
Το 60ό Φεστιβάλ Κινη-
ματογράφου Θεσσαλονί-
κης ετοιμάζει μια μεγάλη 
έκθεση, αφιερωμένη στο 
εικαστικό έργο του Νί-
κου Κούνδουρου, σε χώρο 
που θα διαμορφωθεί ειδικά 
στην Προβλήτα Α΄ του Λι-
μανιού της Θεσσαλονίκης. 
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα 
πραγματοποιηθούν στην δι-

άρκεια της 60ής διοργάνωσης που θα λάβει χώρα από τις 
31 Οκτωβρίου έως τις 10 Νοεμβρίου 2019.

Στην κορυφή των Best seller στη Γαλλία διατηρείται το 
βιβλίο που γράφτηκε πριν από 188 χρόνια,  «Η Παναγία 
των Παρισίων», το εμβληματικό έργο του Βίκτωρος Ου-
γκώ που ήρθε στην επικαιρότητα λόγω της καταστροφι-
κής πυρκαγιάς του περασμένου Απριλίου.

Στη γαλλική σελίδα της Amazon, δι-
αφορετικές εκδοχές του βιβλίου βρί-
σκονταν στην πρώτη θέση των πω-
λήσεων, για μήνες, σύμφωνα με την 
εφημερίδα Guardian, ενώ κάτι ανάλο-
γο συμβαίνει σε πολλές άλλες χώρες. 
Στην Ελλάδα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
Μαλλιάρης-Παιδεία, σε μετάφραση του Γιώργου 
Κοτζιούλα Σελ.710  Σχ. 14Χ20 Τιμή: 17,17€. 

Εξωστρέφεια, επιχειρη-
ματικότητα και καινοτομία 
είναι το τρίπτυχο που θα 
πρωταγωνιστήσει στην 84η 
ΔΕΘ, η οποία θα έχει αέρα… 
Ινδίας, καθώς η ασιατική 
χώρα θα είναι η τιμώμενη 
της φετινής διοργάνωσης. 
Από τις 7 έως τις 15 Σεπτεμ-
βρίου του 2019 η «Νέα Ιν-
δία», με αιχμή την υψηλή 
τεχνολογία, την καινοτο-
μία, τον τουρισμό και τη γε-

ωργία, θα βρεθεί στο επίκεντρο της έκθεσης, με διαύλους 
επικοινωνίας να δημιουργούνται ανάμεσα στις ινδικές και 
τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Οικονομική λύση, μια και οι σπουδές είναι δωρεάν, απο-
τελεί η φοίτηση στα δημόσια ΙΕΚ τα οποία χρόνο με τον 
χρόνο κερδίζουν την εμπιστοσύνη όλο και περισσότερων 
αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς έχουν 
προστεθεί αρκετές δημοφιλείς ειδικότητες με καλές προο-
πτικές στην αγορά εργασίας.

Είναι ενδεικτικό ότι η αύξηση στη ζήτηση την τελευ-
ταία χρονιά ήταν εκρηκτική, γεγονός που οδήγησε τουλά-
χιστον στα δημόσια ΙΕΚ πολλών νέων τμημάτων στις 13 
περιφέρειες της χώρας. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι πε-

Η λύση που προτιμούν πολλοί νέοι:

Δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ

Εκστρατεία καθαρισμού μνημείων και 
αρχαιολογικών χώρων από γκράφιτι

Εξωστρέφεια - επιχειρηματικότητα - καινοτομία

84η ΔΕΘ με «Νέα Ινδία»
Μεγάλη έκθεση του Νίκου Κούνδουρου 

60ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ
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ΘΕΑΤΡΟ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ Σελ.2

ΠΑΙΔΕΙΑ Σελ.3

NEEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ  Σελ.  9

Συνέχεια στη σελ. 3

Συνέχεια στη σελ. 14

Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης
Σχολικά είδη και βιβλία στη μεγαλύτερη ποικιλία, στις καλύτερες τιμές
�  Δημ. Γούναρη 39,  

στην Καμάρα
��Eρμού 53,  

γωνία Αριστοτέλους
���25ης Μαρτίου 51,  

Νέα Ευκαρπία 
�� ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο 

www.malliaris.gr

ΣΧΟΛΙΚΑ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  Σελ.  4

www .po l i t i sm i ka . g r

Aρθρα:  Σελ. 14-15

Α. Μαράς 

Φ. Κουτσαμπάρης 
Ν. Δημαράς

Εργασίες καθαρισμού των γκράφιτι από τον περίβολο 
του μνημείου της Ροτόντας έγιναν με πρωτοβουλία και 
χρηματοδότηση της Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρημα-
τιών Βορείου Ελλάδος, υπό την επίβλεψη της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης. Οι εργασίες διήρκη-
σαν 20 ημέρες και κόστισαν περίπου 7.500 ευρώ ευρώ. Η 
Εφορεία κάνει καθημερινά καθαρισμούς για τη αντιμετώ-
πιση του φαινομένου.

«Η αλόγιστη αναγραφή συνθημάτων και τα graffiti  στα 
μνημεία και στο άμεσο περιβάλλον τους  αλλά και σε άλλα 
κτήρια ιδιωτικά και δημόσια είναι πλέον συχνότατο φαι-

Στην κορυφή των ευπώλητων 

 η «Παναγία των Παρισίων»
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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 

Η έννοια του «ζωτικού ψεύ-
δους» διατρέχει ως γενική 
θεματική τα 14 έργα (εν-
νέα καινούργια και πέντε 
επαναλήψεις περσινών 
παραγωγών) που η διεύ-
θυνση του ΚΘΒΕ ανακοίνω-
σε για την ερχόμενη θεα-
τρική περίοδο.
Πρόκειται για τις παραγω-
γές ανά σκηνή:
Θέατρο ΕΜΣ: «Οι τρείς 
αδελφές» του Άντον Τσέ-
χωφ σε σκηνοθεσία Τσέζα-
ρις Γκραουζίνις (πρεμιέρα 
9/11/2019). Στο ΚΘΒΕ ανε-
βαίνει 40 ακριβώς χρόνια 
μετά την πρώτη του πα-
ρουσίαση το Νοέμβριο του 
1979 στην ίδια σκηνή. «Οι 
στυλοβάτες της κοινωνίας» 
του Ερίκου Ιψεν σε μετά-
φραση Γιώργου Δεπάστα 
και διασκευή-σκηνοθεσία 
του Γιάννη Μόσχου (πρε-
μιέρα 15/2/2020- το έργο 
ανεβαίνει για πρώτη φορά 
στο ΚΘΒΕ).
Φουαγιέ του θεάτρου της 
ΕΜΣ: «Μόλλυ Σουήνη» του 
Μπράιαν Φρίελ σε μετά-
φραση και σκηνοθεσία της 
Γλυκερίας Καλαιτζή. Πρε-
μιέρα στις 19/10/2019. Το 
έργο ανεβαίνει για πρώτη 
φορά στο ΚΘΒΕ.
«Εδώ ουρανός» της Ρουμά-
νας Αγλαία Βετεράνι (1962-
2002) σε πανελλήνια πρώ-
τη. Το έργο που σκηνοθετεί 
ο Σίμος Κακάλας θα κάνει 
πρεμιέρα στις 7 Μαρτίου 
2020.
Βασιλικό θέατρο: «Υπηρέ-
της δύο Αφεντάδων» του 
Κάρλο Γκολντόνι (επανάλη-
ψη περσινής παραγωγής) 
σε σκηνοθεσία του Μιχάλη 
Σιώνα (από τις 5 /10). «Ο με-
γαλοπρεπής κερατάς» του 
Φερνάν Κρομλένκ σε σκη-

νοθεσία Ελεάνας Τσίχλη – 
για πρώτη φορά στο ΚΘΒΕ 
(πρεμιέρα 11/1/2020).
Μονή Λαζαριστών- Σκηνή 
Σωκράτης Καραντινός: «Η 
Μεγάλη πλατεία» του Νί-
κου Μπακόλα (1927-1999) 
σε θεατρική διασκευή Άκη 
Δήμου και σκηνοθεσία Ελέ-
νης Ευθυμίου (πρεμιέρα 12 
Οκτωβρίου 2019). Το βρα-
βευμένο μυθιστόρημα του 
δημοσιογράφου και για 
δυο θητείες (1980-1982 και 
1990-1993) καλλιτεχνικού 
διευθυντή του ΚΘΒΕ , ανε-
βαίνει για πρώτη φορά στο 
θέατρο.
Μικρό Θέατρο Μονής 
Λαζαριστών: «Ο ελέφας» 
του Κώστα Βοσταντζόγλου 
σε σκηνοθεσία του Γιάν-
νη Λεοντάρη (επανάληψη 
της εξαιρετικά επιτυχημέ-
νης περσινής παραγω-
γής). «Ποιός ανακάλυψε 
την Αμερική» της πρόω-
ρα χαμένης ηθοποιού και 
μέλους του Δ.Σ του ΚΘΒΕ 
(2015-2018) Χρύσας Σπη-
λιώτη. Το έργο σκηνοθετεί 
η Σοφία Πάσχου-πρεμιέρα 
18.1.2020.
Στην Παιδική Σκηνή: Από 
τις 13 Οκτωβρίου επανα-
λαμβάνεται η μεγάλη περ-
σινή καλλιτεχνική αλλά και 
εισπρακτική επιτυχία, «Ο 
μεγάλος περίπατος του Πέ-
τρου» της Άλκης Ζέη.
Στην ίδια σκηνή από τις 2 
Φεβρουαρίου 2020 θα 
παρουσιαστεί μια άκρως 
ανατρεπτική κωμωδία που 
αφορά στις προκαταλήψεις 
και την πολιτισμική συμφιλί-
ωση. Το έργο με τίτλο «Μια 
γιορτή στου Νούριαν» του 
Φόλκερ Λούντβιχ σκηνο-
θετεί ο Βασίλης Κουκαλάνι 
και αφορά στη συνύπαρξη 
ντόπιων και μεταναστών. 
Ο αρχικός του τίτλος ήταν 

…»Μια γιορτή στου Παπαδά-
κη» καθώς η οικογένεια των 
μεταναστών (της αρχικής 
γερμανικής γραφής) ήταν…
Έλληνες μετανάστες. !!!
-Στη Νεανική σκηνή (Μονή 
Λαζαριστών) επαναλαμ-
βάνεται (από τις 26 Οκτω-
βρίου), η παράσταση του 
έργου του Σάμον Στεφενς 
«Ποιός σκότωσε το σκύλο 
τα μεσάνυχτα» σε σκηνο-
θεσία Ελεάνας Τσίχλη ενώ 
από τις 25 Ιανουαρίου του 
2020 θα παρουσιαστεί το 
έργο του Φίλιπ Ρίντλευ «Πα-
ραμύθι για δυο» σε σκηνο-
θεσία του Αλέξανδρου Ρά-
πτη, (για πρώτη φορά στο 
ΚΘΒΕ).
Στη βρεφική σκηνή τέλος 
(στο Βασιλικό θέατρο) επα-
ναλαμβάνεται για δεύτερη 
χρονιά η επιτυχμένη παρά-
σταση -ιδέα της Κατερίνας 
Καραδήμα «Εξω -πάνω- 
μέσα- κάτω» για βρέφη 
από 8 μηνών έως τεσσά-
ρων χρόνων.

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 - ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Θέατρο Δάσους (Σειχ Σου, 
τηλ. 2315 200 200): 20,21/8. 
«Προμηθέας Δεσμώτης» α-
πό το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας. 26/8. 
«Ορέστεια» του Αισχύλου 
– Αγαμέμνων // Χοηφόροι 
// Ευμενίδες. Από το Εθνικό 
Θέατρο. 27/8.«Ορέστεια» 
του Αισχύλου – Αγαμέμνων 
// Χοηφόροι // Ευμενίδες. 
Από το Εθνικό Θέατρο. 28/8. 

«Όνειρο Θερινής Νυκτός» 
του William Shakespeare. 
30/8. «Ικέτιδες» του Ευριπίδη  
από το Εθνικό Θέατρο και 
τον Θεατρικό Οργανισμό 
Κύπρου. 2,3/9. «Κατά Φα-
ντασίαν Ασθενής» του Μο-
λιέρου με τον Πέτρο Φιλιπ-
πίδη. 9/9. Ελεωνόρα Ζουγα-
νέλη Καλοκαίρια 2019 «Κά-
που σ’ έχω ξαναδεί». 11/9. 
Σωκράτης Μάλαμας Live. 
13/9. «Πυξ Λαξ Παντού: Η 
γιορτή συνεχίζεται!». 15/9. 
Οι Χαΐνηδες και η ομάδα Κι 
όμΩς κινείται (χορός - α-
κροβασία) παρουσιάζουν 
την μουσική παράσταση ¨Ε-
ρωτόκριτος¨ του Βιτσέντζου 
Κορνάρου. 16/9. «Εκκλησιά-
ζουσες» (Λαϊκή Οπερέτα – 
Σταμάτης Κραουνάκης). 
Θέατρο Εταιρείας Μακε-
δονικών Σπουδών (Εθν. Α-
μύνης 2, τηλ. 2315 200 200): 
26 ,27/9 .  Requiem – 
«RoughCut» . 
Θέατρο Γης (Νταμάρι Τριαν-
δρίας, τηλ. 2315 200 200): 
5/9.Αφιέρωμα στο Μάνο 
Ελευθερίου. Γιώργος Ντα-
λάρας, Μίλτος Πασχαλίδης.

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)
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Έξι βασικούς στόχους έχει θέσει το υπουργείο 
παιδείας και θρησκευμάτων για τον τομέα της 
παιδείας, όπως παρουσιάστηκαν από την υπουρ-
γό Νίκη Κεραμέως.

Αναφερόμενη στις προτεραιότητες και τις κυ-
ριότερες δράσεις που αναλαμβάνει το υπουργείο, 
η κ. Κεραμέως, περιέγραψε στην διάρκεια πα-
ρουσίασης των προγραμματικών δηλώσεων της 
στη βουλή, τους έξι στόχους:

Πρώτον, μεγαλύτερη ελευθερία και μεγαλύ-
τερη αυτονομία για σχολεία και πανεπιστήμια. 
Δεύτερον, εξωστρέφεια και ουσιαστικότερη δια-
σύνδεση με την αγορά εργασίας. Τρίτον, ίσες ευ-
καιρίες για όλους. Τέταρτο, έμφαση και αξιοποί-
ηση των νέων δεδομένων της ψηφιακής εποχής. 
Πέμπτο, «στόχος όχι μόνο να παραδώσουμε στην 
κοινωνία μορφωμένους νέους, αλλά και πιο ολο-
κληρωμένους πολίτες. Πολίτες που θα έχουν 
ανεπτυγμένες ήπιες δεξιότητες, που θα μπορούν 
να προσαρμόζονται σε ένα διαρκώς μεταβαλλό-
μενο περιβάλλον, που θα έχουν εξελιγμένους 
δείκτες συνεργασίας, αλληλοσεβασμού και αμοι-
βαιότητας». Έκτο, υιοθέτηση πολιτικών βάσει 
τεκμηρίωσης. Μεγαλύτερη έμφαση στα οικονο-
μικά της εκπαίδευσης, στη μελέτη δηλαδή όλων 
των οικονομικών πτυχών της εκπαιδευτικής δι-
αδικασίας, με έμφαση στο ανθρώπινο κεφάλαιο.

Ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης
Η υπουργός ανέφερε (μεταξύ άλλων) ακόμη 

ότι:
«Θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση 

της προσχολικής εκπαίδευσης. Και ήδη εργαζό-
μαστε για να μπορέσει να γίνει πράξη η δίχρονη 
υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση, παρά τις 
σημαντικές ελλείψεις σε υποδομές που κληρονο-
μήσαμε από την απερχόμενη κυβέρνηση».

Συνεχίζοντας στην πρωτοβάθμια και δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση: «Κεντρική μας επιδίωξη 

είναι να απελευθερώσουμε το σχολείο από τον 
ασφυκτικό εναγκαλισμό του Υπουργείου Παι-
δείας, και να δείξουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύ-
νη στους εκπαιδευτικούς μας», είπε η υπουργός, 
τονίζοντας ότι επισπεύδεται η διαδικασία για 
την πρόσληψη 4.500 εκπαιδευτικών στην ειδι-
κή αγωγή.

Επίσης, αλλάζει ριζικά η Επαγγελματική Εκ-
παίδευση και Δια βίου μάθηση. Στόχος, η Επαγ-
γελματική Εκπαίδευση, από λύση ανάγκης για 
λίγους, να γίνει συνειδητή επιλογή και εργαλείο 
απασχόλησης για πολλούς. Στη Δια Βίου Μάθη-
ση παρέχεται η δυνατότητα πιστοποίησης γνώ-
σεων και δεξιοτήτων σε κάθε ενδιαφερόμενο, στο 
πλαίσιο της μη τυπικής και άτυπης μάθησης. 

Η μεταρρύθμιση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευ-
ση στοχεύει σε ακαδημαϊκά Ιδρύματα πραγματι-
κά αυτόνομα, αυτοδιοικούμενα, αξιολογούμενα, 
ανταγωνιστικά, εξωστρεφή, σε κοινό βηματισμό 
με την αγορά εργασίας. 

Οι βασικοί στόχοι του υπουργείου παιδείας  
στην εκπαίδευση

ρίπου 1 στους 5 σπουδαστές των δημόσιων ΙΕΚ, 
είναι είτε φοιτητές, είτε απόφοιτοι πανεπιστημί-
ων ή ΤΕΙ.

Τα τελευταία χρόνια, πάντως, τόσο τα δημόσια 
όσο και τα ιδιωτικά ΙΕΚ (με δίδακτρα) προσφέ-
ρουν σύγχρονες και πρωτότυπες ειδικότητες, 
ενώ τα δημόσια ΙΕΚ έχουν προβάδισμα στις προ-
τιμήσεις των νέων, καθώς δεν έχουν δίδακτρα. 
Η εξειδίκευση ,που προσφέρουν οι σπουδές στα 
ΙΕΚ δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους να 
έχουν μεγαλύτερες προοπτικές επαγγελματι-
κής αποκατάστασης, καθώς η αγορά θέλει άτομα 
που έχουν αποκτήσει εξειδίκευση σε κάποιον το-
μέα, όπως για παράδειγμα ο τεχνικός εφαρμογών 
πληροφορικής, διοικητικό και οικονομικό στέ-
λεχος επιχειρήσεων, ειδικός εφαρμογών αισθη-
τικής, νοσηλευτικής τραυματολογίας, ειδικός 
φοροτεχνικού γραφείου, τεχνικός μαγειρικής 
τέχνης, τεχνικός αισθητικής και μακιγιάζ κ.ά.

Μεταξύ των ειδικοτήτων υπάρχουν οκτώ που 
ξεχωρίζουν και θεωρούνται οι πιο δημοφιλείς, 
καθώς επιλέγονται από τους περισσότερους υπο-
ψηφίους. Οι ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζή-
τηση είναι οι εξής:

βοηθός φυσικοθεραπείας, βοηθός βρεφονηπι-
οκόμων, τεχνικός κομμωτικής τέχνης, βοηθός 

φαρμακείου, τεχνικός μαγειρικής τέχνης, τεχνι-
κός αισθητικής τέχνης και μακιγιάζ, τεχνικός 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τεχνικός εφαρ-
μογών πληροφορικής (πολυμέσα/webdesigner/
developer/video games κ.ά.)

Εκτός όμως από τις παραπάνω ειδικότητες 
υπάρχουν και κάποιες άλλες οι οποίες χαρα-
κτηρίζονται ανερχόμενες, καθώς η ζήτηση αυ-
ξάνεται χρόνο με τον χρόνο. Πρόκειται για ει-
δικότητες που σχετίζονται με τη γεωπονία, τη 
διατροφή, τα τουριστικά, τεχνικές ειδικότητες 
όπως ηλεκτρολόγοι κ.λπ.

Η διάρκεια φοίτησης
Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(Δημόσια και ιδιωτικά) παρέχουν αρχική επαγ-
γελματική κατάρτιση σε αποφοίτους Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και αποφοίτους Σχολών 
Επαγγελματικής Κατάρτισης, διάρκειας πέντε 
εξαμήνων (τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής και ερ-
γαστηριακής κατάρτισης και ένα εξάμηνο Πρα-
κτικής Ασκησης ή Μαθητείας).

Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από δύο αυ-
τοτελή εξάμηνα κατάρτισης, το χειμερινό και το 
εαρινό, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει 14 
πλήρεις εβδομάδες κατάρτισης. Οσοι ενδιαφέρο-
νται να εισαχθούν σε ένα από τα δεκάδες δημό-

σια ΙΕΚ της χώρας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι 
απόφοιτοι των ΙΕΚ λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) και ύστερα από 
επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίη-
σης του ΕΟΠΠΕΠ αποκτούν Πτυχίο Ειδικότη-
τας επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο 
Προσόντων.

Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέ-
πει να ξέρουν ότι σε όλες τις περιφέρειες της χώ-
ρας υπάρχουν δημόσια ΙΕΚ και σε όλες σχεδόν 
τις μεγάλες πόλεις υπάρχουν και ιδιωτικά ΙΕΚ. 
Η επιλογή μεταξύ δημόσιου ή ιδιωτικού ΙΕΚ , 
αφορά τον κάθε ενδιαφερόμενο και φυσικά την 
οικονομική του κατάσταση. Και στις δύο περι-
πτώσεις το επίπεδο είναι υψηλό και οι υποψή-
φιοι καλό θα ήταν να κάνουν μια έρευνα αγοράς 
προκειμένου να εντοπίσουν αυτό που τους ενδι-
αφέρει όσο αφορά στην ειδικότητα.

Οι αιτήσεις εγγραφής στα ΙΕΚ συνήθως ξε-
κινούν λίγες μέρες μετά την έκδοση των απο-
τελεσμάτων για την εισαγωγή στα ΑΕΙ (τέλος 
Αυγούστου) . Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να μπείτε στην ηλεκτρονική σελίδα 
της γενικής γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και 
Νέας Γενιάς.

Πηγή: news247.gr

Η λύση που προτιμούν πολλοί νέοι: Δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚΣυνέχεια από τη σελ. 1

Παιδεία

Χωρίς αλλαγές  
οι Πανελλαδικές εξετάσεις

Xωρίς αλλαγές στο εξεταστικό σύστημα θα πά-
νε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2020 οι μα-
θητές οι οποίοι θα φοιτήσουν τον Σεπτέμβριο 
στη Γ' Λυκείου.

Η νέα κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει σε αλλα-
γές προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν τα παι-
διά και οι οικογένειες τους.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, 
θα διατηρήσει το σύστημα εισαγωγής το οποίο 
πέρασε από τη Βουλή πριν από λίγο καιρό και θα 
προχωρήσει μόνο σε μικροβελτιώσεις όπου χρει-
αστεί. Επίσης αλλαγές θα υπάρχουν στο μηχα-
νογραφικό δελτίο του 2020 καθώς το υπουργείο 
Παιδείας θα εξετάσει εκ νέου ποιες νέες σχολές 
πληρούν τις προυποθέσεις για να ενταχθούν ορι-
στικά στα ΑΕΙ.

Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές που θα φοιτή-
σουν φέτος στη Γ' Λυκείου , λίγο μετά την έναρξη 
της σχολικής χρονιάς -μέσα στον Οκτώβριο- θα 
πρέπει να καταθέσουν το πρώτο μηχανογραφικό 
τους δελτίο με τις σχολές στις οποίες θα ήθελαν 
να εισαχθούν . Ο αριθμός των σχολών, που θα 
μπορούν να δηλώσουν ακόμη δεν έχει οριστικο-
ποιηθεί και είναι κάτι που θα πρέπει να ξεκαθα-
ρίσει το υπουργείο Παιδείας το επόμενο διάστη-
μα . Η δήλωση αυτή είναι υποχρεωτική και όσοι 
μαθητές δεν την υποβάλουν χάνουν το δικαίω-
μα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση με 
ή χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις για το αμέσως 
επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος 
αποφοίτησής τους από το Λύκειο.

Τον Φεβρουάριο οι μαθητές θα πρέπει να δη-
λώσουν οριστικά εάν θα συμμετάσχουν στη δι-
αδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων ή θα 
θελήσουν να μπουν σε τμήματα ελεύθερης 
πρόσβασης (πράσινα τμήματα) εφόσον φυσικά 
έχουν προκύψει κάποια από αυτά που είχαν δη-
λώσει αρχικά. 
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  «Όλα Όσα Έχουμε Κοινά» (All Τhat We Have In 
Common) είναι το βασικό σύνθημα που διατρέχει τα 
έργα 14  καλλιτεχνών από χώρες της ΝΑ Ευρώπης 
στην έκθεση που συνδιοργανώνεται με το Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης των Σκοπίων και παρουσιάζεται 
στο MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών, στην Απο-
θήκη Β1 στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, από τις 17 Ιουλίου 
έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2019.
Η έκθεση εξετάζει την αβεβαιότητα στο πλαίσιο του 
διαφορετικού κοινωνικού, πολιτικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος που σχετίζεται με την ευπάθεια και 
το υπαρξιακό απρόβλεπτο στις χώρες της ΝΑ Ευ-
ρώπης. Όντας σε μια κατάσταση αστάθειας, συχνά 
και αυξημένης ανασφάλειας, κοινωνικές ομάδες 
υποφέρουν ή στερούνται των δικαιωμάτων τους με 
αποτέλεσμα να εκτίθενται σε συμβολικές και φυ-
σικές πράξεις βίας που οδηγούν σε συγκρούσεις, 
μετατοπίσεις, κατάχρηση εργασίας, μετανάστευση, 
αδικία, και ανισότητα φύλων.
Επιμέλεια: Mira Gakjina & Jovanka Popova (Μου-
σείο Σύγχρονης Τέχνης των Σκοπίων) τηλ. 2310 
593270, 546683

•  Η έκθεση «Η λάμψη του ψηφιδωτού. Αυθεντικά 
και αντίγραφα από τη Θεσσαλονίκη και τη Ραβέν-
να» αναπτύσσεται στη Ροτόντα.
Η έκθεση παρουσιάζει αντίγραφα εντοίχιων ψη-
φιδωτών από μνημεία της Ραβέννας (5ος-6ος αι.) 
σε συνομιλία με φωτογραφίες εντοίχιων ψηφιδω-
τών από μνημεία της Θεσσαλονίκης της παλαιο-
χριστιανικής περιόδου, αλλά και με τα πρωτότυπα 
ψηφιδωτά της Ροτόντας. Τα εξαιρετικής τέχνης και 
παγκοσμίου φήμης ψηφιδωτά των δύο πόλεων δί-
νουν τη μοναδική ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει 
τον πολιτιστικό πλούτο της Ραβέννας και της Θεσσα-
λονίκης, αλλά και να έρθει σε επαφή με την τέχνη 
του ψηφιδωτού.
Η έκθεση διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Αρ-
χαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και  Εκπαιδευ-
τικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης 
Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Δήμο της Ρα-
βέννας. Πληροφορίες: 2310 204868

•  Έως το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019 θα διαρκέ-
σει η έκθεση «Μεταμορφώσεις ενός δρόμου. Από 
την Καπάνατζα στην οδό Αγίου Μηνά» που παρου-
σιάζεται στο Βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ (Τσιμισκή 11, τηλ. 
2310.288.036. 
Αφορμή για την έκθεση στάθηκαν οι πρόσφατες 
εργασίες ανάπλασης της οδού Αγίου Μηνά, κατά τις 
οποίες ήρθαν στο φως οι γραμμές του παλιού τραμ 
της Θεσσαλονίκης.
Μέσα από την έκθεση προσεγγίζονται θέματα, 

όπως: Η παλιά οθωμανική οδός Καπάνατζα (τουρκ. 
Kapanaca), βασική αρτηρία της πόλης, η οποία 
ένωνε την πλατεία Εμπορίου με τη σημερινή πλα-
τεία Φαναριωτών. Η πλατεία Εμπορίου, στα νότια της 
οποίας βρισκόταν η Πύλη του Γιαλού, η μοναδική πύλη 
που, στα τέλη του 19ου αιώνα, ένωνε την εκτός των 
τειχών συνοικία του λιμανιού (τα Λαδάδικα) με το 
εσωτερικό της πόλης. Το νέο οικονομικό κέντρο της 
Θεσσαλονίκης, η συνοικία των ελληνικών τραπεζών, 
οι οποίες μετά την πυρκαγιά συγκεντρώνονται στις 
οδούς Παλιά και Νέα Τσιμισκή, μεταξύ Βενιζέλου και 
Ίωνος Δραγούμη (Τράπεζα Ανατολής, Εθνική, Αθη-
νών, Ελλάδος, Θεσσαλίας, Εμπορική, Τράπεζα Βιο-
μηχανίας). Η Τράπεζα Ανατολής. Η γραμμή Ν. 1 του 
τραμ. Η νέα ανάπλαση της οδού, η οποία παρουσι-
άζεται μέσα από σχέδια της μελέτης του αρχιτεκτο-
νικού γραφείου Κουλουκούρης και Συνεργάτες.

•  Στο πολυτελές ξενοδοχείο Lazart της Zeus 
International, ακριβώς απέναντι από το Μουσείο 
Μοντέρνας Τέχνης, όπου στεγάζεται η συλλογή του 
παππού της Γεωργίου Κωστάκη, παρουσιάζεται η α-
τομική έκθεση της ζωγράφου Λένα Ντίμοβα με τίτλο 
Directions, από τον Οίκο Δημοπρασιών – Γκαλερί 
LoudosFine Art & Auctions με την επιμέλεια του δι-
άσημου Ελληνοαμερικανού γκαλερίστα (Tsernov 
Gallery, Ericson Gallery, Guggenheim Museum) και 
προσωπικού φίλου του Κωστάκη, Τάκη Ευσταθίου.
Για πρώτη φορά στο φιλότεχνο κοινό της Θεσσαλο-
νίκης θα παρουσιαστεί η νέα σειρά της Λένα Ντι-
μοβα, με επιρροές από τον κονστρουκτιβισμό, στο 
Lobby, το Art Room και το εστιατόριο Art Nouveau 
του Lazart Hotel (Κολοκοτρώνη 16, Σταυρούπολη 
Θεσσαλονίκης, τηλ.231 601 5000).
Η έκθεση είναι επισκέψιμη και με ελεύθερη είσοδο 
στο κοινό από το Σάββατο 20 Ιουλίου μέχρι και τον 
Οκτώβριο, επίσης παρέχεται και η δυνατότητα αγο-
ράς των έργων τέχνης.
ΜΟΥΣΙΚΗ

•  Ο Γιώργος Νταλάρας μαζί με τον καλό του φίλο 
και συνεργάτη Μίλτο Πασχαλίδη, ετοίμασαν και πα-
ρουσιάζουν μια σειρά συναυλιών με τα ωραιότερα 
τραγούδια του Μάνου Ελευθερίου. Στη Θεσσαλονίκη 
έρχονται την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου, ώρα 21.00' στο 
θέατρο Γης (Νταμάρι Τριανδρίας).
Ο Μάνος Ελευθερίου μας χάρισε πάνω από 400 
αγαπημένα τραγούδια, που μελοποιήθηκαν από 
τους σημαντικότερους συνθέτες των τελευταίων 50 

χρόνων.
Από τον «Άγιο Φεβρουάριο» του Δήμου Μούτση στα 
«Λαϊκά» του Μίκη Θεοδωράκη, από τη «Θητεία» του 
Γιάννη Μαρκόπουλου στο «Κάτω απ’ τη μαρκίζα» του 
Γιάννη Σπανού, από το «Ελεύθεροι κι ωραίοι» του 
Σταύρου Κουγιουμτζή στον «Άμλετ της σελήνης» του 
Θάνου Μικρούτσικου και το «Είν’ αρρώστια τα τρα-
γούδια» του Σταύρου Ξαρχάκου, η υπογραφή του 
Μάνου Ελευθερίου ήταν αυτή που σημάδεψε τη 
δισκογραφία μιας ολόκληρης εποχής.
Τον Γιώργο Νταλάρα, τον Μίλτο Πασχαλίδη αλλά και 
την ταλαντούχα Ασπασία Στρατηγού, που θα τρα-
γουδήσει μερικά από τα ωραιότερα λαϊκά του Μά-
νου, συνοδεύουν 9 εξαιρετικοί μουσικοί που «ντύ-
νουν» τα τραγούδια με τη δεξιοτεχνία και το μεράκι 
τους.

•  Μια ανάγνωση του Ερωτόκριτου διαφορετική από 
τις συνηθισμένες προτείνουν οι Χαΐνηδες και η ο-
μάδα Κι όμΩς κινείται (χορός - ακροβασία) στη 
μουσική παράσταση ¨Ερωτόκριτος¨ του Βιτσέντζου 
Κορνάρου, η οποία ανεβαίνει την Κυριακή 15 Σεπτεμ-
βρίου, ώρα 21.00' στο θέατρο Δάσους (Σειχ Σου).
Μια παραγωγή του φεστιβάλ Αθηνών (Ωδείο Ηρώ-
δου Αττικού, Ιούνιος 2014). Μια τραγουδαφήγηση, 
που πότισε, με τέτοιο απόλυτο τρόπο, τη μουσική 
παράδοση, έπλασε σε μεγάλο βαθμό τη γλώσσα 
που μιλιέται σε αυτόν τον τόπο, συγκίνησε γενιές 
ανθρώπων, τους δάνεισε εικόνες και σύμβολα για 
τον έρωτα, τον ηρωισμό, τη φιλία, τη γενναιότητα, 
την αξιοπρέπεια, τον πόνο, το σωστό, το λάθος και 
τελικά υιοθετήθηκε απόλυτα ως σύμβολο - αντιπρό-
σωπος του πολιτισμού τους.

•  Αν είστε από αυτούς που τους αρέσουν τα πα-
ραμύθια και τα κάτοπτρα, αν έχετε ταξιδέψει με 
χάρτη ή χωρίς, σε ασύλληπτους λαβυρίνθους του νου 
και σε ασπρόμαυρες ιστορίες, αν βάζετε στο repeat 
#tasketa αν σας αρέσει να τραγουδάτε μαζί με το 
πλήθος σε γεμάτα θέατρα για, τότε δεν γίνεται να 
λείπετε από τη συναυλία του Σωκράτη Μάλαμα την 
Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 21.00'. στο Θέατρο 
Δάσους (Σειχ Σου).
Ο Σωκράτης υπόσχεται να «φοράει» τα καλύτερά 
του: τα πιο αγαπημένα του (σας) τραγούδια, τα πιο 
σκοτεινά, τα φωτεινά και τα χιλιοτραγουδισμένα ή 
μία απρόβλεπτη ροή που σίγουρα θα συγκινήσει 
και θα μας ενώσει πάλι. Παρέα με την εκλεκτή μπά-
ντα του και το χαμογελαστό ταλαντούχο κορίτσι που 
τον συνοδεύει τα δύο τελευταία χρόνια, την Ιουλία 
Καραπατάκη.

Εκδηλώσεις - εικαστικά - τέχνες

Τον Απρίλιο θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα της 
πρώτης ταινίας του Bollywood στην Κεντρική 
Μακεδονία, όπως είπε ο Ινδός κινηματογραφι-
κός παραγωγός Nilesh Malhotra σε συνάντηση 
που είχε τον Ιούλιο με τον περιφερειάρχη Κε-

ντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα.
Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι είναι στό-

χος η Κεντρική Μακεδονία να έχει σημαντικό 
ρόλο και χώρο στο Bollywood, επειδή είναι μια 
πολύ σημαντική κινηματογραφική βιομηχανία 
παγκοσμίως.

Ο κ. Malhotra εξέφρασε την απόφασή του να 
επενδύσει στη Μακεδονία και δήλωσε ότι μετά 
τη συνάντησή του με τον Περιφερειάρχη είναι 
απολύτως βέβαιος ότι η νέα ταινία του θα γυ-
ριστεί στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μα-

κεδονία. «Πριν ήμουν πεπεισμένος σε ποσοστό 
70% ότι πρέπει να γυρίσω την ταινία στην Κε-
ντρική Μακεδονία. Μετά τη συνάντησή μου με 
τον κ. Τζιτζικώστα είμαι σίγουρος 100% ότι τα 
γυρίσματα θα γίνουν εδώ», είπε ο κ. Malhotra.

Ο κ. Τζιτζικώστας ανακοίνωσε ότι στις αρ-
χές του επόμενου Οκτωβρίου θα μεταβεί στο 
Hollywood για αντίστοιχες επαφές με κινηματο-
γραφικούς παραγωγούς και εταιρίες, προκειμέ-
νου πέραν των συμφωνημένων, να προσελκύσει 
ακόμη περισσότερες παραγωγές.

Τον Απρίλιο η πρώτη ταινία του Bollywood στην Κεντρική Μακεδονία»
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Στιλό TREND 1.0mm σετ 6 τεμ.
1,50€ Κωδ.: 036.5762

Στιλό 24Κ 
1.00mm   1,25€ Κωδ.: 036.6087

Δυνατότητα εκτύπωσης
διαφημιστικού μηνύματος

Στιλό GLITTER  1.0mm 
σετ 10 τεμ.  5,00€ Κωδ.: 036.5760
σετ 6 τεμ.  2,50€ Κωδ.: 036.6089

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

GRIPPY 1.0mm   0,30€   Κωδ.: 036.5754 ZOOM 0.7mm    0,15€   Κωδ.: 036.5767

ENJOY 0.7mm  0,35€   Κωδ.: 036.5758

RACE 0.7mm  0,25€   Κωδ.: 036.6085

QUICK FLOW 1.00mm  0,15€   Κωδ.: 036.5764

Ήρθαν τα νέα  στιλό άριστης ποιότητας

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

Κυκλοφόρησε το περιοδικό 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 
του Συλλόγου Αποφοίτων 
Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ 

Σχ. 17χ24, 
σελ. 144, 

τιμή 6€

Με κείμενα και άρθρα διακεκριμένων 
επιστημόνων, αφιερώματα σε 

προσωπικότητες των γραμμάτων, όπως ο 
Γιάννης Ιωάννου, ο Εμμανουήλ Κριαράς,  

ο Μανόλης Αναγνωστάκης κ.ά.

ζητήστε το στα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία
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Ένα έργο πολύτιμο και χρήσιμο 

Κιβωτός της Νεοελληνικής Γλώσσας
112.000 φράσεις - παραδείγματα υπό μορφή χρηστικού λεξικού

ΓΕΏΡΓΙΟΥ Σ. ΠΛΑΚΙΑ
προλογίζουν:

Χρίστος Τσολάκης
Βασίλης Κατσαρός

30.000 λήμματα
2.560 σελίδες

σχήμα 17x25 εκ.
2 τόμοι με θήκη

Απόσπασμα από τον πρόλογο του Χρίστου Λ. Τσολάκη,  
καθηγητή της Eφαρμοσμένης Γλωσσολογίας στο ΑΠΘ.

[...] Έτσι και ο Πλακιάς· γράφει τη δική του 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. Από την άλλη μεριά, πάλι, δεν εγ..κλωβίζεται στα πανάρχαια 
και δοκιμασμένα σχήματα, ώστε να προσφέρει κι αυτός «μια από τα ίδια». Έχουν μεγαλείο ευρηματι-
κότητας οι ερασιτέχνες. Η αποκλίνουσα σκέψη τους ανοίγει νέους ορίζοντες δημιουργίας. Μ’ αυτούς 
ο πολιτισμός βηματίζει.

[...] Tο έργο είναι σύγχρονο, είναι δηλαδή σύμφωνο με τις θέσεις της νεότερης Eφαρμοσμένης Γλωσ-
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 θάλασ-
σα. «Τα σπλάχνα της κι η θάλασσα ποτέ δεν ησυχάζουν», θα έλεγα παραλλάσσοντας λιγάκι τον γνωστό 
στίχο των «Ελεύθερων Πολιορκημένων» του Διονυσίου Σολωμού. Γιατί τότε μονάχα ζωντανεύουν 
οι λέξεις, όταν βρεθούν μέσα στο φυσικό / κοινωνικό τους περιβάλλον, όπως ζωντανεύουν τα μέλη 
ενός αρχαίου ναού, όταν βρεθούν στον λειτουργικό τους ρόλο. Διαφορετικά τα λεξικά καταντούν τα 
μουσεία του λόγου.

Kεντρική διάθεση: 25ης Μαρτίου 51, Νέα Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη www.malliaris.gr    info@malliaris.gr 2310 277113

Εκδόσεις:

Τώρα από 63,60€ 
μόνο 50,88€  

οι δύο τόμοι

Κυκλοφόρησε το νέο 

διπλό τεύχος 174-175

από τις εκδόσεις

aκαδημαϊκό
ημερολόγιο

18 μηνών

UMBERTO ECO
ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ 

 ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ 
1970 - 1990

νέο νέο

Περιλαμβάνει:
-Αργίες 2019 - 2020
-Χρήσιμα τηλέφωνα
-Διευθύνσεις και τηλέφωνα Πανε-
πιστημίων ελληνικών και εξωτε-
ρικού
-Αλφαβητικό εορτολόγιο
-Ετήσιο πλανόγραμμα
-Παγκόσμιες ημέρες
-Ετήσιο εορτολόγιο
-Τηλεφωνικό ευρετήριο και email
-Ακαδημαϊκό ημερολόγιο εβδο-
μαδιαίο με τις ημέρες σε τέσσερις 
γλώσσες - ελληνικά, αγγλικά, γαλ-
λικά, γερμανικά και ρώσικα.
-Σημειώσεις

Η έκδοση του βιβλίου αυτού 
αποτελεί μια επιλογή από άρθρα 
του Umberto Eco, γραμμένα κατά 
καιρούς, από το 1970 ως το 1990.
Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει άρ-
θρα από το βιβλίο «Η Σημειολογία 
στην καθημερινή ζωή», που πρω-
τοεκδόθηκε το 1983 και γράφτη-
καν μέχρι το 1980 ενώ το δεύτερο 
μέρος περιλαμβάνει άρθρα από 
το βιβλίο «Σημειώματα Σημειο-
λογίας», που πρωτοεκδόθηκε το 
1992 και περιλαμβάνει άρθρα της 
δεκαετίας 1980-1990.ζητήστε το στα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία

Εκδόσεις

 

Διαστ.: 14χ20,5, Σελ. 528 Διαστ.: 14χ20,5, Σελ. 240

ΣΕΤ BALLPEN ΚΑΙ ROLLER 
ΜΤ504 σε κασετίνα
14,90€ Κωδ.: 052.1665



ΣΧΟΛΙΚΑ Βιβλία τσάντες κασετίνες τετράδια κ.ά.

όλες οι επώνυμες τσάντες και κασετίνες
στην μεγαλύτερη ποικιλία, στις καλύτερες τιμές

Ανατομικό σακίδιο πολλαπλών θέσεων
- αδιάβροχο πολυεστερικό ύφασμα
- χωρίς κάδμιο και PVC
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Σε 5 φανταστικά χρώματα!

ΣΑΚΙΔΙΟ
ΔΩΡΟ!

ΣΧΟΛΙΚΑ  ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

�  Δημ. Γούναρη 39,  
στην Καμάρα

��Eρμού 53,  
γωνία Αριστοτέλους

���25ης Μαρτίου 51,  
Νέα Ευκαρπία 

�� ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο 
www.malliaris.gr

Με αγορές σχολικών 
ειδών από 50€



ΣΧΟΛΙΚΑ φροντιστηριακά βοηθήματα στιλό κ.ά.

στην μεγαλύτερη ποικιλία, στις καλύτερες τιμές

 Όλα τα σχολικά και φροντιστηριακά βοηθήματα

Όλα τα στιλό και τα εργαλεία γραφής

Όλες οι κασετίνες



Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς8 Αύγουστος - Σεπτέμβριος  2019

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

Παιχνίδια
Εξωτικό νησί
με beach bar
39,99€

Brain box 14,90€

Ποιος; πού; πότε; 
γιατί;18,00€

Από το σχο-
λείο στο σπίτι 
11,99€

προτάσεις απο τα βιβλιοπωλεία

στην μεγαλύτερη ποικιλία, στις καλύτερες τιμές

Περιπολικό 24,95€

Θεά Αφροδίτη 3,99€

Άμαξα άγρια δύση24,99€

Θεός  Άπόλ-
λωνας 3,99€Εργαστήριο  χημείας 14,99€

Παγωτατζίδικο 24,95€

Αλήθεια ή θάρρος 25,00€

Οι  άποικοι του 
Κατάν 24,99€

Κυνήγι ερωτήσεων 
4,99€

Λεξούλες 4,99€

Δώσε 5 17,99€

Ποδηλατοδρομίες 11,99€

Κάστορες και 
ποντίκια 9,99€

Σαμποτέρ 
9,99€

Αυτοκίνητο με σκάφος 24,95€

Θεός  Άρης
3,99€

Σχολείο 24,99€

Προσοχή 
μην τα 
πατήσεις! 
19,99€
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στην μεγαλύτερη ποικιλία, στις καλύτερες τιμές

Check out the Hamilton House website for a wide range of brand new ELT titles. Sign up and access a 
rich & up-to-date bank of resource materials for teachers and students!

Follow our step-by-step guide on how to 
download useful files from our website:

Step 1
Go to www.hamiltonhousepublishers.com and 
click on the DOWNLOADABLE RESOURCES tab.
Then click on the For Teachers button.

Step 5
When the window opens, select the files you 
want to download and save on your computer.

Step 2
Sign up using the pop-up window. Create an 
account by providing your email address and  
a password you will use to log in everytime  
you want to access our resources bank.

Step 3
Click on the resource material button 
you are interested in to download. 
For example: Class audio CDs

Step 4
Download the audio files by clicking 
on the DOWNLOAD button.

 Όλα τα λεξικά

 Όλοι οι χάρτες

 Όλα τα ξενόγλωσσα φροντιστηριακά βιβλία

Δώσε 5 17,99€
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Οι συνταγές της Κικής 
Δ’ έκδοση, ανανεωμένη 

Παραδοσιακή Ελληνική κουζίνα 
Κική Εμμανουηλίδου

Eλληνική πίτα 
Κική Εμμανουηλίδου

Aυθεντική Κρητική Κουζίνα  
Κική Εμμανουηλίδου

Οικονομικά γεύματα  
Κική Εμμανουηλίδου

Διαστ.:14x21 , Σελ.: 240 Διαστ.:14x21 , Σελ.: 240Διαστ.:14x21 , Σελ.: 240Διαστ.:14x21 , Σελ.: 240

12,72€
10,18€

12,72€
10,18€

12,72€
10,18€

12,72€
10,18€

Τα εδώδιμα φυτά
Ρούλα Γκόλιου

Διαστ. 14x21, Σελ. 240
11,24€
8,99€

Τα άγρια βότανα
Ρούλα Γκόλιου

Bότανα στον κήπο και 
στο μπαλκόνι μας
Ρούλα Γκόλιου

Διαστ. 14x21, Σελ. 328 Διαστ. 14x21, Σελ. 272
12,72€
10,18€

11,24€
8,99€

Το τσάι του βουνού-Σιδε-
ρίτης
Σπύρος Τσιάπος

Διαστ. 14,5x20,5,Σελ.: 127
9,54€
8,59€

250 ΒΟΤΑΝΑ  
& ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ  

ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

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

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

 Ένας πλούτος πληροφοριών  
για κάθε βότανο

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

Συλλογή • Αποξήρανση • Διατήρηση

ΝέοΝέο

Στο βιβλίο αυτό, προσπαθώ να εκτελέσω τις συνταγές όσο πιο 
απλά γίνεται και με υλικά που μπορείτε να βρείτε πολύ εύκολα 
στην αγορά.
Κάθε φορά που θα αναρωτιέστε: "Τι θα φάμε σήμερα;" εγώ θα 
σας έχω έτοιμη την απάντηση στις σελίδες του βιβλίου.
Διαστάσεις : 21x29, Σκληρό Εξώφ., Σελί.: 342, Τιμή: 19,82€ 15,86€

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

Βιβλία μαγειρικής & διατροφής στην μεγαλύτερη ποικιλία, στις καλύτερες τιμές

Μαγειρική - βότανα
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Παιδικά βιβλία
Ερωτήσεις και απαντήσεις  Η νέα σειρά εκπαιδευτικών βιβλίων, με απίθανες πληροφορίες και φανταστική εικονογράφηση.

Διαστ.: 21x29 cm, Σελ.: 24, Καρφίτσα,  
Κωδ.: 085.2708 Τιμή: 4,77€

Διαστ.: 21x29 cm, Σελ.: 24, Καρφίτσα,  
Κωδ.: 085.2707 Τιμή:  4,77€

Διαστ.: 21x29 cm, Σελ.: 24, Καρφίτσα,  
Κωδ.: 085.2709 Τιμή:  4,77 

- Ποια ομάδα δεινοσαύρων ήταν οι 
ταχύτεροι;
- Ποιο διαστημόπλοιο συνέλεξε σω-
ματίδια κομητειακής σκόνης;
- Πόσα ρομποτικά οχήματα έχουν 
εξερευνήσει την επιφάνεια του Άρη;
Διαστ.: 21x29 cm, Σελ.: 48 το βιβλίο

Ο Μεγάλος, σφαι-
ρικός παγκόσμιος 
άτλας μου. 
Διαστ.: 16x27 cm, 
Σελ.: 12, Σκληρό χαρτόνι, 
Κωδ.: 085.2722 
Τιμή: 9,54€

Σχεδίασε το φεγγάρι και πέντε  αστέρια στον ουρανό.

Διαστ.: 21x28 cm, Σελ.:24, Καρφίτσα,  
Κωδ.: 085.2690 Τιμή: 4,29€

Διαστ.: 21x27 cm, Σελ.: 24, Καρφίτσα,  
Κωδ.: 085.2694 Τιμή:  2,86€

Διαστ.: 22x28cm, Σελ.: 32, Σκληρό εξώφυλλο,  
Κωδ.: 085.2729

Διαστ.: 22x22 cm, Σελ.: 32, Σπιράλ,  
Κωδ.: 085.2723 Τιμή: 5,25€

Διαστ.: 21x27 cm, Σελ.: 24, Καρφίτσα,  
Κωδ.: 085.2693 Τιμή: 2,86€

Διαστ.: 22x28cm, Σελ.: 32, Σκληρό εξώφυλλο,  
Κωδ.: 085.2731

Διαστ.: 21x27 cm, Σελ.: 24, Καρφίτσα,  
Κωδ.: 085.2692 Τιμή: 2,86€

Διαστ.: 22x28cm, Σελ.: 32, Σκληρό εξώφυλλο,  
Κωδ.: 085.2730

Διαστ.: 21x28 cm, Σελ.:24, Καρφίτσα,  
Κωδ.: 085.2689 Τιμή: 4,29€

Διαστ.: 21x27 cm, Σελ.: 24, Καρφίτσα,  
Κωδ.: 085.2691 Τιμή: 3,86€

Διαστ.: 22x28cm, Σελ.: 32, Σκληρό εξώφυλλο,  
Κωδ.: 085.2728 

100 ΑΛΗΘΕΙΕΣ
σειρά

στην μεγαλύτερη 
ποικιλία, 

στις καλύτερες 
τιμές



Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς12 Αύγουστος - Σεπτέμβριος  2019Βιβλιοπροτάσεις

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

Βιβλιοπροτάσεις

Τιμή
7,40€Kλασική Νεοελληνική λογοτεχνία το βιβλίο

Τα βιβλία της σειράς «Κλασική Νεοελληνική 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.

Η σειρά αριθμεί 20 τίτλους μέχρι στιγμής, σε έκδοση πολυτελείας με σκληρό εξώ-
φυλλο 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 απα-
ραίτητο)
• κριτική για το έργο κ.ά.

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. 272 

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. 224

Διαστ.: 12,5χ17, Σελ. 256 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
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Συνέντευξη 
τύπου γενεθλίων 

του Φώτη Κουτσαμπάρη*

Μια διαφορετική ξενάγηση στη νυχτερινή Θεσσαλονίκη – 

«Κάτω από φώτα κόκκινα…» του Νίκου Δημαρά *

Ο Σεπτέμβρης ανέκαθεν είχε άλλο χρώμα και 
άρωμα για μένα, πιθανών και για πολλούς ακό-
μη συνοδοιπόρους. Όχι* δεν είναι που τέτοιο μή-
να γεννήθηκα από μαμής τα χέρια στο πατρικό 
μου σπίτι, αλλά κάποιο ρόλο θα παίζει κι αυτό 
το γεγονός. 

Είναι που ο ουρανός φοράει θαρρείς μια λευ-
κή μπέρτα ν’ αποκτήσει αίγλη ισχύος και κρα-
τάει στα γόνατα του τον ήλιο, σα ντάντεμα. Κι 
εκείνος ηρεμεί από τις θερινές του τρέλες, το κά-
ψιμο τ’ Αυγούστου και την κούραση του καλο-
καιριού. Η κίνηση αυτή χρωματίζει γκριζόχρυ-
σα τη μέρα κι όλα γύρω αποκτούν μια μυστήρια 
γοητεία, που αν δεν περπατήσεις απόβραδο πλάι 
στα τείχη της Άνω Πόλης, δεν μπορείς να την 
αισθανθείς. 

Είναι και που οι άνεμοι μεταφέρουν ένα γλυ-
κόπικρο άρωμα και μερικές φορές σε τσιμπούν 
στα μπράτσα ή τα μάγουλα σαν σε κίνηση συ-
μπάθειας, κι ας ρίχνεις τα ζακέτα πάνω σου για 
να προφυλαχτείς από τις κατά βάθος ερωτικές 
του διαθέσεις. 

Αλλά και το πρωινό, που του ταιριάζει ελλη-
νικός καφές κι ανάμνηση σ’ ένα παραδοσιακό 
καφενείο, πλάι στην προκυμαία, σημείο ότι ήρ-
θες αναπολώντας (από κει πού ΄ρθες) και για μια 
στιγμή αποζητάς τη λήθη, ν’ αδειάσει ο νους και 
να ξαναγεμίσει στο λεπτό, αλλάζοντας τις εικό-
νες της θύμησης. 

Κυρίως όμως είναι, διότι αυτός ο μήνας έχει 
την αίσθηση της επιστροφής στο μέλλον. Θέλω 
να πω για έναν νέο κύκλο δραστηριότητας που 
ανοίγει, μετά τη ραστώνη των διακοπών και εί-
ναι τόσο γνώριμος σαν επαναλαμβανόμενο πα-
ρελθόν και τόσο άγνωστος, σαν απρόβλεπτο μέλ-
λον. 

Τα παιδικά χρόνια και το σχολείο να θεωρη-
θούν σημαντικός παράγοντας του τρόπου αντί-
ληψης των γυρισμάτων του καιρού.  Θυμάσαι: 
εκεί που δεν θέλαμε να τελειώσει το καλοκαί-
ρι εκεί επιθυμούσαμε να ξανασυναντηθούμε με 
τους συμμαθητές στα μαθήματα. 

Μην πεις ότι παιδί δεν ξέρεις τι θέλεις, αφού 
ποτέ δεν μπορείς να προσδιορίσεις τους στόχους 

σου, κι ας βάζεις το πρόγραμμα σφιχτό στο ημε-
ρολόγιο. Έτσι κι αφήσεις λίγο μπόσικο συναί-
σθημα έφυγες πάλι να παίξεις αμπάριζα σ’ ανοι-
χτούς χώρους και θα σε ψάχνουν. 

Γεννήθηκα Σεπτέμβρη, λοιπόν, έντεκα του 
μήνα, Δευτέρα βράδυ, πριν από τόσα χρόνια που 
δεν κατάλαβα πως πέρασαν, φοβούμενος ίσως να 
τ’ αντιμετωπίζω, με την ευθύνη της περηφάνιας 
(τότε, στην γέννηση) του πατέρα μου και την 
ικανοποίηση της σεμνής (τότε, στην γέννηση) 
ευτυχίας της μητέρας μου. 

Είχα το θράσος από μικρός να παίζω στο χαρτί 
με τις λέξεις, κι ας ήξερα λιγοστές (όχι πως σή-
μερα τις γνωρίζω όλες) από την πλούσια γλώσσα 
της χώρας μου. 

Να όπως τώρα, μήνα που κάνω άτυπους προ-
σωπικούς απολογισμούς και δίδω εσωτερικές συ-
νεντεύξεις τύπου, με όλη μου την εσωστρέφεια. 

Δεν θα δεχτώ ερωτήσεις. Θεωρούμαι κλειστός 
χαρακτήρας για ν’ απαντήσω.

* Ο Φώτης Κουτσαμπάρης είναι δημοσιογρά-
φος, αρχισυντάκτης της εφημερίδας μας 

Ήμουν τόσα χρόνια στα ραδι-
όφωνα (πάνω από 30) και δεν κα-

τάφερα να κάνω τελικά την εκπομπή, που πάντα 
είχα στο μυαλό μου. Όλο ενημερωτικές εκπο-
μπές, κυρίως πολιτικού χαρακτήρα, μεσημβρι-
νές ραδιοεφημερίδες, δελτία ειδήσεων και σχόλια 
επί παντός του επιστητού κάναμε. Αυτά ήθελε η 
εποχή, αυτά υποδείκνυε ο ανταγωνισμός και σε 
αυτά «πόνταραν» οι εργοδοσίες, είτε στον ιδιωτι-
κό είτε στον δημόσιο τομέα.

Εγώ όμως άλλο ήθελα. Ήθελα να είναι βρά-
δυ, να ξεκινώ από την Σοφούλη ένα φανταστι-
κό οδοιπορικό, να βάζω ωραία τραγούδια και να 
«σουλατσάρω» ραδιοφωνικώς στη Θεσσαλονίκη. 
Να γράφω και να λέω μικρά ποιητικά και άλλα 
αποσπάσματα κειμένων και να αρχίζω με το τρα-
γούδι «Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σα-
λονίκη…»

Να ανηφορίζω προς τα Κάστρα, να μετράω 
τους καημούς των προσφύγων στην Άνω Πό-
λη και να βάζω υπέροχα κομμάτια του Σταύρου 
Κουγιουμτζή.

Να περνάω έξω από το Γεντί Κουλέ και να 
αφουγκράζομαι τα απονενοημένα χτυπήματα 
των ποινικών κρατουμένων στους τοίχους των 
κελιών, μέσα στην απόγνωσή τους και στην αδυ-
ναμία να διορθώσουν τώρα το κακό.  Και να παί-
ζει «Τα΄Ανάπλι κι ο Γεντί Κουλές…»

Να γυρνώ πίσω προς τους λόφους, αγνάντι στο 
Σέϊχ Σου και ν΄ακούω τα κλάματα των μανάδων 
του 22χρονου Νίκου Νικηφορίδη και της 23χρο-
νης Κούλας Ελευθεριάδου, που τουφεκίστηκαν 
για τους αγώνες και τις ιδέες τους. Και να τυλί-
γεται η νύχτα στα πένθιμα κομμάτια του «Επι-
τάφιου».

Να κατηφορίζω από τις Συκιές προς Νεάπολη 
και Βαρδάρη και να βλέπω δυο – τρεις μεσήλικες 
ξενύχτες, να κατεβαίνουν τρεκλίζοντας και να 
βρίζουν την «σκρόφα τύχη» τους γιατί έχασαν 
και πάλι στο μπαρμπούτι και στον «μονό κού-
κο»… Και το ραδιόφωνο να παίζει: «μου τα πή-
ραν και γυρνούσα με τα πόδια απ΄τις Συκιές…»

Να κάνω μια γύρα στο Βαρδάρη στα μπαρ της 
ξυνίλας και του αποτσίγαρου και να βλέπω στις 

πόρτες του ημίφωτος τα ημίγυμνα «ναυάγια» 
της ζωής να σε εκλιπαρούν για ένα ποτό και για 
ό,τι ήθελε προκύψει… Και στο ραδιόφωνο να 
ακούγεται το «ιστορία μου – αμαρτία μου», σε 
αργές στροφές από χαλασμένο δίσκο…

Να περνάω από το κέντρο, από την Βαλαωρί-
του και τα Λαδάδικα και να βλέπω τη νεολαία να 
«σχολάει» από τα «κολέγια» του ντάμπα – ντού-
μπα, τη νεολαία, που ολονυχτίς χτυποκάρδιζε 
για ερωτικά βλέμματα και πικρά φιλιά στα ορθά-
τα, δίπλα στα σκαμπό και στις τουαλέτες. Και να 
παίζουν τραγούδια αλαλούμ στο ραδιόφωνο …

Να περνάω από Αριστοτέλους ξημερώματα και 
να παίρνω τις πρώτες μυρωδιές από το ξεφούρ-
νισμα των κουλουριών και των κρουασάν στη 
γωνία με Τσιμισκή. Να κατηφορίζω στην παρα-
λία, ν΄αγναντεύω προς τον Όλυμπο, να βλέπω 
τις χιονισμένες  κορφές και να αναρωτιέμαι γιατί 
άραγε «οι θεοί πέταξαν τα κλειδιά κι αυτοκτονή-
σανε», όπως λέει ο φίλιππος Γράψας στο «Σ΄ανα-
ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα…»

Να βγαίνω προς Λευκό Πύργο και Ντορέ, να 
βλέπω τους οδοκαθαριστές να σαρώνουν τα πά-
ντα με μανία και να αρνούμαι να «σαρώσω» κι 
εγώ από την μνήμη τις νύχτες των καυγάδων 
και του πανδαιμόνιου για τις ταινίες του Φεστι-
βάλ Κινηματογράφου. Να θυμάμαι τον Παύλο 
Τάσιο και τον Θόδωρο Αγγελόπουλο και να βάζω 
στο πικάπ το μουσικό θέμα από την βραβευμένη 
«Αναπαράσταση» με το ηπειρώτικο παράπονο.

Και τέλος να ξαναβγαίνω στην παραλία, περ-
νώντας μπροστά από τον αγέρωχο Μεγαλέξα-
ντρο, να υψώνω το ανάστημα και να γυρίζω με 
γοργό βήμα προς την Σοφούλη και το Μέγαρο 
Μουσικής, που τώρα λαμποκοπάει από τις πρώ-
τες ακτίνες του ήλιου. Και η εκπομπή – οδοι-
πορικό να ολοκληρώνεται  με το  «Πρώτο πε-
ριστέρι» του Σταύρου Κουγιουμτζή σε στίχους 
Γιώργου Θέμελη:

«Μέσα από ήλιους κι ουρανούς/ σε βλέπω δα-
κρυσμένη/ σαν άστρο που το νότισε/ λύπη συν-
νεφιασμένη…»

*Ο Νίκος Δημαράς είναι δημοσιογράφος, συγ-
γραφέας

Άρθρα

Εκστρατεία καθαρισμού 
μνημείων και αρχαιολογι-
κών χώρων από γκράφιτι

Συνέχεια από τη σελ. 1

νόμενο και στην πόλη μας. Η Εφορεία Αρχαιο-
τήτων Πόλης Θεσσαλονίκης καταβάλλει καθη-
μερινά υπερπροσπάθεια για την αντιμετώπιση 
του φαινομένου, είτε ως υπηρεσία, είτε μέσα από 
συνεργασίες», όπως ανέφερε ο κ. Γιώργος Σκια-
δαρέσης, Προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτή-
των Πόλης Θεσσαλονίκης (αριστερά στη φωτο-
γραφία), παρουσιάζοντας την ολοκλήρωση του 
καθαρισμού της Ροτόντας.

«Στο πλαίσιο αυτό αποδεχτήκαμε με χαρά την 
πρωτοβουλία της Πολιτιστικής Εταιρείας Επι-
χειρηματιών Βορείου Ελλάδος να καθαρίσει τον 
περίβολο της Ροτόντας από τα graffiti. Το αποτέ-
λεσμα είναι πραγματικά εκπληκτικό.  Η συμβο-
λή της Πολιτιστικής Εταιρείας ήταν καίρια και 
για ένα ακόμα λόγο, τη χρονική συγκυρία μια 
σημαντικής περιοδικής έκθεσης στη Ροτόντα με  
ιστορικά αντίγραφα εντοίχιων ψηφιδωτών από 
τη Ραβέννα. Ο καθαρισμός των graffiti του πε-
ριβόλου έρχεται να ολοκληρώσει έναν κύκλο ερ-
γασιών ανάδειξης του παγκοσμίου φήμης μνη-
μείου με καθοριστικό τρόπο», τόνισε ο ίδιος.

Ο κ. Σταύρος Ανδρεάδης, Πρόεδρος της Πο-
λιτιστικής Εταιρείας, αναφέρθηκε, στην ικανο-
ποίηση για το αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας αυ-
τής, και την εποικοδομητική συνεργασία με την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης. 
«μια κοινωνία πάει μπροστά όταν τα επιμέρους 
μέρη και οι διαφορετικοί φορείς της έχουν τη 
δύναμη να συνεργάζονται για ένα κοινό όφελος, 
δίνοντας έτσι ένα υγιές παράδειγμα. Άλλωστε ο 
πολιτισμός ‘διδάσκεται’, και το απτό παράδειγμα 
- ειδικότερα για τις νέες γενιές- είναι πολύ πιο 
δυνατό από τη θεωρία». 
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EΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Τρίτη

20 Αυγούστου
Θέατρο Δάσους (πληρ. 2315 
200 200): «Προμηθέας Δεσμώ-
της» – Θέατρο Δάσους από το 
ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας.

Τετάρτη 

21 Αυγούστου
Θέατρο Δάσους (πληρ. 2315 
200 200): «Προμηθέας Δεσμώ-
της» – Θέατρο Δάσους από το 
ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας.

Δευτέρα 

26 Αυγούστου
Θέατρο Δάσους: «Ορέστεια» 
του Αισχύλου – Αγαμέμνων // 
Χοηφόροι // Ευμενίδες. Από το 
Εθνικό Θέατρο.

Τρίτη 

27 Αυγούστου
Θέατρο Δάσους: «Ορέστεια» 
του Αισχύλου – Αγαμέμνων // 
Χοηφόροι // Ευμενίδες. Από το 
Εθνικό Θέατρο.

Τετάρτη 

28 Αυγούστου
Θέατρο Δάσους: «Όνειρο Θε-
ρινής Νυκτός» του William 
Shakespeare.

Παρασκευή 

30 Αυγούστου
Θέατρο Δάσους: «Ικέτιδες» του 
Ευριπίδη  από το Εθνικό Θέατρο 
και τον Θεατρικό Οργανισμό Κύ-
πρου.

Δευτέρα 

2 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Δάσους: «Κατά Φαντα-
σίαν Ασθενής» του Μολιέρου 
με τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Τρίτη 

3 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Δάσους: «Κατά Φαντα-
σίαν Ασθενής» του Μολιέρου 
με τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Κυριακή 

8 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Γης (Νταμάρι Τριανδρί-
ας, τηλ. 2315 200 200): Αφιέρω-

μα στον Μάνο Ελευθερίου. Γιώρ-
γος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλί-
δης.

Δευτέρα 

9 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Δάσους: Ελεωνόρα 
Ζουγανέλη ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019 
«Κάπου σ’ έχω ξαναδεί»

Τετάρτη 

11 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Δάσους: Σωκράτης Μά-
λαμας Live

Παρασκευή 

13 Σεπτεμβρίου 
Θέατρο Δάσους: «Πυξ Λαξ Πα-
ντού: Η γιορτή συνεχίζεται!»

Κυριακή 

15 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Δάσους: Οι Χαΐνηδες 
και η ομάδα Κι όμΩς κινείται (χο-
ρός - ακροβασία) στη μουσική 
παράσταση ¨Ερωτόκριτος¨ του 
Βιτσέντζου Κορνάρου.

Δευτέρα 

16 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Δάσους: «Εκκλησιάζου-
σες» (Λαϊκή Οπερέτα – Σταμά-
της Κραουνάκης)

Πέμπτη 

26 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Εταιρείας Μακεδο-
νικών Σπουδών: Requiem – 
«RoughCut» 

Παρασκευή 

27 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Εταιρείας Μακεδο-
νικών Σπουδών: Requiem – 
«RoughCut» 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Φεστιβάλ Δάσους Το Φεστιβάλ 
Δάσους, το μεγάλο πολιτιστι-
κό γεγονός της Θεσσαλονίκης, 
επέστρεψε αυτό το καλοκαί-
ρι για πέμπτη χρονιά, με το κύ-
ρος και την υπογραφή του Κρατι-
κού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. 
Από 1 Ιουνίου έως 27 Σεπτεμ-
βρίου, με κέντρο το Θέατρο Δά-
σους, αλλά και με παράλληλες 
εκδηλώσεις στο Θέατρο Γης, 

στο Βασιλικό Θέατρο και στην 
Εταιρεία Μακεδονικών Σπου-
δών, οι θεατές 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 Λαζαριστών διορ-
γανώνεται κάθε καλοκαίρι (από 
το 1992) στον εμβληματικό χώ-
ρο της Μονής Λαζαριστών και 
αποτελεί ένα μοναδικό από κά-
θε άποψη γεγονός: καλλιτεχνι-
κό, επιμορφωτικό και ψυχαγωγι-
κό. Το φετινό Φεστιβάλ ξεκίνησε 
στις αρχές Ιουνίου και περιλαμ-
βάνει πρόγραμμα τεσσάρων 
μηνών, με συναυλίες, παραστά-
σεις και πρωτότυπες εκδηλώ-
σεις. Μονή Λαζαριστών, Κολο-
κοτρώνη 21, Σταυρούπολη, πληρ. 
τηλ: 2310 589200, και 589.237.

 Μερκούρεια Στο ανοιχτό θέα-
τρο “Μάνος Κατράκης” στις Συ-
κιές του δήμου Νεάπολης-Συ-
κεών πραγματοποιούνται τον 
Αύγουστο για 25η χρονιά τα 
“Μερκούρεια” η συνάντηση 
των ΔΗΠΕΘΕ. Ένας θεσμός που 
αποτελεί φόρο τιμής στη Μελί-
να Μερκούρη, με θεατρικές πα-
ραστάσεις των δημοτικών πε-
ριφερειακών θεάτρων. Συκιές, 
πληρ. τηλ. 2310- 631305, 2313- 
313125, -126. 

Βαλκανική Πλατεία Στη Νεάπο-
λη πραγματοποιείται εδώ και 20 
χρόνια, κάθε χρόνο στο τέλος 
του καλοκαιριού η Βαλκανική 
Πλατεία. Μια γιορτή πολιτισμού 
με συμμετοχές απ’ όλες τις χώ-
ρες της βαλκανικής, που καθιε-
ρώθηκε σαν θεσμός μετά από 
τη θερμή ανταπόκριση των κα-
τοίκων 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 
29 χρόνια διοργανώνει ο δήμος 
Καλαμαριάς, στο τέλος του κα-
λοκαιριού, αρχές Σεπτεμβρίου. 
Οι περισσότερες εκδηλώσεις 
γίνονται στους χώρους του πρώ-
ην στρατοπέδου Κόδρα. Πληρ. 
τηλ. 2313314570. 

Θέρμης Δρώμενα Στο τέλος του 
καλοκαιριού διοργανώνονται 
στο Φράγμα της Θέρμης και 
στα δημοτικά διαμερίσματα από 
το δήμο Θέρμης, τα «Θέρμης 
Δρώμενα» με πλούσιο καλλιτε-
χνικό και πολιτιστικό 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

Τα  
τώρα στο διαδίκτυο
www.politismika.gr

Σε τι χρειάζεται ένα βραβείο 
λογοτεχνίας σήμερα; - Η κρίση με 
το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας

Στις 11 Οκτωβρίου 2018 θα έπρεπε να είχε ανακοινωθεί 
το εφετινό Νομπέλ Λογοτεχνίας, αλλά κάτι τέτοιο δεν συ-
νέβη, ούτε και πρόκειται να συμβεί κατά το τρέχον έτος. 
Μια πρωτοφανής κρίση στους κόλπους της Σουηδικής 
Ακαδημίας, ανάγκασε τον εν λόγω οργανισμό να αναβάλει 
την ανακοίνωση και απονομή του εφετινού Νομπέλ Λογο-
τεχνίας. Ανεξάρτητα από τις σεξουαλικές και οικονομικές 
παραμέτρους του σκανδάλου, οι οποίες σχετίζονται με τον 
72χρονο Γάλλο φωτογράφο Ζαν-Κλοντ Αρνό και τη σύζυ-
γό του Καταρίνα Φρόστενσον, ποιήτρια, συγγραφέα και 
μέλος της Σουηδικής Ακαδημίας, το όλο ζήτημα πυροδό-
τησε συζητήσεις με ευρύτερες προεκτάσεις. Συγκεκριμέ-
να, μεταξύ άλλων τέθηκε το ερώτημα: σε τι χρειάζεται ένα 
βραβείο λογοτεχνίας σήμερα;

Εύκολα θα μπορούσε να απαντήσει κάποιος ότι ένα βρα-
βείο αποτελεί ένα είδος καταξίωσης, αλλά και αναγνώ-
ρισης του έργου του βραβευόμενου. Όταν μάλιστα το 
βραβείο συνοδεύεται από ένα χρηματικό ποσό, τότε η απά-
ντηση στο παραπάνω ερώτημα γίνεται ευκολότερη, αν όχι 
ρητορική. Σε κάθε περίπτωση εκτός από τον βραβευόμενο 
ωφελημένος καθίσταται και ο εκδότης του, ίσως και σε με-
γαλύτερο βαθμό από τον λογοτέχνη. 

Πράγματι, ο εκδότης αντιλαμβάνεται άμεσα και έμπρα-
κτα την αύξηση των πωλήσεων του βραβευμένου λογοτέ-
χνη. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές που εξαιτίας ενός 
βραβείου το αναγνωστικό κοινό ανακαλύπτει και τους 
λοιπούς συγγραφείς του εκδοτικού οίκου συμπαρασύρο-
ντάς σε άνοδο πωλήσεων παλαιών και νέων έργων. Έτσι, 
ένα βραβείο, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, λειτουργεί ως πολ-
λαπλασιαστής κύρους, επιρροής, πωλήσεων, αλλά και εσό-
δων για μια ευρεία ομάδα προσώπων. Στους παραπάνω 
λόγους θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και ορισμένους 
άλλους ήσσονος σημασίας, όπως επίσης θα μπορούσαμε να 
δούμε την πολιτική να επιβάλλεται σε βάρος των όποιων 
επιστημονικών ή αισθητικών κανόνων κρίσης.

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές γιατί από το 1939 
η απονομή των Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων προ-
βάλλεται ιδιαίτερα. Για τους ίδιους λόγους μπορούμε να 
κατανοήσουμε γιατί εκτός από τα Κρατικά Λογοτεχνικά 
Βραβεία θεσπίστηκαν και άλλα ομοειδή βραβεία από ιστο-
σελίδες, βιβλιοπωλεία και περιοδικά. Σε κάθε περίπτωση 
όμως η σχέση λογοτέχνη-κοινού είναι αμφίδρομη και αλ-
ληλοτροφοδοτούμενη. Πράγματι, τόσο ο λογοτέχνης αι-
σθάνεται την ανάγκη να βραβευθεί, όσο και το αναγνω-
στικό κοινό χρειάζεται την ύπαρξη ενός βραβείου για 
να επιβεβαιώσει την προτίμησή του ή για να ανακαλύ-
ψει έναν λογοτέχνη. Έτσι, η όλη διαδικασία μεταβάλλε-
ται  σε μια εορτή στην οποία, όπως σε κάθε εορτή, υπάρ-
χουν δώρα και κεράσματα. Όμως η πραγματική σημασία 
των βραβείων εντοπίζεται στην ανάγκη ανακάλυψης μιας 
αφορμής για να ξανασυναντηθεί ο λογοτέχνης με το ανα-
γνωστικό κοινό. 

Στην προοπτική αυτή δεν κρύβουμε την αδημονία μας 
για τα Βραβεία Λογοτεχνίας του 2019.

Αναστάσιος Γ. Μαράς
Δρ. Θεολογίας, συγγραφέας



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 


