ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Κυριακή 5 Απριλίου
Ξενάγηση στη Μονή Καισαριανής –
Πεζοπορία στο αισθητικό δάσος του
Υμηττού.
Κυριακή 12 Απριλίου
Ξενάγηση στο Μουσείο Μουσικών
Οργάνων.
Μ.Παρασκευή17 ΑπριλίουΤρίτη 21 Απριλίου
Πάσχα στη Νάξο
Κυριακή 26 Απριλίου
Περιήγηση στου Ψυρρή

ΜΑΙΟΣ

Η Εναλλακτική Δράση για Ποιότητα Ζωής,
είναι μια οργάνωση που αγωνίζεται για να
διαμορφωθούν στην κοινωνία οι συνθήκες
που θα διασφαλίζουν
την κοινωνική δικαιοσύνη, τη συλλογικότητα
και την αλληλεγγύη ανάμεσα στους πολίτες,
τον σεβασμό στο περιβάλλον, τη διάδοση
της ποιοτικής καλλιτεχνικής και πολιτιστικής
δημιουργίας, παράγοντες απαραίτητοι
για την ποιότητα στη ζωή μας.
Για να πετύχει τους στόχους της μεριμνά για
την ενημέρωση, όπως και για την μορφωτική
και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών και των
φίλων της συνεργαζόμενη με επιστημονικούς,
πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς και
κοινωνικούς φορείς. Πραγματοποιεί ημερίδες,
σεμινάρια, επιστημονικές, καλλιτεχνικές και
κοινωνικές εκδηλώσεις.
Παράλληλα οργανώνει ή συμμετέχει σε
κοινωνικούς αγώνες για την προστασία των
φυσικών οικοσυστημάτων, των μνημείων της
ιστορίας και του πολιτισμού, των δημόσιων
αγαθών και υπηρεσιών, όπως και για την
κατοχύρωση των ανθρώπινων και
κοινωνικών δικαιωμάτων όλων των
ανθρώπων που ζουν στη χώρα μας .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-ΔΡΑΣΕΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ
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Κυριακή 3 Μαΐου
Ξενάγηση στο Αμφιαράειο -Πεζοπορία
προς την παραλία του Ωρωπού.
Τα σεμινάρια, τα μαθήματα και οι
καλλιτεχνικές δράσεις συνεχίζονται
κανονικά και γίνονται
με εθελοντική προσφορά
ειδικών επιστημόνων, εξειδικευμένων
δασκάλων και καλλιτεχνών
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Date of publication
Η Εναλλακτική Δράση καταβάλλει κάθε προσπάθεια να
αναπτύξει ακόμη περισσότερο το κοινωνικό, μορφωτικό,
πολιτιστικό, οικολογικό και κυρίως το κινηματικό της έργο,
πάντα βέβαια στα πλαίσια του εθελοντισμού. Η προσπάθειά
μας, όπως είναι γνωστό, στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο
στην οικονομική ενίσχυση των μελών και των φίλων μας
εισφορές και τις δωρεές των μελών και των φίλων μας.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

Κυριακή 5-Δευτέρα 6 Ιανουαρίου
Ξενάγηση στους Δελφούς- Περιήγηση
σε Γαλαξίδι-Ναύπακτο. Φυσιολατρία
στην ορεινή Ναυπακτία

Κυριακή 2 Φεβρουαρίου
Ξενάγηση στη Νεμέα. Περιήγηση στους
«Δρόμους του κρασιού». Κόψιμο της
πίτας σε παραδοσιακό οινοποιείο.

Κυριακή 12 Ιανουαρίου

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου
Περιήγηση και ξενάγηση στα νεοκλασικά
της Αθήνας.

Σάββατο 29 Φεβρουαρίου- Κυριακή 1
και Δευτέρα 2 Μαρτίου (Καθαρή
Δευτέρα)
Απόκριες στη Σκύρο με τα γνωστά
παραδοσιακά αποκριάτικα έθιμα . .

Ξενάγηση στην Πινακοθήκη Γουλανδρή
Κυριακή 19 Ιανουαρίου
Πεζοπορία στο ελατοδάσος του
Μαίναλου από το χωριό Νυμφασία
μέχρι τη Βυτίνα – Περιήγηση και
ξενάγηση στη Βυτίνα.
Κυριακή 26 Ιανουαρίου
Περιήγηση και ξενάγηση σε
εκκλησιαστικά μνημεία της Αθήνας

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ
ΜΝΗΜΕΙΑ
Ειδικά προγράμματα δράσεων
Πραγματοποιούνται για τα ιστορικά μνημεία
ανά δήμο
Η Σύμπραξη για τα ιστορικά μνημεία λειτουργεί
Κυριακή
29 Σεπτεμβρίου
με ομάδες
πολιτών
ανά δήμο, που οργανώνουν
Εξόρμηση για Ιστορική περιήγηση μνήμης στη
εκδηλώσεις
και
δράσεις
για την τοπική ιστορία και
Μακρόνησο.
τα ιστορικά μνημεία. Στους δήμους που δεν
υπάρχουν ομάδες μπορούμε να βοηθήσουμε
να δημιουργηθούν
Περισσότερες πληροφορίες
sybraxiistorikamnimeia.blogspot.com
και στο email sybraximnimeion@gmail.com

.

Κυριακή 16 Φεβρουαρίου
Ξενάγηση στον Ορχομενό -Ελαφριά
πεζοπορία στο αισθητικό δάσος της
Τιθορέας.
Κυριακή 23 Φεβρουαρίου
Ξενάγηση στο Μουσείο Ισλαμικής
Τέχνης.

5-21 Νοεμβρίου 2020
ΤΟ ΜΕΞΙΚΟ ΜΕ ΆΛΛΗ ΜΑΤΙΑ
-Δεκαέξι ημέρες στο Μεξικό για
γνωριμία με τον πολιτισμό των
Αζτέκων και των Μάγιας, με τη
μαγευτική τροπική φύση
(Ζούγκλα Λακαντόνα και στις 59
τροπικές λίμνες Μοντεμπέγιο στα
σύνορα με τη Γουατεμάλα) και με
τους κοινωνικούς αγώνες για άμεση
δημοκρατία (Ζαπατίστας και
αυτοδιαχειριζόμενα εργοστάσια)
Το αναλυτικό πρόγραμμα θα
ανακοινωθεί σύντομα.
Δηλώστε ενδιαφέρον άμεσα.

Κυριακή 8 Μαρτίου
Ξενάγηση στο Μουσείο. Κυκλαδικής
Τέχνης
Κυριακή 15 Μαρτίου
Πεζοπορία στο δρυοδάσος Μογγστού
στην Κορινθία.
Κυριακή 22 Μαρτίου
Ξενάγηση στην Αρχαία Αγορά και τις
σχολές των φιλοσόφων
Κυριακή 29 Μαρτίου
Περιήγηση στο Ναύπλιο και ξενάγηση
στα μνημεία του αγώνα του 1821.

6-7-8 Ιουνίου 2020
Αγίου Πνεύματος

Εξόρμηση στη Μήλο.

15-23 Ιουλίου 2020
Εναλλακτικές διακοπές
στα Διαπόντια Νησιά

Οθωνοί-Μαθράκη-Ερείκουσα

