ΤΑΝΕΑΤΗΣ «ΤΕΧΝΗΣ»
. Απü τò αρχÝò Οκτωβρßου ωò το τÝλοò Ιανουαρßου η ΠεφαματιτÞ

Σκη\,Þ τηò «ΤÝχιηιò» παρουσßασε στο θÝατρο «¶νετον», σε σι),
νεργασßα με τον ΔÞμο Θεσσαλονßκηò (Διεýθυνση Πολιτισμοý και
Τουρισμοý, ΤμÞμα ΔιοπÜνωση,ò Εκδηfu;σεων και ΦεσÞβßλ), την
Οδýσσεια, θεατρικÞ μεταφορÜ του ομηρικοý Ýπουò, μια παρÜσταση για θεατÝ,ò κÜθε ηλικßα'ι. Εκτüò απü ηò πρωινÝò παραστÜτη_ò Κυριακη,ò, δüθηκαν τιò καθημερινξ πο}-}.Ýò παραστÜσεζ
για σ"το),εßα ü},ιον των βαθμδων,

σειò

. Η Διευθýντρια του Αρχαιολογικοý Μουσεßου Θεσσαλονßκηò κ,
προσκαλεß τα μÝλη τηò «ΤÝχιηò» στη
Πολυξþη ΑδÜμ-ΒεΕlη
νÝα Ýκθεση Ραιü?στüò- Θεσσýονßκη, Αρ7ριüτητεò σ'Ýνα τα(jδτ
προσφ0,.ι.ßò, Εγκαßνια: ΤετÜρτη 2 Μαρτßου, þρα Ι9,00.
. Το Αρχαιολογικü Μουσεßο Θεσσαλονßκηò και ο Σýνδεσμοò των
Φß).ων του Μουσεßου προσκαλοýν τα μÝλη τηò «ΤÝχνηò» στην
Ýκθε-ση j0 χρüwα φß.οι, Η ιιιτορßα τοιι Συι,δÝσμου των Φßλων του
Αρ/αιο),ο"|ικοý Μουσεßου Θεσσd-ò,»ßκηò, Εγκαßνια: ΚυριακÞ 28
Φεβρουαρßου, þρα Ι Ι,00.

Παρακαλοýμε τα μÝλη μαò να σημειþσουν οτι
ο Τραπεζικüò μαò Λογαριασμüò ιlλλαξε
και Lßνσι ενιαßοò για ΣιJνδρομÝ: και ΔωρLÝζ:
ΤρÜπεζα ΑΙΡΗΑ ΒΑΝΚ
Αριθμüò Λογαριασμοý ¼ψεωò:
Ε{800-2002000033

ΙΒΑΝ: GR440ι40848084800-2002000033

Το γραφεßο

καιη βιβλοθÞκη τηò «ΤΕΧΝΗΣ» εßναι ανοικτÜ

Τρßτη και ΠÝμπτη. l0,00-Ι3,00,

«ΤΕΧΝΗ» ΜΑΚΕΔοΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣαχτοιJρη Ι ]. Ανω Πüλη. 5,1ο ,}2 Θεσσσλονßκη
Τηλ.: 23 Ι0-276725 & 23 Ι 0-222 Ι 30, Φαξ: 23 Ι 0-222 Ι 30
Η7€κτρονικÞ διεýθυνση : tchnithe@oι€net, gr
Ιστοσελßδα: \ir'\V\V.tehni,thes, gι

«ΤΕΧΝΗ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΜΑΡΤΙοΥ - ΙοΥΝΙοΥ 20ι6

«ΤΕΧΝΗ»
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑγαπÞßοß φßλοι, αγαrτητÝò φßλεò,
Η τακοκÞ Γε.ιικÞ Συνι9ε,υσÞ μαò Ýτνε την Κυριακη Ι 7 Ιανουατην εκ)ωγÞ των μελß)ν του νÝου
ρßου 20Ι6 και οΙοκ},ηρþθηκε με
στη συνÝχεια συγκροτÞθηκαν σε
τα
οποßα
Συμ|}ουλßου,
Διοιιοlτικοý

Γεωρσþμα ωò εξÞò:Νικηφüροò ΠαπανδρÝου, πρüεδρο,ò, Ευωμßα

Χρυσοýλα Σαατσüγλου-fΙα,
γιÜδου-Κοýιτοτρα, α' αιτιπρüεδφò,
ΤαμπÜκη,
ΣσπΦþ
ιÞ" "ραμμσιΙοζ,
λιαδε)η, β' σντιπηüεüροò,
Κο,
ΠÝτροò Μαρτινßδηò, ταμßαò, Βικτωρßα ΒικτωρÜτου, Αναστασßα
ΚορνÝτη, ΣτÝΜα Συß,αßου, μÝλη
¸λσα
ρßτσογλου-ΜοσχοβÜκου,
και ΧρÞστοò Κοτζαμανßδηò. Μ αρßα ΛιτσαρδÜκη, αναπß,ηρωματικÜ
μÝλη.

Στη ΣυνÝ7€υση Ý^/ινε απολογισμüò των δραστηριοτÞτων τηò
προηγοýμειηò χρονιÜò, συζητηθηκε το οικονομlκü πρüβλημα που
αττιμετωπßζει η Εταιρεßα στα δýσκο},α χ.ρüνια τηò κρßση'ß, καθþ,
και προτÜσειò για τη μεΙ,λοιτικη μαò δρÜση, ΣχετικÜ με τη συß,καλογÞ εικαστικþν Ýργων τη,ò «ΤÝχιηò», η οποßα, λüγω Ýλ)ιειψηò
τÜþληò στÝγηò, παραμÝνει αναξιοποßητη και σε προβληματικÝò
να
συνθÞκεò φýλαξηò και συντÞρησηò, η ΣυνÝ}€υση αποφÜσισε
στο
δα"-εισμοý,
παραχωρηθεß, με το σýστημα του μακροχ)üνιου
Τελλüγλειο 'Ιδρυμα Τεβþν του ΑΠΘ. üßου θα Ýχει στοιχειþδη
στο
αξιοποßηση και ασφαλÞ προστασßα, ¹δη προγραμματßζεται
ΤÝλλüγ)ειο Ýκθεση των Ýργων ζωγραφικÞò, στιò αρχÝò του 20Ι7,
Επßσηò αποφασßστηκε να ενταχθεß η θεατρικÞ μα,ò βιβλιοθÞκη στη
ΒιβλιοθÞκη του ΤμÞματοò ΘεÜτρου του ΑΠΘ, üτου θα αξιοτοικαι καλλιτεχνþν τηò σκηlηò,
ηθεß απü τη νÝα γδ,νιÜ θεατρολüγων
Γlα τουò επüμενουò μÞνεò προγραμματßξουμε ενδιαφÝρουσε,ò

εκδηλþσειò λüγου. εlκüναò και μουσικÞò, ξεναιησειò, μορφζDτι,
κιò εκ(ßΓουÝ:, \πιJυ,: και οt,ο σΦιLρþματσ: ε\,α στον ποιητÞ
Γιþργο Σαρα\,τÜρη και Ý¾α στον ιστορικü τηò τÝβηò Χρýσανθο
ΧρÞστου, Ελπßζουμε üτι ανταπüκριση των μεß,þ\, μαò θα εßναι
üπωò σD\ηθωò μεγÜλη.

ßΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΑΣ / ΛΟΓΟΥ
Τρßτη 22 Μαρτßου

ΔιδÜσκονταò την τÝχ,^η σε παιδιÜ
Με 4 πßνακεò απü την εικαστικη συ».ογÞ τηò «ΤÝηηò» πραγματοτÜξεò,
ποιÞθηκαν καινοτüμεò εκπαιδειτικÝò δρÜσειò σε σχολκÝò
Συλαßου
ΣτÝλλα
και
η
ΠαρουσιÜζουν η Σαπφþ ΤαμπÜκη
¿ρα 20,00
Αν,
Αρχαιο},ογικü Μουσεßο Θεσσαλονßκηò, αßθουσα Μανüληò
δρüνικοò

Τρßτη Ι9 ΑrρýßοD
Η πd.ιτικÞ γελοι ογ ρ αφß α :

Χαwφποý,ο
Απι) τον Γουß.ιαμ Χüγκορθ ιrτον ΑρκÜ και τοι ΔημÞτρη
σ'
συμτυκνþνονßαι
πþò
Σχüλια στο πιο ιδεþδεò πεδßο λιτüτηταò:

Ω

σκαρßφημα συμβολισμοß, υπερβολÝò, αναß,ογßεò, ειρωνεßεò,
και επισαρκασμüò, ιδεολογßεò, αρüτητα κι απελπισßα, ιστορßα
καιρüτητα.
Ομιλßα του ΠÝτρου Μαρτινßδη
¿ρα 20.00

Αρχαιολογικü Ι\4ουσεßο Θεσσαλονßκηò, αßθουσα \'Ιανüληò Ανδρüνικοò

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΗΔΩΣΕΙΣ
Τρßτη 24 Μαßου
Ο πιανßσταò Θεüδωροò Αλβανüò θα παßξει συl,θÝσειò τΦν J,S,
Bach. L.w Beeτhoven, F, Liszt και S, Ρτοκοfiε\
¿ρα 20.00

Αρlαιολοικü Μουσεßο Θεσσαλονßκηò
ΕΙΔΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΣÜββατο Ι2 Μαρτßου
Πßρα απü τητ κ"ινη ιοlτκÞ, Εργα ρ-οτκÞò πρυ,τ"πορßη:

αþ
Θεσσαλονßτη. ΦεβρουÜριοò 20Ι 6

τη

σß),ογ Κωιπüχη

του

Κραακοý Μουσεßου Σý,,γροιηò ΤÝχτηò

ΠαρουσιÜζει η Ευθυμßα ΓεωργιÜδου-Κοýντουρα
¿ρα Ι2.00
Ιτ4ακεδονικü λ4ουσεßο Σýγχροηò ΤÝχ!ηò αþροò ΔΕΘ)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΣΑΡΑΝΤΑΡΗ
Η «ΤÝρ,η» ευχαριστεß

Αρχαιολογκü Μουσεßο Θεστου κ, Πολυξþη ΑδÜμ-ΒελÝ\η και

θερμÜ το

σα].ονßκηò, τη Δ€υθυ\τρþ

πραγτουò συνεργÜτεò τηò, για την πρüθυμη σττνεργασßα στην

ματοτοßηση των εκδηλþσεων μαò.
Ιδιαßτερεò ευχαριστßεò οφεßλουμε σε üλα τα μÝλη μαò για την
κÜθε εßδουò σDμπαρÜστασÞ τουò,

ΠÝμπτη Ι9 Μαßου
ο πουlτÞò Πτßιργοò ΣαlιαττÜρηò
Σε σπεργασßα με το Πολιηστιý Σωματεßο «Γþργοò Σαραιτιßφη9,

του
και τον ΤομÝα Μεσαιωνικþν και ΝÝων ΕλJß]νικþν Σπουδþν
Μουσεßο!
του
υποστÞριξη
Με
την
ΑΠΘ,
του
Φιλο}ογßαò
ΤμÞ ματοò

Βυζα\,τlνοý Πολιτισμοý,
Για το Ýργο τοι ΣαραlτÜρη θα μιλÞσουν οι: Μαρßα Ιατροý, Βασßr.ηò Αλεξßου, ΑλεξÜνδρα Δεληγιþργη, Γιþργοò Σκαμπαρδþ\ηò,
ΠοιÞματα θα διαβÜσει ο ηθοποιüò Ιßßσταò ΚαστανÜò, Η ΝÝνα ΒενετσÜνου θα τραγοýÞσει μεΙDποιημÝνα ποιÞματα του Γ Σορα\τÜρη,
¿ρα Ι9,00
Μουσεßο Βυζα\τινοý Πολησμοý. ΑμφιθÝατφ «Μελßνα ΜφιΦýρη»

ΜΝΗΜΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

Ηlν{ΕΡοΛοτΙο ΕΚΔΗΔΩΣΕΩΝ
ΣÜββατο Ι2 Μαρτßου

του ΚΜΣΤ»
]\{ακεδονικü λ4ουσεßο

Σýγχρο\ηò ΤÝχ\ηò (ΔΕΘ)
Τρßτη 22 Μαρτßου

Χρýσαιθου ΧρÞιπου και

η τροσφορÜ του στη Θεσσα)ονßκη

ΣυμμετÝχουν: Ευθυμßα ΓεωΡι,ιÜδου-Κοý!ºουρα, ΑλrξÜνδρα Γου-

λÜκη-ΒουτυρÜ, Αντþνηò Κωτßδηò. ΜιλτιÜδηò ηαπανικολÜου,
ΞενÞò Σαχßνηò,
Τελλüγλειο'tδρυμα Τεχνþν
¿ρα 20,00

ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΣÜββατο

9

ΣÜββατο

9

Απριλßου

Ε, Νþττα, τηλ,

23

Μαrþ,η ΠÝμττη 28.4.- Τρßτη 3.5.
Π Üσγ.α στην Π ελοπ üννη σ ο
Το τρσγραμμα περ αμβÜνει τη ΣπÜρτη, τον ΜυστρÜ, τη ΜονεμβασιÜ, τη ΜÜτη, την Αρεüπολη και το σπÞ}.αιο Δηροý,
Αναλυτικü πρüγραμμα l(αι δηλþσειò συμμετοχÞò στο Πρακτορεßο TIaVel ΡΙαη, Μητροπüλεωò 29, τηλ. 23 Ι 0.24 Ι 660, κ. Κ. ΓεωργιÜδου, απü την ΤετÜρτη 9 Μαρτßου,

Σαρακοστιανü ουζÜκι

Ομιλßα του Π. Μαρτινßδη
Αρχαιολογικü Ν4ουσεßο
Θεσσαλονßκηò

ΠÝμπτη Ι 9 Μαßου

ΑφιÝρωμα στον Γιþργο
ΣαραντÜρη
Μουσεßο Βυζαντινοý
ΙΙολιτισμοý

ΜεγÜλη ΠÝμττη 2Ε
Ατρß.ßου-Τρßτη 3 Nlatoυ

ΠασχαλιÜτικη εκδρομÞ

Τρßτη 24 Μαßου

ΡεσιτÜλ πιÜνου με
τον Θ. Α).βανü

στην ΠεΙωπüννησο

Αρχαιολοικü Ι\4ουσεßο

Ι0-309900

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

και

Τρßτη Ι9 Απριλßου

Απρýßου

Θα συναντηθοýμε για Ýνα σαρακοστlα\,ü ουξÜκι με καλÞ παρÝα,
τραγοýδια, και βÝβαια νüστιμουò μεζÝδεò. στιò «ΚαμÜρεò».
(Στη μικρÞ πλατεßα ανατολικÜ απü την αψßδα τηò Ροτüνταò)
¿ρα: Ι3,30
Δηλþσειò συμμετοý,( τηλεφωνικÜ: Π. ΚορνÝτη 23Ι0-420Ι25,
Τ, Κορßτσογλου,ΜοσχοβÜκου 23 Ι 0,],13039 και 6974-559450

Ομιλßα των Σ, ΤαμπÜκη
Στ. Συλαßου
Αρχαιολογικü Μουσεßο
Θεσσαλονßκηò

ΤετÜρτη 8 Ιουνßου
Το Ýργο του

ΞενÜγηση στην Ýκθεση
«ΠÝρα απü την κοινÞ λσγικÞ,
¸ργα ρωσικÞò πρωτοπορßαò
απü τη συλλογÞ ΚωστÜκη

Οοσσαλογßκηß
ΤετÜρτη 8 Ιουνßου

ΜνÞμη Χρýσανθου ΧρÞστου
ΤεΙJþγλειο'Ιδρυμα Τεχνþν

ΣÜββατο Ι Ι Ιουνßου

ΕκδρομÞ στο Δßον

¾

ΣÜββατο ΙΙ Ιουνßου
ΕκδρομÞ στο Δßον
Θα περιηγηθοýμε στον αρχαιολογικü χþρο τηò μακεδονικÞò
πüληò τουΔιου κα| θα επισκεφθυýμε το Μουσειο με τσ ευρÞματα

απü τουζ αρχαßουò και παλαιοß]ιστιανικοýò ναοýò, τα δημüσια
και τα ιδιωτικÜ κτßρια τηò πüληò,
Δηλþσειò συμμετοχÞò στο Πρακτορεßο Traνel ΡΙαη, Μητροτü}€ωò 29, τηλ, 2310.2.ΙΙ 660, κ, Κ, ΓεωργιÜδου, απü την ΤετÜρτη
25 Μαßοτ),

Οι εκδηλþσειò πραγματοποιοýνται
Αρχαιολογικü Μουσεßο Θεσσαλονßκηζ, στι_ò 20,00,
εκτüò σπü τι; περιπτþσιιζ στι; οποßc: πγαΦaρLται

στο

διαφορετικüò τüποò και ß]üνοζ,

λΔΒd\οΣ ΘΕοΔΩΡοΣ

Γειηθηκε

στη Οεσσα],ογßλrl το Ι 99 Ι , Σπουδξ οτο mÜνο και τα θεωρητικÜ στο Κραττκü Ωδεßο Θεσσα2Lονßκηò, üπου εßναι στην τÜξη διπ7þ,
ματοò με τη Βικτωρßα ΒικτωρÜτου, Απüφοιτοò του ΤμÞματοò Μüυσικηò
ΕπιστÞμηò και ΤÝιιºò (ΤΜΕΤ) του Πανεπιστημßου Μακεδüνßαò. στην
πια\οιι, rc .αθι|}ηπ] ιυι Ιγκορ Πι,τριν Fιι,ι συμυετοσχLι οι
"ιδ_ß(ιυηº

πolr|c οlrνιιυτ,Εj καιηιº ιjι',στιετητιßß στηι Ι ;ýηüα και ιυ
L/ιι αποοπασ-ι Ιο Βραβεßο στυ dιογωνισμο εΓμηνι,,σj Γη:"Ý,ýτεριιο,
μουσικι:
του Νßκου Σκαß.κþτα (ΤΜΕΤ. 20 Ι 0). Ωò σολßστ, Ý7,ει συμπρ,ßòει
με ο1
Συμφ(οντλÞ Ορ/ιστρα του ΤΜΕΤ (2012), με την ΟρχÞστρα ''Sintbni,
<Þα" τηj \Ηη\ α: ι:O Ιl ι καθω; και με την Κρατιιι οο/,Þ.τΓσ Θfσσπ,
',ογßκη:

ι]ηΙ5,,

Σποýδασε \ομικÜ και ΝεοεΙJ,η\ιλº Φrολογßα στο ΠανεπιστÞμιο Αθη

\'þ\,, Συ\Ýχισε ιιετα7ττψιακÝò σπουδÝò στα ΠανεπιστÞμια του

Μιßßsιòτ

(Γερμαι,ßα) και τη: Salamanca (Ισπανßα) üπου.
με υποτροφßα του ΙΚΙ
παρουσßασε τη διδαχτορικη του διατριβÞ, ΕργÜστηι(ε
γτα /rüιºα στη
ΔωτεροβÜθμια Εκπαßδευση και απü το2003 διδÜσκß Θεωρßα τηξΛο,
7οτεηßα. στο Παιδαγιιγlλ-ü ΤμÞμαΔημοηκηò Εκπαßδευση. του ΑΠΘ,

\Ι\Α

^υσ,
και τραγοýδι με τη\.ºρμα ΚολÜση στο Παρßσι, Τα τραγοýδια τηò εßναß
ημ€ßο αναφορÜ; του /υγαικεßου κινÞματοò, ενþ με τιò ερμηνεßÝò τηζ
.οýησε (αι αναι,Ýωσε üλο το ρεπερτüριο του Ý,ντεχνου τραγουüιοß.
üινοντÜò του μτα .ιÝα δυναμιλº, ΜÝρι σÞμερα εßναι
μια απü τι. μεγÜ,
ß-εò φωνξ του ελληνικοý τραγουδιοý με δω(λ,η αναlνιιιριση. Τß Ζιß Ι ο

ειι

αναγορεýτηκε ιππüτηò ΓραμμÜτων και Τεχνþν τηò ΓdJ.ικηò Δημο,
κρατιαò

ΓΟΥΛΑ ΚΗ-ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Γει'ιη]θηιι στη Θεσσα,\Δνßκη, σποýδασε
Ι

ε{ιη ι: Þτο ΑΙΙΘ,

Διß;αλτοΓσò

Α ρχαιο; ο / |α

και |στορßσ τη;

ιοιJ πανιπ ισ τημ ßο υ τη: Βοιτ,η:

α ιßüητòßι

λ4ουσικÞ Ειχονογραφßα στο ΤμÞμα Μουσικþν Σπουδþν του ΑΠΘ.
επßσηò Ιστορßα τÝβ,ηò χαι πολlτισμοý σε Ü;-i,α τμÞματα τηò Σχο)Þò
Καfußν Τε/,,þ\,, Δημιοýργησε το Αρ7:ßο νιοι,σκj: εικοι,ο7ρßφßßò σßü
Α]ΙΘ, ΑπÞ ßυ Ι ααÞ ει\,Jι l .yι,r. l ραμμαιιο_ του \ Σ τοι, τj,ισγ^rßου
ΙδρυJατο: ιυ,, \ΠΘ λαι L/ι,. τη" _υνυ,η οüγrr,,σ,1;
υλοποßησιlò
^σι
τωγ προ7ραμμÜτ(υ\ του, ΕπιστημονικÞ υπεýθυτη ερευιητικþν
προγραμμÜτων. επιβ;Ýπει διδακτορικÝò διατριβÝß και συμμετÝχει σε Ýπι,
στημοlιliÝò επιτροπÝò ÜD,ων συναφþν κλÜδωγ, Εχει πο).2Ýò δημο,
σιευσιι:, βιβ; ια λαι αýρα σι τοιυ ij τυ\, ;Γαστηριοη] ι-ν τηò,

ΔtrΛΗΓΙΩΡτΗ λ{ΕΞΑΝΔΡΑ

Ομüτιμη καθηγητρια Φ οσοφßαò του ΑΠΘ, Εκανε σπουδÝò στο ΑριστοτÝ)€ιο ΙΙανεπιστÞμιο και στη Σορβü\Λη,'Εδωσε δια)εòεò σε ποý.ιß
ξÝτ,,α

Παν, πιστÞμιο

Ιοüολιυιο

τηj,,Ινασται

γιηρ

πμÞθηκε

μι τοκρσ,
ρο.' ,η ι

τικü βΓοβειο δοκιμιυυ, lqqR. (αι το μυ()ιστοΓημÜ τηΞ Τρυφ,
τροια,,,

μι

τουΑΠΘ,

τυ βρσβεßο

Γεν\,ημÝνοò στογ ΠειραιÜ, σποýδασε στο ΠÜντειο ΠανεπιστÞμιο και
εßναι αρlστου7,οò τηò ΔραμαακÞò ΣχολÞò του Εθνικοý ΘεÜτρου, ΘÞ,
τεισε οξ ηθοποτüò για μια εικοσαετßα στο Εθτηκü και δßδαòε επß &ßßßεκα
Ýτη στη ΣχολÞ του. Επßσηò συνεργÜστηκε με τον θßασο ΜινωτÞ-Παζι,
νοý- καθþò και με ιßÜ)ωυò θιÜσουò,'Εχει διακριθεß
για τιß ερμηνεßεò τüυ
σε Ýργα Σαßξ,τηρ. ΜολÝρου, Τσηωφ, ºγεν, Στρßντμτερ/κ. Καμý, Κα_
ζα\τζÜκη κ,Ü. και ηει ερμηνευσει μεγÜßωυò ρüλου. του Αρ]ßαßου ΔρÜματοò στην Επßδαυρο και

Ü»α θÝατρα τηò Εrßßδαò

κατ του εζιστερικοý,
με μια σπιßÞι]ιαò ποιüτητα. φωιÞ. Ý/,ει κερδß
σει τη γενικÞ ανα,η,þριση για τη σκlνικη ανÜγνιοση ß,ο7οτεχνικþν κει,
μÝνß)ν καθþò και για τη σημαιτιι1 θητεßα του στο ραδιοφω\ικü θÝατρο,

Παρßßdλd,α, προικισμÝνοò

ιυι οινΑι Γη_, σρχισι μονσικη απü Ýßι φοιωι,. σπου,
{ιιυιο;ο/ισ \αι I.ιορια τηò ΤÝιιηò στη Μπε;α\σüγ τηò Γαr,ια;

Τιτ,,. | δ,στΓια

γßζ

ΚΔΣΤΑΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

λ\ΕΞΙοΙ, ΒΑΣι.\ΗΣ

ΒΕ\ΕΤΣ,{\ο\,

ΙΑΤΡΟΥ ΝΙ{ΡΙΑ

ΓδΛηθηκε σßη Θεσσα)ωνßκη το Ι 957, Εßναι απüφοιτò τηò Φþοσοφικºò
ΣτολÞò του ΑΠΘ. απü üπου Üαβε και το διδακτορικü τηò δß .ωμα υπο|
βÜÞ)ω\,ταò μια μονογραφßα για τò διακειμενικÝò σ.τÝσειò τηò ποιητικηò
σνýΔ¾Þò Η εποη κον ι.rη,þf ayi.idrr! του Ντßνου Χρ-.ιþüπþλο;,
Ασχολιιται με ποιτση και π.-τJτραφια τον δaκατο , ενα ιου κο ι τιτ ιικο
ο-.οý αιþνα.'Εl,ει επιμελη θεß το\, τüμο Ι: Σαρανιιßρη., Σα\, ηοÞ του σερα
στη σειρÜ «ο αýολσ},οò ΕρμÞò», εκδ. ΕρμÞò, ] 999. ΕργÜ(εται ωò επ!
κουρη καθηγÞτρια τηò ΝÝαò Εßßη\ικηò ΦrωΙ-σ,νßαò στο ΤμÞμα Φýω)ω,

\ιkoj ΘLυ.ληj, 20Ι2 ΕÝßιßωσε οιλοσοφικÝò

ι.ε/Jτ,,: ß(_,',φ//Δß_ Μο,Ι1 : ι δ4 J,l Δ, \ 98ò, Ο υιαιι ι ιαμý_ το,, ι ο,οι
και η ντωτερικ,ß σκÝψη,199]', ΣκÝψη και ΠροοττικÞ, ατü το qυαιtτοιΡηιοιηυ ηιχηρυflκο Λον(, ια,2οο2,ο νο| τ, ρ|ισLνα στη\ Þ,|σιοτη
αιιοη,,φßα,2Ο0-, Καιρß,; ο1 ηρογοι προιιιηι]οπd|ιοτ γ,, :,α, κ,;; ι, Ρ"
κοdμο, 2ο08, ΦιλοσοΦιÞ των κοΛ,,Þlκýν ι νιστημOι, 20Ι Ι, ιοθß;ò\αι
διιýιιατα, τιυθιστοιýιιατα και δοκßμια (,{υδρü7υò, Ι980, οι φωιÝò.
Ι982. Το τÝλοò του χρυσοý φεγαριοý, 1981. Ιστορßι:ò
μιαò ελßιγ.Jτηò

ετο7!ßò J991 , Ι ßΛ,αßκε .ξ τß ιτι;οτεινÞ ýλη , 20()4, Μια
ΑνÝ.rτιοò. 20Ι 1. Το κιrκκιι ο τηò φιιιτιιß;. 20 ] 5 ),

δτ

κÞ σου ξωÞ. 2οο8.

ΚΩΤΙΔΗΣΑΙßΤΩΝΗΣ

t'δ,rÞθηκε και ζει στη Θεσσαλονßκη_ Εßναι καθηγητÞ; τηò Ιστορßαò

τηò ΤÝχνηò στο ΤμÞμα Ιστορßαò και ΑρχαιοΙ,ογßαò τη. Φý,οσοφικÞò

ΣχολÞò του ΑΠΘ,

ηΑΙL{ΝΙΚοΛΑοΥ ΙιΙηΤΙΑΔΗΣ

Σποßδασε Νεοεß_}.ηνικη Φý.ολογßα και Αρ/.αιοß,ογßα στη Φý.οσοφικη
ΣtολÞ του ΑΠΘ Μ. υποτροφßα του ΙΚΥ συνÝτσε τι: στουδÝò του στην
Ιστορßα τηò ΤÝχιηò στο ΠανεπιστÞμιο του ΜονÜ7,ου \'πηρξε υπüτρü,

φ¼ò του Ιδρýματοò Α lexander νοη Ηι]mbοΙdι

και ÝΖει ασ7,οληθεß με την
ελληνικη l(αι ευρΦπαßκτι τη\.η του Ι9ου και του ]0οý αιþνα. ΟργÜνωσε πο»Ýò εκθÝσειò, Η εργογραφßα του συμπεριß,αυβß,τ,ει ποΠÜ
βι,
βλßα. Üρθρα και επιμÝλειεò βιβλßων, ΥπÞρζε διευθυντη. του Κρατικοý
ΜοιJσι|ον Συγ/ιοιηc Γιχ\ηζ L ßναι Ομ οπμο, Κο θη ,º τη: η; Ιστορßα:
τη; Τ,]ηη: στη ΦýοσυΦικη Σιο^Þ του ΑΠΘ,

ΣΑΧΙΝΗΣ ΞΕΝΗΣ

Γειηηθηκε το Ι954 στη Θεσσαßωνßκη, 1973-78: σπουδÝò
χαρακτικÞò
με δÜσκαλο τον Κ, Γραμματüπουλο στην ΑΣΚΤ, Ι977,78: σπουδjß
σκηνογησΦßαj μι οσσκαλυ τογ Β, Βασν,,ισßßη Γο |qrn αριισι να ßßιδÜσκει ωò ΕΕΠ στο ΤμÞμα Εικαστß(þν και ΕφαρμοσμÝνων Τεχνþν
τηò ΣχολÞò Καßþγ Τεχνþν του Α ΠΘ, ΣÞμrρα εßγαι καθηγητηò στJδιο
ΤμÞμα και ΚοσμÞτοραò τηò ΣχολÞò_ Συιºονßξει 2ιΙ προγρÜμματα
ERASMUS (αι ] προγρÜμματα διμερþν σ/σεων με ΠανεπιστÞμια
του εξωτερικοý, ¸χει κÜνει 54 ατομικÝò εκθÝσειò στην ΕDαδα και στο
εξωτι]ρικü και συμμετεßχε σε πολßÝò διεOνεßò Biennale και Τriennale
Χαρακτικηò Το Ι996 πÞρε το Βραβεßο Χαρακτικη. στη Biennale Με_
σογειακþν Χωρþτ, τηò Α),εξÜνδρειαò.

ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ ΤΙΩΡΓΟΣ

Γει.,,Þθηιι στη Θεσσσλονßκη το lq5] t{ιι νρανει ι\lια συ/,/,ογL;
διηγηυÜιυι, πÝνιε μ,,θτστορηματα. σενÜρια ιαι θι-ατριτσ,

