ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Κυριακή 1 Δεκεμβρίου
Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθήνας
Κυριακή 8 Δεκεμβρίου
Πεζοπορία στο Αρχαίο Μονοπάτι Δελφών στον
Εθνικό Δρυμός- Παρνασσού .-Επίσκεψη και
ξενάγηση στον Κωρύκειο Άντρο
Κυριακή 15 Δεκεμβρίου
Ξενάγηση στα Οθωμανικά Μνημεία της
Αθήνας : Τζαμί Τσισδαράκη –Τζαμί Φετιχιέ ,
Μεντρεσές, Μονή Καπουτσίνων κ.α. (στο
Μοναστηράκι και την Πλάκα.)
24 έως 29 Δεκεμβρίου-Χριστούγεννα
Έξι ημέρες στη Μακεδονία, Θεσσαλονίκη
(Αρχαιολογικό Μουσείο, Ροτόντα, Αγία Σοφία,
Αψίδα Γαλέριου) Καβάλα,(Ιμαρέτ, Υδραγωγείο,
Φίλιπποι κ.α) Δράμα (Σπήλαιο Αγγίτη, Πάρκο
Αγίας Βαρβάρας, Δάσος Φρακτού, Παρανέστι,
συμμετοχή στη χριστουγεννιάτικη “Ονειρούπολη”
Σέρρες (Αμφίπολη. Σπήλαιο Αλιστράτη, δάσος
και χιονοδρομικό κέντρο Λαϊλιά, Λίμνη Κερκίνη
κ.α)
5-6 Ιανουαρίου 2020 (Φώτων)
Έ Δελφοί Ορεινή Ναυπακτία

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
-Συμμετοχή στις τριήμερες εκδηλώσεις,
στις Σταγιάτες του Πηλίου,
14 και 15 Σεπτεμβρίου.
- Συμμετοχή στις τριήμερες εκδηλώσεις
Coopen Air Festival της ΒΙΟΜΕ
στη Θεσσαλονίκη. 11,12 & 13 Οκτωβρίου.

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
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2019

Εναλλακτική Δράση
Για ποιότητα Ζωής
Έδρα: Βασ. Παύλου 88,Βούλα,Τ.Κ 16673
Τηλ. 210 8958016
Εναλλακτικό Στέκι: Χαλκοκονδύλη 25
Αθήνα ,Τ.Κ 10432
www.enallaktiki-drasi.gr
enallacticidrasi@gmail.com
ena.drasi@gmail.com
Fb Σελίδα:
Εναλλακτική Δράση
για ποιότητα ζωής

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
στις εισφορές και τις δωρεές των μελών και των φίλων μας.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1-7 Σεπτεμβρίου ΤΗΛΟΣ
Το πρόγραμμα έχει ήδη

Κυριακή 6 Οκτωβρίου

Κυριακή 3 Νοεμβρίου
Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείου της
Θήβας και περιήγηση, πεζοπορία –φαγητό στο
οροπέδιο της Αρβανίτσας στο Ελικώνα.
Κυριακή 10 Νοεμβρίου
Πεζοπορία στο Μαίναλο – Περιήγηση σε
Βυτίνα- Δημητσάνα. .
Κυριακή 17 Νοεμβρίου
Ξενάγηση στο Μουσείο Ακρόπολις
.(Περιλαμβάνεται και το νέο τμήμα)

Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου
Ξενάγηση στην έκθεση Πικάσο και Αρχαιότητα
Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου
Εξόρμηση στη Τζια –προαιρετική πεζοπορία –
περιήγηση στη Χώρα για το Κάστρο και μπάνιο
στην παραλία του Οντά.
Από Δευτέρα 16 έως
Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα κινητικότητας--Για πόλεις
χωρίς Ι.Χ. -Θα ανακοινωθούν οι εκδηλώσεις,
(πεζοπορίες, ποδηλασία, μοίρασμα φυλλαδίου
και άλλες
Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου
Εξόρμηση για Ιστορική περιήγηση μνήμης στη
Μακρόνησο.

Πεζοπορία στη Λίμνη Δόξας και της
Ντορντουβάνας . Επίσκεψη στο ιστορικό
μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου.
Κυριακή 13 Οκτωβρίου
Ξενάγηση στον Κεραμικό
.(Αρχαιολογικός χώρος και μουσείο)
Κυριακή 20 Οκτωβρίου
Πεζοπορία στον Κιθαιρώνα ξενάγηση στον
αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας
Σάββατο-Κυριακή-Δευτέρα 26,27 και
28 Οκτωβρίου
Επίσκεψη και ξενάγηση στην Ολυμπία.
Περιήγηση με επισκέψεις, φυσιολατρικές και
πολιτιστικές δραστηριότητες σε φυσικά τοπία,
χωριά και ιστορικά μνημεία του Παράσσιου
Πάρκου. Έναρξη δράσεων για τη θεσμοθέτηση
του Πάρκου. Στις 26 Οκτωβρίου σχεδιάζεται
επιστημονική και κοινωνική εκδήλωση στην
Ανδρίτσαινα.

Σάββατο-Κυριακή 23-24 Νοεμβρίου
Ξενάγηση στο Μυστρά –Περιήγηση και
φυσιολατρική δράση στο Οικολογικό Εγχείρημα
Κορωγόνα στην Πλύτρα.

Θα συνεχιστεί η λειτουργία
Της Κινηματογραφικής Λέσχης
κάθε Παρασκευή 7 30- 9 30μμ με προβολές
αξιόλογων και επιλεγμένων ταινιών.
Το αναλυτικό πρόγραμμα ανακοινώνεται έγκαιρα.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Στο πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνονται

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ
ΜΝΗΜΕΙΑ
Ειδικά προγράμματα δράσεων
για τα ιστορικά μνημεία ανά δήμο
Η Σύμπραξη για τα ιστορικά μνημεία λειτουργεί
με ομάδες πολιτών ανά δήμο, που οργανώνουν
εκδηλώσεις και δράσεις για την τοπική ιστορία και
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

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- και
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Στη Βούλα, Βασιλέως Παύλου 88, και
Στο Κέντρο Χαλκοκονδύλα 25, 8ος όροφος

Θα ανακοινωθεί σύντομα
Τα σεμινάρια, τα μαθήματα και οι
καλλιτεχνικές δράσεις γίνονται
με εθελοντική προσφορά
ειδικών επιστημόνων, εξειδικευμένων
δασκάλων και καλλιτεχνών

-Εκδήλωση για την Ιστορία του Αμαρουσίου
(Θα πραγματοποιηθεί μέσα στο Νοέμβριο)
-Συνάντηση των ομάδων της Σύμπραξης για τα
Ιστορικά Μνημεία. Προγραμματίζεται για το τέλος
Οκτωβρίου αφού προηγηθεί συνεννόηση
με τις ομάδες που λειτουργούν σε δήμους
-Ξεναγήσεις τα Σάββατα από τις Συμπράξεις για τα
Ιστορικά Μνημεία στα: Νότια Προάστια- Βόρεια
Προάστια και στο Κέντρο Αθήνας.
Θα καθορισθούν από τις ίδιες τις ομάδες των δήμων
-Εκδηλώσεις και δραστηριότητες για τη δημιουργία και
ανάδειξη του Παρράσιου Πάρκου. Θα καθορισθούν
σε συνεργασία με το Σωματείο των Φίλων
του Παρράσιου Πάρκου
- Εκδήλωση για το ξεκίνημα της Ομάδας Νέων της
Εναλλακτικής Δράσης. (Προγραμματίζεται για τις
αρχές Οκτωβρίου)

