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ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2019

Άλλη μια σχολική χρονιά ξεκίνησε κι άλλος ένας κύκλος
απογευματινών μαθημάτων του Συνδέσμου Αποφοίτων της
Σχολής Μωραΐτη "Συμμαθητές Ξανά" ξεκινάει.
Συμμαθητές Ξανά: η αφορμή να επιστρέψουμε στα θρανία, να
δούμε παλιούς συμμαθητές, να κάνουμε νέους φίλους,
να μάθουμε νέα πράγματα, να αθληθούμε,
να ασκηθούμε, να αναπτυχθούμε προσωπικά.
Κάθε χρόνο απόφοιτοι, γονείς, καθηγητές και προσωπικό του
Σχολείου -και όχι μόνο- προσκαλούνται να συνεργαστούν με
τον ΣΑΣΜ για τη διεξαγωγή μαθημάτων , σεμιναρίων,
δραστηριοτήτων σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών
αντικειμένων.
Κάθε χρόνο απόφοιτοι, γονείς, καθηγητές και προσωπικό του
Σχολείου, και όποιος άλλος ενδιαφέρεται προσκαλούνται να
παρακολουθήσουν μαθήματα, σεμινάρια, δραστηριότητες σε
ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων.
Σας προτείνουμε
19 μαθήματα εκ των οποίων τα 12 είναι νέα.

Επιστρέφουμε στα θρανία από τη Δευτέρα 14/10!

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Θεατρικό Παιχνίδι....................................................12
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ΓΑΛΛΙΚΑ
Μαρία Σαλωνίκη ('93)
Δευτέρα 18:30-20:00
Θέλετε να φρεσκάρετε τις γνώσεις σας στα γαλλικά ή να κάνετε μια νέα
αρχή μαθαίνοντας την κατ’εξοχή γλώσσα του πολιτισμού και της διπλωματίας;
Μήπως θέλετε να διαβάζετε τους μεγάλους Γάλλους λογοτέχνες από το
πρωτότυπο ή να παρακολουθείτε κάποια γαλλική ταινία στο κανάλι TV5;
Μήπως πάλι επιθυμείτε να μάθετε γαλλικά για επαγγελματικούς λόγους; Τώρα
είναι η ευκαιρία, παρακολουθώντας το μάθημα των γαλλικών στα απογευματινά
μαθήματα του ΣΑΣΜ! Σκοπός των μαθημάτων είναι η εξοικείωση των
συμμετεχόντων με τη γλώσσα και την ορθή χρήση της, παράλληλα με την
κάλυψη των γλωσσικών τους αναγκών, τόσο στον προφορικό όσο και στον
γραπτό λόγο. Μέσα από αυθεντικά κείμενα και με τη χρήση των Νέων
Τεχνολογιών, η εκμάθηση των γαλλικών ή το φρεσκάρισμά τους δεν θα είναι
απλά μια ενδιαφέρουσα υπόθεση, αλλά συναρπαστική!

Διάρκεια: 12 συναντήσεις
Κόστος: €160
Μέλη ΣΑΣΜ: €100
Γονείς/Καθηγητές/Προσωπικό & οι
οικογένειές τους: €130

H Μαρία είναι απόφοιτη του τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές της σπουδές,
πρώτα στην Εκπαίδευση (MSc in Education: Teaching and learning) στο Nova
Southeastern (USA) και ύστερα στην Εξειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής στο
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Πάτρα). Έχει εργαστεί σε όλες τις βαθμίδες τις
εκπαίδευσης, τόσο στον δήμόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα και έχει
συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε συνέδρια. Παράλληλα, ασχολείται και με τη
μετάφραση, έχοντας παρακολουθήσει σχετικά σεμινάρια.

ΓΙΟΓΚΑ
Χάρης Παπαπέτρου
Δευτέρα 19:00-20:15
Ετυμολογικά γιόγκα σημαίνει ένωση. Το αρχαιότερο κείμενο που περιγράφει τη
γιόγκα την ορίζει ως το σταμάτημα των διακυμάνσεων του νου. Ένα κομμάτι του
μονοπατιού της γιόγκα που οδηγεί σε αυτή την πνευματική κατάσταση, ίσως το
πιο δημοφιλές στον σύγχρονο δυτικό κόσμο, είναι οι δυναμικές
ευθυγραμμισμένες στάσεις του σώματος (άσανας) και οι ασκήσεις αναπνοής
(πραναγιάμα). Και οι δύο είναι ευεργετικές για το σώμα και το πνεύμα, καθώς
προάγουν τη σωματική υγεία, την απελευθέρωση συναισθηματικών και
νοητικών εντάσεων και αποτελούν τη βάση για την εξερεύνηση του σώματος και
του νου. Μέσα από αυτή την πρακτική της γιόγκα οι ασκούμενοι θα αποκτήσουν
περισσότερη δύναμη, ευλυγισία, καλύτερη ισορροπία, θα παρατηρήσουν πως
λειτουργεί το σώμα τους και θα μάθουν να αναπνέουν πιο βαθιά και συνειδητά.
Έτσι θα αποκτήσουν καλύτερο έλεγχο του σώματος και της αναπνοής τους και
θα μπορέσουν να χαλαρώσουν και να συγκεντρωθούν.
Διάρκεια: 12 συναντήσεις
Κόστος: €120
Μέλη ΣΑΣΜ: €80
Γονείς/Καθηγητές/Προσωπικό & οι
οικογένειές τους: €100
Drop in: €10

Ο Χάρης σπούδασε στο Λονδίνο, έκανε το διδακτορικό του και εργάστηκε στον
τομέα της μορικής βιολογίας και γενετικής. Η σωματική άσκηση αποτελούσε πάντα
αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του και το 2012 ήρθε σε επαφή με τη
γιόγκα. Γρήγορα συνειδητοποίησε τα οφέλη της και αποφάσισε να εμβαθύνει
στην πρακτική και τη φιλοσοφία της. Το 2016 ολοκλήρωσε τη βασική εκπαίδευση
200 ωρών (RYT200, Yoga Alliance). Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια ινδικής
φιλοσοφίας, vinyasa karma yoga, yoga nidra, θεραπευτικής γιόγκα,
εργοφυσιολογίας και παραδοσιακής ταϋλανδέζικης μάλαξης. Παραμένει πάνω απ’
όλα μαθητής, εμπλουτίζoντας συνεχώς τις γνώσεις του μέσα από την διδασκαλία,
την αδιάλειπτη πρακτική και μελέτη της γιόγκα.

ΓΛΥΠΤΙΚΗ
Αύγουστος Βεϊνόγλου
Δευτέρα 18:00-20:00
Στο εργαστήριο γλυπτικής οι σπουδαστές διδάσκονται βασικές αρχές σύνθεσης,
παρατήρηση και σύνθεση προπλασμάτων. Καθοδηγούνται στη χρήση τεχνικών
όπως αυτή της αναπαράστασης του ανθρώπινου προσώπου και σώματος, ενώ,
υπάρχει και η δυνατότητα διερεύνησης βασικών ρευμάτων σύγχρονων
πρακτικών και θεματικής της γλυπτικής. Στη συνέχεια προχωρούν στην
εκμάθηση τεχνικών κατασκευής με διαφορετικά υλικά, όπως ξύλο, χαρτί,
πολυστυρένιο, πολυουρεθάνη, αφρομπετόν (πετρογλυπτική) κ.ά. Τα μαθήματα
ολοκληρώνονται με τη δημιουργία έργων έτοιμων να εκτεθούν ή να
φωτογραφηθούν ώστε να αποτελέσουν το υλικό για τη δημιουργία portfolio.
Επίσης οι σπουδαστές, στο πλαίσιο της συνολικής τους κατάρτισης, έρχονται σε
επαφή με επαγγελματίες, ξένους και Έλληνες καλλιτέχνες που διαμένουν στην
Αθήνα και παρακολουθούν από κοντά τον τρόπο εργασίας τους μέσα από
παρουσιάσεις και σύντομες συζητήσεις.
Διάρκεια: 12 συναντήσεις
Κόστος: €170
Μέλη ΣΑΣΜ: €130
Γονείς/Καθηγητές/Προσωπικό & οι
οικογένειές τους: €150

Ο Αύγουστος είναι καλλιτέχνης, δημιουργικός διευθυντής και εκπαιδευτικός
τέχνης. Είναι ιδρυτής του Snehta residency στην Αθήνα. Έχει σπουδάσει Γλυπτική
στο πανεπιστήμιου του Εδιμβούργου και Art therapy στο Queen Margaret. Ήταν
μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Εργαστηρίου Γλυπτικής του Εδιμβούργου
(2014-2016) και πρόσφατα είχε ατομικές εκθέσεις στο Hollow Place, Yellow Brick
και στη γκαλερί Elika, με έργα εμπνευσμένα από το σύστημα μετρό, σπήλαια και
άλλους υπόγειους χώρους στην Αθήνα. Έχει συμμετάσχει σε residencies όπως τα:
Zone d'Utopie Temporaire (2017), Royal Scottish Academy (2004), αίθουσα
τέχνης Babayan (2010), Ίδρυμα John Mooney (2009), Dordtyard, Holland, Colm
Cillie, Convocation residence, Rassey & Glasgow (2015). Πρόσφατα συμμετείχε
στις εκθέσεις: KIOSKSOIK, A-Letheia, Documenta14, Μπιενάλλε Αθήνας & People
Never Notice anything στο Guesthouse projects.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ
Αναστασία Ξύδη
Δευτέρα 19:30-20:30
Είμαστε σε διαλογισμό όταν η προσοχή μας είναι επικεντρωμένη σε μια
δραστηριότητα, σε ένα συγκεκριμένο θέμα ή σε ένα σημείο και το μυαλό
παρατηρεί τη δραστηριότητα αυτή αδιάλειπτα χωρίς εσωτερικό διάλογο. Αν
κάποιος έχει παρατηρήσει τι συμβαίνει στο μυαλό του στην καθημερινότητα της
ζωής του, καταλαβαίνει ότι είναι πολύ δύσκολο να μείνει ο νους ήσυχος, δίχως
κριτική και εσωτερικό διάλογο. Στη συγκεκριμένη πρακτική στρέφουμε τη
προσοχή μας αρχικά στο σώμα και παρατηρούμε τι συμβαίνει.
Απλή παρατήρηση, τίποτα παραπάνω. Εμβαθύνοντας στην παρατήρηση,
αρχίζουμε να κατανοούμε σιγά σιγά πώς λειτουργεί ο νους. Στις εβδομαδιαίες
συναντήσεις εκτός από τα καθίσματα, θα αναφερθούμε στην ιστορία του
διαλογισμού και τις βασικές αρχές του. Με την ταχύτητα που κινείται η σημερινή
κοινωνία και τα ερεθίσματα που δέχεται το σώμα μας, το να κάτσεις σε σιωπή,
ακινησία και παρατήρηση είναι λυτρωτικό.
Διάρκεια: 12 συναντήσεις
Κόστος: €120
Μέλη ΣΑΣΜ: €80
Γονείς/Καθηγητές/Προσωπικό & οι
οικογένειές τους: €100
Drop in: €10

Η Αναστασία διδάσκει τον παραδοσιακό διαλογισμό Σαμάτα, Βιπάσσανα και το
διαλογισμό της καρδιάς. Ασκείται στο διαλογισμό από το 2004. Ξεκίνησε με το Τάι
Τσί, που είναι διαλογισμός σε κίνηση, και σιγά σιγά μυήθηκε στο καθιστικό
διαλογισμό. Έχει συμμετάσχει σε επτά 10ήμερα της μεθόδου Βιπάσσανα, σε
πολλά σεμινάρια παραδοσιακού διαλογισμού της βουδιστικής παράδοσης και έχει
παρακολουθήσει μαθήματα της φιλοσοφίας του διαλογισμού στην κοινότητα των
Θιβετιανών στην Ινδία από θιβετιανές μοναχές και μοναχούς. Ο διαλογισμός είναι
η καθημερινή πρακτική της.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
Ευαγγελία Χαντζή
Τετάρτη 19:30-21:00

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. Το μάθημα είναι κατάλληλο
για όλα τα επίπεδα.

Διάρκεια: 12 συναντήσεις
Κόστος: €120
Μέλη ΣΑΣΜ: €80
Γονείς/Καθηγητές/Προσωπικό & οι
οικογένειές τους: €100

Η Ευαγγελία 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.

ZUMBA
Αρετή Μαλάκη ('04)
Πέμπτη 19:00-20:00

Το Zumba Fitness ενσωματώνει λάτιν ρυθμούς, εύκολες χορευτικές κινήσεις και
βήματα για να δημιουργήσει ένα δυναμικό χορευτικό πρόγραμμα fitness, που
θα σας απογειώσει. Στην πράξη λίγο από salsa, merenque, reggaeton, samba,
hip-hop, cha cha, flamengo, αλλά και χορός της κοιλιάς κάνουν τη γυμναστική
γιορτή! Ο στόχος είναι απλός: να θέλετε να προπονηθείτε, να αγαπήσετε την
aκαι να εθιστείτε. Οι φανατικοί του Zumba επιτυγχάνουν μακροπρόθεσμα οφέλη
απολαμβάνοντας την εμπειρία μιας κεφάτης ώρας, ξοδεύοντας θερμίδες με
κινήσεις που αιχμαλωτίζουν το ενδιαφέρον σας για πάντα. Οι ρουτίνες
περιλαμβάνουν διαλειμματικές προπονήσεις, όπου αργοί και γρήγοροι ρυθμοί
εναλλάσονται για να τονώσουν και να σμιλεύσουν το σώμα, ενώ ταυτόχρονα
γίνεται καύση λίπους.
Διάρκεια: 12 συναντήσεις
Κόστος: €120
Μέλη ΣΑΣΜ: €80
Γονείς/Καθηγητές/Προσωπικό & οι
οικογένειές τους: €100
Drop in: €10

Η Αρετή κατέχει πολύχρονη εμπειρία στον κλασικό, μοντέρνο χορό και τη
χορογραφία. Τα τελευταία δέκα χρόνια ασχολείται με τους Latin Χορούς και
είναι πιστοποιημένη δασκάλα Latin από τον Διεθνή Οργανισμό IDTA
(Associate-Latin Branch 2009). Από το 2010, που έγινε Official Zumba
Instructor, διδάσκει αποκλειστικά Zumba Fitness. Είναι πιστοποιημένη
instructor για Zumba Basic 2, Zumba Toning, Zumba Kids, Zumba Sentao,
Zumba Gold, Zumba Pro Skills και Aqua Zumba.

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Θέμις Κανετάκη ('05)
Πέμπτη 20:00-22:00
Το θεατρικό παιχνίδι, ως μορφή έκφρασης και αυτογνωσίας, μέσα από τη μαγεία
του, μας ταξιδεύει σε σημεία ανεξερεύνητα, σε μέρη που έχουμε πάει, αλλά δεν
είχαμε τον χρόνο να δούμε όσο θα θέλαμε, να δοκιμάσουμε τις αντοχές μας, το
γέλιο και τη φαντασία μας. Αναγνωρίζουμε αι επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά
μας. Δουλεύουμε με το σώμα μας. Μέσα από ασύμβατες κινήσεις, μέσα από την
επανάληψή τους και τη ρουτίνα. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς, για ανθρώπους που
θέλουν να αποκτήσουν μια καλύτερη επαφή με τον εαυτό τους, να δουλέψουν την
έκθεση και τη δυσκολία που αυτή προκαλεί, για να θυμηθούμε πώς είναι να
παίζουμε και να φανταζόμαστε, παίρνοντας λίγο από το χρόνο που κυλάει
γρήγορα και επενδύοντάς τον σε ένα χώρο προσωπικό, όλα αυτά πλαισιωμένα σε
ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου ο αλληλοσεβασμός αποτελεί προϋπόθεση
ύπαρξης της ομάδας. Αρπάζουμε τις προκλήσεις που προκύπτουν στο ταξίδι μας
και βρίσκουμε λύσεις. Μπορούμε να τις υλοποιήσουμε; Λίγα χρωματιστά πανιά, ο
ρυθμός, το φως και η απουσία του, ο χορός και οι ιδέες μας αρκούν!!

Διάρκεια: 12 συναντήσεις
Κόστος: €120
Μέλη ΣΑΣΜ: €80
Γονείς/Καθηγητές/Προσωπικό & οι
οικογένειές τους: €100

Η Θέμις σπούδασε ψυχολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ξεκίνησε την πορεία της
σε τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις με άρρηκτη σύνδεση μεταξύ τους. Μία από
αυτές είναι ο κόσμος της Ειδικής Αγωγής, με εργασιακή εμπειρία χρόνων με
ανθρώπους που έχουν αναπτυξιακές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες,
αλλά και μαθησιακές. Επόμενος σταθμός υπήρξε το Θεατρικό Παιχνίδι, όπου μέσα
από μια τριετή εκπαιδευτική εμπειρία, συντονίζει ομάδες θεατρικού παιχνιδιού
διαφόρων ηλικιών και πολλαπλών θεματικών από το ελεύθερο θέμα με βάση τις
ανάγκες της ομάδας έως πιο συγκεκριμένες θεματικές, όπως την εμπιστοσύνη, τον
προσωπικό χώρο κ.ά. Τέλος, ο κόσμος της ψυχοθεραπείας είναι ένα ακόμη
σημαντικό μέρος της εκπαίδευσής της, με εμπειρία ατομικών συνεδριών, αλλά και
συντονισμό ομάδων προσωπικής ανάπτυξης.

ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Elsa Martίnez & Λεωνίδας Ρεμπελάκος
Ισπανικά 1: Πέμπτη 19:00-20:30
Ισπανικά 2: Τρίτη 18:30-20:00
Ισπανικά 3: Πέμπτη 18:30-20:00
Ισπανικά 4: Δευτέρα 18:30-20:00

Το Τμήμα Ισπανικών της Σχολής Μωραΐτη προσφέρει και φέτος τη δυνατότητα
εκμάθησης της Ισπανικής γλώσσας. Για τη φετινή χρονιά θα λειτουργήσουν
τέσσερα τμήματα αρχίζοντας από το Επίπεδο 1 (αρχάριοι, κάθε Πέμπτη). Το
Επίπεδο 2 θα γίνεται κάθε Τρίτη, το Επίπεδο 3 κάθε Πέμπτη και το Επίπεδο 4
(B2) θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα.

Διάρκεια: 12 συναντήσεις
Κόστος: €160
Μέλη ΣΑΣΜ: €100
Γονείς/Καθηγητές/Προσωπικό & οι
οικογένειές τους: €130

Η Elsa είναι Υπεύθυνη του Ισπανικού Τμήματος της Σχολής Μωραΐτη.
Απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών του Πολυτεχνείου της Βαλένθια (Τμήμα
Γλυπτικής & Οπτικοακουστικών Μέσων). Διαθέτει πάνω από 20 χρόνια
εμπειρίας στη διδασκαλία της Ισπανικής ως ξένης γλώσσας στην Ελλάδα.
Ο Λεωνίδας 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 και του
Τμήματος Ισπανικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, καθώς και διδάκτωρ.

ΑΛΛΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
«Ο ΘΕΟΣ ΦΤAIΕΙ ΠΟΥ EΚΑΝΕ ΤΟΝ KOΣΜΟ ΤΟΣΟ ΩΡΑΙΟ»
Βαγγέλης Ραπτόπουλος
Δευτέρα 19:00-21:00
Ο συγγραφέας και καθηγητής Δημιουργικής Γραφής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Βαγγέλης Ραπτόπουλος, παραδίδει 12 μαθήματαδιαλέξεις επικεντρωμένες στις αλληγορίες που συναντάμε σε ολόκληρο το έργο του
Νίκου Καζαντζάκη: από τα μυθιστορήματά του έως τα ταξιδιωτικά και την αλληλογραφία
του. Το μωσαϊκό της σκέψης και της σοφίας του δημιουργού του Αλέξη Ζορμπά,
αντλημένο από τους μοναχούς του Αγίου Όρους, τους Σούφι και την εβραϊκή
παράδοση, από το Ταό και το Ζεν, από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και από τον λαό
της Κρήτης, από όψεις του πολιτισμού της Ασίας και της Αφρικής, από την Ιστορία της
Νεότερης Ελλάδας, αλλά και από την παγκόσμια Ιστορία. Μια περιπλάνηση στο
σύμπαν του Καζαντζάκη, όπου κυριαρχούν το θείο και το ανθρώπινο, η ψυχή και το
σώμα, η δημιουργία και η Τέχνη, η λαγνεία και ο ασκητισμός, η αυτογνωσία και η
αυταπάρνηση, η αφοσίωση σε έναν υψηλό σκοπό και η χαρά της ζωής.

Διάρκεια: 12 συναντήσεις
Κόστος: €190
Μέλη ΣΑΣΜ: €150
Γονείς/Καθηγητές/Προσωπικό & οι
οικογένειές τους: €170

Ο Βαγγέλης έχει δημοσιεύσει είκοσι τίτλους μυθοπλασίας (Διόδια, Τα τζιτζίκια,
Ο εργένης, Λούλα, Η απίστευτη ιστορία της πάπισσας Ιωάννας, Μαύρος γάμος, Η
επινόηση της πραγματικότητας, Φίλοι, Η Μεγάλη Άμμος, Ιστορίες της Λίμνης, Η
πιο κρυφή πληγή, Λεσβία, Ο άνθρωπος που έκαψε την Ελλάδα κ.ά.), τέσσερα
βιβλία μεταξύ χρονικού και αυτοβιογραφίας (Ακούει ο Σημίτης Μητροπάνο;, Η δική
μου Αμερική, Λίγη Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Η υψηλή τέχνη της
αποτυχίας), καθώς και μια συλλογή-σύνθεση με μεταφρασμένα αποσπάσματα
από αρχαίους έλληνες συγγραφείς. Έργα του μεταφράστηκαν σε ξένες γλώσσες
και διασκευάστηκαν για το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.
Διδάσκει Δημιουργική Γραφή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Το προσωπικό αρχείο του βρίσκεται στη
Γεννάδειο Βιβλιοθήκη.

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Νίκος Σημαντήρας
Δευτέρα, Τρίτη ή Τετάρτη 17:30-18:30
Η κολύμβηση είναι μια από τις πιο διαδεδομένες μορφές αερόβιας άθλησης, και
από τις πιο φιλικές και διασκεδαστικές. Οι «ευεργεσίες» της πολλές και
πολλαπλές: δεν καταπονεί καθόλου το σκελετικό σύστημα του οργανισμού,
προσφέρει στον οργανισμό παραπάνω μυϊκή δύναμη αλλά και μυϊκή τόνωση,
αυξάνει την ευκαμψία και την ελαστικότητα βοηθώντας τις αρθρώσεις να
χαλαρώσουν, βοηθά στην καλύτερη λειτουργία της καρδιά, καταπολεμά το
άσθμα, μειώνει το άγχος και προσφέρει θετική ενέργεια. Η κολύμβηση αυξάνει
τις πιθανότητες για επιμήκυνση της ζωής. Επιλέξτε μια ημέρα της εβδομάδας να
κολυμπάτε υπό το άγρυπνο βλέμμα και την καθοδήγηση του Νίκου Σημαντήρα,
και κάντε ένα από τα μεγαλύτερα δώρα στον εαυτό σας.
Διάρκεια: 8 συναντήσεις
Κόστος: €120
Μέλη ΣΑΣΜ: €80
Γονείς/Καθηγητές/Προσωπικό & οι
οικογένειές τους: €100
Τόπος Διεξαγωγής: OAKA

Ο Νίκος είναι προπονητής κολύμβησης και personal trainer με πολυετή εμπειρία,
και πολλές διακρίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό στην κολύμβηση & το
τρίαθλο. Έχει αποφοιτήσει από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού του ΕΚΠΑ. Έχει πτυχίο ναυαγοσώστη, πισίνας και ακτής, πρώτων
βοηθειών και πιστοποιήσεις για baby swimming, ασκήσεις στο νερό για άτομα με
ειδικές ανάγκες και εκγύμναση όλου του σώματος με TRX. Εργάζεται σε ιδιωτικά
γυμναστήρια, ως βοηθός προπονητή κλιμακίου Εθνικής ομάδας κολύμβησης, ως
προσωπικός γυμναστής ασχολούμενος με την εκγύμναση όλου του σώματος, τη
βελτίωση φυσικής κατάστασης και την αποκατάσταση τραυματισμών κατ’οίκον,
καθώς και με την εκμάθηση κολύμβησης σε αρχάριους, σε ενήλικες, με την
προπόνηση και τη βελτίωση τεχνικής σε αθλητές προς επίτευξη
συγκεκριμένων στόχων. Παράλληλα, εξακολουθεί να προπονείται και να λαμβάνει
μέρος σε κολυμβητικές και τριαθλητικές διοργανώσεις, επεκτείνοντας συνεχώς τις
γνώσεις και εμπειρίες του.

LATIN
Μάρω Σκλαβούνου
Πέμπτη 20:30-22:00
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..

Διάρκεια: 12 συναντήσεις
Κόστος: €120
Μέλη ΣΑΣΜ: €80
Γονείς/Καθηγητές/Προσωπικό & οι
οικογένειές τους: €100

Η Μάρω 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 Tμήμα 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 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.

DESIGN
Έλενα Μενελάου ('15)
Πέμπτη 18:30-19:30
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν κάποιο design
από το πρώτο στάδιο, που είναι το σχέδιο, μέχρι και το τελικό με υλικά που θα
βρίσκουμε στην καθημερινότητά μας. Πιο συγκεκριμένα θα ζητείτε από τους
συμμετέχοντες να φέρνουν μαζί τους ένα αντικείμενο που έχει χρησιμοποιηθεί
όπως π.χ. τενεκεδάκι από αναψυκτικό. Στη συνέχεια θα πρέπει να του δώσουν
μια άλλη μορφή έτσι ώστε να μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί. Αυτό θα γίνεται
αρχικά σχεδιάζοντας τις διάφορες όψεις στο χαρτί και στη συνέχεια
αποτυπώνοντάς το στο αντικείμενο.

Διάρκεια: 12 συναντήσεις
Κόστος: €120
Μέλη ΣΑΣΜ: €80
Γονείς/Καθηγητές/Προσωπικό & οι
οικογένειές τους: €100

H Έλενα μέσω του Visual Αrt μαθήματος του IB της Σχολής Μωραΐτη, πέρασε για
πρώτο πτυχίο στην Αγγλία. Συγκεκριμένα, σπούδασε illustration στο University of
the Αrts London όπου και αποφοίτησε φέτος τον Ιούνιο. Την τελευταία χρόνια του
πανεπιστημίου ασχολήθηκε περισσότερο με το 3D Design και την κατασκευή
προϊόντος, για αυτό και ενδιαφέρεται στο συγκεκριμένο είδος μαθημάτων. Είναι
ένα είδους τέχνης το οποίο την ενδιαφέρει πολύ και πιστεύει ότι είναι εξίσου
ενδιαφέρον για να διδαχτεί. Αυτόν τον καιρό έχει γυρίσει στην Αθήνα και ψάχνει
δουλειά πάνω στον ίδιο τομέα ή σε κάτι αντίστοιχο. Καθώς όλα αυτά τα χρόνια
παρόλο που έχει κρατήσει επαφές με καθηγητές, δεν είχε λάβει μέρος στο ΣΑΣΜ
και ούτε είχε παραβρεθεί στον χώρο του σχολείου, θα της ήταν μεγάλη χαρά να
βρίσκεται και πάλι στο σχολείο δίνοντας την ευκαιρία και σε αλλά άτομα να
διασκεδάσουν με τον ίδιο τρόπο.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΟΝΕΙΡΩΝ
Μαριλένα Πρωίμου ('76)
Τετάρτη 19:00-21:00
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 του ψυχικού μας κόσμου και τη βαθύτερη κατανόηση του
ανθρώπου και της κοινωνίας.

Διάρκεια: 12 συναντήσεις
Κόστος: €200
Μέλη ΣΑΣΜ: €160
Γονείς/Καθηγητές/Προσωπικό & οι
οικογένειές τους: €180

Η Μαριλένα είναι ψυχοθεραπεύτρια με πρακτική ειδίκευση στην Εταιρεία
Ομαδικής Ανάλυσης και Οικογενειακής Θεραπείας. Έχει διατελέσει ΚαθηγήτριαΣύμβουλος 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 ονείρων.

PILATES & STRETCHING
Ελιάν Ρουμιέ
Τρίτη 19:00-20:00
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 εδάφους με ασκησιολόγια της μεθόδου
Pilates (30 λεπτά) και στη συνέχεια θα ακολουθεί ένα πρόγραμμα stretching,
αλλά και χαλάρωσης του σώματος (30 λεπτά). Απευθύνεταιa 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
ασκήσεων.

Διάρκεια: 12 συναντήσεις
Κόστος: €120
Μέλη ΣΑΣΜ: €80
Γονείς/Καθηγητές/Προσωπικό & οι
οικογένειές τους: €180
Drop in: €10

Η Ελιάν αποφοίτησε από τα Royal Holloway University of London (2008) και Bath
University (2009), όπου ειδικεύτηκε σε Management and Marketing Practices.
Αργότερα, σπούδασε σύγχρονο χορό στην Αθήνα, στο Κέντρο Σύγχρονου Χορού
Tanzfabrik στο Βερολίνο, καθώς και στη σχολή “DansCentrumJette” (Professional
Master Training) στις Βρυξέλλες. Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού προγράμματος
“Physical Theatre for Dancers and Actors” υπό την αιγίδα της Jasmin Vardimon
Company και του Royal Holloway University και των διπλωμάτων χορού
Intermediate-Modern Theatre και Advanced 1-Modern Theatre του ΙSTD. Έχει
συμμετάσχει σε χορευτικές, performance και θεατρικές παραστάσεις σε Βέλγιο,
Αγγλία, Ελλάδα και Κύπρο και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια γνωστών καθηγητών
και χορογράφων στην Ευρώπη. Έχει αποκτήσει το δίπλωμά της ως Certified Pilates
Instructor από τον Αμερικάνικο Οργανισμό Β.Α.S.I (Body Arts and Science
International). Διδάσκει κίνηση και αυτοσχεδιασμό σε μαθητές Λυκείου της Σχολής
Μωραïτη, καθώς επίσης Pilates, σύγχρονο χορό και stretching σε ενήλικες.

ΠΛΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Πέμπτη 18:30-20:00
Ο Πλάτων γνωρίζει ότι η κατάσταση που διαμορφώνεται σε ένα κράτος είναι
συνάρτηση του ήθους: της αρετής και της δικαιοσύνης πρωτίστως των
αρχόντων (αφού τελικά μόνον ατομικά προσδιορισμένοι άνθρωποι άρχουν κι
όχι "οι νόμοι" ή "οι ιδέες" ή "ο λαός") αλλά και της ηθικής ουσίας που θα υπάρχει
στους αρχόμενους. Υπό αυτούς τους όρους η παιδεία προβάλλει ως μία
ρεαλιστική δυνατότητα, ίσως η μόνη ρεαλιστική δυνατότητα· και ο Πλάτων
στηρίζει τα πάντα σε αυτήν, στη διάπλαση της ηθικής και πνευματικής
προσωπικότητας (της μόνης πραγματικής διαλεκτικής σύνθεσης στη ζωή),
έχοντας την τραγική επίγνωση ότι αυτό που όλο κι όλο μπορούμε να
αντιτάξουμε σαν ανάχωμα στην πλημμυρίδα του κακού είναι η γνώση, η αρετή,
η ομορφιά.
Η Πολιτεία (ή Περί δικαίου) είναι ένα από τα γνωστότερα έργα του Πλάτωνα, το
οποίο γράφτηκε περίπου το 380 π.Χ., ή ολοκληρώθηκε γύρω στα 374 π.Χ.,κι
έχει ασκήσει μεγάλη επιρροή τόσο στη φιλοσοφία, όσο και στην πολιτική
θεωρία.
Συγκεντρωνόμαστε, διαβάζουμε και συζητάμε το μνημειώδες έργο του
Πλάτωνα.

Διάρκεια: 12 συναντήσεις
Συμμετοχή ελεύθερη

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Αλέξης Σταμάτης ('78)
Τετάρτη 19:00-21:00
Το Σεμινάριο Δημιουργικής Γραφής «Συγγραφικό Εργαστήρι» με τον
συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη απευθύνεται σε όσους θέλουν να μπούν στα
ενδοτέρα της συγγραφής και να αναπτύξουν την αποκλειστικά δική τους
συγγραφική «φωνή». Τα μαθήματα εκτυλίσσονται σε μια ατμόσφαιρα
διάδρασης και λογοτεχνικότητας μέσα από θεωρία αλλά και ασκήσεις. Μαζί με
τον συγγραφέα ανιχνεύουμε τι σημαίνει αυτός ο «άλλος τρόπος να βλέπεις τα
πράγματα» στον οποίο βασίζεται η λογοτεχνία. Μπαίνουμε στην «κουζίνα» του
πεζογράφου, και βλέπουμε πως δουλεύει με τα διάφορα «υλικά» που έχει στη
διάθεσή του. Κι όλα αυτά με τη καθοδήγηση ενός έμπειρου πεζογράφου, ο
οποίος εκτός από πολυετή και επιτυχημένη προσωπική συγγραφική διαδρομή
και θεωρητική κατάρτιση, διαθέτει και μια μελετημένη μέθοδο προσέγγισης
της λογοτεχνίας. Μαθητές του έχουν έως τώρα εκδώσει 23 βιβλία.

Διάρκεια: 6 συναντήσεις
Κόστος: €200
Μέλη ΣΑΣΜ: €160
Γονείς/Καθηγητές/Προσωπικό & οι
οικογένειές τους: €180

Ο Αλέξης σπούδασε Αρχιτεκτονική στο ΕΜΠ και έκανε μεταπτυχιακά
Αρχιτεκτονικής και Κινηματογράφου στο Λονδίνο. Έχει γράψει είκοσι οκτώ βιβλία.
Έργα του έχουν μεταφραστεί σε εννέα γλώσσες. Το πρώτο του μυθιστόρημα, Ο
έβδομος
ελέφαντας
εκδόθηκε
στην
Μεγάλη
Βρετανία.
Το
Μπαρ
Φλωμπέρ εκδόθηκε στη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία,
την Πορτογαλία, τη Σερβία και τη Βουλγαρία. Η Αμερικάνικη Φούγκα, κέρδισε
το Διεθνές Βραβείο Λογοτεχνίας του Αμερικανικού Ομοσπονδιακού Ιδρύματος
Τεχνών κι εκδόθηκε στις ΗΠΑ (Etruscan Press). Το πρώτο του παιδικό
μυθιστόρημα Ο Άλκης και ο Λαβύρινθος τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο του
Κύκλου του Παιδικού Βιβλίου. Θεατρικά του έργα έχουν ανεβεί σε κεντρικά θέατρα
των Αθηνών όπως Θέατρο Τέχνης, θέατρο οδού Κεφαλληνίας, Ίδρυμα Μιχάλη
Κακογιάννη και στο Southbank Centre. Αρθρογραφεί στην εφημερίδα «Το Βήμα».
Διδάσκει Δημιουργική Γραφή.

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ
Νταίζη Μανιατοπούλου
Δευτέρα 18:30-20:00
Η Σχολή Γονέων έχει στόχο να εκπαιδεύσει και να διευκολύνει τους γονείς να
βελτιώσουν τη σχέση τους με τα παιδιά τους. Το να μεγαλώσουμε χαρούμενα και
υπεύθυνα παιδιά είναι μεγάλη ευθύνη και υπάρχουν πολύ πιο αποτελεσματικοί
τρόποι για να το πετύχουμε από το να βασιζόμαστε στο ένστικτό μας ή να
επαναλαμβάνουμε συμπεριφορές που είχαν οι δικοί μας γονείς. Η ομάδα
απευθύνεται σε γονείς με παιδιά όλων των ηλικιών. Οι αρχές είναι οι ίδιες και ποτέ
δεν είναι πολύ νωρίς ή πολύ αργά να τις εφαρμόσουμε. Θα αποκτήσουμε τις
γνώσεις ώστε να αντιμετωπίζουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο τις προκλήσεις
που έχει η ανατροφή των παιδιών μας. Η Σχολή Γονέων στηρίζει τους γονείς σε
αυτόν τον τόσο σημαντικό και απαιτητικό ρόλο τους, βοηθώντας τους να
καταλάβουν καλύτερα τα παιδιά τους και τις πραγματικές τους ανάγκες. Θα
συζητήσουμε πρακτικούς τρόπους προκειμένου να μπορέσουν να εκπαιδεύσουν
τα παιδιά τους στην υπευθυνότητα, χτίζοντας συγχρόνως μαζί τους μια καλή
σχέση με αμοιβαία εμπιστοσύνη.
Διάρκεια: 12 συναντήσεις
Κόστος: €300
Μέλη ΣΑΣΜ: €240
Γονείς/Καθηγητές/Προσωπικό & οι
οικογένειές τους: €260

Η Νταίζη σπούδασε ψυχολογία στο The American College of Greece όπου και
ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές, Master of Science in Counseling
Psychology and Psychotherapy. Από τον Οκτώβριο του 2014 μέχρι τον Ιούλιο του
2015 έκανε την πρακτική της άσκηση στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού
και στο Δρομοκαΐτειο Ψυχιατρείο-Κλινική Ελλήνων Αμερικής.Έχει παρακολουθήσει
σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μεταξύ των οποίων «Σεμινάριο για την
εξέλιξη της αλληλοεξάρτησης», The Meadows Clinic, Arizona U.S.A., σεμινάριο για
ασθενείς με σοβαρές διαταραχές προσωπικότητας “Borderline and Narcissistic
Conditions and Their Treatment”, F.A.P.A και εκπαιδευτικό σεμινάριο με
θέμα «Πρώιμες Αναμνήσεις και η Ιδιωτική Λογική». Από το 2002 είναι ενεργό
μέλος ομάδων αυτογνωσίας. Από το 2016 εργάζεται ιδιωτικά ως ψυχοθεραπεύτρια
και είναι συντονίστρια εβδομαδιαίων ομάδων εκπαίδευσης γονέων.

TAI CHI
Αναστασία Ξύδη
Δευτέρα 18:00-19:15 (Προχωρημένοι)
Τετάρτη 19:00-20:15 (Αρχάριοι)
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.

Διάρκεια: 12 συναντήσεις*
Κόστος: €120
Μέλη ΣΑΣΜ: €80
Γονείς/Καθηγητές/Προσωπικό & οι
οικογένειές τους: €100
Drop in: €10

Η Αναστασία 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 την
Ευρώπη. Δάσκαλοι της ο Tew Bunnang και ο Ναπολέων Ξιφαράς.

* Δυνατότητα επιλογής και των 2 συναντήσεων ανά εβδομάδα με κόστος αντίστοιχα:
200€/140€/170€

ΤΡΕΞΙΜΟ
Θωμάς Παπαβασιλείου ('78)
Τρίτη 19:00-20:00
Όπου κι αν κοιτάξεις στο δρόμο, βλέπεις και κάποιον να τρέχει. Δεν είναι μόδα.
Είναι νέος τρόπος ζωής. Και είναι για όλους. Δεν έχει σημασία ούτε η ηλικία ούτε η
φυσική κατάσταση. Το μόνο που χρειάζεται είναι η απόφαση κι ένα ζευγάρι
παπούτσια τρεξίματος. Με το τρέξιμο προπονείς την καρδιά και το σώμα
σου, μεγαλώνεις τον όγκο πρόσληψης οξυγόνου και γενικά αποκτάς καλή υγεία
και ευεξία. Επίσης, το τρέξιμο ανεβάζει την ψυχολογία σου, συνεισφέρει στη
φυσική αντιγήρανση, μειώνει το σωματικό λίπος, μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης
οστεοπόρωσης, διατηρεί την πίεση σε φυσιολογικά επίπεδα, μειώνει το στρες,
ανεβάζει την αυτοεκτίμηση και σε πηγαίνει σε μέρη που δεν ήξερες ότι υπάρχουν.
Η ομάδα απευθύνεται σε όλους: και σε αυτούς που δεν έχουν τρέξει ποτέ στη ζωή
τους, και σε αυτούς που τρέχουν ημιμαραθωνίους, μαραθωνίους ή ακόμα και
Ironman. Σκοπός είναι να γίνουμε μια παρέα που θα κινητοποιεί και θα
υποστηρίζει ο ένας τον άλλο υπό την καθοδήγηση του coach, με στόχο να πάμε
10-12/5/2020 στο Σπέτσαθλον και να συμμετέχει ο καθένας σε όποιο αγώνισμα
επιθυμεί-ακόμα και σε αυτό της κερκίδας!
Διάρκεια: 12 συναντήσεις
Κόστος: €120
Μέλη ΣΑΣΜ: €80
Γονείς/Καθηγητές/Προσωπικό & οι
οικογένειές τους: €100

O Θωμάς είναι πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ με Master &
Διδακτορικό Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το University of Southern California. Το
πάθος του ήταν πάντα ο αθλητισμός και η φύση. Έζησε στην Καλιφόρνια, ένα
παράδεισο των outdoors, για 26 χρόνια, όπου συνέχισε να ασχολείται με τα
αγαπημένα του σπορ. Ταξίδεψε εκτενώς σε παραμυθένιους προορισμούς για να
επισκευθεί τη "Μέκκα" του κάθε σπορ που αγαπάει. Έκανε το όνειρό του
πραγματικότητα, γυρνώντας στην Ελλάδα, ασχολούμενος με τον αθλητισμό σαν
προπονητής, αθλητής και διοργανωτής. Πρόσφατα ολοκλήρωσε Μεταπτυχιακές
Σπουδές στην Προπονητική στο Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του
ΕΚΠΑ. Στόχος και επιθυμία του είναι να προπονεί αθλητές σε αθλήματα αντοχής και
να εμπνέει απλούς αθλούμενους να εντάξουν την άσκηση στην καθημερινότητά τους
για μια καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία.

Κανονισμοί Λειτουργίας
1. Διάρκεια Μαθημάτων
Τα μαθήματα του Φθινοπωρινού Κύκλου Μαθημάτων «Συμμαθητές Ξανά» για τη
χρονιά 2019-20 θα διαρκέσουν έως και την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020.
Τα μαθήματα έχουν διάρκεια 8 ή 12 συναντήσεις.

2. Εγγραφές
Οι εγγραφές γίνονται στην Γραμματεία του ΣΑΣΜ, στο ισόγειο της Σχολής
Μωραΐτη, και ισχύουν μόνο μετά την εξόφληση των διδάκτρων. Μπορείτε να
κάνετε κράτηση θέσης καλώντας στο 2106756970.
3. Οικονομικά Στοιχεία
• Τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του ΣΑΣΜ για την περίοδο 2019-20, 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 Ισπανικών λειτουργούν με τη συνεργασία και υπό την
καθοδήγηση του Τμήματος Ξένων Γλωσσών της Σχολής Μωραΐτη.
• Τα μαθήματα που αναβληθούν για οποιονδήποτε λόγο, θα αναπληρωθούν σε
επόμενη εβδομάδα.
• Όλα τα μαθήματα διεξάγονται στη Σχολή Μωραΐτη (Παπαναστασίου & Αγ.
Δημητρίου, Π. Ψυχικό).
• Το μάθημα της Κολύμβησης θα διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ.
• Για εγγραφές ή διευκρινίσεις παρακαλούμε απευθυνθείτε στη Γραμματεία του
Συνδέσμου στο 210-6756970 & back2school.sasm@gmail.com.

Επιστροφή
στα
θρανία

