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Στις 7 Δεκεμβρίου θα ανάψει το χριστουγεννιάτικο δέ-
ντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης στην Πλατεία Αριστο-
τέλους και ο γιορτινός διάκοσμος της πόλης. Τα φετινά 
Χριστούγεννα, όπως περιέγραψε ο Δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης Κωνσταντίνος Ζέρβας, από το βήμα του Δημοτικού 
Συμβουλίου, θα είναι μαγικά και ταυτόχρονα… χαμηλής 
ενεργειακής κατανάλωσης.

Ο Οργανισμός Μαλλιάρης-Παιδεία και οι «Αυτόπτες 
Μάρτυρες» θα παρουσιάσουν το λεύκωμα Η Θεσσαλονί-
κη σε εικόνες – 120 καρέ μέσα από τον φακό τεσσάρων 
δημοσιογράφων, τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 
18.30’, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης (αίθουσα Δημοτικού 
Συμβουλίου), Β. Γεωργία Α’ 1. 

Το λεύκωμα περιλαμβάνει 120 φωτογραφίες, 84 εκ των 
οποίων εκτέθηκαν στην ομαδική έκθεση φωτογραφίας 
με τον γενικό τίτλο «Αυτόπτες Μάρτυρες», στην Gallery 
Chalkos της Θεσσαλονίκης. 

Είναι μια συλλογική ενότητα εικόνων και μνημείων της πό-
λης, η οποία καταγράφει και άγνωστες πτυχές και στιγμές 
της καθημερινότητας της Θεσσαλονίκης. 

Όλες οι φωτογραφίες συνοδεύονται από σύντομα κεί-
μενα που έγραψαν αποκλειστικά για κάθε ένα καρέ ση-
μαντικά πρόσωπα της δημόσιας ζωής της πόλης.

 Η έκδοση συμπληρώνεται με σύντομο ιστορικό σημείω-
μα και χρονολογικό πίνακα από την ίδρυση της Θεσσαλονί-
κης, το 315 π.Χ., έως το 2006, του αείμνηστου Απόστολου 
Βακαλόπουλου, που ενημερώθηκε από το 2007 μέχρι σή-
μερα, από τη συντακτική ομάδα των εκδόσεών μας.

Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.

των: Μπάμπη Γιαννακίδη, Λάζαρου Θεοδωρακίδη,  
Χρήστου Καραγιαννόπουλου,  Γιάννη Κεσσόπουλου

Τα τρία τελευταία χρόνια η πανδημία του COVID-19 
άλλαξε ριζικά τις συνήθειές μας. Αρχικά οι απαγορεύσεις 
και στη συνέχεια ο φόβος περιόρισαν κατά πολύ τις συνα-
θροίσεις σε κλειστούς χώρους, ιδιαίτερα για τα πρόσωπα 
της μέσης και τρίτης ηλικίας. Οι προσπάθειες για τη διορ-
γάνωση διαδικτυακών εκδηλώσεων αποτέλεσαν ένα είδος 
αντίδρασης, αλλά με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. Απότο-
κο της προαναφερθείσας κατάστασης ήταν η οικονομική 
κατάρρευση πολλών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα αυτών που 
έχουν ως αντικείμενό τους τον πολιτισμό. 

Το τέλος, ή καλύτερα η υποβάθμιση του κινδύνου της 
πανδημίας, έδωσε το σύνθημα για την επιστροφή στην 
κανονικότητα. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος μετά την πανδη-

Ο πολιτισμός μετά  
την πανδημία του Αναστάσιου Μαρά

Στο Δημαρχείο η παρουσίαση του λευκώματος 

"Η Θεσσαλονίκη σε εικόνες"

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ	 	Σελ.	5-12

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Σελ.	4
Συνέχεια στη σελ. 3

Συνέχεια στη σελ. 3

H διεύθυνση και το προσωπικό του οργανισμού  

σας εύχονται χρόνια πολλά & δημιουργικά!

Στις 7 Δεκεμβρίου θα ανάψει το χριστουγεννιάτικο δέ-
ντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης στην Πλατεία Αριστο-
τέλους και ο γιορτινός διάκοσμος της πόλης. Τα φετινά 
Χριστούγεννα, όπως περιέγραψε ο Δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης Κωνσταντίνος Ζέρβας από το βήμα του Δημοτικού 
Συμβουλίου, θα είναι μαγικά και ταυτόχρονα… χαμηλής 
ενεργειακής κατανάλωσης.

Χριστούγεννα στην πόλη

Εορταστικές εκδηλώσεις 
από τον δήμο

�  Δημ. Γούναρη 39,  
στην Καμάρα

� �Eρμού 53,  
γωνία Αριστοτέλους

� �25ης Μαρτίου 51, 
Νέα Ευκαρπία  

� �Ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο  
www.malliaris.gr

Και φέτος χαρίστε βιβλία. 
Όλες οι νέες εκδόσεις και παραλαβές για σας  

και τα αγαπημένα σας πρόσωπα
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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)

Θέατρο – Παραστάσεις Κινηματογράφοι
Αμαλία (Αμαλίας 71, τηλ. 231 
084 2509) :«Συνάντηση» του 
Στίβεν Μπέλμπερ. Πρεμιέρα: 
Πέμπτη  8 Δεκεμβρίου, 21:00΄. 
Σκηνοθεσία: Γιώργος Κιμού-
λης. Παίζουν: Γιώργος Κιμού-
λης, Άννα Μονογιού, Στάθης 
Παναγιωτίδης. Πέμπτη 8 Δε-
κεμβρίου ως  Κυριακή 8 Ιανου-
αρίου.
Αυλαία(Τσιμισκή 136, τηλ. 231 
023 0013) : «Κάποιος να με 
προσέχει» του Φρανκ Μακ-
γκίνες. Σκηνοθεσία: Αθανα-
σία Καραγιαννοπούλου.  Παί-
ζουν: Αντίνοος Αλμπάνης, 
Δημήτρης Μάριζας, Πήτερ 
Ραντλ. Παρασκευή, Σάββατο 
και Κυριακή στις 19:00.
«Οι Μάγισσες του Βάρντε» 
της Μαρίας Ράπτη. Σκηνοθε-
σία: Βαρβάρα Δουμανίδου.  
Παίζουν:  Θεοδώρα Κωστά-
κου, Τατιάνα Οικονόμου, Βά-
λια Γκαγκάτση, Μαρία Σεμερ-
τζίδου, Νατάσα Κοψαχείλη 
κ.ά. Δευτέρα – Τετάρτη στις 
21:00 (21, 22, 23, 28, 29, 30 
Νοεμβρίου και 5, 6, 7 Δεκεμ-
βρίου).
Άρατος (Μοσκώφ 12, τηλ. 
231 531 2487) :  «Μην πεις όχι 
μωρό μου» του Βασίλη Τσικά-
ρα. Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσι-
κάρας. Παίζουν: Σοφία Αϊβά-
ζογλου, Σταύρος Βαφειάδης, 
Εύα Καντούρου, Γιάννης Λα-
ζαρίδης, Νίνα Μυλωνά, Κική 
Σπύρου, Βασίλης Τελίδης, 
Χρύσα Τραΐτση, Βασίλης Τσι-
κάρας. Παρασκευή, Σάββατο, 
Κυριακή στις 21:30
Συνεδριακό κέντρο Ι.Βελλί-
δης (ΔΕΘ): Παράσταση «Το 
παραμύθι των παραμυθιών, 
την Οδύσσεια του Ομήρου». 
Κείμενο – Σκηνοθεσία: Κάρ-
μεν Ρουγγέρη. Στο ρόλο του 
Οδυσσέα ο Χρήστος Γιάννα-
ρης. Πληρ. τηλ. 211 77 01 700. 
Από 25 έως 30 Δεκεμβρίου. 
Ώρα 19.00’. Στις 26/12 παρά-
σταση και στις 17.00’. Επίσης, 
από 4 έως 8 Ιανουαρίου 
«Φρικαντέλα. Η μάγισσα που 
μισούσε τα κάλαντα». Συγ-
γραφέας: Ευγένιος Τριβιζάς. 
Συνθέτης: Άλκης Μπαλτάς. 
Σκηνοθέτης: Φωκάς Ευαγγε-
λινός. 

Βασιλικό (30 Οκτωβρίου 2, 
τηλ. 2315 200000): «Γκάρης, το 
Μιούζικαλ». Σκηνοθεσία: Τά-
σος Πυργιέρης. Μουσική: Δη-
μήτρης Μαραμής Βασισμένο 
στο ομώνυμο παραμύθι της 
Τασούλας Επτακοίλη. Θεατρι-
κή διασκευή: Βαγγέλης Κου-
φάκος. ΚΘΒΕ. Έως 10/12.
 «Όποιος θέλει να χωρίσει … 
να σηκώσει το χέρι του» του 
Γιώργου Καπουτζίδη. Σκηνοθε-
σία: Γιώργος Καπουτζίδης. 
ΚΘΒΕ. Από 10/12.
 «Η Τριλογία του παραθερι-
σμού» του Κάρλο Γκολντόνι. 
Μετάφραση: Γιώργος Δεπά-
στας. Σκηνοθεσία: Γιάννης 
Σκουρλέτης. ΚΘΒΕ. Από 21/1.
Κάτω Φουαγιέ Βασιλικού 
Θεάτρου: Πρεμιέρα. «Η Πινα-
κοθήκη των ηλιθίων»  του Νί-
κου Τσιφόρου. Σκηνοθεσία: 
Ανδρομάχη Χρυσομάλλη. 
ΚΘΒΕ. Από 15/12.
Μονή Λαζαριστών (Κολοκο-
τρώνη 25 Σταυρούπολη, τηλ. 
2315 200000): «Ο Μπαμπάς ο 
Πόλεμος» του Ιάκωβου Κα-
μπανέλλη.  Σκηνοθεσία: Κων-
σταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν: 
Πάρης Αλεξανδρόπουλος, 
Χαρά Γιώτα, Δημήτρης Διακο-
σάββα, Άννα Ευθυμίου, Αλέ-
ξανδρο Ζαφειριάδη, Δημή-
τρης Μορφακίδης, κ.ά. Τετάρ-
τη: 19.00, Πέμπτη-Παρασκευή: 
21.00, Σάββατο: 18.00 & 21.00, 
Κυριακή: 19.00
Εταιρεία Μακεδονικών 
Σπουδών (Εθνικής Αμύνης 2, 
τηλ. 2315 200000): «Τα τρελά 
βατράχια» της Mélody Mourey. 
Σκηνοθεσία: Mélody Mourey. 
Παίζουν: Αντώνης Αντωνάκος, 

Σταυρούλα Αραμπατζόγλου, 
Κορίνα Βασιλοπούλου, Αλέ-
ξανδρος Ζουριδάκης, Στέλιος 
Καλαϊτζής κ.ά. Τετάρτη: 19.00, 
Πέμπτη-Παρασκευή: 21.00, 
Σάββατο: 18.00 & 21.00, Κυρια-
κή: 19.00΄. 
«Τιτάνες» του Ευριπίδη Λασκα-
ρίδη. Σκηνοθεσία, Χορογρα-
φία & Σκηνογραφία: Ευριπίδης 
Λασκαρίδης. ΚΘΒΕ. Από 
21/12.
«Ερωτόκριτος» του Βιτσέντζου 
Κορνάρου. Διασκευή -Σκηνο-
θεσία: Αργυρώ Χιώτη. ΚΘΒΕ. 
Από 18/1.
Θέατρο ΕΜΣ: Πρεμιέρα. «Οι 
εχθροί» του Ισαάκ- Μπάσε-
βιτς Σίνγκερ. Σκηνοθεσία: Στά-
θης Λιβαθινός. ΚΘΒΕ. Από 
10/3.
Φουαγιέ ΕΜΣ (Εθνικής Αμύ-
νης 2, τηλ. 2315 200000): 
«Πράγα» του Χαβιέρ δε Διός. 
Σκηνοθεσία: Θέμης Θεοχά-
ρογλου. Παίζουν: Λουκία Βα-
σιλείου, Χρήστος Μαστρο-
γιαννίδης, Γιάννης Τομάζο. 
Τετάρτη: 19:00, Πέμπτη-Παρα-
σκευή: 21:00, Σάββατο: 18:00 
& 21:00, Κυριακή: 19:00. εως 
21/12.
Μονή Λαζαριστών – Μικρό 
Θέατρο Λαζαριστών (Κολο-
κοτρώνη 25 Σταυρούπολη, τηλ. 
2315 200000): «Αγγέλα» του 
Γιώργου Σεβαστίκογλου. Δρα-
ματουργική επεξεργασία-
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μπί-
τος. Έως 16/12.
 «Σ’ εσάς που με ακούτε»  της 
Λούλας Αναγνωστάκη. Σκη-
νοθεσία: Χρήστος Θεοδωρί-
δης. ΚΘΒΕ. Από 10/2.

Θέατρο Τ (Αλεξ. Φλέμινγκ 16, 
τηλ. 231 085 4333) : «Έντα 
Γκάμπλερ» του Χένρικ Ιψεν. 
Πρεμιέρα: Παρασκευή 16 
Δεκεμβρίου. Σκηνοθεσία: Γλυ-
κερία Καλαϊτζή. Παίζουν: Σο-
φία Βούλγαρη, Χριστίνα Δα-
γκάκη, Κυριάκος Δανιηλίδης, 
Ιωάννης Καμπούρης, Αλέ-
ξανδρος. Νικολαΐδης, Λίλα 
Παντελίδου.
Σοφούλη (Τραπεζούντος 5, 
τηλ. 231 042 3925): «Ποιος 
φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ» 
του Έντουαρντ Άλμπι. 2ος 
χρόνος. Σκηνοθεσία: Αντώ-
νης Καραγιάννης. Παίζουν: 
Παυλίνα Χαρέλα, Κρίτωνας 
Ζαχαριάδης, Αλέξης Κότσυ-
φας, Χρύσα Μπουγιουκλή. 
Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 
στις 21.00 και Κυριακή στις 
20.00΄. 
Θέατρο Ρο (Αριστοτέλους 
23, τηλ. 693 049 5524) : «Ο 
Αρχοντοχωριάτης» του Μο-
λιέρου. 4η σεζόν. Σκηνοθε-
σία: Γιώργος Ροντίδης. Παί-
ζουν: Νίκος Ζώκας, Γιώργος 
Χαντζαρίδης, Στέλλιος Σταυρί-
δης, Φένια Σαλούκα, Χριστίνα 
Νασιάδου, Στέλλα Αθανασιά-
δου, Πρόδρομος Ροντήρης, 
Nίκος Καρυδόπουλος, Γιώρ-
γος Ροντίδης. Κάθε Παρα-
σκευή & Σάββατο στις 9:15μ.μ. 
και Κυριακή στις 8:30μ.μ.
Παράθλαση (Κασσάνδρου 
132, τηλ. 231 021 6567): «Νύ-
χτες στο Παλέρμο». Σκηνοθε-
σία: Μόνα Κιτσοπούλου, Γιώρ-
γος Γκασνάκης. Παίζουν: Γε-
ωργία Καλαϊτζή, Νατάσσα 
Τσαβδαρίδου, Στάθης Παπου-
λίδης, Στελλίνα Λιόλιου, Έλενα 
Αθανασίου, Κώστας Αντωνιά-
δης, Γιάννης Ταξιάρχου, Σόνια 
Παγουλάτου, Χρήστος Μαμα-
τσόπουλος, Όλγα Ανανιάδου, 
Ελένη Καραμεσίνη κ.ά. Κάθε 
Σάββατο και Κυριακή στις 9μμ, 
(ως 18 Δεκεμβρίου).
Studio 29A (Πτολεμαίων 29Α, 
τηλ. 697 478 7755): «Προδο-
σία» του Χάρολντ Πίντερ. 
Σκην.: Γιώργος Μιχαλάκος. Παί-
ζουν: Ανθούλα Αηδώνη, Ιω-
άννης Καμπούρης, Κωνστα-
ντίνος Τσώνης, Γιώργος Μιχα-
λάκος. κάθε Σάββατο στις 
21:00 και Κυριακή στις 20:00.

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, Ανδρέας Μαυρογκίκας, 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:  Πληροφορίες:  

τηλ. 2310276926,  τηλ. 2310276926,  

2310277113  2310277113  

 (εσωτ.9) (εσωτ.9)
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Χριστούγεννα στην πόλη   Εορταστικές εκδηλώσεις από τον δήμο

Σύμφωνα με τα μέτρα 
που έχει ανακοινώσει ο Δή-
μαρχος Θεσσαλονίκης, η 
ενεργειακή κατανάλωση 
για τον εορταστικό φωτι-
σμό της πόλης κατά την πε-
ρίοδο των Χριστουγέννων 
θα είναι φέτος χαμηλότερη 
κατά 58% σε σχέση με πέ-
ρυσι. Ο φωτισμός θα είναι 
τύπου led κι ο διάκοσμος 
θα σβήνει με χρονοδιακό-
πτη στη 1.00 τα ξημερώμα-
τα, ώστε να επιτυγχάνεται 
σημαντική εξοικονόμηση 
ενέργειας. Ο φετινός εορτα-
στικός διάκοσμος αντιστοι-
χεί σε KWh στο 0,2% της 
ετήσιας κατανάλωσης του 
δημοτικού φωτισμού.

Με επίκεντρο την 
Αριστοτέλους

Επίκεντρο θα αποτελέ-
σουν για ακόμη μία χρονιά 
η πλατεία κι ο άξονας της 
Αριστοτέλους, που τα τε-

λευταία χρόνια εντυπωσι-
άζουν με τον γιορτινό στο-
λισμό τούς κατοίκους και 
τους επισκέπτες της πό-
λης. Στην πλατεία Αριστο-
τέλους θα τοποθετηθεί ένα 
κεντρικό δέντρο, πλαισιω-
μένο με μικρότερα έλατα, 
ενώ εντυπωσιακό αναμένε-
ται το θέαμα που θα δημι-
ουργεί ο εναλλασσόμενος 
φωτισμό τους. Παράλλη-
λα, στην πλατεία Αριστοτέ-
λους θα υπάρχει φάτνη και 
θα τοποθετηθούν δύο μεγά-
λα ξύλινα σπιτάκια, εν των 
οποίων το ένα θα φιλοξενεί 
φιλανθρωπικές δράσεις και 
το δεύτερο ραδιόφωνο.

Στο πλαίσιο του σχεδια-
σμού για την αντιμετώπι-
ση της ενεργειακής κρίσης, 
ο άξονας της Αριστοτέλους 
θα στολιστεί με μικρότερο 
αριθμό δέντρων σε σχέση 
με την περασμένη χρονιά. 
Φέτος επιλέγονται λιγότε-

ρα, αλλά μεγάλα έλατα και 
συνοδευτικός θεματικός 
διάκοσμος. Καθένα από τα 
συνολικά 15 παρτέρια της 
Αριστοτέλους θα στολιστεί 
με συστάδες δέντρων με 
εναλλασσόμενο φωτισμό. 
Θα παραμείνουν οι πινακί-
δες με τα εορταστικά μη-
νύματα, ο ξύλινος φράχτης 
και τα μεταλλικά έλατα.

Σε κάθε γειτονιά
Το γιορτινό μήνυμα θα 

φτάσει σε κάθε γειτονιά. 
Σε κεντρικά σημεία κά-
θε δημοτικής κοινότητας 
θα τοποθετηθούν χριστου-
γεννιάτικα δέντρα, φωτι-
ζόμενη φάτνη, φωτιζόμε-
να καραβάκια και μπάλες, 
ώστε όλη η πόλη να γεμίσει 
με φως και αισιοδοξία. Συ-
νολικά στις δημοτικές κοι-
νότητες θα τοποθετηθούν 
πάνω από 100 χριστουγεν-
νιάτικα δέντρα.

Και φέτος ο Δήμος Θεσ-
σαλονίκης θα τοποθετήσει 
από ένα κεντρικό χριστου-
γεννιάτικο δέντρο σε κάθε 
νοσοκομείο της πόλης.

Διευρύνεται  
ο στολισμός

Για ακόμη μία χρονιά ο 
στολισμός της πόλης θα δι-
ευρυνθεί και θα αναβαθμι-
στεί. Στον πεζόδρομο της 
Αγίας Σοφίας θα διατηρη-
θεί ο μπλε ουρανός, που 
δημιουργεί μια ξεχωριστή 
ατμόσφαιρα στη γιορτινή 
Θεσσαλονίκη.

Ο εναέριος στολισμός της 
οδού Τσιμισκή θα αλλά-
ξει μετά από χρόνια με κε-
ντρικό στοιχείο φέτος μια 
τρισδιάστατη χριστουγεν-
νιάτικη μπάλα. Ο περσινός 
στολισμός της Τσιμισκή θα 
μεταφερθεί στη Βασιλίσσης 
Όλγας και στη Λαμπράκη. 
Τα γιορτινά λαμπιόνια στα 
δέντρα παραμένουν τόσο 
στην Τσιμισκή όσο και στη 
Βασιλίσσης Όλγας.

Η Λεωφόρος Νίκης θα εί-
ναι στολισμένη με επιστύ-
λια φωτιζόμενα έλατα, ενώ 
η Βενιζέλου θα αποκτή-
σει χαρακτήρα ‘70ς. Φέτος, 
μετά από αρκετά χρόνια ο 
Δήμος Θεσσαλονίκης θα 
τοποθετήσει εναέριο στολι-
σμό και στην οδό Εγνατία, 
με σκοπό την τόνωση της 
εμπορικής κίνησης.

Στην πόλη θα στολιστούν 
δεκάδες σημεία.

Οι φωτιζόμενες κατα-

σκευές τις οποίες προμη-
θεύτηκε ο Δήμος Θεσσα-
λονίκης τα προηγούμενα 
χρόνια θα τοποθετηθούν με 
ορισμένες τροποποιήσεις σε 
διάφορα σημεία του εμπορι-
κού κέντρου. Παράλληλα, 
έξι φωτιζόμενοι μεταλλικοί 
άγγελοι θα τοποθετηθούν 
σε συνεργασία με το Επαγ-
γελματικό Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης σε κεντρικές 
περιοχές στις ισάριθμες Δη-
μοτικές Κοινότητες, για να 
αποτελέσουν σημεία όπου 
θα μπορούν να φωτογραφί-
ζονται κάτοικοι και επισκέ-
πτες. Στόχος είναι μέσα από 
τα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης να προωθηθεί η Θεσ-
σαλονίκη ως χριστουγεν-
νιάτικος προορισμός με το 
hashtag #skg_christmas.

Δύο συναυλίες
Η έναρξη της εορταστι-

κής περιόδου θα γίνει με 
μια μεγάλη συναυλία, που 
θα πλαισιώσει το άναμμα 
του χριστουγεννιάτικου 
δέντρου στην πλατεία Αρι-
στοτέλους, στις 7 Δεκεμ-
βρίου.

Ακόμη μία συναυλία θα 
διοργανωθεί στην Αριστο-
τέλους εν όψει της έλευσης 
της νέας χρονιάς. Στην αλ-
λαγή του χρόνου, άλλωστε, 
θα υπάρξει ένα εντυπωσια-
κό σόου πυροτεχνημάτων 
μέσα από τη θάλασσα σε 
συνεργασία με το Εμπορι-
κό και Βιομηχανικό Επι-
μελητήριο Θεσσαλονίκης 
(ΕΒΕΘ).

μία δεν θα 
είναι ποτέ 
ο ίδιος, κα-
θώς αρκε-
τές από τις 
π α ν δ η μ ι -
κές πρακτι-

κές συνεχίζονται. Πράγμα-
τι, δύσκολα θα ανακτήσουν 
τα πρότερα επίπεδα της 
εξωστρέφειάς τους αρκετοί 
συμπολίτες μας, με αποτέ-
λεσμα θέατρα, κινηματο-
γράφοι, μουσικές σκηνές 
κλπ. να χάσουν θεατές και 
έσοδα. Οι διαδικτυακές εκ-
δηλώσεις των προηγούμε-
νων χρόνων δημιούργησαν 
«τηλεοπτικά» πρότυπα σε 
πολλούς, με αποτέλεσμα να 
προτιμούν την οθόνη του 
υπολογιστή τους από μια 
«ζωντανή» εκδήλωση. Θα 

μπορούσαμε να δώσουμε 
πολλά ακόμα ανάλογα πα-
ραδείγματα για να τεκμηρι-
ώσουμε τη στροφή πολλών 
στο εξατομικευμένο διαδι-
κτυακό πολιτισμικό γίγνε-
σθαι.

Η νέα, όχι και τόσο υγι-
ής, κατάσταση στον πολιτι-
σμό επιβάλει μια άμεση και 
δυναμική αντίδραση, πριν 
οι συνθήκες γίνουν μη ανα-
στρέψιμες. Συγκεκριμένα, 
θα πρέπει να δοθεί μεγαλύ-
τερη έμφαση στην ποιότη-
τα και λιγότερη στην ποσό-
τητα των εκδηλώσεων. Η 
ορθότητα του ισχυρισμού 
μας αποδείχθηκε στα φετι-
νά Δημήτρια, όταν σε συ-
γκεκριμένες εκδηλώσεις 
εμφανίσθηκαν ουρές στα 
ταμεία. 

Οι περιορισμένες οικο-

νομικές δυνατότητες θα 
πρέπει να οδηγήσουν, επι-
τέλους, σε έναν κεντρικό 
πολιτισμικό οργανισμό για 
το πολεοδομικό συγκρότη-
μα της Θεσσαλονίκης. Με 
τον τρόπο αυτό θα περιορι-
στούν οι πολυδάπανες «συ-
νοικιακού τύπου» εκδηλώ-
σεις και φεστιβάλ, δίνοντας 
τη θέση τους σε ποιοτικές 
εκδηλώσεις υπερτοπικού 
ενδιαφέροντος, οι οποίες 
προσελκύσουν το παλαιό, 
και θα δημιουργήσουν νέο, 
φιλοθεάμον κοινό. Έως τό-
τε όμως, το Κρατικό Θέα-
τρο Βορείου Ελλάδος κα-
λείται να αποτελέσει την 
αιχμή του δόρατος στο πο-
λιτισμικό γίγνεσθαι της πό-
λης μας.

Αναστάσιος Μαράς

Ο πολιτισμός μετά την πανδημία
Συνέχεια από τη σελ. 1

 «Θαλασσινός Ορίζοντας» στη νέα παραλία 
Σε ένα σύγχρονο πολιτι-

στικό μνημείο, κατά την 
επισήμανση του Δημάρχου 
Θεσσαλονίκης Κωνσταντί-
νου Ζέρβα, αναδεικνύεται 
το γλυπτό «Θαλασσινός 
Ορίζοντας», που τοποθετή-

θηκε στον Κήπο των Γλυπτών της νέας παραλίας.
Τα αποκαλυπτήρια του νέου γλυπτού έγιναν στις 8 Νο-

εμβρίου, παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνστα-
ντίνου Ζέρβα, του δημιουργού του έργου, ομότιμου κα-
θηγητή της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ Γιώργου 
Τσάρα, και του δωρητή Σταύρου Ανδρεάδη.

Ο «Θαλασσινός Ορίζοντας» έχει τοποθετηθεί στη μι-
κρή λίμνη στον Κήπο των Γλυπτών της νέας παραλίας, 
πλάι στους Τρεις Κύκλους του Γιώργου Ζογγολόπουλου. 
Το έργο αποτελείται από δύο κεκλιμένα τετράγωνα από 
ανοξείδωτο χάλυβα σε ασύμμετρη μεταξύ τους τοποθέτη-
ση. Tα τετράγωνα διαπερνά ο «Ορίζοντας», μήκους 17 μέ-
τρων.

«Σε αυτό το τόσο όμορφο κομμάτι της πόλης μας προ-
σθέτουμε άλλη μία ψηφίδα ομορφιάς, ένα ακόμα υπαίθριο 
γλυπτό, που είμαι σίγουρος ότι θα γίνει ακόμα ένα τοπό-
σημο», ανέφερε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος 
Ζέρβας.

Συνέχεια από τη σελ. 1
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Συνέχεια στη σελ. 13

«Υπάρχει σε όλα λύση; Ταξίδι στον 
Κόσμο των Αρχαίων Ελληνικών  

Μαθηματικών»

H Placebo Events παρουσιάζει για πρώτη φορά 
στην Θεσσαλονίκη, στο Περίπτερο 1 της ΔΕΘ, την 
εμβληματική έκθεση του Ιδρύματος Μείζονος Ελλη-
νισμού «Υπάρχει σε όλα λύση; Ταξίδι στον Κόσμο 
των Αρχαίων Ελληνικών Μαθηματικών», την οποία 
απόλαυσαν εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες στα 
δέκα χρόνια λειτουργίας της στο Κέντρο Πολιτισμού 
«Ελληνικός Κόσμος» (2003-2013). 

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή έκθεση που 
αφορά την ιστορία των αρχαίων ελληνικών μαθημα-
τικών, η οποία επιχειρεί να προβάλει μία από τις πιο 
ενδιαφέρουσες πτυχές του αρχαίου ελληνικού πο-
λιτισμού και να καταδείξει μέσω του παιδαγωγικού, 
διαδραστικού και ψυχαγωγικού της χαρακτήρα πως 
τα μαθηματικά μπορούν να είναι ενδιαφέροντα, ευ-
χάριστα και κατανοητά.

Η έκθεση καλύπτει ολόκληρη την περίοδο των αρ-
χαίων ελληνικών μαθηματικών από τον 6ο αιώνα π.Χ. 
έως και τον 4ο αιώνα μ.Χ. και αναφέρεται στα πιο 
σημαντικά «επεισόδια» και πρόσωπα της ιστορίας 
των ελληνικών μαθηματικών. Σύντομη αναφορά γί-
νεται, επίσης, στα προελληνικά μαθηματικά των Αι-
γυπτίων και των Βαβυλωνίων, όπως και στην πορεία 
των κειμένων των Ελλήνων μαθηματικών μετά το τέ-
λος του αρχαίου κόσμου. Βασικές εφαρμογές των 
μαθηματικών σε άλλες επιστήμες κατά την περίοδο 
εκείνη, με ιδιαίτερη έμφαση στην αστρονομία, τη 
μαθηματική γεωγραφία και τη μουσική, αρχιτεκτονι-
κή, πολεοδομία, ναυτική τεχνολογία συμπληρώνουν 
την εικόνα των ελληνικών μαθηματικών.

Για πρώτη φορά, αναπόσπαστο κομμάτι της έκθε-
σης θα είναι και ένας εικονικός κινηματογράφος τε-
λευταίας τεχνολογίας με γυαλιά virtual reality!

 Η έκθεση τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου 
Παιδείας .. Κρατήσεις σχολείων τηλ.:  694 4353 761. 
Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος :10€, Μαθητικό :7€, 
Έως τις 30/3/23.

Έκθεση «Θεσσαλονίκη 1922: Μνημεία 
και Πρόσφυγες» στη Ροτόντα

Η έκθεση «Θεσσαλονίκη 1922: Μνημεία και Πρό-
σφυγες», η οποία διοργανώνεται από την Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων μνήμης του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού για  την επέτειο των 100 χρόνων από 
τη Μικρασιατική Καταστροφή, παρουσιάζεται στην 
Ροτόντα.

Η έκθεση εστιάζει αφενός στη χρήση των θρη-
σκευτικών μνημείων ως προσωρινή στέγη των προ-
σφύγων, όταν αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις 
εστίες τους, αφετέρου στη μεταφορά και διάσωση, 
από τις προσφυγικές οικογένειες, πολλών κειμη-
λίων, κυρίως φορητών εικόνων, από τις περιοχές 
προέλευσής τους, όπως την Ανατολική Θράκη, την 
Κωνσταντινούπολη και τη Μικρά Ασία, με την παρου-
σίαση, για πρώτη φορά σε έκθεση, 36 εικόνων και 
θρησκευτικών κειμήλιων. Η παρουσίαση αναπτύσ-
σεται σε δύο ενότητες, «Οι πρόσφυγες στα μνημεία 
της Θεσσαλονίκης» και «Κειμήλια προσφύγων».

Διάρκεια έκθεσης: 9 Σεπτεμβρίου – 31 Δεκεμβρί-
ου 2022. Πληροφορίες: 2310 204868.

Αναδρομική έκθεση – αφιέρωμα στη 
μνήμη του Γιώργου Καρακατσάνη 

 Αναδρομική έκθεση – αφιέρωμα στη μνήμη του 
Γιώργου Καρακατσάνη διοργανώνεται από το f14-
κοινόν φωτογράφων, με τίτλο “στον Γιώργο” και  με 
αφορμή τον έναν χρόνο από την ημέρα που έφυγε.

 “Φωτογράφιζε συνεχώς! Ήθελε να αποτυπώσει 
τα πάντα! Τοπίο, πόλη, άνθρωπο, ήλιο, βροχή, ομίχλη, 
στιγμές της ζωής… Εικόνες άπειρες… 15 terra το ψη-
φιακό αρχείο! Φιλμ ων ουκ έστι αριθμός, έγχρωμα, 
ασπρόμαυρα, slides! Στις ομαδικές εκθέσεις μας 
πάντα φειδωλός. Με λίγα έργα. Όχι ότι του έλειπαν. 
Από σεμνότητα. Σεμνός και στη ζωή του. Γιατρός που 
τίμησε στο έπακρο τον όρκο του Ιπποκράτη. Ακού-
ραστος στο να προσφέρει, φυσικά αφιλοκερδώς! 
Είχαμε την τιμή να είναι μέλος του f14. Είχα την τιμή 
να είμαι φίλος του. Σήμερα παρουσιάζουμε μερικές 
μόνο από τις φωτογραφίες του. Ένα ελάχιστο δείγ-
μα του πλούσιου έργου του. Γιώργο σε θυμόμαστε 
όλοι για όλα όσα ήσουν. Και για τις φωτογραφίες 
σου!”, όπως αναφέρει στο σημείωμα του ο Φώτης 
Παλαιολόγος,  Καλλιτεχνικός Διευθυντής f14.

 Διάρκεια έκθεσης έως 23 Δεκεμβρίου 2022. 
Ημέρες & Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρα-
σκευή 19:00 – 21:00, Μητσαίων 3, Αρχαία Αγορά, τηλ. 
2310244714.

Maritime Museum: Έκθεση Ναυταθλη-
τισμού στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης
Έκθεση Ναυταθλητισμού φιλοξενείται στο Κτίριο 

του Παλαιού Αντλιοστασίου (Α’ προβλήτας, Λιμάνι 
Θεσσαλονίκης), με εκπαιδευτικά προγράμματα για 
σχολεία.

Ένα ταξίδι στο χρόνο και στον μαγικό κόσμο των 
θαλάσσιων αθλημάτων… όπου οι μικροί μας φίλοι 
μαθαίνουν άγνωστες λεπτομέρειες για δημοφιλή 
και μη αθλήματα, μέσα από βιωματικό παιχνίδι, με 
ταυτόχρονα εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτή-
ρα.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα προσφέρονται 
δωρεάν και απευθύνονται σε μαθητές δημοτικού, 
κατόπιν ραντεβού.

Πληροφορίες/Ραντεβού: 2310537098 & maritime.
thessaloniki@gmail.com.

Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης «Γη Μνή-
μης-In Memory Land» στο Μουσείο 

Προσφύγων Συκεών
H Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης υπό τον τίτλο «Γη 

Μνήμης-In Memory Land», με αφορμή τη συμπλή-
ρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστρο-
φή, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Πρό-
εδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαρο-
πούλου αποτελεί κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός της 
Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο 8 Οκτωβρίου- 8 
Δεκεμβρίου 2022 . Η έκθεση συνδιοργανώθηκε από 
τον δήμο Νεάπολης-Συκεών και την Ελληνική Κοινό-
τητα Σικελίας «Τρινακρία», στο Μουσείο Προσφύγων 
της Πολιτιστικής Γειτονιάς (Έβρου 49, Συκιές, πάρκο 
«Παναγιώτη Αφαλή»).

Η έκθεση, είναι βασισμένη σε ιδέα και επιμέλεια 
του Francesco Piazza, με τη διεύθυνση και τον γενι-
κό συντονισμό του Βασίλη Καραμπάτσα, την ιστορική 
συμβολή του Νίκου Τόμπρου και τον συντονισμό της 
αντιπροέδρου της δημοτικής επιχείρησης ΚΕΥΝΣ, και 
υπεύθυνης για την Πολιτιστική Γειτονιά, Ειρήνης Κα-
γιαμπίνη.

  «Αριστοτέλης Βασιλικιώτης: Απρό-
σμενες αλλαγές πορείας»,  

στο Τελλόγλειο
Αναδρομική έκθεση του Αριστοτέλη Βασιλικιώτη 

(1902-1972) ενός γνωστού-άγνωστου ζωγράφου 
του 20ού αιώνα, με αφορμή τα 50 χρόνια από τον 
θάνατό του, φιλοξενείται στον 1ο όροφο στο Τελ-
λόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ. Γεννημένος στην Ευ-
πατορία της Κριμαίας, την οποία εγκατέλειψε λόγω 
της Οκτωβριανής Επανάστασης, ο Βασιλικιώτης χά-
ραξε τη δική του πορεία στην τέχνη με βασικούς 
σταθμούς την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Αιθιοπία και την 
Αίγυπτο.

 Μέσα από 60 έργα (ελαιογραφίες, γκουάς, 
ακουαρέλες, κ.ά.) του καλλιτέχνη και αρχειακό υλικό 
που παρουσιάζεται για πρώτη φορά, αναδεικνύεται 
η αγάπη του για το εξωτικό-το διαφορετικό, το οποίo 
καλλιεργήθηκε στα χρόνια της παραμονής του στην 
Αιθιοπία, αλλά και η έμπνευσή του από το ελληνικό 
τοπίο (Αίγινα, Πήλιο, Αττική) με έμφαση στη Μύκονο. 

Διάρκεια έκθεσης: 14 Οκτωβρίου – 4 Δεκεμβρίου 
2022. φωτογραφία: Η μύτη (Γκόγκολ), λάδι σε λινά-
τσα, 65×81 εκ.

Φωτογραφική Έκθεση “Από τις  
Πατρίδες τής καθ’ ημάς Ανατολής  

στο Χαρμάνκιοϊ”
Την τοπική ιστορία του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, 

που υπήρξε κατ’ εξοχήν τόπος υποδοχής και εγκα-
τάστασης προσφύγων το 1922, “ζωντανεύει” η με-
γάλη επετειακή έκθεση ιστορικών φωτογραφικών 
ντοκουμέντων με τίτλο “Από τις Πατρίδες τής καθ’ 
ημάς Ανατολής στο Χαρμάνκιοϊ”, που διοργάνωσε 
στο πλαίσιο των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική 
Καταστροφή, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού δια του 
Τμήματος Σχεδιασμού Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, 
στο κτίριο του Πολυλειτουργικού Κέντρου – Θεάτρου 
«Μίκης Θεοδωράκης».

 Η Έκθεση είναι επισκέψιμη για το κοινό και τους 
μαθητές/τριες, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού 
έτους. Χώρος: 1ος όροφος του Πολυλειτουργικού 
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ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΗΣ ΟΞΙΑΣ
Ένα χριστουγεννιάτικο παραμύθι, και όχι μόνο. 
Μια ιστορία επίκαιρη για κάθε εποχή του χρόνου, 
με οικολογική συνείδηση και μηνύματα αγάπης, 
αφιερωμένη στη Φύση και την προστασία της.
Διαστ.: 21x29 cm, σελ. 40 /7,95€ 7,16 € 

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΜΕ ΑΦΗΓΗΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Mια φανταστική ιστορία για το μεγάλο μαγικό τα-
ξίδι του 'Αγιου Βασίλη... Τα παιδιά έχουν κρεμάσει 
τις κάλτσες στο τζάκι, ξάπλωσαν και κοιμήθηκαν.
Μα τι θόρυβος είναι αυτός; 
Διαστ.: 21x29 cm, σελ. 32 / 10,60€ 9,54 € 

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΟ
Ακολούθησε το ταξίδι της Μαρίας και του Ιωσήφ προς τη 

Βηθλεέμ. Διάβασε, λοιπόν, την ιστορία, παρατήρησε τις εικόνες 
κι ανακάλυψε τα κρυμμένα αντικείμενα! 
Διαστ.: 20x20 cm, σελ. 12 / 7,42€ 5,94 € 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙΑ 
ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΙ ΑΚΟΥΩ

Στο βιβλίο αυτό θα βρείτε έξι από τα πιο γνωστά  
χριστουγεννιάτικα τραγούδια: 

Διαστ.: 24x20 cm, σελ. 12 / 10,92€ 9,83 € 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
Διαστ.: 12,5x17 cm, σελ. 240 / 7,42€ 5,94 € 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
Διαστ.: 14x21 cm, σελ. 222 / 9,86€ 6,90€ 

Κάθε Χριστούγεννα η σκέψη μας πηγαίνει αυθόρμητα στον Σκιαθίτη Γέροντα των γραμμάτων μας,  
τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, που έχει γράψει υπέροχα χριστουγεννιάτικα διηγήματα.   
Η συλλογή αυτή με τα χριστουγεννιάτικα διηγήματα κυκλοφορεί σε δύο διαστάσεις.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ -12 ΑΠΛΕΣ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΕΣ 
ΠΑΙΖΩ & ΜΑΘΑΙΝΩ ΜΟΥΣΙΚΗ Β’ ΕΚΔΟΣΗ

Στο βιβλίο αυτό θα βρείτε δώδεκα από τα πιο γνωστά τραγού-
δια για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, 

καθώς επίσης και τα κάλαντα. 
Διαστ.: 24x24 cm, σελ. 22 / 14,31€ 12,88 € 

TΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ  
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ!

Αυτό το μοναδικό βιβλίο  
αναζήτησης και εύρεσης ανοίγει  

και στέκεται σαν ένα  
πραγματικό  

χριστουγεννιάτικο  
δέντρο! 

Διαστ.: 28x18 cm,  
σελ. 16 / 

 12,72€ 11,45 € 

ΜΑΓΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  
ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το βιβλίο περιέχει δραστηριότητες με 
θέμα τα Χριστούγεννα, που θα ζεστά-

νουν την καρδιά 
Διαστ.: 17x24cm, σελ. 80 / 5,30€ 4,77€ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  
ΜΕ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΞΥΛΟ, ΜΕ ΚΕΡΙ
Τα Χριστούγεννα είναι η κατάλληλη πε-
ρίοδος για κατασκευές και χειροτεχνίες. 
Διαστ.: 14x21cm, σελ. 80 / 8,80€

ΧριστουγεννιάτικαΧριστουγεννιάτικα Π Πααιιδδιικκάά  ββιιββλλίίαα

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

βιβλιο-προτάσεις βιβλιο-προτάσεις 
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Βιβλία με τραγουδάκια Βιβλία με κείμενο, εικόνα και μουσική

Χαρούμενα τραγουδάκιαΧριστουγεννιάτικα τραγουδάκια

Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων Η Χιονάτη και οι επτά νάνοι

Στο βιβλίο αυτό θα  βρείτε έξι από τα πιο 
γνωστά χριστουγεννιάτικα τραγούδια.
 Σελ. 12 Διάστ. : 24x20 10,92€ 9,83 €

Στο βιβλίο αυτό θα  βρείτε έξι από τα πιο 
γνωστά παιδικά τραγούδια.
 Σελ. 12 Διάστ. : 24x20 10,92€ 9,83 €

Ο Πινόκιο Η ΚοκκινοσκουφίτσαΗ Πεντάμορφη και το τέρας

Διαβάζω και Ακούω Τραγουδάκια Διαβάζω και Ακούω Παραμύθια

Σελίδες:12      Διάσταση: 24x20cm,  10,92€ 9,83 € 

Πατώντας τα κουμπιά ακούμε την ιστορία του παραμυθιού!

ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΠΙΑΝΑΚΙ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΠΙΑΝΑΚΙ

Χριστουγεννιάτικα τραγουδάκια - 12 απλές παρτιτούρες Παιδικά τραγουδάκια   -   12 απλές παρτιτούρες

Στο βιβλίο αυτό θα βρείτε δώδεκα 
από τα πιο γνωστά τραγούδια για 
τις γιορτές των Χριστουγέννων και 
της Π ρωτοχρονιάς, καθώς επίσης 
και τα κάλαντα. 
Οι παρτιτούρες είναι απλουστευ-
μένες και οι νότες δίνονται με 
χρωματικό κώδικα και αρίθμηση 
έτσι ώστε να μπορέσουν όλα τα 
παιδιά να παίξουν τα τραγούδια 
στο πιανάκι του βιβλίου.
Σελίδες:24 
Διάσταση: 24x24cm
14,31€ 12,88 €

Στο βιβλίο αυτό θα βρείτε
δώδεκα από τα πιο γνωστά 
κλασικά παιδικά τραγούδια. 
Οι παρτιτούρες είναι απλου-
στευμένες και οι νότες δίνονται 
με χρωματικό κώδικα και αρίθ-
μηση έτσι ώστε να μπορέσουν 
όλα τα παιδιά να παίξουν τα 
τραγούδια στο πιανάκι του βι-
βλίου.
Σελίδες:24     
Διάσταση: 24x24cm
14,31€ 12,88 €

Το γατάκι Το σκυλάκι

2 Βιβλία με σελίδες από σκληρό χαρτόνι και ήχο! Υπέροχη εικονογράφηση για δια-
σκεδαστικές στιγμές  Οι σελίδες τους είναι από σκληρό χαρτόνι.
Σελίδες: 8    Διάσταση:12x14cm 5,30 € 4,77 €

Βιβλίο με ήχο
24 ήχοι και 
γράμματα 
της αλφαβήτου
Σελίδες 
γράψε - σβήσε
με μαρκαδόρο
Σελίδες:10   
Διάσταση: 
26x30cm
12,72 € 11,45 €

Μαθαίνω 

το Αλφάβητο

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

ΠΠααιιδδιικκάά μ μοουυσσιικκάά  ββιιββλλίίαα
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Διαβάζω και Ακούω Παραμύθια

 

Ευχάριστες ώρες

Αξιοποιήστε τις ελεύθερες ώρες διασκεδάζοντας όλο τον χρόνο με τις δραστηριότητες ποικίλης ύλης που περιλαμβάνονται στα βιβλία - παρατηρητικότητας, συσχετισμού, μνή-
μης, λέξεων και αριθμητικής - αλλά και με καλλιτεχνικές δημιουργίες, ζωγραφίζοντας ή χρωματίζοντας μοτίβα, εικόνες κ.ά.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΩΡΕΣ 2 
ΜΕ 301+ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαστάσεις: 16,5x24cm, Σελίδες: 240 10,60€ 9,54 €

ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΩΡΕΣ 1
ΜΕ 301+ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαστάσεις: 16,5x24cm, Σελίδες: 240 10,60€ 9,54 €

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ 
ΑΓΓΛΙΚΑ
Το βιβλίο καλύπτει 
βασικές γνώσεις της 
αγγλικής γλώσσας.
Τα κείμενα είναι φιλικά 
προς τα παιδιά και η 
πολύχρωμη εικονο-
γράφηση κάνει την εκ-
μάθηση εύκολη, ευχά-
ριστη και απολαυστι-
κή για τους μικρούς 
μας φίλους. 
Διαστάσεις: 21x29cm,  
Σελίδες: 72  
7,95€ 7,16€

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Το βιβλίο παρέχει τις 
απαραίτητες βασικές 
γνώσεις στα μαθημα-
τικά. 
Τα κείμενα είναι φιλικά 
προς τα παιδιά και η 
πολύχρωμη εικονο-
γράφηση κάνει την εκ-
μάθηση εύκολη, ευχά-
ριστη και απολαυστι-
κή. 
Διαστάσεις: 21x29cm,  
Σελίδες: 72
7,95€ 7,16€

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ 
ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Το βιβλίο καλύπτει 
βασικές γνώσεις των 
Φυσικών Επιστημών. 
Τα κείμενα είναι φιλικά 
προς τα παιδιά και η 
πολύχρωμη εικονο-
γράφηση κάνει την εκ-
μάθηση εύκολη, ευχά-
ριστη και απολαυστι-
κή για τους μικρούς 
μαθητές. 
Διαστάσεις: 21x29cm,  
Σελίδες: 72
7,95€ 7,16€

ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΩΡΕΣ 3
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
Διαστάσεις: 16,5x24cm, Σελίδες: 112 6,89€ 6,20 €

ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΩΡΕΣ 4
 ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
Διαστάσεις: 16,5x24cm, Σελίδες: 112 6,89€ 6,20 €

Μια σειρά βιβλίων για τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών

 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ & ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΟΧΗ
Διαστ.: 21x29 cm, σελ. 192 / 15,90€  14,31€  το κάθε βιβλίο

Η ύλη του κάθε βιβλίου χωρίζεται σε 3 κεφάλαια, ένα για κάθε μήνα. 
Τα κείμενα παρουσιάζονται ημερολογιακά, ένα για κάθε μέρα του μήνα και περιλαμβάνουν: 

-παραμύθια -βιογραφίες αγίων  -λαϊκούς μύθους -ιστοριούλες  -τραγούδια και ποιήματα -έθιμα και γιορτές  
-ανέκδοτα,  -παγκόσμιες ημέρες κ.ά.

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

ΠΠααιιδδιικκάά  ββιιββλλίίαα

ΜΕ ΑΦΗΓΗΣΗ 

ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
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ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΛΑΣΙΚΑ

Η σειρά 
“Εικονογραφημένα 

Κλασικά Παραμύθια”
 είναι μια συλλογή από τα καλύ-

τερα παραμύθια, διασκευασμένα 
και γραμμένα σε απλή και κατα-

νοητή γλώσσα.
Σχήμα: 22,5x30, σελ. 8

2,12€ 1,91 €

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΜΙΔΑΣ

Η ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥΣΑ ΚΑΙ ΤΑ 
ΤΡΙΑ ΑΡΚΟΥΔΑΚΙΑ

Ο ΜΑΓΟΣ ΤΟΥ ΟΖ

Η ΧΗΝΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΑΒΓΑ

Ο ΒΑΤΡΑΧΟΣ 
ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ

Η ΤΟΣΟΔΟΥΛΑ

ΤΟ ΜΟΛΥΒΕΝΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΚΙ

Ο ΠΗΤΕΡ ΠΑΝ

ΟΙ ΣΗΜΑΙΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ - 
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Στο βιβλίο αυτό μπορεί να βρείτε τις σημαίες όλων 
των κρατών, του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκης Ένωσης, 
των 50 πολιτειών των ΗΠΑ. Περιλαμβάνει πολιτι-
κούς χάρτες των ηπείρων και παγκόσμιο χάρτη με 
τα κράτη.
Για κάθε κράτος θα βρείτε επίσης: την έκταση και 
τον πληθυσμό του, τα σύνορα και την ακτογραμμή, 
την πρωτεύουσα και τις σημαντικότερες πόλεις, τη 
γλώσσα, τη θρησκεία, το επίπεδο μόρφωσης και το 
μέσο όρο ζωής των κατοίκων του, το νόμισμα, το 
κατά κεφαλήν εισόδημα, τον κωδικό κλήσης, τη ζώ-
νη ώρας κ.ά.  
Διαστάσεις: 21x29cm, Σελίδες: 96 12,72 € 11,45 €

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Οι απλές ιστοριούλες και οι εικόνες προετοιμάζουν τα 
παιδιά και δίνουν στους γονείς τη δυνατότητα να πα-
ρουσιάσουν μία νέα κατάσταση και να μιλήσουν γι’ 
αυτή με φυσικό τρόπο.
Διαστάσεις: 23x22cm, Σελίδες: 24 3,92 € 3,53 €

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Στοχεύει να βοηθήσει τα παιδιά να διαχειριστούν τον 
φόβο και το άγχος που νιώθουν όταν έρχονται αντιμέ-
τωπα με μια νέα εμπειρία. 
Διαστάσεις: 23x22cm, Σελίδες: 24 3,92 € 3,53 €

ΤΑ ΤΡΙΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
Διαστ.: 21x30 cm, σελ. 194 /  15,90€ 14,31€

Ο ΛΑΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ 
Διαστ.: 21x29 cm, σελ. 32 /  4,77€ 4,29 €

ΤΟ ΠΙΘΗΚΑΚΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΚΟΙΜΗΘΕΙ
Διαστ.: 21x29 cm, σελ. 48 /  11,66€ 10,49 € 

Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑ
Διαστ.: 21x29 cm, σελ. 48 / 10,60€ 9,54 €

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

ΠΠααιιδδιικκάά  ββιιββλλίίαα
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pcs/τεμ.100050x70cm

ΝΕΑ PUZZLES

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

20 από τα πιο εμβληματικά έργα της παγκόσμιας τέχνης

Για ευχάριστες και δημιουργικές ώρες!

Κλοντ Μονέ, Το λιβάδι με τις παπαρούνες
ή  Καραβάτζιο, Οι μουσικοίΤο Πρόγευμα των Βαρκάρηδων, Πιερ Ογκίστ Ρενουάρ
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Η Σχολή των Αθηνών
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Σε Μπλε
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Η Αγία Οικογένεια

Ελ
 Γ

κρ
έκ

ο

Η Ταφή του Κόμη του Οργκάθ

Κλ
ον

τ Μ
ον

έ

Ο Κήπος του Καλλιτέχνη στο Ζιβερνί
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πο
τιτ

σέ
λι

Η Γέννηση της Αφροδίτης
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Το Φιλί
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Χορός στο Μπουζιβάλ
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τ Β

αν
 Γ

κο
γκ

Ηλιοτρόπια
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Η Άνοιξη
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Έναστρη Νύχτα
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Η Παρθένος

Μ
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ήλ
 Ά

γγ
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Η Τελευταία Κρίση

Πέ
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ρ 
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Ο Πύργος της Βαβέλ
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το
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ρ 

Μ
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Πρόγευμα στη Χλόη
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ο 
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Άνθρωπος του Βιτρούβιου

Κω
νσ
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ς 
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Επιδιορθώνοντας τα Δίχτυα

Μόνα Λίζα

Λε
ον

άρ
ντ

ο 
Ντ

α 
Βί

ντ
σι

μόνο
16,50€

Δώρο:

και ΔΩΡΟ ένα ακόμη Puzzle 
των 300 τεμ. στην ίδια συσκευασία

 Επιτραπέζια παιχνίδια Επιτραπέζια παιχνίδια
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Παγκόσμια κλασική 
λογοτεχνία

Σελ.: 960 Κωδ: 085.2590 19,90€ 17,91€

Σελ. 128, Kωδ. 085.2478, , 7,84€ 5,49€

Σελ. 256, Kωδ. 085.2407,  9,86€ 8,87€

Σελ. 1040, Kωδ. 085.2254, 19,61€ 17,65€

Σελ.: 712 Κωδ: 085.2598 19,08€ 17,17€

Σελ. 280 , Kωδ. 085.2413, , 9,86€ 8,87€

Σελ. 464, Kωδ. 085.2325, 12,72€ 11,45€

Σελ. 1080, Kωδ. 085.2204, 21,20€ 19,08€

Σελ.: 750 Κωδ: 085.2613, 18,87€ 16,98€

Σελ. 216, Kωδ. 085.2394,, 9,86€ 8,87€

Σελ. 576, Kωδ. 085.2282, Τιμή 15,90€ 14,31€

Σελ. 840, Kωδ. 085.2286, 18,87€ 16,98€

Σελ.: 672 Κωδ: 085.2623, 19,08€ 17,17€

Σελ.: 350 Κωδ: 085.2803, 12,72€ 11,45€

Σελ. 248, Kωδ. 085.2393,  9,86€ 8,87€

Σελ. 880, Kωδ. 085.2368,  16,96€ 15,26€

Σελ. 624, Kωδ. 085.2225, 15,90€ 14,31€

Σελ.: 400 Κωδ: 085.2622, 12,72€ 11,45€

Σελ.: 636 Κωδ: 085.2802, 15,00€ 13,50€

Κωδ: 085.2624, Σελ.: 414 12,72€ 11,45€

Κωδ: 085.2625, Σελ.: 350 12,72€ 11,45€

Κωδ: 085.2626, Σελ.: 428 12,72€ 11,45€

Στη σειρά έχουν εκδοθεί μέχρι στιγμής 23  
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

Λογοτεχνικά βιβλίαΛογοτεχνικά βιβλία
ΝΕΟ

Σελ.: 400 Κωδ: 085.2981, 13,78€ 12,40€
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www.malliaris.gr  Τηλ. για παραγγελίες 2310-277113, 2310-6407545-6 info@malliaris.grΕκδόσεις

Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ 
Πέτρος Στ. Μεχτίδης 
Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 296 14,84€ 13,36€

ΧΡΗΣΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ - ΔΑΝΕΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ

Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 272 15.90€ 14.31€

AΡXAIOTHTA - ΕΛΛΑΔΑ- ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 488 18,00€ 16,20€

ΤΟ ΕΝΔΟΞΟ 1821 - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η 
ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΙΑΧΑΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Διαστ.: 21x29 cm, σελ. 80 10,60€ 9,54€

ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΟΖΑΝΗΣ, ΜΟΝΤΡΕ, 
ΣΕΒΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΪΓΥ Πέτρος Στ. Μεχτίδης 
Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 176 13,78€ 12,40€

Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ - Η ΑΝΟΔΟΣ 
ΚΑΙ Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Γ’ ΡΑΪΧ  
Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 464 24,38€ 21,94€

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 784 31,80€ 28,62€

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Διασ.: 23,5x33 cm, σελ. 210 49,00€ 44,10€

Η ΑΦΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πέτρος Στ. Μεχτίδης 
Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 190 12,72€ 11,45€

ΝΕΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ 
Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 128 12,72€ 11,45€

ΒΥΖΑΝΤΙΟ - ΙΣΤΟΡΙΑ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ - 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  
Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 464 18,00€ 16,20€

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ1821

Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 360  15,90€ 14,31€

Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ-
ΣΤΡΟΦΗ Πέτρος Στ. Μεχτίδης 
Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 416 15,30€ 14,31€

ΝΕΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ  ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 
ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ 
Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 168

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 
Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 412 15,90€ 14,31€

ΤΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΗΣ Γ.Ν., ΜΕΡΑΚΛΗΣ Μ.Γ
Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 128 10,60€ 9,54€

ΘΥΜΗΣΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΣΜΥΡΝΗ -Ανδρέας Μπούτσικας 
Διαστ.: 17x24 cm, Σελ.:112 14,84€ 10,39€

Η ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ 
Πάνος Γ. Καϊσίδης 
Διαστ.: 17x24 cm, σελ. 224 13,78€ 12,40€

ΖΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΑΛΕΙΑ 
ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ  
Διασ.: 17x24 cm, Σελ.: 216 12,72€ 11,45€

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
Διαστ.: 12x17 cm, σελ. 542 15,00€ 14,31€

Ιστορικά βιβλίαΙστορικά βιβλία
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“Το έργο”: Νέο άλμπουμ από την μοναδική 
Βούλα Σαββίδη

Μετά από μια μεγάλη και 
επιλεκτική σιωπή, η Βούλα 
Σαββίδη, η μεγάλη ερμη-
νεύτρια του Μάνου Χατζι-
δάκι στον δίσκο «Τα πέριξ» 
είπε ότι τώρα, είναι η ώρα 
να πει καινούργια τραγού-
δια. Η μοναδική, ιδιαίτερη 
και βαθιά φωνή, επέστρεψε 
στη δισκογραφία με ένα νέο 
άλμπουμ που κυκλοφόρη-
σε από τον Μετρονόμο, σε 
μουσική του αγαπημένου 
της Τάσου Γκρους και στί-
χους του Βαγγέλη Βελώ-
νια, της Μαρίας Τσιμικλή, 
αλλά και σε ένα της ίδιας.

O τίτλος του νέου βιβλί-
ου – CD της Βούλας Σαββί-
δη είναι «Το έργο». Το έρ-
γο της ζωής μας. Αυτό που 

παίζεται στο δρόμο, στα βά-
θη του μυαλού μας, στην 
οθόνη του κόσμου.

Ερμηνεία: Βούλα Σαβ-
βίδη, Μουσική: Τάσος 
Γκρους, Στίχοι: Βαγγέλης 
Βελώνιας

Παίζουν οι μουσικοί:
Δημήτρης Κουφογιώρ-

γος, κιθάρες, Σταύρος Παρ-
γινός, τσέλο, Θανάσης Σο-
φράς, κοντραμπάσο, Ηλίας 
Δουμάνης, κρουστά, Ενορ-
χήστρωση: Νίκος Βελώ-
νιας, Ηχογράφιση – μίξη 
– mastering: Θανάσης Γκί-
κας, Studio Mythos, Φωτο-
γραφία εξωφύλλου: Αφρο-
δίτη Μιχαηλίδου, Artwork: 
Πέτρος Παράσχης, Εται-
ρεία: Μετρονόμος. 

Στην αποκατάσταση των 
κτηρίων Β4 και Δ, εντός 
του πρώην στρατοπέδου 
Παύλου Μελά, προκειμέ-
νου να στεγάσει το Μουσείο 
Προσφυγικού Ελληνισμού, 
προχωρά το Υπουργείο Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, 
στο πλαίσιο του ευρύτε-
ρου Στρατηγικού Σχεδί-
ου Ανάπλασης του πρώην 
στρατοπέδου, και της μετα-
τροπής του σε Μητροπολι-
τικό Πάρκο, με ταυτόχρονη 
ανάδειξή του σε τόπο πολι-
τιστικής κληρονομιάς.

Τα κτήρια Β4 και Δ 
εντάσσονται κεντρικά του 
Μητροπολιτικού Πάρκου, 

στο ανατολικό άκρο του 
«ιστορικού τόπου». Γειτ-
νιάζουν με την κεντρική 
ιστορική πλατεία του στρα-
τοπέδου και μελλοντική 
πλατεία μνήμης του Μη-
τροπολιτικού Πάρκου, και 
σε άμεση γειτνίαση με το 
κτήριο Α3 που θα στεγά-
σει το Αρχαιολογικό Μου-
σείο με την έκθεση ευρημά-
των από τις ανασκαφές του 
Μητροπολιτικού Σιδηρο-
δρόμου της Θεσσαλονίκης. 
Τα συγκεκριμένα κτήρια 
κατασκευάστηκαν μετα-
ξύ 1895 και 1905, μετά την 
κατασκευή των κτηρίων 
στρατωνισμού.

Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού στο 
Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά

Σπουδαίες συνεργασί-
ες με μεγάλα ονόματα της 
μουσικής και του χορού, 
εντυπωσιακές παραγωγές, 
κορυφαίους καλλιτέχνες, 
αφιερωματικούς κύκλους, 
Διεθνές φεστιβάλ Μουσι-
κής Δωματίου και φεστι-
βάλ Μπαρόκ Μουσικής πε-
ριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
το χειμερινό καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα του Μεγάρου 

Μουσικής Θεσσαλονίκης.
Μεταξύ άλλων συνεχίζο-

νται το 5ο φεστιβάλ Μπα-
ρόκ Μουσικής, οι επιτυ-
χημένες συνεργασίες με 
κορυφαίους πολιτιστικούς 
φορείς της Θεσσαλονίκης,  
που θα μας μυήσουν στο 
πνεύμα των Άγιων Ημε-
ρών. (δείτε το πρόγραμμα 
στη σελ. 15).

Πολυδιάστατο το πρόγραμμα του 
Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης 

Το “Ανοικτό 
Κέντρο Εμπορίου 

– Δ. Γούναρη” 
ετοιμάζεται για τα 

Χριστούγεννα

Χριστουγεννιάτικες εκ-
δηλώσεις θα πραγματοποι-
ηθούν στο “Ανοικτό Κέ-
ντρο Εμπορίου –Open Mall 
Galerius”, στην περιοχή 
της οδού Δ. Γούναρη και 
της Πλατείας Ναβαρίνο.

Η κεντρική εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί το πρωί 
της Κυριακής 18 Δεκεμβρί-
ου, ενώ θα προηγηθεί εκδή-
λωση ανάμματος του Χρι-
στουγεννιάτικου δέντρου 
στις 7 Δεκεμβρίου 2022.

ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΡΟΛΩΝ 4,5ης ΓΕΝΙΑΣ 
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Σωλήνας ανεφοδιασμού
Ο σωλήνας ανεφοδιασμού 

είναι σταθερός και μόνιμος, 

ώστε να αποφεύγονται πιθα-

νά προβλήματα ανάπτυξης 

και σύμπτυξης.

Διαμόρφωση εμπρόσθιων 
πτερυγίων κάναρντ
Η διαμόρφωση με κοντινά 

κανάρντ/ πτέρυγα δέλτα εξα-

σφαλίζει ότι το Rafale παρα-

μένει ευέλικτο ακόμα και σε 

μεγάλες γωνίες προσβολής.

DASSAULT RAFALE PROTOTYPE

To Rafale B01 αποτέλεσε το διθέσιο πρωτό-

τυπο και ολοκλήρωσε την πρώτη του πτήση 

τον Απρίλιο του 1993. Το Β01 ήταν το πρώτο 

Rafale που πέταξε με ραντάρ RBE2 πολλα-

πλών τρόπων λειτουργίας, τοποθετημένο 

εντός του ανασχεδιασμένου ρύγχους.

Το Rafale F3 ήταν το πρώτο 

αεροσκάφους πλήρους εύρους, με 

δυνατότητα για επιχειρήσεις ανα-

χαίτισης, αντιπλοϊκές επιθέσεις και 

πυρηνική αποτροπή. Το Rafale F3 

παραδόθηκε και στα δύο σώματα.

Τα πρώτα 120 Rafale από αυ-

τές τις τρεις παρτίδες διέθεταν 

ραντάρ παθητικής ηλεκτρονικής 

σάρωσης (PESA) RBE2, αλλά στην 

τελική διαμόρφωσή του αεροσκά-

φους αυτό αντικαταστάθηκε με τη 

νέα έκδοση ενεργητικής ηλεκτρο-

νικής σάρωσης (ΑESA) του ίδιου 

ραντάρ, η οποία εγκαταστάθηκε 

και στα προηγούμενα αεροσκάφη.

Το Μελλοντικό Εναέριο Σύστημα 

Μάχης
Αυτή τη στιγμή βρίσκεται 

υπό ανάπτυξη το πρότυπο F4, 

το οποίο θα έχει βελτιωμένους 

αισθητήρες και σουίτα αυτο-

προστασίας, ενώ το προτεινό-

μενο F5 αναμένεται να εκτελεί 

επιχειρήσεις μέχρι την στιγμή 

ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΡΟΛΩΝ 4,5ης ΓΕΝΙΑΣ 
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Κινητήρες
O Μ88-2 χρησιμοποιεί 
προηγμένες τεχνολογί-
ες συμπεριλαμβάνοντας 
δίσκους συμπιεστή μόνι-
μων πτερυγίων και θάλαμο 

καύσης χαμηλής ρύπανσης 

με μειωμένες εκπομπές 
καυσαερίων.

Τεχνολογία στελθ
Η διατομή ραντάρ έχει 
ελαχιστοποιηθεί μέσω της 

χρήσης κατάλληλων υλικών 

και σχήματος, καθώς και 
των οδοντωτών άκρων της 

ακμής εκφυγής των πτε-
ρύγων και των πρόσθιων 
πτερυγίων ελιγμών.

αντικατάστασης του Rafale από 

ένα αεροσκάφος νέας γενιάς που 

θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του 

προγράμματος για το Μελλοντικό 

Εναέριο Σύστημα Μάχης (Future 

Combat Air System). Τα πρώτα 

Rafale αναβαθμίστηκαν επιτυχώς, 

αρχικά σύμφωνα με το πρότυπο 

F2 και στη συνέχεια ακολουθώ-

ντας το πρότυπο F3.

Σήμερα υπάρχουν παραγγε-

λία από τη Γαλλική Πολεμική 

Αεροπορία για 180 αεροσκάφη, 

ορισμένα από τα οποία θα είναι 

διθέσια Rafale B και μονοθέσια 

Rafale C για την αεροπορία, ενώ 

τα υπόλοιπα θα είναι μεταγωγικά 

μονοθέσια για το ναυτικό, που 

επιχειρεί αεροσκάφη από το αε-

ροπλανοφόρο Charles de Gaulle.

Το Rafale διαθέτει δύο κινη-

τήρες Snecma M88-2 turbofan, 

σχεδιασμένους ειδικά για το αε-

ροσκάφος με σκοπό να προσφέ-

ρουν μεγάλη ώση εντός περιορι-

σμένου σχετικά όγκου.

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ
•  Ένας οδηγός για τα σύγχρονα στρατιωτικά  

αεροσκάφη με πλούσια εικονογράφηση
•  Περιέχει λεπτομερή σχέδια όλων των  

σημαντικών τύπων αεροσκαφών
•  Παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του κάθε  

τύπου ξεχωριστά
• Dassault Rafale
• Lockheed Martin F-16
• Dassault Mirage 2000
• Eurofighter Typhoon
• Boeing F/A-18 Hornet
• Northrop F-5E/F Tiger I
• Lockheed Martin F-35 Lighting II
• Lockheed Martin C-130J Hercules
• Sukhoi Su-57

Με περισσότερα από 110 σύγχρονα σχέδια, το βιβλίο αυτό αποτελεί έναν απαραίτητο 
οδηγό αναφοράς για όσους ασχολούνται με τον μοντελισμό, αλλά και όσους  
τρέφουν ενδιαφέρον για τα σύγχρονα στρατιωτικά αεροσκάφη.

Διαστ 21x29εκ. Σελ. 160

Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις

www.malliaris.gr
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Κέντρου – Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης». (Παρατσί-
κογλου και Χρυσ. Σμύρνης γωνία, Ελευθέριο-Κορδε-
λιό. Είσοδος από Μοναστηρίου 417). Διάρκεια Έκθε-
σης: Σεπτέμβριος 2022 – Μάιος 2023. Ώρες λειτουρ-
γίας: 09.00-14.00 καθημερινά, εκτός Σαββάτου και 
Κυριακής. Απογευματινές επισκέψεις μόνο κατόπιν 
συνεννόησης. Πληροφορίες: Τμήμα Σχεδιασμού Πο-
λιτιστικών Δραστηριοτήτων, τηλέφωνο: 2310771033 
(ώρες επικοινωνίας: 9.00πμ – 14.00μμ).

“Ένα χειρόγραφο από τη Βενετία στη 
Θεσσαλονίκη. Σχόλια στην Οδύσσεια 

δια χειρός Ευσταθίου”

Η νέα περιοδική έκθεση με τίτλο “Ένα χειρόγρα-
φο από τη Βενετία στη Θεσσαλονίκη. Σχόλια στην 
Οδύσσεια δια χειρός Ευσταθίου” παρουσιάζεται στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης )Μανόλη Αν-
δρόνικου 6, τηλ. 2313 310201).

 H έκθεση, καρπός συνεργασίας του Αρχαιολο-
γικού Μουσείου Θεσσαλονίκης με την Αντιδημαρ-
χία Διαδημοτικής Συνεργασίας και Απόδημου Ελ-
ληνισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει 
για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό ένα σπάνιο 
χειρόγραφο του 12ου αιώνα, που φυλάσσεται στη 
Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας, τον Marcianus 
Graecus 460. Το χειρόγραφο διασώζει το μνημειώ-
δες έργο του λόγιου αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης 
Ευσταθίου Παρεκβολαὶ εἰς τὴν Ὁμήρου Ὀδύσσειαν 
και αποτελεί ένα εκτενέστατο και πλούσιο υπόμνημα 
σχολίων πάνω στην Οδύσσεια.

Ο Άγιος Ευστάθιος υπηρέτησε ως αρχιεπίσκοπος 
Θεσσαλονίκης περίπου από το 1178 έως και τον θά-
νατό του, γύρω στο 1195-1197. Το Μαρκιανό χειρό-
γραφο που ταξίδεψε από τη Βενετία στη Θεσσαλο-
νίκη είναι ιδιαίτερα πολύτιμο. 

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 20 Δεκεμβρίου 
2022.

Μια καρδιά γεμάτη ελληνική «πράσι-
νη» ενέργεια!… από την Αλεξάνδρα 

Γωγούση
Love, Sun, Energy….Μια καρδιά γεμάτη ελληνική 

«πράσινη» ενέργεια! Σ’ αυτό το τρίπτυχο εξελίσσεται 
η πρόσφατη καλλιτεχνική δημιουργία της δικηγόρου, 

….και εικαστικού Αλεξάνδρας Γωγούση που πρωτοπα-
ρουσιάστηκε στη διοργάνωση Art Thessaloniki στη 
ΔΕΘ.

«Εδώ και χρόνια δημιουργώ σιδερένιες καρδιές. 
Παράλληλα ως δικηγόρος έχω εξειδικευθεί στον 
ενεργειακό τομέα. Συνδύασα λοιπόν τις ενασχολή-
σεις μου, μεταφέροντας παράλληλα και ένα μήνυ-
μα: Να χρησιμοποιούμε εναλλακτικές πηγές ενέρ-
γειας. Μια καρδιά γεμάτη ενέργεια είναι μια γερή 
καρδιά, μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Με ενδιαφέρει η 
τεχνολογία και παρακολουθώ τις εξελίξεις», τονίζει η 
κ. Γωγούση.

Τα ελληνικά φωτοβολταϊκά 3ης γενιάς, είναι εκτυ-
πωμένα, πανάλαφρα, εύκαμπτα, ημιδιαφανή,  προ-
στατεύουν από τη βλαβερή UV ακτινοβολία και πα-
ράγονται στους Ταγαράδες στην πρώτη στον κόσμο 
μονάδα παραγωγής, από την ελληνική εταιρεία 
Organic Electronic Technologies.

Οι εφαρμογές  των τρίτης γενιάς ελληνικών ημιδι-
άφανων φωτοβολταϊκών είναι πολλές.  Είναι φορέ-
σιμα (wearables) και  ενσωματώνονται σε ρούχα, 
σε τσάντες, σε κτίρια, σε παράθυρα, σε τέντες και 
γενικά σε κάθε μικρή και μεγάλη επιφάνεια δημιουρ-
γώντας άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα..

Τελλόγλειο: «Ξεριζωμοί, 1922-2022. 
Μαρτυρίες μέσα από την Τέχνη»

Ιδιαίτερη είναι η σημασία της οδυνηρής επετεί-
ου της μικρασιατικής καταστροφής για την πόλη της 
Θεσσαλονίκης, μια κατεξοχήν προσφυγούπολη. 
Μετά το 1922 και την υποχρεωτική ανταλλαγή των 
πληθυσμών, η κατεστραμμένη από την πυρκαγιά 
του 1917 Θεσσαλονίκη υποδέχθηκε έναν τεράστιο 
αριθμό προσφύγων από τη Μ. Ασία (ανέρχονται σε 
120.000). Οι πρόσφυγες ενσωματώθηκαν σταδιακά 
στην κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης και, ου-
σιαστικά, συνέβαλαν στην αναγέννησή της και στη 
συγκρότηση της σύγχρονης μεγαλούπολης.

 Στην έκθεση του Τελλογλείου «Ξεριζωμοί, 1922-
2022. Μαρτυρίες μέσα από την Τέχνη», η οποία τελεί 
υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημο-
κρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, και θα εγκαι-
νιαστεί την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου στις 19:00, 
το θέμα προσεγγίζεται σε δύο ενότητες μέσα από 
εικαστικά κυρίως τεκμήρια. Η πρώτη ενότητα σχετίζε-
ται με την περίοδο της μικρασιατικής καταστροφής, 
η δεύτερη μεταφέρει το θέμα του Ξεριζωμού έξω 
από τα στενά τοπικά όρια της Μ. Ασίας και Ελλάδας 
σε πιο κοντινούς χρόνους, στο σήμερα.

 Στο πλαίσιο της επετειακής έκθεσης θα πραγμα-
τοποιηθούν παράλληλες εκδηλώσεις (ξεναγήσεις, 
ομιλίες, θεατρικά, συναυλίες) και πλούσια μουσείο-
εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις σχολικές 
βαθμίδες, ηλικίες και ομάδες.

 Διάρκεια έκθεσης έως και την Κυριακή 2 Απριλίου 
2023.

 Έκθεση με έργα ασθενών του Ψυχια-
τρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 

στην «Υδρία»

Το Ίδρυμα Πολιτισμού «Υδρία» Τάσου Φάλκου – 
Αρβανιτάκη και Τιτίκας Αρβανιτάκη, σε συνεργασία 
με το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ. 
Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ) και τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό 
Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) Δυτικού Τομέα 
Ψυχικής Υγείας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης 
Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν την έκθεση ζωγραφι-
κής «Τοπία Ψυχής».

 Η έκθεση αποτελείται από έργα που δημιούργη-
σαν ασθενείς του Ψ.Ν.Θ., οι οποίοι συμμετέχουν στα 
2 καλλιτεχνικά εργαστήρια που λειτουργούν εντός 
του Νοσοκομειακού Ιδρύματος. Η ζωγραφική δε 
χρησιμοποιείται απλά ως θεραπευτική απασχόληση 
αλλά ως μέσο έκφρασης και ως εργαλείο δημιουρ-
γίας κι επικοινωνίας. 

Η έκθεση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των 
κοινωνικών δράσεων του Ιδρύματος, που μετρά ήδη 
8 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς στο πολιτιστικό 
γίγνεσθαι της πόλης. Στεγάζεται σε ένα νεοκλασικό 
κτίριο στην οδό Παπαμάρκου 28, στην περιοχή της 
πλατείας Άθωνος. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 3 
Ιανουαρίου 2023. Πληρ. τηλ. 2310 221289.

“Μικρές Χειρονομίες” της Βάλλυς Νο-
μίδου στην γκαλερί «Λόλα Νικολάου»
Η γκαλερί «Λόλα Νικολάου» εγκαινίασε τη συ-

νεργασία της με τη γλύπτρια Βάλλυ Νομίδου, με την 
έκθεση “Μικρές Χειρονομίες”. Στις τρεις αίθουσες 
της γκαλερί παρουσιάζονται γλυπτά με θέμα την αν-
θρώπινη μορφή, καθώς και μια επιτραπέζια γλυπτική 
εγκατάσταση, η οποία εισάγει μια νέα κατεύθυνση 
στην καλλιτεχνική πορεία της Νομίδου.

 Η ιστορικός τέχνης Ελισάβετ Πλέσσα, η οποία 
υπογράφει το κείμενο που συνοδεύει την έκθεση, 
σημειώνει, μεταξύ άλλων:

 «…Μια σειρά από απροσδιόριστα, χειροποίητα 
αντικείμενα ενός βαθιά προσωπικού σύμπαντος 
παρατίθενται πάνω σε ένα μακρόστενο τραπέζι. Η 
βεβαιότητα των μεγάλων ανεξάρτητων μορφών δίνει 
εδώ τη θέση της σε πλάσματα μικρών χειρονομιών 
που συνυπάρχουν ασύνδετα μέσα σε μια σκηνικό-
τητα μικρής κλίμακας. Πολλαπλά προβλήματα μετα-
βαλλόμενων σχέσεων αλληλεξάρτησης και αλληλε-
πίδρασης ανάμεσα στα ετερόκλητα αυτά αντικείμε-
να επιζητούν στο τραπέζι τον κοινό τόπο της επίλυ-
σής τους, σχηματίζοντας τον χάρτη μιας εσωτερικής 
θραυσματικής ζωής». Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη, τηλ. 
2310 240416.

Eικαστικά - τέχνες
Συνέχεια από τη σελ. 4
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Από το Σάββατο 10 Δε-
κεμβρίου έως και τις 8 Ια-
νουαρίου 2023, θα λει-
τουργήσει ο Αστερόκοσμος 
στους χώρους της ΔΕΘ-
HELEXPO με σύνθημα «Η 
Ζωή σαν Παραμύθι», με νέα 
παιχνίδια για μικρούς και 
μεγάλους επισκέπτες, αλλά 
και με διαφορετικό στολι-
σμό. 

Οι επισκέπτες θα συνα-
ντήσουν για πρώτη φορά 
τέσσερα νέα, ιταλικά παι-
χνίδια, ένα γιγάντιο ποδο-
σφαιράκι όπου θα διεξαχθεί 
το 1ο Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα Ξωτικοποδοσφαί-
ρου και το Πάρκο Ξύλινων 
Παιχνιδιών.

Παράλληλα, εντός και 
εκτός των Περιπτέρων 
της ΔΕΘ (Περίπτερο 13 
και Εξωτερικός Χώρος) θα 
υπάρχουν τα 16 παιχνίδια 
Λούνα Παρκ και 2 παγοδρό-
μια. Στα περίπτερα 14 και 
15 θα υπάρχει ένας διαφο-
ρετικός στολισμός, το Σπί-
τι του Άη Βασίλη, το Ερ-
γαστήρι Κατασκευών, το 
Σπίτι της Έκπληξης που 

κάθε ημέρα θα έχει και κά-
τι διαφορετικό, το γιγάντιο 
Ποδοσφαιράκι και το Πάρ-
κο Ξύλινων Παιχνιδιών.

Στα ίδια περίπτερα οι 
επισκέπτες θα απολαμβά-
νουν καθημερινά παραστά-
σεις Καραγκιόζη, Μαγείας, 
Κουκλοθεάτρου, Εναέριων 
Ακροβατικών και Χορού 
ενώ προγραμματίζονται και 
πλήθος Θεατρικών, Μουσι-
κών και Χορευτικών παρα-
στάσεων καθώς και πολλά 
δρώμενα και εκπλήξεις.

Το κόστος του εισιτηρίου 
είναι 8 ευρώ με απεριόρι-
στη πρόσβαση στα παιχνί-
δια, τις παραστάσεις αλ-
λά και σε όλα τα δρώμενα. 
Θα λειτουργήσει από τις 
10/12/22 ως τις 8/1/23 με τα 
εξής ωράρια: Καθημερινές 
μέχρι 24/12: 17:00-23:00, 
Σάββατο – Κυριακή & από 
τις 24/12: 11:00-23:00. Δω-
ρεάν πάρκινγκ από την Πύ-
λη Εμπορίου. Ο Αστερόκο-
σμος πραγματοποιείται υπό 
την αιγίδα του MagicPark.

 «Αστερόκοσμος»  στους χώρους της ΔΕΘ

Ο κόσμος της δημιουργί-
ας, της έκφρασης και της 
φαντασίας, με όχημα την 
τέχνη του θεάτρου, ανοίγει 
και πάλι για όλες τις ηλικι-
ακές και κοινωνικές ομά-
δες μέσα από τα Χειμερινά 
Καλλιτεχνικά Εργαστήρια 
του ΚΘΒΕ.

 Φέτος πιο ενισχυμένος 
και ανανεωμένος από πο-
τέ ο θεσμός ξεκινά με ερ-

γαστήρια ανακάλυψης και 
εμπειρίας για παιδιά από 
3 ετών και άνω, θεατρο-
παιδαγωγικά για παιδιά 
του δημοτικού και βιωμα-
τικά θεατρικά  εργαστή-
ρια,για έφηβους και ενήλι-
κες, στο κέντρο της πόλης 
αλλά και στη Μονή Λαζα-
ριστών! Το ΚΘΒΕ, υπερα-
σπιζόμενο ένα θέατρο που 
αγκαλιάζει και απευθύνε-

ται σε όλους, χωρίς απο-
κλεισμούς, συνεχίζει το 
ταξίδι του με τα Καλλιτε-
χνικά Εργαστήρια παρέχο-
ντας για 4η χρονιά δωρεάν 
μαθήματα για ΑμεΑ. Για 
περισσότερες πληροφορί-
ες μπορείτε να επικοινω-
νείτε, από Δευτέρα έως και 
Παρασκευή, 10.00 π.μ. έως 
14.00 μ.μ. στο τηλέφωνο 
2315.200029.

Η Πολιτιστική Εταιρεία 
Επιχειρηματιών Βορείου 
Ελλάδος, σε συνεργασία με 
το Δίκτυο Ναυαρίνο και το 
Ίδρυμα Konrad Adenauer, 
διοργανώνουν το 10ο  Δι-
εθνές Συμπόσιο Θεσσαλο-
νίκης με θέμα: "Οι νέοι σε 
έναν ταραγμένο κόσμο: με-
ταξύ γεωστρατηγικών συ-
γκρούσεων και καθημερι-
νής ζωής". Το Συμπόσιο 
θα διεξαχθεί την Κυριακή 
11 Δεκεμβρίου, ώρες 10:00 
π.μ. – 3:00 μ.μ. ,στο κινη-
ματοθέατρο Ολύμπιον, στη 
Θεσσαλονίκη.

Στρέφοντας το βλέμμα 
στους νέους, η φετινή διορ-
γάνωση εστιάζει στο ευρύ-
τερο γεωπολιτικό περιβάλ-
λον, τις αλλαγές και τα νέα 
δεδομένα όπως είναι πιθανό 
να διαμορφωθούν μέσα στα 
επόμενα χρόνια, και να κα-
θορίσουν το διεθνές πλαί-
σιο για την επόμενη γενιά. 
Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο 
του φετινού Συμποσίου 
πραγματοποιείται έρευνα 
σε νέους ηλικίας 18-30 ετών 
που στόχο έχει να αναδείξει 
θέματα που απασχολούν τη 
νέα γενιά, όπως οι συνθή-
κες ζωής, η εθνική/ευρωπα-
ϊκή ταυτότητα, οι αξιακοί 
προσανατολισμοί, η πολιτι-
κή κουλτούρα, θέματα της 
θέσης τους ως πολίτες της 

κοινωνίας του σήμερα, αλ-
λά και ζητήματα της καθη-
μερινότητάς τους.

Το φετινό Συμπόσιο, πε-
ριλαμβάνει τρεις θεματικές 
ενότητες, με τη συμμετοχή 
κορυφαίων επιστημόνων 
και ερευνητών σε θέματα 
γεωστρατηγικής, καθώς 
και εκπροσώπους του δη-
μοσιογραφικού και δημο-
σκοπικού κλάδου για την 
παρουσίαση της έρευνας.

Η συμμετοχή στο Συμπό-
σιο είναι δωρεάν. Η γλώσσα 
εργασίας είναι τα αγγλικά 
με ταυτόχρονη μετάφραση 
στα ελληνικά. Μετά το πέ-
ρας του Συμποσίου, θα δο-
θούν πιστοποιητικά παρα-
κολούθησης.

Για περισσότερες πληρο-
φορίες επικοινωνήστε με 
την Πολιτιστική Εταιρεία 
Επιχειρηματιών Βορείου 
Ελλάδος, ώρες γραφείου, 
τηλ. 2310 551 754, e-mail: 
info@peebe.gr

Εικοσιένα παραγωγές 
περιλαμβάνει ο Καλλιτε-
χνικός Προγραμματισμός 
2022-2023, του Κρατικού 
Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.

Η διαμόρφωση του ρε-
περτορίου έχει δύο κατευ-
θύνσεις. Η πρώτη είναι η 
γενική έννοια του νόστου 
που θα διατρέξει όλη την 
τριετία της  θητείας μου 
και έχει να κάνει με τη νο-
σταλγία, την επαναφορά, 
την επανένωση με δυνάμεις 
καλλιτεχνικές της πόλης.

«Νόστος»: ανάγκη, διάθε-
ση επιστροφής. Πολλές από 
τις επιλογές συνεργατών 
μαρτυρούν την πρόθεση να 
αξιοποιηθεί τo θεατρικό και 

καλλιτεχνικό δυναμικό της 
πόλης, να επιστρέψει στον 
τόπο όπου ξεκίνησε ή διέ-
πρεψε στο παρελθόν. 

Η δεύτερη κατεύθυνση 

έχει να κάνει με τις φωνές 
των δημιουργών. Τι έχουν 
να πουν δηλαδή οι δημιουρ-
γοί μέσα από τις συγκυρίες 
τις οποίες αφουγκράζονται.

Για όλες τις ηλικίες και δωρεάν τμήματα ΑμεΑ 

Χειμερινά Καλλιτεχνικά Εργαστήρια ΚΘΒΕ 

10ο Διεθνές Συμπόσιο  
Θεσσαλονίκης

Καλλιτεχνικός Προγραμματισμός 2022-2023

Το Πανεπιστήμιο Μακε-
δονίας… στο κινητό σου, 
θα μπορούσε να είναι η πε-
ριγραφή της δωρεάν δι-
αδικτυακής εφαρμογής 
«myUoM», η οποία δίνει τη 
δυνατότητα στους φοιτη-
τές και τις φοιτήτριες του 
Πανεπιστημίου Μακεδονί-
ας να έχουν άμεση ενημέ-
ρωση για τις σπουδές τους, 
καθώς και όλες τις πληρο-
φορίες που χρειάζονται για 
την καθημερινή τους πα-
ρουσία στο Ίδρυμα.

Η νέα εφαρμογή, που δη-
μιουργήθηκε από την Κοι-
νότητα Ανοικτού Λογισμι-
κού του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας διατίθεται με 
άδεια χρήσης MIT, -μια 
άδεια ελεύθερου λογισμι-
κού που δημιουργήθηκε 
στο Τεχνολογικό Ινστιτού-
το της Μασαχουσέτης- και 
έτσι η εφαρμογή μπορεί να 
υιοθετηθεί δωρεάν και από 

τα άλλα Πανεπιστήμια της 
χώρας.

Η Κοινότητα Ανοιχτού 
Λογισμικού του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας, επι-
στημονικά υπεύθυνος της 
οποίας είναι ο καθηγητής 
του Τμήματος Εφαρμοσμέ-
νης Πληροφορικής Άγγε-
λος Σιφαλέρας, είναι μια 
ομάδα που σκοπό έχει να 
γνωστοποιήσει και να προ-
ωθήσει το Ελεύθερο Λογι-
σμικό, Λογισμικό Ανοικτού 
Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και το 
Open Source Hardware.

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας… στο 
κινητό κάθε φοιτητή και φοιτήτριας
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Πέμπτη 

1 Δεκεμβρίου
Μονή Λαζαριστών (τηλ. 2315 
200000): «Ο ΜΠΑΜΠΑΣ Ο ΠΟ-
ΛΕΜΟΣ» του Ιάκωβου Καμπανέλ-
λη. Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος 
Ασπιώτης. ΚΘΒΕ

Παρασκευή 

2 Δεκεμβρίου
Βασιλικό Θέατρο: «ΓΚΑΡΗΣ, ΤΟ 
ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ». Σκηνοθεσία: Τάσος 
Πυργιέρης. Μουσική: Δημήτρης 
Μαραμής Βασισμένο στο ομώ-
νυμο παραμύθι της Τασούλας 
Επτακοίλη. Θεατρική διασκευή: 
Βαγγέλης Κουφάκος. ΚΘΒΕ.
Πολυχώρος Μαλλιάρης-Παιδεία 
«Ανατόλια» (Δ. Γούναρη 39, Κα-
μάρα, τηλ. 2310 277113): Εκδή-
λωση – βιβλιοπαρουσίαση των 
εκδόσεων «Γράφημα».

Σάββατο 

3 Δεκεμβρίου
Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ.: Συναυ-
λία “Σεχραζάτ” , από την Κρατική 
Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Διεύ-
θυνση της ορχήστρας Ελένη Πα-
πακυριάκου. Πληροφορίες: Εκ-
δοτήριο Κ.Ο.Θ. Λεωφόρος Νίκης 
73, τηλ. 2310 236990 (Δευτέρα-
Παρασκευή 08:00-15:00). 

Κυριακή 
4 Δεκεμβρίου 
Αίθουσα Κ.Ο.Θ. «Σόλων Μιχαη-
λίδης»: Κουιντέτο Ξύλινων Πνευ-
στών Συμφωνικής Ορχήστρας 
Θεσσαλονίκης. Ώρα 12 μ. Πληρ. 
τηλ. 2310 236990
Δευτέρα 

5 Δεκεμβρίου
Δημαρχείο Θεσσαλονίκης (αί-
θουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 
Β. Γεωργία Α’ 1, πληρ. τηλ. 2310 
277113): Ο Οργανισμός Μαλ-
λιάρης-Παιδεία και οι «Αυτόπτες 
Μάρτυρες», Μπάμπης Γιαννακί-
δης, Λάζαρος Θεοδωρακίδης, 
Χρήστος Καραγιαννόπουλος, 
Γιάννης Κεσσόπουλος, παρουσι-
άζουν το λεύκωμα «Η Θεσσαλο-
νίκη σε εικόνες – 120 καρέ μέ-
σα από τον φακό τεσσάρων δη-
μοσιογράφων. Ώρα 6.30 μ.μ.
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονί-
κης: Κύκλος διαλέξεων «Ο Αρι-
στοτέλης σήμερα». Μία συνερ-
γασία του Μεγάρου Μουσικής 
Θεσσαλονίκης με το Διεπιστη-
μονικό Κέντρο Αριστοτελικών 
Μελετών του Α.Π.Θ.

Τετάρτη 
7 Δεκεμβρίου
Πλατεία Αριστοτέλους: Άναμμα 
Χριστουγεννιάτικου Δέντρου. 
Θα ακολουθήσει μουσικό πρό-
γραμμα. Ώρα 6 μ.μ.

Πέμπτη 
8 Δεκεμβρίου
Μονή Λαζαριστών – Μικρό Θέα-
τρο: «ΑΓΓΕΛΑ» του Γιώργου Σεβα-
στίκογλου. Δραματουργική επε-
ξεργασία-Σκηνοθεσία: Δημήτρης 
Μπίτος. 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονί-
κης: Χριστούγεννα στο Μέγαρο: 
Εορταστική συναυλία με την Ορ-
χήστρα και τη Χορωδία του ΠΑ-
ΜΑΚ. Σε συνεργασία με το ΤΜΕΤ 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Παρασκευή 
9 Δεκεμβρίου
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονί-
κης: Χορός στο Μέγαρο: «Bright 
Future». Επίσης, 12 Συνέδριο Co 
Museum . Σε συνεργασία με το 
Βρετανικό Συμβούλιο, το Μου-
σείο Μπενάκη & το Γενικό Προ-
ξενείο των ΗΠΑ στη Θεσσαλο-
νίκη.
Πολυχώρος Μαλλιάρης-Παιδεία 
«Ανατόλια» (Δ. Γούναρη 39, Κα-
μάρα, τηλ. 2310 277113): Πα-
ρουσίαση του βιβλίου «Άγια Οικο-
γένεια», του Αντώνη Ε. Χαριστού, 
εκδόσεις Γράφημα, ώρα 7 μ.μ.

Σάββατο 
10 Δεκεμβρίου
Βασιλικό Θέατρο: «ΌΠΟΙΟΣ ΘΕ-
ΛΕΙ ΝΑ ΧΩΡΙΣΕΙ… ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΤΟ 
ΧΕΡΙ ΤΟΥ» του Γιώργου Καπουτζί-
δη. Σκηνοθεσία: Γιώργος Καπου-
τζίδης. ΚΘΒΕ. 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονί-
κης: Χορός στο Μέγαρο: «Bright 
Future». Η Κ.Ο.Θ.  στο Μέγαρο: Ο 
Κυπριανός Κατσαρής ερμηνεύει 
Λιστ. Μια συμπαραγωγή του Με-
γάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης 
με την Κρατική Ορχήστρα Θεσ-
σαλονίκης.
HELEXPO – ΔΕΘ (Εγνατίας 154): 
Εγκαινιάζεται ο Αστερόκοσμος. 
Διάρκεια έως 8 Ιανουαρίου.

Κυριακή 
11 Δεκεμβρίου
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονί-
κης: Κύκλος Εκπαιδευτικών Προ-
γραμμάτων- 12ο Εργαστήρι Σύγ-
χρονης Μουσικής. Σε συνεργα-
σία με το Τμήμα Μουσικών Σπου-
δών ΑΠΘ.
Κινηματοθέατρο Ολύμπιον: Η 
Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματι-
ών Βορείου Ελλάδος, σε συνερ-
γασία με το Δίκτυο Ναυαρίνο και 
το Ίδρυμα Konrad Adenauer, δι-
οργανώνουν το 10ο Διεθνές Συ-
μπόσιο Θεσσαλονίκης με θέ-
μα: Οι νέοι σε έναν ταραγμένο 
κόσμο: μεταξύ γεωστρατηγικών 
συγκρούσεων και καθημερινής 
ζωής. Ώρες 10:00 π.μ. – 3:00 μ.μ. 
Πληρ. τηλ. 2310 551 754.

Πέμπτη 
15 Δεκεμβρίου
Κάτω Φουαγιέ Βασιλικού Θεά-
τρου: Πρεμιέρα. «Η ΠΙΝΑΚΟΘΗ-
ΚΗ ΤΩΝ ΗΛΙΘΙΩΝ»  του Νίκου Τσι-
φόρου. Σκηνοθεσία: Ανδρομάχη 
Χρυσομάλλη. ΚΘΒΕ.

Παρασκευή 
16 Δεκεμβρίου
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλο-
νίκης: Χριστούγεννα στο Μέ-
γαρο: Janoska Ensemble Goes 
Symphonic The Christmas 
program. Συνεργασία του Με-
γάρου Μουσικής Θεσσαλονί-
κης με τη Διεύθυνση Πολιτισμού 
– Τουρισμού Δήμου Θεσσαλονί-
κης
Πολυχώρος Μαλλιάρης-Παιδεία 
«Ανατόλια» (Δ. Γούναρη 39, Κα-
μάρα, τηλ. 2310 277113): Πα-
ρουσίαση του βιβλίου της Αγλαΐ-
ας Μπλιούμη «Αποχαιρέτα την τη 
Στουτγάρδη, Αστυάνακτα». Ώρα 
6/30 μ.μ.

Σάββατο 
17 Δεκεμβρίου
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονί-
κης: Αφιέρωμα για τα 100 χρό-
νια από τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή: «Στο’ πα και στο ξανα-
λέω». Συναυλία με τους Ελένη Βι-
τάλη, Σοφία Παπάζογλου, Κώστα 
Τριανταφυλλίδη και ΤΑΚΙΜ. Μια 
συμπαραγωγή του Μεγάρου 
Μουσικής Θεσσαλονίκης με την 
«Pure Amke».

Κυριακή 
18 Δεκεμβρίου
Ιωνική Εστία Θεσσαλονίκης: Εκ-
δήλωση. Α' Μέρος: Ομιλία της 
κ. Αγγελικής Ταλιγκάρου Γιαλί-
δου με θέμα " Τα Χριστούγεν-
να στον Παπαδιαμάντη". Β' Μέ-
ρος: Συναυλία/Παρουσίαση του 
εκπαιδευτικού μουσικού έργου 
για παιδιά: " SOLFEGGIO AΩ.gr 
" της Έλλης Ζαχαροπούλου (Κα-
θηγήτρια ΚΩΘ, πιανίστα, συνθέ-
της) με την συμμετοχή νεαρών 
μουσικών, δόκιμων μελών του 
Συλλόγου μας. Αφήγηση από 
τον ηθοποιό Νικόλα Παπάζογλου. 
Ώρα 11.30 π.μ.
Δημητρίου Γούναρη – Πλατεία 
Ναβαρίνου: Χριστουγεννιάτικη 
εκδήλωση του Ανοικτού Κέντρου 
Εμπορίου Δ. Γούναρη. Ώρα 11 
π.μ.

Δευτέρα 
19 Δεκεμβρίου
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονί-

κης: Χριστούγεννα στο Μέγαρο-
Χριστουγεννιάτικη Συναυλία της 
Μεικτής Νεανικής Χορωδίας του 
Συλλόγου Φίλων Μουσικής Θεσ-
σαλονίκης. Διοργάνωση του Συλ-
λόγου Φίλων Μουσικής Θεσσα-
λονίκης σε συνεργασία με το 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονί-
κης.
Δημοτική Βιβλιοθήκη Συκεών: Πα-
ρουσίαση των βιβλίων της Ελίνας 
Μαρμαρίδου, εκδόσεις Μαλλιά-
ρης-Παιδεία.

Τετάρτη 
21 Δεκεμβρίου
ΘΕΑΤΡΟ ΕΜΣ : «ΤΙΤΑΝΕΣ» του Ευ-
ριπίδη Λασκαρίδη. Σκηνοθεσία, 
Χορογραφία & Σκηνογραφία: Ευ-
ριπίδης Λασκαρίδης. ΚΘΒΕ
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πεύκων: Πα-
ρουσίαση των βιβλίων της Ελίνας 
Μαρμαρίδου, εκδόσεις Μαλλιά-
ρης-Παιδεία.

Πέμπτη 
22 Δεκεμβρίου
ΘΕΑΤΡΟ ΕΜΣ : «ΤΙΤΑΝΕΣ» του Ευ-
ριπίδη Λασκαρίδη. Σκηνοθεσία, 
Χορογραφία & Σκηνογραφία: Ευ-
ριπίδης Λασκαρίδης. ΚΘΒΕ
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονί-
κης: Χριστούγεννα στο Μέγαρο: 
Όπερα «Ο Τεμπέλης Δράκος». 
Σε συνεργασία με τη MOYSA. 
Μια συμπαραγωγή του Μεγά-
ρου Μουσικής Θεσσαλονίκης 
με την «Pure Amke». Επίσης, Χρι-
στούγεννα στο Μέγαρο: The 
Italian Tenorssing with MOYSA. 
Μια συμπαραγωγή του Μεγά-
ρου Μουσικής Θεσσαλονίκης 
με την Intershow.

Παρασκευή 

23 Δεκεμβρίου
ΘΕΑΤΡΟ ΕΜΣ : «ΤΙΤΑΝΕΣ» του Ευ-
ριπίδη Λασκαρίδη. Σκηνοθεσία, 
Χορογραφία & Σκηνογραφία: Ευ-
ριπίδης Λασκαρίδης. ΚΘΒΕ
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονί-
κης: Χριστούγεννα στο Μέγαρο: 
Όπερα «Ο Τεμπέλης Δράκος». 
Σε συνεργασία με τη MOYSA. 
Μια συμπαραγωγή του Μεγά-
ρου Μουσικής Θεσσαλονίκης 
με την «Pure Amke».

Σάββατο 
24 Δεκεμβρίου
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονί-
κης: Χριστούγεννα στο Μέγαρο: 
Όπερα «Ο Τεμπέλης Δράκος». 
Σε συνεργασία με τη MOYSA. 
Μια συμπαραγωγή του Μεγά-
ρου Μουσικής Θεσσαλονίκης 

με την «Pure Amke».

Σάββατο 
31 Δεκεμβρίου
Πλατεία Αριστοτέλους: Πρωτο-
χρονιάτικη Συναυλία.

Κυριακή 
1 Ιανουαρίου
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονί-
κης: Συναυλία της Κρατικής Ορ-
χήστρας Θεσσαλονίκης. Carl 
Orff.

Δευτέρα 
2 Ιανουαρίου
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονί-
κης: Συναυλία της Κρατικής Ορ-
χήστρας Θεσσαλονίκης. Carl 
Orff.

Τετάρτη 
18 Ιανουαρίου
Θέατρο ΕΜΣ: Πρεμιέρα. «ΕΡΩ-
ΤΟΚΡΙΤΟΣ» του Βιτσέντζου Κορνά-
ρου. Διασκευή -Σκηνοθεσία: Αρ-
γυρώ Χιώτη. ΚΘΒΕ. Από 18/1.

Σάββατο 
21 Ιανουαρίου
Βασιλικό Θέατρο: Πρεμιέρα. «Η 
ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ» 
του Κάρλο Γκολντόνι. Μετάφρα-
ση: Γιώργος Δεπάστας. Σκηνοθε-
σία: Γιάννης Σκουρλέτης. ΚΘΒΕ.

Κυριακή 

22 Ιανουαρίου
Ιωνική Εστία Θεσσαλονί-
κης:Τιμητική εκδήλωση για τον 
Επίτιμο Πρόεδρο της Ιωνικής 
Εστίας, Oμότιμο Kαθηγητή ΑΠΘ, 
κ. Νίκο Γρ. Ζαχαρόπουλο.
Στην εκδήλωση συμμετέχει σύ-
νολο μουσικής δωματίου με κα-
ταξιωμένους μουσικούς της πό-
λης μας. Θα ακολουθήσει η κο-
πή βασιλόπιτας. Ώρα 11.30 π.μ. 

Πέμπτη 
2 Φεβρουαρίου
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλο-
νίκης: Zootechnia, η μοναδική 
εξειδικευμένη έκθεση στον το-
μέα της κτηνοτροφίας και πτηνο-
τροφίας στην Ελλάδα. 

Παρασκευή 
10 Φεβρουαρίου
Μονή Λαζαριστών – Μικρό Θέα-
τρο: Πρεμιέρα. «Σ’ ΕΣΑΣ ΠΟΥ ΜΕ 
ΑΚΟΥΤΕ»  της Λούλας Αναγνω-
στάκη. Σκηνοθεσία: Χρήστος Θε-
οδωρίδης. ΚΘΒΕ.

Το πολιτισμικό ημερολόγιο παρουσιάζει ορισμένες από τις εκδηλώσεις 
που είναι προγραμματισμένες για Δεκέμβριο – Ιανουάριο. Συνιστάται 
πριν προγραμματίσετε την έξοδο σας, να επικοινωνήσετε με τους χώ-
ρους εκδηλώσεων. Οι τηλεφωνικοί αριθμοί καταγράφονται στην πρώ-
τη εμφάνιση του φορέα στο Ημερολόγιο. Μπορείτε να ενημερώνεστε 
καθημερινά μέσω της e-φημερίδας μας politismika.gr

Η καθημερινή σας ενημέρωση για τα 
πολιτιστικά δρώμενα και την επικαιρότητα 

• πολιτισμικό ημερολόγιο • συνεχής ροή ειδήσεων
• www.politismika.gr: διαπιστευμένο μέλος του μητρώου online media

www.



και e-φημερίδα πολιτιστικών εκδηλώσεων www.politismika.gr

Είναι μια συλλογική ενότητα 
εικόνων και μνημείων της πό-
λης, η οποία καταγράφει και 
άγνωστες πτυχές και στιγμές 
της καθημερινότητας της Θεσ-
σαλονίκης. 

 Η έκδοση συμπληρώνεται 
με σύντομο ιστορικό σημεί-
ωμα και χρονολογικό πίνακα 
από την ίδρυση της Θεσσα-
λονίκης, το 315 π.Χ., έως το 
2006, του αείμνηστου Απόστο-
λου Βακαλόπουλου, που ενη-
μερώθηκε από το 2007 μέχρι 
σήμερα, από τη συντακτική 
ομάδα των εκδόσεών μας.

Προδιαγραφές: σχήμα: 22x30cm, σελίδες: 160, χαρτί gloss 150gsm. Δίγλωσσο (ελληνικά-αγγλικά).

Ένα φωτογραφικό λεύκωμα πολυτελείας, στη συμβολική τιμή των 23,50 ευρώ, σε συσκευασία δώρου.
Ένα ανεκτίμητο δώρο για εσάς και τους φίλους σας!

Θα το βρείτε στα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο.

MOΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
Ένα βιβλίο. Μια πόλη. Μια ιστορία 2.300 και πλέον ετών. ΔΙΓΛΩΣΣΟ

120 frames through the lens of four journalists120 καρέ μέσα από τον φακό τεσσάρων δημοσιογράφων
H ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣE ΕΙΚΟΝΕΣ THESSALONIKI IN IMAGES
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Οδός Φιλικής Εταιρείας (2021) 
Η ώρα που η κυρία τινάζει τα χαλιά της! Απίστευτο κλικ!  
Τι πιο φυσιολογικό γι’ αυτήν, να τινάζει τα χαλιά της με φόντο 
τον Λευκό Πύργο... Από την άλλη, λες κι ο Λευκός Πύργος την 
κοιτάει και της στέλνει την καλημέρα του! Ξέχασε κι ο ίδιος τη 
βαριά σκιά του. Εξαγνίστηκε από μόνος του. Κομμάτι της ζωής 
μας ο Πύργος. Θεσσαλονίκη μου...

Αλεξάνδρα Γωγούση – Δικηγόρος 

Filiki Etairia Street (2021)
The moment when the lady is shaking her rugs out! What an 
amazing shot! What’s more normal for her than to shake her 
carpets with the White Tower in the background... On the other 
hand, it’s as if the White Tower is looking at her and sending her 
a good morning message! It forgot its own heavy shadow. It puri-
fied itself. The Tower is part of our life. My Thessaloniki...

Alexandra Gogousi – Lawyer
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Η διαφυγή

Αντεστραμμένη προο-
πτική, άνοιγμα της μα-
τιάς στο μπλε, διαφυγή 
προς τα πάνω και προς 
τα έξω. Σε πείσμα των 
«κλειστών» καιρών η 
πόλη ανασαίνει.
Μ’ αρέσει να κοιτάω 
ψηλά, ανοίγομαι στο(ν) 
Άλλο, ζω. 

Νανά Βαλδραμίδου Φι-
λόλογος - Πανεπιστήμιο 

Κύπρου

Τhe escape

Inverted perspective, 
allocation of the gaze 
to the blue, escaping 
upwards and outwards. 
Despite the times of 
“restriction”, the city is 
breathing.
I like to look up, I open 
myself to the Other, I 
live.

Nana Valdramidou 
Philologist - University 

of Cyprus
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Ομπρέλες που… «σκεπά-ζουν» το μάτι της πόλης
Στην παραλία της πόλης το μάτι ταξιδεύει ανάλαφρα από τον Θερμαϊκό, στον Όλυ-μπο, στο λιμάνι, στις δυτικές πεδιάδες και στις… πύλες του Αιγαίου στο Καραμπουρνού. Κι όταν μετά το πάρτι αποχαιρε-τισμού του ήλιου εστιάζει στον ουρανό, οι ομπρέλες ρίχνουν τις φωτεινές σκιές τους, το χαϊδεύουν, το...παιδεύουν, το προστατεύουν. Το μάτι της πόλης…

Περικλής ΓλενταδάκηςΔημοσιογράφος - Δημοτικό Ρα-διόφωνο Θεσσαλονίκης FM100

Umbrellas that... “cover” the eye of the city
At the waterfront of the city, the eye travels easily from Thermaikos, to Olympus, to the port, to the western plains and to... the gates of the Aegean in Karaburnou. And after the farewell party for the sun, when the eye focuses on the sky, the umbrellas cast their bright shadows, they caress it, they torture it, they protect it. The eye of the city...

Periclis GlentadakisJournalist - Municipal Radio of Thessaloniki FM100
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Δειλινό στο Λιμάνι  

της Θεσσαλονίκης (2006) 

Η κρυφή και κατά πολλούς 

απόκρυφη γοητεία της Θεσ-

σαλονίκης είναι τα ιστορικά 

κτίριά της. Μια αρχιτεκτονική 

απεικόνιση αλλοτινής εποχής 

τόσο κοντά και συνάμα τόσο 

μακριά μας. Μακριά μας, δεδο-

μένης της χρονικής απόστασης 

κατασκευής τους (πριν από 

120 χρόνια περίπου), και δίπλα 

μας, γιατί σπάνια συναντάει 

κανείς, οπουδήποτε, αντίστοι-

χες κατασκευές που εναρμονί-

ζονται αρμονικά στον σημερινό 

αστικό ιστό της πόλης μας.

Στέφανος Χατζημανώλης Του-

ριστικός πράκτορας

Dusk at the Port  

of Thessaloniki (2006)

The hidden and, for many, the 

occult charm of Thessaloniki 

consists of its historical 

buildings. An architectural 

depiction of another era so 

close and at the same time so 

far away from us. This era is 

far back since these building 

were constructed long ago 

(approximately 120 years ago), 

but at the same time it is next 

to us because one rarely meets 

similar constructions that fit 

harmoniously into the current 

urban fabric of our city.

Stefanos Chatzimanolis 
Τourist agent

Είναι η πόλη μας, η Θεσσαλονίκη. Είναι οι άνθρωποι, τα μνημεία, οι αρχαιολογικοί χώροι. Το σήμερα.
Η σύγχρονη Θεσσαλονίκη μέσα από τον φακό τεσσάρων διακεκριμένων δημοσιογράφων. «Αυτόπτες μάρτυρες»  

με 120 φωτο-καρέ, με κείμενα-λεζάντες από 100 και πλέον προσωπικότητες της δημόσιας ζωής.

Μπάμπης Γιαννακίδης

Λάζαρος Θεοδωρακίδης

Γιάννης Θ. Κεσσόπουλος

Χρήστος Καραγιαννόπουλος

Βιβλιοπωλεία - εκδόσεις- εκδηλώσεις 
� Δημ. Γούναρη 39, στην Καμάρα, τηλ. 2310 277113
� Eρμού 53, γωνία Αριστοτέλους, τηλ. 2310 252888

� 25ης Μαρτίου 51, Ν. Ευκαρπία, τηλ. 2310 640577
� e-shop: www.malliaris.gr


