


ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Ο Κύκλος Απογευµατινών Μαθηµάτων του Συνδέσµου Αποφοίτων Σχολής 
Μωραΐτη «Συµµαθητές Ξανά» επιστρέφει για 6η συνεχή χρονιά! 

Ξένες γλώσσες, αθλητικές δραστηριότητες και χορός είναι µόνο µερικές από 
τις κατηγορίες µαθηµάτων που µπορείτε να επιλέξετε. 21 προτάσεις σας 
προτρέπουν να γυρίσετε σε έναν αγαπηµένο, γεµάτο αναµνήσεις, χώρο, αυτόν 
του Σχολείου µας, να καθίσετε στα θρανία όπως παλιά, να γίνεται και πάλι 
«συμ-μαθητές»«συμ-μαθητές».

Σας περιµένουµε 3 µε 6 Οκτωβρίου στη δοκιµαστική εβδοµάδα, κατά την 
οποία µπορείτε να παρακολουθήσετε όποιο µάθηµα σας ενδιαφέρει δωρεάν.

Επιστροφή στα θρανία, λοιπόν, από τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου.
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Το µάθηµα περιέχει απλές ασκήσεις ενδυνάµωσης και stretching, ώστε να γυµνάσουµε και 
να διατείνουµε τους µύες του σώµατός µας. Συγκεκριµένα θα ξεκινάµε µε ένα επαρκές 
ζέσταµα και ασκήσεις ενδυνάµωσης (45 λεπτά) και στη συνέχεια θα ακολουθεί ένα 
πρόγραµµα stretching, αλλά και χαλάρωσης του σώµατος (45 λεπτά). Απευθύνεται σε 
οποιονδήποτε θέλει να έρθει σε κοντινότερη επαφή µε το σώµα του, σε άντρες και γυναίκες. 
Κατά τη διάρκειά του θα παραδίδονται θεωρητικές γνώσεις για το ανθρώπινο σώµα, καθώς 
επίσης και οδηγίες για την καλύτερη δυνατή απόδοση των ασκήσεωεπίσης και οδηγίες για την καλύτερη δυνατή απόδοση των ασκήσεων. Κάθε µάθηµα θα 
περιέχει ασκήσεις µε εναλλαγές σε ταχύτητα και ποιότητα.

Ενδυνάµωση & Stretching
Ελιάν Ρουµιέ (’05) | Τρίτη 19:00-20:30
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Η Ελιάν Ρουµιέ_
_σπούδασε σύγχρονο χορό στην Αθήνα, στο Κέντρο Σύγχρονου Χορού (Tanzfabrik, Βερολίνο) 
και στη σχολή “DansCentrumJette” (Professional Master Training) στις Βρυξέλλες. Είναι 
κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος “Physical Theatre for Dancers and Actors” (Royal 
Holloway University), των διπλωµάτων χορού Intermediate-Modern Theatre και Advanced 1-
Modern Theatre του ΙSTD και της πιστοποίησης Stretch Your Limits, µε εισηγητή τον 
Ισραηλινό Nissim ZoareΙσραηλινό Nissim Zoares. Παρακολούθησε σεµινάρια γνωστών καθηγητών και χορογράφων 
στην Ευρώπη και συµµετείχε σε παραστάσεις σε Βέλγιο, Ολλανδία, Αγγλία και Ελλάδα. Έχει 
επίσης παρουσιάσει την προσωπική της δουλειά “Εlibra” σε Δανία και Ελλάδα και δούλεψε ως 
facilitator και performer στο πετυχηµένο project “ΑS ONE” της M. Abramovic στο Μουσείο 
Μπενάκη. Αυτή την περίοδο αναλαµβάνει τον Θεατρικό όµιλο του Λυκείου της Σχολής 
Μωραΐτη, ενώ παράλληλα ταξιδεύει στην Κύπρο όπου διδάσκει σύγχρονο χορό σε µαθητές. 

INFO

BIO

Έναρξη: Τρίτη 4 Οκτωβρίου
Διάρκεια: 12 συναντήσεις
Κόστος: 160€
Μέλη ΣΑΣΜ: 100€
Γονείς/Καθηγητές/Προσωπικό Σχολής Μωραΐτη & οι οικογένειές τους: 130€
* Δυνατότητα Drop-in, δηλαδή 10€ ανά συνάντηση.

ΑΣΚΗΣΗ - ΑΘΛΗΣΗ
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Pilates 
Μαργαρίτα Σπυροπούλου (’04) | Τρίτη 18:30-19:30

Η Μαργαρίτα Σπυροπούλου_
_είναι εκπαιδευµένη από το Πανεπιστήµιο Balanaced Body της Αµερικής και κάτοχος 
διπλωµάτων στο ολοκληρωµένο σύστηµα Pilates (MAT, REFORMER, CADILLAC, CHAIR, 
MOTR). Θεωρεί πως το Pilates δεν είναι απλά ένα µάθηµα, αλλά τρόπος ζωής. 

BIO

Έναρξη: Τρίτη 4 Οκτωβρίου
Διάρκεια: 12 συναντήσεις
Κόστος: 120€
Μέλη ΣΑΣΜ: 80€
Γονείς/Καθηγητές/Προσωπικό Σχολής Μωραΐτη & οι οικογένειές τους: 100€
* Δυνατότητα Drop-in, δηλαδή 10€ ανά συνάντηση.

Το Pilates είναι µια µοναδική µέθοδος εκγύµνασης που απαιτεί τη συµµετοχή του σώµατος 
και του µυαλού µε σηµαντικά αποτελέσµατα σε ανθρώπους όλων των ηλικιών. Εξασφαλίζει 
την οµοιόµορφη ανάπτυξη όλων των µυϊκών οµάδων, προωθεί την ευλυγισία και την 
σκελετική ευθυγράµµιση χωρίς να καταπονεί το σώµα. Ο Joseph Pilates χαρακτήρισε τη 
µέθοδό του «ήπια για τις εγκύους, ασφαλή για τους υπερήλικες, δυναµική για αθλητές και 
χορευτές». Το µάθηµα περιλαµβάνει ασκήσεις που θα ενδυναµώσουν το σώµα µε τεχνικές 
που επικεντρώνονται στον έλεγχο και τη σταθερότητα του κέντρου του σώµατος. Μέσα σε που επικεντρώνονται στον έλεγχο και τη σταθερότητα του κέντρου του σώµατος. Μέσα σε 
µερικά µαθήµατα, οι συµµετέχοντες θα αναβιώσουν την ενέργεια και αυτοπεποίθησή τους 
και το σώµα τους θα επέλθει σε ισορροπία.

INFO

ΑΣΚΗΣΗ - ΑΘΛΗΣΗ
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Sport Performance:Be Healthy, Be an Athlete 

Έλενα Τικταµπανίδη (’08) | Πέµπτη 19:30-21:00

Η Έλενα Τικταµπανίδη_
_είναι απόφοιτος του τµήµατος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Αθηνών (ΤΕΦΑΑ), 
ειδικευµένη στα δροµικά αγωνίσµατα και στην άσκηση για υγεία. Είναι πιστοποιηµένη ως 
προσωπική γυµνάστρια από το Αµερικανικό Κολλέγιο Αθλητιατρικής (ACSM) και 
Aqua-Aerobics Instructor από την Holmes Place Academy.

BIO

Έναρξη: Πέµπτη 6 Οκτωβρίου
Διάρκεια: 12 συναντήσεις
Κόστος: 120€
Μέλη ΣΑΣΜ: 80€
Γονείς/Καθηγητές/Προσωπικό Σχολής Μωραΐτη & οι οικογένειές τους: 100€
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Αυτή η εξειδικευµένη αθλητική προπόνηση θα σε βοηθήσει να γίνεις καλύτερος στο άθληµά 
σου µέσω εκπαίδευσης στοχευµένων αθλητικών κινήσεων. Ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, 
επιπέδου και αθλήµατος, µπορείς να γίνεις γρηγορότερος, δυνατότερος και να αποκτήσεις 
καλύτερη φυσική κατάσταση. Μάθε πώς να αναπτύσσεις ταχύτητα, επιτάχυνση, ευκινησία, 
συγχρονισµό, λειτουργικότητα και αθλητική δύναµη. Ένας από τους στόχους του µαθήµατος 
είναι να βοηθήσει τους δροµείς όλων των επιπέδων να µεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους 
µέσω της προπόνησης δύναµης και της συνταγογράφησης για τον καθένα ξεχωριστά δροµικού µέσω της προπόνησης δύναµης και της συνταγογράφησης για τον καθένα ξεχωριστά δροµικού 
προγράµµατος προπόνησης.

INFO

ΑΣΚΗΣΗ - ΑΘΛΗΣΗ
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Tai Chi 
Αναστασία Ξύδη | Πέµπτη 19:00-20:30

Η Αναστασία Ξύδη _
_εκπαιδεύτηκε για πέντε χρόνια στο kick boxing. Διδάσκεται την εσωτερική πολεµική τέχνη 
του Τai Chi από το 2004. Ξεκίνησε να διδάσκει έπειτα από τέσσερα χρόνια στην Αθήνα και στη 
συνέχεια στην Ασία και στην Ευρώπη. Δάσκαλοι της ο Tew Bunnang και ο Ναπολέων Ξιφαράς.

BIO

Έναρξη: Πέµπτη 7 Οκτωβρίου
Διάρκεια: 12 συναντήσεις
Κόστος: 160€
Μέλη ΣΑΣΜ: 100€
Γονείς/Καθηγητές/Προσωπικό Σχολής Μωραΐτη & οι οικογένειές τους: 130€

Αρχαία Κινέζικη τέχνη, που επηρεάζει θετικά όχι µόνο το σώµα, αλλά και το πνεύµα. Είναι 
χορός, διαλογισµός, πολεµική τέχνη όπως επίσης και θεραπευτική άσκηση. Το κεντρικό 
σηµείο της τέχνης αυτής είναι ο έλεγχος της εσωτερικής ενέργειας. Είναι ωφέλιµη για 
εσωτερική συγκέντρωση, ισορροπία και τη γενικότερη υγεία του σώµατος και της ψυχής. Θα 
διδαχθεί η µικρή φόρµα (yang style), όπου καλλιεργείται ισορροπία των δύο ηµισφαιρίων 
του εγκεφάλου. Επίσης, θα χρησιµοποιηθούν ασκήσεις για εξισορρόπηση της ενέργειάς µας, 
πολεµικές εφαρµογές για εκτόνωση και εκµάθηση Chi Kung για επιστροφή στο κέντρο µας.πολεµικές εφαρµογές για εκτόνωση και εκµάθηση Chi Kung για επιστροφή στο κέντρο µας.

INFO

ΑΣΚΗΣΗ - ΑΘΛΗΣΗ
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Yoga 
Αφροδίτη Πατρικίου (’98) | Δευτέρα & Τετάρτη 19:30-20:45

Η Αφροδίτη Πατρικίου_
_αποφοίτησε από το Forrest Yoga Teacher Training στο Κολοράντο των Η.Π.Α. το 2010. 
Έκτοτε έχει παρακολουθήσει διάφορα σεµινάρια και έχει συµπληρώσει και άλλες ώρες 
εκπαίδευσης, παρακολουθώντας διάφορα σεµινάρια όπως: Three Realms of Consciousness 
µε την Seane Corn, Bhakti Flow Training µε τον Rusty Wells, YogaWorks 300h Professional 
Program µε την Άννα Ζώρζου και τη Βούλα Μπόλου, Καdylan Werner Workshop και άλλα. 
ΣΣυνεχίζει να είναι πρώτα πιστή µαθήτρια της yoga και µετά δασκάλα.

BIO

Έναρξη: Δευτέρα 3 & Τετάρτη 5 Οκτωβρίου
Διάρκεια: 24 συναντήσεις
Κόστος: 200€
Μέλη ΣΑΣΜ: 140€
Γονείς/Καθηγητές/Προσωπικό Σχολής Μωραΐτη & οι οικογένειές τους: 170€
* Δυνατότητα επιλογής µίας (1) συνάντησης ανά εβδοµάδα: Κόστος: 120€/80€/100€

Το µάθηµα είναι εµπνευσµένο από διάφορα συστήµατα (forrest yoga, iyengar yoga, yoga 
works) και έχει ως σκοπό τη βελτίωση της σωµατικής κατάστασης, της ψυχικής ισορροπίας 
και της πνευµατικής ανάπτυξης. Μέσα από ευθυγραµµισµένες συνειδητές δυναµικές στάσεις 
(ασάνες) γίνεται ενδυνάµωση του σώµατος και αυξάνεται η ευλυγισία. Δίνεται αρκετή προσοχή 
στην άσκηση αναπνοής (πραναγιάµα) και στην συγκέντρωση µε στόχο την πνευµατική ηρεµία,
 τον αυτοέλεγχο και την αυτοσυγκέντρωση.

INFO

ΑΣΚΗΣΗ - ΑΘΛΗΣΗ
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Music with my Μom 
Κατερίνα Αδαµοπούλου | Τετάρτη 18:00-19:00

Η Κατερίνα Αδαµοπούλου_
_είναι µουσικοπαιδαγωγός και performer, απόφοιτος του Deree College (BS) και του 
Westminster University (MA). Κατέχει πτυχίο πιάνου από το Εθνικό Ωδείο Αθηνών, δίπλωµα 
πιάνου µε Α’ Βραβείο και πτυχίο Ειδικού Αρµονίας. Ως µουσικός και δασκάλα πιάνου, 
συνειδητοποίησε την ανάγκη µιας πολύπλευρης µεθόδου διδασκαλίας στο αντικείµενο της 
µουσικής, ανοίγοντας νέους ορίζοντες µάθησης στα παιδιά. Αποφοίτησε από το µεταπτυχιακό 
κύκλο σπουδών στη Μουσικοκινητική κύκλο σπουδών στη Μουσικοκινητική Αγωγή Carl ORFF της Σχολής Μωραΐτη. Διδάσκει 
µουσικοκινητική αγωγή στην προσχολική ηλικία. Συνδυάζει τη µουσική, την κίνηση και τον 
λόγο στην εκπαίδευση και σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες µουσικοκινητικής σε σχολεία µε 
κίνητρο το παιχνίδι, τη δηµιουργικότητα, τον αυτοσχεδιασµό και την ελευθερία έκφρασης του 
παιδιού µέσα από τη µουσική.

BIO
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Έναρξη: Τετάρτη 5 Οκτωβρίου
Διάρκεια: 12 συναντήσεις
Κόστος: 180€
Μέλη ΣΑΣΜ: 120€
Γονείς/Καθηγητές/Προσωπικό Σχολής Μωραΐτη & οι οικογένειές τους: 150€

Τα παιδιά γνωρίζουν τον ευφάνταστο κόσµο της µουσικής µέσα από ήχους οργάνων, 
τραγούδια, ρυθµικά παιχνίδια και αφηγήσεις παραµυθιών. Μέσω της µελωδίας και του 
ρυθµού, αλληλεπιδρούν και παίζουν έχοντας την πρώτη τους εκπαιδευτική µουσική 
εµπειρία, ερχόµενα σε επαφή µε ξυλόφωνα, µεταλλόφωνα, τύµπανα, τρίγωνα, µαράκες 
και άλλα κρουστά και γίνονται µέλη µιας µικρής µπάντας! Η κίνηση δεν λείπει. Χτυπώντας 
µπάλες στο ρυθµό, παίζοντας µε υφάσµατα, µπαλόνια και χορεύοντας στις µουσικές 
εναλλαγές, εκτονώνουν τη φυσική τους κατάσταση. Μαθαίνουν να λειτουργούν στην οµάδα εναλλαγές, εκτονώνουν τη φυσική τους κατάσταση. Μαθαίνουν να λειτουργούν στην οµάδα 
και να εκφράζονται δηµιουργικά, καθώς οι γονείς έχουν την ευκαιρία να παίξουν µαζί τους 
και να το ευχαριστηθούν. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας από 12 µηνών έως 3,5 ετών!

INFO

ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ
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Γαλλικά 
Ιωάννα Παπαοικονόµου (’89) | Πέµπτη 19:30-21:00

Η Ιωάννα Παπαοικονόµου_
_είναι απόφοιτος του τµήµατος Γαλλικής Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου της Σορβόννης, 
Université Paris-Sorbonne (Paris ΙV). Έχει ολοκληρώσει τις µεταπτυχιακές της σπουδές στο 
Πανεπιστήµιο Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) πάνω στο Γαλλικό θέατρο του 
XVII αιώνα. Παράλληλα έχει ασχοληθεί µε την Ιστορία της Τέχνης και είναι κάτοχος 
διπλώµατος Deug από το Πανεπιστήµιο Paris X-Nanterre (UPX). Έζησε στην Γαλλία για 6
χρόνια. Επέστρεψε το 1996 και ασχολήθηκε µε τη διδασκαλία της χρόνια. Επέστρεψε το 1996 και ασχολήθηκε µε τη διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας στον 
ιδιωτικό τοµέα ως καθηγήτρια γαλλικών, αλλά και µε µεταφράσεις. Από το 2015 διδάσκει 
γαλλικά στη Σχολή Μωραΐτη σε παιδιά δηµοτικού και γυµνασίου.

BIO

Έναρξη: Πέµπτη 6 Οκτωβρίου
Διάρκεια: 12 συναντήσεις
Κόστος: 160€
Μέλη ΣΑΣΜ: 100€
Γονείς/Καθηγητές/Προσωπικό Σχολής Μωραΐτη & οι οικογένειές τους: 130€
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Το µάθηµα απευθύνεται σε όσους έχουν ήδη -τουλάχιστον στοιχειώδη- γνώση της γαλλικής 
γλώσσας, αισθάνονται όµως πως έχουν χάσει την επαφή τους µε αυτή ή θέλουν να την 
αναπτύξουν περαιτέρω. Αντί για εγχειρίδια γραµµατικής, το µάθηµα θα βασιστεί στην πρώτη 
ύλη της γαλλικής κουλτούρας, δίνοντας προτεραιότητα στον προφορικό λόγο. Φυσικά το τι θα 
επιλεγεί από το σύµπαν της γαλλοφωνίας θα εξαρτηθεί από τις προτιµήσεις και τον ευρύτερο 
προσανατολισµό των συµµετεχόντων. Γαλλόφωνο σινεµά, αλλά και εκποµπές λόγου από τη 
σηµερινή γαλλική τηλεόραση. Λογοτεχνία, αλλά και κόµικς. Αποσπάσµατα από περιοδικά σηµερινή γαλλική τηλεόραση. Λογοτεχνία, αλλά και κόµικς. Αποσπάσµατα από περιοδικά 
ποικίλης ύλης και άρθρα επικαιρότητας από εφηµερίδες. Μουσική κλασικών ή νέων 
τραγουδιών. Η κουλτούρα είναι µόνον η αφορµή. Μέσα από τα κείµενα, τους ήχους και τις 
εικόνες θα µελετηθούν τα γραµµατικά φαινόµενα, το συντακτικό, θα αναπτυχθεί νέο λεξιλόγιο 
και θα υπάρξει συµφιλίωση µε ιδιωµατισµούς και εκφράσεις. Στόχος η ανάπτυξη της γνώσης 
της γλώσσας και η πιο λειτουργική της χρήση.

INFO

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
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Γερµανικά
Λίζα Ξυναριανού | Τετάρτη 19:00-20:30

Η Λίζα Ξυναριανού_
_είναι πτυχιούχος της Γερµανικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών και πιστοποιηµένη εξετάστρια του Αυστριακού Διπλώµατος Γνώσης Γερµανικών ÖSD. 
Εργάζεται στη Σχολή Μωραΐτη από το 1989. Έχει παρακολουθήσει σεµινάρια και προγράµµατα 
επιµόρφωσης που άπτονται της Διδακτικής, της Εκπαίδευσης, της Ψυχολογίας, της Ιστορίας 
και των Τεχνών, αντικείµενα των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων της. Εκτός από τη Γερµανική και 
την Ελληνική κατέχει τη την Ελληνική κατέχει τη Γαλλική και την Ισπανική γλώσσα.
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BIO

Έναρξη: Πέµπτη 6 Οκτωβρίου
Διάρκεια: 12 συναντήσεις
Κόστος: 160€
Μέλη ΣΑΣΜ: 100€
Γονείς/Καθηγητές/Προσωπικό Σχολής Μωραΐτη & οι οικογένειές τους: 130€

Θέλετε να φρεσκάρετε τα Γερµανικά σας ή να κάνετε µια καινούργια αρχή; Θέλετε να 
µπορείτε να διαβάζετε τους µεγάλους της ψυχολογίας, της φιλοσοφίας και της µουσικής 
ή απλά να κάνετε σκι και να παραγγέλνετε ζεστό Glühwein; Θέλετε ίσως να έρθετε σε επαφή, 
για επαγγελµατικούς λόγους, µε την πλέον επίκαιρη χώρα της Ευρώπης αυτή τη στιγµή; Τότε 
δεν έχετε παρά να έρθετε στον ΣΑΣΜ! Τα µαθήµατα θα βασιστούν στον προφορικό κυρίως 
λόγο, στην επαφή µε τον γερµανόφωνο χώρο (Γερµανία, Αυστρία, Ελβετία) σε όλα τα επίπεδα 
και θα εµπλουτιστούν µε δραστηριότητες εντός καιεκτός τάξης. και θα εµπλουτιστούν µε δραστηριότητες εντός καιεκτός τάξης. Για τους ιδιαίτερα φιλοµαθείς 
υπάρχει η δυνατότητα να συµµετέχουν, ανάλογα µε το επίπεδό τους, στις διεθνώς και από το 
ΑΣΕΠ αναγνωρισµένες εξετάσεις του Αυστριακού Ινστιτούτου ÖSD. 
Willkommen, Leute!

INFO

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ



INFO

BIO

DETAILS

Ισπανικά Επίπεδο 1 (Α1)
Λεωνίδας Ρεµπελάκος | Τρίτη 18:30-20:00 

Ο Λεωνίδας Ρεµπελάκος_
_εργάζεται ως καθηγητής Ισπανικών στη Σχολή Μωραΐτη από το 2011. Στο παρελθόν έχει 
εργαστεί στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Είναι απόφοιτος της 
Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και του τµήµατος Ισπανικής Φιλολογίας 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, καθώς και υποψήφιος διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

BIO

Έναρξη: Τρίτη 4 Οκτωβρίου
Διάρκεια: 12 συναντήσεις
Κόστος: 160€
Μέλη ΣΑΣΜ: 100€
Γονείς/Καθηγητές/Προσωπικό Σχολής Μωραΐτη & οι οικογένειές τους: 130€

Απευθύνεται σε αρχάριους που επιθυµούν να αποκτήσουν τις πρώτες γνώσεις Ισπανικών 
και να έρθουν σε µια πρώτη επαφή µε τον πολιτισµό (µέσω της γλώσσας) των Ισπανόφωνων 
χωρών.  

INFO

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
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Ισπανικά Επίπεδο 2 (Α2) 
Elsa Mart nez | Πέµπτη 18:30-20:00

Η Elsa Martίnez_
_είναι υπεύθυνη του Ισπανικού τµήµατος της Σχολής Μωραΐτη. Απόφοιτος της Σχολής Καλών 
Τεχνών του Πολυτεχνείου της Βαλένθια (τµήµα Γλυπτικής και οπτικοακουστικών µέσων). 
Διαθέτει 16 χρόνια εµπειρίας στη διδασκαλία της Ισπανικής ως ξένης γλώσσας στην Ελλάδα.

BIO

Έναρξη: Πέµπτη 6 Οκτωβρίου
Διάρκεια: 12 συναντήσεις
Κόστος: 160€
Μέλη ΣΑΣΜ: 100€
Γονείς/Καθηγητές/Προσωπικό Σχολής Μωραΐτη & οι οικογένειές τους: 130€

Απευθύνεται σε όσους έχουν στοιχειώδεις γνώσεις Ισπανικών που τους επιτρέπουν να 
ανταποκριθούν σε απλές καταστάσεις της καθηµερινής ζωής. Στόχος του µαθήµατος είναι 
η εµβάθυνση της επαφής µε την κουλτούρα των Ισπανόφωνων χωρών σε γνωστικό, αλλά 
και πολιτιστικό επίπεδο.

INFO

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
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Ισπανικά Επίπεδο 3 (Β1) 
Elsa Mart nez | Δευτέρα 18:30-20:00

Η Elsa Martίnez_
_είναι υπεύθυνη του Ισπανικού τµήµατος της Σχολής Μωραΐτη. Απόφοιτος της 
Σχολής Καλών Τεχνών του Πολυτεχνείου της Βαλένθια (τµήµα Γλυπτικής και 
οπτικοακουστικών µέσων). Διαθέτει 16 χρόνια εµπειρίας στη διδασκαλία της 
Ισπανικής ως ξένης γλώσσας στην Ελλάδα.

BIO

Έναρξη: Δευτέρα 3 Οκτωβρίου
Διάρκεια: 12 συναντήσεις
Κόστος: 160€
Μέλη ΣΑΣΜ: 100€
Γονείς/Καθηγητές/Προσωπικό Σχολής Μωραΐτη & οι οικογένειές τους: 130€

-14-

Απευθύνεται σε όσους έχουν ήδη βασικές γνώσεις Ισπανικών και σχετική 
ευχέρεια στον προφορικό λόγο. Στόχος του µαθήµατος είναι η ανάπτυξη της 
επικοινωνιακής ικανότητας και η εµβάθυνση στη γραµµατική σε µεσαίο 
επίπεδο.

INFO

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
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Ρώσικα 
Άννα Αθανασιάδη | Τετάρτη 19:00-20:30

H Άννα Αθανασιάδη γεννήθηκε στο Ουζµπεκιστάν. Σπούδασε στο κρατικό Πανεπιστήµιο 
Συµφερούπολης (Κριµαία) στο Τµήµα Αγγλικής και Ελληνικής Φιλολογίας και στο 
Πανεπιστήµιο της Μόσχας «Μ. Β. Λοµονοσοφ». Έχει παρακολουθήσει τα σεµινάρια διδακτικής 
«Πρακτική µεθοδολογία Ρωσικής γλώσσας ως ξένης» του κρατικού Ινστιτούτου Ρωσικής 
Γλώσσας Α.Σ. Πούσκιν. Είναι φιλόλογος, καθηγήτρια νεοελληνικής και αγγλικής γλώσσας και 
λογοτεχνίας και ρωσικής γλώσσας ως ξένος. Τέλος, ασχολείται και µε µεταφράσεις.

BIO

Έναρξη: Τετάρτη 5 Οκτωβρίου
Διάρκεια: 12 συναντήσεις
Κόστος: 160€
Μέλη ΣΑΣΜ: 100€
Γονείς/Καθηγητές/Προσωπικό Σχολής Μωραΐτη & οι οικογένειές τους: 130€

Το µάθηµα απευθύνεται σε αρχάριους. Θα χρησιµοποιηθούν συµβατικές και σύγχρονες 
εναλλακτικές µέθοδοι διδασκαλίας και παράλληλη χρήση οπτικοακουστικών, ηλεκτρικών και 
εντύπων µέσων. Οι συµµετέχοντες θα µάθουν το λεξιλόγιο, τη φωνητική, τη γραµµατική, να 
χρησιµοποιούν απλές γλωσσικές δοµές και φράσεις της καθηµερινότητας, να κατανοούν και 
να παράγουν σύντοµα και απλά κείµενα. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν τον 
πολιτισµό της Ρωσίας, καθώς η λειτουργία µίας γλώσσας είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τον 
πολιτισµό που την παράγει και ο πολιτισµός αποτελεί απαραίτητο συστατικό της επικοινωνίας.πολιτισµό που την παράγει και ο πολιτισµός αποτελεί απαραίτητο συστατικό της επικοινωνίας.

INFO

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
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Τουρκικά 
Γιώργος Λιµαντζάκης | Τρίτη 19:00-20:30

Ο Γιώργος Λιµαντζάκης_
_είναι απόφοιτος του τµήµατος Τουρκικών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών και κάτοχος 
µεταπτυχιακού τίτλου στις Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σπουδές. Κατάγεται από τα Χανιά, αλλά 
µένει στην Αθήνα, όπου εργάζεται ως διδάσκων, µεταφραστής και διερµηνέας της τουρκικής 
γλώσσας, ενώ είναι διαπιστευµένος εξεταστής για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας 
από το Υπουργείο Παιδείας.

BIO

Έναρξη: Τρίτη 4 Οκτωβρίου
Διάρκεια: 12 συναντήσεις
Κόστος: 160€
Μέλη ΣΑΣΜ: 100€
Γονείς/Καθηγητές/Προσωπικό Σχολής Μωραΐτη & οι οικογένειές τους: 130€

-16-

Τα τουρκικά είναι µια γλώσσα οικεία και ταυτόχρονα διαφορετική. Γλωσσολογικά ανήκει 
στην οικογένεια των αλταϊκών γλωσσών. Στη χώρα µας έχει γίνει πρόσφατα δηµοφιλής 
λόγω των σειρών, ενώ ο όγκος των διµερών οικονοµικών συναλλαγών και το τουριστικό 
ρεύµα από και προς την Τουρκία σηµειώνουν συνεχή αύξηση τα τελευταία χρόνια. Οι 
συµµετέχοντες θα διδαχθούν βασικές εκφράσεις και γραµµατικές δοµές, µε στόχο την 
καλύτερη κατανόηση της γείτονα χώρα και των ανθρώπων της. 

INFO

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ



INFO
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Εργαστήριο Ερµηνείας Ονείρων 
Μαριλένα Πρωίµου (’76) | Τετάρτη 19:00-20:30

Η Μαριλένα Πρωίµου_
_είναι ψυχοθεραπεύτρια µε πρακτική ειδίκευση στην Εταιρεία Οµαδικής Ανάλυσης και 
Οικογενειακής Θεραπείας. Έχει διατελέσει Καθηγήτρια-Σύµβουλος του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστηµίου και του Κολλεγίου Αθηνών επί σειρά ετών. Είναι απόφοιτος Φιλολογίας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου, κάτοχος διπλώµατος Master Ψυχολογίας (Lesley College) και 
Διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται µε Οµάδες Γονέων & 
Ενηλίκων και ατοµικές θεραπείες, αξιοποιώντας την ψυχαναλυτική θεωρία στην ερµηνεία Ενηλίκων και ατοµικές θεραπείες, αξιοποιώντας την ψυχαναλυτική θεωρία στην ερµηνεία 
ονείρων.

BIO

Έναρξη: Τετάρτη 5 Οκτωβρίου
Διάρκεια: 12 συναντήσεις
Κόστος: 160€
Μέλη ΣΑΣΜ: 100€
Γονείς/Καθηγητές/Προσωπικό Σχολής Μωραΐτη & οι οικογένειές τους: 130€

Όλοι οι άνθρωποι ονειρεύονται κι όµως πόσοι έχουν ασχοληθεί συστηµατικά µε αυτό; Τι 
είναι τα όνειρα; Μια αλλόκοτη και αγνώριστη πλευρά του εαυτού µας ή ένα κλειδί 
αυτογνωσίας; Η προσπάθεια να ερµηνευτούν τα όνειρα είναι πανάρχαια και πανανθρώπινη. 
Ο Φρόυντ είναι ο πρώτος «σύγχρονος» που κατέδειξε ότι «υπάρχει µια ψυχολογική τεχνική 
που µας επιτρέπει να ερµηνεύσουµε το όνειρα και ότι κάθε όνειρο έχει το νόηµά του». 
Το µάθηµα είναι µια εισαγωγή στη µεθοδολογία καταγραφής και ανάλυσης των ονείρων, 
η οποία είναι δυνατόν να φέρει εξαιρετικό πλούτο στη ζωή µας, µε την ευρύτερη διερεύνηση η οποία είναι δυνατόν να φέρει εξαιρετικό πλούτο στη ζωή µας, µε την ευρύτερη διερεύνηση 
του ψυχικού µας κόσµου και τη βαθύτερη κατανόηση του ανθρώπου και της κοινωνίας.

INFO

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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Free Movement 
Μυρτώ Λεγάκη | Τρίτη 19:30-20:45

H Μυρτώ Λεγάκη_
_σπούδασε Οικονοµικά & ΜΒΑ στην Αθήνα και τη Βοστώνη και δούλεψε για 15 χρόνια στο 
χώρο του marketing στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και την Αθήνα σε υψηλές θέσεις µεγάλων 
πολυεθνικών οργανισµών. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια µαζί µε την προσωπική της 
πρακτική στο βουδιστικό διαλογισµό Vipassana και mindfulness, ξεκίνησε να διδάσκεται και 
να ασκείται στις πρακτικές κινητικού διαλογισµού Open Floor και 5 Rhythms µε σηµαντικούς 
δασκάλους από το εξωτερικδασκάλους από το εξωτερικό, µε κυριότερη την Cathy Ryan. Από τότε ένιωσε ότι βρήκε το 
κάλεσµά της. Μαγεύτηκε από το συνδυασµό της γαλήνης που έβρισκε στον καθιστικό 
διαλογισµό µε την ευφορία και λύτρωση που ένιωθε όταν δούλευε µε το σώµα. Έχοντας 
σπουδάσει από µικρή κλασικό µπαλέτο και για κάποια χρόνια Ashtanga yoga και 
παρακολουθώντας σεµινάρια Feldenkrais, contact improvisation, modern και african dance 
στο εξωτερικό, ξεκίνησε το Free Movement, ενσωµατώνοντας όλες τις εµπειρίες και την 
αγάπη της για την κίνηση, τη µουσική και τη σχέση του σώµατος µε το νου ως µέσο για 
εσωτερική αναζήτηση.εσωτερική αναζήτηση.

BIO

Έναρξη: Τρίτη 4 Οκτωβρίου
Διάρκεια: 12 συναντήσεις
Κόστος: 160€
Μέλη ΣΑΣΜ: 100€
Γονείς/Καθηγητές/Προσωπικό Σχολής Μωραΐτη & οι οικογένειές τους: 130€
Δυνατότητα drop-in, δηλαδή 15€ ανά συνάντηση

“If you put the body in motion, the soul will heal itself" - Gabrielle Roth
To Free Movement είναι κινητικός διαλογισµός, mindfulness in motion, εµπνευσµένο από 
µεθόδους συνειδητής κίνησης, όπως το Open Floor Movement Practice.Καλλιεργεί το 
έδαφος για θετικές αλλαγές στη ζωή µας, χρησιµοποιώντας όχι µόνο το σώµα, αλλά και τον 
νου και την ψυχή. Ενεργοποιούµε και γυµνάζουµε το σώµα µας αφήνοντάς το να κινηθεί 
ελεύθερα µε τη συνοδεία καταλυτικής µουσικής και υποστηρικτικής καθοδήγησης, ώστε να 
φέρουµε στην επιφάνεια και να εκτονώσουµε φέρουµε στην επιφάνεια και να εκτονώσουµε ό,τι έχει παραµείνει στάσιµο µέσα µας: άγχος, 
ένταση, συναισθήµατα, σκέψεις. Αναγνωρίζοντας τί πραγµατικά συµβαίνει 
απελευθερωνόµαστε από ό,τι µας βαραίνει, ηρεµούµε το νου και βρίσκουµε ισορροπία, 
αρµονία και ροή. Τα µαθήµατα είναι ανοιχτά για όλους, δεν χρειάζεται καµία εµπειρία σε 
χορό ή διαλογισµό, θεραπεία ή γυµναστική, δεν χρειάζεται καν αίσθηση του ρυθµού. Το 
µόνο που χρειάζεται είναι λίγο νερό, άνετα ρούχα και διάθεση για εξερεύνηση.
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INFO

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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Η Ασκητική του Νου
Δηµήτρης Κοκκινιάς (’89) & Dana Meidan | Τρίτη 20:00-21:00

Ο Δηµήτρης Κοκκινιάς_
_έχει παρακολουθήσει τάξεις και σεµινάρια σχετικά µε healing dance, meditation, chakra 
reading, systemic representation, Tai Chi, Tibetan bowls treatment, energetic point seminar, 
reflexology, Reiki και διαλογισµό για παιδιά. Είναι healer µε ειδικότητα σε Calmness 
Personal Healing Treatment, Tibetan bowls Personal Healing Treatment, Meditation 
seminars, Inner process counselling, Reiki, Voice Healing και Mindfulness για παιδιά. 
H Dana Meidan_H Dana Meidan_
_διατηρεί ιδιωτική κλινική τα τελευταία 20 χρόνια, ως healer. Παράλληλα, παραδίδει 
µαθήµατα και σεµινάρια healing, ρεφλεξιολογίας, ενεργειακών σηµείων, καθοδηγούµενου 
οραµατισµού, διαλογισµό, EFT, σχέση σώµατος και νου.

BIO

Έναρξη: Τρίτη 4 Οκτωβρίου
Διάρκεια: 8 συναντήσεις
Κόστος: 120€
Μέλη ΣΑΣΜ: 80€
Γονείς/Καθηγητές/Προσωπικό Σχολής Μωραΐτη & οι οικογένειές τους: 100€
Δυνατότητα drop-in, δηλαδή 20€ ανά συνάντηση

Όταν φτάσει κάνεις στην πηγή του ποταµού, ο ποταµός πλέον παύει να υπάρχει.Το ίδιο 
ισχύει µε την αλήθεια σας, την πηγή του «είναι» σας: µόλις αντιστρέψετε την προσοχή/
επίγνωση από έξω προς τα µέσα, και δείτε την πηγή, δηλαδή την ίδια την προσοχή-επίγνωση, 
τότε, θα εξαφανιστεί µονοµιάς αυτό που λέτε προσωπικότητα, κόσµος, σώµα, ιδέες, µνήµες 
και συνήθειες και θα βιώσετε απευθείας την ατόφια καθαρή προσοχή/επίγνωση. Τότε, για 
πρώτη φορά θα βιώσετε εσείς οι ίδιοι την Αλήθεια σας και όχι ό,τι µπορεί να έχετε διαβάσει 
για αυτήγια αυτήν. Δεν είναι θεωρία µήτε ευχολόγια, την ζείτε αυτήν την Πηγή/Αλήθεια χωρίς όµως 
επίγνωση: στον βαθύ ύπνο, δεν έχετε προβλήµατα, περιγραφές, πόνο και αγωνία δεν υπάρχει 
που λέτε ο εαυτός µου µε όνοµα και επώνυµο και ο κόσµος. Ελάτε να µάθετε τον τρόπο να 
την βιώνετε στην καθηµερινότητά σας. 

INFO

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ



INFO

BIO

DETAILS

H ώρα του πηλού 
Κατερίνα Τσαλιγοπούλου (’94) | Δευτέρα 19:15-20:15

Η Κατερίνα Τσαλιγοπούλου_
_είναι µουσειολόγος. Ασχολείται µε τον πηλό από το 1996. Φτιάχνει µικρά και µεγάλα 
αντικείµενα για να καλύψει τη δική της δηµιουργική ανάγκη, για δώρα, για συνέδρια, για 
βαφτίσεις, κ.α. Από τον περασµένο χρόνο καθοδηγεί παιδιά 3,5-6 ετών να δηµιουργήσουν µε 
τον πηλό έχοντας σαν αφορµή ένα παραµύθι ή µια ιστορία. Ενίοτε, και µεγαλύτερα παιδιά 
έως 72 ετών.
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BIO

Έναρξη: Δευτέρα 3 Οκτωβρίου
Διάρκεια: 12 συναντήσεις
Κόστος: 120€
Μέλη ΣΑΣΜ: 80€
Γονείς/Καθηγητές/Προσωπικό Σχολής Μωραΐτη & οι οικογένειές τους: 100€

Ο πηλός και η τέχνη της κεραµικής είναι ένα µέσο που βιώνεις τη δηµιουργία, αναπτύσσεις 
τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση σου, ηρεµείς και χαλαρώνεις και φτιάχνεις το δικό 
σου µοναδικό έργο. Είναι ένα υλικό φυσικό, εύπλαστο, «συγχωρητικό», εύκολο, χωρίς 
µεγάλες απαιτήσεις παρά µόνο αγάπη και σεβασµό. Σκοπός του µαθήµατος είναι η ανάπτυξη 
της φαντασίας, των συναισθηµάτων, της δηµιουργικότητας και της έκφρασης µέσα από τον 
πηλό. Οι συµµετέχοντες δηµιουργούν διάφορες µορφές και σχήµατα, πλακέ και τρισδιάστατα, 
αντικείµενα χρηστικά και διακοσµητικά τα οποία ψήνονταισε ειδικό φούρνο κεραµικής και αντικείµενα χρηστικά και διακοσµητικά τα οποία ψήνονταισε ειδικό φούρνο κεραµικής και 
στην επόµενη συνάντηση βάφονται ή σµαλτώνονται ή δένονται αναλόγως.

INFO

ΤΕΧΝΕΣ



INFO

BIO

DETAILS

Ελληνικοί Χοροί 
Ευαγγελία Χαντζή | Τετάρτη 19:00-21:00

Η Ευαγγελία Χαντζή_
_είναι απόφοιτος του τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Αθηνών 
(Τ.Ε.Φ.Α.Α.) µε ειδικότητα στους Ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και υπεύθυνη του 
Οµίλου Αποφοίτων από το 2010.

-21-

BIO

Έναρξη: Τετάρτη 5 Οκτωβρίου
Διάρκεια: 12 συναντήσεις
Κόστος: 120€
Μέλη ΣΑΣΜ: 80€
Γονείς/Καθηγητές/Προσωπικό Σχολής Μωραΐτη & οι οικογένειές τους: 100€

Ο Όµιλος Ελληνικών Χορών Αποφοίτων προσφέρει, πέρα από τη διδασκαλία δηµοτικών 
χορών, ένα ταξίδι στην παράδοση του τόπου µας και µια γνωριµία µε τα ήθη και έθιµα 
των διαφόρων περιοχών της Ελλάδας, συνεχίζοντας την παράδοση του Οµίλου των 
µαθητικών µας χρόνων. 

INFO

ΧΟΡΟΣ
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BIO

DETAILS

Latin
Μάρω Σκλαβούνου | Πέµπτη 20:30-22:00

Η Μάρω Σκλαβούνου_
_είναι διπλωµατούχος καθηγήτρια λάτιν και ευρωπαϊκών χορών, καθώς και επαγγελµατίας 
χορογράφος. Είναι κάτοχος των πτυχίων American Style (Associate, Master, Grand Master) 
και International Style (Associate, Member, Fellow) των οργανισµών χορού DVIDA και IDTA 
αντίστοιχα. Παράλληλα, έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της στο τµήµα Πολιτικής Επιστήµης 
και Δηµόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ. Συµµετείχε σε σεµινάρια στο εξωτερικό µε εισηγητές/
επαγγελµατίες χορευτές διεθνούς κύρους. Διαθέτει 12ετή εµπειρία στη διδασκαλία χορών σε επαγγελµατίες χορευτές διεθνούς κύρους. Διαθέτει 12ετή εµπειρία στη διδασκαλία χορών σε 
σχολές χορού και πολιτιστικούς συλλόγους (τµήµατα ενηλίκων, εφηβικά και παιδικά). 
Προετοιµάζει τµήµατα για επαγγελµατικές εξετάσεις και ασχολείται µε τη διοργάνωση 
παραστάσεων χορού. Έχει συµµετάσχει και διακριθεί σε διαγωνισµούς χορού (κατηγορίες 
3&5 dance και formation). Έχει επιµεληθεί και συµµετάσχει στην έναρξη του Athens Fashion 
Week 2010 και πολλών άλλων παραστάσεων, εταιρικών events, κ.λπ. 

BIO

Έναρξη: Πέµπτη 6 Οκτωβρίου
Διάρκεια: 12 συναντήσεις
Κόστος: 120€
Μέλη ΣΑΣΜ: 80€
Γονείς/Καθηγητές/Προσωπικό Σχολής Μωραΐτη & οι οικογένειές τους: 100€ 

Ο χορός είναι µία από τις οµορφότερες και πιο αποτελεσµατικές µορφές άσκησης, µε την 
οποία µπορεί να ασχοληθεί ο καθένας, ανεξαρτήτως φυσικής κατάστασης και ηλικίας. 
Μέσα από το µάθηµα, κάνουµε ένα ταξίδι στο µαγικό κόσµο του χορού, διασκεδάζουµε και 
καταφέρνουµε πράγµατα που δεν φανταζόµαστε ότι µπορούµε. Οι χοροί που διδάσκονται 
ενδεικτικά είναι: rumba, cha cha cha, mambo, salsa, rock n roll/swing/jive, samba, tango,
 waltz, fox trot, argentine tango, bachata κ.α.

INFO

ΧΟΡΟΣ
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Οινογνωσία
Κωνσταντίνος Λαζαράκης MW  | Δευτέρα 18:30-21:00

Ο Κωνσταντίνος Λαζαράκης_
_κατέχει τον τίτλο Master of Wine-MW, τον κορυφαίο στον χώρο του κρασιού, ο οποίος του 
απονεµήθηκε το 2002 σε ηλικία 32 ετών, ενώ παραµένει ο µοναδικός MW στην 
Νοτιοανατολική Ευρώπη σε σύνολο 277 παγκοσµίως. Μέλος Δ.Σ. των MW’s και συνιδρυτής 
του Wine & Spirits Professional Center, παράρτηµα του WSET Αγγλίας του µεγαλύτερου 
οινικού εκπαιδευτικού οργανισµού παγκοσµίως, παράλληλα αντιπροσωπεύοντας και το Court 
of Master Sommelierof Master Sommeliers. Έχει τιµηθεί µε πλήθος διεθνών βραβείων, ενώ το βιβλίο του “The 
Wines of Greece”, προτάθηκε για το Andre Simon Memorial Award και η Αυστριακή 
Ακαδηµία Οίνου τον ανακήρυξε Επίτιµο Μέλος. Έχει συµβουλευτικό ρόλο στον Οργανισµό 
Προώθησης Εξαγωγών, στην AEGEAN AIRLINES και σε πολλές οινοπαραγωγικές εταιρίες.

BIO

Έναρξη: Δευτέρα 10 Οκτωβρίου
Διάρκεια: 6 συναντήσεις
Κόστος: 295€
Μέλη ΣΑΣΜ: 250€
Γονείς/Καθηγητές/Προσωπικό Σχολής Μωραΐτη & οι οικογένειές τους: 270€
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Εισαγωγή στον µαγικό κόσµο του κρασιού. Το µάθηµα είναι έτσι σχεδιασµένο, ώστε ακόµα 
και ο απλός καταναλωτής-λάτρης του κρασιού που θα το παρακολουθήσει να µπορέσει να 
κατανοήσει έννοιες όπως αυτές της γευσιγνωσίας των «µονοποικιλιακών» κρασιών και της 
πολυπλοκότητας της ενότητας του συνδυασµού κρασιού και φαγητού.

INFO

ΚΑΙ… 
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DETAILS

Τα µυστικά της λογοτεχνίας 
Σάββας Καράµπελας (’93) | Τετάρτη 19:00-20:30

Ο Σάββας Καράµπελας_
_είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος µε βαθµό άριστα οµοφώνως και πτυχιούχος του 
Τµήµατος Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Έχει διδάξει λογοτεχνικά µαθήµατα σε 
όλες τις βαθµίδες της µεταλυκειακής, ανώτατης και ανώτερης, εκπαίδευσης: στο Τµήµα 
Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών, στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας και σε Δηµόσια Ι.Ε.Κ. Έχει εργαστεί 
σε ακαδηµαϊκά ερευνητικά προγράµµατα, ανακοινώσει εισηγήσεις του σε διεθνή συνέδρια 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό και δηµοσιεύσει µελέτες του στις οποίες γίνονται πολλαπλές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και δηµοσιεύσει µελέτες του στις οποίες γίνονται πολλαπλές 
επιστηµονικές ετεροαναφορές (citations). Από το 2008 έως σήµερα εργάζεται στο Ιστορικό 
Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας. 

BIO

Έναρξη: Τετάρτη 5 Οκτωβρίου
Διάρκεια: 12 συναντήσεις
Κόστος: 160€
Μέλη ΣΑΣΜ: 100€
Γονείς/Καθηγητές/Προσωπικό Σχολής Μωραΐτη & οι οικογένειές τους: 130€
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Τι διαφοροποιεί τη λογοτεχνία από τα υπόλοιπα είδη του γραπτού λόγου και ποια είναι τα 
συστατικά ενός αισθητικά άρτιου ποιήµατος, µυθιστορήµατος ή διηγήµατος; Και πίσω από 
τις λέξεις τι κρύβεται; Ποιο νόηµα και ποιος συγγραφέας, ποια εποχή και ποια ιδεολογία; 
Για παράδειγµα: τι µυστικά µπορούµε να ανακαλύψουµε διαβάζοντας σήµερα τον Καβάφη, 
τον Σεφέρη, τον Ελύτη και ερχόµενοι σε επαφή τον αγγλοσαξονικό µοντερνισµό και τον 
γαλλικό υπερρεαλισµό; Και αφού µελετήσουµε και άλλους πολλούς συγγραφείς και 
καλλιτεχνικά ρεύµατα, άραγε να µπορούµε και εµείς οι ίδιοι να εκφραστούµε µέσα από τη καλλιτεχνικά ρεύµατα, άραγε να µπορούµε και εµείς οι ίδιοι να εκφραστούµε µέσα από τη 
λογοτεχνική γραφή;

INFO

ΚΑΙ… 



ΔΕΥΤΕΡΑ

18:30-20:00 ΙΣΠΑΝΙΚΑ 3 (B1)
18:30-21:00 ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ ( Έναρξη: Δευτέρα 10/10)
19:15-20:15 Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΠΗΛΟΥ
19:30-20:45 YOGA 

ΤΡΙΤΗ
 
18:30-19:30 PILATES
18:30-20:00 ΙΣΠΑΝΙΚΑ 1 (A1)
19:00-20:30 ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ & STRETCHING 
19:00-20:30 ΤΟΥΡΚΙΚΑ 
19:30-20:4519:30-20:45 FREE MOVEMENT
20:00-21:00 Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΝΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ

18:00-19:00  MUSIC WITH MY MOM
19:00-20:30  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
19:00-20:30  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΟΝΕΙΡΩΝ
19:00-20:30  ΡΩΣΙΚΑ
19:00-20:30  ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
19:00-21:00  ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ19:00-21:00  ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
19:30-20:45  YOGA

ΠΕΜΠΤΗ

18:30-20:00 ΙΣΠΑΝΙΚΑ 2 (Α2)
19:00-20:30 TAI CHI
19:30-21:00 ΓΑΛΛΙΚΑ
19:30-21:00 SPORT PERFORMANCE
20:30-22:0020:30-22:00 LATIN
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΝΑΡΞΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
FAQ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Διάρκεια Μαθηµάτων

Τα µαθήµατα του Φθινοπωρινού Κύκλου Μαθηµάτων «Συµµαθητές Ξανά» για τη χρονιά 
2015-16 θα διαρκέσουν από την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 έως και την Πέµπτη 19 Ιανουαρίου 
2017.

Όλα τα µαθήµατα έχουν διάρκεια 12 συναντήσεις. Εξαιρέσεις: 

H «Αισθητική του Νου»: 8 συναντήσεις. 

H «Οινογνωσία»: 6 συναντήσεις.H «Οινογνωσία»: 6 συναντήσεις.

Η “Yoga”: 24 συναντήσεις.

2. Εγγραφές

Οι εγγραφές γίνονται στην Γραµµατεία του ΣΑΣΜ, στο ισόγειο της Σχολής Μωραΐτη, και ισχύουν 
µόνο µετά την συµπλήρωση και υπογραφή του εντύπου «Δήλωση Συµµετοχής» και την 
εξόφληση των διδάκτρων. Μπορείτε να κάνετε κράτηση θέσης πατώντας εδώ.

3. Οικονοµικά Στοιχεία

•• Τα ταµειακώς ενήµερα µέλη του ΣΑΣΜ για την περίοδο 2015-16, οι οικογένειές τους, τα 
ταµειακώς ενήµερα µέλη του Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων και οι καθηγητές & το 
προσωπικό της Σχολής Μωραΐτη απολαµβάνουν ειδικές τιµές. 

• Όσοι επιθυµούν να παρακολουθήσουν συνολικά τρία (3) µαθήµατα του κύκλου θα έχουν 
ειδική έκπτωση στο 3o µάθηµα. 

4. Γενικά:

• Στα µαθήµατα µε περιορισµένο αριθµό θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

•• Τα µαθήµατα που δεν θα συµπληρώσουν τον ελάχιστο αριθµό συµµετεχόντων δεν θα 
πραγµατοποιηθούν. 

• Τα µαθήµατα των Γαλλικών, Γερµανικών και Ισπανικών λειτουργούν µε τη συνεργασία και 
υπό την καθοδήγηση του Τµήµατος Ξένων Γλωσσών της Σχολής Μωραΐτη. 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
FAQ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Το µάθηµα των Ρωσικών γίνεται σε συνεργασία τον Σύλλογο Ρώσικου Πολιτισµού 
«Αλέξανδρος Πούσκιν». 

• Το µάθηµα της Οινογνωσίας γίνεται σε συνεργασία µε το Wine & Spirit Professional Center 
(W.S.P.C.).

• Τα µαθήµατα που αναβληθούν για οποιονδήποτε λόγο, θα αναπληρωθούν σε επόµενη 
εβδοµάδα. 

••  Όλα τα µαθήµατα διεξάγονται στη Σχολή Μωραΐτη (Παπαναστασίου & Αγ. Δηµητρίου, 
Π. Ψυχικό). 

• Για εγγραφές, απορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούµε απευθυνθείτε στη Γραµµατεία του 
Συνδέσµου στο 210-6756970 & back2school.sasm@gmail.com. Εναλλακτικά, µπορείτε να 
κάνετε κράτηση θέσεις πατώντας εδώ.
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Σύνδεσµος Αποφοίτων Σχολής Μωραΐτη
Αγίου Δηµητρίου & Παπαναστασίου

154 52 Π. Ψυχικό
Τ. 210 6756970

Ε: info@sasm.gr

Γραφιστική επιµέλεια από τον απόφοιτό µας, Άρη Αντωνόπουλο (’11)


