
Τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη σε συνεργασία με το ΟΞΥΓΟΝΟ, τον χώρο των εκδόσεων 
Μεταίχμιο στη Θεσσαλονίκη (Ολύμπου 81, www.oxygono-metaixmio.gr), σχεδιάζουν και 
παρουσιάζουν εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους μία Κυριακή τον μήνα στο Αθλητικό 
και Πολιτιστικό Κέντρο των Εκπαιδευτηρίων (12ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών).

12:00 το μεσημέρι 

CINEKID
«Λόραξ»

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κυριακή στα Εκπαιδευτήρια», 
το πρόγραμμα Cinekid συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία 
και για τον μήνα Ιανουάριο θα προβάλει την ταινία Λόραξ (Dr. 
Seuss-The Lorax) για τους μαθητές των Εκπαιδευτηρίων. Τα παι-
διά μπορούν να παρακολουθήσουν ΔΩΡΕΑΝ τις ταινίες συνο-
δευόμενα από τους γονείς τους.
 
Αυτή είναι η ιστορία του Τεντ, ενός δωδεκάχρονου αγοριού 
που ζει στην πλαστική πόλη του Θνίντβιλ και το οποίο, στην 
προσπάθειά του να κερδίσει την αγάπη της Όντρεϊ, του κορι-
τσιού των ονείρων του, πρέπει να βρει και να της φέρει ένα 
αληθινό δέντρο. Για να το πετύχει αυτό, καλείται να ανακα-
λύψει την ιστορία του Λόραξ, ενός ιδιότροπου αλλά γοητευ-
τικού πλάσματος που παλεύει για να προστατέψει τον κόσμο 

του δάσους. Αυτός που αφηγείται την ιστορία του στον Τεντ δεν είναι άλλος από τον επιχει-
ρηματία που, λόγω της απληστίας του, προκάλεσε τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή 
στην ιστορία του δάσους...
 

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ... ΜΕ ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

ΚυριαΚή 26 ιανουαριου 2014



12:00 το μεσημέρι
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

«Το παιχνίδι της καλής συμπεριφοράς: Μαθαίνω να αγαπώ και να κερδίζω 
φίλους»: Δημιουργικό εργαστήρι για παιδιά

Το εργαστήρι βασίζεται στα βιβλία της Ελίζαμπεθ Βέρντικ Τα 
χέρια δεν είναι για να δέρνουμε, Οι λέξεις δεν είναι για να πλη-
γώνουμε, Οι ουρές δεν είναι για να τις τραβάμε, που κυκλοφο-
ρούν από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

Μέσα από βιωματικά-διαδραστικά παιχνίδια, θεατρική έκ-
φραση, μουσικό αυτοσχεδιασμό και εικαστικές δημιουργίες, 
τα παιδιά αναγνωρίζουν συναισθήματα, έρχονται σε επαφή 
με θετικές συμπεριφορές, τρόπους προσέγγισης και επικοινω-
νίας. Κατανοούν πως όλα τα πλάσματα –άνθρωποι και ζώα– 
μας επιστρέφουν αγάπη και φροντίδα, όταν τους τη χαρίζου-

με. Οι λέξεις εκφράζουν συναισθήματα αγάπης και φιλίας. Τα χέρια απλώνουν για βοήθεια, 
επικοινωνία και συνεργασία. Ο σεβασμός στον διπλανό μας γίνεται στάση ζωής και η αξία 
της λέξης «συγγνώμη» αποκτά τη δύναμη που της αξίζει.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιάσει και πραγματοποιεί η εκπαιδευτικός 
Μαρια Σταυριδου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 παιδιά
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ώρα
 

12:00 το μεσημέρι
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ Α’, Β’ ΚΑΙ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

«Γνωρίζοντας τη Θεσσαλονίκη μέσα από τις τέχνες»: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με 
αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (1922-2012).

Τα παιδιά μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες ζωντανεύουν πίνα-
κες 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, ταξι-
δεύουν με το τρένο στην ιστορία της και γεμίζουν με χρώματα τη μο-
ναδική της παραλία. Συνοδοιπόροι στην ξεχωριστή αυτή καλλιτεχνική 
προσπάθεια είναι η ποίηση και οι μαγικές νότες αγαπημένων κομμα-
τιών που παίρνουν τα παιδιά από το χέρι και τα καλούν να δημιουργή-
σουν τη Θεσσαλονίκη των ονείρων τους.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιάσει η μουσικός-θεατροπαιδαγωγός Ρένα Αθανασοπού-
λου και το πραγματοποιεί η εκπαιδευτικός Μαρια Σταυριδου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 παιδιά
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ώρα
 

ΚυριαΚή 23 Φεβρουαριου 2014

ΚυριαΚή 16 Μαρτιου 2014



12:00 το μεσημέρι (Παράλληλη εκδήλωση για τους γονείς)

«Πώς θα ζήσω με το Διαδίκτυο; Πλαίσιο συμβίωσης για γονείς, δασκάλους 
και κάθε χρήστη»: Ομιλία του Μ. Βαφόπόυλόυ, ερευνητή σε θέματα Διαδικτύου στο 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (vafopoulos.org).

Το Διαδίκτυο βρίσκεται πλέον παντού. Στο σχολείο, στο έγκλημα, 
στη διασκέδαση, στον εκφοβισμό, στην ενημέρωση, στην εργα-
σία, στην απάτη, στην κυβέρνηση και στον θάνατο. Βρίσκεται στο 
κινητό. Στα χέρια μας. Στα χέρια των παιδιών και των φίλων, των 
δασκάλων και των συνεργατών. Είναι παντού, είναι πολύπλοκο 
και αντιφατικό.

Το να είσαι σήμερα γονιός, δάσκαλος ή και επαγγελματίας 
απαιτεί να κρατάς πρωτόγνωρες ισορροπίες και να αναπτύσσεις 
νέες δεξιότητες. Οι έτοιμες συνταγές δεν λειτουργούν καλά, διό-
τι το Διαδίκτυο επηρεάζει σχεδόν κάθε πτυχή της ύπαρξής μας. 
Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την online διαβίωση και τα κύρια 
συστατικά της. Δεν αρκεί μόνο η συμβουλή «μέχρι δύο ώρες στο 

Διαδίκτυο και ο υπολογιστής σε κεντρικό σημείο». Γιατί μπορεί να μη φτάνει ο χρόνος ή 
να είναι καταστροφικά άφθονος. Γιατί τα παιδιά μας είναι στο Διαδίκτυο από το κινητό του 
συμμαθητή τους. Και από οπουδήποτε αλλού θελήσουν.

Στην εκδήλωση αυτή ξεχωρίζουμε τα βασικά για το Διαδίκτυο που θα πρέπει να γνωρί-
ζει ο κάθε γονιός, ο δάσκαλος και ο χρήστης. Ο καθένας μας. Τι μπορεί να πάθω και τι να 
κάνω στη ζωή με το Διαδίκτυο. Με απτά παραδείγματα μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας και 
δημιουργικότητας.

Οι συμβουλές για τους κινδύνους του Διαδικτύου συμπληρώνονται και εξελίσσονται 
μέσα από θετικές και βιωματικές παρεμβάσεις για τους τρόπους κατανόησης των περιορι-
σμών και αξιοποίησης των δυνατοτήτων του.

Πιστεύουμε ότι η ζωή παραμένει έξω από το Διαδίκτυο, αλλά μπορεί να γίνει καλύτερη 
ή χειρότερη μέσα από αυτό. Και αυτό εξαρτάται και από εμάς.

Ο Μιχάλης Βαφόπουλος (vafopoulos.org) γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Είναι παντρεμένος με τη Σοφία 
Μπανάκη, με την οποία έχουν αποκτήσει τον Αχιλλέα. Σπούδασε την Οικονομική επιστήμη στο Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και την Πληροφορική στο ΕΑΠ. Η διδακτο-
ρική του διατριβή σχετικά με την οικονομία του Διαδικτύου έγινε δεκτή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Αριστοτέλειο. Από το 2011 μέχρι σήμερα διδάσκει στο Εθνι-
κό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Το 2007 μετέφρασε το βιβλίο του εφευρέτη του Web, TimBerners-Lee με τίτλο Το πλαίσιο της επιστήμης 
του Web, το οποίο διδάσκεται στο πανεπιστήμιο. Το 2009 διετέλεσε πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 
διεθνούς συνεδρίου της επιστήμης του Web. 

Έχει δημοσιεύσει πλέον των 40 εργασιών σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά σχετικά με την οικονομία και 
τη διδακτική του Διαδικτύου. Είναι εμπνευστής της εφαρμογής ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΜΟΥ, της εθελοντικής 
κοινότητας Webvistas και των Webfest που ασχολούνται με τη βελτίωση της online διαβίωσης. Από τις εκ-
δόσεις Μεταίχμιο κυκλοφορεί το βιβλίο του Πώς θα ζήσω με το Διαδίκτυο; Πλαίσιο συμβίωσης για γονείς, 
δασκάλους και κάθε χρήστη.

Δίνει συχνά διαλέξεις στην Ακαδημία Πολιτών, σε σχολεία και Σχολές Γονέων.

 



12:00 το μεσημέρι

CINEKID
«Εγώ, ο απαισιότατος»

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κυριακή στα Εκπαιδευτήρια», 
το πρόγραμμα Cinekid συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία 
και για τον μήνα Μάρτιο θα προβάλει την ταινία Εγώ, ο Απαισι-
ότατος (Despicable Me) για τους μαθητές των Εκπαιδευτηρίων. 
Τα παιδιά μπορούν να παρακολουθήσουν ΔΩΡΕΑΝ τις ταινίες, 
συνοδευόμενα από τους γονείς τους.
 
Σε μια επαρχιακή γειτονιά υπάρχει ένα μαύρο σπίτι με ένα 
καλά κρυμμένο καταφύγιο θαμμένο από κάτω του, τόπο δια-
μονής του πανούργου Γκρου και του απερίγραπτα κωμικού 
στρατού του από minions. Ο Γκρου, που μόνιμα καταστρώνει 
υποχθόνια πλάνα, έχει αυτή την περίοδο ένα νέο, μεγαλε-
πήβολο σχέδιο: να κλέψει το φεγγάρι! Έλα όμως που, προ-

κειμένου να υλοποιήσει τα σχέδιά του, αναγκάζεται να υιοθετήσει τρία ορφανά κοριτσάκια 
που του δείχνουν τέτοια αγάπη και στοργή, θεωρώντας τον μπαμπά τους, ώστε ακόμα και 
αυτό το απόρθητο κάστρο κακίας να κινδυνεύει να πέσει...
 

12:00 το μεσημέρι
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ Α’, Β’, Γ’ ΚΑΙ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Εκδήλωση με αφορμή το νέο βιβλίο της Ευας ΙΕρόπόυλόυ Το παγκάκι που ήθελε να γίνει 
βάρκα (εκδόσεις Μεταίχμιο), με τη συγγραφέα.

Υπάρχουν πολλών ειδών παγκάκια: κόκκινα, πράσινα, κίτρινα, 
ξύλινα, σιδερένια, πλαστικά... Κάτω στην παραλία όμως, είναι 
ένα παγκάκι αλλιώτικο. Ένα παγκάκι που δεν του αρέσει να είναι 
παγκάκι και που... θέλει να γίνει βάρκα!

Περίεργο πράγμα, σκεφτήκαμε. Γιατί ένα παγκάκι να θέλει να 
γίνει βάρκα;

Ψάξαμε λοιπόν αυτό το παγκάκι, το βρήκαμε και το φέραμε 
στο σχολείο για να μας διηγηθεί την ιστορία του με λόγια και με 
τραγούδια!

Συμμετέχουν: νιΚή ΜπραβαΚή (βιολί), νεΦελή ΜπραβαΚή (πλή-
κτρα), ΚώΣταΣ ΜπραβαΚήΣ (κιθάρα), ευα ιεροπουλου (τσέλο)

Η Εύα Ιεροπούλου σπούδασε γλωσσολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ και βιολοντσέλο, ενώ συγ-
χρόνως παρακολούθησε μαθήματα μουσικοπαιδαγωγικής στο Σύγχρονο Ωδείο Θεσ/νίκης. Ασχολείται με τη 
διδασκαλία μουσικής σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, καθώς και με τη σύνθεση και παραγωγή εναλλακτικών 
συνθεμάτων για παιδιά. Από τις εκδόσεις Μεταίχμιο κυκλοφορούν τα βιβλία της Ένα παιδί παίζει με τα σύννεφα 
και Το παγκάκι που ήθελε να γίνει βάρκα.

ΚυριαΚή 30 Μαρτιου 2014

ΚυριαΚή 4 Μαΐου 2014



Το ΟΞΥΓΟΝΟ είναι ένας χώρος που δημιουργήθηκε από τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ για να δώσει νέα 
πνοή στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Στο φωτεινό, άνετο πατάρι του με θέα στη Ρωμαϊκή Αγορά, το ΟΞΥΓΟΝΟ διοργανώνει σεμινάρια 
και εργαστήρια για ενηλίκους με άξονα το βιβλίο και την ανάγνωση, τη γλώσσα, την εκπαίδευση 
και τον πολιτισμό.

Κάθε Σάββατο το ΟΞΥΓΟΝΟ περιμένει με χαρά τους μικρούς αναγνώστες να δημιουργήσουν, να 
παίξουν, να γνωρίσουν τον μαγικό κόσμο των βιβλίων και, εντέλει, να αξιοποιήσουν δημιουργικά 
τον ελεύθερο χρόνο τους. Μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε παρουσιάσεις βιβλίων και πρωτότυ-
πα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Στο ΟΞΥΓΟΝΟ διαβάζουμε με πάθος λογοτεχνία και όχι μόνο. Γι’ αυτό φιλοξενούμε Λέσχες Ανά-
γνωσης στο μεγάλο τραπέζι του παταριού και διοργανώνουμε τακτικά παρουσιάσεις και συζητήσεις 
γύρω από βιβλία που μας συναρπάζουν και μας εξάπτουν την περιέργεια, αφιερώματα στους αγα-
πημένους μας συγγραφείς, βραδιές μαραθώνιας ανάγνωσης και άλλα πολλά – με αφορμή πάντα το 
βιβλίο, τη σκέψη και τον πολιτισμό.

Εάν είστε κι εσείς βιβλιόφιλοι και αγαπάτε τον πολιτισμό, ελάτε λοιπόν να γνωριστούμε και να ανταλ-
λάξουμε σκέψεις και απόψεις. Περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις, καθώς και τα σχόλιά σας. 

Ας ενώσουμε τις ανάσες μας για περισσότερο ΟΞΥΓΟΝΟ!

Στο site του ΟΞΥΓΟΝΟ www.oxygono-metaixmio.gr μπορείτε να βρείτε αναλυτικά όλες τις δρα-
στηριότητές μας στο ημερολόγιο εκδηλώσεων, αλλά και να διαβάσετε τα νέα μας. Το ΟΞΥΓΟΝΟ 
έχει τη δική του σελίδα στο fb. Κάντε like και μάθετε όλα τα νέα του νέου χώρου. Επίσης, μπορείτε 
να ακολουθήσετε το ΟΞΥΓΟΝΟ στο twitter.

 

 
 
 
 
 

 

facebook

αναζήτησέ μας στα: 

twitter

www.oxygono-metaixmio.gr

ολύμπου 81 54631 θεσσαλονίκη
t. 2310 260085 
e. info@oxygono-metaixmio.gr


