
Τον τελευταίο χρόνο γίναμε μάρτυρες μιας πρωτοφα-
νούς κίνησης στο χώρο της Παιδείας, η οποία είχε ως απο-
τέλεσμα τη δημιουργία ενός ακόμα Πανεπιστημίου στην 
περιοχή της Αττικής. 

Πρόκειται για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 
οποίο προέκυψε από τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και 
Πειραιά. Μάλιστα, το εν λόγω Πανεπιστήμιο είναι το τρίτο 
της χώρας με 5 Σχολές, 26 Τμήματα και 25.000 φοιτητές. 

Σε μια αντίστοιχη πορεία βρίσκονται και τα λοιπά ΤΕΙ 
της χώρας, για τα οποία όμως προβλέπεται να ενωθούν, ή 

Η εφημερίδα «Πολιτισμικά» σε αυτό το τεύχος, που εί-
ναι αφιερωμένο στην παιδεία, παρουσιάζει ιδιωτικά εκπαι-
δευτήρια που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη, σε όλες τις 
βαθμίδες εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι εγγραφές στα ιδιωτικά σχολεία γίνο-
νται μέχρι την προηγούμενη ημέρα των μαθημάτων.

Σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση:
Ο αριθμός των μαθητών/τριών που εγγράφονται και φοι-

τούν στα ιδιωτικά Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελ-
ματικά Λύκεια της χώρας πρέπει να συμφωνεί με τη δυνα-
μικότητα των μαθητών της κάθε αίθουσας των σχολείων, 
η οποία ορίζεται στη χορηγηθείσα από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. άδεια 
του κάθε σχολείου.

Οι εγγραφές μαθητών/τριών στα ιδιωτικά σχολεία πραγ-
ματοποιούνται μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρ-

ξης των μαθημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 
579/1982 (Α' 105).

Στα ιδιωτικά σχολεία εγγράφονται και φοιτούν μαθη-
τές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και προσαρμογές που 
ισχύουν για τα δημόσια σχολεία της γενικής πρωτοβάθμι-
ας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι όροι με τους οποίους γίνονται δεκτοί/ές οι μαθητές/
τριες στα ιδιωτικά Γυμνάσια και Λύκεια ορίζονται στον 
εσωτερικό κανονισμό του κάθε σχολείου.

Σημειώνεται ότι τα κείμενα του αφιερώματος προέρχονται 
από τα ίδια τα εκπαιδευτήρια, στα οποία απευθυνθήκαμε. Ένας 
αριθμός εκπαιδευτηρίων δεν απέστειλε κείμενο μέχρι την ημέρα 
έκδοσης της εφημερίδας. Έτσι, εφόσον έρθουν νέα κείμενα το 
αφιέρωμα θα συνεχιστεί στο επόμενο τεύχος.

Το «αμερικανικό όνειρο» θα ζήσει η Θεσσαλονίκη στη 
φετινή 83η ΔΕΘ, όπου τιμωμένη χώρα είναι οι Ηνωμένες 
Πολιτείες, με δεδομένο τόσο το βεληνεκές των εταιρει-
ών που θα συμμετάσχουν στο αμερικανικό περίπτερο –
Microsoft, Google, Cisco, Coca Cola και Lockheed Martin- 
όσο και το πλήθος των εκδηλώσεων που θα πλαισιώσουν 

Οι βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης στον τομέα 
της Παιδείας περιγράφηκαν στο πολυνομοσχέδιο «για την 
ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 

Αναδιάταξη της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης στην Ελλάδα

του Αναστάσιου Μαρά

Aφιέρωμα: Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια στη Θεσσαλονίκη

Με τις ΗΠΑ ως Τιμώμενη Χώρα

8 με 16 Σεπτεμβρίου η 83η ΔΕΘ

Οι αλλαγές στην παιδεία
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ΑΛΕΞ (τηλ.. 2310-269403, 
2310-265884 Αγίας Σοφίας - 
Ολύμπου).

ΑΠΟΛΛΩΝ (τηλ. 2310-
828642, Σαρανταπόρου 4).

ΑΥΡΑ (τηλ. 2310.454525  
Πλαζ Αρετσούς, Καλαμαριά).

ΕΛΛΗΝΙΣ (τηλ. 2310.292304, 
πλατεία Χ.Α.Ν.Θ., δίπλα στο 
Βελλίδειο).

ΝΑΤΑΛΙ (τηλ. 2310-829457, Λ. 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 3).

ΣΙΝΕ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (τηλ. 
2310-346720, 1ο χιλ. οδού 
Πανοράματος Θέρμης).

ΣΙΝΕ 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)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ 

(λειτουργεί κλιματιστικό)

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).

Θέατρο – Παραστάσεις Κινηματογράφοι
Καλλιτεχνικός Προ-
γραμματισμός ΚΘΒΕ 

για τη νέα χρονιά

Δέκα (10) νέες παραγωγές 
και τρεις επαναλήψεις πε-
ριλαμβάνει ο καλλιτεχνικός 
προγραμματισμός της θεα-
τρικής χρονιάς 2018 – 2019 
για το Κρατικό Θέατρο Βο-
ρείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ). 
Ο προγραμματισμός της 
επικείμενης θεατρικής 
περιόδου περιλαμβάνει:  
-Τις επαναλήψεις των περ-
σινών επιτυχιών: «Περι-
μένοντας τον Γκοντό» του 
Σάμουελ Μπέκετ (κάθε Τε-
τάρτη και Κυριακή από τις 
28 Οκτωβρίου) και «Ντα» 
του Χιου Λέοναρντ (κάθε 
Πέμπτη, Παρασκευή και 
Σάββατο από τις 3 Νοεμβρί-
ου) στο Βασιλικό Θέατρο 
και «Ορφανά» του Ντέννις 
Κέλλυ από τις 5 Οκτωβρίου 
στο φουαγιέ του θεάτρου 
της Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών. Στην ίδια σκηνή, 
από τις 15 Δεκεμβρίου, τη 
σκυτάλη παίρνει η παρα-
γωγή του έργου «Closer» 
- «Τόσο κοντά» του Πάτρικ 
Μάρμπερ σε σκηνοθε-
σία του Πέτρου Ζηβανού, 
ενώ στο Βασιλικό θέατρο 
από τον Ιανουάριο (26/1) 
του 2018 η Ιώ Βουλγαράκη 
θα σκηνοθετήσει το έργο 
«Πυρκαγιές» του Λιβανο-
καναδού Ουαζντί Μουαου-
άντ.
- Το «Χειμωνιάτικο Παρα-
μύθι» του Ουίλιαμ Σέξπιρ 
σε σκηνοθεσία του Ρου-
μάνου Σίλβιου Πουρκαρέτε 
από τις 16 Νοεμβρίου στο 

θέατρο της ΕΜΣ. Στο ίδιο 
θέατρο ακολουθεί από τις 
16 Φεβρουαρίου του 2019 
ο «Υπηρέτης δυο αφεντά-
δων» του Κάρλο Γκολντόνι 
σε σκηνοθεσία του Μιχάλη 
Σιώνα.
-Σε πρώτη παρουσίαση το 
άπαιχτο θεατρικό έργο με 
τίτλο «Υπέρ Ελλάδος» (για 
την υπόθεση Πολκ) της Σο-
φίας Νικολαΐδου , ανοίγει 
τη δραστηριότητα του μι-
κρού θεάτρου της Μονής 
Λαζαριστών στις 20 Οκτω-
βρίου, σε σκηνοθεσία που 
ανέλαβε η Πηγή Δημητρα-
κοπούλου. Στην ίδια σκηνή 
προγραμματίστηκε η πα-
ρουσίαση του έργου του 
Κώστα Μποσταντζόγλου «Ο 
ελέφας», σε σκηνοθεσία 
Γιάννη Λεοντάρη, από τις 9 
Φεβρουαρίου.
-Για τη μεγάλη σκηνή (Σω-
κράτης Καραντινός) της 
Μονής Λαζαριστών προ-
γραμματίζεται η θεατρική 
μεταφορά του έργου «Κα-
ληνύχτα Μαργαρίτα» (του 
διηγήματος «Μαργαρίτα 
Περδικάρη» του Δημήτρη 
Χατζή). Τη σκηνοθεσία ανέ-
λαβε ο Φώτης Μακρής και 
τον πρωταγωνιστικό ρόλο ο 
Γιώργος Νινιός. 
-Για την Παιδική Σκηνή (στο 
Βασιλικό θέατρο) επελέγη 
φέτος το θρυλικό έργο της 
‘Αλκης Ζέη «Ο περίπατος 
του Πέτρου» και τη σκηνο-
θεσία ανέλαβε ο Τάκης Τζα-
μαργιάς (πρεμιέρα 21/10), 
ενώ για τη Νεανική σκηνή , 
το έργο του Σάιμον Στέφενς 
«Ποιος σκότωσε το σκύλο 
τα μεσάνυχτα» σε σκηνο-
θεσία Ελεάνας Τσίχλη (Από 
τις 10/11).
-Η Βρεφική Σκηνή  (για βρέ-
φη από οκτώ μηνών ως και 

νήπια τεσσάρων ετών), 
που εγκαινίασε πέρσι το 
ΚΘΒΕ σε σύλληψη ιδέας 
της Κατερίνας Καραδή-
μα, συνεχίζεται με το ίδιο 
έργο από τις 17 /11 ως τις 
29/12 και ακολουθεί νέο 
έργο  («Έξω, πάνω , μέσα-
κάτω») από τον Ιανουάριο 
του 2019. 
-Σε συνεργασία με τον 
Δήμο Καλαμαριάς (στο Δη-
μοτικό Θέατρο της Καλαμα-
ριάς) θα παρουσιαστεί από 
τις 21/12 το έργο «Η μύτη» 
του Δανιήλ Χάρμς σε σκη-
νοθεσία του Φούλη Μπου-
ντούρογλου .
- Στο πλαίσιο των φετι-
νών 53ων Δημητρίων, το 
ΚΘΒΕ  σε συνεργασία με 
την Κρατική Ορχήστρα 
Θεσσαλονίκης συμπαρου-
σιάζουν θεατρικά και μουσι-
κά (όπερα) σε κοινή παρά-
σταση το μονόπρακτο έργο 
(μονόλογο) του Ζαν Κοκτώ 
«Η ανθρώπινη φωνή» και 
την ομώνυμη όπερα του 
Φράνσις Πουλένκ. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 - ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Θέατρο Κήπου (Νικολάου 

Γερμανού, Πλατεία ΧΑΝΘ, 
τηλ. 2310 256775): 23/8. Η 
θεατρική παράσταση με 
τίτλο «Το μυστικό κλειδί», που 
είναι βασισμένη στο διήγη-
μα της Πηνελόπης Δέλτα «Η 
καρδιά της Βασιλοπούλας». 
24/8. «Χένσελ και Γκρέτελ» 
– Η παιδική παράσταση της 
Κάρμεν Ρουγγέρη. 5/9. «Ό-

νειρο Καλοκαιρινής Νύ-
χτας» από τη θεατρική ομά-
δα «Μαγικές Σβούρες». 
Βασιλικό Θέατρο (Πλατεία 
Λευκού Πύργου, τηλ. 2315 
200200): «Ασκητική» του Νί-
κου Καζαντζάκη, έως τις 28 
Σεπτεμβρίου, κάθε Τρίτη στις 
9 μ.μ. «After the Campsite: 
Από δω κι εμπρός», έως 30 
Σεπτεμβρίου. Κάθε Πέ-
μπτη, στις 9 μ.μ. , σε σκηνο-
θεσία Μιχάλη Σιώνα. «Δε σε 
ξέχασα ποτέ». Κάθε Τετάρτη 
στις 9 μ.μ. Μουσικοθεατρική 
παραγωγή σε σκηνοθε-
σία Μιχάλη Σιώνα. «Οι ηλίθι-
οι», κάθε Παρασκευή στις 9 
μ.μ. έως τέλος Σεπτεμβρίου. 
Μετάφραση: Ερρίκος Μπε-
λιές. Σκηνοθεσία: Γρηγόρης 
Παπαδόπουλος. 
Θέατρο Δάσους (Σειχ Σου, 
τηλ. 231 021 8092): Από 21 
έως 23/9, ώρα 9.15 μ.μ. 
«Εκκλησιάζουσες» του Αρι-
στοφάνη σε Διασκευή – 
Σκηνοθεσία του Αλέξαν-
δρου Ρήγα.

IΔIΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΑΛΛIΑΡΗΣ-ΠΑIΔΕIΑ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΛΛIΑΡΗΣ
Σύμβουλος έκδ.: Φώτης Κουτσαμπάρης Δημόσιες σχέσεις: Άννα Κανέλογλου.
Αρθρογράφοι: Αναστάσιος Μαράς, Ρούλα Γκόλιου. 
Διαφημιστικό τμήμα: Xρύσα Μωυσιάδου. , σελιδοποίηση: Eκδοτικό τμήμα MAΛΛIAPHΣ-ΠAIΔEIA 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: RASTER ONE
Σ' αυτό το φύλλο συνεργάστηκαν: Ιορδάνης Αβραμίδης, Αικατερίνη Μασάδη, Ανδρέας Μαυρογκίκας, Μιχάλης 
Μήτσης, Μιχάλης Παπαθανασίου, Μαρία Ντέντου.
Τα κείμενα που υπογράφονται δεν εκπροσωπούν απαραίτητα τις απόψεις της εφημερίδας. Χειρόγραφα 
που στέλνονται στη διεύθυνση της εφημερίδας, είτε δημοσιεύονται, είτε όχι, δεν επιστρέφονται.

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

Μηνιαία πολιτιστική εφημερίδα

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

Προς λογοτέχνες - συγγραφείς  

- εκπαιδευτικούς - ιδρύματα

-επαγγελματίες κ.ά.

Εκδόσεις
ποιότητας

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

Αναλαμβάνουμε να 

εκδώσουμε: το βιβλίο σας,

στην καλύτερη ποιότητα

και τιμή

αναλαμβάνουμε επίσης:

Πληροφορίες:  

τηλ. 2310 276926,  

2310 277113  

 (εσωτ. 9) kai  άλλα έντυπαkai  άλλα έντυπα
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Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-
2022», που υπερψηφίστηκε τον Ιού-
νιο στη βουλή.
«Βασικό εργαλείο στην προσπάθεια 
επίτευξης πραγματικής ενδογενούς 
ανάπτυξης είναι η υποστήριξη της 
δημόσιας εκπαίδευσης με στόχο 
τη μείωση των αποκλίσεων και ανι-
σορροπιών, την ισότιμη πρόσβαση 
και την διασφάλιση του καθολικού 
δικαιώματος των σπουδών σε όλες 
τις ομάδες του πληθυσμού, συμπε-
ριλαμβανομένων και των πλέον ευ-
άλωτων», όπως υποστηρίζει η κυ-
βέρνηση.

Οι μεταρυθμίσεις και οι πα-
ρεμβάσεις που προγραμ-
ματίστηκαν να υλοποιη-
θούν σε όλα τα επίπεδα 

εκπαίδευσης, είναι:
• Νομοθέτηση της 14χρονης υποχρε-
ωτικής εκπαίδευσης.
• Εφαρμογή νέου Εβδομαδιαίου Ω-
ρολόγιου Προγράμματος Διδασκα-
λίας με τη θεσμοθέτηση του Ενιαίου 
τύπου Ολοήμερου Ολιγοθέσιου Δη-
μοτικού και του Ολοήμερου Προ-
γράμματος στα 830 Ολιγοθέσια Δη-
μοτικά (Μονοθέσια, Διθέσια και 
Τριθέσια) με την εισαγωγή όλων των 
διδακτικών αντικειμένων που υπάρ-
χουν σήμερα στα 4/θέσια και άνω 
Δημοτικά.
• Σταδιακή μείωση του αριθμού 
μαθητών ανά τμήμα, από 25 σε 22, 
σε Νηπιαγωγείο και Δημοτικό. Μεί-
ωση σε 25 των μαθητών/τριών των 
τμημάτων Ομάδων Προσανατολι-
σμού του ΓΕΛ και των Ειδικοτήτων 
των ΕΠΑΛ.
• Επέκταση και αξιοποίηση των νέ-
ων τεχνολογιών στις μονάδες της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
• Σταδιακή επέκταση σε όλα τα Δη-
μοτικά Σχολεία του προγράμματος 
«Σχολικά Γεύματα» που υλοποιείται 
σε συνεργασία με το Υπουργείο Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
• Ανανέωση και εξορθολογισμός των 
ωρολογίων προγραμμάτων και της 
διδακτέας ύλης και προετοιμασία 
νέων προγραμμάτων σπουδών και 
νέου διδακτικού υλικού.
• Πιλοτική εφαρμογή της περιγρα-
φικής αξιολόγησης και της παιδαγω-
γικής Freinet στην υποχρεωτική εκ-
παίδευση.
• Ανασυγκρότηση των δύο τελευταί-
ων τάξεων του Λυκείου. Αλλαγή του 
τρόπου εισαγωγής στα ΑΕΙ.
• Ενίσχυση μη εξετασιοκεντρικών 
μεθόδων αξιολόγησης των μαθητών/
τριών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευ-

ση (δημιουργικές και συνθετικές 
εργασίες).
• Εφαρμογή προγραμμάτων ενισχυ-
τικής διδασκαλίας και πρόσθετης 
διδακτικής στήριξης.
• Ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής 
στην κατεύθυνση της ενταξιακής 
εκπαίδευσης, με στόχο τη βέλτιστη 
υποστήριξη και την ομαλή ένταξη 
των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτι-
κές ανάγκες, με την αύξηση των δο-
μών, τον εκσυγχρονισμό των προ-

γραμμάτων σπουδών και την ανά-
πτυξη εκπαιδευτικού υλικού προ-
σβάσιμου για ΑΜΕΑ.
• Δημιουργία νέας δομής και περιε-
χομένου του Επαγγελματικού Λυκεί-
ου. Νέα Προγράμματα Σπουδών. 
Καθιέρωση και λειτουργία 4ου μετα-
λυκειακού έτους - τάξης μαθητείας 
σταδιακά σε όλες τις ειδικότητες για 
τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ.
• Δημιουργία διετών δομών που θα 
δίνουν επαγγελματικές πιστοποιή-

σεις ευρωπαϊκών προδιαγραφών ε-
ντός των Πανεπιστημίων και των 
ΤΕΙ και στις οποίες θα έχουν προνο-
μιακή πρόσβαση οι απόφοιτοι των 
ΕΠΑΛ.
• Ενίσχυση της εκπαίδευσης των 
προσφύγων, των μεταναστών και των 
Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων, των 
παιδιών Ρομά και των μουσουλμανο-
παίδων.
• Ένταξη όλων των προσφυγόπου-

Οι αλλαγές στην παιδείαΣυνέχεια από τη σελ. 1

Συνέχεια στη σελ. 4
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λων στο πρωινό Ωρολόγιο Πρό-
γραμμα. Ήδη λειτουργούν 794 τά-
ξεις υποδοχής σε δημοτικά σχολεία 
της χώρας και 181 τάξεις σε δευτε-
ροβάθμια σχολεία.
• Αποτίμηση και επανασχεδιασμός 
του θεσμού των πειραματικών και 
των προτύπων σχολείων, με επέκτα-
ση των πειραματικών σχολείων και 
στην επαγγελματική και στην ειδική 
εκπαίδευση.
• Δημιουργία Δικτύου Συστήματος 
Βιβλιοθηκών σε 1.000 Δημοτικά. 
Επαναλειτουργία των σχολικών βι-
βλιοθηκών της δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης.
• Δημιουργία Εθνικού Συστήματος 
Επιμόρφωσης που θα εξασφαλίζει 
τη διαρκή επιμόρφωση του διδακτι-
κού προσωπικού σε συνεργασία με 
το ΙΕΠ.
• Θεσμοθέτηση πλαισίου Σχεδια-
σμού και Αποτίμησηςτου Εκπαιδευ-
τικού Έργου της σχολικής μονάδας 
σε συνεργασία με το ΙΕΠ.
• Νομοθετική πρωτοβουλία για 
νέο θεσμικό πλαίσιο Επιλογής Στε-
λεχών της εκπαίδευσης και σχεδι-
ασμός και θεσμοθέτηση πλαισίου 
Αξιολόγησής τους, σε συνεργασία 
με το ΙΕΠ.
• Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής 
Εκπαίδευσης.
• Οργανωτική και λειτουργική 
αναβάθμιση των Πανεπιστημίων 
και ΤΕΙ και σύνδεσή τους με τα 
Ερευνητικά Κέντρα σε ενιαίο χώρο, 
δημιουργία Ακαδημαϊκών Συμβου-
λίων Ανώτατης Εκπαίδευσης και 
Έρευνας.
• Ενίσχυση του επιστημονικού δυ-
ναμικού των ιδρυμάτων με την πρό-
σληψη νέων μελών επιστημονικού 

προσωπικού.
• Ανάπτυξη προγραμμάτων υπο-
τροφιών με στόχο την ενίσχυση της 
έρευνας και την αξιοποίηση του 
νέου επιστημονικού δυναμικού.
• Κανονικοποίηση και εξορθολογι-
σμός των μεταπτυχιακών σπουδών, 
καθώς και αυστηρός έλεγχος του 
κόστους κάθε μεταπτυχιακού προ-
γράμματος.
• Αλλαγές στη Διοίκηση των Πα-
νεπιστημίων: αλλαγές στον τρόπο 
εκλογής των διοικήσεων, επαναφο-
ρά πρυτανικού συμβουλίου, φοιτη-
τική συμμετοχή στα όργανα, κατάρ-
γηση των Συμβουλίων Ιδρυμάτων.
• Δυνατότητες για συνδεδεμένα 
πτυχία (joint degrees).
• Ενίσχυση του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου και ενίσχυση 
του κοινωνικού του ρόλου, αλλαγή 
των διαδικασιών πρόσβασης.
• Απλοποίηση της διαδικασίας σύ-
ναψης ατομικών συμβάσεων με 
στόχο την παύση των εργολαβιών 
για την τεχνική και διοικητική υπο-

στήριξη των Πανεπιστημίων και 
των ΤΕΙ.
• Ενδυνάμωση της συνέργειας των 
ελληνικών ιδρυμάτων με ομοταγή 
ευρωπαϊκά και μη ώστε να προα-
χθεί η έρευνα, η διδασκαλία και ο 
πολιτισμός.
• Χαρτογράφηση ελληνικών εδρών 
σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, 
καθώς και τμημάτων ελληνικής 
γλώσσας (ΤΕΓ) με σκοπό τη δια-
βάθμιση αναγκών για την προώθη-
ση της ελληνικής παιδείας στο εξω-
τερικό (γλώσσα – πολιτισμός).
• Λειτουργία των Δομών Απασχό-
λησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) 
στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.
• Υποστήριξη και ανάπτυξη υποδο-
μών ερευνητικών και τεχνολογικών 
φορέων.
• Ενίσχυση του ερευνητικού προ-
σωπικού της χώρας.
• Υποστήριξη των νέων επιστημό-
νων μέσω υποτροφιών για υποψή-
φιους διδάκτορες, χρηματοδότησης 
ερευνητικών έργων μεταδιδακτό-

ρων από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευ-
νας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) που 
λειτουργεί από το 2016.
• Υποστήριξη του ερευνητικού 
έργου μελών ΔΕΠ/Ερευνητών και 
προκηρύξεις για την προμήθεια 
ερευνητικού εξοπλισμού από το 
ΕΛΙΔΕΚ με σκοπό την ανάσχεση 
της φυγής τους στο εξωτερικό.
• Διασύνδεση των ερευνητικών φο-
ρέων και των ιδρυμάτων ανώτατης 
εκπαίδευσης με την παραγωγική 
διαδικασία με την προκήρυξη Β’ 
κύκλου της δράσης «Ερευνώ-Δημι-
ουργώ-Καινοτομώ».
• Σχεδιασμός και υλοποίηση εμβλη-
ματικών δράσεων σε τομείς εθνικής 
προτεραιότητας. Ενδεικτικά αναφέ-
ρονται: Πολιτισμός και Επιστήμη, 
Ιατρική Ακριβείας, Αγροδιατροφή, 
Κλιματική Αλλαγή.
• Ενίσχυση της καινοτόμου επιχει-
ρηματικότητας:
α) Δημιουργία και λειτουργία του 
Υπερταμείου Επιχειρηματικών 
Συμμετοχών Equifund με ειδικό 
Ταμείο Καινοτομίας για τη δημι-
ουργία και στήριξη νεοφυών καινο-
τόμων επιχειρήσεων και start ups.
β) Στήριξη και ενίσχυση του στε-
λεχιακού δυναμικού τμημάτων 
R&D εγχώριων επιχειρήσεων και 
προσέλκυση στην Ελλάδα εταιρει-
ών υψηλής έντασης γνώσης από το 
εξωτερικό.
γ) δημιουργία συστάδων καινοτό-
μων επιχειρήσεων (clusters) και 
Κέντρων Ικανοτήτων (competence 
centers).
• Ενίσχυση Διεθνών και Ευρωπαϊ-
κών Συνεργασιών μέσω της υλοποί-
ησης Ευρωπαϊκών ή Διακρατικών 
Συμφωνιών.

 Οι αλλαγές στην παιδείαΣυνέχεια από τη σελ. 3
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κατ’ άλλους να αφομοιωθούν, από 
τα εγγύτερά τους ΑΕΙ. 

Με τον τρόπο αυτό ο χάρτης των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των της χώρας πρόκειται να αλλά-
ξει δραματικά, καθώς θα ολοκληρω-
θεί η σχεδιαζόμενη αναδιάταξη της 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρό-
κειται για το τέλος της αρχής «κάθε 
πόλη και ΤΕΙ», η οποία αποτελούσε 
απόσπασμα των «πάγιων και διαρ-
κών αιτημάτων» της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, αλλά και προεκλογι-
κή υπόσχεση κάθε Κυβέρνησης και 
Αντιπολίτευσης. 

Ταυτόχρονα, πρόκειται για το τέ-
λος της πορείας για την ανωτατο-
ποίηση των ΤΕΙ, τα οποία αρχικά 
λειτούργησαν στην Τεχνική Εκ-

παίδευση ως ΚΑΤΕ, το 1977 ανα-
βαθμίστηκαν σε ΚΑΤΕΕ, το 1983 
έγιναν ΤΕΙ και το 2001 ΑΤΕΙ. 

Στην πραγματικότητα, η αποτε-
λεσματικότητα της νομικής ρύθμι-
σης του 2001 αμφισβητήθηκε από 
πολλούς Πανεπιστημιακούς και γι’ 
αυτό πολεμήθηκε ιδιαίτερα. Έτσι, 
το όραμα για μια ουσιαστική ανω-
τατοποίηση-«πανεπιστημοποίηση» 
των ΤΕΙ οδηγείται τελικά στην 
πραγμάτωσή του. 

Σε κάθε περίπτωση τα επόμενα 
χρόνια το ΤΕΙ Ιονίων νήσων, εάν 
τελικά τελεσφορήσουν οι σχετικές 
διαπραγματεύσεις, αναμένεται να 
ενωθεί με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 
το ΤΕΙ Ηπείρου με το Πανεπιστή-
μιο Ιωαννίνων, το ΤΕΙ Θεσσαλίας 

και το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το ΤΕΙ 
Δυτ. Ελλάδας με το Πανεπιστήμιο 
Πατρών. 

Σε αναζήτηση Πανεπιστημίου-
υποδοχέα βρίσκονται τα λοιπά ΤΕΙ, 
τα οποία συζητούν με διάφορα ΑΕΙ. 
Στο πλαίσιο αυτό θρυλείται η αφο-
μοίωση του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Σίν-
δου από το ΑΠΘ και του ΤΕΙ Κε-
ντρικής Μακεδονίας από το Διεθνές 
Πανεπιστήμιο Ελλάδος. 

Η αναδιάταξη της Τριτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης κινείται στη σω-
στή κατεύθυνση, καθώς θα εκλογι-
κεύσει το πλαίσιο παροχής πτυχίων 
και επαγγελματικών δικαιωμάτων 
στην Ελλάδα. Αυτό συμβεί μέσα 
από την κατάργηση πολλών ομο-

ειδών Τμημάτων και πτυχίων χω-
ρίς εμφανή χρησιμότητα ή πανε-
πιστημιακή συγκρότηση σπουδών. 
Ταυτόχρονα, όλοι οι απόφοιτοι θα 
αποκτήσουν επαγγελματικά δικαι-
ώματα με ξεκάθαρα όρια, τα οποία 
δεν είχαν αποκτήσει έως σήμερα 
εξαιτίας της αντιπαλότητας Σχο-
λών των ΑΕΙ με τις αντίστοιχες 
των ΤΕΙ. 

Τέλος, θα μειωθεί η πολυνομία 
στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην 
οποία θα ανήκουν πλέον: τα Πανε-
πιστήμια, οι Ανώτατες Εκκλησια-
στικές Ακαδημίες, οι Παραγωγικές 
Σχολές του Στρατού και των Σωμά-
των Ασφαλείας, καθώς και οι Ακα-
δημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Αναδιάταξη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα



Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς 5Αύγουστος - Σεπτέμβριος  2018

την συμμετοχή. 
Όπως τόνισε η διοίκηση της 

ΔΕΘ-Helexpo σε παρουσίαση της 
διοργάνωσης που είχε κάνει στο 
προξενικό σώμα, οι «μηχανές» του 
εθνικού εκθεσιακού φορέα δουλεύ-
ουν στο… φουλ για την άρτια προ-
ετοιμασία της Έκθεσης του Σεπτεμ-
βρίου.

«Στόχος μας είναι η 83η ΔΕΘ να 
αναδειχθεί στην καλύτερη όλων των 
εποχών τόσο σε αριθμό επισκεπτών 
και εκθετών όσο και σε πολιτιστικά 
δρώμενα» σημείωσε ο πρόεδρος 
της ΔΕΘ-Helexpo, κ. Τάσος Τζή-
κας. Παράλληλα, υπογράμμισε τα 
δύο βασικά στρατηγικά «στοιχήμα-

τα» της εταιρείας, που είναι η διε-
θνοποίηση –η οποία και οδήγησε 

στη συμμετοχή των ΗΠΑ στην 83η 
ΔΕΘ- αλλά και η ανάπλαση του Διε-
θνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσα-
λονίκης.

Έκθεση - σταθμό χαρακτήρισε 
από την πλευρά του την 83η ΔΕΘ ο 
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακε-
δονίας, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, 
σημειώνοντας πως το γεγονός ότι 
συμμετέχουν οι ΗΠΑ ως τιμώμενη 
χώρα είναι το σημαντικότερο στη 
σύγχρονη ιστορία του θεσμού. Τό-
νισε μάλιστα ότι μέσω της Έκθεσης 
θα δοθεί η ευκαιρία στις ελληνικές 
και τις αμερικανικές επιχειρήσεις 
να έρθουν σε καλό επίπεδο γνωριμί-
ας και συνεργασίας, ενώ παράλληλα 
θα σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα για 
τη χώρα και την περιοχή ότι παρα-
μένει προσηλωμένη στις ιστορικές 
της σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννης Μπου-
τάρης, υπογράμμισε την στενή και 
αποτελεσματική συνεργασία του 
δήμου με τη διοίκηση της ΔΕΘ-

Helexpo σε όλα τα επίπεδα, ενώ 
τόνισε πως η παρουσία των ΗΠΑ 
στην 83η ΔΕΘ είναι σημαντική για-
τί αποκαθιστά ισορροπίες. «Μπορεί 
να είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, έχουμε όμως και παραδο-
σιακούς δεσμούς με τις ΗΠΑ» εξή-
γησε και διαβεβαίωσε ότι ο δήμος 
θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του 
για να υποστηρίξει τη φετινή έκθε-
ση και να είναι εορταστική η ατμό-
σφαιρα.

Στην ανάδειξη της δέσμευσής 

της στην Βόρεια Ελλάδα στοχεύει 
η αμερικανική κυβέρνηση μέσω της 
συμμετοχής στην 83η ΔΕΘ, όπως 
τόνισε η Αμερικανίδα Γενική Πρό-
ξενος στη Θεσσαλονίκη, κα Rebecca 
Fong, η οποία επισήμανε πως η 
αμερικανική πλευρά δίνει ιδιαίτερη 
βαρύτητα στη σχέση της με τη χώρα 
μας. Στο πλαίσιο αυτό την 83η ΔΕΘ 
θα επισκεφτεί υψηλόβαθμη Αμερι-
κανική αντιπροσωπεία, στην οποία 
θα περιλαμβάνεται και ο Υπουργός 
Εμπορίου των ΗΠΑ, κ. Wilbur Ross. 

Την ευχή του να παραμείνει το 
αμερικανικό περίπτερο και στις 
επόμενες ΔΕΘ και να μην αποτελέ-
σει η αμερικανική συμμετοχή ένα 
σύντομο πέρασμα εξέφρασε ο εκ-
πρόσωπος του Ελληνοαμερικανικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Αθα-
νάσιος Κουϊμτζής, τονίζοντας πως 
πρέπει να αρπάξουμε την ευκαιρία 
της παρουσίας των ΗΠΑ στην 83η 
ΔΕΘ.

«Είμαστε πολύ υπερήφανοι για 
την 83η ΔΕΘ. Φέτος θα ζήσουμε το 
‘’αμερικανικό όνειρο’’ στη Θεσσα-
λονίκη» τόνισε από την πλευρά του 
ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-
Helexpo, κ. Κυριάκος Ποζρικίδης, 
κάνοντας μια συνοπτική παρουσί-
αση της επικείμενης διοργάνωσης. 
Σημείωσε μάλιστα πως, εκτός από 
τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, 
θα συμμετάσχουν στην 83η ΔΕΘ και 
πολλές μικρές που δεν έχουν καμία 
παρουσία στην Ευρώπη, ενώ θα εί-
ναι πολλές οι εκπλήξεις στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων για την τιμώμενη 
χώρα.

Με τις ΗΠΑ ως Τιμώμενη Χώρα   8 με 16 Σεπτεμβρίου η 83η ΔΕΘ
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Κυκλοφόρησε το περιοδικό ΦΙΛΌΛΌΓΌΣ 
του Συλλόγου Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ 

κυκλοφόρησε το νέο 

τεύχος 171-172

από τις εκδόσεις

Tο διπλό τεύχος του περιοδικού «Φιλόλογος» κυκλο-
φόρησε με κείμενα και άρθρα διακεκριμένων επιστημό-
νων. Το περιοδικό του Συλλόγου Αποφοίτων Φιλοσοφικής 
Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  επα-
νεκδίδεται από τον οργανισμό Μαλλιάρης Παιδεία, με τε-
τραμηνιαία περιοδικότητα.

Το τεύχος περιέχει: Σημείωμα του δ.σ. του Συλλόγου 
«Φιλόλογος» με τίτλο «Νέα αφετηρία».

Κείμενα
Σελίδες για τον Μιχάλη Σετάτο (1929-2017: «Μνήμη Μι-

χάλη Σετάτου» της Άννας Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, «Μι-
χάλης Σετάτος (1929-2017)» του Γιώργου Παπαναστασί-
ου, «Αδύνατες και δυνάμει γλωσσικές Κατασκευές» της 
Άννας Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, «Μορφοφωνολογική 
περιγραφή των αποκομμάτων της Ελληνικής» της Ανθής 
Ρεβυθιάδου, «Το λόγιο επίπεδο της σύγχρονης κοινής νέ-
ας ελληνικής ως γλωσσική χρήση και διδακτικός στόχος: 
κατάρα ή ευχή;» του Ασημάκη Φλιάτουρα, «Το χρονικό 
μιας σκιαμαχίας: Ως και Σαν» του Γιάννη Βελούδη, «Από 
τη χειρόγραφη στην ηλεκτρονική γραφή» του Γεώργιου 
Μπαμπινιώτη, «Ο έκτος τόμος του Ιστορικού Λεξικού της 

Ακαδημίας Αθηνών» του Γιώργου Παπαναστασίου «Μορ-
φολογική επεξεργασία και μορφολογικές διαταραχές» της 
Χριστίνας Μανουλίδου, «Κατάρτιση και εφαρμογή προ-
γράμματος γνωστικής παρέμβασης σε παιδί με Αναπτυξι-
ακή Γλωσσική Διαταραχή. Αξιολόγηση της αποτελεσματι-
κότητας και εκπαιδευτικές προεκτάσεις» των Αικατερίνης 
Αράπογλου-Σταυρούλας Σταυρακάκη- Ιωάννας Τάλλη – 
Μαρία Βλασσοπούλου.

 Άρθρα
«Κακριδής και Κριαράς στην τελευταία κερδισμένη μά-

χη της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης (1987)», του Ηλία 
Σπυρόπουλου, «Εταίρες – Οι πιο χειραφετημένες γυναί-
κες της Αθήνας;», του Βασίλη Λεντάκη.

Βιβλιοπαρουσιάσεις
«Mary Beard, SPQR. Ιστορία της Αρχαίας Ρώμης (μτφ. 

Κώστας Κουρεμένος), Αθήνα, 2017, εκδ. Αλεξάνδρεια» 
από τον Βασίλη Φυντικόγλου, «Robert Maltby – Kenneth 
Belcher, Τα λατινικά: Μαθαίνοντας την γλώσσα από τις πη-
γές (Απόδοση, προσαρμογή: Ευάγ. Καρακάσης, Ελ. Περά-
κη-Κυριακίδου), Σμίλη, Αθήνα, 2017, σελ. 360», από την 
Ανθοφίλη Καλλέργη.

Σχ. 17χ24, 
σελ. 144, 

τιμή 6€



Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς6 Αύγουστος - Σεπτέμβριος  2018

Στα καταστή-
ματά μας, θα 
βρείτε όλα τα 
νέα παιχνίδια, 
αλλά και κλασι-
κά, εκπαιδευτι-
κά, bebe, κ.ά.

Παιχνίδια 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€

waboba
moon ball 

6,00€

Μαγική Άμμος 
Εργοτάξιο

Μπουλντόζας 
25,00€

Kαφετιέρα 
bebe 9,70€

Ρολόι πυτζαμοήρωες 5,60€

Εργαστήριο 
pom pom 
34,99€

Tί ώρα 
είναι;
4,65€

Κατασκευή σπι-
τιού με αληθινά 
τούβλα
 39,00€

Top that!
επιτραπέζιο
μαγικά 18,50€

πιανάκι bebe 10,99€

Επιτραπέζιο με κάρτες 
Yoga 5,20€ Επιτραπέζιο με κάρτες  

H μάχη των φύλων 5,20€

Βarbie
αμέτρητες 

κινήσεις
14,99€

Εξυπνούλης 
Μαμάδες 

Και Μικρά
5,00€

Lalaloopsy
19,99€

προτάσεις απο τα βιβλιοπωλεία
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Συνέντευξη με τον Αθανάσιο Φρυγανιώτη  

Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη: Νεανική φρεσκάδα 
αλλά και μακρόχρονη εμπειρία

Umbrella – Πρότυπος παιδικός σταθμός στην Περαία

Η ιστορία των Εκπαιδευτηρίων Φρυ-
γανιώτη ξεκινά από το 1953, με την 
ίδρυση του πρώτου σχολείου. Για τη 
φιλοσοφία και τις δραστηριότητες των 
εκπαιδευτηρίων μίλησε στα «Πολιτι-
σμικά» ο ιδιοκτήτης και διευθυντής των 
εκπαιδευτηρίων κ. Αθανάσιος Π. Φρυ-
γανιώτης.

Ερ. Ποια είναι η φιλοσοφία των Εκ-
παιδευτηρίων Φρυγανιώτη;
Απ. Είναι δύσκολο για μας να εκφρά-
σουμε, ακόμα και να περιγράψουμε 
μέσα σε λίγες γραμμές, την πολυσύνθετη 
προσπάθειά μας για να καλλιεργήσουμε 
πνευματικά, μορφωτικά και ηθικά τα 
παιδιά μας. Οι στόχοι μας υπαγορεύ-
ονται από την αγάπη, τον ανθρώπινο 
χαρακτήρα και την επιστημονική πλη-

ρότητα. Η ελεύθερη σκέψη, η κριτική 
ικανότητα, το δημιουργικό πνεύμα, ο 
σεβασμός για το περιβάλλον και τον 
άνθρωπο αποτελούν κατευθυντήριες 
έννοιες της σχολικής καθημερινότητας 
στα Εκπαιδευτήριά μας. Προσφέρουμε 
στους μαθητές μας υψηλής ποιότητας 
παιδεία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες 
του κάθε παιδιού. Το φιλικό και ζεστό 
περιβάλλον των Εκπαιδευτηρίων μας 
αποτελεί πάντα σημαντικό παράγοντα 
στην υλοποίηση των στόχων μας. Με 
ιδιαίτερη στοργή και ενδιαφέρον σκύ-
βουμε στις ανησυχίες και τις αναζητή-
σεις των νέων ανθρώπων, οπλίζοντάς 
τους με δύναμη και αισιοδοξία για τη 
ζωή. Πιστεύουμε ότι κάθε μορφωτικό 
αγαθό μπορεί να βλαστήσει μόνο μέσα 
από σχέσεις υγιείς και ευτυχισμένες, 
σχέσεις εμπιστοσύνης που μόνο το 
οικογενειακό περιβάλλον που προσφέ-
ρουμε μπορούν να καλλιεργηθούν και 
με την προσωπική μας φροντίδα να 
καρποφορήσουν.
Ερ. Ποιες βαθμίδες υπάρχουν στα Εκ-
παιδευτήριά σας; 
Απ. Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη με 
νεανική φρεσκάδα αλλά  και μακρό-
χρονη εμπειρία και ωριμότητα δια-
νύουν την έκτη δεκαετία της ύπαρξης 
τους. Όλα αυτά τα χρόνια δημιούργησαν 

σχολεία σε υπερσύγχρονα  διδακτήρια  
τόσο στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση με  
Παιδικό Σταθμό – Νηπιαγωγείο -  Δη-
μοτικό  όσο και στη Δευτεροβάθμια  με  
Γυμνάσιο  και Λύκειο.
Ερ. Μέσα από ποιες άλλες  δραστηρι-
ότητες ενισχύετε το εκπαιδευτικό σας 
έργο;
Απ. Σ’ ένα «Ανοικτό Σχολείο» πέρα 
από την βασική εκπαίδευση σημαντικό 
ρόλο παίζουν όλες οι άλλες πρόσθετες 
δραστηριότητες που προσφέρει το Σχο-
λείο μας, όπως:
Για τον Παιδικό Σταθμό το Νηπιαγω-
γείο και το Δημοτικό Σχολείο: Θεατρι-
κό παιχνίδι, δραματοποίηση, κουκλο-
θέατρο, μουσική προπαιδεία, ρυθμική 

αγωγή, κινητικά παιχνίδια,  εικαστικά, 
χειροτεχνίες, προγραφικά παιχνίδια, 
μουσειακή αγωγή, εργαστήρι φυσικών 
επιστημών, οργανωμένες επισκέψεις, 

πληροφορική, περιβαλλοντική αγωγή, 
και διάφορες καλλιτεχνικές και αθλητι-
κές εκδηλώσεις και γιορτές.
Για το Γυμνάσιο – Λύκειο: Μουσική, 
Θέατρο, Κινηματογράφος, Ποίηση, Λο-
γοτεχνία, Πληροφορική, Αθλητισμός, 
Περιβαλλοντικά προγράμματα, συμμε-
τοχή σε διαγωνισμούς και πολλά άλλα.
Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη, Νηπιαγω-
γείο – Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο. 
Πεύκα (Ρετζίκι), τηλ. 2310 673565, 
692940, e-mail: info@fryganiotis.gr, 
www. fryganiotis.gr

Ο πρότυπος παιδικός σταθμός Umbrella 
δημιουργήθηκε το 2017 από την 
Τατιάνα Βρεττάκου, Νηπιαγωγό με 
μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική 
αγωγή και στην εκπαίδευση του 
αποτελεσματικού δασκάλου (Gordon) , 
και την Μαρία Βρεττάκου, με σπουδές 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και 
μεταπτυχιακές σπουδές στην Διοίκηση 
Ολικής Ποιότητας (ΜΒΑ – TQM).
Ο παιδικός σταθμός Umbrella 
στελεχώνεται από μία εκπληκτική 
ομάδα καταρτισμένων εκπαιδευτικών 
και εξωτερικών συνεργατών που 
πυρήνα της αποτελεί η αγάπη για το 
παιδί.
Η φιλοσοφία μας έγκειται στην αγάπη 
μας για το παιδί καθώς και στην 

προσπάθεια να δημιουργήσουμε ένα 
περιβάλλον που το παιδί θα αυτενεργεί, 
θα μαθαίνει, θα εξερευνεί με στόχο 
την έκφραση και ενδυνάμωσή του. 
Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τα 
παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, 
συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά 
μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων 
στόχων της εκπαίδευσης με βασικό 
γνώμονα την ενσυναίσθηση.
Στόχοι μας είναι η πολύπλευρη ανάπτυξη 
των παιδιών, η κοινωνικοποίησή 
τους, η ενθάρρυνση της συνεργασίας 
ανάμεσα στα παιδιά, η έκφραση των 
συναισθημάτων τους, η καλλιέργεια της 
πρωτοβουλίας και της υπευθυνότητας 
και η κατάκτηση της γνώσης μέσα από 
το παιχνίδι. Τα παιδιά ενθαρρύνονται 

να κατανοούν τον διπλανό τους και 
μαθαίνουν να εκφράζουν και να 
διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους.
Στον παιδικό σταθμό Umbrella 
δεχόμαστε με πολλή αγάπη παιδάκια 
από την τρυφερή ηλικία των 2,5 ετών 
έως και πριν την εγγραφή στα μεγάλα 
νήπια.

Οι εγκαταστάσεις
Δημιουργήσαμε τον πρότυπο παιδικό 
σταθμό Umbrella στην καρδιά 
της Περαίας σε έναν χώρο 800 
τετραγωνικών μέτρων με σκοπό να 
καλύψουμε τις ανάγκες κάθε παιδιού 
και γονέα, τηρώντας όλες τις σύγχρονες 
προδιαγραφές ασφαλείας.
Αίθουσες μεγάλες και φωτεινές, 
κλιματισμός σε όλους τους χώρους και 
ένα ασφαλές περιβάλλον σχεδιασμένο 
έτσι ώστε να προστατεύει την υγεία και 
την ασφάλεια των παιδιών είναι μόνο 
μερικά από τα χαρακτηριστικά του 
Umbrella.

Παροχές
• Προανάγνωση και Προγραφή
• Μαθηματικές έννοιες
• Φυσικές επιστήμες
• Μελέτη Περιβάλλοντος
• Αγωγή υγείας
• Φυσική Αγωγή
• Εξοικείωση με Η/Υ

• Κουκλοθέατρο
• Αθλητικές δραστηριότητες
• Αγγλικά
• Γερμανικά
• Εργαστήρι εικαστικών
• Παιχνίδια συνεργασίας
• Μουσικοκινητικά παιχνίδια
• Θεατρικό παιγνίδι
• Σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα
• Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές 

εκδρομές
• Εκδηλώσεις και γιορτές
• Εξατομικευμένη ενημέρωση γονέων
• Σχολείο για γονείς
• Workshops με γονείς και παιδιά
• Λαχανόκηπος και Θερμοκήπιο
• Φάρμα μικρών ζώων
• Ειδική αίθουσα ύπνου
• Μπαλέτο
• Μοντέρνος χορός
• Baby yoga
• Ασκήσεις ευφυίας
• Θέατρο σκιών
Ρωμανού 29, Περαία Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 239230 4366, 697 557 7777

Αθανάσιος και Ευφημία Φρυγανιώτη



ΣΧΟΛΙΚΑ Βιβλία τσάντες κασετίνες τετράδια κ.ά.
όλες οι επώνυμες τσάντες και κασετίνες
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Κολέγιο ΔΕΛΑΣΑΛ

Στις 14 Οκτωβρίου 1888, 5 Frères 
(Αδελφοί) έφθασαν ατμοπλοϊκώς στη 
Θεσσαλονίκη. Την επόμενη μέρα, άρ-
χισαν στις εγκαταστάσεις της Σχολής 
Λαζαριστών τα πρώτα τους μαθήματα. 

Το 1895, η Σχολή μεταφέρθηκε στην οι-
κία Σαρνώ. Εκεί χτίστηκε η νέα Σχολή 
και το 1926 το νέο κτίριο ( όπου σήμερα 
στεγάζονται τα διοικητικά δικαστήρια).

Το 1968, μεταφέρεται στις σύγχρο-
νες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του στο 
Ρετζίκι (Πεύκα). Σήμερα, το Κολέ-
γιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» συνεχίζει δυναμικά 
να προσφέρει τις υπηρεσίες του στη 
σπουδάζουσα νεολαία της πόλης μας, 
ξεκινώντας από τον Παιδικό Σταθμό, το 
Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό ως το Γυ-

μνάσιο και το Λύκειο.

Το «ΔΕΛΑΣΑΛ», σεβόμενο απόλυτα 
την ελευθερία συνείδησης του ατόμου, 
δέχεται μαθητές χωρίς θρησκευτικές, 
δογματικές, πολιτικές, φυλετικές, οι-
κονομικές και κοινωνικές διακρίσεις. 
Έτσι, εξασφαλίζει την αποδοχή της 
διαφορετικότητας του άλλου, την 
αμοιβαία κατανόηση και την εκτίμη-
ση, καθώς και τον σεβασμό της ιδι-
αιτερότητας του καθενός. Ο μαθητής 
βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέρο-
ντος της εκπαιδευτικής πράξης, η οποία 
πάνω απ’ όλα είναι έργο αγάπης.

Το λασαλιανό σχολείο, επίκαιρο όσο 
ποτέ, βοηθάει τους μαθητές του, όχι 
μόνο να αποκτήσουν γνώσεις και εφό-

δια, αλλά και να δώσουν νόημα στη ζωή 
τους. Το Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» συνε-
χώς εξελίσσεται και εκσυγχρονίζεται, 
ώστε, πάντα επίκαιρο, να ανταποκρί-
νεται στις ανάγκες των μαθητών του. 
Αποτελεί, για την πόλη της Θεσσαλονί-
κης, κοιτίδα μόρφωσης, αγωγής, πολιτι-
σμού και ήθους. 

Το Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» διαθέτει και 
προσφέρει:

• Υψηλά καταρτισμένο εκπαιδευτικό 
προσωπικό, αφοσιωμένο στη μόρφω-
ση και αγωγή των νέων

• Αποτελεσματικό και πρωτοπόρο πρό-
γραμμα σπουδών σε Παιδικό Σταθμό, 
Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο 
και Λύκειο

• Νέες και μοναδικές αρχιτεκτονικά 
εγκαταστάσεις, εξοπλισμένες με ευ-
άερες, ψηφιακές αίθουσες διδασκαλί-
ας, σ’ένα ασφαλές σχολικό περιβάλ-
λον

• Αθλητικές εγκαταστάσεις υψηλού 
επιπέδου

• Εργαστήρια Φυσικής, Χημείας, Πλη-
ροφορικής, Ρομποτικής, Μουσικής 
και Εικαστικών, καθώς και Αίθουσα 
Εκδηλώσεων, χωρητικότητας 500 
ατόμων

• Καινοτόμα ευρωπαϊκά προγράμματα 
και συμμετοχή σε εθνικούς, ευρωπα-
ϊκούς και παγκόσμιους μαθητικούς 

διαγωνισμούς όλων των δεξιοτήτων

• Συμβουλευτική υπηρεσία για σπου-
δές σε ξένα πανεπιστήμια

• Διευρυμένο ωράριο (έως τις 16:30), 
καθώς και προγράμματα χειμερινής 
και καλοκαιρινής απασχόλησης.

• Συμμετοχή στο Παγκόσμιο Λασαλια-
νό Δίκτυο, που αριθμεί 1000 σχολεία 
και πανεπιστήμια σε 80 χώρες του 
κόσμου.

ΚΟΛΕΓΙΟ «ΔΕΛΑΣΑΛ»  
Πεύκα Θεσσαλονίκης
Τηλ. 2310 673252, 673191 
Fax 2310 673348 |info@delasalle.gr
www.delasalle.gr

www.malliaris.gr  Τηλ. για παραγγελίες 2310-277113, 2310-6407545-6 info@malliaris.grΕκδόσεις

Σειρά «συμβίωση» Χάρη σε αυτές τις μικρές ιστορίες, οι «κανόνες συμβίωσης» γίνονται διασκεδαστικοί!
Είναι δεμένα με σκληρό εξώφυλλο και έχουν 24 σελίδες διαστ. 22x22 εκ., Tιμή: 4,80€ το κάθε βιβλίο.

Στη σειρά «Συμβίωση» περιλαμβάνο-
νται οκτώ παιδικά βιβλία με ήρωες ζω-
άκια που μαθαίνουν με διασκεδαστικό 
τρόπο να συμβιώνουν αρμονικά με τους 
γύρω τους, αποβάλλοντας ελαττώματα 
και αρνητικές συμπεριφορές του χαρα-
κτήρα τους. 

Τα παιδιά διαπαιδαγωγούνται μέσα 
από ευχάριστες ιστορίες και παιχνίδια.

Ενδεικτικές ιστορίες: 
Το παιχνιδιάρικο ελεφαντάκι Ντά-

μνταμ, που καμιά φορά είναι λίγο από-
τομο μαθαίνει από τον κροκόδειλο Σίριλ 
πώς να είναι ευγενικός. 

Η καλόκαρδη Κλάκι, ένα κοτοπουλάκι 
που της αρέσει να μιλάει πολύ μαθαίνει 
από τον Βoλτ το αλογάκι πώς να συζητά 
καλύτερα. 

Ο Πιπ, ένα έξυπνο σκιουράκι που 
όμως δεν έχει καλούς τρόπους στο τρα-
πέζι μαθαίνει από τη Μίμι το ποντικάκι 
καλούς τρόπους στο τραπέζι. 

Ο Ζάκ η ζέρβα αποφασίζει να μάθει 
στο Χάρι το ιπποποταμάκι πώς να παίζει 
δίκαια στα παιχνίδια. 



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
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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:

από 19,90€

14,90€!
  ειδική τιμή

ΝΕΟ
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Ελληνικό Κολλέγιο
Ιστορία

Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης 
καταγράφει παιδαγωγική εμπειρία και 
εκπαιδευτική πρωτοπορία περισσότερα 
από 60 χρόνια, με αποτέλεσμα να είναι ο 
μεγαλύτερος εκπαιδευτικός οργανισμός 
της Β. Ελλάδας. Από το 1957, οι ιδρυτές 
του σχολείου, κ. Πέτρος και Ιωάννα 
Φουντά, έφεραν μια επανάσταση 
στην ιδιωτική εκπαίδευση της χώρας 
με τα προγράμματα διδασκαλίας 
που ανταποκρίνονταν στις συνθήκες 
και αντιλήψεις της κάθε εποχής. Η 
μετεγκατάσταση του σχολείου από το 
1988 στις υπερσύγχρονες κτιριακές 
εγκαταστάσεις στη Δροσιά Θέρμης 
αποτέλεσε οδηγό για τη βελτίωση των 
συνθηκών διδασκαλίας και την παροχή 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών μέσα από 
τα πιο σύγχρονα μέσα τεχνολογίας. Οι 
άρτιες υποδομές, η πλούσια εκπαιδευτική 
εμπειρία και η εφαρμογή καινοτόμων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων από ένα 
άριστα καταρτισμένο εκπαιδευτικό 
προσωπικό συνθέτουν ένα ιδανικό 
περιβάλλον για την προσχολική αγωγή, 
την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση που προσφέρει ο 
εκπαιδευτικός οργανισμός του 
Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης.
Γενικότερα, το Ελληνικό Κολλέγιο 
παρέχει στους μαθητές του:
•	Συστηματική διδασκαλία ξένων 

γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά, 
γερμανικά)

•	Αίθουσες πληροφορικής με 
υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας

•	Εργαστήρια Φυσικής, Χημείας και 

Βιολογίας
•	Επανδρωμένο ιατρείο
•	 ειδική αίθουσα μουσικής (εκμάθηση 

μουσικών οργάνων, χορωδία 
παραδοσιακής μουσικής και 
συμφωνική ορχήστρα)

•	Αίθουσα καλλιτεχνικών
•	Κλειστό κλιματιζόμενο γυμναστήριο 

ολυμπιακών διαστάσεων
•	Κλειστές αίθουσες ρυθμικής και 

ενόργανης γυμναστικής
•	Κλειστό κλιματιζόμενο 

κολυμβητήριο με θερμαινόμενη 
πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων

•	Γήπεδα τένις με δάπεδο ταρτάν
•	Γήπεδα βόλεϊ με δάπεδο ταρτάν
•	Γήπεδα ποδοσφαίρου με 

χορτοτάπητα
•	Γήπεδα μπάσκετ με δάπεδο ταρτάν
•	Αίθουσες ξιφασκίας και πινγκ-πονγκ
•	Προγράμματα εκμάθησης 

παραδοσιακών και μοντέρνων χορών
•	Βιβλιοθήκη και Αναγνωστήριο
•	Αίθουσα θεάτρου και πολλαπλών 

εκδηλώσεων 600 θέσεων
•	Εργαστήριο Δημοσιογραφίας
•	Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ναι στη πολύπλευρη εκπαίδευση! Όχι 
στην στείρα παροχή γνώσης. Θέλουμε 
παιδιά με ανεπτυγμένη κριτική 
ικανότητα, με παραγωγική χρήση 
της γνώσης που αποκτούν, θέλουμε 
ενεργούς αυριανούς πολίτες. Αυτό το 
πετυχαίνουμε με τη συμμετοχή των 
μαθητών μας σε πλήθος εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων. Τα μεγάλα ποσοστά 

επιτυχίας των μαθητών μας σε 
πανελλήνιους διαγωνισμούς και 
κατακτήσεις πτυχίων, το αποδεικνύουν! 
Με ένα άρτιο επιτελείο παιδαγωγών 
στη διάθεσή μας, προσεγγίζοντας το 
κάθε παιδί χωριστά, τα παιδιά μας, όχι 
μόνο αποκτούν την αναμενόμενη από 
τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γνώση, 
αλλά τη μέγιστη δυνατή καλλιέργεια των 
ψυχικών, πνευματικών και σωματικών 
τους ικανοτήτων. Σε υπερσύγχρονες 
και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις, 
με τη χρήση πρότυπων μεθόδων 
διδασκαλίας και νέων τεχνολογιών η 
διαδικασία της μάθησης γίνεται για τον 
μαθητή μια ευχάριστη καθημερινότητα. 
Η εφαρμογή της πρωτοποριακής 
μεθόδου προετοιμασίας του μαθήματος 
της επόμενης μέρας έφερε εκπληκτικά 
αποτελέσματα. 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης 
εφαρμόζει ένα διευρυμένο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα, καθώς πιστεύει ότι οι 
μαθητές θα πρέπει να γίνονται δέκτες 
μιας πολύπλευρης εκπαίδευσης. Η 
επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού 
έχει ως κύριο σκοπό να καλύψει τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες του σχολείου 
και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις 

για περαιτέρω ανάπτυξη, εφαρμόζοντας 
σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα 
και νέες μεθόδους διδασκαλίας. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι κάθε χρόνο στο 
Ελληνικό Κολλέγιο τρέχουν πάνω 
από 40 καινοτόμα εκπαιδευτικά 
προγράμματα. Το Ελληνικό Κολλέγιο 
διαθέτει εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν 
σημαντικές σπουδές, επαγγελματική 
εμπειρία, και ενδιαφέρουσα 
επιστημονική δραστηριότητα τόσο 
στον ακαδημαϊκό τομέα όσο και στον 
εκπαιδευτικό.
•	Καθολική 100% επιτυχία στην 

πιστοποίηση πτυχίων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών ACTA και Microsoft

•	Προετοιμασία των μαθητών για την 
απόκτηση πτυχίων ξένων γλωσσών

•	Προετοιμασία SAT (πρώτο τεστ 
αξιολόγησης για την είσοδο στα 
Πανεπιστήμια της Αμερικής και της 
Ευρώπης)

•	Συνεργαζόμενο Σχολείο ASPnet της 
UNESCO
Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης

Δροσιά Θέρμης Τ.Κ. 57001
ΤΗΛ: 2310473830, 2310473885 

ΦΑΞ: 2310475724
e-mail: hel-col@otenet.gr,  
www.hellenic-college.gr

TREND 1.0mm 
σετ 6 ΤΕΜ.  

24Κ χρυσό 1.00mm

Δυνατότητα εκτύπωσης
διαφημιστικού μηνύματος ΣΤΥΛΟ GLITTER  1.0mm σετ 10 ΤΕΜ.  

1,30€ 
Κωδ.: 036.5762

1,00€

3,40€ 
  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€ 0,15€ 

ENJOY 0.7mm QUICK FLOW 1.00mm0,35€ 0,15€ 

Ήρθαν τα νέα  στιλό άριστης ποιότητας
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Διαστ.: 12x17 cm, Σελ. 832, Tιμή 26,50€

Διαστ.: 16x25 cm, Σελ. 1.196, Tιμή 30,74€

Διαστ.: 12x17 cm, Σελ. 1.404, Tιμή 29,68€

Διαστ.: 21x29 cm, Σελ.: 176, Tιμή 12,72€

Διαστ.: 21x29 cm, Σελ.: 176, Tιμή 12,72€

2 ΤΟΜΟΙ Διαστ.: 17x25 cm, Σελ.: 2.558, Tιμή 63,60€

Διαστ.: 12x17 cm, Σελ. 608 , Tιμή 21,20€

Διαστ.: 12x17 cm, Σελ.: 432,, Tιμή 15,90€.

Διαστ.: 21x29 cm, Σελ.: 208, Tιμή 12,72€

Διαστ.: 12x17 cm, Σελ. 734, Tιμή 24,38€

Διαστ.: 21x29 cm, Σελ.: 208, Tιμή 12,72€

Διαστ.: 12x22 cm, Σελ.: 712, Tιμή 24,38€

Διαστ.: 12x17 cm, Σελ. 935, Tιμή 28,62€

Διαστ.: 21x29 cm, Σελ.: 208, Tιμή 12,72€

Διαστ.: 17x24 cm, Σελ. 500, Tιμή 15,90€Διαστ.: 17x24 cm, Σελ. 358 , Tιμή 13,78€

www.malliaris.gr  Τηλ. για παραγγελίες 2310-277113, 2310-6407545-6 info@malliaris.grΕκδόσεις
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500 Πρακτικές οδηγίες και χρήσιμες πληροφορίες 
- από τα πιο καθημερινά μέχρι τα πιο απίθανα. 
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serve and pair cabernet sauvignon

σερβίρετε και  συνοδέψτε ένα Pinot Noir  

σερβίρετε και συνοδέψτε ένα Μερλό

λαχανικά

αρωματικά

κυρίως 
πιάτο

ορεκτικό

Το λεπτό σχήμα του ποτηριού 
Μπορντό υπερτονίζει το άρωμα 

του κρασιού.

Οι αρωματικές γεύσεις βατόμουρου, πιπεριάς, πούρου, μαύρου πιπεριού και σκόρδου αναδεικνύουν 
την έντονη γεύση του Καμπερνέ Σοβινιόν.

Το μεγάλο ποτήρι κρασιού 
αναδεικνύει το γήινο 

μπουκέτο αρωμάτων του 
Μερλό.

Πιπεριά, ποικιλία μούρων, αστεροειδής γλυκάνισος, κανέλα και δαμάσκηνο προσδίδουν μια ιδιαίτερα αρωματική γεύση στο Μερλό.

λαχανικά

αρωματικά

κυρίως 
πιάτο

ορεκτικό

Το ποτήρι Βουργουνδίας 
αναδεικνύει το άρωμα του 

κρασιού Pinot noir.

Βότανα, μπανάνα, κεράσι, λεβάντα και φράουλα συχνά συμβάλλουν στη χυμώδη γεύση αυτού του κρασιού.

λαχανικά

αρωματικά

κυρίως 
πιάτο

ορεκτικό

dessert

serve and pair cabernet sauvignonserve and pair cabernet sauvignon

σερβίρετε και  συνοδέψτε ένα Pinot Noir  σερβίρετε και  συνοδέψτε ένα Pinot Noir  

σερβίρετε και συνοδέψτε ένα Μερλόσερβίρετε και συνοδέψτε ένα Μερλό

Οι αρωματικές γεύσεις βατόμουρου, πιπεριάς, Οι αρωματικές γεύσεις βατόμουρου, πιπεριάς, πούρου, μαύρου πιπεριού και σκόρδου αναδεικνύουν 
πούρου, μαύρου πιπεριού και σκόρδου αναδεικνύουν 

την έντονη γεύση του Καμπερνέ Σοβινιόν.την έντονη γεύση του Καμπερνέ Σοβινιόν.

Βότανα, μπανάνα, κεράσι, λεβάντα και φράουλα συχνά 
Βότανα, μπανάνα, κεράσι, λεβάντα και φράουλα συχνά συμβάλλουν στη χυμώδη γεύση αυτού του κρασιού.

συμβάλλουν στη χυμώδη γεύση αυτού του κρασιού.

serve and pair cabernet sauvignonserve and pair cabernet sauvignon

σερβίρετε και  συνοδέψτε ένα Pinot Noir  σερβίρετε και  συνοδέψτε ένα Pinot Noir  

σερβίρετε και συνοδέψτε ένα Μερλόσερβίρετε και συνοδέψτε ένα Μερλό

Οι αρωματικές γεύσεις βατόμουρου, πιπεριάς, Οι αρωματικές γεύσεις βατόμουρου, πιπεριάς, πούρου, μαύρου πιπεριού και σκόρδου αναδεικνύουν 
πούρου, μαύρου πιπεριού και σκόρδου αναδεικνύουν 

την έντονη γεύση του Καμπερνέ Σοβινιόν.την έντονη γεύση του Καμπερνέ Σοβινιόν.

Βότανα, μπανάνα, κεράσι, λεβάντα και φράουλα συχνά 
Βότανα, μπανάνα, κεράσι, λεβάντα και φράουλα συχνά συμβάλλουν στη χυμώδη γεύση αυτού του κρασιού.

συμβάλλουν στη χυμώδη γεύση αυτού του κρασιού.
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109
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405

ανοίξτε ένα μπουκάλι κρασί

Για να κόψετε το προστατευτικό κάλυμμα, 

στρίψτε το μπουκάλι κόντρα στη λεπίδα.
Στριφογυρίστε το ανοιχτήρι μέχρι τη 

μέση μέσα στο φελλό.
Τοποθετήστε τον λεβιέ στο χείλος και 

τραβήξτε.
Στριφογυρίστε ελαφρώς το μπουκάλι 

για να μην στάξει.

Ελέγξτε εάν υπάρχουν 
κομμάτια φελλού.

Προσέξτε το χρώμα και τη 

διαύγειά του.

Αναδεύστε και παρατηρήστε τα 

ίχνη στο ποτήρι.

Μυρίστε το άρωμά του. Γεμίστε το ένα τρίτο  

του στόματός σας.

Στροβιλίστε το κρασί μέσα στο 

Τοποθετήστε ένα φίλτρο 
πάνω στο ποτήρι.

Σπρώξτε τον φελλό προς 
τα πίσω και σερβίρετε το 

κρασί.

αφαιρέστε κομμάτια φελλού  
από το κρασί

αξιολογήστε ένα κρασί

ανοίξτε ένα μπουκάλι κρασί χωρίς ανοιχτήρι

Στριφογυρίστε ελαφρώς το μπουκάλι 
Στριφογυρίστε ελαφρώς το μπουκάλι 

για να μην στάξει.για να μην στάξει.
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Συνδέστε το χάλκινο σύρμα στο 
ρολόι. 

Συνδέστε το καρφί στο ρολόι. Συνδέστε το καρφί στο χάλκινο 
σύρμα.

Ρυθμίστε το ρολόι στη σωστή ώρα. 

Μετακινήστε το μολύβι κατά  

μήκος της λεπίδας του ξυραφιού 

μέχρι να πιάσετε μια συχνότητα. 

Μπορεί να χρειαστεί να το κουνή-

σετε αρκετά για να το πετύχετε.

Ενώστε όλα τα στοιχεία με 

το σύρμα. Τυλίξτε το γύρω 

από τις πινέζες. Πιέστε τις 

πινέζες στον πίνακα.

Εισάγετε τη μύτη της 

παραμάνας στον μόλυβδο 

ενός μολυβιού.

Αφήστε ελεύθερο το άλλο άκρο του δεύτερου 

σύρματος, καθώς λειτουργεί ως κεραία.

Αυτά τα έξυπνα ραδιόφωνα επι-

νοήθηκαν για πρώτη φορά από 

στρατιώτες που αναζητούσαν 

επικοινωνία με τον έξω κόσμο 

κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκο-

σμίου Πολέμου. Κάποια από τα 

εξαρτήματα (όπως η λεπίδα του 

ξυραφιού και το ακουστικό) ίσως 

χρειαστεί να τα αναζητήσετε 

online ή σε κάποιο εξειδικευ-

μένο κατάστημα σχετικού 

εξοπλισμού.

Περάστε το σύρμα από μια τρύπα στον 

σωλήνα και έπειτα τυλίξτε το γύρω από 

τον σωλήνα.

Για να γειώσετε το ραδιόφωνο, 

τυλίξτε το χάλκινο σύρμα γύρω 

από ένα σωλήνα νερού ή κάποιο 

παρόμοιο αντικείμενο.

Τυλίξτε το σύρμα γύρω από 

την παραμάνα και τον δέκτη 
του ακουστικού.

Ένα κρυσταλλικό ακουστικό σας επιτρέπει 

να συντονιστείτε στους ραδιοφωνικούς 

σταθμούς της περιοχής σας

Για να επιμηκύνετε το 

σύρμα σας, στρίψτε  

την άκρη του  
με ένα δεύτερο.

κατασκευάστε  
ένα αυτοσχέδιο ραδιόφωνο

ξεκινήστε το αυτοκίνητο 
όταν έχει πέσει η μπαταρία

:-)

0:-)

 :-*)
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www.malliaris.gr 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ, 
ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΠΙΟ ΑΠΙΘΑΝΑ

500 πρακτικές κατασκευές  και ιδέες

500 πρακτικές κατασκευές και ιδέες

Ντέρεκ Φάγκερτρομ, Λόρεν Σμιθ  
& ομάδα συντακτών

ποτά φτιάξτε τις στρώσεις του pousse-café

κατα-
σκευές πλέξτε ένα γιορτινό στεφάνι

ομορφιά εφαρμόστε ψεύτικες βλεφαρίδες

βγάλτε ένα αντικείμενο από το σιφόνι

καλλιέργεια 
& ανατροφή

 κλαδέψτε μια τριανταφυλλιά

σπίτι

Διασκεδάστε, παίξτε, δημιουργήστε  
και αξιοποιήστε τον ελεύθερο χρόνο σας

Το βιβλίο αυτό περιέχει ιδιαίτερες και χρήσιμες γνώσεις, ιδέες και προ-
τάσεις για εντυπωσιακές κατασκευές κ.ά., εύκολες για τον καθένα. Όλες 
οι σημαντικές πληροφορίες παρουσιάζονται με εικόνες και απλές οδηγίες, 
βήμα προς βήμα, ώστε να είναι απόλυτα κατανοητές. Μαθαίνετε πώς να 
δημιουργείτε κάθε είδους περίεργα αντικείμενα, διάφορα έξυπνα τεχνά-
σματα, πολλές φορές παρουσιασμένα με χιούμορ, για να είναι πιο ευχάρι-
στο το έργο σας. 

Ανάμεσα στις κατασκευές υπάρχουν αντικείμενα που είναι χρήσιμα 
για την καθημερινή σας ζωή ή, ακόμη, που μπορείτε να τα προσφέρετε ως 
δώρα στους φίλους σας. 

Σχήμα 22x22εκ. Σελίδες: 312, Εξώφυλλο: flexy,  Tιμή: 15,90€
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ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ, 
ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΠΙΟ ΑΠΙΘΑΝΑ

500 πρακτικές κατασκευές  και ιδέες

500 πρακτικές κατασκευές και ιδέες

Ντέρεκ Φάγκερτρομ, Λόρεν Σμιθ  
& ομάδα συντακτών

ποτά φτιάξτε τις στρώσεις του pousse-café

κατα-
σκευές πλέξτε ένα γιορτινό στεφάνι

ομορφιά εφαρμόστε ψεύτικες βλεφαρίδες

βγάλτε ένα αντικείμενο από το σιφόνι

καλλιέργεια 
& ανατροφή

 κλαδέψτε μια τριανταφυλλιά

σπίτι

www.malliaris.gr  Τηλ. για παραγγελίες 2310-277113, 2310-6407545-6 info@malliaris.grΕκδόσεις

IIEK ΠΑΣΤΕΡ
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΠΑΣΤΕΡ 
δραστηριοποιείται στο χώρο της 
εκπαίδευσης τα τελευταία 50 χρόνια, 
παρέχοντας στην αγορά εργασίας άρτια 
καταρτισμένους επαγγελματίες σε 80 
ειδικότητες. 
Ξεκινώντας τη λειτουργία του με 
επαγγέλματα στον Τομέα της Υγείας 
(12.000 απόφοιτοι του ΠΑΣΤΕΡ 
εργάζονται σε Δημόσια και Ιδιωτικά 
Νοσοκομεία και Κλινικές) συνεχίζει 
την δυναμική παρουσία του στην 
Εκπαίδευση με ειδικότητες σε 11 Τομείς 
Σπουδών: Πληροφορικής – Μαγειρικής 
– Αρτοζαχαροπλαστικής – Τουρισμού 
– Αισθητικής – Νοσηλευτικής – 
Φυσικοθεραπείας – Παιδαγωγικών 
– Εργοθεραπείας – Εφαρμοσμένων 
Τεχνών -  Οικονομίας & Διοίκησης). 
Σε εργαστήρια εξοπλισμένα με τα πλέον 
σύγχρονα μέσα και με εκπαιδευτικό 
προσωπικό με μεγάλη ακαδημαϊκή και 
επαγγελματική προϋπηρεσία, παρέχει 
στους σπουδαστές του την καλύτερη 
κατάρτιση στο επάγγελμα που θα 
επιλέξουν. 
Στον Όμιλο ΠΑΣΤΕΡ η εκπαίδευση των 
σπουδαστών στηρίζεται στην βιωματική 
μάθηση. Από το πρώτο εξάμηνο της 
φοίτησή τους, έρχονται σε επαφή με το 
επάγγελμα που θα ασκήσουν μέσα από 
εργασίες, εκπαιδευτικές επισκέψεις, 

εκπόνηση project. 
Η επαφή τους με την αγορά εργασίας 
υποστηρίζεται με τη συμμετοχή τους 
σε διαγωνισμούς, εκθέσεις, εθελοντική 
δράση. 

Το Γραφείο Πρακτικής & 
Σταδιοδρομίας φροντίζει για την είσοδο 
των σπουδαστών στις επιχειρήσεις του 
κλάδου τους. Με τις «Ημέρες Καριέρας» 
οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τους 
μελλοντικούς χώρους εργασίας τους. 
1.300 επιχειρήσεις συνεργάζονται 
με τον Όμιλο  και παρέχουν θέσεις 
εργασίας στους απόφοιτους μας. 
Η εκπαίδευση των φοιτητών 
ολοκληρώνεται με την παροχή δωρεάν 
εκμάθησης ξένων γλωσσών και 

προγραμμάτων πληροφορικής.
Πάνω από  150 σεμινάρια κάθε χρόνο 
που διοργανώνονται στους χώρους μας 
από καταξιωμένους επαγγελματίες , 
παρέχουν τίτλους και δημιουργούν ένα 
ανταγωνιστικό βιογραφικό.
Στους χώρους της σχολής λειτουργεί 

πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο 
για τη δημιουργική απασχόληση των 
σπουδαστών.

Ο Όμιλος Παστέρ θέτει υψηλά τον 
πήχη στο χώρο της εκπαίδευσης και 
εξελίσσεται δυναμικά δημιουργώντας 
τις προϋποθέσεις για άμεση 
επαγγελματική αποκατάσταση.
Διεύθυνση: Τσιμισκή 45, Θεσσαλονίκη 
546 23, Τηλέφωνο: 231 028 1282.

Αφιέρωμα παιδεία
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Διαστ. 14x21, Σελ. 224

Διαστ. 14x21, Σελ. 128

Διαστ.: 14x21 cm, Σελ.: 159, 

Διαστ. 14x21, Σελ. 240

Διαστ.: 14x21 cm Σελ.: 96 

Τιμή
9,30€

Διαστ. 14x21, Σελ. 352
Τιμή

12,70€

Διαστ. 14x21, Σελ. 330
Τιμή

12,90€

Διαστ.: 17x25 cm, Σελ.: 296, 
Τιμή

12,70€

Διαστ.: 14x20 cm, Σελ.: 304

Τιμή
14,85€

Τιμή
9,50€

Τιμή
10,60€

Τιμή
9,30€

Τιμή
7,95€

Διαστ. 17x25, Σελ. 232
Τιμή

14,85€

Διαστ.: 17x24 cm,  
Σκληρό εξ., Σελ.: 568,  

Τιμή
15,90€

Διαστ.: 14x21 cm Σελ.: 332, 
Τιμή
9,30€

Διαστ.: 17x24 cm Σελ.: 300, 

Διαστ.: 17x24 cm,  
Σκληρό εξ., Σελ.: 424

Τιμή
12,70€

Τιμή
15,90€

Διαστ. 14x21, Σελ. 256
Τιμή

12,70€Διαστ. 14x21, Σελ. 128
Τιμή

12,70€

www.malliaris.gr  Τηλ. για παραγγελίες 2310-277113, 2310-6407545-6 info@malliaris.grΕκδόσεις

Βιβλιοπροτάσεις
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Διάβασε, γράψε και 
χρωμάτισε όλα τα 
γράμματα του 
αλφάβητου. Κάνε 
το ίδιο και με τους 
αριθμούς από το 1 ως το 50.

Παίξε με τα φανταστικά 
αυτοκόλλητα που θα βρεις 
μέσα στο βιβλίο.

Mαθαίνω και διασκεδάζω

© 2017 Εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία Α.Ε.
© 2016 Brijbasi Art Press Limited
25ης Μαρτίου 51, 564 29 Ν. Ευκαρπία, 
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310649251,  
e-mail: info@malliaris.gr, www.malliaris.gr  085.2567

ISBN 978-960-457-831-3
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ΤΟ Ζωγράφισε, 

κόλλησε & ντύσε

τα κορίτσια!
+ 150
Aυτοκόλλητα

Ζωγράφισε, 

Αστέρια
της μόδας

Αστέρια
της μόδας

Στο βιβλίο θα βρεις πολλά κορίτσια και ρούχα  
για να τα ντύσεις, αλλά και αυτοκόλλητα.

Μπορείς ακόμη να ζωγραφίσεις τα κορίτσια  
και να σχεδιάσεις ό,τι φανταστείς.

Καλή επιτυχία!

© 2017 Εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία Α.Ε.
© 2016 Brijbasi Art Press Limited
25ης Μαρτίου 51, 564 29 Ν. Ευκαρπία, 
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310649251,  
e-mail: info@malliaris.gr, www.malliaris.gr  085.2572

ISBN 978-960-457-836-8
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Ελληνογαλική σχολή Καλαμαρί
Η ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «Κα-
λαμαρί» ιδρύθηκε το 1894 στη Θεσσα-
λονίκη από τις καθολικές Αδελφές του 
Ελέους που ήρθαν για φιλανθρωπικούς 
σκοπούς από την Ευρώπη στην Ελλάδα 
γύρω στα 1850.
Η Σχολή Καλαμαρί στη συνείδηση των 
συμπολιτών μας  έχει ταυτιστεί όχι μόνο 
ως χώρος πνευματικής και πολιτιστικής 
προσφοράς, αλλά και ως σχολείο με με-
γάλη κοινωνική δράση, μέσα από την 
καλλιέργεια του εθελοντισμού. Η ετή-
σια «Γιορτή της Άνοιξης» είναι μία από 
τις μορφές προσφοράς και εκδήλωσης 
αγάπης προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο 
και κυρίως  προς το παιδί. 
Ο  πολιτισμός  αποτελεί για το Καλα-
μαρί  κύριο  φορέα της δυναμικής  του  
παρουσίας: η Θεατρική ομάδα, παρά-
δοση για το  Καλαμαρί, με καινοτόμες  
σκηνοθετικές  προσεγγίσεις  καταξιώ-
θηκε  αποσπώντας   πρώτο  βραβείο  σε  
Μαθητικούς  Καλλιτεχνικούς  αγώνες  
. Η χορωδία «Les Vocalistes» αποτε-
λείται από 40 χορωδούς, απόφοιτους, 
καθηγητές και φίλους της Σχολής. Έχει 
συμμετάσχει σε πολλά φεστιβάλ και 
έχει δώσει συναυλίες στην Ελλάδα και 
στo εξωτερικό
Οι μαθητές της Σχολής συμμετέχουν 
σε πλήθος εκπαιδευτικών δράσεων που 

αφορούν Ευρωπαϊκά προγράμματα, 
συνέδρια και ημερίδες ( το Ευρωκοινο-
βούλιο Νέων, το Μοντέλο Ηνωμένων 
Εθνών και  του Harvard).  Το Kalamari 
Model European Conference (Αγγλό-
φωνο μοντέλο Ευρωπαϊκής Συνόδου) 
πραγματοποιείται εδώ και 13 χρόνια, 
αποτελεί προσομοίωση Ευρωπαϊκών 
ανάλογων Συνόδων, ενώ παράλληλα 
ενισχύει την εξοικείωση των μαθητών 
με τα διεθνή θέματα και τη συνεδριακή 
διαδικασία .Η ΗΜΕΡΙΔΑ  ΜΑΘΗΜΑ-
ΤΙΚΩΝ οργανώνεται  με σημαντική επι-
τυχία από το 2011, με τη συμμετοχή εκ-
παιδευτικών από όλη την Ελλάδα, όπως 
και η ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ που 
αφορά   την εκφραστική ανάγνωση με 
τη συμμετοχή μαθητών από δημοτικά, 

γυμνάσια και λύκεια της Θεσσαλονίκης. 
Το εκπαιδευτικό συγκρότημα ΑΔΑ-
ΜΑΝΤΙΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙ προσφέρει 
υψηλού επιπέδου παιδεία σε όλες τις 
βαθμίδες, από την προσχολική ηλικία 
μέχρι  το Πανεπιστήμιο, με έμφαση 
στην καινοτομία και στην ανθρωπιστι-
κή καλλιέργεια.
Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να 
πιστοποιήσει τις γνώσεις του σε δύο 
τουλάχιστον γλώσσες  στο υψηλότερο  
επίπεδο (αγγλική, γαλλική και προαι-
ρετικά η γερμανική). Το ίδιο μπορεί να 
πετύχει με την απόκτηση του πτυχίου 
KEYCERT στην  πληροφορική. Πα-
ράλληλα η Σχολή εφαρμόζει ένα πλή-
ρες πρόγραμμα επισκέψεων σε χώρους 
πολιτισμού και ιστορίας, πλαισιώνει 
τις σπουδές με προγράμματα εθελοντι-
σμού, αθλητισμού, περιβάλλοντος  και 
ψυχαγωγίας. Το  προσωπικό είναι άρτια 
εκπαιδευμένο με συνεχείς επιμορφώ-

σεις. Η σχολή διαθέτει  7 εργαστήρια 
θεωρητικών και θετικών επιστημών, 
θέατρο 400 θέσεων, γυμναστήριο και 
βιβλιοθήκη. Παράλληλα συνεργάζεται 
με αγγλικά και γαλλικά πανεπιστήμια. 
Η οικογένεια του Καλαμαρί  πάνω από 
όλα στοχεύει στις πραγματικές ανάγκες 
του κάθε παιδιού, με σεβασμό , φροντί-
δα και αγάπη. 
Διεύθυνση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 
44. Τηλέφωνο: 231 047 2115.

Διαστ.: 21χ28, Σελ. 32,  Τιμή: € 3,20 Διαστ.: 21χ28, Σελ. 32,  Τιμή: € 3,20Διαστ.: 21χ28, Σελ. 32,  Τιμή: € 3,20 Διαστ.: 21χ28, Σελ. 32,  Τιμή: € 3,20

Ελληνική Μυθολογία για μικρά παιδιά Τα βιβλία περιλαμβάνουν εκτός από τους μύθους και δραστηριότητες για παιδιά

Mέσα σε λίγο καιρό θα μπορείς να λες την ώρα χωρίς 
καμία βοήθεια! 
Διαστ.: 21χ28, Σελ. 16, Τιμή: 2.95€

Στο βιβλίο θα βρεις πολλά κορίτσια και ρούχα για να τα 
ντύσεις, αλλά και αυτοκόλλητα.  
Διαστ.: 23χ31, Σελ. 32, Τιμή: 3.50€

Διάβασε, γράψε και χρωμάτισε όλα τα γράμματα 
του αλφάβητου. 
Διαστ.: 16χ23,5, Σελ. 40, Τιμή: 3.50€

Λύστε το καθε σταυρόλεξο με τη βοήθεια των αριθ-
μών που υπάρχουν σ’αυτό. 
Διαστ.: 21x28 cm, Σελ.: 64, Τιμή: € 4,25

www.malliaris.gr  Τηλ. για παραγγελίες 2310-277113, 2310-6407545-6 info@malliaris.grΕκδόσεις
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Διαστ.: 12,5χ17, Σελ. 320, 

Διαστ.: 12,5χ17, Σελ. 256, 

Διαστ.: 12,5χ17, Σελ. 224, 

Διαστ.: 12,5χ17, Σελ. 288, 

Διαστ.: 12,5χ17, Σελ. 256, 

Διαστ.: 12,5χ17, Σελ. 256, 

Διαστ.: 12,5χ17, Σελ. 240, 

Διαστ.: 12,5χ17, Σελ. 240, 

Διαστ.: 12,5χ17, Σελ. 320, Διαστ.: 12,5χ17, Σελ. 224, Διαστ.: 12,5χ17, Σελ. 256, Διαστ.: 12,5χ17, Σελ. 240, Διαστ.: 12,5χ17, Σελ. 240, 

Διαστ.: 12,5χ17, Σελ. 240, 

Διαστ.: 12,5χ17, Σελ. 256, 3 Διαστ.: 12,5χ17, Σελ. 288, Διαστ.: 12,5χ17, Σελ. 256, Διαστ.: 12,5χ17, Σελ. 240, Διαστ.: 12,5χ17, Σελ. 240, 

Διαστ.: 12,5χ17, Σελ. 240, 

Τιμή
7,40€

Kλασική Νεοελληνική λογοτεχνία

το βιβλίο

www.malliaris.gr  Τηλ. για παραγγελίες 2310-277113, 2310-6407545-6 info@malliaris.grΕκδόσεις

Τα βιβλία της σειράς «Κλασική Νεοελληνική Λογοτεχνία» ξεχωρί-
ζουν γιατί, εκτός από τα βασικά έργα που περιλαμβάνουν, εμπεριέ-
χουν 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.

Η σειρά αριθμεί 20 τίτλους μέχρι στιγμής, σε έκδοση πολυτελείας 
με σκληρό εξώφυλλο και χαρτί chamoix 80γρ. διαστ.12x17 εκ.,  
σκληρό εξώφυλλο, σελ.240-300.

 Τα στοιχεία που κάνουν τη σειρά να ξεχωρίζει:
• εισαγωγικό σημείωμα  
• βιβλιογραφία
• βιογραφικό του συγγραφέα  
• φωτογραφικό υλικό
• ιστορικό χρονολόγιο 
• γλωσσάρι (όπου είναι απαραίτητο)
• κριτική για το έργο κ.ά.

Βιβλιοπροτάσεις
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Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη
Τα Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη προέ-
βαλαν πριν από δύο δεκαετίες στα εκ-
παιδευτικά και πνευματικά δρώμενα της 
πόλης μας ως ο εκπαιδευτικός οργανι-
σμός που προήλθε από την μετεξέλιξη 
του μεγαλύτερου φροντιστηριακού ορ-
γανισμού της πόλης.
Στην πορεία αυτών των ετών τα Εκπαι-
δευτήρια Βασιλειάδη οραματίστηκαν, 
σχεδίασαν και υλοποίησαν ένα σύγχρο-
νο, ελεύθερο και δημιουργικό σχολικό 
περιβάλλον, που αφουγκράζεται τις 
γνωστικές και ψυχοσυναισθηματικές 
ανάγκες των παιδιών. Οι μαθητές μας 
ζουν και εργάζονται στο ζεστό και φι-
λικό περιβάλλον του σχολείου μας, που 
τους εξασφαλίζει την ομαλή μετάβαση 
από την εφηβεία στην ενηλικίωση και 
εγγυημένα προετοιμάζει την πρόσβασή 
τους στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της 
χώρας μας.
Έχοντας ήδη συμπληρώσει πάνω από 
είκοσι χρόνια δημιουργικής λειτουργί-
ας μπορούμε πια να επικαλούμαστε ένα 
πλούσιο έργο και να ανατροφοδοτούμε 
τον περαιτέρω σχεδιασμό μας. Συνεχί-
ζουμε με την πεποίθηση ότι συμβάλλου-
με πρωτοπορώντας στην εξέλιξη των 
εκπαιδευτικών πραγμάτων της Θεσσα-
λονίκης.

Στα Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη
Επικοινωνούμε: Επιδιώκουμε την ου-
σιαστική επικοινωνία μεταξύ διεύθυν-
σης, διδακτικού προσωπικού, γονέων 
και μαθητών.
Διδάσκουμε: Ένα άριστο επιτελείο 
καθηγητών αποτελεί το διδακτικό μας 
προσωπικό. Άνθρωποι που για χρόνια 
και με συνέπεια υπηρετούν την εκπαί-
δευση, διαθέτουν φροντιστηριακή πεί-
ρα, αλλά και την απαιτούμενη παιδα-
γωγική κατάρτιση, για να υποστηρίξουν 
κάθε ανάγκη του μαθητή.
Υποστηρίζουμε: Παρέχουμε στους μα-
θητές μας το βοηθητικό υλικό που απαι-
τείται για την καλύτερη προσέγγιση της 
διδακτέας ύλης: Σημειώσεις ανά μάθη-
μα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, 
προηγμένη χρήση διαδραστικών πινά-
κων, ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατ-
φόρμα και πρόσβαση στη δανειστική 
βιβλιοθήκη του σχολείου.
Καινοτομούμε: Πρωτοστατήσαμε στην 
εισαγωγή της νέας τεχνολογίας στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, εξοπλίζοντας 
όλες τις αίθουσες και τα εργαστήρια με 
διαδραστικούς πίνακες. Με τη συνεχή 
επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών 
μας στη χρήση Η/Υ και αντίστοιχων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνεχί-
ζουμε να πρωτοπορούμε αξιοποιώντας 

τις δυνατότητές τους στην ενεργοποίη-
ση της προσοχής και της αφομοιωτικής 
ικανότητας των μαθητών μας.
Ενθαρρύνουμε: Αφουγκραζόμαστε και 
κινητοποιούμε τη δημιουργικότητα των 
παιδιών από το επίπεδο της τάξης έως 
την εξειδικευμένη ενασχόληση στους 
ομίλους ενδιαφερόντων. Συμμετέχουμε 
ενεργά στους θεσμοθετημένους διαγω-
νισμούς με γνωστικό αλλά και πολιτι-
στικό-αθλητικό περιεχόμενο. Ενθαρρύ-
νουμε τη συμμετοχή των μαθητών μας 
σε προγράμματα με κοινωνικό, οικολο-
γικό και καλλιτεχνικό προσανατολισμό.
Εμπνέουμε: Στοχεύουμε σε ένα σχο-

λείο ανοιχτό στην κοινωνία. Επιδιώκου-
με να διατηρούμε συνεχή επαφή με τα 
συμβαίνοντα στην κοινωνική πραγμα-
τικότητα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές 
περιβάλλον.
Γνωρίστε αναλυτικότερα την εκπαιδευ-
τική διαδικασία που παρέχουμε μέσω 
της ιστοσελίδας μας. (www.vassiliadis.
edu.gr) ή περιηγηθείτε στους χώρους 
του σχολείου μέσω της εφαρμογής ει-
κονικής περιήγησης (https://vassiliadis.
edu.gr/sctour).
Διεύθυνση: 12ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών, Θέρμη 570 01
Τηλέφωνο: 231 047 5959. 

Σειρά «ιστορίες από τη Βίβλο» Είναι δεμένα με σκληρό εξώφυλλο και έχουν 12 σκληρές σελίδες διαστ. 20x20 εκ., Tιμή: 7,40€ το βιβλίο.

Σειρά «Μικρές ιστορίες από τη Βίβλο για παιδιά» Σελίδες με ανοιγόμενα παράθυρα
Είναι δεμένα με σκληρό εξώφυλλο foam και έχουν 20 σκληρές σελίδες διαστ. 19x26 εκ., το καθένα.  Tιμή: 8,50€ το βιβλίο. 

Ευχαριστώ Θεέ μου  
που μ’ αγαπάς

Ευχαριστώ Θεέ μου που  
με προσέχεις

Ευχαριστώ Θεέ μου για όσα 
δημιούργησες

Ευχαριστώ Θεέ μου για την 
οικογένεια και τους φίλους μου

www.malliaris.gr  Τηλ. για παραγγελίες 2310-277113, 2310-6407545-6 info@malliaris.grΕκδόσεις

Αφιέρωμα παιδεία
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ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 
Σχήμα 18x18 εκ., Σελ.: 12, Tιμή: 7,95€

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 
Σχήμα 18x18 εκ., Σελ.: 12, Tιμή: 7,95€

ΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ
Σχήμα 18x18 εκ., Σελ.: 12, Tιμή: 7,95€

ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
Σχήμα 18x18 εκ., Σελ.: 12, Tιμή: 7,95€

σειρά Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Τα παιδιά μαθαίνουν τους αριθμούς, τα σχήματα, τα χρώματα και τα αντίθετα, διασκεδάζοντας! Αστείες 
και χαριτωμένες εικόνες συνδυάζονται με έναν περιστρεφόμενο μηχανισμό, κάνοντας την εκμάθηση παιχνίδι! Σε κάθε ανάπτυγμα υπάρχει 
ένας τροχός εκμάθησης και μια σελίδα όπου το παιδί μπορεί να κάνει εξάσκηση αυτά που έχει μάθει.

ΟΙ ΣΗΜΑΙΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ Στο βιβλίο αυτό μπορεί να βρείτε τις σημαίες όλων των κρατών, 
του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκης Ένωσης, των 50 πολιτειών των ΗΠΑ. Περιλαμβάνει πολιτικούς χάρ-
τες των ηπείρων και παγκόσμιο χάρτη με τα κράτη.

Για κάθε κράτος θα βρείτε επίσης: την έκταση και τον πληθυσμό του, τα σύνορα και την ακτο-
γραμμή, την πρωτεύουσα και τις σημαντικότερες πόλεις, τη γλώσσα, τη θρησκεία, το επίπεδο 
μόρφωσης και το μέσο όρο ζωής των κατοίκων του, το νόμισμα, το κατά κεφαλήν εισόδημα, 
τον κωδικό κλήσης, τη ζώνη ώρας κ.ά.

Επανέκδοση 2018 Σχήμα 21x29εκ., Σελ.: 96, Tιμή: 12,72€

ΒΛΕΠΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ 1000 ΛΕΞΕΙΣ  
- ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕ-
ΝΟ ΛΕΞΙΚΟ
Το λεξικό αυτό προορίζεται για παιδιά προ-
σχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας.  
Περιλαμβάνει περισσότερες από 1.000 
λέξεις που θα βοηθήσουν το παιδί να 
εξοικειωθεί με τα γράμματα στα πρώτα του 
βήματα, ώστε να προετοιμαστεί έγκαιρα για 
την παραπέρα εκπαίδευσή του στο σχολείο. 
Σε αυτό συμβάλλει και η πλούσια εικονο-
γράφηση  
με τις 1.000 και πλέον εικόνες με θεματική 
ταξινόμηση. 

Σχήμα 21x29εκ., Σελ.: 96, Tιμή: 12,72€

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ  
ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε αρχάριους, 
μικρούς και μεγάλους, που ενδιαφέρονται 

να ασχοληθούν με την αγιογραφία, και 
περιλαμβάνει τα παρακάτω κεφάλαια:

- Εισαγωγή στη βυζαντινή ζωγραφική

- Ένα μάθημα αγιογραφίας βήμα βήμα

- 25 έγχρωμα υποδείγματα αγίων  
για χρωματισμό 

Σχήμα 21x29εκ., Σελ.: 72, Tιμή: 7,80€

www.malliaris.gr  Τηλ. για παραγγελίες 2310-277113, 2310-6407545-6 info@malliaris.grΕκδόσεις

Βιβλιοπροτάσεις

3O Υπάρχουν περισσότερες από 7.5ΟΟ ποικιλίες μήλων στον κόσμο.

Φρούτα 

Κόκκινα μούρα

ΚεράσιαΜήλα

Σύκα

Βατόμουρα Φραγκοστάφυλα

Αχλάδι

Γκουάβα
Σμέουρα

Βερίκοκα

Σταφύλι

Κόκκινο σταφύλι

31

Τα σταφύλια σχηματίζουν τσαμπιά με 15-3ΟΟ ρώγες. 

Πορτοκάλια

Ακτινίδια
Μύρτιλα

Γκρέιπφρουτ
Κουμκουάτ

Φράουλες

Μάνγκο

Πεπόνι

Ροδάκινα

Ανανάς

Κυδώνι

Δαμάσκηνα

Μπανάνες

ONΔOYPA

NIKAPAΓOYA

TΑ KΡAΤΗ TΗΣ AμεΡΙκΗΣ

80

NTOMINIKA

Έκταση: 130.370 τ. χλμ.Σύνορα: 1.231 χλμ. Ακτογραμμή: 910 χλμ. Κάτοικοι: 5.727.707Πυκνότητα πληθυσμού: 42 κάτ./τ.χλμ. Διοικητική διαίρεση: 15 διαμερίσματα Πρωτεύουσα: Μανάγκουα (934.000 κάτ.) Κυριότερες πόλεις: λεόν, Χινοτέγκα, Ματαγκάλπα, Γρανάδα Γλώσσα: ΙσπανικήΘρησκεία: Χριστιανισμός (Καθολικοί) Ενήλικες με βασική εκπαίδευση: 67,5% Μέσος όρος ζωής ανδρών: 70 έτη Μέσος όρος ζωής γυναικών: 74 έτηΝόμισμα: ΚόρδοβαΕτήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα: $ 3.200Κωδ. κλήσης: +505Internet TLD: .ni
Ζώνη ώρας: UTC -6

Ίδρυση: 15 Σεπτεμβρίου 1821 Θέση: Κράτος στον Ισθμό της ΚεντρικήςΑμερικής
Συνορεύει: με ονδούρα και Κόστα ρίκα.Βρέχεται από τον Ειρηνικό και τον Ατλαντικόωκεανό - Καραϊβική Θάλασσα.Συντεταγμένες: 13 00 Β, 85 00 δ

Έκταση: 112.090 τ. χλμ.Σύνορα: 1.520 χλμ. Ακτογραμμή: Καραϊβική 669 χλμ. ΚόλποςΦονσέκα 163 χλμ. Κάτοικοι: 8.296.693Πυκνότητα πληθυσμού: 64 κάτ./τ.χλμ. Διοικητική διαίρεση: 18 διαμερίσματα Πρωτεύουσα: τεγκουσιγκάλπα (1.000.000κάτ.)
Κυριότερες πόλεις: Σαν Πέδρο Σούλα, λα Σέιμπα
Γλώσσα: ΙσπανικήΘρησκεία: Χριστιανισμός (Καθολικοί) Ενήλικες με βασική εκπαίδευση: 80% Μέσος όρος ζωής ανδρών: 69 έτη Μέσος όρος ζωής γυναικών: 72 έτηΝόμισμα: λεμπίραΕτήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα: $ 4.400Κωδ. κλήσης: +504Internet TLD: .hn

Ζώνη ώρας: UTC -6

Ίδρυση: 15 Σεπτεμβρίου 1821 Θέση: Κράτος στον Ισθμό της ΚεντρικήςΑμερικής
Συνορεύει: με Γουατεμάλα, Ελ Σαλβα ντόρ,Νικαράγουα. Βρέχεται από τον Ειρηνικό καιτον Ατλαντικό ωκεανό - Καραϊβική Θάλασσα.Συντεταγμένες: 15 00 Β, 86 30 δ

Κάτοικοι: 72.660
Πυκνότητα πληθυσμού: 96 κάτ./τ.χλμ. Διοικητική διαίρεση: 10 κοινότητες Πρωτεύουσα: ροζό (14.000 κάτ.)Γλώσσα: Αγγλική, γαλλικήΘρησκεία: Χριστιανισμός Ενήλικες με βασική εκπαίδευση: 94% Μέσος όρος ζωής ανδρών: 73 έτη Μέσος όρος ζωής γυναικών: 79 έτη Νόμισμα: δολάριο Ανατολικής Καραϊβικής Ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα: $ 14.300Κωδ. κλήσης: +1 767Internet TLD: .dm

Ζώνη ώρας: UTC -4 

Ίδρυση: 3 Νοεμβρίου 1978 Θέση: Νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής.Βρίσκεται στις Μικρές Αντίλλες μεταξύ Μαρτινίκας και Γουαδελούπης.Συντεταγμένες: 15 25 Β, 61 20 δΈκταση: 751 τ. χλμ.Ακτογραμμή: 148 χλμ. 
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Σύνορα: 1.648 χλμ. Ακτογραμμή: 660 χλμ. Κάτοικοι: 3.316.328Πυκνότητα πληθυσμού: 18,65 κάτ./τ.χλμ. Διοικητική διαίρεση: 19 διαμερίσματα Πρωτεύουσα: Μοντεβιδέο (1.633.000 κάτ.) Κυριότερες πόλεις: Σάλτο, Παϊσαντού, λας Πιέδρας
Γλώσσα: ΙσπανικήΘρησκεία: Χριστιανισμός (Καθολικοί, Προτεστάντες κ.ά.)Ενήλικες με βασική εκπαίδευση: 98% Μέσος όρος ζωής ανδρών: 73 έτη Μέσος όρος ζωής γυναικών: 79 έτη Νόμισμα: Πέσο ουρουγουάης Ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα: $ 15.100Κωδ. κλήσης: +598Internet TLD: .uy

Ζώνη ώρας: UTC -3

Ίδρυση: 25 Αυγούστου 1825 Θέση: Κράτος της Νότιας ΑμερικήςΣυνορεύει: με Βραζιλία και Αργεντινή.Βρέχεται από τον Ατλαντικό ωκεανό. Συντεταγμένες: 33 00 N, 56 00 δΈκταση: 175.215 τ. χλμ.

Πυκνότητα πληθυσμού: 14,2 κάτ./τ.χλμ. Διοικητική διαίρεση: 17 διαμερίσματα Πρωτεύουσα: Ασουνσιόν (1.977.000 κάτ.) Κυριότερες πόλεις: Εγκαρνασιόν, Βιγιαρίκα Γλώσσα: Ισπανική, γκουαρανί Θρησκεία: Χριστιανισμός (Καθολικοί) Ενήλικες με βασική εκπαίδευση: 94% Μέσος όρος ζωής ανδρών: 74 έτη Μέσος όρος ζωής γυναικών: 79 έτη Νόμισμα: Γκουαρανί Ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα: $ 6.200Κωδ. κλήσης: +595Internet TLD: .py
Ζώνη ώρας: UTC -4

Ίδρυση: 14 Μαΐου 1811 Θέση: Κράτος της Νότιας ΑμερικήςΣυνο ρεύει: με Βραζιλία, Αργεντινή, Βολιβία.Συντεταγμένες: 23 00 N, 58 00 δΈκταση: 406.752 τ. χλμ.Σύνορα: 3.995 χλμ. Κάτοικοι: 6.541.591

Συντεταγμένες: 9 00 B, 80 00 δΈκταση: 75.420 τ. χλμ.Σύνορα: 555 χλμ. Ακτογραμμή: 2.490 χλμ. Κάτοικοι: 3.510.045Πυκνότητα πληθυσμού: 47,6 κάτ./τ.χλμ. Διοικητική διαίρεση: 9 επαρχίες Πρωτεύουσα: Πόλη του Παναμά (1.346.000κάτ.)
Κυριότερες πόλεις: Κολόν, Νταβίδ Γλώσσα: Ισπανική, αγγλική Θρησκεία: Χριστιανισμός (Καθολικοί, Προτεστάντες)

Ενήλικες με βασική εκπαίδευση: 92% Μέσος όρος ζωής ανδρών: 75 έτη Μέσος όρος ζωής γυναικών: 80 έτη Νόμισμα: Μπαλμπόα Ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα: $ 14.100Κωδ. κλήσης: +507Internet TLD: .pa
Ζώνη ώρας: UTC -5

Ίδρυση: 3 Νοεμβρίου 1903 Θέση: Κράτος του Ισθμού της ΚεντρικήςΑμερικής
Συνορεύει: με Κόστα ρίκα και Κολομβία.Βρέχεται από τον Ειρηνικό και τον Ατλαντικόωκεανό - Καραϊβική Θάλασσα.
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Ζώνη ώρας: 

Ίδρυση: 14 Μαΐου 1811 Θέση: Κράτος της Νότιας ΑμερικήςΣυνο ρεύει: με Βραζιλία, Αργεντινή, Βολιβία.Συντεταγμένες: 23 00 N, 58 00 δΈκταση: 406.752 τ. χλμ.Σύνορα: 3.995 χλμ. Κάτοικοι: 6.541.591

Ίδρυση: 3 Νοεμβρίου 1903 Θέση: Κράτος του Ισθμού της ΚεντρικήςΑμερικής
Συνορεύει: με Κόστα ρίκα και Κολομβία.Βρέχεται από τον Ειρηνικό και τον Ατλαντικόωκεανό - Καραϊβική Θάλασσα.
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Έκταση: 112.090 τ. χλμ.Σύνορα: 1.520 χλμ. Ακτογραμμή: Καραϊβική 669 χλμ. ΚόλποςΦονσέκα 163 χλμ. Κάτοικοι: 8.296.693Πυκνότητα πληθυσμού: 64 κάτ./τ.χλμ. Διοικητική διαίρεση: 18 διαμερίσματα Πρωτεύουσα: τεγκουσιγκάλπα (1.000.000κάτ.)
Κυριότερες πόλεις: Σαν Πέδρο Σούλα, λα Σέιμπα
Γλώσσα: ΙσπανικήΘρησκεία: Χριστιανισμός (Καθολικοί) Ενήλικες με βασική εκπαίδευση: 80% Μέσος όρος ζωής ανδρών: 69 έτη Μέσος όρος ζωής γυναικών: 72 έτηΝόμισμα: λεμπίραΕτήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα: $ 4.400Κωδ. κλήσης: +504Internet TLD: .hn

Ζώνη ώρας: UTC -6

Ίδρυση: 15 Σεπτεμβρίου 1821 Θέση: Κράτος στον Ισθμό της ΚεντρικήςΑμερικής
Συνορεύει: με Γουατεμάλα, Ελ Σαλβα ντόρ,Νικαράγουα. Βρέχεται από τον Ειρηνικό καιτον Ατλαντικό ωκεανό - Καραϊβική Θάλασσα.Συντεταγμένες: 15 00 Β, 86 30 δ

Χριστιανισμός Ενήλικες με βασική εκπαίδευση: 94% Μέσος όρος ζωής ανδρών: 73 έτη Μέσος όρος ζωής γυναικών: 79 έτη Νόμισμα: δολάριο Ανατολικής Καραϊβικής Ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα: $ 14.300Κωδ. κλήσης: +1 767Internet TLD: .dm
Ζώνη ώρας: UTC -4 

Ίδρυση: 3 Νοεμβρίου 1978 Θέση: Νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής.Βρίσκεται στις Μικρές Αντίλλες μεταξύ Μαρτινίκας και Γουαδελούπης.Συντεταγμένες: 15 25 Β, 61 20 δΈκταση: 751 τ. χλμ.Ακτογραμμή: 148 χλμ. 
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Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης
Τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια 
Θεσσαλονίκης ιδρύθηκαν το 1971 και 
είναι μια πλήρης μονάδα -Παιδικός 
σταθμός για παιδιά από 2,5 ετών, 
Νηπιαγωγείο, Δημοτικό σχολείο-
διευκολύνοντας έτσι το παιδί στην 
ομαλή προσαρμογή του από την 
οικογενειακή στη σχολική ζωή, στο 
ίδιο περιβάλλον που γίνεται οικείο και 
φιλικό με τα χρόνια παραμονής του 
παιδιού σ’ αυτό.
Κυρίαρχος στόχος των Πρότυπων 
Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης -από 
τη στιγμή της ιδρύσεώς τους από 
τον αείμνηστο εκπαιδευτικό Παύλο 
Κορυφίδη, ο οποίος με την προσωπική 
διδασκαλία και εποπτεία του οδήγησε 
το σχολείο σε σωστό και ξεχωριστό 
δρόμο, για την παροχή άρτιας και 
ολοκληρωμένης εκπαίδευσης- ήταν 

η δημιουργία ενός σχολείου που θα 
εξασφαλίζει υψηλό βαθμό εκπαίδευσης 
και διαπαιδαγώγησης συμβάλλοντας 
στην ολόπλευρη, αρμονική και 
ισόρροπη ανάπτυξη των ικανοτήτων 
των μαθητών.
Από την πρώτη κιόλας στιγμή 
κατάφεραν να δημιουργήσουν 
ένα σχολείο πυρήνα και αποδέκτη 
που αφουγκράζεται τις κοινωνικές 
ευαισθησίες και που συμμετέχει 
ενεργά σε πλείστες πολιτιστικές και 
φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.
Τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια βρίσκονται 
έξω από τη Θεσσαλονίκη στους 
Ελαιώνες Πυλαίας, σ’ ένα καταπράσινο 
περιβάλλον έκτασης 8 στρεμμάτων, 
στη μαγευτική φύση με λουλούδια και 
δέντρα προσφέροντας έτσι στα παιδιά 
χώρο για παιχνίδι, αλλά και υγιεινό 

περιβάλλον απαλλαγμένο από το 
θόρυβο και τη μόλυνση της πόλης και 
από ρυπογόνες και επικίνδυνες εστίες.
Το οικογενειακό, ευχάριστο, ήρεμο και 
χαρούμενο περιβάλλον του σχολείου 
μας επιτρέπει με ευελιξία τον καλύτερο 
έλεγχο και τη φροντίδα των μαθητών, 
τόσο στο εκπαιδευτικό επίπεδο όσο 
και στο επίπεδο των προσφερόμενων 
υπηρεσιών. Οι άνθρωποι του σχολείου 
μας -διδακτικό και διοικητικό 
προσωπικό, επιστημονικοί συνεργάτες- 
βρίσκονται δίπλα στις ανάγκες και 
τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε 
οικογένειας.
Τα κτίσματα του σχολείου είναι 
διατεταγμένα στο χώρο με άριστο 
προσανατολισμό. Οι αίθουσες είναι 
άνετες, σύγχρονες, με ανατομικά 

θρανία, προσήλιες και ευάερες, με θέα 
τη φύση.  
Το σχολείο φροντίζει να παίρνει τα 
πιο σύγχρονα μέτρα πρόληψης(νέος 
αντισεισμικός κανονισμός, 
πυρασφάλεια, καθημερινή εποπτεία 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων 
και προμήθεια εξοπλισμού από 
τεχνικό ασφαλείας) ώστε να τηρούνται 
αυστηρά όλοι οι κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές.
Οι μικροί μαθητές έχουν την ευκαιρία 
καθημερινά να παίξουν στη νέα 
παιδική χαρά 600 τ.μ., εξοπλισμένη με 
ειδικό δάπεδο ασφάλειας και σύνθετες 
κατασκευές με παιχνίδια, πιστοποιημένα 
κατά το πρότυπο ασφάλειας ΕΝ 1176. 
Ελαιώνων 24, Πυλαία Tηλ. 2310300002.

ΧΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ χαλαρώστε χρωματίζοντας!

Διαστ.: 21x28 cm, Σελ. 96,  
Χαρτόδετο, Τιμή: € 5,90

Διαστ.: 21x28 cm, Σελ. 96,  
Χαρτόδετο, Τιμή: € 5,90

Διαστ.: 21x28 cm, Σελ. 64,  
Χαρτόδετο, Τιμή: € 490

Διαστ.: 21x29 cm, Σελ. 48,  
Χαρτόδετο, Τιμή: € 4,90

Διαστ.: 21x29 cm, Σελ. 48,  
Χαρτόδετο, Τιμή: € 4,90

ΜΑΚΡΑΜΕ 
Σχήμα 22x22 εκ., Σελ.: 128, Tιμή: 12,70€

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΧΑΝΤΡΕΣ 
Σχήμα 22x22 εκ., Σελ.: 128, Tιμή: 12,70€

ΠΛΕΚΤΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
Σχήμα 22x22 εκ., Σελ.: 128, Tιμή: 12,70€

KΟΣΜΗΜΑΤΑ ΟΡΙΓΚΑΜΙ
Σχήμα 22x22 εκ., Σελ.: 128, Tιμή: 12,70€

σειρά BIJOUΧ marie-claire Αξιοποιήστε τον ελεύθερό σας χρόνο με καλλιτεχνικές δημιουργίες. Και για σχολές, ΙΕΚ κ.ά.

www.malliaris.gr  Τηλ. για παραγγελίες 2310-277113, 2310-6407545-6 info@malliaris.grΕκδόσεις

Αφιέρωμα παιδεία
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Παγκόσμια κλασική λογοτεχνία

Κωδ: 085.2590 Σελ. : 960 Τιμή: 19,90€

Σελ. 128, Kωδ. 085.2478,    Τιμή: 7,85€

Σελ. 256, Kωδ. 085.2407, Τιμή 9,90€

Σελ. 1040, Kωδ. 085.2254, Τιμή 19,60€

Κωδ: 085.2598 Σελ.: 712 Τιμή: 19,10€

Σελ. 280 , Kωδ. 085.2413, Τιμή 9,90€

Σελ. 464, Kωδ. 085.2325, Τιμή 12,70€

Σελ. 1080, Kωδ. 085.2204, Τιμή 21,20€

Κωδ: 085.2613, Σελ.: 750 Τιμή: 18,90€

Σελ. 216, Kωδ. 085.2394, Τιμή 9,90€

Σελ. 576, Kωδ. 085.2282, Τιμή 15,90€

Σελ. 840, Kωδ. 085.2286, Τιμή 18,90€

Κωδ: 085.2623, Σελ.: 672 Τιμή: 19,00€

Σελ. 248, Kωδ. 085.2393, Τιμή 9,90€

Σελ. 880, Kωδ. 085.2368, Τιμή 17,00€

Σελ. 624, Kωδ. 085.2225, Τιμή 15,90€

Κωδ: 085.2622, Σελ.: 400 Τιμή: 12,70€

Κωδ: 085.2624, Σελ.: 414 Τιμή: 12,70€

Κωδ: 085.2625, Σελ.: 350 Τιμή: 12,70€

Κωδ: 085.2626, Σελ.: 428 Τιμή: 12,70€

Στη σειρά έχουν εκδοθεί μέχρι στιγμής 20 τίτλοι από την παγκόσμια κλασική λογοτεχνία.  
Πρόκειται για έργα που έχουν διαβαστεί και αγαπηθεί από γενιές αναγνωστών. Έργα με αναγνωρισμένη διεθνώς τη διαχρονική τους αξία.

www.malliaris.gr  Τηλ. για παραγγελίες 2310-277113, 2310-6407545-6 info@malliaris.grΕκδόσεις
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Εκπαιδευτήρια "Ο Απόστολος Παύλος" 

Τα Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύ-
λος» δίνουν ζωντανό «παρών» στα εκ-
παιδευτικά δρώμενα της Θεσσαλονίκης 
για 40 συνεχή χρόνια. 
Τα σύγχρονα φροντισμένα κτίρια που 
πληρούν τους πλέον  σύγχρονους κα-
νονισμούς ασφαλείας, διαθέτουν πλή-
ρη υλικοτεχνικό εξοπλισμό με μεγάλες 
και ευχάριστες αίθουσες διδασκαλίας   
δεσπόζουν σ’ έναν καταπράσινο λόφο 
του Πανοράματος στον Δήμο Πυλαί-
ας - Χορτιάτη. Το φυσικό περιβάλλον 
προσφέρει μοναδική ομορφιά, άπλετο 
χώρο και εκπληκτική θέα, αλλά συγχρό-
νως έχει διαμορφωθεί ώστε να παρέχει 
στους μαθητές άνεση χώρου, διακεκρι-
μένου ανά σχολικές βαθμίδες, ασφάλεια 
και εύκολη πρόσβαση.
Στα εκπαιδευτήρια λειτουργούν:

ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ   
- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ -  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  

Οι μαθητές μας προσεγγίζουν τη γνώση 
καθημερινά στις 7 ώρες διδασκαλίας με
•	 την αυτενέργειά τους
•	 την ομαδοσυνεργατική μέθοδο
•	 την έρευνα
•	 τις πολυποίκιλες εκδηλώσεις κοινω-

νικοποίησης και ένταξης στο σύγχρο-
νο περιβάλλον

•	 την παραδοσιακή μαθητοκεντρική 
διδασκαλία 

•	 την εφαρμογή καινοτόμων προγραμ-
μάτων σε συνεργασία με τους φορείς 
της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευ-
σης

•	 την ανάπτυξη σχεδίων εργασιών 
(projects)

•	 την εφαρμογή προγραμμάτων περι-
βαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής 
υγείας, πολιτιστικών δραστηριοτή-
των

•	 την αξιοποίηση των νέων τεχνολογι-
ών- λογισμικών

•	 τη βιωματική προσέγγιση της γνώσης
•	 τη χρήση διαδραστικών πινάκων
•	 την δημιουργία port folio για κάθε 

μαθητή.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ  -  ΛΥΚΕΙΟ
Το Γυμνάσιο και το Λύκειο τοποθετώ-
ντας ψηλά τον πήχη για τη μόρφωση 
και την αγωγή αποτελούν τη φυσική 
συνέχεια του Δημοτικού μας σχολείου, 
πρότυπο και ασφαλές περιβάλλον αγά-
πης με συγκεκριμένη παιδαγωγική απο-
στολή Εργαλεία στο πολύπλευρο αυτό 
έργο αποτελούν
•	Το προβλεπόμενο από το Υπουργείο 

Παιδείας «Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών»

•	Εμπλουτισμένα και εκσυγχρονισμένα 
πρωτοποριακά προγράμματα ρο-
μποτικής, αυτοματισμού. Η/Υ

•	Προγράμματα ξένων γλωσσών σε 
πολλαπλά επίπεδα και ολιγομελή 

τμήματα
•	Συμμετοχή σε διαγωνισμούς- συνέ-

δρια φορέων (Βουλή των εφήβων. 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νέων, 
MUN)

•	Υποστήριξη επιλογών για σπουδές 
στο εξωτερικό

•	Διαμόρφωση προσωπικού Portfolio
•	Προγράμματα υποστήριξης επαγ-

γελματικών επιλογών με τη συνδρο-
μή ψυχολόγου

•	Σεμινάρια επαγγελματικού προσα-
νατολισμού

•	Επισκέψεις σε εργασιακούς χώρους 
για βιωματική προσέγγιση των 
ακαδημαϊκών και επαγγελματικών 
προοπτικών

•	Προγράμματα διαχείρισης άγχους 
– χρόνου

•	Ποιοτικές στοχευμένες εκδρομές σε 
κέντρα πολιτισμού

•	Προσωπική εξατομικευμένη διδα-
κτική και παιδαγωγική προσέγγιση 
των μαθητών από τους εκπαιδευτι-
κούς 

Διεύθυνση: 119, Κέννεντυ, Πανόραμα 
552 36, τηλέφωνο: 231 032 1110.

Αφιέρωμα παιδεία

εκδόσεις

Για σπουδαστές,

εκπαιδευτικούς και

για τους εραστές

της μαγειρικής

τέχνης!
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Το έργο αναφέρεται στην ιστορία και τη μακρόχρονη πορεία αυτής της πολύ σημαντικής περιοχής του 
βορειοελλαδικού χώρου, ξεκινώντας από μυθολογικές αναφορές και φτάνοντας ως τη νεότερη εποχή. 
Διαστ.: 17x24 cm, Τιμή: € 15,90 o κάθε τόμος

Διαστ.: 16x24 cm, Σκληρό εξώφυλλο, Σελ. 940,  ο τόμος, Τιμή τόμου: € 21,20

Περιεχόμενα Α’ Tόμου: Βαλκανικοί πόλεμοι, απελευθέρωση, Α’ παγκόσμιος κ.ά.
Περιεχόμενα Β’ Tόμου: Β’ παγκόσμιος, εμφύλιος, ανασυγκρότηση, πολιτική κρίση κ.ά. 
Περιεχόμενα Γ’ Tόμου: επταετία, μεταπολίτευση, αθλητισμός, νέος αιώνας κ.ά.
Διαστ.: 17x25 cm, χαρτόδετοι, Τιμή τόμου: € 15,90

www.malliaris.gr  Τηλ. για παραγγελίες 2310-277113, 2310-6407545-6 info@malliaris.grΕκδόσεις

Βιβλιοπροτάσεις

Iστορία της Μακεδονίας (3 τόμοι)  
N. G. L. HAMMOND 

Ένα κλασικό έργο, απολύτως ενημερωμένο με τις σύγχρονες 
αντιλήψεις και τα νέα δεδομένα και επιστημονικά τεκμηριωμένο 
σε ποικίλα ιστορικά θέματα και ερωτήματα που αφορούν τη Μα-
κεδονία και γενικότερα τη Β. Ελλάδα.

Γραμμένο από τον καθηγητή Ν. G. L. Ηammond, και τους συνερ-
γάτες του G. T. Griffith και F. W. Walbank, αποκαθιστά αλήθειες 
και ερμηνεύει ζητήματα δυσευκρίνιστα, αποτελώντας ένα αδιά-
στατο ντοκουμέντο για την ελληνικότητα της Μακεδονίας.

Ενα σημαντικό έργο που έλειπε από την ελληνική βιβλιογρα-
φία.

Περιεχόμενα
Α` ΤΟΜΟΣ: Ιστορική γεωγραφία και Προϊστορία
Β` ΤΟΜΟΣ: Περίοδος από το 550 έως το 336 π.Χ.
Γ` ΤΟΜΟΣ: Περίοδος από το 336 έως το 167 π.Χ.

Θεσσαλονίκη ...εν θερμώ (3 τόμοι)  
Ο συγκλονιστικός 20ός αιώνας της πόλης.
ΑΠ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνώση της ιστορίας του 20ού αιώνα της Θεσσαλονίκης έχει 
ιδιαίτερη σημασία και χρησιμότητα, αφού επικεντρώνεται στην 
ύπαρξη και πορεία της πόλης την κρίσιμη αυτή περίοδο. 

Η κατανόηση όμως του περιεχομένου της γίνεται πιο εύκολη, 
όταν η πόλη τοποθετηθεί σε ευρύτερα ιστορικά και γεωπολιτικά 
πλαίσια, αφού η ιστορία της, ιδιαίτερα του 20ού αιώνα, προκύ-
πτει ως αποτέλεσμα ιστορικών συμβάντων, ζυμώσεων και γεγο-
νότων, τοπικής, εθνικής και -κάποιες φορές- παγκόσμιας κλίμα-
κας. 

Η καταγραφή και ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων γίνεται 
συνεπώς περιγράφοντας εν συντομία τα ευρύτερα ιστορικά πλαί-
σια, κρίνοντας την αναφορά αυτή τελείως αναγκαία και χρήσιμη, 
αφού την ίδια περίοδο των μεγάλων ανακατατάξεων, συμμαχιών, 
συγκρούσεων, παγκόσμιων πολέμων, εξωτερικών και εσωτερικών 
αναστατώσεων και κρίσεων, η Θεσσαλονίκη ήταν πάντα παρού-
σα διαμορφώνοντας με τη συμμετοχή της την ιστορική πραγμα-
τικότητα. 

Ένεκα όλων αυτών επιλέχτηκε ως τίτλος του παρόντος πονήμα-
τος: <<Θεσσαλονίκη εν θερμώ>>.

Iστορία της πόλεως Σερρών και της περιφέρειάς της 

(3 τόμοι)  KAΦTANTZHΣ ΓIΩPΓOΣ
Στο ιστορικό αυτό έργο παρατίθεται η ιστορία αυτής της πολύ 

σημαντικής περιοχής του βορειοελλαδικού χώρου και η μακρό-
χρονη πορεία της, που ξεκινά από τις μυθολογικές αναφορές και 
φτάνει ως τη νεότερη εποχή. 

Ο τρόπος παρουσίασης εξακολουθεί να αποτελέι μια μοντέρνα 
προσέγγιση της έννοιας "ιστορική μελέτη", πέρα από την καθιε-
ρωμένη καταγραφή πολέμων και βιογραφιών, δίνοντας έμφαση 
στις οικονομικές, πολιτικές, θρησκευτικές και, γενικότερα, πολι-
τιστικές συνθήκες που διαμόρφωσαν ιστορικά την περιοχή των 
Σερρών.

Βασίζεται σε πολυετείς έρευνες και τεκμηριώνεται από την πο-
λυσχιδή μελέτη σπάνιων ιστορικών πηγών, πλήθους επιγραφών 
και νομισμάτων της περιοχής και άλλων αρχαιολογικών ευρημά-
των, έργων αρχαίων και νεότερων συγγραφέων κ.α., με αποτέ-
λεσμα στο πέρασμα των χρόνων να καθιερωθεί ως ένα από τα 
πλέον έγκυρα ιστορικά πονήματα, αλλά και ως υπόδειγμα εμπε-
ριστατωμένης επιστημoνικής, ιστορικής και αρχαιολογικής έρευ-
νας.
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EΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Τρίτη 
21 Αυγούστου
Βασιλικό Θέατρο (Πλατεία Λευ-
κού Πύργου, τηλ. 2315200200): 
«Ασκητική» του Νίκου Καζαντζάκη. 
Τετάρτη 
22 Αυγούστου
Βασιλικό Θέατρο: «Δε σε ξέχα-
σα ποτέ». Μουσικοθεατρική πα-
ραγωγή. 
Πέμπτη 
23 Αυγούστου
Βασιλικό Θέατρο: «After the 
Campsite: Από δω κι εμπρός». 
Παρασκευή 24 Αυγούστου
Θέατρο Κήπου (ΧΑΝΘ, τηλ. 231 
025 6775): «Χένσελ και Γκρέτελ» 
– Η παιδική παράσταση της Κάρ-
μεν Ρουγγέρη.
Βασιλικό Θέατρο: Θεατρική πα-
ράσταση «Οι ηλίθιοι». 
Πρώην Στρατόπεδο Παύλου Με-
λά (Οδός Λαγκαδά, Σταυρούπο-
λη): Παγκόσμιο αντάμωμα των 
Καππαδοκών – Καραμανλήδων, 
το 20ο  «Γαβούστημα». 
Σάββατο 
25 Αυγούστου
Πρώην Στρατόπεδο Παύλου 
Μελά: Παγκόσμιο αντάμωμα 
των Καππαδοκών – Καραμανλή-
δων, το 20ο  «Γαβούστημα». 
Τρίτη 
28 Αυγούστου 
Βασιλικό Θέατρο: «Ασκητική» 
του Νίκου Καζαντζάκη. 
Τετάρτη 
29 Αυγούστου
Θέατρο Δάσους (Σειχ Σου, τηλ. 
231 021 8092): «Ηλέκτρα» του 
Σοφοκλή 
Βασιλικό Θέατρο: «Δε σε ξέχα-
σα ποτέ». Μουσικοθεατρική πα-
ραγωγή. 
Πέμπτη 
30 Αυγούστου
Θέατρο Γης (Νταμάρι Τριανδρί-
ας, τηλ. 231 028 8000): Συναυλία 
με τον Μάριο Φραγκούλη. 
Βασιλικό Θέατρο: Θεατρική πα-
ράσταση «After the Campsite: 
Από δω κι εμπρός». 
Παρασκευή 
31 Αυγούστου
Βασιλικό Θέατρο: Θεατρική πα-
ράσταση «Οι ηλίθιοι». 
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονί-
κης (Εγνατίας 154, τηλ. 2310  291 
264): Thessaloniki Beer Festival 
2018, ώρα 5 μ.μ. – 12 μ.
Σάββατο 
1 Σεπτεμβρίου
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονί-
κης: Thessaloniki Beer Festival 

2018, από τις 12 το μεσημέρι 
έως τις 12 τα μεσάνυχτα. 
Κυριακή 
2 Σεπτεμβρίου
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονί-
κης: Thessaloniki Beer Festival 
2018, από τις 12 το μεσημέρι 
έως τις 12 τα μεσάνυχτα. 
Δευτέρα 
3 Σεπτεμβρίου 
Θέατρο Δάσους: Θεατρική πα-
ράσταση «Αγαμέμνων» του Αι-
σχύλου.  
Τρίτη 
4 Σεπτεμβρίου
Βασιλικό Θέατρο: «Ασκητική» 
του Νίκου Καζαντζάκη. 
Θέατρο Δάσους: Συναυλία με 
τον Γιάννη Πάριο.
Τετάρτη 
5 Σεπτεμβρίου 
Θέατρο Γης: Συναυλία με τον 
Κωστή Μαραβέγια.
Βασιλικό Θέατρο: «Δε σε ξέχα-
σα ποτέ». Μουσικοθεατρική πα-
ραγωγή. 
Θέατρο Κήπου: Θεατρική πα-
ράσταση «Όνειρο Καλοκαιρινής 
Νύχτας» από τη θεατρική ομάδα 
«Μαγικές Σβούρες». 
Πέμπτη 
6 Σεπτεμβρίου 
Θέατρο Δάσους: Θεατρική πα-
ράσταση «Πλούτος» του Αριστο-
φάνη. 
Βασιλικό Θέατρο: Θεατρική πα-
ράσταση «After the Campsite: 
Από δω κι εμπρός». 
Παρασκευή 
7 Σεπτεμβρίου
Βασιλικό Θέατρο: Θεατρική πα-
ράσταση «Οι ηλίθιοι». 
PAOK Sports Arena (Πυλαία): Συ-
ναυλία με τους Πυξ Λαξ.
Μέγαρο Μουσικής: Συναυλία "Ο 
Γκάτσος που αγάπησα", με τον 
Μανώλη Μητσιά και την Καρυο-
φυλλιά Καραμπέτη. 
Σάββατο 
8 Σεπτεμβρίου
ΔΕΘ: Εγκαίνια 83ης ΔΕΘ
PAOK Sports Arena (Πυλαία): Συ-
ναυλία με τους Πυξ Λαξ.
Τρίτη 
11 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονι-
κών Σπουδών (Εθνικής Αμύ-
νης 2, τηλ. 2315 200200) : Πα-
ράσταση «Duende – Το πνεύμα 
της γης» του Φεδερίκο Γκαρθία 
Λόρκα.  
Βασιλικό Θέατρο: Θεατρική πα-
ράσταση η «Ασκητική» του Νίκου 
Καζαντζάκη. 

Τετάρτη 
12 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Εταιρείας Μακεδο-
νικών Σπουδών: Παράσταση 
«Duende – Το πνεύμα της γης» 
του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα.  
Βασιλικό Θέατρο: «Δε σε ξέχα-
σα ποτέ». Μουσικοθεατρική πα-
ραγωγή. 
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλο-
νίκης: Συναυλία με τον Σταύρο 
Ξαρχάκο και την Άλκηστις Πρω-
τοψάλτη.
Πέμπτη 
13 Σεπτεμβρίου 
Θέατρο Εταιρείας Μακεδο-
νικών Σπουδών: Παράσταση 
«Duende – Το πνεύμα της γης» 
του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα.  
Θέατρο Δάσους: Συναυλία με 
τον Bryan Ferry.
Μικρό Θέατρο της Μονής Λα-
ζαριστών (Κολοκοτρώνη 25, τηλ. 
231 058 9185): Εμφανίζονται οι  
«Sound Μoves». 
Βασιλικό Θέατρο: Θεατρική πα-
ράσταση «After the Campsite: 
Από δω κι εμπρός». 
Παρασκευή 
14 Σεπτεμβρίου 
Βασιλικό Θέατρο: Θεατρική πα-
ράσταση «Οι ηλίθιοι». 
Μικρό Θέατρο της Μονής Λα-
ζαριστών: Εμφανίζονται οι  
«Sound Μoves». 
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονι-
κών Σπουδών: «Hubris». Ομά-
δα Σύγχρονου Χορού ΚΙΝΑΙΣΘΗ-
ΣΗ σε συνεργασία με το Social 
Body Dance Lab.
Σάββατο 
15 Σεπτεμβρίου
Δημαρχιακό Μέγαρο: Kidot 
Festival 
Κυριακή 
16 Σεπτεμβρίου
Δημαρχιακό Μέγαρο (Βασιλέ-
ως Γεωργίου Α1): Kidot Festival 
ΔΕΘ: Λήξη 83ης ΔΕΘ
Τρίτη 
18 Σεπτεμβρίου
Βασιλικό Θέατρο (Πλατεία Λευ-
κού Πύργου): Θεατρική παρά-
σταση η  «Ασκητική» του Νίκου 
Καζαντζάκη. 
Τετάρτη 
19 Σεπτεμβρίου
Βασιλικό Θέατρο (Πλατεία Λευ-
κού Πύργου): Θεατρική παρά-
σταση «Δε σε ξέχασα ποτέ». 
Μουσικοθεατρική παραγωγή. 
Πέμπτη 
20 Σεπτεμβρίου
Βασιλικό Θέατρο: Θεατρική πα-
τράσταση «Πορνοστάρ – Η αό-
ρατη βιομηχανία του σεξ» της 
Έλενας Πέγκα.
Βασιλικό Θέατρο (Πλατεία Λευ-
κού Πύργου): Θεατρική παρά-
σταση «After the Campsite: Από 
δω κι εμπρός». 

Παρασκευή 
21 Σεπτεμβρίου
Βασιλικό Θέατρο:  Θεατρική πα-
ράσταση «Πορνοστάρ – Η αό-
ρατη βιομηχανία του σεξ» της 
Έλενας Πέγκα.
Θέατρο Δάσους: Θεατρική πα-
ράσταση «Εκκλησιάζουσες» του 
Αριστοφάνη. 
Βασιλικό Θέατρο: Θεατρική πα-
ράσταση «Οι ηλίθιοι». 
Σάββατο 
22 Σεπτεμβρίου 
Βασιλικό Θέατρο: Θεατρική πα-
ράσταση «Πορνοστάρ – Η αό-
ρατη βιομηχανία του σεξ» της 
Έλενας Πέγκα.
Θέατρο Δάσους: Θεατρική πα-
ράσταση «Εκκλησιάζουσες» του 
Αριστοφάνη.
Κυριακή 
23 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Δάσους: Θεατρική πα-
ράσταση «Εκκλησιάζουσες» του 
Αριστοφάνη. 
Τρίτη 
25 Σεπτεμβρίου
Βασιλικό Θέατρο: Θεατρική πα-
ράσταση η «Ασκητική» του Νίκου 
Καζαντζάκη. 
Τετάρτη 
26 Σεπτεμβρίου
Βασιλικό Θέατρο: «Δε σε ξέχα-
σα ποτέ». Μουσικοθεατρική πα-
ραγωγή. 
Πέμπτη 
27 Σεπτεμβρίου
Βασιλικό Θέατρο: Θεατρική πα-
ράσταση «After the Campsite: 
Από δω κι εμπρός». 
Παρασκευή 
28 Σεπτεμβρίου
Βασιλικό Θέατρο: Θεατρική πα-
ράσταση «Οι ηλίθιοι». 
Σάββατο 
29 Σεπτεμβρίου
Συμμαχικά Νεκροταφεία Ζέι-
τενλικ: Συναυλία Ζέιτενλικ - Η Επα-
ναφορά της ειρήνης. Στα πλαίσια 
των 53ων Δημητρίων.
Κυριακή 
30 Σεπτεμβρίου
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρο-
νης Τέχνης: Συνέδριο με τίτλο 
«Το Ζωντανό Θέατρο του 1968» 
με είσοδο ελεύθερη. 
Ροτόντα: Μουσικό αφιέρωμα 
με τίτλο «Wiegala - Ilse Weber 
Project» με το κουαρτέτο Gada. 
Ένα αφιέρωμα στην Γερμανοε-
βραία συνθέτη και ποιήτρια Ilse 
Weber.

Φεστιβάλ Δάσους
Το Φεστιβάλ Δάσους, το μεγά-
λο πολιτιστικό γεγονός της Θεσ-
σαλονίκης, επέστρεψε αυτό το 
καλοκαίρι για τέταρτη χρονιά, με 
το κύρος και την υπογραφή του 
Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελ-
λάδος. Από 4 Ιουνίου έως 23 
Σεπτεμβρίου, με κέντρο το Θέ-

ατρο Δάσους, αλλά και με πα-
ράλληλες εκδηλώσεις στο Θέ-
ατρο Γης, στη Μονή Λαζαριστών, 
στο Βασιλικό Θέατρο και στην 
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 
οι θεατές θα έχουν την ευκαι-
ρία να απολαύσουν κορυφαί-
ες παραγωγές θεάτρου, μουσι-
κής και χορού, με τους πιο αγα-
πημένους δημιουργούς αλλά και 
τα μεγαλύτερα ονόματα της ελ-
ληνικής μουσικής σκηνής. Πληρ. 
τηλ.: 2135200200, 2310245307.

Μονή Λαζαριστών 
Το Φεστιβάλ της Μονής Λαζαρι-
στών διοργανώνεται κάθε καλο-
καίρι (από το 1992) στον εμβλη-
ματικό χώρο της Μονής Λαζαρι-
στών και αποτελεί ένα μοναδικό 
από κάθε άποψη γεγονός: καλ-
λιτεχνικό, επιμορφωτικό και ψυ-
χαγωγικό. Το φετινό Φεστιβάλ 
ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου και 
περιλαμβάνει πρόγραμμα τεσ-
σάρων μηνών, με συναυλίες, 
παραστάσεις και πρωτότυπες 
εκδηλώσεις. Μονή Λαζαριστών, 
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπο-
λη, πληρ. τηλ: 2310 589200, και 
589.237. 

Μερκούρεια 
Στο ανοιχτό θέατρο “Μάνος Κα-
τράκης” στις Συκιές του δήμου 
Νεάπολης-Συκεών θα πραγμα-
τοποιηθούν τον Αύγουστο για 
24η χρονιά τα “Μερκούρεια” η 
συνάντηση των ΔΗΠΕΘΕ. Ένας 
θεσμός που αποτελεί φόρο τι-
μής στη Μελίνα Μερκούρη, με 
θεατρικές παραστάσεις των δη-
μοτικών περιφερειακών θεά-
τρων. Συκιές, πληρ. τηλ. 2310-
631305, 2313- 313125, -126. 

Βαλκανική Πλατεία 
Στη Νεάπολη πραγματοποιείται 
εδώ και 19 χρόνια, κάθε χρό-
νο στο τέλος του καλοκαιριού 
η Βαλκανική Πλατεία. Μια γιορ-
τή πολιτισμού με συμμετοχές απ’ 
όλες τις χώρες της βαλκανικής, 
που καθιερώθηκε σαν θεσμός 
μετά από τη θερμή ανταπόκριση 
των κατοίκων της περιοχής. Πληρ. 
τηλ. 2310671100. 

Παρά Θιν' Αλός 
Η φράση του Oμήρου, “παρά 
θιν' αλός” που σημαίνει "δίπλα 
στη θάλασσα, στην αμμουδιά" 
δίνει το στίγμα των εκδηλώσεων 
που εδώ και 28 χρόνια διοργα-
νώνει ο δήμος Καλαμαριάς, στο 
τέλος του καλοκαιριού, αρχές 
Σεπτεμβρίου. Οι περισσότερες 
εκδηλώσεις γίνονται στους χώ-
ρους του πρώην στρατοπέδου 
Κόδρα. Πληρ. τηλ. 2313314570. 

Θέρμης Δρώμενα 
Στο τέλος του καλοκαιριού δι-
οργανώνονται στο Φράγμα της 
Θέρμης και στα δημοτικά δια-
μερίσματα από το δήμο Θέρ-
μης, τα «Θέρμης Δρώμενα» με 
πλούσιο καλλιτεχνικό και πολι-
τιστικό πρόγραμμα. Πληρ. τηλ. 
2313300700, 2310- 463423. 

Το  Πολιτισμικό ημερολόγιο παρουσιάζει εκδηλώσεις που είναι προ-
γραμματισμένες για Αύγουστο - Σεπτέμβριο. Τα προγράμματα ενδεχο-
μένως να αλλάξουν. Συνιστάται πριν προγραμματίσετε την έξοδό σας 
να επικοινωνήσετε με τους χώρους εκδηλώσεων. Οι τηλεφωνικοί αριθ-
μοί καταγράφονται στην πρώτη εμφάνιση του φορέα στο Ημερολόγιο. 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ e-φημερίδα μας www.politismika.gr ΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ.

πολιτισμικό ημερολόγιο



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

 καλή σχολική χρονιά!

  

Back To School

- στη μεγαλύτερη ποικιλία 
- στις καλύτερες τιμές

ΣΧΟΛΙΚΑ 




