
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΕΚΑΤΟ ΜΑΪΩΝ 
 
Παρασκευή 4 Μαΐου 2012, στις 7 μ.μ. 
Επιτέλους… εγκαίνια! 
Το ΟΞΥΓΟΝΟ γιορτάζει τα εγκαίνιά του με πολλά βιβλία, πολλή μουσικήκαι πολλές 

εκπλήξεις! 

 

Δευτέρα 7, 14, 21 και 28 Μαΐου 2012, στις 8 μ.μ. 
Thessaloniki: FinalCut! 
Κινηματογραφικές προβολές με τους συντάκτες του CineDogs.gr. 
Δευτέρα 7 Μαΐου:«Ζ» (1969), του Κώστα Γαβρά 

Δευτέρα 14 Μαΐου: «Ο φάκελος Πολκ στον αέρα» (1988), του Διονύση Γρηγοράτου 

Δευτέρα 21 Μαΐου:«Το ξυπόλητο τάγμα» (1953), του Γκρεγκ Τάλλας 

Δευτέρα 28 Μαΐου: «Βαλκανιζατέρ» (1997), του Σωτήρη Γκορίτσα 

Είσοδος ελεύθερη 

 

Τρίτη 15 Μαΐου 2012, στις 7 μ.μ. 
«Μέσα στα στενά σου τα σοκάκια…»: Ένα βράδυ για τη Θεσσαλονίκη 
Μια βραδιά αφιερωμένη στο λεύκωμα του Θωμά Κοροβίνη Θεσσαλονίκη 1912-

2012 

Είσοδος ελεύθερη 

 

Τρίτη 22 Μαΐου 2012, στις 7 μ.μ. 
Παρουσίαση του βιβλίου του Βασίλη Ι. Τζανακάρη Ο «κόκκινος σουλτάνος»: Ο 

Αβδούλ Χαμίτ και η άγνωστη Θεσσαλονίκη 

Είσοδος ελεύθερη 

 

Πέμπτη 26 Απριλίου 2012, στις 6 μ.μ. 
Εκδήλωση για παιδιά με αφορμή το βιβλίο ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ Ο Κύων με τη 
συγγραφέα Σοφία Ζαραμπούκα 
Η εκδήλωση απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4-8 ετών. Είσοδος ελεύθερη. 

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. 

 

Σάββατο 5 Μαΐου 2012, στις 12:30 το μεσημέρι - Σάββατο 19 Μαΐου 2012, στις 
5:30 το απόγευμα 
«Το παιχνίδι των πόλεων. Αναζητώντας τις άλλες πόλεις στον χάρτη της 
Θεσσαλονίκης» 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά 8-12 ετών, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 

χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.  

 

Πού κρύβονται οι άλλες πόλεις μέσα στη Θεσσαλονίκη; Ο χάρτης της πόλης 

ζωντανεύει με τις ιστορίες έξι παιδιών που πέρασαν από αυτήν: αναζητούμε τα ίχνη 

τους, που μπορεί να κρύβονται σε κτίρια, τόπους, εικόνες ή ήχους της πόλης. 

Ψάχνοντας και συνδυάζοντας τα στοιχεία, οι αφηγήσεις των παιδιών θα μας 

οδηγήσουν στην ανακάλυψη των πόλεων μέσα στην πόλη. 

 



Βασισμένο στο βιβλίο Αόρατες Παρενθέσεις: 27 Πόλεις στη Θεσσαλονίκη, το 

παιχνίδι είναι μια πολυφωνική προσέγγιση της αρχιτεκτονικής ιστορίας της πόλης. 

Ως εκπαιδευτικό στόχο έχει να έρθουν τα παιδιά που θα συμμετέχουν σε επαφή με 

τις ιστορίες που μας λένε οι τόποι της πόλης για τους ανθρώπους και τους 

πολιτισμούς που συνθέτουν το παζλ της ιστορίας της.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιήσουν η αρχιτέκτονας και συγγραφέας 

του βιβλίου Φυλλιώ Κατσαβουνίδου και η μουσικοπαιδαγωγός Εύα Ιεροπούλου. 
 

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας (μέγιστος 

αριθμός συμμετεχόντων: 25 παιδιά)  

Κόστος συμμετοχής: 5 ευρώ για μία συνάντηση 

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο τηλέφωνο 2310 260085 (ώρες 13.00-21.00 

καθημερινά) και στο e-mail: info@oxygono-metaixmio.gr (Θέμα: Το παιχνίδι των 

πόλεων). Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή θα πρέπει, εφόσον υπάρχουν κενές 

θέσεις, να εξοφληθεί το κόστος συμμετοχής έως και την Τετάρτη 2 Μαΐου για τη 

συμμετοχή στη συνάντηση του Σαββάτου 5 Μαΐου, και έως την Τρίτη 8 Μαΐου για 

τη συμμετοχή στη συνάντηση του Σαββάτου 19 Μαΐου. 

 

Σάββατο 5 Μαΐου 2012, στις 11:00 το πρωί - Σάββατο 19 Μαΐου 2012, στις 12:30 
το μεσημέρι 
«Γνωρίζουμε τη Θεσσαλονίκη μέσα από τις τέχνες» 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά 3-8 ετών με αφορμή τη συμπλήρωση 100 

χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, με τη μουσικό- 

θεατροπαιδαγωγό Ρένα Αθανασοπούλου. 

 

Τα παιδιά μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες ζωντανεύουν πίνακες 

ζωγραφικής, ποιήματα και τραγούδια με θέμα τη Θεσσαλονίκη.  

 

Μέσα από θεατρικές τεχνικές οι μικροί μας φίλοι δίνουν ζωή στα παλιά μαγαζάκια 

της Θεσσαλονίκης, διασχίζουν τα σοκάκια της, ταξιδεύουν με το τρένο στην ιστορία 

της και γεμίζουν χρώματα τη μοναδική της παραλία. Συνοδοιπόροι στην ξεχωριστή 

αυτή καλλιτεχνική προσπάθεια είναι η ποίηση και οι μαγικές νότες αγαπημένων 

κομματιών που παίρνουν τα παιδιά από το χέρι και τα καλούν να δημιουργήσουν τη 

Θεσσαλονίκη των ονείρων τους.  

 

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας (μέγιστος 

αριθμός συμμετεχόντων: 25 παιδιά)  

Κόστος συμμετοχής: 5 ευρώ για μία συνάντηση 

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο τηλέφωνο 2310 260085 (ώρες 13.00-21.00 

καθημερινά) και στο e-mail: info@oxygono-metaixmio.gr (Θέμα: Γνωρίζουμε τη 

Θεσσαλονίκη). Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή θα πρέπει, εφόσον υπάρχουν κενές 

θέσεις, να εξοφληθεί το κόστος συμμετοχής έως και την Τετάρτη 2 Μαΐου για τη 

συμμετοχή στη συνάντηση του Σαββάτου 5 Μαΐου, και έως την Τρίτη 8 Μαΐου για 

τη συμμετοχή στη συνάντηση του Σαββάτου 19 Μαΐου. 


