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H διεύθυνση και το προσωπικό του οργανισμού

σας εύχονται χρόνια πολλά & δημιουργικά!
Χριστούγεννα στην πόλη

ΘΕΑΤΡΟ

Σελ.2

Οι εορταστικές εκδηλώσεις
στην Θεσσαλονίκη

Τα
τώρα στο διαδίκτυο

www.politismika.gr
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Σελ. 4

Συναυλίες, δράσεις για παιδιά, παραστάσεις και πρωτότυπα διαδραστικά εργαστήρια περιλαμβάνουν οι εορταστικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο δήμος Θεσσαλονίκης,
με επίκεντρο τα παιδιά, τους νέους και την οικογένεια, οι
οποίες θα διαρκέσουν από τις 29 Νοεμβρίου 2018 έως τις
6 Ιανουαρίου 2019.
Συνέχεια στη σελ. 5

Χριστούγεννα
και το άστρο της Βηθλεέμ
Μεταξύ των πλέον χαρακτηριστικών εικόνων που μας
κατακλύζουν την περίοδο των εορτών είναι εκείνη ενός
λαμπρού άστρου, το οποίο οδηγεί τους τρεις μάγους στον
νεογέννητο Χριστό. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι από
τα τέσσερα Κανονικά Ευαγγέλια της Κ. Διαθήκης μόνο
το «Κατά Ματθαίον» και το «Κατά Λουκάν» αναφέρονται
στα γεγονότα της γέννησης του Ιησού και από αυτά μόνο
το πρώτο αναφέρεται στο άστρο της Βηθλεέμ.
Η σύνδεση του άστρου της Βηθλεέμ με τον νεογέννητο βασιλιά των Ιουδαίων, το Μεσσία, οφείλεται στους μάγους, τους σοφούς από την Ανατολή, οι οποίοι ως μελετητές του ουρανού και των ιερών βιβλίων συνέδεσαν την
εμφάνιση του άστρου με τη γέννηση του Ιησού. Συγκεκριμένα, ο Ματθαίος μάς αναφέρει ότι η εμφάνιση του
άστρου οδήγησε τους μάγους στην Παλαιστίνη, ενώ η
εξαφάνισή του τους οδήγησε στον Ηρώδη, τον οποίο ρώτησαν για τον νεογέννητο βασιλιά. Το άστρο εμφανίστηκε
και πάλι στους μάγους τη στιγμή που άφησαν τον Ηρώδη
Συνέχεια στη σελ. 5

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

Δεκέμβριος -Iανουάριος στον πολυχώρο Μαλλιάρης-Παιδεία Ανατόλια

Βιβλιοπαρουσιάσεις, θεατρικές παραστάσεις, δρώμενα,
διαδραστικά παιχνίδια και εκπλήξεις για τα παιδιά περιλαμβάνει το πρόγραμμα εκδηλώσεων Δεκεμβρίου - Ιανουαρίου στον πολυχώρο Μαλλιάρης-Παιδεία «Ανατόλια» (Δ.
Γούναρη 39, Καμάρα, τηλ. 2310 277113).
Το πρόγραμμα (το οποίο συμπληρώνεται) έχει διαμορφωθεί ως εξής:
Συνέχεια στη σελ. 3

Και φέτος χαρίστε βιβλία.

Όλες οι νέες εκδόσεις και παραλαβές για
σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα
Δ
 ημ. Γούναρη 39,
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Σελ. 7-11

στην Καμάρα


Eρμού 53,

γωνία Αριστοτέλους


25ης Μαρτίου 51,
Νέα Ευκαρπία


Ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο
www.malliaris.gr
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Οι παραστάσεις πιθανόν να αλλάξουν.
Συνιστάται πριν προγραμματίσετε την έξοδό σας να επικοινωνήσετε με τα θέατρα.

Θέατρο – Παραστάσεις
Πολυχώρος
ΜαλλιάρηςΠαιδεία «Ανατόλια» (Δ.Γούναρη
39, Καμάρα, τηλ. 2310 277113):
Παιδικές παραστάσεις από
ηθοποιούς του ΚΘΒΕ με ελεύθερη είσοδο. «Η Πεντάμορφη
και το Τέρας», Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 6 μ.μ. Σκηνοθετική επιμέλεια: Τσολακίδου Άννη,
Κοστούμια: Μπρούφας Χρήστος. Παίζουν: Γιαννούση Ελένη,
Νταρακτσής Χρίστος, Ροδοβίτης
Τάσος. Για παιδιά μέχρι 12 ετών.
«ΜΠΑΛ you…!!», Παρασκευή 21
Δεκεμβρίου 2018, ώρα 5 μ.μ. Το
πρόγραμμα, το οποίο εστιάζει
στο πώς ξεπερνιούνται οι φόβοι των εφήβων, απευθύνεται σε παιδιά 10 ετών και άνω.
Σύλληψη: Πάσχου Σοφία. Σκηνοθεσία: Πάσχου Σοφία. Βοηθός
σκηνοθέτη: Στεφανίδου Εριφύλη. Παίζουν: Κολοβός Γιώργος
(Εκδοχή Β’), Κουσούλης Νικόλαος (Εκδοχή Β’), Πουρέγκα Μαριάννα (Εκδοχή Β’), Μηλιώτης
Δημήτρης (Εκδοχή Α’), Τουμανίδου Χρύσα (Εκδοχή Α’). Για παιδιά άνω των 10 ετών. «Ειρηνοποιός», Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου
2018, ώρα 12 το μεσημέρι. Κείμενο: Holman David, Σκηνοθεσία: Ματζίρη Κωνσταντίνα, Θεατροπαιδαγωγός: Ζώη Ειρήνη,
Θεατροπαιδαγωγός: Λιάπτση
Ανέτα. Παίζουν:Αραμπατζόγλου
Σταυρούλα (Φράνυ, Φύλακας),
Ουζούνη Θωμαή (Σιμπ), Φερετζέλης Θάνος (Μπλούι). Για παιδιά μέχρι 12 ετών.
Θέατρο Αθήναιον (Β. Όλγας
35, τηλ. 2310 832060): «Πηνελόπη Δέλτα - Ίωνας Δραγούμης.
Τελευταία Συνάντηση», της Μαρίας Παπαδήμα, από 14 Δεκεμβρίου. Η Δήμητρα Παπαδήμα θα
υποδυθεί την Πηνελόπη Δέλτα.
Στο ρόλο του Ίωνα Δραγούμη,
ο Μάνος Κωστής.Την σκηνοθεσία υπογράφει η Ειρήνη Ευαγγελάτου και την επιμέλεια της
παράστασης ο Γιάννης Μποσταντζόγλου. Παρασκευή - Σάββατο 21.00΄, Κυριακή 20.00΄(έως
13.1.2019).
Αριστοτέλειον (Εθν. Αμύνης
2, τηλ. 2310262051): «Ο μολυβένιος στρατιώτης» του Άντερσεν σε διασκευή και σκηνοθεσία Μαριάνας Τόλη. Κάθε

Κυριακή στις 11.30 π.μ.

στις 21.30.

Θέατρο Αυλαία: 3-4 Δεκεμβρίου, η «Καφρόκρεμα» με τον
Δημήτρη Δημόπουλο. 7 Δεκεμβρίου 2018, Movie project
ΑΥΛΑΙΑ
Sleepless
movie
marathon από τις 12 το βράδυ
έως το ξημέρωμα. 7 -11 Δεκεμβρίου: «Η Βιογραφία του πατρογονικού της Μάγκυς Κριθαρέλλη»,ΔΗΠΕΘΕ
Καβάλας
,σκηνοθεσία Θοδωρής Γκόνης.
11-16 Δεκεμβρίου: «Αναφορά
στον Γκρέκο» με τον Τάκη Χρυσικάκο. 12-16 Δεκεμβρίου: «Ξεπεσμένος Δερβίσης», ΔΗΠΕΘΕ
Καβάλας σε συνεργασία με τη
Στέγη Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Δράμας και την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Ημαθίας, παρουσιάζει το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σκηνοθεσία Θοδωρής Γκόνης, με τον
χορευτή Δημήτρη Σωτηρίου σε
ρόλο αφηγητή. 19-20-21, 2627-28 Δεκεμβρίου: «Κάτω από
τα αστέρια» του Τηλέμαχου
Τσαρδάκα ,σκηνοθεσία: Λίλα
Μπακλέση, Κωνσταντίνος Μπιμπής. 9 -13 Ιανουαρίου 2019:
«Ρωμαίος & Ιουλιέτα», ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ. Κοζάνης & το Istrian Εθνικό Θέατρο της Κροατίας, σε
σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη.17-20 Ιανουαρίου 2019: «Το
Χελιδόνι», του Γκιλιέμ Κλούα,
σε σκηνοθεσία Ελένης Γκασούκα, και με πρωταγωνιστές τους
Σοφία Σεϊρλή και Βασίλη Μαυρογεωργίου. 23-29 Ιανουαρίου 2019: «Ο εκκλησιαστής»,
διασκευή – σκηνοθεσία Βαρβάρα Δουμανίδου.

Βασιλικό Θέατρο (Πλ. Λευκού Πύργου, τηλ. 2315200200):
«Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου», «Περιμένοντας τον Γκοντό», «Κοίτα» και «Ντα».

Θέατρο Σοφούλη (Τραπεζούντος 5, Σοφούλη, τηλ.
2310423925): Η παράσταση
«Ο Δαγκωμένος Κουραμπιές
του Άι Βασίλη», βασισμένη στο
ομώνυμο βιβλίο του Γιάννη Σερβετά. Πρεμιέρα: Κυριακή 9 Δεκεμβρίου στις 17.00.
Θέατρο Άρατος (Μοσκώφ
12, τηλ. 231 531 2487, 6945 512
412): «Sorry λάθος κρεβάτι»,
κείμενο-σκηνοθεσία: Βασίλης
Τσικάρας. Παίζουν: Αχιλλέας
Δημητριάδης, Σταύρος Δουκουζγιάννης, Νίνα Μυλωνά, Κική Σπύρου και ο Βασίλης Τσικάρας. Κάθε Σάββατο και Κυριακή

Εταιρεία
Μακεδονικών
Σπουδών (Εθν. Αμύνης 2,
τηλ.2315200200): «Χειμωνιάτικο Παραμύθι» και «Ορφανά».
Μονή Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη,
τηλ.2315200200): «Καληνύχτα
Μαργαρίτα» και «Ποιος σκότωσε το σκύλο τα μεσάνυχτα».
Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών: «Υπέρ Ελλάδος (Η
υπόθεση Πολκ στο προσκήνιο)».
Πολυχώρος ΕΝΩ (Ερμού 11,
τηλ.231 025 7637): Η μουσικήθεατρική παράσταση του Μικρού Βορρά "Οι μήνες". Μία
ξεχωριστή θεατρική εμπειρία
για κάθε παιδί από 3 ετών και
άνω, γεμάτη ζωντάνια και παιχνίδι, που υπόσχεται να μας
συναρπάσει. Κείμενο: Γιάννης
Βαρβαρέσος, Μιχαήλ Νικολάου.
Παίζουν: Εβίτα Αγαΐτση, Μαρία
Κατέχη, Χρήστος Λοΐζος .
Θέατρο Τ (Αλ. Φλέμινγκ 16,
τηλ. 231 085 4333): «Σεράγεβο 1914 – Μου είναι μικρός
αυτός ο τάφος» της Μπιλιάνα
Σερμπλιάνοβιτς. Μετάφραση:
Ισμήνη Ραντούλοβιτς. Σκηνοθεσία: Θάνος Νίκας, Δημήτρης
Καπετάνιος, Δημήτρης Κρίκος,
Χρήστος Παπαδόπουλος, Γρηγόρης Πυριαλάκος, Κατερίνα
Συναπίδου.
Πολιτεία Θεάτρου (Ολύμπου 88, τηλ. 2310272909): "Ο
Σκρουτζ και το Πνεύμα των
Χριστουγέννων" του Ντίκενς.
Μεταφορά για το Θέατρο Σκηνοθεσία: Μαρία Μπαλτατζή
Θέατρο Κολοσσαίον (Βασ.
Όλγας 150, τηλ. 2310 834 996):
Η Πέππα το Γουρουνάκι με ένα
extra εορταστικό επεισόδιο "Το
Άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου" με 3 νέα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, για
τις τελευταίες παραστάσεις του
έργου "Το Όνειρο της Πέππα"!

Θέατρο
Αριστοτέλειον
(Εθνικής Αμύνης 2, τηλ. 2310
262 051): «Χαμένοι Ποιητές»,
7,8 και 9 Δεκεμβρίου. «Σίρλευ
Βαλεντάιν» από 17 έως 27 Ιανουαρίου 2019.
Θέατρο Ράδιο Σίτυ (Παρασκευοπούλου, κρατήσεις στα
τηλέφωνα 2311 284 773 και
6944638 637): «Ο Μάγος του
Οζ» του Λ. Φρανκ Μπάουμ, σε
σκηνοθεσία Θωμά Βελισσάρη και απόδοση κειμένου Αλεξάνδρας Γιαννοπούλου από
την «Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης».
Φαργκάνη Art (Αγ. Παντελεήμονος 10, Καμάρα, τηλ.
2310208007,-6986523898):
«Ο Πρίγκιπας Λεμόνης και η
Όμορφη Κρεμμύδω». Κείμενο – Μουσική: Γ. Σακελλαρίδης.
Ηθοποιοί: Λευτέρης Κωνσταντίνου – Άννα Χατζηαντωνίου.
Μουσική η Ελένη Γαβριλάτου.
Θέατρο Ολύμπιον: Το έργο
«Χίλιες και μία νύχτες» θα παρουσιάσει η Παιδική Σκηνή του
Νέου Θεάτρου Θεσσαλονίκης. Παίζουν οι ηθοποιοί: Μάρα
Μαλγαρινού, Νίκος Μήλιας, Δημήτρης Μήτρου, Θανάσης Ρέστας, Μάγδα Σκούπρα – Γιαννίκη, Σωτήρης Χατζηαγόρου.
Θέατρο Ταξίδι Ονείρου (Στεφάνου Τάττη 3, τηλ. κρατήσεων: 6972.702870): "Το πνεύμα
των Χριστουγέννων- Σκρουτζ".
Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Ηλιάδης. Παίζουν: Λάζαρος Αντωνούδης, Δημήτρης Κόττας,
Κοκκωνιά Σαλέπη, Γιάννης Ξενιτόπουλος, Αλίκη Ροβέρτου,
Αναστάσης Καραγγιάννης και
οι μικροί Ελένη Ιωαννίδου και ο
Δημήτρης Ιωαννίδης.

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, Κική Εμμανουηλίδου.
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
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Δεκέμβριος-Ιανουάριος στο βιβλιοπωλείο πολυχώρο Μαλλιάρης-Παιδεία «Ανατόλια»
Τρίτη 4/12/2018, ώρα 6 μ.μ.:
Παρουσιάζεται από ηθοποιούς
του ΚΘΒΕ το θεατρικό δρώμενο
«Η Πεντάμορφη και το Τέρας», με
στοιχεία παντομίμας και κούκλες,
για παιδιά ηλικίας έως 12 ετών.
Σκηνοθετική επιμέλεια: Τσολακίδου Άννη, Κοστούμια: Μπρούφας Χρήστος. Παίζουν: Γιαννούση
Ελένη, Νταρακτσής Χρίστος, Ροδοβίτης Τάσος.
Στα πλαίσια της συνεργασίας του
οργανισμού Μαλλιάρης-Παιδεία με
το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
Παρασκευή 7/12/2018, ώρα 7 μ.μ.:
Παρουσιάζεται το βιβλίο «Ο Σίσυφος στην Ανατολή. 150 κείμενα
και φωτογραφίες για την Τουρκία»
(εκδόσεις Επίκεντρο) του Ιωάννη
Γρηγοριάδη.
Με το συγγραφέα συζητούν για
το βιβλίο οι: Αντώνης Καμάρας,
Πολιτικός Επιστήμονας, Δημήτρης Σταματόπουλος, Καθηγητής
Βαλκανικής & Ύστερης Οθωμανικής Ιστορίας, Μιχάλης Τριανταφυλλίδης, Σύμβουλος Ανάπτυξης
στην Τουρκία. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Πέτρος Παπασαραντόπουλος, εκδότης, συγγραφέας.
Σάββατο 8/12/ 2018, ώρα 12μ.:
Παρουσιάζεται το μουσικό παραμύθι με δραστηριότητες «Το Όνειρο ταξιδεύει στην Ορχήστρα της
Φύσης» της Μαρίας Μελίδου, σε εικονογράφηση Ελεονώρας Βαράτη,
που κυκλοφόρησε πρόσφατα από
τις εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία.

συναντάμε σε ένα φυσικό τοπίο. Tα
παιδιά μέσα από την αφήγηση και
την περιπέτεια του ήρωα, ευαισθητοποιούνται για τους γύρω ήχους
που μας περιβάλλουν και δεν τους
προσέχουμε. Εμβαθύνουν σε αυτούς, ενεργοποιούν τη φαντασία
τους ώστε να γίνουν καλοί ακροατές.
Παράλληλα μαθαίνουν να αντιλαμβάνονται πώς είναι δομημένη
μια ορχήστρα, μια μουσική σύνθεση. Αυτός είναι και ο σκοπός του
παραμυθιού, να ανοίξει το παράθυρο της φαντασίας, της ακουστικής
αντίληψης και της ευαισθητοποίησης στο περιβάλλον.
Δευτέρα 10/12/2018, ώρα 7 μ.μ.:
Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Κωπηλάτης του Καιρού»
(εκδόσεις 24γράμματα) του Ευάγγελου Ρήγα.
Τρίτη 11/12/2018, ώρα 6.30 μ.μ.:
Παρουσίαση του βιβλίου "Φουλίνος ο Πιγκουίνος" (εκδόσεις iWrite)
της Φωτεινής Καλιαντζόγλου, με
αφήγηση από τη συγγραφέα.

Πρακτική φιλοσοφία της καθημερινής ζωής» (Εκδόσεις Μαυρογένη) του Νικόλαου Σοφιάδη, πρ.
καθηγητή ΔΠΘ, γραμμένο στη ρώσικη γλώσσα.
Παρασκευή 14/12/2018, ώρα 7 μ.μ:
Παρουσίαση του βιβλίου «Το
εθνικό ζήτημα στην εποχή μας- Η
κρίση του Ευρωατλαντισμού και η
Ελλάδα» (εκδόσεις Τόπος), του Πέτρου Παπακωνσταντίνου.
Θα μιλήσουν: Χρήστος Λάσκος,
οικονομολόγος, εκπαιδευτικός, Θέμης Τζήμας, δικηγόρος, διδάκτορας
δημοσίου δικαίου και πολιτικής
επιστήμης του ΑΠΘ, Δέσποινα Χαραλαμπίδου, πρ. αντιπρόεδρος της
βουλής, περιφερειακή σύμβουλος
Κ.Μ. και ο συγγραφέας.
Τη συζήτηση θα συντονίσει ο
Βαγγέλης Πλάκας, δημοσιογράφος.

οποίο εστιάζει στο πώς ξεπερνιούνται οι φόβοι των εφήβων, απευθύνεται σε παιδιά 10 ετών και άνω.
Η παράσταση «Μπαλ you» παρουσιάζει στιγμιότυπα από τη ζωή
ενός εφήβου και την επαφή με τους
γονείς του. Μέσα από τη σχέση του
με την τεχνολογία βλέπουμε έναν
κόσμο να δημιουργείται, τον δικό
του. Πόσο κατανοούν οι γονείς αυτόν τον κόσμο; Τι παρεξηγήσεις ή
συγκρούσεις δημιουργούνται;
Θα βρεθεί κοινή γλώσσα; Θα συνεννοηθούν ποτέ;
Σύλληψη: Πάσχου Σοφία. Σκηνοθεσία: Πάσχου Σοφία. Βοηθός
σκηνοθέτη: Στεφανίδου Εριφύλη.
Παίζουν: Κολοβός Γιώργος. Κουσούλης Νικόλαος. Πουρέγκα Μαριάννα. Μηλιώτης Δημήτρης .
Τουμανίδου Χρύσα.
Στα πλαίσια της συνεργασίας του
οργανισμού Μαλλιάρης-Παιδεία με
το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
Πέμπτη 27/12/2018, ώρα 12 μ.:
Παρουσιάζεται από ηθοποιούς
του ΚΘΒΕ η παράσταση «Ειρηνοποιός» που δίνει έμφαση στην αποδοχή, την ενσυναίσθηση και τη φιλία και απευθύνεται σε παιδιά του
Δημοτικού.

Σάββατο 15/12/2018, ώρα 12 μ.:
Φεστιβάλ Παραμυθιού με δρώμενα για τα παιδιά. Παραμυθάδες απ’
όλη την Ελλάδα συναντώνται στον
πολυχώρο
Μαλλιάρης-Παιδεία
«Ανατόλια» και αφηγούνται παραμύθια και ιστορίες για μικρούς και
μεγάλους.
Δευτέρα 17/12/2018, ώρα 6.30 μ.μ.
Διάλεξη με την ψυχολόγο Όλια
Παμπουκίδου, μουσικοθεραπεύτρια και δράση μουσικοθεραπείας.

Ομιλητές είναι οι: Ανθή Θάνου,
αφηγήτρια, Πάρις Παρασχόπουλος, συνθέτης και μουσικός, η συγγραφέας Μαρία Μελίδου και η εικονογράφος Ελεονώρα Βαράτη.
Αποσπάσματα του βιβλίου θα διαβάσει ο Δημήτρης Αδάμ, αφήγηση, ηχητική επιμέλεια. Θα ακολουθήσει διαδραστικό παιχνίδι για τα
παιδιά.
Η ιστορία του παραμυθιού της
Μαρίας Μελίδου είναι ένας καμβάς
γεμάτος διαφορετικούς ήχους που

Από την εκπαιδευτικό (απόφοιτο του τμήματος Φιλολογίας του
ΑΠΘ) κ. Ελισάβετ Δελλή θα αναπτυχθούν τα εξής θέματα: Πώς επιδρά στην ψυχική και συναισθηματική του ανάπτυξη ένα παραμύθι;
Γιατί είναι σημαντική η αφήγηση
από τον ίδιο τον γονέα;
Μπαλόνια, καραμέλες, και πολλά
άλλα θα υποδέχονται τους μικρούς
παρευρισκόμενους.
Τετάρτη 12/12/2018, ώρα 6.30 μ.μ.
Παρουσίαση του βιβλίου «Η αρμονία του ρυθμού και της ψυχής.

Τρίτη 18/12/2018, ώρα 7 μ.μ.:
Παρουσίαση των βιβλίων «Μικρό
Ημερολόγιο Συνόρων» και «Λάθος
Χώρα» του Γκάζμεντ Μ. Καπλάνι,
από τις εκδόσεις «Επίκεντρο». Με
το συγγραφέα συζητούν για τα βιβλία οι: Ιλίρα Αλίαϊ, μεταφράστρια,
Νίκος Μαραντζίδης, Καθηγητής
τμ. Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, ΠΑ.ΜΑΚ., Νικόλας Σεβαστάκης, Καθηγητής τμ.
Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ. Τη
συζήτηση θα συντονίσει ο Πέτρος
Παπασαραντόπουλος,
εκδότης,
συγγραφέας.
Παρασκευή 21/12/2018, ώρα 6 μ.μ.:
Παρουσιάζεται από ηθοποιούς
του ΚΘΒΕ το θεατρικό δρώμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΜΠΑΛ
you…!!» σε σύλληψη – σκηνοθεσία
Σοφίας Πάσχου. Το πρόγραμμα, το

Κείμενο: Holman David. Σκηνοθεσία: Ματζίρη Κωνσταντίνα. Θεατροπαιδαγωγός: Ζώη Ειρήνη. Θεατροπαιδαγωγός: Λιάπτση Ανέτα.
Παίζουν: Αραμπατζόγλου Σταυρούλα (Φράνυ, Φύλακας). Ουζούνη Θωμαή (Σιμπ). Φερετζέλης Θάνος (Μπλούι).
Στα πλαίσια της συνεργασίας του
οργανισμού Μαλλιάρης-Παιδεία με
το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
Σάββατο 19/1/2019, Ώρα 12 μ.

Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Άγγελου Ζαγοριανού «Αναφανδόν». Το βιβλίο θα παρουσιάσουν
η Γεωργία- Γοργώ Αλεξίου ποιήτρια,
συγγραφέας, πρόεδρος της Ε.Λ.Β.Ε.,
ο Γιώργης Σαράτσης ποιητής και ο
Άγγελος Ζαγοριανός ποιητής, συνθέτης, συγγραφέας.

Τώρα για πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις με καθημερινή ενημέρωση στο www.politismika.gr
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Εικαστικά - τέχνες
Van Gogh Alive – The Experience
στη ΔΕΘ

Δεκέμβριος 2018 - Iανουάριος 2019 Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς
σωματοποιεί και κοινωνεί τον προβληματισμό της και
κυριαρχεί στο εσωτερικό του χώρου. Διάρκεια έως
5 Ιανουαρίου 2019. Ωράριο: Τρίτη έως Παρασκευή
10.00 έως 16.00, Σάββατο 11.00 έως 15.00’. Οργάνωση: Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης.

Θέματα φύλου σε έκθεση
στο Αλατζά Ιμαρέτ

Ατομική έκθεση της Μαριάννας Ιγνατάκη με τίτλο «Σε ένα βαθύ, σκοτεινό δάσος έπλεκαν τα γένια ερωτευμένων παπαγάλων» παρουσιάζεται στο
Αλατζά Ιμαρέτ, με διάρκεια έως τις 5 Ιανουαρίου.
Η Λάβρυς παρουσιάζει τη μεγαλειώδη έκθεση –
εμπειρία Van Gogh Alive – The Experience μέχρι τις
20 Ιανουαρίου 2019 στο χώρο της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη (περίπτερο 12). Μια συναρπαστική έκθεση, μια συγκλονιστική εμπειρία, ένα διαδραστικό
τεχνολογικό θαύμα, μια νέα προσέγγιση για τους
τρόπους που τα νέα μέσα και η τεχνολογία “επικοινωνούν” με τους μεγάλους καλλιτέχνες, όπως την
περιγράφουν οι διοργανωτές.
3.000 πίνακες, σκίτσα αλλά και κινούμενες εικόνες
προβάλλονται από το φημισμένο σύστημα υψηλής
τεχνολογίας SENSORY4™ παντού: στους τοίχους,
τις κολόνες, την οροφή, το πάτωμα. Σε έναν χώρο
1.500 m2, 40 και πλέον πολυκάναλοι προβολείς
υψηλής ευκρίνειας, με ήχο υψηλής πιστότητας, δημιουργούν μία εκπληκτική απεικόνιση στις πολλαπλές
επιφάνειες, δημιουργώντας μία μοναδική εμπειρία
για τις αισθήσεις.

«Tribute to hyposulphite»
στην f14-gallery

Το f14-κοινόν φωτογράφων παρουσιάζει την έκθεση «Tribute to hyposulphite» στην f14-gallery (έως
6 Φεβρουαρίου 2019. Παραγωγή – Καλλιτεχνική επιμέλεια: f14-Κοινόν Φωτογράφων).
Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει αποκλειστικά ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Λήψη σε φιλμ, επεξεργασία
και εκτύπωση σε σκοτεινό θάλαμο και διάφορες άλλες κλασσικές τεχνικές (τονισμό, πολλαπλές εκθέσεις, πολλαπλές εκτυπώσεις, κολάζ ). Συμμετέχουν:
Αναστασία Παλαιολόγου, Γιάννης Παπαδόπουλος,
Γιώργος Καρακατσάνης, Κατερίνα Μαρνέλλου, Στέλιος Φιλίππου, Τάσος Σούπαρης, Φώτης Παλαιολόγος.f14 κοινόν φωτογράφων, PHOTOGRAPHERS’
COMMUNE, Μητσαίων 3, Αρχαία Αγορά, τηλ.
2310244714.

Έκθεση της Εγκράτειας Ρούμπου στο
Γενί Τζαμί

Η ατομική έκθεση της Εγκράτειας Ρούμπου, με τίτλο
mitra, παρουσιάζεται στο Γενί Tζαμί (Αρχαιολογικού
Μουσείου 30, Θεσσαλονίκη). Η εικαστικός Εγκράτεια Ρούμπου, εκθέτει ζωγραφικά έργα και μια εικαστική εγκατάσταση, με κεντρικό έργο το Δέντρο, που

Η έκθεση πραγματεύεται θέματα φύλου, ταυτότητας, ετερότητας και αποκλεισμού, μέσα από μορφές
που αγγίζουν παράλληλα το όμορφο και το γκροτέσκο. Μορφές κυρίαρχες και κυριαρχικές, χωρίς σημάδια ευαλωτότητας, κρύβονται ή αποκαλύπτονται
μέσα από μάσκες ή πίσω από μαλλιά, ενώ έννοιες
όπως το γελοίο και το τρομερό συνυπάρχουν και
εναλλάσσονται. Κασσάνδρου 91-93, pinakothiki@
thessaloniki.gr.

Ερωτήματα ύλης και αισθητικής στην
γκαλερί Ζήνα Αθανασιάδου

IV» με κορυφαίους ζωγράφους ακουαρέλας, γνωστούς στις χώρες τους και σε όλο τον κόσμο. Συμμετέχουν καλλιτέχνες από πολλές χώρες όπως: ΗΠΑ,
Αγγλία, Καναδάς, Ολλανδία, Ιαπωνία, Γαλλία, Βέλγιο,
Ιταλία, Ρωσία, Ισπανία, Γερμανία, Πορτογαλία, Καναδάς, Ουκρανία, Τουρκία, Μαλαισία, Ταϊλάνδη, Χονγκ
Κονγκ, Σιγκαπούρη, Πακιστάν, Κοσταρίκα.

«Sero Abrahamian (1949-1983)…»
από το ΜΙΕΤ

Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης παρουσιάζει την έκθεση «Sero Abrahamian (1949-1983).Ο
διεθνής πρωτοπόρος της ελληνικής μόδας», στο
βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ (Τσιμισκή 11, Θεσσαλονίκη).
Με αφορμή τα 35 χρόνια από τον θάνατο του Σέρο
(Σεροβπέ-Σεραφείμ) Αμπραχαμιάν, η έκθεση αυτή
στηρίχθηκε στη συλλογή σχεδίων του που απόκειται στο ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ Θεσσαλονίκης (δωρεά Ελένης
Λαζαρίδου) και στο πλούσιο αρχείο του αδελφού
του, Αρθούρου Αμπραχαμιάν. Περιλαμβάνει πρωτότυπα σχέδια από όλη την πορεία του έλληνα μοντελίστ, φωτογραφικό υλικό και τεκμήρια από τη ζωή
του καθώς και δύο σχέδιά του προς την Μαργαρίτα
Καλαφάτη. Η έκθεση διανθίζεται με αναφορές στον
τύπο, αλλά και με πρωτότυπα περιοδικά της εποχής.
Εκτίθεται επίσης η αυθεντική δημιουργία (μια γυναικεία φούστα), με την οποία ο Αμπραχαμιάν πρώτευσε, σε ηλικία 21 ετών, στον διαγωνισμό μοντελίστ
που διοργάνωσε το περιοδικό Γυναίκα το 1970. Διάρκεια έως και 30 Δεκεμβρίου 2018. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 288.036

H γκαλερί Ζήνα Αθανασιάδου παρουσιάζει τη δεύτερη ατομική έκθεση του Βασίλη Μιχαηλίδη.
Όπως αναφέρεται στο σημείωμα της έκθεσης:
Η θεώρηση ότι ένα έργο περιέχει μέσα του το δικαίωμα της ύπαρξης του, στα χρώματα και τις μορφές, ότι οι αρχές των χρωμάτων είναι αντικειμενικά αντιληπτές και ότι μπορούν να οδηγήσουν σε
ένα υψηλό επίπεδο τάξης και αλήθειας¹ υπήρξε η
αφορμή για την διερεύνηση των μηχανισμών αυτών καθώς και για την επιλογή ζωγραφικής ως μια
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό,
(αναπόφευκτα) δημιουργείται μια τάση μεταβατικότητας (transitivity)², κατάσταση κατά την οποία
μια ζωγραφική εντάσσεται σε ένα δίκτυο το οποίο
ορίζεται είτε ιστορικά, είτε οικονομικά και θεσμικά,
είτε ορίζεται αντιμετωπίζοντας ερωτήματα ύλης και
αισθητικής». Διάρκεια έκθεσης έως τις 8 Ιανουαρίου
2019.Zina Athanassiadou Gallery, π.π. γερμανού 5,
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310275985.

Διεθνής έκθεση ακουαρέλας στην ΕΜΣ

Διεθνής Έκθεση Ακουαρέλας με τίτλο «Watercolor
International IV», αναπτύσσεται στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (Εθνικής Αμύνης 2) έως τις 21
Δεκεμβρίου.
Η πρώτη Διεθνής Έκθεση “Watercolor International”
πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2012. Συμμετείχαν 30 καλλιτέχνες. Δύο χρόνια αργότερα, το
2014, πραγματοποιήθηκε στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη η δεύτερη έκδοση
«Watercolor International II» και το 2016 πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς η 3η έκδοση της “Watercolor International”.
Τώρα, το 2018, έχουμε την τιμή να πραγματοποιήσουμε την 4η έκδοση «Watercolor International

Εκθέσεις «Γκροτέσκα» και «Νεοφύτου του Εγκλείστου Ιστόρημα»

Παρατείνονται έως τις 13 Ιανουαρίου 2019 οι εκθέσεις «Γκροτέσκα» του Μιχάλη Αρφαρά και «Νεοφύτου του Εγκλείστου Ιστόρημα» του Λευτέρη Ολύμπιου στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. (Αγ. Δημητρίου 159Α).
Στον εκθεσιακό χώρο του πρώτου ορόφου του Τελλογλείου, φιλοξενούνται έγχρωμες τρισδιάστατες
φιγούρες του Μιχάλη Αρφαρά, συναρμολογημένες
από διάφορα, συχνά ετερόκλητα υλικά (μάρμαρο,
μέταλλο, πλαστικό, ξύλο), καθώς και χαρακτικά του
καλλιτέχνη. Παράλληλα παρουσιάζονται σπάνιες εκδόσεις εικονογραφημένες από τον Μιχάλη Αρφαρά και πειραματικά φιλμ, στα οποία η εικόνα και το
animation συναντούν τον κινηματογράφο.
Στον ίδιο όροφο, η έκθεση του Λευτέρη Ολύμπιου
αποτελεί ένα σύγχρονο εικονοστάσι, καθώς ξεδιπλώνει μια εικαστική αφήγηση της ζωής του Αγίου
Νεοφύτου του Εγκλείστου (12ος – αρχές 13ου αι.),
μίας εμβληματικής προσωπικότητας της βυζαντινής
Κύπρου, άγνωστης στην Ελλάδα. Παρουσιάζονται 44
έργα του Λευτέρη Ολύμπιου σε 11 θεματικές ενότητες. Διάρκεια εκθέσεων: έως 13 Ιανουαρίου 2019.

Τώρα για πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις με καθημερινή ενημέρωση στο www.politismika.gr

Εκδηλώσεις

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς Δεκέμβριος 2018 - Iανουάριος 2019

Πρόγραμμα εκδηλώσεων Χριστούγεννα στη Θεσσαλονίκη

Χριστούγεννα και το άστρο
της Βηθλεέμ

νεργασία με την Ένωση Οινοπαραγωγών Βορείου Ελλάδας, στις 10 Δεκεμβρίου 2018

Συνέχεια από τη σελ. 1

Αναστάσιος Μαράς

ΓΕΏΡΓΙΟΥ Σ. ΠΛΑΚΙΑ
Το βιβλίο περιλαμβάνει:
προλογίζουν:
• Ο βίος του Aγίου
Χρίστος Τσολάκης
Βασίλης Κατσαρός
• Ιστορία του ναού
λήμματα
• Αρχιτεκτονική,30.000
2.560 σελίδες
σχήμα 17x25 εκ.
γλυπτική & ζωγραφική
2 τόμοι με θήκη
• Το παρεκκλήσιΤώρα από 63,60€
μόνο 50,88€
του Αγίου Ευθυμίου
οι δύο τόμοι
κρύπτη
Απόσπασμα •
από Η
τον πρόλογο
του Χρίστου Λ. Τσολάκη,
καθηγητή της Eφαρμοσμένης Γλωσσολογίας στο ΑΠΘ.
«τουΔημήτρια»,
εορτές
[...] Έτσι και ο Πλακιάς· γράφει τη•
δική
ιστορία με απέραντο σεβασμό
προς τη σχετική επιστήμη
της λεξικολογίας / λεξικογραφίας. Κομίζει το νέο και, μέσα από αυτό, τα πλούτη του ελληνικού μας
λόγου, χωρίς να τραυματίζει το παλαιό.προς
Από την άλλη
μεριά, πάλι,του
δεν εγ..κλωβίζεται
στα πανάρχαια
τιμήν
Aγίου
και δοκιμασμένα σχήματα, ώστε να προσφέρει κι αυτός «μια από τα ίδια». Έχουν μεγαλείο ευρηματικότητας οι ερασιτέχνες. Η αποκλίνουσα σκέψη τους ανοίγει νέους ορίζοντες δημιουργίας. Μ’ αυτούς
• Θαύματα
ο πολιτισμός βηματίζει.
[...] Tο έργο είναι σύγχρονο, είναι δηλαδή σύμφωνο με τις θέσεις της νεότερης Eφαρμοσμένης Γλωστου
Aγίου
Δημητρίου
σολογίας. Δεν είναι παθητικό, μνημονικό,
στατικό.
Αντίθετα, είναι
ενεργητικό, δραστικό, δυναμικό.
Όπως ενεργητική, δραστική, δυναμική είναι και η γλώσσα, η οποία πάλλεται διαρκώς σαν τη θάλασσα. «Τα σπλάχνα της κι η θάλασσα•
ποτέΗ
δεν ησυχάζουν»,
θα έλεγα
παραλλάσσοντας
λιγάκι τον γνωστό
εύρεση
των
λειψάστίχο των «Ελεύθερων Πολιορκημένων» του Διονυσίου Σολωμού. Γιατί τότε μονάχα ζωντανεύουν
οι λέξεις, όταν βρεθούν μέσα στο φυσικό / κοινωνικό τους περιβάλλον, όπως ζωντανεύουν τα μέλη
νων
του
Αγίου
και
η καταντούν τα
ενός αρχαίου ναού, όταν βρεθούν στον λειτουργικό τους ρόλο. Διαφορετικά τα λεξικά
μουσεία του λόγου.
μεταφορά τους στην
Εκδόσεις:
Θεσσαλονίκη
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Σχ. 10x19, σελ. 60, τιμή 3,51€

Εκδόσεις

Ο Αστερόκοσμος επιστρέφει και φέτος στις
εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από τις 8 Δεκεμβρίου 2018 για να χαρίσει μοναδικές χριστουγεννιάτικες στιγμές χαράς και διασκέδασης, σε χώρο 23.000 τ.μ.
Έως τις 6 Ιανουαρίου 2019, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν θεματικά εργαστήρια, παιχνίδια Λούνα Πάρκ, βόλτες
στον πάγο, και πλήθος ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.
Ο Αστερόκοσμος, θα φιλοξενηθεί εντός στεγασμένων χώρων των περιπτέρων 13, 14 και 15
του εκθεσιακού κέντρου, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες του, να απολαύσουν τα
παιχνίδια και τα δρώμενα του πάρκου, με πλήρη
προστασία, έναντι των καιρικών φαινομένων.

Ακόμη, θα πραγματοποιηθούν παράλληλες
εκδηλώσεις:
• «Τα Βοροινά των Χριστουγέννων» με γευσιγνωσία των τοπικών γιορτινών κρασιών σε συ-

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2018

Ο βίος του Αγίου
και- παραδείγματα
η ιστορία
τουχρηστικού
ναούλεξικού
112.000 φράσεις
υπό μορφή

Στόχος του Δήμου Θεσσαλονίκης και για τη
φετινή διοργάνωση παραμένει η προσέλκυση
επισκεπτών κάθε ηλικίας στο κέντρο της πόλης,
με σημείο αναφοράς την πλατεία Αριστοτέλους,
στην προσπάθεια τόνωσης της αγοράς.
Η έναρξη των εκδηλώσεων έγινε με τον φωτισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου στις 29
Νοεμβρίου στην Πλατεία Αριστοτέλους και τη
συναυλία του Γιώργου Σαμπάνη. Στην πλατεία
Αριστοτέλους, την Παραμονή των Χριστουγέννων, θα παρουσιαστεί πρόγραμμα με τα τοπικά νεανικά μουσικά σχήματα «INJOY», «MY
EXCUSE» και «THE GANG». Την Παραμονή
της Πρωτοχρονιάς θα ακολουθήσουν συναυλίες
των καλλιτεχνών Σταύρου Μπαϊράμη, Μύρωνα Στρατή, Ελισάβετ Σπανού και του συγκροτήματος των «Μπλε», καθώς και ρίψη πυροτεχνημάτων.
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Κιβωτός της Νεοελληνικής Γλώσσας

Συνέχεια από τη σελ. 1

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ένα έργο πολύτιμο και χρήσιμο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αστερόκοσμος: Η Μαγεία των
Χριστουγέννων στη ΔΕΘ

www.philologos.gr

και συνέχισαν το ταξίδι τους ως τη στιγμή που
στάθηκε πάνω από τον τόπο που βρισκόταν ο
Ιησούς.
Οι Έλληνες Πατέρες και εκκλησιαστικοί
συγγραφείς στην προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν το φαινόμενο του αστέρα της Βηθλεέμ
έδωσαν πολλές και διαφορετικές ερμηνείες στη
διήγηση του «Κατά Ματθαίον». Συγκεκριμένα,
ο Ιγνάτιος Αντιοχείας, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος
και ο Ισίδωρος Πηλουσιώτης δίνουν μια γενική
ερμηνεία του φαινόμενου, δηλαδή αυτό που είδαν οι Μάγοι ήταν ένα ιδιαίτερο άστρο, το οποίο
δε μπορεί να συγκριθεί με τα υπόλοιπα. Για τον
Ιωάννη τον Χρυσόστομο το άστρο της Βηθλεέμ
δεν ήταν ένα κοινό άστρο μεταξύ των πολλών
άλλων, αλλά μια αόρατη δύναμη. Σε αντίθεση
με τους προηγούμενους ο Ωριγένης πιστεύει ότι
δεν ήταν ένα άστρο, αλλά κάποιος κομήτης ή διάττοντες αστέρες. Για τον Ευσέβιο Καισαρείας
δεν ήταν ένα συνηθισμένο άστρο, αλλά ένα σημείο που δήλωνε το Χριστό. Η διαφοροποίηση
στις ερμηνείες των Πατέρων για το άστρο της
Βηθλεέμ δεν θα πρέπει να μας παραξενεύει, καθώς δεν πρόκειται για κάποιο ιδιαίτερο δογματικό σημείο που έχει επιπτώσεις στη ζωή της Εκκλησίας. Άλλωστε αντίστοιχες διαφοροποιήσεις
συναντούμε και σ’ άλλα θέματα ήσσονος σημασίας.
Σε κάθε περίπτωση στις λαϊκές και θρησκευτικές παραδόσεις ο αστέρας της Βηθλεέμ, το
άστρο των Χριστουγέννων, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των εορταστικών ημερών. Ανεξάρτητα από την ερμηνεία που επιλέγει κάποιος
για το φαινόμενο, όλοι οι πιστοί αποδέχονται
ότι αποτέλεσε ένα μεταφυσικό φαινόμενο που
συνδέθηκε με τη γέννηση του Σωτήρα Χριστού.
Είτε γίνεται κατανοητή είτε όχι η σημασία του
θρησκευτικού νοήματος, η θέση του αστεριού
είναι στην κορυφή του χριστουγεννιάτικού δέντρου, παραπέμποντας στο χαρμόσυνο γεγονός
της γέννησης.
Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι σε όλους να περάσουν καλά Χριστούγεννα και να έχουν ένα
ευλογημένο και δημιουργικό νέο έτος.
Αναστάσιος Μαράς
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Σχ. 17x24, σελ. 96, τιμή 6€

Κυκλοφόρησε το νέο
τεύχοςτου περιοδικού

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Με κείμενα και άρθρα διακεκριμένων επιστημόνων.
Το περιοδικό του Συλλόγου Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης επανεκδίδεται από τον οργανισμό Μαλλιάρης Παιδεία, με τετραμηνιαία περιοδικότητα.

ζητήστε το σε όλα
τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία

Τώρα για πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις με καθημερινή ενημέρωση στο www.politismika.gr
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Στον πολυχώρο

Το

«Ανατόλια» Δημ. Γούναρη 39 (Καμάρα)

πάει… βιβλιοπωλείο

Η Πεντάμορφη και το Τέρας
- Τρίτη 4 Δεκεμβρίου, ώρα 6 μ.μ.

Σκηνοθετική επιμέλεια: Τσολακίδου Άννη Κοστούμια: Μπρούφας Χρήστος
Ηθοποιοί: Γιαννούση Ελένη, Νταρακτσής, Χρίστος, Ροδοβίτης Τάσος
Το κλασικό παραμύθι με
στοιχεία παντομίμας και
κούκλες

#μπαλ ΥΟU…!!! (για παιδιά 10 ετών και άνω)

- Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου, ώρα 5 μ.μ.
Σύλληψη – σκηνοθεσία: Σοφία Πάσχου Βοηθός σκηνοθέτη: Στεφανίδου
Εριφύλη Ηθοποιοί: Κολοβός Γιώργος, Κουσούλης Νικόλαος, Πουρέγκα
Μαριάννα, Μηλιώτης Δημήτρης, Τουμανίδου Χρύσα.
Η παράσταση «Μπαλ you» παρουσιάζει στιγμιότυπα από τη ζωή ενός
εφήβου και την επαφή με τους γονείς του. Μέσα από τη σχέση του με την
τεχνολογία βλέπουμε έναν κόσμο να δημιουργείται, τον δικό του.
Πόσο κατανοούν οι γονείς αυτόν τον κόσμο; Τι παρεξηγήσεις ή συγκρούσεις δημιουργούνται;

Ειρηνοποιός

- Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου, ώρα 12 μ.
Κείμενο: Holman David Σκηνοθεσία: Ματζίρη Κωνσταντίνα
Θεατροπαιδαγωγός: Ζώη Ειρήνη, Λιάπτση Ανέτα
Ηθοποιοί Αραμπατζόγλου Σταυρούλα, Ουζούνη Θωμαή,
Φερετζέλης Θάνος
Μια παράσταση που δίνει έμφαση στην αποδοχή, την ενσυναίσθηση και τη φιλία και απευθύνεται σε παιδιά του Δημοτικού.

Είσοδος Ελεύθερη
Τηλέφωνο για ομαδικές κρατήσεις: 2310277113

www.malliaris.gr

www.politismika.gr

Οι παραστάσεις συνεχίζονται τον Ιανουάριο 2019. Ενημερωθείτε από το www.politismika.gr

Βιβλία για τα Χριστούγεννα

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς Δεκέμβριος 2018 - Iανουάριος 2019

Παιδικά βιβλία
4000 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ
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βιβλιοπροτάσεις
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΞΥΛΟ

Ο ΠΑΤΈΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ
ΚΙ ΕΓΏ

Ο ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΚΟΡΙΤΣΙ

ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΗΣ
ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΠΑΤΑΚΗΣ

ΚΕΔΡΟΣ

ΨΥΧΟΓΙΌΣ

ΣΧ. 21Χ29, ΣΕΛ. 96

ΣΧ. 17Χ24, ΣΕΛ. 32

ΣΧ. 14Χ21, ΣΕΛ. 360

ΣΧ. 14Χ21, ΣΕΛ. 136

ΣΧ. 21Χ28, ΣΕΛ. 256

ΧΡΩΜΑΤΙΖΩ ΤΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

Ο ΆΓΙΟΣ ΤΕΡΑΤΟΣΊΛΗΣ ΚΑΙ
ΤΑ ΧΑΜΈΝΑ ΓΡΆΜΜΑΤΑ

ΔΙΟΠΤΡΑ

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ
ΨΗΛΑ+CD ΔΙΑΠΛΟΥΣ

"Ο ΠΑΠΠΟΎΣ ΕΥΤΎΧΗΣ" |
Α.Α. ΛΙΒΆΝΗ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ
ΤΟΥ ΑΪ-ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΤΑΚΗΣ

ΣΧ. 21Χ29, ΣΕΛ. 64

ΣΧ. 22Χ22, ΣΕΛ. 48

ΣΧ. 21Χ30, ΣΕΛ. 34

ΣΧ. 22Χ22, ΣΕΛ. 36

ΣΧ. 21Χ28, ΣΕΛ. 72

Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΤΟ ΜΑΓΙΚΌ ΤΑΞΊΔΙ ΤΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΈΝΝΩΝ
SUSAETA

Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗ
ΜΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΨΥΧΟΓΙΌΣ

ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ
ΜΙΑ ΦΟΡΑ

ΑΓΑΠΗΜΈΝΕΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΤΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΈΝΝΩΝ

ΣΧ. 21Χ29, ΣΕΛ. 144

ΣΧ. 23Χ23, ΣΕΛ. 20

ΣΧ. 21Χ28, ΣΕΛ. 160

ΣΧ. 21Χ29, ΣΕΛ. 45

ΣΧ. 22Χ28, ΣΕΛ. 128

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΜΑΓΙΚΆ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Ο ΜΈΓΑΣ ΕΛΟΜΑΚΆΡΩΝ
ΠΟΥ ΜΕΛΟΚΑΜΆΡΩΝΕ
ΣΑΒΒΑΛΑΣ

Η ΟΡΧΉΣΤΡΑ
ΔΙΗΓΕΊΤΑΙ:
Ο ΚΑΡΥΟΘΡΑΎΣΤΗΣ ΠΑΤΑΚΗΣ

ΣΧ. 12Χ16, ΣΕΛ. 240

ΣΧ. 14Χ21, ΣΕΛ. 80

ΣΧ. 22Χ29, ΣΕΛ. 104

ΣΧ. 25Χ28, ΣΕΛ. 24

ΣΧ. 22Χ22, ΣΕΛ. 22

9,54€ 7,63€

4,88€ 3,90€

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

12,72€ 10,17€

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

9,86€ 7,83€

6,04€ 4,83€

8,91€

7,92€

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

8,80€ 7,92€

11,97€

10,66€

10,98€

ΜΙΝΩΑΣ

11,97€

10,80€

11,45€

ΚΑΛΕΝΤΗΣ

14,81€

8,91€

8,88€

10,98€

SUSAETA

9,90€

13,45€

Βιβλιοπροτάσεις
Βιβλίο
λογοτεχνικά

Δεκέμβριος 2018 - Iανουάριος 2019 Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς
Ιανουάριος 2017 Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς
Μόνο με 4,50€!

Κλασική νεοελληνική λογοτεχνία

σχήμα 12x17 εκ., σκληρό εξώφυλλο, σελίδες από 240-300 .

Ο ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΎ
ΓΎΦΤΟΎ,
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

Η ΖΩΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΎ
ΚΑΡΑΒΕΛΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΔΎΛΑΚΗΣ

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.

Η ζωή και ο θάνατος
του Καραβέλα
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.
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ΠΑΎΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ
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ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
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

απαραίτητο) κ.ά.

19

ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 719
ΚΛΑΣΙΚΗ

Το έγκλημα
του ψυχικού

Παύλος Νιρβάνας

και άλλα διηγήματα

Το έγκλημα του ψυχικού
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.

ISBN: 978-960-457-821-4

ISBN: 978-960-457-825-2

085.2580

www.malliaris.gr

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΎ ΨΎΧΙΚΟΎ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΈΟΤΟΚΗΣ

Κων. Θεοτόκης

ΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΩΤΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ,

Η ζωή και ο θάνατος
του Καραβέλα

Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

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

Παύλος Νιρβάνας

Ο οργανισμός Μαλλιάρης-Παιδεία
κυκλοφορεί μια νέα σειρά βιβλίων με
αριστουργήματα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Η σειρά αριθμεί 20 τίτλους
μέχρι στιγμής, σε έκδοση πολυτελείας
με σκληρό εξώφυλλο και χαρτί
chamoix 80γρ.

Το έγκλημα
του ψυχικού

8
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www.malliaris.gr

στην ίδια σειρά κυκλοφορούν:

085.2561

Η ΤΡΙΣΕΎΓΕΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΛΙΑ Γιάννης Βλαχογιάννης
ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
ΤΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
Παύλος Νιρβάνας ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΎ
Η ΑΣΆΛΕΥΤΗ ΖΩΉ Κωστής
Παλαμάς
Η ΦΟΝΙΣΣΑ,
ΛΟΓΙΑ
ΤΗΣ ΠΛΩΡΗΣ,
ΤΑ ΨΗΛΑ
ΒΟΎΝΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ,

ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ
Ζαχαρίας
Παπαντωνίου
ΑΝΔΡΈΑΣ
ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ
ΚΏΣΤΑΣ ΚΑΡΥΩΤΆΚΗΣ Ποιήματα ΝΑΠΟΛΈΩΝ ΛΑΠΑΘΙΏΤΗΣ Ποιήματα
Η ΤΡΙΣΕΎΓΕΝΗ Κωστής Παλαμάς

της Φύσης

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.

Διονύσιος Σολωμός

Διονύσιος Σολωμός Ποιήματα και Πεζά

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.
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ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
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:

Διονύσιος Σολωμός

• εισαγωγικό σημείωμα
Ποιήματα
Πεζά •• βιβλιογραφία
• βιογραφικόκαι
του συγγραφέα
φωτογραφικό υλικό
• ιστορικό χρονολόγιο
• κριτική για το έργο

• γλωσσάρι (όπου είναι
απαραίτητο) κ.ά.

Βαρδιάνος στα σπόρκα
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.

ISBN: 978-960-457-722-4

www.malliaris.gr

ΟΤΑΝ ΗΜΟΎΝ ΔΑΣΚΑΛΟΣ &
ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ,
Ι. ΚΟΝΔΎΛΑΚΗΣ
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).

Διαστ.: 21x29εκ. Σελ. 48, Τιμή 10,50€ 9,54€
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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
• γλωσσάρι (όπου είναι
απαραίτητο) κ.ά.

• ιστορικό
χρονολόγιο
και άλλα
διηγήματα
• κριτική για το έργο

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.

Ζαχ. Παπαντωνίου

Τα ψηλά βουνά
21
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Κώστας Γ.
Καρυωτάκης

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

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:

και η μυστική
συνταγή της Άνοιξης
και

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

Κ. Γ. Καρυωτάκης Ποιήματα

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.

Ποιήματα

Ο Μάγειρας των εποχών αναζητά
τη συνταγή για να φτιάξει
μια Άνοιξη εξαιρετική.
Όμως δεν είναι εύκολη υπόθεση...
ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ
Άραγε ποιος μπορεί
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
να τον βοηθήσει;
ΑΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΟΙΗΜΑΤΑ
...Μήπως εσύ;
ISBN: 978-960-457-827-6

www.malliaris.gr

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
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ΠΟΙΗΜΑΤΑ
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ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ ΤΑ ΠΑΛΙΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Γιάννης Βλαχογιάννης

Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ

17

085.2559

www.malliaris.gr

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΎΩΤΑΚΗΣ

ΑΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ISBN: 978-960-457-823-8

085.2459

Τα παλικάρια τα παλιά

ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΟΎ &
ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ,

Ο MΆΓΕΙΡΑΣ
ΤΩΝ ΕΠΟΧΏΝ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΈΖΑ

12

085.2562

ΒΑΡΔΙΑΝΟΣ ΣΤΑ ΣΠΟΡΚΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΔΙΟΝΎΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

www.malliaris.gr

A. Παπαδιαμάντης

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΎΜΗΣ

Η ΑΣΑΛΕΎΤΗ ΖΩΗ,

Ποιήματα και Πεζά

ΜΑΡΤΎΡΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ
ΑΙΜΑ,

085.2558

www.malliaris.gr

εικονογράφηση:
Altierra

Ποιήματα

Ορχήστρα

Τα ψηλά βουνά

ISBN: 978-960-457-826-9

ISBN: 978-960-457-822-1

Βαρδιάνος
στα σπόρκα

στην

Federica
Ambroso

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.
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Κ. Γ. Καρυωτάκης

Όνειρο ταξιδεύει

• εισαγωγικό σημείωμα
• βιβλιογραφία
• βιογραφικό του συγγραφέα • φωτογραφικό υλικό
• ιστορικό χρονολόγιο
• γλωσσάρι (όπου είναι

και •άλλα
διηγήματα
κριτική για
το έργο
απαραίτητο) κ.ά.
Τα ψηλά βουνά

18
A. Παπαδιαμάντης

Το

Το αμάρτημα
της μητρός μου

Το αμάρτημα της μητρός μου
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.

20

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

Το νέο μουσικό παραμύθι με δραστηριότητες
της Μαρίας Μελίδου, με εικόνες της Ελεονώρας Βαράτη

15
ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

085.2563
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ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Τα βιβλία της σειράς «Κλασική Nεοελληνική Λογοτεχνία» ξεχωρίζουν
Aλέξανδρος
γιατί, εκτόςΠαπαδιαμάντης
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

Ένα ευρηματικό παραμύθι
σε έμμετρη
αφήγηση,
Ναπολέων
Λαπαθιώτης
που ελκύει
και συνεπαίρνει
Ποιήματα
τα παιδιά,
μ' έναν ξεχωριστό τρόπο.
22
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Ποιήματα

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

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:

ΉΜΟΥΝ ΔΆΣΚΑΛΟΣ
Κονδυλάκης
ΖΑΧΑΡΙΑΣ Ι.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΎ
ΠΡΏΤΗ ΑΓΆΠΗ Ιωάννης Κονδυλάκης
ΛΌΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΏΡΗΣ Ανδρέας Καρκαβίτσας
Γεώργιος Βιζυηνός
Ζαχαρίας Παπαντωνίου
ΠΟΙΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΖΆ Διονύσιος
Σολωμός

Γεώργιος Βιζυηνός

ΚΛΑΣΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΌΤΑΝ
ΓΈΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΎΗΝΟΣ

Xριστουγεννιάτικα
διηγήματα

ΗΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ
ΖΩΗ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΒΕΛΑ Κ.
Θεοτόκης
ΚΩΣΤΗΣ
ΠΑΛΑΜΑΣ
ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ Γεώργιος Βιζυηνός
ΒΑΡΔΙΑΝΟΣ ΣΤΑ ΣΠΟΡΚΑ Αλ. Παπαδιαμάντης
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Αλ. Παπαδιαμάντης

Μια ιστορία σαν παραμύθι για την ομορφιά και την αρμονία της φύσης.
Για τους ήχους της, τη μουσική της και τον συσχετισμό τους στη μουσική σύνθεση.
Ένα- ένα τα μουσικά στοιχεία από τη φύση συνθέτουν την εικόνα μιας ορχήστρας.
Της Ορχήστρας της Φύσης που δίνει τη συναυλία της μέσα σε ένα υπέροχο τοπίο,
παρέα μεΟι
τονπροσφορές
κούκο, τον τζίτζικα,
τα βατραχάκια,
τις καλαμιές
και Μαλλιάρης
τα πουλιά τριγύισχύουν
μόνο για τον
πολυχώρο
Παιδεία, Β. Ηρακλείου 38- Τσιμισκή 43, εμπορικό κέντρο Πλατεία odeon
ρω από το ρέμα με το μουρμουριστό ρυάκι.
ISBN: 978-960-457-820-7

www.malliaris.gr

ISBN: 978-960-457-824-5

085.2579

www.malliaris.gr

Εκδόσεις

085.2560

ISBN: 978-960-457-828-3

www.malliaris.gr

085.2564

Διαστ.: 21x29εκ. Σελ. 32, Τιμή 10,50€ 9,54€

Κυκλοφορούν σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία

Εκδόσεις
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νέες εκδόσεις

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

Ο ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ
ΚΑΙ Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΣΑΜ
- ΧΡΩΜΑΤΙΖΩ ΜΕ
ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ ΚΑΙ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 21Χ29, ΣΕΛ. 32

ΣΧ. 21Χ29, ΣΕΛ. 32

ΣΧ. 21Χ29, ΣΕΛ. 16

ΣΧ. 21Χ29, ΣΕΛ. 16

ΣΧ. 21Χ29, ΣΕΛ. 16

ΟΙ ΣΗΜΑΙΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ

ΒΛΕΠΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ
1000 ΛΕΞΕΙΣ -

ΜΑΘΑΙΝΩ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ 2

ΣΧ. 21Χ29, ΣΕΛ. 96

ΣΧ. 21Χ29, ΣΕΛ. 96

ΜΑΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΖΩME ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ
ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ
ΣΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ
ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

10,60€ 9,54€

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

10,60€ 9,54€

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑΣ

3,90€ 3,51€

ΟΧΗΜΑΤΑ-ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 21Χ28, ΣΕΛ. 24

ΣΧ. 21Χ29, ΣΕΛ. 38

ΣΧ. 21Χ28, ΣΕΛ. 30

ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΜΕ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ

ΜΑΘΑΙΝΩ
ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΡΑΚΟΙ ΚΑΙ ΙΠΠΟΤΕΣ
- ΜΕ 1200 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ
ΧΡΩΜΟΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 21Χ29, ΣΕΛ. 28

ΣΧ. 21Χ29, ΣΕΛ. 32

ΣΧ. 21Χ29, ΣΕΛ. 64

ΣΧ. 21Χ29, ΣΕΛ. 38

ΣΧ. 21Χ29, ΣΕΛ. 48

ΧΡΩΜΑΤΙΖΩ ΖΩΑ ΤΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ - ΜΕ GLITTER

ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΤΑ ΖΩΑ - ΜΕ
ΠΙΝΑΚΑΚΙ ΓΡΑΨΕ-ΣΒΗΣΕ

ΜΑΘΑΙΝΟ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΜΟΥ ΛΕΞΕΙΣ

HELLO - WE SPEAK ENGLISH
ΜΑΘΑΙΝΩ 250 ΛΕΞΕΙΣ

3D - ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ
ΜΕ 8 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ

ΣΧ. 21Χ29, ΣΕΛ. 10

ΣΧ. 26Χ30, ΣΕΛ. 16

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

3,18€ 2,86 €

12,72€ 11,45€

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

3,18€ 2,86 €

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

2,90€ 2,61€

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΣΑΜ
- ΧΡΩΜΑΤΙΖΩ ΜΕ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΑΙ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΑΖΛ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

12,72€ 11,45€

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

3,90€ 3,51€

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ ΚΑΙ
ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΑ
- ΔΙΑΚΟΠΕΣ
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3,50€ 3,15€

3,18€ 2,86 €

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧ. 25Χ35, ΣΕΛ. 8

ΣΧ. 24Χ21, ΣΕΛ. 12

ΣΧ. 22Χ22, ΣΕΛ. 18

3,92€ 3,53 €

10,60€ 9,54 €

6,00€ 5,40 €

3,18€ 2,86 €

3,18€ 2,86 €

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

3,92€ 3,53 €

Κυκλοφορούν σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία

2,86€ 2,57 €

3,18€ 2,86 €

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

12,72€ 11,45 €
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Βιβλιοπροτάσεις
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Παγκόσμια κλασική λογοτεχνία
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.

Κωδ: 085.2590 Σελ. : 960 Τιμή: 19,90€

Κωδ: 085.2598 Σελ.: 712 Τιμή: 19,10€

Κωδ: 085.2613, Σελ.: 750 Τιμή: 18,90€

Κωδ: 085.2623, Σελ.: 672 Τιμή: 19,00€

Κωδ: 085.2622, Σελ.: 400 Τιμή: 12,70€

Σελ. 128, Kωδ. 085.2478, Τιμή: 7,85€

Σελ. 280 , Kωδ. 085.2413, Τιμή 9,90€

Σελ. 216, Kωδ. 085.2394, Τιμή 9,90€

Σελ. 248, Kωδ. 085.2393, Τιμή 9,90€

Κωδ: 085.2624, Σελ.: 414 Τιμή: 12,70€

Σελ. 256, Kωδ. 085.2407, Τιμή 9,90€

Σελ. 464, Kωδ. 085.2325, Τιμή 12,70€

Σελ. 576, Kωδ. 085.2282, Τιμή 15,90€

Σελ. 880, Kωδ. 085.2368, Τιμή 17,00€

Κωδ: 085.2625, Σελ.: 350 Τιμή: 12,70€

Σελ. 1040, Kωδ. 085.2254, Τιμή 19,60€

Σελ. 1080, Kωδ. 085.2204, Τιμή 21,20€

Σελ. 840, Kωδ. 085.2286, Τιμή 18,90€

Σελ. 624, Kωδ. 085.2225, Τιμή 15,90€

Κωδ: 085.2626, Σελ.: 428 Τιμή: 12,70€

Εκδόσεις

www.malliaris.gr

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

Κυκλοφορούν σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία
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Βιβλιοπροτάσεις
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• Για εκπαιδευτικούς
• Για σπουδαστές
• Για όσους ασχολούνται
με την μαγειρική τέχνη
1.204 σελίδες

από75€
ΜΟΝΟ

Σκληρό εξώφ., διαστ.: 22x29

53,50€

εκδόσεις

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 2019

κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία
δύο ημερήσια λογοτεχνικά ημερολόγια

1) παροιμίες 2) εκφράσεις

Σκληρό εξώφυλλο, διαστάσεις:12x17, σελίδες 320

Τα ημερολόγια προσφέρονται και για
επαγγελματικό δώρο - σε ειδικές τιμές

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙO τοίχου 2019
Παλιά Θεσσαλονίκη διαστάσεις: 25x34
Ένα οδοιπορικό στη Θεσσαλονίκη των αρχών του
20ου αιώνα, μέσα από σπάνιες φωτογραφίες.
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.

Εκδόσεις

www.malliaris.gr

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

Κυκλοφορούν σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία
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Παιχνίδια

Παιχνίδια
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προτάσεις απο τα βιβλιοπωλεία
Επιτραπέζιο
5 seconds
20,00€

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

Επιτραπέζιο
Το σώμα μου
9,99€

Κατσαρίδα 34,99€

Learning Tubes: Εκπαιδευτικά Επιτραπέζια
Νέας Γενιάς 20,00€
Μονόπολη
της ζαβολιάς 24,99€

Κατάμουτρα
η αναμέτρηση
30,00€
Αφρώδες παζλ δαπέδου
αριθμοί 6,50€
Βαλιτσάκι
Slime
18,00€

Grossery
gang
sticky soda
5,99€

Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη 16,65€

Aναστασία σου
μιλάω 19,99€
Πιτζάμα πάρτι 14,90€

Κουδουνίστρες
1,85€

Ηλεκτρική
σκούπα
3,70€

Lock Stars 4,99€

Ζωηρά
μαϊμουδάκια
13,90€

Παιχνίδια
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Συναρπαστικοί λαβύρινθοι
14,90€

Βrainbox
Μαθαίνω Αγγλικά 14,99€

Βrainbox
Ελλάδα 14,99€

Βrainbox
Επαγγέλματα 14,99€

Μονόπολη
ηλεκτρονική
με ΡΟS
35,00€

Το πρώτο μου ενυδρείο 19,99€

Mατίνα και Βάγγος 19,99€

Fisher price τρελομπαλίτσα 19,99€

Κρεβατοζουζούνια
12,99€

Lost Kitties
4,99€

Τροχός των
Mega εργοστάσιο χλαπάτσας 20,00€ λέξεων 20,00€

Αλήθεια
ή θάρρος 25,00€
Hotel tycoon
25,00€

Στο κεφάλι το 'χω
παντομίμα 12,00€

Στο κεφάλι το 'χω
"Τι είμαι;" 12,00€
Mαγική αστεροπαγίδα
34,99€

Mην είσαι γάιδαρος
15,00€
Ναί ή όχι 25,00€
Τρελοψυγειούλης
20,00€

Μυθολογία
και τέρατα 14,90€
Η μάχη των μάγων 4 0,00€
Playmobil πλοίο
Dragons 46,99€

Βιβλιοπωλεία

Lego Νinjago
24.99€

τα πάντα για γραφή και ανάγνωση...
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Μαγειρική - βότανα
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Οι συνταγές της Κικής

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

Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Οι γιορτές μας δίνουν την ευκαιρία να ξεφύγουμε για κάποιες στιγμές από την δύσκολη καθημερινότητα που βιώνουμε, και να απολαύσουμε τα γιορτινά τραπέζια μαζί με τους
δικούς μας ανθρώπους.
Χρόνια Πολλά – Καλή Χρονιά!

Διαστάσεις: 11x22 εκ.
Σελίδες: 214

Η ποικιλία από τα
γευστικά πιάτα που
πλαισιώνουν το ελληνικό
παραδοσιακό τραπέζι
είναι μεγάλη. Όλα
φτιαγμένα απο αγνά και
υγιεινά προϊόντα που
προέρχονται απο την
ελληνική γη.
Διαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 240

ποικιλία της και είναι μία από τις πλέον δημοφιλέστερες
κουζίνες της Mεσογείου.
Το βιβλίο περιλαμβάνει περισσότερες από 1.000 δοκιμασμένες
συνταγές της ελληνικής κουζίνας, όλων των κατηγοριών:
σαλάτες, ορεκτικά, όσπρια, λαδερά, κρέπες, ρύζια, ζυμαρικά,
κρεατικά, ψάρια, πουλερικά, πίτες, γλυκά, κέικ κ.ά.

• Η Κική Εμμανουηλίδου γεννήθηκε
και μεγάλωσε στο Σταυρό Βεροίας.
Ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη.
Είναι μέλος της Λέσχης Αρχιμαγείρων
και Ζαχαροπλαστών Βορείου Ελλάδος,
του Διεθνούς Κινήματος Αργοφαγίας - Slow
Food και της Ένωσης Δημοσιογράφων
Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου
Μακεδονίας-Θράκης.
Παρακολούθησε πολλά σεμινάρια γαστρονομίας και πήρε μέρος
σε σημαντικά εργαστήρια γευσιγνωσίας σχετικά με την ελληνική
και την ξένη κουζίνα, αλλά και τη ζαχαροπλαστική.
Έχει γράψει βιβλία μαγειρικής και έχει επιμεληθεί πολλές εκδόσεις
με ανάλογο περιεχόμενο: Γεύσεις από Ελλάδα • Οι συνταγές της
Κικής • Ελληνική πίτα • Αυθεντική Κρητική κουζίνα • Οικονομικές
συνταγές» • Eλληνική Παραδοσιακή κουζίνα» • 72 σεφ της
Θεσσαλονίκης • Νέες συνταγές Μεσογειακής διατροφής (20 βιβλία)
• Μαγειρεύω γρήγορα και νόστιμα (30 βιβλία), κ.ά.
Για το βιβλίο σχολίασαν:

...Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας είναι ένας πολύτιμος βοηθός όλων όσοι
θέλουν να μυηθούν στα άδυτα της κουζίνας. Μην το βάλετε στη βιβλιοθήκη
σας, βάλτε το στην κουζίνα σας να το έχετε σε πρώτη ζήτηση.
Να είστε σίγουροι ότι θα σας γίνει ένας χρήσιμος, απαραίτητος βοηθός.
Ηλίας Μαμαλάκης
H Kική Εμμανουηλίδου έχει
επιμεληθεί τη σειρά μίνι
βιβλίων «Νέες συνταγές
Μεσογειακής διατροφής»
(20 βιβλία).

Υλικά

• 4 μερίδες χοιρινό (χωρίς
κόκαλο)
• 3 κουταλιές βούτυρο αγνό
• 1/2 κούπα κόκκινο κρασί
• 3 κυδώνια σε φέτες
• 1 κούπα ντομάτα κονκασέ
• 1 κουταλιά πελτές ντομάτας διαλυμένος
• 8 δαμάσκηνα, χωρίς κουκούτσι
• 1 κουταλιά αλεύρι
• αλάτι
• λευκό πιπέρι φρεσκοτριμμένο

oι συνταγές της Κικής
• Η ελληνική κουζίνα είναι γνωστή για την ποιότητα και την

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

Διαστάσεις: 14x20 εκ.

Βιβλία της Κικ
που κυκλοφορού

oι συνταγές της Κικής

Βιβλία της Κικής Εμμανουηλίδου
που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις μας:

Κική
Εμμανουηλίδου

Χοιρινό με κυδώνια και δαμάσκηνα

Σελίδες: 64, το βιβλίο

από 20,14€
ΜΟΝΟ

ISBN: 978-960-457-702-6

www.malliaris.gr

085.2439

16,11€

Οι συνταγές της Κικής
- Δ’ έκδοση, ανανεωμένη

Διαστάσεις : 21x29, Εξώφυλλο: Σκληρό, Σελίδες : 342

Εκτέλεση:

Σε καυτό βούτυρο σοτάρετε το κρέας. Το σβήνετε με το κρασί. Ρίχνετε λίγο νερό
και το σιγοβράζετε για 40 λεπτά. Προσθέτετε τα κυδώνια, την ντομάτα, τον πελτέ,
λίγο νερό και σιγοβράζετε για 20 λεπτά ακόμη. Προς το τέλος ρίχνετε τα δαμάσκηνα, το αλεύρι διαλυμένο σε λίγο νερό και το αλάτι. Το σερβίρετε πασπαλίζοντας με το λευκό πιπέρι.
Χρόνος προετοιμασίας: 20’, Χρόνος μαγειρέματος: 70’ Μερίδες: 4

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.

Το Τσάι του βουνού (σιδηρίτης)
Το βιβλίο «250
ΒΟΤΑΝΑ
& ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ»,
της Ρούλας Γκόλιου,
κυκλοφορεί
από τις εκδόσεις
Μαλλιάρης-Παιδεία.

(Απόσπασμα από το βιβλίο "250 βότανα & οι θεραπευτικές τους ιδιότητες")

Περιγραφή

Το τσάι του βουνού είναι ένα
πασίγνωστο αρωματικό βότανο που χρησιμοποιείται ευρύτατα ως προσφιλιές ρόφημα
στις χώρες της Μεσογείου.
Υπάρχουν περίπου 80 είδη
του γένους Σιδηρίτης που
φυτρώνουν
στις χώρες της
Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν:
Μεσογείου, στη Β. Ασία και
στις Κανάριες νήσους. Πρόκειται για αρωματικούς ημίθαμνους με αποξυλωμένα τα
κλαδιά της βάσης, καλυμμένους με πυκνό λευκό χνούδι.
Τα άνθη είναι κίτρινα ή λευκά, φυτρώνουν σε πυκνούς ή
αραιούς σπονδύλους και κάθε
σπόνδυλος περιβάλλεται στη
βάση του από φύλλα. Στην
Ελλάδα φυτρώνουν περίπου
17 είδη. Όλα τα είδη είναι πολύ ανθεκτικά στην ξηρασία
και στις υψηλές θερμοκρασίες και μπορούν να φυτρώνουν και ανάμεσα στα βράχια.
Η Ελλάδα και η Ισπανία είναι οι χώρες με τη μεγαλύτερη κατανάλωση τσαγιού του
βουνού.
Διαστάσεις: 14x21, Σελίδες: 274

Διαστάσεις: 14x21, Σελίδες: 240

Διαστάσεις: 14x21, Σελίδες: 320

E’ ΕΚΔΟΣΗ 2017

Ε’ έκδοση, ανανεωμένη
Διαστάσεις : 17x24,
Εξώφυλλο :Μαλακό, Σελίδες : 432

από 26,50€
ΜΟΝΟ

22,00€

Σιδηρίτης η συριακή
Sideritis syriaca L.

Το μέρος του φυτού που συλλέγεται είναι η ταξιανθία σε
πλήρη άνθηση μαζί με 5-6 cm
βλαστού.
Όλα τα τσάγια του βουνού
κινδυνεύουν να εξαφανιστούν λόγω της ανεξέλεγκτης
συλλογής τους. Μέχρι τώρα
καλλιέργεια ειδών του φυτού
γινόταν μόνο στην Ελλάδα.
Τελευταία, λόγω της ανάδειξης των ιδιοτήτων του φυτού, άρχισε να καλλιεργείται
και στη Βουλγαρία.

Συστατικά

Φλαβονοειδή, τα διτερπένια,
τα φαινυλοπροπάνια, τα ιριδοειδή και τα μονοτερπένια.

Διαστ. 14,5x20,5,Σελ.: 127

Σπύρος Τσιάπος

9,54€

8,59€

Το τσάι του βουνού
Σιδερίτης
& οι ευεργετικές
του ιδιότητες
με οδηγό καλλιέργειας

• Φύτευση • Φροντίδα
• Συγκομιδή • Ξήρανση
• Αποθήκευση
• Μεταποίηση
Εκδόσεις

Τώρα για πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις με καθημερινή ενημέρωση στο www.politismika.gr
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Τα "Πολιτισμικά" πλέον έχουν την μορφή ενημερωτικής ιστοσελίδας στην διεύθυνση: www.politismika.gr
Όσοι φορείς-σύλλογοι επιθυμούν να δημοσιευτεί το πρόγραμμα
των εκδηλώσεών τους στην ιστοσελίδα μας, μπορούν να αποστέλνουν mail στη διεύθυνση: politismika@malliaris.gr
Η έντυπη εφημερίδα "πολιτισμικά" συνεχίζει με έκτακτες εκδόσεις.
Τα προγράμματα ενδεχομένως να αλλάξουν. Συνιστάται πριν
προγραμματίσετε την έξοδό σας να επικοινωνήσετε με τους
χώρους εκδηλώσεων. Τα «Πολιτισμικά» δε φέρουν ευθύνη για
οποιαδήποτε αλλαγή και δημοσιεύουν το πρόγραμμα όπως ανακοινώνεται από τους διοργανωτές φορείς.

Παρασκευή

7 Δεκεμβρίου

Πολυβιβλιοπωλείο Μαλλιάρης-Παιδεία «Ανατόλια» (Δ.Γούναρη 39,
Καμάρα, τηλ. 2310 277113): Παρουσιάζεται το βιβλίο «Ο Σίσυφος στην
Ανατολή. 150 κείμενα και φωτογραφίες για την Τουρκία» (εκδόσεις Επίκεντρο) του Ιωάννη Γρηγοριάδη. Με
το συγγραφέα συζητούν για το βιβλίο
οι: Αντώνης Καμάρας, Πολιτικός Επιστήμονας, Δημήτρης Σταματόπουλος,
Καθηγητής Βαλκανικής & Ύστερης
Οθωμανικής Ιστορίας, Μιχάλης Τριανταφυλλίδης, Σύμβουλος Ανάπτυξης
στην Τουρκία. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Πέτρος Παπασαραντόπουλος,
εκδότης, συγγραφέας. Ώρα 6.30 μ.μ.
Μέγαρο Μουσικής (25ης Μαρτίου και παραλία, τηλ. 231 089 5800):
«Η Λένα Πλάτωνος στο Μέγαρο» και
«Χριστουγεννιάτικη συναυλία παιδικής νεανικής χορωδίας του Συλλόγου
Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης».

Σάββατο

8 Δεκεμβρίου

Πολυβιβλιοπωλείο Μαλλιάρης-Παιδεία «Ανατόλια» (Δ.Γούναρη 39, Καμάρα, τηλ. 2310 277113): Παρουσιάζεται το μουσικό παραμύθι με δραστηριότητες «Το Όνειρο ταξιδεύει
στην Ορχήστρα της Φύσης» της Μαρίας Μελίδου, σε εικονογράφηση Ελεονώρας Βαράτη, που κυκλοφόρησε
πρόσφατα από τις εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία. Ομιλητές είναι οι: Ανθή Θάνου, αφηγήτρια, Πάρις Παρασχόπουλος, συνθέτης και μουσικός,
η συγγραφέας και η εικονογράφος..
Αποσπάσματα του βιβλίου θα διαβάσει ο Δημήτρης Αδάμ. Θα ακολουθήσει διαδραστικό παιχνίδι για τα παιδιά.
Ώρα 12 μ.
HELEXPO-ΔΕΘ: Αστερόκοσμος.
Μέγαρο Μουσικής: «Η λίμνη των Κύκνων» από τα Κρατικά Μπαλέτα Μόσχας και χοροθεατρική παράσταση
«Το τελευταίο βαγόνι».

Κυριακή

9 Δεκεμβρίου

HELEXPO-ΔΕΘ: Αστερόκοσμος.
Μέγαρο Μουσικής: Από το Σύλλογο
Χορού Βορείου Ελλάδος Christmas
Hug και «Η λίμνη των Κύκνων» από
τα Κρατικά Μπαλέτα Μόσχας.

Δευτέρα

10 Δεκεμβρίου

Πολυβιβλιοπωλείο Μαλλιάρης-Παιδεία «Ανατόλια» (Δ.Γούναρη 39, Καμάρα, τηλ. 2310 277113): Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Κωπηλάτης του Καιρού» (εκδόσεις 24γράμματα) του Ευάγγελου Ρήγα. Ώρα 18:30
Electra Palace Thessaloniki: «Τα
Βοροινά των Χριστουγέννων» με γευ-

σιγνωσία των τοπικών γιορτινών κρασιών σε συνεργασία με την Ένωση
Οινοπαραγωγών Βορείου Ελλάδας.
Πληρ. τηλ. 2310 281617 και 2310
281632.

Τρίτη

11 Δεκεμβρίου

Πολυβιβλιοπωλείο Μαλλιάρης-Παιδεία «Ανατόλια» (Δ.Γούναρη 39, Καμάρα, τηλ. 2310 277113): Παρουσίαση του βιβλίου "Φουλίνος ο Πιγκουίνος" (εκδόσεις iWrite) της Φωτεινής
Καλιαντζόγλου, με αφήγηση από τη
συγγραφέα. Από την εκπαιδευτικό κ.
Ελισάβετ Δελλή θα αναπτυχθούν τα
εξής θέματα: Πώς επιδρά στην ψυχική και συναισθηματική του ανάπτυξη ένα παραμύθι; Γιατί είναι σημαντική η αφήγηση από τον ίδιο τον γονέα;
Μπαλόνια, καραμέλες, και πολλά άλλα θα υποδέχονται τους μικρούς παρευρισκόμενους.

Τετάρτη

12 Δεκεμβρίου

Πολυβιβλιοπωλείο Μαλλιάρης-Παιδεία "Ανατόλια": Παρουσίαση του
βιβλίου «Η αρμονία του ρυθμού και
της ψυχής. Πρακτική φιλοσοφία της
καθημερινής ζωής» (Εκδόσεις Μαυρογένη) του Νικόλαου Σοφιάδη, πρ.
καθηγητή ΔΠΘ, γραμμένο στη ρώσικη
γλώσσα. Ώρα 6.30 μ.μ.
Εικαστικό Κέντρο «Ήλιος» (Λαγκαδά 120 και Δ. Κομνηνού): Art Bazaar.
50 εικαστικοί εκθέτουν σημαντικά έργα τους σε χαμηλό κόστος. Εγκαίνια
στις 20.00’. Έως 7 Ιανουαρίου.
Μέγαρο Μουσικής: Διεθνής Διαγωνισμός Πιάνου «Γρηγόρης Ιωάννου».
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού:
Ημερίδα με τίτλο «ERASMUS+/Youth
in Action». Διοργάνωση: 4ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Ώρα 9 π.μ.

Πέμπτη

13 Δεκεμβρίου

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού:
Διάλεξη της αρχιτέκτονος-πολεοδόμου, ομότιμης καθηγήτριας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ. κ. Π.
Παπαδοπούλου-Συμεωνίδου με τίτλο
«Θεσσαλονικέων μεγάπολις». Διοργάνωση: Σωματείο Φίλων Μουσείου
Βυζαντινού Πολιτισμού. Ώρα 8 μ.μ.

Παρασκευή

14 Δεκεμβρίου

Πολυβιβλιοπωλείο Μαλλιάρης-Παιδεία «Ανατόλια» (Δ.Γούναρη 39, Καμάρα, τηλ. 2310 277113):Παρουσίαση του βιβλίου «Το εθνικό ζήτημα
στην εποχή μας- Η κρίση του Ευρωατλαντισμού και η Ελλάδα» (εκδόσεις
Τόπος), του Πέτρου Παπακωνσταντίνου. Θα μιλήσουν: Χρήστος Λάσκος,
οικονομολόγος, εκπαιδευτικός, Θέμης

Τζήμας, δικηγόρος, διδάκτορας δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης
του ΑΠΘ, Δέσποινα Χαραλαμπίδου,
πρ. αντιπρόεδρος της βουλής, περιφερειακή σύμβουλος Κ.Μ. και ο συγγραφέας. Τη συζήτηση θα συντονίσει
ο Βαγγέλης Πλάκας, δημοσιογράφος.
Ώρα 7 μ.μ.
Μέγαρο Μουσικής: «Disney in
Concert: Around the World» από την
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.
HELEXPO-ΔΕΘ: Αστερόκοσμος.
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού:
Ημερίδα με τίτλο «Εκδόσεις λόγιων
βυζαντινών κειμένων: προβλήματα
και προοπτικές».Διοργάνωση: Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών
Σπουδών του Α.Π.Θ. Ώρα 9 π.μ.

Σάββατο

15 Δεκεμβρίου

Πολυβιβλιοπωλείο Μαλλιάρης-Παιδεία «Ανατόλια» (Δ.Γούναρη 39, Καμάρα, τηλ. 2310 277113): Φεστιβάλ
Παραμυθιού με δρώμενα για τα παιδιά. Παραμυθάδες απ’ όλη την Ελλάδα συναντώνται στον πολυχώρο Μαλλιάρης-Παιδεία «Ανατόλια» και αφηγούνται παραμύθια και ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
HELEXPO-ΔΕΘ: Αστερόκοσμος.
Πλατεία Ειρήνης (Ρολόι, Νεάπολη):
Ξωτικά του Άϊ Βασίλη και Αγιοβασιλίνες δασκάλες χορού σε απίθανα νούμερα. Ώρες 11.30 – 14.00.
Μέγαρο Μουσικής: «Disney in
Concert: Around the World» από την
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.

Κυριακή

16 Δεκεμβρίου

Πλατεία Ειρήνης (Ρολόι, Νεάπολη):
Ξωτικά του Άϊ Βασίλη και Αγιοβασιλίνες δασκάλες χορού σε απίθανα νούμερα. Ώρες 11.30 – 14.00.
Μέγαρο Μουσικής: «Disney in
Concert: Around the World» από την
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.

Δευτέρα

17 Δεκεμβρίου

Πολυβιβλιοπωλείο Μαλλιάρης-Παιδεία "Ανατόλια": Διάλεξη με την ψυχολόγο Όλια Παμπουκίδου, μουσικοθεραπεύτρια και δράση μουσικοθεραπείας, ώρα 6.30 μ.μ.

Τρίτη

18 Δεκεμβρίου

Πολυβιβλιοπωλείο Μαλλιάρης-Παιδεία «Ανατόλια» (Δ.Γούναρη 39, Καμάρα, τηλ. 2310 277113): Παρουσίαση των βιβλίων «Μικρό Ημερολόγιο
Συνόρων» και «Λάθος Χώρα» του
Γκάζμεντ Μ. Καπλάνι, από τις εκδόσεις «Επίκεντρο». Με το συγγραφέα
συζητούν για τα βιβλία οι: Ιλίρα Αλίαϊ,
μεταφράστρια, Νίκος Μαραντζίδης,
Καθηγητής τμ. Βαλκανικών Σλαβικών
& Ανατολικών Σπουδών, ΠΑ.ΜΑΚ.,
Νικόλας Σεβαστάκης, Καθηγητής τμ.
Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ. Συντονίζει ο Πέτρος Παπασαραντόπουλος,
εκδότης, συγγραφέας.
HELEXPO-ΔΕΘ: Αστερόκοσμος.

Τετάρτη

19 Δεκεμβρίου

Μέγαρο Μουσικής: Χριστουγεννιάτικη Φιλανθρωπική Συναυλία για τα
παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Φρικαντέλα, η μάγισσα

Πολιτισμικό ημερολόγιο
που μισούσε τα κάλαντα» και διάλεξη
στον κύκλο «Ο Αριστοτέλης σήμερα».

Πέμπτη

20 Δεκεμβρίου

Συκιές (Πρεμετής με Επταπυργίου):
Αναβιώνει το έθιμο «Κλειδαριές». Θα
ανάψουν φωτιές και θα στηθούν οι
«Κλειδαριές». Σε συνεργασία του δήμου Νεάπολης – Συκεών με το Σύλλογο «Χοροστάτες». Ώρα 18.00’

Παρασκευή

21 Δεκεμβρίου

Πολυβιβλιοπωλείο Μαλλιάρης-Παιδεία «Ανατόλια» (Δ.Γούναρη 39, Καμάρα, τηλ. 2310 277113): Παρουσιάζεται το θεατρικό δρώμενο - εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΜΠΑΛ you…!!» σε
σύλληψη – σκηνοθεσία Σοφίας Πάσχου. Το πρόγραμμα, το οποίο εστιάζει στο πώς ξεπερνιούνται οι φόβοι
των εφήβων, απευθύνεται σε παιδιά
10 ετών και άνω. Ώρα 5 μ.μ.
HELEXPO-ΔΕΘ: Αστερόκοσμος.
Συκιές (Δοξάτου με Επταπυργίου):
Χριστουγεννιάτικο Πάρτι. Ώρα 20.00’.
Μέγαρο Μουσικής: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Nello Salza – Duo
Aurelio & Paolo Pollice.
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού:
Εγκαίνια περιοδικής αρχαιολογικής
έκθεσης του Μ.Β.Π. με τίτλο «Από τα
Μακεδονικά στα Θεσσαλικά Τέμπη.
Από τη Ρεντίνα στη Βελίκα».

Σάββατο

22 Δεκεμβρίου

Μέγαρο Μουσικής: Η λατρεμένη
οπερέτα του Θεόφραστου Σακελλαρίδη «Ο Βαφτιστικός» ανεβαίνει στο
Μέγαρο Μουσικής στις 22 και 23 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης (Μ2).

Κυριακή

23 Δεκεμβρίου

Μέγαρο Μουσικής: Οπερέτα «Ο βαφτιστικός» και Εορταστική συναυλία
από τη MOUSA.

Δευτέρα

24 Δεκεμβρίου

Πλατεία Αριστοτέλους: Στις 16.30,
κάλαντα και χριστουγεννιάτικα τραγούδια από την μπάντα της Ελληνικής Αστυνομίας και στις 17.30, συναυλία από συγκροτήματα της πόλης:
«Injoy», «My Excuse», «The Gang».

Τετάρτη

26 Δεκεμβρίου

Μέγαρο Μουσικής: Χριστούγεννα στο Μέγαρο – Χορός στον πάγο.
Russian ice stars: Η Χιονάτη. Επίσης,
Θέατρο για τα παιδιά: Στέλλα Μιχαηλίδου «Ιζαντόρα Ντακ».

Πέμπτη

27 Δεκεμβρίου

Πολυβιβλιοπωλείο Μαλλιάρης-Παιδεία «Ανατόλια» (Δ.Γούναρη 39, Καμάρα, τηλ. 2310 277113): Παρουσιάζεται η παράσταση «Ειρηνοποιός»
που δίνει έμφαση στην αποδοχή, την
ενσυναίσθηση και τη φιλία και απευθύνεται σε παιδιά του Δημοτικού
HELEXPO-ΔΕΘ: Αστερόκοσμος.
Μέγαρο Μουσικής: Χριστούγεννα στο Μέγαρο – Χορός στον πάγο.
Russian ice stars: Η Χιονάτη.
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Παρασκευή

28 Δεκεμβρίου

Μέγαρο Μουσικής: Θέατρο για τα
παιδιά: Στέλλα Μιχαηλίδου «Ιζαντόρα Ντακ». Επίσης, Χριστούγεννα στο
Μέγαρο. Συναυλία με το διάσημο φωνητικό σύνολο από τη Βρετανία The
Queen's Six.
Μέγαρο Μουσικής: Χριστούγεννα στο Μέγαρο – Χορός στον πάγο.
Russian ice stars: Η Χιονάτη.

Σάββατο

29 Δεκεμβρίου

Μέγαρο Μουσικής: Jazz στο Μέγαρο. Μανώλης Κουτσουνάνος: ΤαξίδιFrom Tradition to jazz. Επίσης, Χριστούγεννα στο Μέγαρο – Χορός στον
πάγο. Russian ice stars: Η Χιονάτη.
Κυριακή

30 Δεκεμβρίου

Μέγαρο Μουσικής: Η Συμφωνική
Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης στη
«Συμφωνία του… Νέου Χρόνου». Η
Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης δύο μέρες πριν τον αποχαιρετισμό του παλαιού χρόνου υποδέχεται βιαστική τον καινούργιο παρουσιάζοντας ένα εορταστικό, αν και πρωθύστερο, πρωτοχρονιάτικο μουσικό
Gala. Σιρανούς Τσαλικιάν, σοπράνο, Χάρης Ηλιάδης, διεύθυνση ορχήστρας. Επίσης, Χριστούγεννα στο Μέγαρο – Χορός στον πάγο. Russian ice
stars: Η Χιονάτη.

Δευτέρα

31 Δεκεμβρίου

Πλατεία Αριστοτέλους:Στις 20.00,
συναυλία του Σταύρου Μπαϊράμη,
στις 21:30 , Μύρωνας Στρατής και
Ελισάβετ Σπανού, στις 23:00 συναυλία με τους «Μπλε» και στις 00.00, αλλαγή της νέας χρονιάς με ρίψη πυροτεχνημάτων.

Πέμπτη

3 Ιανουαρίου

Μέγαρο Μουσικής: Θέατρο για παιδιά. Στέλλα Μιχαηλίδου: Ιζαντόρα
Ντακ. Έως 6 Ιανουαρίου.

Τετάρτη

16 Ιανουαρίου

Μέγαρο Μουσικής: Διάλεξη με την
Τερέζα Πεντζοπούλου-Βαλαλά, αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Ομότιμη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας του Α.Π.Θ., με θέμα «Μεταφυσική
και Θεολογία στον Αριστοτέλη».

Σάββατο

19 Ιανουαρίου

Πολυβιβλιοπωλείο Μαλλιάρης-Παιδεία «Ανατόλια» (Δ.Γούναρη 39, Καμάρα, τηλ. 2310 277113): Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Άγγελου Ζαγοριανού «Αναφανδόν». Το
βιβλίο θα παρουσιάσουν η ΓεωργίαΓοργώ Αλεξίου ποιήτρια, συγγραφέας, πρόεδρος της Ε.Λ.Β.Ε., ο Γιώργης
Σαράτσης ποιητής και ο Άγγελος Ζαγοριανός ποιητής, συνθέτης, συγγραφέας. Ώρα 12 μ.

Τετάρτη

23 Ιανουαρίου

Μέγαρο Μουσικής: Διάλεξη με την
Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου και θέμα
«Πώς βλέπει ο Αριστοτέλης τη φύση:
Αριστοτελική Φυσική Φιλοσοφία και
σύγχρονη Επιστήμη».

Τώρα για πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις με καθημερινή ενημέρωση στο www.politismika.gr

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

Βιβλιοπωλεία - εκδόσεις
 Δημ. Γούναρη 39, στην Καμάρα
 Eρμού 53, γωνία Αριστοτέλους

 25ης Μαρτίου 51, Ν. Ευκαρπία
 e-shop: www.malliaris.gr
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