
δυνάμεις τους και συνεργάζονται σε διαφορετικούς
ρόλους (σκηνοθέτη και ερμηνευτή) για την ίδια παράσταση, ενισχύοντας το
ξεκίνημα της γιορτής
Σχήμα εκτός Άξονα, Πλάτωνος 35.Κρατήσεις θέσεων–πληροφορίες: 2310
823444.

Οι «κρημνοί»
στο θέατρο
Αυλαία…
Οι «κρημνοί», ένα θεατρικό performance σε σύλληψη και σκηνοθεσία του
Ανδρέα Μπαλαούρα που
πραγματεύεται τις ιδιάζουσες συμπεριφορές μίας ερωτικής σχέσης, θα ανέβει
την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, ώρα 19.00΄, στο θέατρο
«Αυλαία» (ΧΑΝΘ). Γενική
είσοδος: 10 ευρώ Τηλ. 2310
250956

«Μια Ξεχωριστή
Μέρα»

Η πολυβραβευμένη ταινία ορόσημο «Μία Ξεχωριστή Μέρα» (Una Giornata
Particolare) του Έττορε
Σκόλα, ανεβαίνει σε θεατρική διασκευή του Αλέξανδρου Ρήγα και σκηνοθεσία της Άσπας Καλλιάνη
και παρουσιάζεται από μία
παραγωγή υψηλών προδιαγραφών στην Αθήνα και
στη Θεσσαλονίκη. Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί
στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο Αυλαία (Πλ. ΧΑΝΘ,
τηλ. 2310237700), στις 8

Δεκεμβρίου. Στη συνέχεια
για 2 εβδομάδες θα παρουσιαστεί στο θέατρο Αστέρια
στις Σέρρες και έπειτα στην
Αθήνα σε κεντρική σκηνή.
Τους ρόλους του Μαρτσέλλο Μαστρογιάννι και της
Σοφίας Λόρεν ενσαρκώνουν στη σκηνή ο Σταύρος
Ζαλμάς και η Δήμητρα Ματσούκα.

«Ελίζα» στο
Βασιλικό Θέατρο

Η παιδική παράσταση
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου, σε σκηνοθεσία Χριστίνας Χατζηβασιλείου, ανεβαίνει στο
Βασιλικό Θέατρο (πλατεία
Λευκού Πύργου).Η πιο συναρπαστική και γοητευτική ιστορία αγάπης για ένα
κορίτσι αλλιώτικο από τα
άλλα. Ένα κορίτσι έξυπνο,
γενναίο, πεισματάρικο, δυναμικό, ένα κορίτσι που
δεν φοβάται να περιμένει
και να αγαπάει. Ένα κορίτσι που αγωνίζεται για τα
πιστεύω της και τον έρωτά
της. Παραστάσεις για σχολεία: Τρίτη – Παρασκευή:
10.30΄. Παραστάσεις για
το κοινό: Κάθε Κυριακή
11:00΄. Πληροφορίες: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, τηλ. 2015 200 200.

Εκδόσεις
ποιότητας

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

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.

Βακούρα
(Ιωάννου Μιχαήλ 8,
τηλ. 2310233665)
VILLAGE CINEMAS
Εμπορικό κέντρο
«Mediterranean Cosmos»,
τηλ. 2310499999
Village,αποθήκη 1, Δ, λιμάνι
Θεσσαλονίκης, κρατήσεις
14848, πληρ. 210 4215100
Θεανώ
(Κωνσταντινουπόλεως 75,
τηλ. 2310837587)
Κολοσσαίον
(Βασ. Όλγας 150,
τηλ. 2310 834996)
Μακεδονικόν
(Φιλ. Εταιρείας –
Δ. Μαργαρίτη,
τηλ. 2310261727)
ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ
(Τσιμισκή 43,
τηλ. 2310290290)
Ολύμπιον
(Πλ. Αριστοτέλους 10,
τηλ. 2310 378404)
STER SINEMAS
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
(Εμπορικό Κέντρο
Μακεδονία, Πυλαία, τηλ.
από κινητό 2102371000,
από σταθερό 8018017837)
Φαργκάνη
(αρχή Ιασωνίδου,
τηλ. 2310 960063)
CINEPLEX ONE
SALONICA
(Γιαννιτσών 61,
τηλ. 2310515351)

Πρ ος λογ οτέ χνε ς - συγ γρ αφ είς
- εκπ αιδ ευτ ικο ύς - ιδρ ύμ ατα
-επ αγ γελ μα τίε ς κ.ά .

Μηνιαία πολιτιστική εφημερίδα

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

Κινηματογράφοι

Πλη ροφ ορί ες:
τηλ . 231 0 276 926 ,
231 0 277 113
(εσ ωτ . 9)

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

• ΠΕερφηιομεδρικάίδες
• Δίπτυχα
• Προσπέκτους
• Διαφημιστικά
• μονόφυλλα
kai άλλα έντυπα

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς Δεκέμβριος 2017

Εκδηλώσεις - εικαστικά - τέχνες

3

από τη συλλογή του ίδιου του ζεύγους των καλλιτεχνών.Διάρκεια έκθεσης: έως 28 Ιανουαρίου 2018.
Τελλόγλειο, Αγ. Δημητρίου 159Α, τηλ. 2310991610.

«Κόσμος από Χρώμα»
του Κώστα Αρχοντή

Έκθεση φωτογραφίας «Self portraits»

Ο χώρος πολιτισμού «K&K Showroom» φιλοξενεί την
έκθεση του ζωγράφου Κώστα Αρχοντή με τίτλο “Κόσμος από Χρώμα”, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις
23 Δεκεμβρίου.
Ο Kώστας Αρχοντής γεννήθηκε στην Σίνδο Θεσσαλονίκης το 1938 και σπούδασε αρχιτεκτονική στο
Hochschule Regenburg της Γερμανίας. Έργα του
βρίσκονται σε δημοτικές και ιδιωτικές συλλογές στην
Ελλάδα, Γερμανία και Αυστρία.
Η έκθεση έχει αναδρομικό χαρακτήρα και παρουσιάζει έργα από την εικοσάχρονη πορεία του ζωγράφου κυρίως ελαιογραφίες και υδατογραφίες,
καθώς και μικρά σχέδια με θεματικές από σκηνές
της καθημερινότητας, τοπία και νεκρές φύσεις.

συλλόγου με έργα που διακρίνονται από καλαισθησία και φαντασία. Στο χώρο της GOVEDAROU ART
GALLERY στη Θεσσαλονίκη, Γ.Παπανδρέου 5 (πρώην Ανθέων, στάση Γεωργίου).
Η έκθεση, που γίνεται για πρώτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη, γνώρισε 12 χρόνια συνεχούς επιτυχίας
στη Λαμία. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό
μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2017. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2314015613.

Αναδρομική έκθεση Φώνη Ζογλοπίτη

Το Ι.Ι.Ε.Κ E.S.P. παρουσιάζει την ομαδική έκθεση φωτογραφίας «Self portraits», με επιλογές των καλύτερων
συμμετοχών του ετήσιου διαγωνισμού.. Η έκθεση θα
διαρκέσει μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου και θα λειτουργεί
Δευτέρα με Παρασκευή 11:00-18:00. I.Ι.Ε.Κ E.S.P, Ναυμαχίας Έλλης 3-5, Λαδάδικα, τηλ.: 2310541148.

fresh στην γκαλερί Ζήνα Αθανασιάδου

K&K SHOWROOM, Τσιμισκή 96, τηλ. 2314007167.

«Το τέλος μια παλιάς πόλης. Θεσσαλονίκη 1870-1917» από το ΜΙΕΤ

Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης παρουσιάζει την έκθεση «Το τέλος μια παλιάς πόλης. Θεσσαλονίκη 1870-1917» στο Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης του ΜΙΕΤ (Βίλα Καπαντζή – Βασιλίσσης Όλγας
108). Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 18 Φεβρουαρίου 2018.
Όπως περιγράφουν οι συντελεστές, πρόκειται για:
Μια εξιστόρηση για την ακμή και το απότομο τέλος
της κοσμοπολίτικης Θεσσαλονίκης στον σχεδόν
μισό αιώνα που σημάδεψε την πρώτη μετάβασή της
από τους μέσους χρόνους στη νεωτερική εποχή,
από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στη σύγχρονη
Ελλάδα, από την κοινοτική οργάνωση στο ομοιογενές εθνικό κράτος, από την εύφλεκτη ξυλόπηκτη
πόλη στα μέγαρα από μπετόν αρμέ, από τα δαιδαλώδη αδιέξοδα στις χαράξεις του σχεδίου Εμπράρ.
Περιπατητικές ξεναγήσεις στην έκθεση θα πραγματοποιούνται από αρχές Δεκεμβρίου κάθε Κυριακή
στις 11.00 και διαλέξεις (για καθημένους) κάθε Τετάρτη στις 18.00 από τον επιμελητή της έκθεσης και
διευθυντή του Πολιτιστικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
του ΜΙΕΤ, Γιάννη Επαμεινώνδα. Πληροφορίες στα
τηλέφωνα 2310 295.170 και 2310 295.171.

Έκθεση με έργα τέχνης
μικρών διαστάσεων

Έκθεση με έργα τέχνης μικρών διαστάσεων και σε
πολύ χαμηλές τιμές, διοργάνωσε η Govedarou Art
Gallery στο χώρο της γκαλερί, σε συνεργασία με
τον Σύλλογο Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Κ.Ε.Τ.Κ.Ε). Συμμετέχουν 28 μέλη του

Aναδρομική έκθεση έργων του Φώνη Ζογλοπίτη, ,
γνωστού τοπιογράφου ο οποίος απεβίωσε το 2015,
παρουσιάζει το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο,
για να τιμήσει τον δημιουργό. Η επιμέλεια δίνει έμφαση στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε ο Ζογλοπίτης τις εκδοχές των τοπίων, κυρίως της Χαλκιδικής,
που απαθανάτισε, ενώ παράλληλα δηλώνονται και
όψεις από τον αστικό χώρο.Η επιμέλεια και το κείμενο της έκθεσης είναι του ιστορικού τέχνης Νίκου
Μυκωνιάτη. Διάρκεια έως 31 Δεκεμβρίου 2017. Τηλ.
επικοινωνίας.: 2310424132-3.

Έκθεση Πάρις και Μερόπη Πρέκα
στο Τελλόγλειο

«Πάρις Πρέκας και Μερόπη Πρέκα: Δύο δημιουργοί
– Δύο κόσμοι» είναι ο τίτλος της μεγάλης έκθεσης
που παρουσιάζετα στο Τελλόγλειο Ίδρυμα.
«Ένα συγκινητικά υπέροχο, αγαπημένο ζευγάρι καλλιτεχνών-πνευματικών ανθρώπων που συμπορεύτηκαν σαράντα πέντε χρόνια παρουσιάζεται μέσα
από το έργο του στο Τελλόγλειο: Ο Πάρις Πρέκας και
η Μερόπη Στεφανάτου Πρέκα», σημειώνει σε κείμενό της στον κατάλογο της έκθεσης η γενική γραμματέας του Δ.Σ. Τελλογλείου, καθηγήτρια του ΑΠΘ
Αλεξάνδρα Γουλάκη – Βουτυρά, που έχει τη γενική
ευθύνη της διοργάνωσης. Τα έργα των εκθέσεων
προέρχονται από την Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο
Αλεξάνδρου Σούτζου, ιδιωτικές συλλογές, καθώς και

Η γκαλερί Ζήνα Αθανασιάδου εγκαινιάζει την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου στις 20.30΄ την έκθεση fresh.
Πέντε ταλαντούχοι καλλιτέχνες, η Μαρία Αρβανίτη,
ο Λάμπρος Ασημάκης, η Θεανώ Γιαννέζη, ο Δημήτρης Κόκορης και η Εύα Μαραθάκη, συνυπάρχουν
με διαφορετικές προτάσεις στη σύγχρονη τέχνη.
Διάρκεια έκθεσης έως τις 3 Φεβρουαρίου 2018.
Zina Athanassiadou Gallery, Π.Π. Γερμανού 5, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310275985.

Το βινύλιο επιστρέφει
στον Πολυχώρο «WE»

Έγινε θεσμός στην Αθήνα και κάνει πρεμιέρα στη
Θεσσαλονίκη γεμάτο βινύλια και εκπλήξεις! Το Vinyl
is Back, η κορυφαία εκδήλωση για το βινύλιο που έχει
ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους, ικανοποιώντας
την απαίτηση των χιλιάδων βινυλιομανών της αγαπημένης Θεσσαλονίκης, γεμίζει με χιλιάδες βινύλια
τον Πολυχώρο «WE» (3ης Σεπτεμβρίου 3, τηλ.231 028
4700) όπου θα χτυπά η καρδιά του βινυλίου το τριήμερο 8, 9 και 10 Δεκεμβρίου. Με ελεύθερη είσοδο.
Ώρες λειτουργίας: Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου: 5 μ.μ.
– 9 μ.μ. Σάββατο 9 Δεκεμβρίου: 11 π.μ. – 9 μ.μ. Κυριακή
10 Δεκεμβρίου: 11 π.μ. – 9 μ.μ.
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για δεύτερη χρονιά με ελεύθερη είσοδο για το
κοινό και με εισιτήριο μόνο για τη χρήση των
παιχνιδιών. θα εγκαινιαστεί επίσημα στις 7 Δεκεμβρίου και θα λειτουργεί για ένα μήνα, αναπτύσσεται σε 23 ξύλινα σπιτάκια, με το σπίτι
του Άη Βασίλη, φάτνη, ψυχαγωγικά παιχνίδια
και χριστουγεννιάτικη αγορά. Διοργανώνεται
από την δ’ δημοτική κοινότητα σε συνεργασία
με τον εμπορικό σύλλογο Θεσσαλονίκης.

Συνέχεια από τη σελ. 1

ρα, δημιουργώντας μια ζεστή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.
Φώτα, μουσικές, γεύσεις, καλλιτεχνικά δρώμενα και εργαστήρια για παιδιά, Χριστουγεννιάτικες αγορές, θεματικά πάρκα, δέντρα, σπιτάκια, πάρτι, πυροτεχνήματα κ.α., πρόκειται
να ζωντανέψουν και να ομορφύνουν το κέντρο
της πόλης, να κινητοποιήσουν τον κόσμο και
τους επισκέπτες κάθε ηλικίας, δίνοντας έτσι
ένα κίνητρο για να κατέβουν στο κέντρο τονώνοντας την αγορά της.
Η έναρξη έγινε στις 30 Νοεμβρίου με το άναμμα των φώτων και του παραδοσιακού Χριστουγεννιάτικου δέντρου που στολίζει την πλατεία
Αριστοτέλους. Για ένα ολόκληρο μήνα, η έντονα φωταγωγημένη φέτος πόλη, θα γιορτάσει με
μουσικές – θεατρικές εκδηλώσεις, παιδικά εργαστήρια και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους

ΤO ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΊΑ ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΟΥΣ:
24 Δεκεμβρίου, ώρα 5μ.μ.: Παραμονή Χριστουγέννων με κάλαντα και κλασσικά αγαπημένα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, από τους:
Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης, Χορωδία Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου, Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, «MOYSA».
31 Δεκεμβρίου, ώρα 8μ.μ.: Αλλαγή του χρόνου με: Batala: 20.00-21.00΄. DJ πάρτι: 21.0023.00΄. Συναυλία με το συγκρότημα «IMAM
BAILDI», 23.00-1.00. Πυροτεχνήματα: 24: 00΄.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και
σχολικής ηλικίας (4-12 ετών).
Στα χριστουγεννιάτικα σπιτάκια που στήθηκαν στην Αριστοτέλους τα παιδιά θα έχουν την
ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον Άγιο Βασίλη,
να γράψουν γράμματα με τις επιθυμίες τους και
να απασχοληθούν με δημιουργικές χριστουγεννιάτικες κατασκευές. Τις δράσεις θα υλοποιήσουν καλλιτεχνικές και παιδαγωγικές ομάδες
της πόλης όπου κάθε ημέρα θα πραγματοποιείται και μία δράση.
Οι μέρες και ώρες λειτουργίας είναι: τα Σαββατοκύριακα 9 & 10/12, 16 & 17/12, 23 & 24/12
και από τις 25/12 έως και τις 7/1/2018 καθημερινά (συνολικά 22 μέρες). Ώρες λειτουργίας:
12:00-15:00 & 17:00-19:00
Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων βασίζεται σε θεματικές ενότητες για τα Σαββατοκύριακα έως 23/12 και σε θεματικά εργαστήρια για
τις επόμενες ημέρες.

ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
«Η Εποχή των Παγετώνων!’». Ένα πρωτότυπο θεματικό πάρκο στην Πλατεία Αριστοτέλους, όπου ο επισκέπτης απολαμβάνει μοναδικά ρομποτικά εκθέματα τα οποία έχουν ήχους,
υφές, κινήσεις και χρώματα σε συνδυασμό με

ΣΤΑ ΓΙΟΡΤΙΝΑ ΚΑΙ Η ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ένα άκρως εντυπωσιακά σκηνογραφημένο περιβάλλον, ώστε να δημιουργείται η αίσθηση ότι
βρισκόμαστε στην πραγματική εποχή των Παγετώνων…
Τα μαμούθ, οι τίγρεις με τα μεγάλα δόντια, οι
τριχωτοί ρινόκεροι και άλλα προϊστορικά ζώα,
δημιουργούν την Εποχή των Παγετώνων, μια
συναρπαστική και εκπαιδευτική έκθεση που
αφορά τα ζώα και τους ανθρώπους της τελευταίας Εποχής των Παγετώνων.
Οι επισκέψεις στην εγκατάσταση, θα είναι δωρεάν.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Εκτός του, ιδιαίτερα εμπλουτισμένου φέτος,
εορταστικού φωτισμού, επιπλέον καλλιτεχνικές φωτεινές εγκαταστάσεις, τονίζουν τη Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στην πόλη:
Πεφταστέρι. Πρόκειται για ένα χριστουγεννιάτικο, φωτεινό αστέρι, σε υπερμεγέθη κλίμακα. Δημιουργείται η εικόνα ενός τεράστιου, φωτεινού αστεριού, το οποίο έπεσε από τον ουρανό
και σφήνωσε ανάμεσα σε δύο απέναντι κτίρια
της οδού Φιλικής Εταιρείας, με προβολή απέναντι, στο Λευκό Πύργο.
Κύκλοι. Στην οδό Μητροπόλεως, από τη μία
πλευρά της οδού, θα τοποθετηθεί μια φωτιστική
παρέμβαση με τον πολλαπλασιασμό του σχήματος του κύκλου.

ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
«Tο πιάτο των γιορτών»: όλο το Δεκέμβριο,
σε 10 εστιατόρια της πόλης, θα κατασκευαστεί
,θα προτείνεται και θα διατίθεται στο εστιατόριό τους προς πώληση για 1 μήνα, από 7Δεκεμβρίου 2017 έως και 7 Ιανουαρίου 2018, «το πιάτο των γιορτών», το οποίο θα επιμεληθούν οι
chef τους. Το γεγονός θα πραγματοποιηθεί σε
συνεργασία με το «Biscotto group».
«Τα Βοροινά των Χριστουγέννων»: 11 Δεκεμβρίου, στο ξενοδοχείο ELECTRA PALLAS:
γευσιγνωσία των τοπικών γιορτινών κρασιών,
σε συνεργασία με την Ένωση Οινοπαραγωγών
Βορείου Ελλάδας.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΗΝ
ΤΟΥΜΠΑ
Χριστουγεννιάτικο χωριό στήθηκε στην Πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού,
στην περιοχή της Τούμπας, το οποίο λειτουργεί

Γιορτινό τόνο στην γειτονιά τους επιχειρούν
να δώσουν και οι εκπρόσωποι της 5ης Δημοτικής Κοινότητας, όπου πρόκειται να στολιστούν
πάρκα και ΚΑΠΗ. Το πρόγραμμα εκδηλώσεων
περιλαμβάνει Ρεσιτάλ πιάνου, την Τετάρτη 27
Δεκεμβρίου στις 20:00’, από τον Δημήτρη Παπαχαραλάμπου στην Αίθουσα Θεάτρου του Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου και αντί
εισιτηρίου, θα γίνει συλλογή τροφίμων για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Από την Πλατεία Δημοκρατίας της Ευκαρπίας (Δευτέρα 4/12), το πάρκο του πρώην Δημαρχείου της Πολίχνης (Τετάρτη 6/12), τη Νικόπολη (Πέμπτη 7/12) και με το αναπόσπαστο
κομμάτι της κορυφαίας Γιορτής Αγάπης, Προσφοράς, Αλληλεγγύης, που είναι τα ανάμματα
των Χριστουγεννιάτικων δέντρων, ξεκινούν οι
φετινές Εκδηλώσεις Χριστουγέννων 2017 «ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ» που προετοίμασε το ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ του Δήμου Παύλου Μελά.
Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Ιωσήφ Αράπογλου, μας
προσκαλούν στις δεκαοκτώ συνολικά εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε πλατείες, στις
τρεις Δημοτικές Βιβλιοθήκες, στο Κέντρο Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης και άλλους πολιτιστικούς χώρους του Δήμου.

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ
Ο δήμος Θέρμης θα γιορτάσει φέτος τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
με ποικίλες εορταστικές εκδηλώσεις, βασισμένες σε παραδοσιακές αξίες που σηματοδοτούν
τις αγαπημένες γιορτές μικρών και μεγάλων.
Στο επίκεντρο θα βρίσκεται το παιδί και η οικογένεια, δημιουργώντας για όλους μια ζεστή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, όπως ανακοίνωσε
η δημοτική αρχή.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σειρά εκδηλώσεων έχει προγραμματίσει το
Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας τις ημέρες των Χριστουγέννων,
στο Πολιτιστικό Κέντρο «Αλέξανδρος» (Εθνικής Αμύνης 1).

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ e-εφημερίδα μας www.politismika.gr
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Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων Χριστούγεννα στο Βαφοπούλειο
τοχρονιάς.
Το πρόγραμμα των επόμενων εκδηλώσεων έχει
ως εξής:
Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 18.00΄: «Εργαστήρι: Χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά σαπούνια» (με προεγγραφή 20 παιδιά)
19.30΄: «Οι Δραπέτες της Σκακιέρας» θεατρική
παράσταση από τη Θεατρική Ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο Φάρος» του Δήμου Ν. Προποντίδας
Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017 11.00΄: «Ο Ειρηνοποιός» παιδική θεατρική παράσταση από το
ΚΘΒΕ
12.00΄: «Κάλαντα και Χριστουγεννιάτικα Τραγούδια» από τη Χορωδία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
12.30΄: «Εργαστήρι: Χριστουγεννιάτικα Στολίδια από χαρτί»
19.00΄: «Χριστουγεννιάτικη Συναυλία» από το
«Κλασικό Ωδείο Ορφανίδου»
Kυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 11.00΄: «Tης Κοκκώνας το σπίτι» παράσταση θεάτρου σκιών από
τον Γιάννη Χατζή
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 18.00΄: «Ο Αη Βασίλης στη φυλακή» θεατρική παράσταση από τη
θεατρική ομάδα του ΚΔΑΠ «Όλα είναι παιχνίδι»
18.30΄: «Χριστουγεννιάτικες μεταμορφώσεις
για παιδιά» από σπουδαστές του ΙΕΚ Millenium
του Δήμου Ν. Προποντίδας
19.00΄: «Χορευτικές Συναντήσεις» με παιδικά
τμήματα Σχολών Χορού του Δήμου Ν. Προποντίδας
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 18.00΄: «Εργαστήρι
Κοσμήματος» από ομάδες του Κέντρου Α.Μ.Ε.Α.
«Ο Σωτήρ»
19.00΄: «Χριστουγεννιάτικο Θεατρικό Εργα-

9 Δεκεμβρίου έως 7 Ιανουαρίου

στήρι» με εμψυχωτές τους Ραφαήλ Μιχαηλίδη,
Έφη Στεφανίδου, Αφροδίτη Ερεϊλιάδου και
Μαριάννα Ντομάζη
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 19.00΄: «Χορωδιακό Φεστιβάλ Αγάπης» συνάντηση χορωδίων
και αναβίωση χριστουγεννιάτικων εθίμων από
Συλλόγους του Ν. Σερρών
Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 18.00΄: «Στιγμές Χριστουγέννων» με τη χορωδία και το τμήμα χορού του Κέντρου Α.Μ.Ε.Α. «Ο Σωτήρ»
19.00΄: «Ο Χρυσοπράσινος αετός» θεατροποιημένη αφήγηση του λαϊκού παραμυθιού από την
Εύα Νέδου
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017 11.00΄: «Στιγμές
Χριστουγέννων» με το τμήμα Μουσικοθεραπείας και Κρουστών του Κέντρου Α.Μ.Ε.Α. «Ο Σωτήρ»
12.00΄: «Αφηγήσεις Χριστουγεννιάτικων παραμυθιών» από την ACTION ART
19.00΄: «Μια φορά και δυο καιρούς στην Καισαρεία» θεατρική παράσταση από την Παιδική
και Εφηβική Θεατρική Ομάδα του Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου
20.30΄: «Χριστουγεννιάτικα κοντσέρτα» από το
Οργανικό Σύνολο Ricercar
Kυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 19.00 «Συνάντηση παιδικών χορωδιών» Κάλαντα και χριστουγεννιάτικα τραγούδια από παιδικές χορωδίες
Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 20.30΄: «Στη Θεσσαλονίκη του Γιώργου Ιωάννου» μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε κείμενα και στίχους του λογοτέχνη
Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 18.00΄: «Χριστούγεννα…» θεατρική παράσταση από τη θεατρική
ομάδα Casa del Teatro
19.30΄: «Το Δάσος το ‘σκασε» παράσταση από

Αστερόκοσμος στη ΔΕΘ

Συνέχεια από τη σελ. 1

κέντρου και δίνει τη δυνατότητα στους μικρούς
και μεγάλους φίλους του να απολαύσουν ένα
υπερθέαμα με ασφάλεια και προστασία από τις
καιρικές συνθήκες.
Σε 23.000 τ.μ. βρίσκονται συγκεντρωμένα θεματικά εργαστήρια, διαδραστικά παιχνίδια και
το πιο πλούσιο Fun Park με 16 παιχνίδια ΛούναΠαρκ και 2 παγοδρόμια.
Θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, παιχνίδια, επιδείξεις αγωνισμάτων και ακροβατικών, face painting, συναυλίες κτλ, συνθέτουν
μεταξύ άλλων το πρόγραμμα του Αστερόκοσμου.
Ο Αστερόκοσμος πραγματοποιείται υπό την

διοργάνωση του Magic Park και προσφέρει με
μόνο 7 ευρώ εισιτήριο απεριόριστη πρόσβαση σε
όλα τα παιχνίδια και τις εκδηλώσεις του.
Κεντρική και κορυφαία εκδήλωση θα αποτελέσει την ημέρα των εγκαινίων του Αστερόκοσμου η δημιουργία του πιο μεγάλου ανθρώπινου αστεριού με πάνω από 1.000 Άη Βασίληδες.
Στην τιμή των 7 ευρώ περιλαμβάνεται απεριόριστη πρόσβαση στον Αστερόκοσμο, ενώ σε κάθε πενταμελή οικογένεια το ένα μέλος της έχει
δωρεάν είσοδο.
Τα ΑΜΕΑ και τα παιδιά κάτω του ενός μέτρου
είναι δωρεάν.
Να σημειωθεί ότι παρέχεται δωρεάν πάρκιγκ
εντός του εκθεσιακού κέντρου.

τη θεατρική ομάδα του 101ου Δημοτικού Σχολείου
Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017 19.30΄: «Τα Χριστούγεννα του Τεμπέλη» θεατρική παράσταση
από την θεατρική ομάδα «Φύρδην Μίγδην»
Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 19.00΄: «Χριστουγεννιάτικη Συνάντηση Χορωδιών» που διοργανώνει η Χορωδία του Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου
Τετάρτη 27Δεκεμβρίου 2017 19.00΄: «Μια αξιοπρεπής Τριάδα» θεατρική παράσταση από τη
θεατρική ομάδα του Ι.Ν Αγίου Φωτίου
Χριστουγεννιάτικα Φιλανθρωπικά Bazaar
Πέμπτη 7- Κυριακή 10 Δεκ. 2017Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες
Παρ.15 και Σάββατο 16 Δεκ. 2017Κέντρο
Α.Μ.Ε.Α. «Ο Σωτήρ»
Πέμ. 21 και Παρ. 22 Δεκ. 2017Σύλλογος Φίλων
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
Σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη
με προσφορά: γραφικής ύλης, ειδών ατομικής
καθαριότητας και υγιεινής, τροφίμων μακράς
διαρκείας για την ενίσχυση του «Φάρου του Κόσμου»

Συμβαίνει το Δεκέμβριο

στο Αρχαιολογικό Μουσείο

Συνέχεια από τη σελ. 1
Συνέχεια από τη σελ. 1

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου (19:00΄): Φιλολογικά
βραδινά. Διάλεξη της Κάτιας Κιλεσσοπούλου
με θέμα «Γιώργος Δούκα, ζωγράφος χαράκτης,
αγιογράφος, ένας πολύτιμος φίλος του «ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ»»
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου (19:00): Τετάρτες
στο μουσείο - Αρχαιολογικές διαλέξεις. Διάλεξη
της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Μαρίας Ανδρεαδάκη Βλαζάκη, με θέμα «Τελετουργική θυσία στο
ανακτορικό κέντρο της Κυδωνίας των μυκηναϊκών χρόνων»
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου: Εγκαίνεια έκθεσης.
Εγκαίνια της περιοδεύουσας έκθεσης του Κρατικού Αρχαιολογικού Μουσείου Βαρσοβίας
«Μεσαιωνικοί θησαυροί/treasures of the middle
ages».
Σάββατο
16
Δεκεμβρίου:
sleepoverδιανυκτέρευση στο μουσείο. Διανυκτέρευση
στο Μουσείο για μαθητές 8 έως 10 ετών.
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου (09:00-12:00): Στολισμός χριστουγεννιάτικου δέντρου. Κατασκευή
στολιδιών και στολισμός Χριστουγεννιάτικου
δέντρου.
Τρίτη 19 Δεκεμβρίου (20:00): Το ΑΜΘ και η
τέχνη «Συν-κίνηση». Μια μεταμοντέρνα παράσταση με καθηγητές και μαθητές του Κρατικού
Ωδείου Θεσσαλονίκης.
Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου (19:30): Χριστουγεννιάτικη συναυλία με τη μπάντα του Γ΄ Σώματος Στρατού.
Σάββατο 23 Δεκεμβρίου (19:30):Χριστούγεννα στο μουσείο. Χριστούγεννα στο Μουσείο με
νέους ταλαντούχους σολίστ, την νεανική χορωδία του Ι.Ν. Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου και
το γυναικείο σχήμα Vocces Chorale.
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Μ. Ανδρόνικου 6,Τηλ.:2313 310201.
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Πλούταρχος

085.2595

www.malliaris.gr

ΑΝ ΚΛΕΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ΤΑ
ΜΑΤΙΑ

www.malliaris.gr

9 789604

578702

085.2608

ISBN: 978-960-457-870-2

ISBN: 978-960-457-857-3

1825 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Τέχνη αψιμυθίωτη
H σχέση ανάμεσα σε
έναν συγγραφέα και
τρεις καλλιτέχνες, που
μετείχαν όλοι ενεργά
στη διαμόρφωση της
πνευματικής και καλλιτεχνικής φυσιογνωμίας
της Θεσσαλονίκης κατά
την περίοδο της μεταπολίτευσης.

ISBN: 978-960-457-867-2

www.malliaris.gr

9 789604

578672

Τέχνη αψιμυθίωτη

Φωτογραφία Γ. Βανίδη

ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Δημήτρης Δραγώγιας αποφάσισε να εγκαταλείψει την ιατρική για
να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία
κάπου στις αρχές της δεκαετίας του
’90 πιστεύοντας ότι βρήκε τον δρόμο του. Ακόμη ψάχνει να δει αν τον
βρήκε ή τον έχασε οριστικά… Γενμελέτη
νήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, εργάστηκε στις εφημερίδες
« Έθνος», «Καθημερινή», «Αγγελιοφόρος», «Βήμα» και «Το Βήμα της
Κυριακής» κυρίως στο αθλητικό ρεπορτάζ, υπήρξε διευθυντής ανταποκριτικών γραφείων Β. Ελλάδας του
Δ.Ο.Λ. στην εφημερίδα «Εξέδρα»,
διευθυντής στην εφημερίδα
«Metrosport», εργάστηκε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και από το 1995
μέχρι σήμερα ανήκει στο δημοσιογραφικό τμήμα της ΕΡΤ 3 ως συντάκτης και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών. Το 2007 τιμήθηκε
από τον ΠΣΑΤ με το βραβείο για την

Τέχνη αψιμυθίωτη

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΑΓΩΓΙΑΣ

Eπτά

Ο Κώστας Παπαδόπουλος γεννήθηκε
το 1936. Είναι Καλαμα ριώτης.
Σπούδασε νομικά και πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Είναι συνταξιούχος δικηγόρος.
Ασχολήθηκε με το Δημόσιο Δίκαιο και
υπηρέτησε αρκετά χρόνια ως βοηθός
καθηγητού στην Ανώτατη Βιομηχανική
Σχολή Θεσσαλονίκης. Έγραψε δύο
ποιητικές συλλογές με τίτλους: «Δεν
είσαι μόνος στη ζωή» και «Ιδού ο
Παράδεισος». Συμμετείχε σε συλλογική έκδοση ποιημάτων του Δικηγορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης και της
Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος.
Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τους
αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, ιστορικούς, ρήτορες και τραγικούς ποιητές.
Στο εξώφυλλο:
Είναι μέλος της Ένωσης Λογοτεχνών
Επάνω
Βόρειας Ελλάδας.
Πάνου Παπανάκου: Mνήμα απελθούσης
νεότητος. Τέμπερα, 1994 (23Χ16 εκ.
εξώφυλλο του βιβλίου του Παραμυθίες)
Κάτω
Στο εξώφυλλο «Η Σχολή των Αθηνών»,
Γιώργου Αναστασιάδη: Πορτρέτο (μουσμεδάκι). Λάδι, 1982 (50Χ35 εκ.) νωπογραφία του Ραφαήλ (Raffaello
Sanzio), Βατικανό.
Στο οπισθόφυλλο:
γελοιογραφία της Μπίλλης Γουσίου
(από το λεύκωμά της Τα σκοινιά και τα
σκοινάκια. Εκδόσεις Διαγωνίου, 1982).

085.2605

Διόδωρος Σικελιώτης
Ο πλούτος είναι πολύτιμον αγαθόν αλλά της
τύχης κτήμα.
Η δόξα σεμνόν αγαθόν αλλά αβέβαιον.
Το κάλλος περιμάχητον αλλά ολιγόχρονον.
Η υγεία ευμετάστατον.
Μόνο γαρ η παιδεία είναι αγαθόν ανώτατον
και θείον.

Επτά

Η δική μου αποστολή τελείωνε. Χωρίς να ξέρω το
αποτέλεσμα. Ήταν το δυσκολότερο πρότζεκτ από όλα
όσα ετοίμασα στα είκοσι πέντε χρόνια εργασιακού βίου
στο επάγγελμα. Μια περιπέτεια με συμβολισμούς ονειροκρίτη και διδαχές γεροντικού πατέρων της εκκλησίας. Γύρισα την «ταινία» στην αρχή της… Από την
ημέρα που ανακάλυψα ότι ο καρκίνος παραβίασε και
τη δική μου πόρτα. Τα σκαλιά στους επτά ορόφους του
αντικαρκινικού νοσοκομείου. Την παιδοογκολογική,
το σχολείο, τις θεραπείες, τις αναγούλες, τους εμετούς,
τους σφάχτες στα σπλάχνα, τις νύχτες που μεταμορφώνονταν άλλοτε σε βόρειο Σέλας κι άλλοτε σε αντάρα
της ερήμου. Τα πρόσωπα που σημάδεψαν μια περίοδο γεμάτη όσο επτά ζωές. Για πρώτη φορά θα τους
συναντούσα όλους εκεί… Στο μικρό αμφιθέατρο…
Ή μάλλον όσους άντεξαν να είναι εκεί… Οι υπόλοιποι
θα χειροκροτούσαν από ψηλά… Το «έργο» όμως γράφτηκε και γι’ αυτούς… Και η δεκάχρονη Ελευθερία θα
το καταλάβαινε…

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΑΓΩΓΙΑ Σ

Επτά

καλύτερη δημοσιογραφική έρευνα
της χρονιάς «Αθλητισμός και ναρκωτικά, βίοι παράλληλοι ή αντίθετοι» η οποία δημοσιεύτηκε στο
«Βήμα της Κυριακής». Είναι μέλος
του Π.Σ.Α.Τ., της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ.,
υπήρξε αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων ΣυνταΤο να μνημονεύεις και να έχεις πρόχειρους, κτών, σπούδασε Διοίκηση Επιχειόσο το δυνατόν, τους λόγους των αρχαίων, ρήσεων, είναι κάτοχος μεταπτυχιαείναι ενασχόληση κατεξοχήν βασιλική.
κού διπλώματος (ΜΒΑ) από Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (UEL) και
Πλούταρχος
μιλά Αγγλικά και Σερβοκροάτικα.
Είναι πατέρας δυο αγοριών, του
Τα ρητά σώζονται στον αιώνα τον άπαντα,
Μάνου και του Βαγγέλη…
αποθηκευμένα στις ψυχές των ανθρώπων,
και συνιστούν τον ωραιότερο θησαυρό.

ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

νέες εκδόσεις

Η Σωτηρία Σταυρακοπούλου γεννήθηκε
στον Βόλο (1957). Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολή του Α.Π.Θ. (1980), εργάζεται
ως Αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα
Φιλολογίας της παραπάνω Σχολής. ΄Εχει
δημοσιεύσει ποικίλα άρθρα, μελετήματα
και βιβλιοκρισίες που αφορούν την πρώιμη
δημώδη και τη νεοελληνική λογοτεχνία.
Έχει εκδώσει τις ακόλουθες μελέτες:
• Περικλής Σφυρίδης. Παραφυάδες ΙΙ. Κείμενα λογοτεχνίας και βιβλιοκρισίες 19992008, Αθήνα, Καστανιώτης, 2008 • Περικλής
Σφυρίδης. Ο πεζογράφος και η κριτική για
το έργο του, Αθήνα, «Εστία», 2011 • Επ’
αφορμή. Μελετήματα για τη λογοτεχνία της
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, «Ιανός»,
2011 • Περικλής Σφυρίδης, Παραφυάδες ΙΙΙ.
Κείμενα λογοτεχνίας και βιβλιοκρισίες 20092013, Αθήνα, «Εστία», 2015. • Η γερμανική
κατοχή σε πεζογράφους της Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη, «Mαλλιάρης-Παιδεία», 2015.
• Tέσσερις συνεντεύξεις του Περικλή Σφυρίδη, Θεσσαλονίκη, «Mαλλιάρης-Παιδεία»,
2016.
Επίσης έχει εκδώσει το πρώιμο ποιητικό
κείμενο Ο έπαινος των γυναικών, Θεσσαλονίκη, ΙΝΣ, 2013.
Στα γράμματα εμφανίστηκε το 1980 με τη
συλλογή διηγημάτων Τα ζούμπερα και ακολούθησαν τα εξής βιβλία λογοτεχνίας:
• Η χορδοφάσα και ο κύκλος (1982)
• Η λαπαροτομή (1983) • ΄Αλμα (1989)
• Οι δεξιώσεις (2001) • Η μεθυσμένη γυναίκα
(2005) • Σπάνιες αλήθειες (2008)
• Αχ, Ελλάδα, σ’ αγαπώ (2012).

ΕΠΤΑ ΔΡΑΓΩΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τα πρόσωπα που σημάδεψαν μια περίοδο γεμάτη όσο επτά ζωές. Για πρώτη φορά θα τους
συνατούσα όλους εκεί... Στο μικρό αμφιθέατρο... Ή μάλλον όσους άντεξαν να είναι εκεί...
Οι υπόλοιποι θα χειροκροτούσαν από ψηλά...
Το "έργο" όμως γράφτηκε για αυτούς... Και η
δεκάχρονη Ελευθερία θα το καταλάβαινε...
Διαστ.: 14x20,5cm, Σελ.: 308
Τιμή: 13,78€ 12,40€

TEXNH AΨΙΜΥΘΙΩΤΗ

Η ΠΑΝΑΓΊΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΊΩΝ

ΘΕΊΑ ΚΩΜΩΔΊΑ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

ΔΥΣΚΟΛΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΔΆΝΤΗΣ ΑΛΙΓΚΙΈΡΙ
Είναι το υψηλό επίτευγμα μιας μεγαλειώδους
προσπάθειας, που υποτάσσει στην ιδεολογική και δημιουργική σύλληψη ένα ολότελα
εξαιρετικό και πολύπλευρο υλικό.
Διαστ.: 14x20,5cm, Σελ.: 750
Τιμή: 12,72€ 11,45€

ΚΆΡΟΛΟΣ ΝΤΊΚΕΝΣ
Οι «Μεγάλες Προσδοκίες», γραμμένες στα
1860-61, ξεχωρίζουν απ' τα προηγούμενα
του Ντίκενς για το πολύπλευρο, το περισσότερο οικείο κι ανθρώπινο των διαφόρων
προσώπων τους.
Διαστ.: 14x20,5cm, Σελ.: 672
Τιμή: 19,08€ 17,17€

ΚΆΡΟΛΟΣ ΝΤΊΚΕΝΣ
Τα "Δύσκολα Χρόνια" έχουν μια σταθερή
αξία, όχι μόνο για τον μελετητή των κοινωνικών συνθηκών, αλλά και για τον συνηθισμένο αναγνώστη...
Διαστ.: 14x20,5cm, Σελ.: 400
Τιμή: 12,72€ 11,45€

Τιμή: 19,90€ 17,91€

BΊΚΤΩΡ ΟΥΓΚΏ
Στην εποχή του, το έργο σημείωσε αμέσως
θριαμβευτική επιτυχία. Ο μεγάλος ιστορικός
Μισελέ, σχετικά με την Παναγία των Παρισίων
σημειώνει: "Κάποιος σφράγισε αυτό το μνημείο με το αληθινά λεονταρίσιο πέλμα του και
κανείς πια δεν τολμάει να τα αγγίξει."
Διαστ.: 14x20,5cm, Σελ.: 712
Τιμή: 19,08€ 17,17€

ΤΟ ΤΣΑΪ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ - ΣΙΔΕΡΙΤΗΣ

ΜΑΘΕ ΠΩΣ - 500 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

THESSALONIKI BRIEF TOURIST GUIDE
ΜΕ ΧΆΡΤΗ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΧΙΟΥΜΟΡ - 1050
ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ , ΓΕΝΊ ΤΖΑΜΊ, ΚΑΠΑΛΊ ΤΣΑΡΣΊ,
ΦΑΝΆΡΙ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΊΟ, ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΑ,
ΓΑΛΑΤΑΣ & ΠΕΡΑΝ,ΒΟΣΠΟΡΟΣ Κ.Ά.
Διαστ.: 14x20,5cm, Σελ.: 367
Τιμή: 12,72€ 11,45€

Ένας σύντομος αλλά πλήρης οδηγός της
πόλης με τα κυριότερα μνημεία και αξιοθέατά της,
Διαστ.: 10x19cm, Σελ.: 84
Τιμή: 5,90€ 5,31€

Το γέλιο διώχνει το άγχος και το στρες!
Γι'αυτό, λοιπόν, χαμογελάτε... «Μια μέρα
χωρίς γέλιο είναι μια μέρα χαμένη»
Διαστ.: 14x20,5cm, Σελ.: 448
Τιμή: 12,72€ 10,18€

ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ GRECO
Αν κλείσεις για πέντε λεπτά τα μάτια σου και
αναπολήσεις την επαγγελματική σου καριέρα, θα δεις τον πελάτη από μία άλλη οπτική
γωνία, που δε θα μπορούσες να φανταστείς
ποτέ.
Διαστάσεις : 14x21, Σελίδες : 188
Τιμή: 12,72€ 11,45€

ΆΝΝΑ ΚΑΡΈΝΙΝΑ

ΛΈΩΝ ΤΟΛΣΤΌΙ
Το πρόβλημα της ζωής και του θανάτου, του
τέλειου βίου και τησ ηθικής αγωγής, της αντίθεσης ανάμεσα στην ατομική και κοινωνική
ζωή, απασχολούν, είτε σ' απόμονους συλλογισμούς είτε σε συζητήσεις, πολλά κομμάτια
του έργου.

Διαστάσεις : 14x21, Σελίδες : 960

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
Τα ρητά σώζονται στον αιώνα τον άπαντα,
αποθηκευμένα στις ψυχές των ανθρώπων, και
συνιστούν τον ωραιότερο θησαυρό.
Διόδωρος Σικελιώτης
Διαστ.: 14x20,5cm, Σελ.: 208
Τιμή: 12,72€ 11,45€

ΤΣΙΑΠΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΦΑΓΚΕΡΤΡΟΜ ΝΤΕΡΕΚ - ΛΟΡΕΝ ΣΜΙΘ
Με μέλι, με λεμόνι ή χωρίς;Όπως και να το προ- Πρακτικές οδηγίες βήμα βήμα και χρήσιμες
τιμήσουμε το τσάι αποτελεί κλασική απόλαυση, πληροφορίες από τα πιο καθημερινά μέχρι τα
ειδικά τις κρύες μέρες του χειμώνα!
πιο απίθανα.
Διαστάσεις : 14x21, Σελίδες : 127
Διαστ.: 22x22cm, Σελ.: 312
Τιμή: 9,45€ 8,59€
Τιμή: 19,08€ 15,26€

ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Η σχέση αν'αμεσα σε έναν συγγραφέα και
τρεις καλλιτέχνες, που μετείχαν όλοι ενεργά
στη διαμόρφωση της πνευματικής και καλλιτεχνικής φυσιογνωμίας της Θεσσαλονίκης
κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης.
Διαστ.: 14x20,5cm, Σελ.: 104
Τιμή: 10,60€ 8,48€

MOMENTUM
ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΑΣ

Momentum - Anastasios G. Maras
Poesia italogreca e grecoitalica
Ιταλοελληνική και Ελληνοΐταλική ποίηση
Διαστ.: 14x20,5cm, Σελ.: 64
Τιμή: 8,48€ 6,78€

Νέες εκδόσεις
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Σκληρό εξώφ., διαστ.: 22x29, σελίδες 1.2024

εκδόσεις

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 2018
κυκλοφορούν από τις εκδόσεις
Μαλλιάρης-Παιδεία
τρία ημερήσια ημερολόγια για το 2018:

1) γνωμικά αρχαίων
2) αποφθέγματα και γνωμικά
3) κείμενα για τον Πόντο
Μια αστραπή η ζωή μας
...μα προλαβαίνουμε
Ν. Καζαντζάκης
Σκληρό εξώφυλλο, διαστάσεις:12x17, σελίδες 320, 320, 352 αντίστοιχα.
Τα ημερολόγια προσφέρονται και για επαγγελματικό δώρο - σε ειδικές τιμές
και με δυνατότητα εκτύπωσης δικού σας εξωφύλλου.

Ανήρ έννους τα καινά τοις πάλαι
τεκμαίρεται.
Σοφοκλής
Οιδίπους Τύραννος

Με Θέα το Άγιο Όρος

Σε δύο γλώσσες, Ελληνικά, και Ρώσικα
Διαστ.: 14χ24, Σελ. 208, Mαλακό εξώφ.

Άγιον Όρος, μια ανεξάντλητη πηγή της ορθόδοξης
παράδοσης, ένας τόπος που παραμένει αναλλοίωτος εδώ
και αιώνες.
Κατάνυξη, παρθένα φύση, μοναδική αρχιτεκτονική
και ένας μεγάλος αριθμός έργων βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης.
Πολλά έχουν γραφτεί και δημοσιευτεί για τον ξεχωριστό αυτόν τόπο, χωρίς ποτέ όμως να είναι αρκετά ή να
μπορούν να καλύψουν κάθε πλευρά της ζωής και της
τέχνης της μοναστικής κοινότητας...

εκδόσεις

«Kήπον και περιβόλι της Παναγίας
Δέσποινας το ονομάζουν όλοι»
(Kαισάριος Δαπόντες)
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Βιβλίο

παιδικά βιβλία
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προτάσεις από τα βιβλιοπωλεία
ΜΑΘΑΊΝΩ ΝΑ ΠΡΟΣΈΧΩ

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ

ΣΧ. 16,5 χ24,, Σελ. 40

ΣΧ. 24χ24, Σελ. 36

ΣΧ. 21χ29, Σελ. 32

ΤΙ ΚΑΙΡΌ ΚΆΝΕΙ;

ΤΑ ΔΈΚΑ ΠΡΌΣΩΠΑ ΤΗΣ ΡΎΠΑΝΣΗΣ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΑΘΑΊΝΩ ΝΑ ΣΈΒΟΜΑΙ ΤΗ
ΦΎΣΗ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 16,5 χ24,, Σελ. 40

ΣΧ. 16,5 χ24,, Σελ. 40

ΣΧ. 16,5 χ24,, Σελ. 40

ΣΧ. 21χ29, Σελ. 48

ΣΧ. 21χ29, Σελ. 32

ΣΚΟΥΠΊΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ

Η ΑΛΥΣΊΔΑ ΤΗΣ ΖΩΉΣ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΤΗ ΦΑΡΜΑ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΑΘΑΊΝΩ ΝΑ ΕΊΜΑΙ
ΚΑΘΑΡΌΣ

ΣΧ. 16,5 χ24,, Σελ. 40

ΣΧ. 16,5 χ24,, Σελ. 40

ΣΧ. 21χ28, Σελ. 36

Η ΕΞΈΛΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΉΣ

Η ΕΞΈΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΟΥ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 16,5 χ24,, Σελ. 40

ΣΧ. 16,5 χ24,, Σελ. 40

Η ΕΝΈΡΓΕΙΑ

ΑΠΌ ΤΙ ΕΊΝΑΙ;

Η ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΈΣΕΩΝ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 16,5 χ24,, Σελ. 40

ΣΧ. 16,5 χ24,, Σελ. 40

Η ΕΞΈΛΙΞΗ ΤΗΣ ΓΗΣ

5,30€ 4,24€

5,30€ 4,24€

5,30€ 4,24€

5,30€ 4,24€

5,30€ 4,24€

5,30€ 4,24€

5,30€ 4,24€

5,30€ 4,24€

5,30€ 4,24€

5,30€ 4,24€

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

4,80€ 3,84€

4,80€ 3,84€

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

4,88€ 3,90€

ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

4,88€ 3,90€

ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

4,70€ 4,23€

4,80€ 3,84€

ΣΧ. 221χ22, Σελ. 64

ΣΧ. 21χ29, Σελ. 32

ΣΤΗ ΦΥΣΗ

ΜΑΘΑΊΝΩ ΚΑΛΟΎΣ ΤΡΌΠΟΥΣ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΩΝ

ΣΧ. 21χ28, Σελ. 36

ΣΧ. 23χ27, Σελ. 26

ΣΧ. 21χ29, Σελ. 32

4,70€ 4,23€

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

4,80€ 3,84€

4,88€ 3,90€

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

4,88€ 3,90€

. . . κ α ι χ ι λ ι ά δ ε ς π α ι δ ι κ ά β ι βλ ί α σ τ η μ ε γα λ ύ τε ρ η π ο ι κ ι λ ί α - σ τ ι ς κ α λ ύ τε ρ ε ς τ ι μ έ ς !

Βιβλίο
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Παιδικά βιβλία για τα χριστούγεννα
4000 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ

ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ ΘΕΛΩ... ΕΝΑΝ
ΦΙΛΟ!

προτάσεις από τις βιβλιοπωλεία
ΡΟΥΝΤΟΛΦ ΤΟ ΕΛΑΦΑΚΙ

Η ΜΑΓΙΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΣΟΥΣΕ
ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ

ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΑΚΙ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ
ΝΑ ΑΓΓΙΞΕΙ ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΑΚΙ

ΚΑΛΕΝΤΗΣ

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

REBECCA HARRY

ΜΙΝΩΑΣ

ΣΧ. 21χ29, ΣΕΛ. 96

ΣΧ. 26χ28, ΣΕΛ. 32

ΣΧ. 23χ30, ΣΕΛ. 40

ΣΧ. 22χ31, ΣΕΛ. 56

ΣΧ. 22χ31, ΣΕΛ. 68

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ
ΙΚΑΡΟΣ

ΤΟ ΑΡΚΟΥΔΑΚΙ ΜΕ ΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΚΟΥΦΑΚΙ

ΔΙΑΠΛΟΥΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ
ΔΕΝΤΡΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 21χ29, ΣΕΛ. 26

ΣΧ. 22χ29, ΣΕΛ. 40

13,90€ 11,97€

ΣΧ. 24χ30, ΣΕΛ.28
ΠΕΡΙΕΧΕΙ CD

ΣΧ. 21χ28, ΣΕΛ. 28

ΣΧ. 12χ16, ΣΕΛ. 240

ΧΡΩΜΑΤΙΖΩ ΤΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΕΞΙ ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΜΙΝΩΑΣ

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ ΓΙΑ
ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΨΗΛΑ

ΔΙΑΠΛΟΥΣ

Ο ΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΡΘΕ ΓΙΑ ΝΑ
ΜΕΙΝΕΙ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧ. 21χ29, ΣΕΛ. 64

ΣΧ.21χ29, ΣΕΛ. 80

ΣΧ. 27χ28, ΣΕΛ. 32

6,99€ 6,29€

ΣΧ. 21χ29, ΣΕΛ. 32
ΠΕΡΙΕΧΕΙ CD

ΣΧ. 25χ28, ΣΕΛ. 28

Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ

9,54€ 7,63€

ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΜΕΡΑ ΤΟΥ
ΜΠΑΡΜΠΑ-ΠΑΝΩΦ

6,00€ 5,40€

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

4,88€ 3,90€

12,85€ 11,75€

ΔΙΟΠΤΡΑ

15,00€ 13,50€

11,99€ 10,79€

12,51€

15,92€ 11,14€

6,00€ 5,40€

11,84€ 10,66€

10,96€ 9,86€

9,86€ 7,83€

11,25€

ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ

ΤΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΑΪ
ΒΑΣΙΛΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑ

ΧΡΩΜΑΤΙΖΩ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ
ΜΟΥ ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΑΤΑΚΗΣ

ΣΧ. 21χ29, ΣΕΛ. 38

ΣΧ. 24χ22, ΣΕΛ. 36

ΣΧ. 21χ29, ΣΕΛ. 144

ΣΧ.25χ23, ΣΕΛ. 90

ΣΧ. 22χ22, ΣΕΛ. 48

ΚΑΛΕΝΤΗΣ

16,23€ 14,61€

12,50€ 11,25€

12,72€ 10,17€

9,54€ 8,59€

40,05€ 3,65€
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Κλασική νεοελληνική λογοτεχνία από τις εκδόσεις
7,42€
5,94€

Έκδοση πολυτελείας με σκληρό εξώφυλλο και χαρτί chamoix 80γρ. σχήμα 12x17 εκ., σελίδες από 240-300.

ΠΡΏΤΗ ΑΓΆΠΗ ΚΑΙ ΆΛΛΑ
ΔΙΗΓΉΜΑΤΑ,

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

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

Η ζωή και ο θάνατος
• εισαγωγικό σημείωμα
• βιβλιογραφία
• βιογραφικό
του συγγραφέα • φωτογραφικό υλικό
του
Καραβέλα
• ιστορικό χρονολόγιο
• γλωσσάρι (όπου είναι
• κριτική για το έργο

Τα διηγήματα που περιλαμβάνει αυτός ο τόμος
τοποθετήθηκαν, όχι με γνώμονα τη χρονολογία συγγραφής 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 αισθητικής αξίας.

085.2580

ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ
ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ

ΛΌΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΏΡΗΣ,

ΚΩΣΤΉΣ ΠΑΛΑΜΆΣ

ΑΝΔΡΈΑΣ ΚΑΡΚΑΒΊΤΣΑΣ

ΚΛΑΣΙΚΗ 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 βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του έργου του συγγραφέα, αλλά και
της εποχής που ο ίδιος έζησε. Τα στοιχεία αυτά είναι:

• εισαγωγικό σημείωμα
• βιβλιογραφία
• βιογραφικό του συγγραφέα • φωτογραφικό υλικό
• ιστορικό χρονολόγιο
• γλωσσάρι (όπου είναι
• κριτική για το έργο
απαραίτητο) κ.ά.
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ΚΛΑΣΙΚΗ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Γεώργιος Βιζυηνός

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 βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του έργου του συγγραφέα, αλλά και
της εποχής που ο ίδιος έζησε. Τα στοιχεία αυτά είναι:

Το αμάρτημα
της μητρός μου

• εισαγωγικό σημείωμα
• βιβλιογραφία
• βιογραφικό του συγγραφέα • φωτογραφικό υλικό
• ιστορικό χρονολόγιο
• γλωσσάρι (όπου είναι
και για
άλλα
διηγήματα
• κριτική
το έργο
απαραίτητο) κ.ά.

Το αμάρτημα της μητρός μου

Τα ψηλά βουνά
Κείμενα απλά, μεστά νοημάτων, που φέρνουν τους
αναγνώστες σε επαφή με εποχές περασμένες, ανθρώπους αλλοτινούς, που βίωναν τόσο τις διαπροσωπικές
τους σχέσεις, όσο και τη σχέση τους με τη Μητέρα
Φύση μυσταγωγικά. Φαίνεται, πως η διδακτική λειτουργία 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.

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 βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του έργου του συγγραφέα, αλλά και
της εποχής που ο ίδιος έζησε. Τα στοιχεία αυτά είναι:

Ποιήματα και Πεζά

• εισαγωγικό σημείωμα
• βιβλιογραφία
• βιογραφικό του συγγραφέα • φωτογραφικό υλικό
• ιστορικό χρονολόγιο
• γλωσσάρι (όπου είναι
• κριτική για το έργο
απαραίτητο) κ.ά.

Ανθολογημένος σε σχολικά εγχειρίδια, περιλαμβανόμενος 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 συλλογές, μιας και η αυτοκτονία του έθεσε σύντομο τέλος
στη ζωή του, απασχόλησε και εξακολουθεί να απασχολεί τη φιλολογική κριτική μέχρι και σήμερα, καθώς όλο και νέες ψηφίδες έρχονται να προστεθούν
στο συνολικό ψηφιδωτό της ζωής και του έργου του.

ISBN: 978-960-457-823-8

ΌΤΑΝ ΉΜΟΥΝ ΔΆΣΚΑΛΟΣ
& ΆΛΛΑ ΔΙΗΓΉΜΑΤΑ,
Ι. ΚΟΝΔΥΛΆΚΗΣ
ΚΛΑΣΙΚΗ 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 βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του έργου του συγγραφέα, αλλά και
της εποχής που ο ίδιος έζησε. Τα στοιχεία αυτά είναι:

• εισαγωγικό σημείωμα
• βιβλιογραφία
• βιογραφικό του συγγραφέα • φωτογραφικό υλικό
• ιστορικό χρονολόγιο
• γλωσσάρι (όπου είναι
• κριτική για το έργο
απαραίτητο) κ.ά.

Τα παλικάρια τα παλιά
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 περιορισμένο 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).

ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 13
ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Τα βιβλία της σειράς
«Κλασική Nεοελληνική Λογοτεχνία» ξεχωρίζουν
Γιάννης
Βλαχογιάννης
γιατί, εκτός από τα βασικά έργα που περιλαμβάνουν, εμπεριέχουν

Τα παλικάρια
τα παλιά

και χρήσιμα στοιχεία, κυρίως για τους νέους αναγνώστες, που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του έργου του συγγραφέα, αλλά και
της εποχής που ο ίδιος έζησε. Τα στοιχεία αυτά είναι:

• εισαγωγικό σημείωμα
• βιβλιογραφία
• βιογραφικό του συγγραφέα • φωτογραφικό υλικό
• και
ιστορικό
χρονολόγιο
• γλωσσάρι (όπου είναι
άλλα
διηγήματα
• κριτική για το έργο
απαραίτητο) κ.ά.

Xριστουγεννιάτικα διηγήματα
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 υπάρχει, 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 δεισιδαιμονίας και της προκατάληψης με χαρακτήρα θρησκευτικό.

ISBN: 978-960-457-820-7

www.malliaris.gr

www.malliaris.gr

ISBN: 978-960-457-824-5

085.2579

www.malliaris.gr

085.2560

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
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Κώστας Γ.
Καρυωτάκης
Ποιήματα

085.2563

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΓΙΆΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΆΝΝΗΣ

13

Τα ψηλά βουνά

ISBN: 978-960-457-827-6

085.2559

ΤΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ ΤΑ ΠΑΛΙΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Γιάννης Βλαχογιάννης

Κ. ΠΑΛΑΜΆΣ

• εισαγωγικό σημείωμα
• βιβλιογραφία
• βιογραφικό του συγγραφέα • φωτογραφικό υλικό
• ιστορικό χρονολόγιο
• γλωσσάρι (όπου είναι
και άλλα
διηγήματααπαραίτητο) κ.ά.
• κριτική
για το έργο

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

www.malliaris.gr

Τα παλικάρια τα παλιά

ΘΆΝΑΤΟΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΟΎ
& ΆΛΛΑ ΔΙΗΓΉΜΑΤΑ,

Βαρδιάνος
στα σπόρκα

και χρήσιμα στοιχεία, κυρίως για τους νέους αναγνώστες, που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του έργου του συγγραφέα, αλλά και
της εποχής που ο ίδιος έζησε. Τα στοιχεία αυτά είναι:

Κ. Γ. Καρυωτάκης Ποιήματα

085.2459

Ζαχαρίας Παπαντωνίου

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ

Τα βιβλία της σειράς «Κλασική Nεοελληνική Λογοτεχνία» ξεχωρίζουν
Aλέξανδρος
γιατί, εκτός από ταΠαπαδιαμάντης
βασικά έργα που περιλαμβάνουν, εμπεριέχουν

Βαρδιάνος στα σπόρκα

ISBN: 978-960-457-722-4

www.malliaris.gr
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Βαρδιάνος
στα σπόρκα

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 αποτυπωμένες στα χαρτιά του ενός ποιητή. Eπτανήσιος, θρεμμένος 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.

Διονύσιος Σολωμός

Διονύσιος Σολωμός Ποιήματα και Πεζά

Διονύσιος Σολωμός
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085.2562

ΑΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΆΝΤΗΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ

ΑΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΆΝΤΗΣ

18
A. Παπαδιαμάντης

• εισαγωγικό σημείωμα
• βιβλιογραφία
• βιογραφικό του συγγραφέα • φωτογραφικό υλικό
• ιστορικό χρονολόγιο
• γλωσσάρι (όπου είναι
• κριτική για το έργο
απαραίτητο) κ.ά.

ΠΟΙΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΖΆ

12

20

ΒΑΡΔΙΑΝΟΣ ΣΤΑ ΣΠΟΡΚΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Xριστουγεννιάτικα
διηγήματα

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 βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του έργου του συγγραφέα, αλλά και
της εποχής που ο ίδιος έζησε. Τα στοιχεία αυτά είναι:

www.malliaris.gr

ΔΙΟΝΎΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΌΣ

ΚΩΣΤΉΣ ΠΑΛΑΜΆΣ

ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

085.2558

Ποιήματα και Πεζά

ΊΩΝ ΔΡΑΓΟΎΜΗΣ

Η ΑΣΆΛΕΥΤΗ ΖΩΉ,

ΖΑΧΑΡΊΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΊΟΥ

ISBN: 978-960-457-826-9

ISBN: 978-960-457-822-1

ΜΑΡΤΎΡΩΝ ΚΑΙ ΗΡΏΩΝ
ΑΊΜΑ,

και άλλα διηγήματα

ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ

ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΌΣ

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 δημοσιεύσει 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

Παύλος Νιρβάνας

085.2561

www.malliaris.gr

Γεώργιος Βιζυηνός

ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΆΝΤΗΣ

Η ΤΡΙΣΕΎΓΕΝΗ ΚΑΙ ΆΛΛΑ
ΔΙΗΓΉΜΑΤΑ,

Το έγκλημα
του ψυχικού

ISBN: 978-960-457-825-2

Το αμάρτημα
της μητρός μου

Η ΦΌΝΙΣΣΑ,

ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 719
ΚΛΑΣΙΚΗ

Το έγκλημα του ψυχικού

ISBN: 978-960-457-821-4

www.malliaris.gr

απαραίτητο) κ.ά.
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Το έγκλημα
του ψυχικού

Η ζωή και ο θάνατος
του Καραβέλα

14
ΚΛΑΣΙΚΗΚΛΑΣΙΚΗ
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Ζαχ. Παπαντωνίου

• εισαγωγικό σημείωμα
• βιβλιογραφία
• βιογραφικό του συγγραφέα • φωτογραφικό υλικό
• ιστορικό χρονολόγιο
• γλωσσάρι (όπου είναι
• κριτική για το έργο
απαραίτητο) κ.ά.

14

ΠΑΎΛΟΣ ΝΙΡΒΆΝΑΣ

Τα ψηλά βουνά

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 βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του έργου του συγγραφέα, αλλά και
της εποχής που ο ίδιος έζησε. Τα στοιχεία αυτά είναι:

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΤΌΚΗΣ

Ποιήματα

ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Παύλος Νιρβάνας

ΙΩΆΝΝΗΣ ΚΟΝΔΥΛΆΚΗΣ

• κριτική για το έργο
• βιβλιογραφία
• φωτογραφικό υλικό
• γλωσσάρι κ.ά.

Κ. Γ. Καρυωτάκης

ΚΩΣΤΉΣ ΠΑΛΑΜΆΣ

Η ΖΩΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΚΑΡΑΒΕΛΑ

Κων. Θεοτόκης

ΠΟΙΗΣΗ

Ο ΔΩΔΕΚΆΛΟΓΟΣ ΤΟΥ
ΓΎΦΤΟΥ,

Η ζωή και ο θάνατος
του Καραβέλα

Κ. Π. ΚΑΒΆΦΗΣ

Κάθε βιβλίο περιλαμβάνει:
• εισαγωγικό σημείωμα
• βιογραφικό του συγγραφέα
• ιστορικό χρονολόγιο
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ΠΟΙΗΜΑΤΑ
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Ποιήματα

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
βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του έργου του συγγραφέα, αλλά και της εποχής που ο ίδιος έζησε.

Ναπολέων
Λαπαθιώτης

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

Xριστουγεννιάτικα
διηγήματα

• εισαγωγικό σημείωμα
• βιβλιογραφία
• βιογραφικό του συγγραφέα • φωτογραφικό υλικό
• ιστορικό χρονολόγιο
• γλωσσάρι (όπου είναι
• κριτική για το έργο
απαραίτητο) κ.ά.

Ναπολέων Λαπαθιώτης Ποιήματα
Αριστοκράτης, κομμουνιστής, ομοφυλόφιλος,
ναρκομανής, ο Ναπολέων Λαπαθιώτης είναι σίγουρα
μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ποιητικές φυσιογνωμίες 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 «οσκαρουϊλδισμοί» και «Η σάρκα! Η σάρκα!», και την άλλη, στην
οποία θα βρούμε σημαντικούς κριτικούς του
Μεσοπολέμου, να αναγνωρίζει τις αισθητιστικές
ευρωπαϊκές επιρροές του ποιητή
ISBN: 978-960-457-828-3

www.malliaris.gr

085.2564

Ποιήματα

Ναπολέων Λαπαθιώτης

Νέα σειρά

Μαγειρική - βότανα

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς Δεκέμβριος 2017

Κική
Εμμανουηλίδου

Νέο

Διαστάσεις: 14x21, Σελίδες: 173

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

Διαστάσεις: 22x30, Σελίδες: 190

ISBN: 978-960-457-843-6

Διαστάσεις: 20x26, Σελίδες: 208
www.malliaris.gr

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!

Δ’ έκδοση, ανανεωμένη

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, Σκληρό Εξώφ., Σελί.: 342, Τιμή: 19,82€ 15,86€

Το τσάι του βουνού-Σιδερίτης
Σπύρος Τσιάπος

Διαστ. 14,5x20,5,Σελ.: 127

9,54€
8,59€

• Περιγραφή • Ιστορία • Καταγωγή • Συστατικά • Εφαρμογές • Παρασκευάσματα
• Δόσεις • Θεραπείες • Πού βρίσκονται •
Συλλογή • Αποξήρανση • Διατήρηση

Διαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 224

Διαστάσεις: 14x21, Σελίδες: 274

Στα «Οικονομικά
γεύματα» θα βρείτε
συνταγές με 1 - 1,5 ευρώ
η μερίδα.
Καλά μαγειρέματα...
Διαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 240

Διαστάσεις: 14x21, Σελίδες: 240

νται 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.

Παραδοσιακή Ελληνική κουζίνα
Κική Εμμανουηλίδου

Διαστ.:14x21 , Σελ.: 240

12,72€
10,18€

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

Διαστάσεις: 14x21, Σελίδες: 320

Διαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 248

ΡΟΥΛΑ ΓΚΟΛΙΟΥ
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 καλλιεργού-

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

Bότανα στον κήπο και
στο μπαλκόνι μας

Τα άγρια βότανα
Ρούλα Γκόλιου

Ρούλα Γκόλιου

11,24€
8,99€

Διαστ. 14x21, Σελ. 328

Ρούλα Γκόλιου

12,72€

10,18€

Aυθεντική κρητική κουζίνα

Οικονομικά γεύματα

Κική Εμμανουηλίδου

Κική Εμμανουηλίδου

Διαστ.:14x21 , Σελ.: 240

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.

Διαστάσεις: 17x24εκ. Σελίδες: 432, Μαλακό εξώφυλλο. Εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία., Τιμή: 26,50€ 21,20€

Τα εδώδιμα φυτά

Διαστ. 14x21, Σελ. 240

& ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ
ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ένας πλούτος πληροφοριών
για κάθε βότανο

E’ ΕΚΔΟΣΗ 2017

Οι συνταγές της Κικής

250 ΒΟΤΑΝΑ

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν:

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.

085.2578

oι συνταγές της Κικής

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν:

Νέο

Βιβλία της Κικής Εμμανουηλίδου
που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις μας:

11

12,72€
10,18€

Διαστ.:14x21 , Σελ.: 240

Διαστ. 14x21, Σελ. 272

11,24€
8,99€

Eλληνική πίτα
Κική Εμμανουηλίδου

12,72€
10,18€

Διαστ.:14x21 , Σελ.: 240

12,72€
10,18€
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Αποκλειστική συνέντευξη του τραγουδοποιού στα Πολιτισμικά

Στάθης Γκαντζούρας: «Είναι ανάγκη να σκύψουμε πάνω στη μουσική μας παράδοση»
Συνέχεια από τη σελ. 1

πρώτη του δισκογραφική
δουλειά με δύο εξαιρετικά
τραγούδια, το «Ζήτω» και
«Σ’ ένα άδειο χαρτί», που
κυκλοφόρησε από τη Zoe
Music Ltd.
Ξεκίνησε από τη Φιλαρμονική της Βέροιας και ως
τραγουδοποιός χαρακτηρίζεται από ένα μείγμα μουσικών στοιχείων με παραδοσιακούς και λαϊκούς ήχους.
Γράφει μουσική και στίχους εμπνεόμενος από την
καθημερινότητα, τις σχέσεις των ανθρώπων, τους
κοινωνικούς προβληματισμούς.
Η συνεργασία του με την
Ζωή Τηγανούρια του δίνει
ώθηση σε νέους επαγγελματικούς ορίζοντες, τους
οποίους προσπαθεί να κατακτήσει με νέες συνθέσεις.
Ζει στη Βέροια, απ΄όπου
ξεκινά την μουσική αλλά
και γεωγραφική περιπλάνηση του με στόχο να συμ-

βάλλει
ώστε να
διορθωθούν τα λάθος μουσικά πρότυπα, με τα οποία
μεγαλώνει ένα μέρος της
νέας γενιάς.
Ο Στάθης Γκαντζούρας,
σε συνέντευξη που παραχώρησε στα «Πολιτισμικά» και στον Φώτη Κουτσαμπάρη αποκαλύπτει τις
πηγές της δημιουργίας του,
τις επιρροές του και τα επόμενα βήματα.
Ερ. Ξεκίνησες από την
Φιλαρμονική της Βέροιας,
είχες λαϊκά, παραδοσιακά
ακούσματα, ασχολήθηκες
με το έργο μεγάλων συνθετών. Τελικά η προσωπική μουσική ταυτότητα που
απέκτησες από ποια στοιχεία χαρακτηρίζεται, λαϊκά, παραδοσιακά…;
Είναι ένα μείγμα αυτών
των στοιχείων! Έπαιξαν
και παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση
του ελληνικού τραγουδιού.
Το λαϊκό στοιχείο έφτα-

σε πρώτο στα ακούσματά
μου και τα Ποντιακά τραγούδια λόγω καταγωγής.
Αργότερα ήρθαν και τα
Μικρασιάτικα. Από αυτό
λοιπόν το μείγμα προέρχονται τα ακούσματά μου.
Ερ. Πως προέκυψε η συνεργασία σου με τη Ζωή
Τηγανούρια; Ποιο είναι το
χαρακτηριστικό γνώρισμα
της μουσικοσυνθέτριας που
σου δημιουργεί εμπιστοσύνη;
Την είχα γνωρίσει πριν
αρκετά χρόνια και πάντα ήθελα να ακούσει ένα
δείγμα της δουλειάς μου.
Έτσι λοιπόν όταν έγραψα
τα πρώτα μου τραγούδια
ήταν ο πρώτος άνθρωπος
που σκέφτηκα να απευθυνθώ. Μου έδωσε πολύτιμες συμβουλές για την δημιουργία μιας παραγωγής
ενός δίσκου και την ρώτησα διακριτικά εάν θέλει η
ίδια μέσω της εταιρίας της
‘’ZOEMUSIC’’ να αναλάβει
την πρώτη μου δισκογρα-

φική προσπάθεια. Και μαζί με το δικό μου τραγούδι
ένα θέλει να μου δώσει και
ένα δικό της. Δέχτηκε και
τα υπόλοιπα ακολούθησαν
στην πορεία!
Είναι κάποια στοιχεία
που είχα διακρίνει τον καιρό που την πρωτογνώρισα. Το πόσο απλός άνθρωπος είναι, χωρίς περίεργες
συμπεριφορές, θα δώσει τις
συμβουλές τις, ας μη ξεχνάμε το βιογραφικό της όλα
αυτά τα χρόνια, διεθνούς
φήμης πλέον σολίστ του
ακορντεόν και συνθέτρια,
ο σεβασμός απέναντι στα
μουσικά πράγματα, η σκληρή δουλειά. Επομένως με

όλα αυτά τα στοιχεία ένιωσα οικία απέναντί της και
με την ‘’αγκαλιά’’ που μου
πρόσφεραν με τον Στέλιο
Γενεράλη ήρθε και η εμπιστοσύνη!
Ερ. Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα σου;
Στο άμεσο μέλλον είναι η
προώθηση του album των
δύο τραγουδιών που προανέφερα. Στο προσεχές συνεχίζω και γράφω μουσική
και στίχους! Θα ήθελα κάποια στιγμή να δω και άλλες μου συνθέσεις να γίνονται παραγωγή και γιατί
όχι έναν ολοκληρωμένο δίσκο!

Στον πολυχώρο Μαλλιάρης-Παιδεία "Ανατόλια"

Παρουσίαση βιβλίου
του Αναστάσιου Μαρά

Momentum είναι ο τίτλος της πρώτης ποιητικής
συλλογής του Αναστάσιου
Μαρά, η οποία κυκλοφορεί
από τις εκδόσεις Μαλλιάρης Παιδεία. Το βιβλίο παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στο βιβλιοπωλείο
πολυχώρο Μαλλιάρης Παιδεία – «Ανατόλια» (Δ. Γούναρη 39, Καμάρα), την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου.

...πολιτισµός σηµαίνει αλληλεγγύη και προσφορά!
Πληροφορίες: Ροταριανοί Όµιλοι Θεσσαλονίκης τηλ. 6944 500 197
Σε όλους εσάς που θα δώσετε αίμα
ΔΩΡΟ μια ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΥ CLUB για ένα χρόνο
και ένα κούρεμα-χτένισμα προσφορά του Νέστωρ Γιαννάκης
Με την υποστήριξη και συμμετοχή:

μουσικούς φίλους μου!

η εξοικείωση με βασικές προσχολικές ασκήσεις.
Μουσικών Οργάνων, τα παιδιά διασκεδάζουν,
ουν έναν τελείως καινούριο κόσμο.

τα όργανα ζωγραφίζοντάς τα.

ή εμπειρία με τέσσερα αυτοτελή βιβλία
Μουσική προπαιδεία»

Μαθαίνω με τους μουσικούς φίλους μου!

Μαθαίνω με τους μουσικούς φίλους μου!

Μαθαίνω με τους μουσικούς φίλους μου!

Το βιβλίο αυτό προσφέρει μια ευχάριστη εξοικείωση με βασικές προσχολικές ασκήσεις.
Με τη βοήθεια των Φίλων τους, των Μουσικών Οργάνων, τα παιδιά διασκεδάζουν,
μαθαίνουν και ανακαλύπτουν έναν τελείως καινούριο κόσμο.

Το βιβλίο αυτό προσφέρει μια ευχάριστη εξοικείωση με βασικές προσχολικές ασκήσεις.
Με τη βοήθεια των Φίλων τους, των Μουσικών Οργάνων, τα παιδιά διασκεδάζουν,
μαθαίνουν και ανακαλύπτουν έναν τελείως καινούριο κόσμο.

Το βιβλίο αυτό προσφέρει μια ευχάριστη εξοικείωση με βασικές προσχολικές ασκήσεις.
Με τη βοήθεια των Φίλων τους, των Μουσικών Οργάνων, τα παιδιά διασκεδάζουν,
μαθαίνουν και ανακαλύπτουν έναν τελείως καινούριο κόσμο.

Παρατηρώ & μαθαίνω τα όργανα ζωγραφίζοντάς τα.

Παρατηρώ & μαθαίνω τα όργανα ζωγραφίζοντάς τα.

Παρατηρώ & μαθαίνω τα όργανα ζωγραφίζοντάς τα.

Mια ολοκληρωμένη μαθησιακή εμπειρία με τέσσερα αυτοτελή βιβλία
της σειράς: «Μουσική προπαιδεία»

Mια ολοκληρωμένη μαθησιακή εμπειρία με τέσσερα αυτοτελή βιβλία
της σειράς: «Μουσική προπαιδεία»

Mια ολοκληρωμένη μαθησιακή εμπειρία με τέσσερα αυτοτελή βιβλία
της σειράς: «Μουσική προπαιδεία»

Εικονογράφηση: Monica Pierazzi Mitri
ΠΡΟΣΟΧΗ
Περιέχει μικρά κομμάτια. Ακατάλληλο
για παιδιά κάτω των τριών ετών.

ISBN 978-960-457-653-1

085.2388

© 2015 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ Α.Ε.
www.malliaris.gr
e-mail: info@malliaris.gr
Κεντρική διάθεση: 25ης Μαρτίου 51,
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Εικονογράφηση: Monica Pierazzi Mitri
ΠΡΟΣΟΧΗ
Περιέχει μικρά κομμάτια. Ακατάλληλο
για παιδιά κάτω των τριών ετών.

ISBN 978-960-457-654-8

085.2389

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

Εικονογράφηση: Monica Pierazzi Mitri
ΠΡΟΣΟΧΗ
Περιέχει μικρά κομμάτια. Ακατάλληλο
για παιδιά κάτω των τριών ετών.

ISBN 978-960-457-655-5

085.2390

© 2015 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ Α.Ε.
www.malliaris.gr
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Περιέχει μικρά κομμάτια. Ακατάλληλο
για παιδιά κάτω των τριών ετών.

ISBN 978-960-457-656-2

085.2391

Στην εκδήλωση απεύθυναν χαιρετισμό οι: Ηλίας Κουτσούκος, Πρόεδρος
της Εταιρείας Λογοτεχνών
Θεσσαλονίκης (ΕΛΘ), Χαράλαμπος
Μπαρμπουνάκης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Εκδοτών Β.Ελλάδας.
Ομιλητές ήταν oι: Δημήτρης Τσινικόπουλος, Λογοτέχνης και Εικαστικός,
Δικηγόρος, Έλενα Παπαδάκη, ΕΕΠ στο Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών
ΑΠΘ.
Ο Αναστάσιος Μαράς
γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών, πτυχιούχος
Θεολογίας (Α.Π.Θ., 1988),
κάτοχος Μεταπτυχιακού

Διπλώματος (Πατρολογικό
Ινστιτούτο Augustinianum
Ρώμης, 1990), Διδακτορικού Διπλώματος Θεολογίας
(Α.Π.Θ, 2000), Πιστοποιητικού Μεταδιδακτορικών
σπουδών (Α.Π.Θ, 2003) και
Πτυχιούχος Βιβλιοθηκονομίας (Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, 2003). Είναι μέλος της
Διεθνούς Εταιρείας Πατρολογικών Μελετών (A.I.E.P.)
και συμμετείχε ως ομιλητής σε πανελλαδικά και διεθνή Συνέδρια και Ημερίδες.
Έχουν δημοσιευθεί μονογραφίες και κείμενά του
σε συλλογικούς τόμους και
σε επιστημονικά περιοδικά
της Ελλάδας και του εξωτερικού

Σειρά "Μουσική προπαιδεία".
Βιβλία δραστηριοτήτων με αυτοκόλλητα
Τα βιβλία αυτά προσφέρουν μια ευχάριστη εξοικείωση με
βασικές προσχολικές ασκήσεις. Με τη βοήθεια των Φίλων
τους, των Μουσικών Οργάνων, τα παιδιά διασκεδάζουν,μαθαίνουν και ανακαλύπτουν έναν τελείως καινούριο κόσμο.
Διαστ.: 21x28 cm, Σελ.: 24 και αυτοκόλλητα

από τις εκδόσεις

3,92€

3,14€
το βιβλίο

Παιχνίδια
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Παιχνίδια
Στα καταστήματά μας, θα
βρείτε όλα τα
νέα παιχνίδια,
αλλά και κλασικά, εκπαιδευτικά, bebe, κ.ά.

προτάσεις απο τα βιβλιοπωλεία
Toυβλάκια
τρενάκι με
αριθμούς
9,15€

Φιγούρα bebe
playmobil 123
4,99€

Τηλέφωνο
bebe
fisher-price
9,99€

Παιχνίδι
μπάνιου
2,80€
TY Beanie
λούτρινο
5,99€
κορίνες
με μπάλα
7,30€

Kαφετιέρα
bebe 9,70€
waboba
moon ball
6,00€

Ρολόι πυτζαμοήρωες 5,60€
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πιανάκι bebe 10,99€

Μαγική Άμμος
Εργοτάξιο
Μπουλντόζας
25,00€
Εργαστήριο
pom pom
34,99€

Επιτραπέζιο με κάρτες
Yoga 5,20€ Επιτραπέζιο με κάρτες
H μάχη των φύλων 5,20€
Κατασκευή σπιτιού με αληθινά
τούβλα
39,00€

Top that!
επιτραπέζιο
μαγικά 18,50€

Lalaloopsy
19,99€
Εξυπνούλης
Μαμάδες
Και Μικρά
5,00€
Tί ώρα
είναι;
4,65€

Βarbie
αμέτρητες
κινήσεις
14,99€
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Παιχνίδια

Παιχνίδια

Δεκέμβριος 2017 Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς

προτάσεις απο τα βιβλιοπωλεία

Στα καταστήματά μας, θα
βρείτε όλα τα
νέα παιχνίδια,
αλλά και κλασικά, εκπαιδευτικά, bebe, κ.ά.

Game Of
Thrones:
Το Παιχνίδι του
Στέμματος.
Παιχνίδι με
Κάρτες
11,99€

Game Of
Thrones:
Ο Σιδερένιος
Θρόνος
50,00€

souvlaki
wars
11,99€

Game Of Thrones: Το
Χέρι του Βασιλιά. Παιχνίδι με Κάρτες 12,99€
Πινιάτα
Πάρτυ
9,25€

Learning Tubes:
Εκπαιδευτικά Επιτραπέζια
Νέας Γενιάς
20,00€
Τρελές
Σφαίρες
9,25€

Κουιζ(ω)άκι
9,25€

OMG
Oh my
gods
9,25€

Το Μπαούλο του
Κυρ Γιάννη
9,25€

Η Μπέτσυ
Στο Κοτέτσι...
19,99€
ΤΕKSTA
σκύλος-ρομπότ
60,00€

Εxost 360 cross
όχημα
τηλεκατευθυνόμενο
30,00€

Επιτραπέζιο
Γυαλαμπούκας
20,00€
Transformers
Bumblebee
40,00€
Brainbox Παγκόσμια ιστορία
13,90€
Tρένο μαγνητικής
αιώρησης
Kύβος του
20,35€
Rubik 5x5
19,60€

Χελωνονιντζάκια
Ragin' racer
29,99€

Παιχνίδια
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Enchantimals
17,99€
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Fisher-price
εκπαιδευτικό
scooter
49,99€

στουντιο
καλλυντικων
20,00€
Playmobil
Ghostbusters
20,99€

Kούκλα Regal Academy
24,99€

Kούκλα
Winx
γοργόνα
14,99€

Kούκλα
Wonder
Woman
12,99€

Στούντιο
Νυχιών
Girlz
30,00€
Kεραυνός McQuenn με κίνηση,
φώτα και ήχους 39,99€

Λόλα
σκυλίτσα
35,00€

Άμμος Madmatter 12,99€

3D παζλ Μπαλα
Λάμπα
Emoji 72pcs
28,00€

Lego Νinjago
24.99€

Playmobil
πλοίο
Dragons
46,99€

3 σε 1
3D ζωάκια
5,00€

3D παζλ VW
βανάκι 162 pcs
30,00€

16 σε 1κατασκευή
μηχανής 30,70€

Glimmies
Glimtree
19,99€

Τίκης Ποντίκης
19,99€

χρόνια πολλά
& δημιουργικά
όλο το χρόνο μαζί σας
Και φέτος χαρίστε βιβλία.
Βιβλία και παιχνίδια από 1€

η επιλογή του δώρου
για τους φίλους σας που γιορτάζουν ας είναι ένα βιβλίο
λογοτεχνικό, ιστορικό, επαγγελματικό...

... και για τα παιδιά: βιβλία και παιχνίδια

Βιβλιοπωλεία - εκδόσεις
Δ
 ημ. Γούναρη 39,
στην Καμάρα

E
 ρμού 53,

γωνία Αριστοτέλους


2
 5ης Μαρτίου 51,
Νέα Ευκαρπία


σ
 το διαδίκτυο

www.malliaris.gr

