24-28 Σεπτεμβρίου στην Βραζιλία
7η Παγκόσμια Συνάντηση για την
Οικονομία
των
εργαζομένων
την
αυτοδιαχείριση και την άμεση δημοκρατία.
Μετά από την προηγούμενη 6η Συνάντηση
που έγινε στο Μπουένος Άιρες το
Σεπτέμβριο του 2017 και μετά από τις
συναντήσεις
της
Νότιας
Αμερικής
(Νοέμβριος 2018, Χιλή) της Βόρειας
Αμερικής (Νοέμβριος 2018 Μεξικό) και της
Ευρώπης (Απρίλιος 2019, Μιλάνο), τα
αυτοδιαχειριζόμενα
εργοστάσια
και
γενικότερα
οι
αυτοδιαχειριζόμενες
επιχειρήσεις και τα κινήματα για την
αυτοδιαχείριση και την άμεση δημοκρατία
, θα συναντηθούμε και πάλι στη Βραζιλία
για ανταλλαγή εμπειριών με στόχο την
προώθηση της ιδέας της αυτοδιαχείρισης
σε κάθε χώρα του κόσμου.

Η Εναλλακτική Δράση είναι μία οργάνωση
πολιτών που αγωνίζεται με σκοπό να
διαμορφωθούν στην κοινωνία
οι συνθήκες που θα διασφαλίζουν,
την κοινωνική δικαιοσύνη ,
τη συλλογικότητα με άμεση δημοκρατία
και αυτοδιαχείριση και την αλληλεγγύη
ανάμεσα στους πολίτες.
Με δράσεις για την υπεράσπιση των
ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων,
την προστασία της δημόσιας περιουσίας,
του φυσικού περιβάλλοντος,
των μνημείων του πολιτισμού και την
προβολή και διάδοση της ποιοτικής
καλλιτεχνικής δημιουργίας.
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Αγωνιζόμαστε για την διασφάλιση
της ποιότητας στην ζωή μας.
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ΜΑΙΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

Κυριακή 5 Μαιου
Ξενάγηση στον Λόφο Φιλοπάππου, στην
Πνύκα και στον Άρειο Πάγο.

Κυριακή 2 Ιουνίου
Ξενάγηση στα Νεοκλασικά της Αθήνας

Κυριακή 12 Μαΐου
Πεζοπορία στον Βουραικό ποταμό και
συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πέρασμα

Κυριακή 9 Ιουνίου
Πεζοπορία στο δάσος του ΚιθαιρώναΠεριήγηση και προαιρετικό μπάνιο στο
Πόρτο-

Σάββατο 18 Μαΐου
Ξενάγηση στην Αρχαία αγορά (δωρεάν
είσοδος)

Σάββατο- Κυριακή – Δευτέρα (15-16-17)
Ιουνίου Αγίου Πνεύματος :
Εναλλακτικό τριήμερο στη Σέριφο

Κυριακή 19 Μαΐου
Περιήγηση και ξενάγηση Ίσθμια , Λέχαιο ,
Σικυώνα (Μουσείο) Κιάτο

Παρασκευή 21 Ιουνίου
Γιορτή λήξης σεμιναρίων και μαθημάτων .

Σάββατο 24 Μαΐου
Συμμετοχή στην ξενάγηση αρχαίων
μνημείων του Αλίμου (Οργανώνεται από την
ομάδα της Σύμπραξης για τα Ιστορικά
Μνημεία , του δήμου Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης)
Κυριακή 25 Μαΐου
Ξενάγηση : Στην περιοχή του Ψυρρή και στο
Μοναστηράκι

Σάββατο- Κυριακή, 8 και 9 Ιουνίου
Σταγιάτες Πηλίου

Πανελλαδική Συνάντηση της
Από Κοινού Συνέλευσης για την άμεση
δημοκρατία, την αυτοδιαχείριση και την
ανάπτυξη.
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Αρχές Σεπτεμβρίου εξαήμερες εναλλακτικές
διακοπές στην Τήλο.
Οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν έγκαιρα.

Κυριακή 23 Ιουνίου
Ξενάγηση στην Αίγινα, στα Νεοκλασικά της
εποχής του Καποδίστρια και στην Αφαία.
Μπάνιο και φαγητό στην Αγία Μαρίνα.
Σάββατο 29 Ιουνίου
Θεατρική παράσταση στην Επίδαυρο
Τριλογία ” Ορέστεια “ από το Εθνικό Θέατρο
Κυριακή 30 Ιουνίου
Ξενάγηση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης,
στην έκθεση “ Ο Πικάσο και η Αρχαιότητα “.
Πρόκειται για έργα που έχει φιλοτεχνήσει ο
Πικάσο, τα οποία αναφέρονται στον Αρχαίο
Ελληνικό κόσμο και παρουσιάζονται για
πρώτη φορά όλα μαζί.

ΙΟΥΛΙΟΣ
Κυριακή 7 Ιουλίου
Πεζοπορία στο Φαράγγι Στρόμπωνες και
μπάνιο στην Χιλιαδού.
Κυριακή18-25 Ιουλίου
Οκτώ ημέρες Εναλλακτικές διακοπές στην
Αστυπάλαια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
Βασιλέως Παύλου 88,
Κεντρική πλατεία Βούλας

Δευτέρα 5 30μμ-7 30μμ Σεμινάριο
ιστορίας.
Τετάρτη 5-6μμ Τμήμα Ισπανικών για
γνώστες της γλώσσας κτίριο ΚΑΠΗ
Βούλας Ζεφύρου 2-πλατεία Βούλας
Πέμπτη 6.30μμ-7.30μμ Μαθήματα
Ισπανικών.
.

Παρασκευή 21 Ιουνίου, 8μμ
Γιορταστική ψυχαγωγική και καλλιτεχνική
βραδιά για τη λήξη των σεμιναρίων και των
μαθημάτων. Η βραδιά θα περιλαμβάνει
φαγητό, ποτό και ζωντανή μουσική. Θα
συμμετέχουν επίσης με τις δημιουργίες τους
το τμήμα ζωγραφικής και το θεατρικό
εργαστήρι της Εναλλακτικής Δράσης.
Η εκδήλωση έχει και τον χαρακτήρα της
οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη ενός
μέρους των εξόδων ( Ενοίκια, κοινόχρηστα,
ρεύμα, Internet , νερό) για τα γραφεία μας σε
Ομόνοια και Βούλας, που θα μείνουν για
τρείς μήνες κλειστά.
Η εκδήλωση θα γίνει στην καλοκαιρινή
ισημερία, κάτω από τη φωτισμένη
Ακρόπολη, στον κήπο του Συλλόγου
Ελλήνων Αρχαιολόγων, Ερμού 2, Θησείο,

