ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018-ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
Από τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου θα αρχίσουν για φέτος τα σεμινάρια, τα μαθήματα
και τα υπόλοιπα ειδικά προγράμματα που εδώ και επτά χρόνια οργανώνει η
Εναλλακτική Δράση με εθελοντική προσφορά επιστημόνων και καλλιτεχνών. Φέτος
μάλιστα προστέθηκαν και νέοι επιστήμονες και καλλιτέχνες που εκτιμώντας το έργο
της Εναλλακτικής Δράσης, προθυμοποιήθηκαν να προσφέρουν εθελοντικά
Συγκεκριμένα στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα περιλαμβάνονται :
Ζωγραφική από την εικαστικό Ελένη Σπανούδη
Θεατρικό εργαστήρι από τον σκηνοθέτη Γρηγόρη Δαλαλάκη
και τη βοηθό
σκηνοθέτη Λένα Δελαβία
Σεμινάρια ιστορίας, επιστημονικής αθεϊας και ιστορίας της τέχνης από το Μάκη
Σταύρου
Γιόκγκα από τη Σοφία Πανούργου
Art-Therapy (Θεραπεία μέσω της τέχνης) από τη Σοφία Δημοπούλου-Σύμβουλο
ψυχικής υγείας
Ισπανικά από τη Βίβιαν Φαραμπολίνι
Γαλλικά από τη Νόρα Πολυδούρη
Αγγλικά από το Γιώργο Οικονομάκο
Κινηματογραφική λέσχη από τη Νόρα Πολυδούρη
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Μαθήματα στη Βούλα, Βασιλέως Παύλου 88, κεντρική πλατεία
Δευτέρα 5.30-7.30μμ Σεμινάρια ιστορίας
Τρίτη 5-6.30μμ Αγγλικά για εξάσκηση όσων γνωρίζουν τη γλώσσα.
6.30-8μμ Ισπανικά για εξάσκηση όσων γνωρίζουν τη γλώσσα.
Πέμπτη6-8μμ Ισπανικά για μαθητευόμενους
Μαθήματα στο Κέντρο Χαλκοκονδύλα 25, 8ος όροφος
Δευτέρα: 6-8μμ Yoga
Τρίτη: 6-8μμ Θεατρικό Εργαστήρι.
Τετάρτη: 4-6μμ Μάθημα εξάσκησης Γαλλικών.
6-8μμ Art Therapy.

Πέμπτη 6-8μμ: Σεμινάριο επιστημονικής αθεϊας και ιστορίας της τέχνης
Παρασκευή: 5-7μμ Σεμινάριο Ιστορίας.
7.30-9.30 Κινηματογραφική Λέσχη.

Επισημάνσεις
1 Όλα τα προγράμματα θα αρχίσουν τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου εκτός από τη
γιόγκα και τη ζωγραφική που θα αρχίσουν στις 5 και 7 Νοεμβρίου αντίστοιχα
2 Στα σεμινάρια ιστορίας, θα υπάρξει φέτος μια καινοτομία: εκτός από τις εισηγήσεις
για την ιστορική εξέλιξη θα δοθούν και θα συζητηθούν εισηγήσεις συγκριτικής
ιστορίας ανάμεσα στις αρχαίες ελληνικές φυλές και τις φυλές της Κεντρικής
και Λατινικής Αμερικής. Οι εισηγήσεις θα αναφέρονται στον τρόπο οργάνωσης και
ζωής των φυλών που κατοικούν στον Ελλαδικό χώρο κατά την αρχαιότητα,(Δωριείς ,
Κουρήτες, Ηλείοι, Λοκροί, Λυγκιστές Παίονες, Αιορδείς, Ίωνες, Βοιωτοί, Μολοσσοί,
Αιολείς, Μακεδόνες κ.α) σε σύγκριση και τον τρόπο οργάνωσης και ζωής των φυλών
των ιθαγενών που κατοικούν στην Κεντρική και Λατινική Αμερική ( Ίνκας, Μάγια,
Αζτέκοι, Τοτέλκοι, Ζαποτέκοι, Τοτονάκοι, Τεοτιχουακάν, Μιξτέκοι κ.α)
3 Τα σεμινάρια ιστορίας θα είναι δύο: ένα στη Βούλα Δευτέρα 5.30-7.30μμ, και
ένα στην Αθήνα
(Παρασκευή 5-7μμ) Το σεμινάριο της στο Μαρούσι θα
συγχωνευθεί με το σεμινάριο της Αθήνας, λόγω περιορισμένου χρόνου του Μάκη
Σταύρου και επειδή το περιεχόμενό των δύο σεμιναρίων είναι αρκετά συγγενές σε
ιστορικά γεγονότα.
4 Όσοι όσες ενδιαφέρονται για θεατρικό εργαστήρι, τη yoga, την art therapy και
γαλλικά θα πρέπει οπωσδήποτε προηγουμένως να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά για
περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής με την κ. Νόρα Πολυδούρη
τηλ 6949138298
5 Τα σεμινάρια επιστημονικής αθεϊας και ιστορίας της τέχνης θα γίνονται κάθε
Πέμπτη 6-8μμ εναλλάξ. Δηλαδή τη μία Πέμπτη θα γίνεται το ένα και την άλλη το
άλλο. Την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου θα γίνει σεμινάριο επιστημονικής αθεϊας.
6) Τα σεμινάρια ιστορίας, επιστημονικής αθεϊας και ιστορίας της τέχνης δε θα
πραγματοποιηθούν από 6 έως 22 Νοεμβρίου, λόγω απουσίας του Μάκη Σταύρου
στο Μεξικό, για την 3η Παναμερικανική Συνάντηση για την αυτδιαχείριση και την
άμεση δημοκρατία
Ευχαριστούμε όλους τους/τις επιστήμονες και τους καλλιτέχνες και τις καλλιτέχνιδες
για την ευγενική, εθελοντική προσφορά τους στους φίλους και τις φίλες της
Εναλλακτικής Δράσης
Ευχόμαστε σε όλους και όλες καλή δύναμη για τη νέα χρονιά
Το ΔΣ της Εναλλακτικής Δράσης

