
 

Παρασκευή 15 Οκτωβρίου, 8μμ 

Ξεκινά ο δεύτερος κύκλος της σχολής εναλλακτικών ξεναγήσεων 

 

Όπως είναι γνωστό η  Εναλλακτική Δράση από την ίδρυσή της έχει θέσει 

σαν ένα από τους βασικούς στόχους της την προστασία των ιστορικών 

μνημείων και του πολιτισμού γενικότερα από τους ίδιους τους πολίτες. 

 Διότι πιστεύουμε ότι τα μνημεία της ιστορίας και της τέχνης αποτελούν 

κοινά αγαθά και επομένως ο κάθε πολίτης μπορεί να ασχολείται με αυτά 

να γράφει για αυτά και να μιλά για αυτά και κυρίως να αγωνίζεται για να 

τα προστατέψει. 
  

Μάθημα της της σχολής ξεναγών στην Ακρόπολη 

 



Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε ζήτημα πρώτιστης σημασίας τη διάδοση 

της γνώσης γύρω από τα ιστορικά μνημεία και την τέχνη με βάση την 

εναλλακτική θεώρηση της εξέλιξης των κοινωνιών στην ιστορική τους 

πορεία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.  
 

Σε αυτό το πνεύμα κινούνται και τα σεμινάρια ιστορίας και οι ξεναγήσεις 

που επί μια δεκαετία πραγματοποιούμε. Και επειδή όλα αυτά τα χρόνια 

διαπιστώσαμε ότι εκατοντάδες φίλες και φίλοι της Εναλλακτικής Δράσης 

συμμετέχουν στις ξεναγήσεις διότι τους ενδιαφέρει αυτή η προσέγγιση 

αποφασίσαμε, πρίν από τέσσερα χρόνια να ξεκινήσουμε και σχολή 

ξεναγών προκειμένου να ενημερώσουμε φίλες και φίλους που 

ενδιαφέρονται να ξεναγήσουν.  
 

Φέτος θα ξεκινήσουμε τον δεύτερο κύκλο της σχολής, στα μαθήματα της 

οποίας  μπορούν να πάρουν μέρος, απόφοιτοι λυκείου φοιτητές και 

φοιτήτριες κάθε ειδικότητας όπως και επίστήμονισσες και επιστήμονες 

κάθε ειδικότητας που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν πολύπλευρα τν τον 

ιστορικό πλούτο (ελληνικό και διεθνή) και στη συνέχεια να ξεναγήσουν τις 

φίλες και τους φίλους της Εναλλακτικής Δράσης σε ιστορικούς χώρους και 

μνημεία, όλων των περιόδων (αρχαίας ελληνικής, ρωμαϊκής, βυζαντινής, 

αναγέννησης, διαφωτισμού και  νεότερης ιστορίας) σε πινακοθήκες, σε 

εκθέσεις και σε άλλους χώρους τέχνης και πολιτισμού. 

Το περιεχόμενο των μαθημάτων που θα διδαχθούν είναι: 

-Η παραγωγική δραστηριότητα και η οικονομία στα διάφορα κοινωνικά 

συστήματα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα 

-Οι  κοινωνικοί και πολιτικοί θεσμοί που αντιστοιχούν σε κάθε κοινωνικό 

σύστημα. 

-Ο φιλοσοφικός και κοινωνιολογικός στοχασμός κάθε ιστορικής περιόδου   

- \Η τέχνη σε κάθε φάση της ιστορικής τους εξέλιξης, η αισθητική των 

μνημείων και τα καλλιτεχνικά ρεύματα.  

Παράλληλα με τα θεωρητικά μαθήματα οι μαθητές της σχολής θα 

επισκέπτονται μουσεία, πινακοθήκες, και ιστορικούς χώρους όπου θα 

πραγματοποιούνται υποδειγματικές ξεναγήσεις  

Συντονιστής της σχολής είναι ο ιστορικός Μάκης Σταύρου 

Η πρώτη συνάντηση των ενδιαφερομένων θα γίνει την Παρασκευή 
15 Οκτωβρίου 6μμ, στα γραφεία της Εναλλακτικής Δράσης, 

Χαλκοκονδύλη 25, Ομόνοια, 8ος όροφος  

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής  

Θοδωρής Λυμπερόπουλος 6949073308 



Σημ. Η παρακολούθηση της σχολής είναι δωρεάν και στα μαθήματα της σχολής 

μπορούν να συμμετέχουν, σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, μόνο 
εμβολιασμένες/οι, νοσήσαντες και με rapid test 48 ωρών   

 


