


10 χρόνια «Συμμαθητές Ξανά»!

Επιστροφή στα θρανία για τη δέκατη χρονιά των
απογευματινών μαθημάτων του Συνδέσμου Αποφοίτων της

Σχολής Μωραΐτη για αποφοίτους, γονείς, καθηγητές,
προσωπικό του σχολείου και φίλους του Συνδέσμου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα και
δραστηριότητες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα

γνωστικών αντικειμένων κι αποτελεί την καλύτερη αφορμή
να βρεθουμε ξανά στο σχολείο για να επιμορφωθούμε και

να ασκηθούμε με ασφάλεια.

Επιστρέφουμε στα θρανία, λοιπόν,
από τη Δευτέρα 5/10!
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CROSS TRAINING
με την Έλενα Τικταμπανίδη ('08)

Tο Cross Training (Διασταυρωμένη Προπόνηση)
συνδυάζει τη δύναμη με την αντοχή και την
εκρηκτικότητα. Γυμνάζει όλο το σώμα πολύπλευρα σε
συνδυασμό με την καρδιά, με αποτέλεσμα να βελτιώνει
τη φυσική κατάσταση και να προκαλεί πολλές καύσεις
στον οργανισμό σε μικρότερο χρονικό διάστημα.
Αποτελείται από πολλά είδη γυμναστικής, πολλαπλές
σύνθετες κινήσεις όπου εναλλάσσουν από την αερόβια
στην αναερόβια ικανότητα, πάντα με τη συνοδεία
μουσικής. Αυτή η εξειδικευμένη προπόνηση θα σε
βοηθήσει να ανακαλύψεις τις αντοχές σου σε ψυχο-
κινητικό και πνευματικό επίπεδο. Ανεξαρτήτως ηλικίας,
φύλου και επιπέδου φυσικής κατάστασης, μπορείς κάθε
φορά να φτάνεις ένα βήμα πιο πέρα, χτίζοντας ένα
επιθυμητό σώμα εμπλουτισμένο με γερά θεμέλια. Ένας
από τους στόχους του μαθήματος είναι να βοηθήσει
κάθε ασκούμενο να αποκομίσει τα οφέλη της άσκησης,
να ανακαλύψει νέες πτυχές του εαυτού του, σε
συνδυασμό με την ομορφιά και ασφάλεια που
προσφέρει ο υπαίθριος χώρος!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η Έλενα είναι είναι απόφοιτος του τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Αθηνών
(TΕΦΑΑ), ειδικευμένη στο κλασσικό αθλητισμό και στην άσκηση για υγεία. Κατέχει
μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Σχολική Φυσική Αγωγή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης. Είναι διεθνώς πιστοποιημένη στην Προπονητική από το Αμερικανικό
Κολλέγιο Αθλητιατρικής (ACSM). Ένας από τους στόχους της είναι να βοηθήσει τους
ανθρώπους να αγαπήσουν τον αθλητισμό και να ανακαλύψουν αυτό που τους
ταιριάζει περισσότερο, αποκομίζοντας όχι μόνο τα οφέλη του αλλά και τη χαρά που
προσφέρει ο ίδιος ο αθλητισμός.

ΕΛΕΝΑ ΤΙΚΤΑΜΠΑΝΙΔΗ

INFO

Τρίτη 20:30 - 21:30
Διάρκεια: 12 συναντήσεις
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Το μάθημα θα διεξάγεται σε υπαίθριο
χώρο.



FROM COUCH TO 5K
με τον Θωμά Παπαβασιλείου, Ph. D. ('78)

Tο δυναμικό βάδισμα/χαλαρό τρέξιμο στη φύση βελτιώνει την
υγεία, ελέγχει το σωματικό βάρος, ανεβάζει τη διάθεση και
αυξάνει το προσδόκιμο όριο ζωής! Εισπράττουμε σημαντικές
φυσιολογικές προσαρμογές στον οργανισμό μας, στο
καρδιολογικό, αναπνευστικό, και μυοσκελετικό μας σύστημα.
Αυτές βελτιώνουν την αερόβια ικανότητa, τονώνουν το
ανοσοποιητικό και μας θωρακίζουν από πολλά προβλήματα
υγείας, που εμφανίζονται καθώς μεγαλώνουμε, σε σχέση με
ανθρώπους που δεν ασκούνται. Η απλούστερη μορφή
άθλησης σε φυσικό περιβάλλον είναι η πεζοπορία και χάρη
στον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό είναι κάτι που μπορούμε
να απολαύσουμε ολόκληρο τον χρόνο. 

Ελάτε να περπατήσουμε ή να τρέξουμε μαζί. Θα γεμίζουμε
ευεξία, θα ενεργοποιήσουμε το μεταβολισμό μας και θα
βελτιώσουμε τη φυσική μας κατάσταση. Για όσους επιθυμούν
θα βάλουμε στόχο να μειώσουμε τα περιττά κιλά και γιατί όχι,
να τερματίσουμε έναν αγώνα 5Κ!
Αυτή η δράση είναι γιa όλους!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο Θωμάς είναι πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ με Master & Phd Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού από το USC. 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 επισκεφθεί 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 ΤΕΦΑΑ. 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.

ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

INFO

Τρίτη 19:00 - 20:30 
Διάρκεια: 12 συναντήσεις

Μήκος διαδρομής: 4-7km (ανάλογα με τις
δυνατότητες των συμμετεχόντων)
Συνολικά υψομετρικά κέρδος/απώλεια:
μικρή
Διάρκεια διαδρομής: ~ 1 ώρα
Επίπεδο δυσκολίας: Εύκολο προς μεσαίο
Συμβουλές προπόνησης, διατροφής και
ενυδάτωσης από επιστήμονες,



METABOLISM BOOST
με τον Άρη Κάσσιο

Πρόκειται για μια διαλειμματική προπόνηση
υψηλής έντασης που στοχεύει στη βελτίωση της
καρδιοαναπνευστικής αντοχής, ικανή για την
ενίσχυση του μεταβολισμού, την αντοχή, την
μείωση των θερμίδων και την μυϊκή ενδυνάμωση
ολόκληρου του σώματος. Απευθύνεται σε όσους
θέλουν ένα δυναμικό, γρήγορο, αερόβιο
πρόγραμμα ενδυνάμωσης, για να βελτιώσουν τη
φυσική τους κατάσταση και να διώξουν το άγχος
και την πίεση της ημέρας. Το μάθημα αποτελείται
από́ ασκησιολόγιο με το βάρος του σώματος και
με εξοπλισμό (TRX, Kettlebell, TheraBand,
Ladder, FitBall) προσαρμοσμένο σε κάθε επίπεδο.
Όλοι οι ασκούμενοι μπορούν να ακολουθήσουν το
πρόγραμμα γυμναστικής ανεξαρτήτως ηλικίας,
φυσικής κατάστασης με ανάλογη παρακολούθηση
και καθοδήγηση από τον trainer.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο Άρης είναι κάτοχος διπλωμάτων Personal Training Diploma 400 και Pilates Mat &
Equipment Τeacher by Alan Herdman Pilates, της σχολής Studio One. Έχει
παρακολουθήσει σεμινάρια εξειδίκευσης σχετικά με: TRX Training, Orthosomia and
Mobility, Pilates ARC, Pilates BARREL. Συνεργάζεται με γυμναστήρια και στούντιο της
Αττικής ως Group Instructor, Small Group / EQ Pilates και Personal Trainer τα
τελευταία 3 χρόνια. Κύριος στόχος, είναι να βοηθήσει κάθε άτομο να αναδείξει την
καλύτερη εκδοχή του εαυτού του μέσα από το fitness.

ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΙΟΣ

INFO

Πέμπτη 19:00 - 20:00
Διάρκεια: 12 συναντήσεις



με την Ελιάν Ρουμιέ ('05)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΙΑΝ ΡΟΥΜΙΕ

INFO

Τρίτη 19:00 - 20:15 
Διάρκεια: 12 συναντήσεις

PILATES & STRETCHING

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). 

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 ασκήσεων.

Η Ελιάν αποφοίτησε από τα Royal Holloway University of London (2008) και Bath University
(2009), όπου ειδικεύτηκε σε Management and Marketing Practices. 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” 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. Έχει αποκτήσει το δίπλωμά της ως Certified Pilates Instructor από
τον Αμερικάνικο Οργανισμό Β.Α.S.I. Διδάσκει κίνηση και αυτοσχεδιασμό σε μαθητές Λυκείου
της Σχολής Μωραΐτη, καθώς επίσης Pilates, σύγχρονο χορό και stretching σε ενήλικες.



TAI CHI
με την Αναστασία Ξύδη

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.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΞΥΔΗ

INFO

Δευτέρα 18:00 - 19:15
(Αρχάριοι)
Τετάρτη 19:15 - 20:30
(Προχωρημένοι)
Διάρκεια: 12 συναντήσεις*

* Δυνατότητα επιλογής και των 2
συναντήσεων ανά εβδομάδα. 

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. Δάσκαλοί της ο Tew Bunnang και ο
Ναπολέων Ξιφαράς.



YOGA
με τον Χάρη Παπαπέτρου

Ετυμολογικά γιόγκα σημαίνει ένωση. Το αρχαιότερο
κείμενο που την περιγράφει 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.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο Χάρης σπούδασε στο Λονδίνο, έκανε το διδακτορικό του και εργάστηκε στον τομέα της
Μοριακής 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 τη
διδασκαλία, την αδιάλειπτη πρακτική και μελέτη της γιόγκα.

ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ

INFO

Δευτέρα 18:45 - 20:00
Διάρκεια: 12 συναντήσεις



I       ANIKA
με τους lsa Martίnez & Λεωνίδα Ρεμπελάκο

Το Τμήμα Ισπανικών της Σχολής Μωραΐτη
προσφέρει και φέτος τη δυνατότητα εκμάθησης
της Ισπανικής γλώσσας. Για τη φετινή χρονιά θα
λειτουργήσουν τέσσερα τμήματα αρχίζοντας 
 τους αρχάριους, κάθε Τετάρτη. Τα υπόλοιπα
τμήματα κατανέμονται στις ημέρες ανάλογα με το
επίπεδο που βρίσκεται κάθε ένα από αυτά, δηλαδή
το γκρουπ Α2 θα γίνεται κάθε Πέμπτη, το B1 κάθε
Τρίτη και το B2 θα πραγματοποιείται κάθε
Δευτέρα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

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.

ELSA MARTINEZ & 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΣ

INFO

Αρχάριοι: Τετάρτη 18:30-20:00
Τμήμα Α2: Πέμπτη 19:00-20:30
Τμήμα B1: Τρίτη 18:30-20:00
Τμήμα Β2: Δευτέρα 18:30-20:00
Διάρκεια: 12 συναντήσεις
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SOCIAL MEDIA
με την Μία Κόλλια ('86)

To Masterclass απευθύνεται σε όλους: επιχειρηματίες,
εταιρείες επικοινωνίας, υπαλλήλους, σε νέους & μεγαλύτερους,
σε χρήστες και μη. Ακόμη και αν κάποιος ασχολείται με την
επικοινωνία της επιχείρησής σου, καλό είναι να ξέρεις αν το
κάνει σωστά. Είναι αδιαμφισβήτητο πως καμία επιχείρηση,
οποιουδήποτε αντικειμένου, δεν μπορεί να λειτουργήσει στη
σημερινή εποχή χωρίς social media και σωστή επικοινωνία.
Αυτά συντελούν στο να να βρίσκεται στην επικαιρότητα με
τρόπο δημιουργικό, να βελτιώνεται το brand awareness και
βεβαίως η ζήτηση για τις υπηρεσίες της. Ο στόχος των social
media αλλά και της επικοινωνίας με τον Τύπο είναι η γνωστο-
ποίηση των δραστηριοτήτων της εκάστοτε εταιρείας, η
πληροφόρηση και ενημέρωση. Τα social media οφείλουν να
αντανακλούν το όραμα, να αγκαλιάζουν το κοινό, να λύνουν
τις απορίες του. Να διαπνέονται από τη φιλοσοφία σας, την
αισθητική και τους στόχους σας. Επίσης, ένα σωστό δελτίο
Τύπου εξασφαλίζει δημοσιότητα, άμεση και έμμεση. Έχετε μία
συναρπαστική ιστορία, όλοι! Ελάτε να τη διηγηθούμε μαζί!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η Μία, συνιδιοκτήτρια της εταιρείας Social Media και Επικοινωνίας, We R Press (με συνεργάτες
όπως τους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ΕΜΣΤ, kariera.gr, Celia Kritharioti, Santa Marina,
Cookoovaya, Basegrill, Sophie Deloudi, Les Connaisseurs και πολλούς άλλους), είναι
δημοσιογράφος, συγγραφέας του βιβλίου «Λουκία: Ζωή Μόδα Τέχνη», ενώ έχει υπάρξει και
καθηγήτρια δημοσιογραφίας μόδας. Οργανώνει και συντονίζει το συνέδριο Up Event για το
kariera.gr εδώ και επτά χρόνια με ομιλητές σπουδαίες προσωπικότητες. Κάνει συνεντεύξεις στο
andro.gr – αυτές και αρκετές των 30 ετών καριέρας της θα εκδώσει. Ήταν αρχισυντάκτρια στο
περιοδικό «BHMAMen» του Βήματος και διευθύντρια σύνταξης στο περιοδικό «ΓΥΝΑΙΚΑ» της
εφημερίδας «Καθημερινή». Ως δημοσιογράφος, πρωτύτερα, εργάστηκε για περισσότερα από 25
χρόνια αρθρογραφώντας στα μεγαλύτερα περιοδικά και εφημερίδες (ΚΛΙΚ, ΜΕΝ, DIVA, ELLE,
Marie Claire, Bazaar, Ελευθεροτυπία, Εψιλον, City Press, Το Βήμα).

ΜΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

INFO

Τεταρτη 19:00 - 20:30
Διάρκεια: 12 συναντήσεις

Έναρξη: 14/10

& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - MASTERCLASS
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EPMHNEIA ONEIP   N
με την Μαριλένα Πρωίμου ('76)

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.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η Μαριλένα 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
ονείρων.

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΡΩΙΜΟΥ

INFO

Τετάρτη 19:00 - 21:00
Διάρκεια: 12 συναντήσεις

O
I



FILM  INTERPRETATION
με τoν Κωνσταντίνο Βενετόπουλο ('98)

Σας καλούμε σε ένα ταξίδι μέσα από ιστορίες, σενάρια, ταινίες και
δημιουργικότητα, καθώς εξερευνάτε τις βασικές αρχές του
filmmaking, μέσα από film-analysis & film-interpretation. Σαν
όνειρα, οι ταινίες κρύβουν μυστικά νοήματα, σκέψεις και προθέσεις.
Από διαφημιστικά σποτ, ως ταινίες fiction ή ντοκιμαντέρ, ό,τι
κινείται επί της οθόνης είναι film. Γιατί αγαπάτε το film, τί είναι αυτό
που θέλετε να μοιραστείτε, αλλά ίσως δεν ξέρετε πώς; Ας ανα-
καλύψουμε μαζί τα μυστικά ταινιών από Έλληνες και ξένους
δημιουργούς, καθώς προετοιμάζουμε το έδαφος να πούμε δικές μας
ιστορίες φανταστικές και μη. Αρχικώς, τα μαθήματα θα καλύψουν
την θεωρητική ύλη με ήπιες ασκήσεις προετοιμάζοντάς μας για τον
επόμενο κύκλο που θα καλύψει τις πιο πρακτικές βάσεις (πώς χτίζεται
μία ταινία από ιδέα, σε casting, σε σενάριο έως και την τελική
παραγωγή και σκηνοθεσία της). Ο τελευταίος κύκλος θα αποτελέσει
βάση δημιουργίας μίας μικρής μήκους ταινίας απ’ τους μαθητές μας
βήμα βήμα. Αν αγαπάτε τον κινηματογράφο, επιστρέψτε στα θρανία
με τον Κωνσταντίνο να μάθουμε, να διαβάσουμε, να βλέπουμε, να
μελετούμε, να πρωταγωνιστήσουμε και να σκηνοθετήσουμε σε ένα
δημιουργικό και χαλαρό περιβάλλον.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο Κωνσταντίνος ξεκίνησε το δημιουργικό του ταξίδι γράφοντας ποιήματα, γεγονός που τελικά
τον οδήγησε στη συγγραφή δυο μυθιστορημάτων. Το 2013 έγραψε, σκηνοθέτησε και παρήγαγε
την πρώτη του ταινία μικρού μήκους. Ταινίες του έχουν κάνει πρεμιέρα μεταξύ άλλων στο
Tribeca Film Festival. Πρόσφατα δημιούργησε το “Draw With Me” σε συνεργασία με το The
Trevor Project. Έχει συνεργαστεί σκηνοθετικά με την prima ballerina Luciana Paris και με
ηθοποιούς όπως οι Bill Skarsgård, Emma Hepburn Ferrer και Ian Alexander. Είναι ιδρυτής
του παιδικού φεστιβάλ κινηματογράφου "Kuntaur Film Festival" και Καλλιτεχνικός Διευθυντής
του "The Lamin Koto Super-School Prototype". Αναγνωρίστηκε ως πρόσωπο της Ελλάδας στην
εκπαιδευτική έκδοση PHAIDON (2020). Συμμετέχει συχνά ως ομιλητής στα Tedx Talk.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ

INFO

Πέμπτη 19:00 - 20:30
Διάρκεια: 12 συναντήσεις
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MONTEPNA TEXNH
με την Χριστίνα Πετρηνού ('81)

Τι πιο συναρπαστικό από τον 20ο αιώνα!
Τόσες ανατροπές όσες δεν έγιναν από την
αναγέννηση ως τότε. Η προσέγγιση θα είναι
περισσότερο θεματική και λιγότερο μια
καταγραφή κινημάτων. Πικάσσο, Ματίς, Μιρό,
Νταλί, Μαγκρίτ, Μαρσέλ Ντυσάμπ, Πόλλοκ κα
είναι μόνο ένα δείγμα διάσημων καλλιτεχνών που
θα καλύψουν το διάστημα ανάμεσα στους δυο
παγκόσμιους πολέμους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΡΗΝΟΥ

INFO WEBINAR

Tρίτη 19:00 - 20:30
Διάρκεια: 12 συναντήσεις*

Η Χριστίνα είναι Ιστορικός Τέχνης με σπουδές στο École du Louvre και μεταπτυχιακό
στο Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne. Δίδαξε ιστορία της τέχνης στο
Γαλλικό Ινστιτούτο της Αθήνας. Συνεργάστηκε στο Τμήμα Γραφικών Τεχνών του
Μουσείου του Λούβρου για την οργάνωση της έκθεσης Repentirs. Έχει επιμεληθεί
εκθέσεις σύγχρονης τέχνης και ήταν επίτροπος για την ελληνική συμμετοχή στην ΧΧΙΙΙ
Μπιενάλε Αλεξάνδρειας. Παράλληλα, έχουν δημοσιευθεί μελέτες της σε καταλόγους
εκθέσεων, στον τύπο και σε περιοδικά τέχνης. Έχει δώσει πολλές διαλέξεις και είναι μέλος
του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Τεχνοκριτών - A.I.C.A. ΕΛΛΑΣ.

* Το σεμινάριο θα διεξάγεται
διαδικτυακά.

Τέχνη και Ιδέες του 20ου αιώνα



LATIN
με την Μάρω Σκλαβούνου

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..

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

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.

ΜΑΡΩ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ

INFO

Πέμπτη 20:00 - 21:30
Διάρκεια: 12 συναντήσεις
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PRIVATE COOKING
με τoν chef Παύλο Σφηκάκη ('13)

Η ομάδα Pepper & Sugar και ο chef Παύλος
Σφηκάκης δημιουργούν πιάτα με πρώτες ύλες
εξαιρετικής ποιότητας συνθέτοντας και
παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο menu τριών
πιάτων (ορεκτικό, κυρίως, επιδόρπιο). 

Οι συμμετέχοντες του private cooking workshop
(διάρκειας 3 ωρών) θα έχουν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν τον chef καθ'όλα τα στάδια,
από την προετοιμασία μέχρι το τελικό
αποτέλεσμα, να λύσουν απορίες για τη συνταγή,
να μιλήσουν για την επιλογή των υλικών, αλλά και
για τις ποικιλίες κρασιού που συνοδεύουν
ταιριαστά κάθε πιάτο. Μετά το πέρας του
workshop θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν το
τελικό αποτέλεσμα και να ανακαλύψουν τα
μυστικά του chef.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΣΦΗΚΑΚΗΣ

Το workshop θα διεξάγεται
εκτός Σχολείου, σε ιδιωτικό
χώρο στο Π. Ψυχικό.
Μέγιστος αριθμός
συμμετεχόντων: 6 άτομα

INFO

Τρίτη 18:00 - 21:00
Έναρξη: Τρίτη 13/10

Ο Παύλος είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του
Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα με τις σπουδές του,
ξεκίνησε να εργάζεται σε εστιατόρια και catering της Αθήνας. Μέσα από την πορεία
του δημιούργησε το δικό του brand, το Pepper & Sugar που εξειδικεύεται στο private
cooking και στην διοργάνωση εκδηλώσεων. Στα private workshops μαγειρικής θα σας
μάθει τα μυστικά του για το πως θα δημιουργήσετε μαζί ένα ολοκληρωμένο menu 3
πιάτων.



SELF SHIATSU
με την Δήμητρα Ξύδη ('78)

Shia-tsu σημαίνει στα Ιαπωνικά, πίεση με τα δάχτυλα.
Πρόκειται για μια ολιστική θεραπευτική τέχνη-bodywork, που
προάγει την υγεία και την ευεξία. Αναδύθηκε ως
ολοκληρωμένο σύστημα, στις αρχές του 20ου αιώνα στην
Ιαπωνία, όπου το 1956 αναγνωρίσθηκε επίσημα ως θεραπεία
από το Υπουργείο Υγείας. Από τη δεκαετία του 70 μέχρι
σήμερα, ασκείται και εξελίσσεται συστηματικά στην Ευρώπη,
όπου βρήκε μεγάλη αποδοχή. Εκτός από την δακτυλοπίεση,
χρησιμοποιούνται και άλλες τεχνικές bodywork που
αποκαθιστούν την ομαλή ροή της ζωτικής ενέργειας,
εναρμονίζοντας την ύπαρξή μας. Μαθαίνοντας Self Shiatsu,
θα αφουγκραστούμε καλύτερα το σώμα, τις ανάγκες και το
δυναμικό μας. Με επιλεγμένες αναφορές στην Κινέζικη
Ιατρική, θα γνωρίσουμε τα σημεία κλειδιά των μεσημβρινών
και θα κάνουμε πρακτική εξάσκηση σε αποτελεσματικές
τεχνικές αγγίγματος, ανακουφίζοντας το σώμα και
ισορροπώντας το νου. Με το Self Shiatsu, παίρνουμε τη ζωή
στα χέρια μας, βελτιώνοντας την καθημερινότητα μας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η Δήμητρα -πιστοποιημένο μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Σιάτσου και της European Shiatsu
Federation- κατέχει δίπλωμα τριετών σπουδών Σιάτσου καθώς και Πτυχίο Θεραπευτού  (από την
Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινέζικης Iατρικής). Από το 2007 μέχρι σήμερα
εκπαιδεύεται και επιμορφώνεται σε τακτική βάση, παρακολουθώντας διεθνή σεμινάρια και
πανευρωπαϊκά συνέδρια Σιάτσου. Από το 2010 εργάζεται ιδιωτικά ως ειδικός του Σιάτσου,
παρέχοντας εξατομικευμένες θεραπείες και συμβουλές. Για μια τριετία προσέφερε εθελοντικά,
θεραπείες Σιάτσου στο Ιατρείο Πόνου του Ιπποκρατείου Γ. Ν. Αθηνών.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΞΥΔΗ

INFO

Πέμπτη 19:00 - 20:30
Διάρκεια: 12 συναντήσεις
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δευτέρα

18:30 - 20:00 Ισπανικά

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

18:00 - 19:15 Tai Chi

18:45 - 20:00 Yoga

19:00 - 20:15 Pilates & Stretching
18:30 - 20:00 Ισπανικά 

19:00 - 20:30 From Couch to 5K

19:15 - 20:30 Tai Chi

18:30 - 20:00 Ισπανικά

19:00 - 21:00 Ερμηνεία Ονείρων

19:00 - 20:30

Sοcial Media & Επικοινωνία

19:00 - 20:30 Self Shiatsu
19:00 - 20:30 Ισπανικά

20:00 - 21:30 Latin

Για εγγραφές ή διευκρινίσεις παρακαλούμε απευθυνθείτε στη
Γραμματεία του Συνδέσμου στο 210-6756970 & info@sasm.gr 

18:30 - 20:00

Μοντέρνα Τέχνη (Webinar)

(Τμήμα Β1)

(Τμήμα Β2)

(Τμήμα Α2)

(Αρχάριοι)

(Αρχάριοι)

(Προχωρημένοι)

19:00 - 20:00 Metabolism Boost

20:30 - 21:30 Cross Training

19:00 - 20:30 Film Interpretation

18:00 - 21:00 Private Cooking



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

01
Διάρκεια Μαθημάτων

Τα μαθήματα του Φθινοπωρινού Κύκλου Μαθημάτων «Συμμαθητές
Ξανά» για τη χρονιά 2020-21 θα διαρκέσουν έως και την Πέμπτη 14
Ιανουαρίου 2021.

Όλα τα μαθήματα έχουν διάρκεια 12 συναντήσεις. 
Eξαίρεση το workshop "Private Cooking", το οποίο έχει
επαναλαμβανόμενη διάρκεια και ανάλογη με τους συμμετέχοντες.
Το σεμινάριο «Mοντέρνα Τέχνη» θα πραγματοποιείται μόνο διαδικτυακά
με κωδικούς που θα δίνονται στους συμμετέχοντες από τη Γραμματεία
του Συνδέσμου.

02
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 ή
συμπληρώνοντας την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJjWJpR8EfTh5_WT49eTfnmTr_Y8P9A5q03Z7IkPQaUhvnSw/viewform


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

04
Τα μαθήματα που δεν θα συμπληρώσουν τον ελάχιστο αριθμό
συμμετεχόντων δεν θα πραγματοποιηθούν.

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

Όλα τα μαθήματα διεξάγονται στη Σχολή Μωραΐτη
(Παπαναστασίου & Αγ. Δημητρίου, Π. Ψυχικό), με εξαίρεση το
workshop "Private Cooking", το οποίο διεξάγεται εκτός, σε ιδιωτικό
χώρο στην περιοχή του Π. Ψυχικού. Το σεμινάριο «Mοντέρνα Τέχνη»
θα πραγματοποιείται μόνο διαδικτυακά.

Γενικά:

03
Τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του ΣΑΣΜ για την περίοδο 2020-21, οι
οικογένειές τους, τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Συλλόγου Γονέων
& Κηδεμόνων και οι καθηγητές & το προσωπικό της Σχολής
Μωραΐτη απολαμβάνουν ειδικές τιμές.

Οικονομικά Στοιχεία



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

05
Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους εσωτερικούς
χώρους του Σχολείου, καθώς και τους εξωτερικούς όταν
παρατηρείται συνωστισμός. 

Η χρήση μάσκας δεν προβλέπεται την ώρα των μαθημάτων της
κατηγορίας Άσκηση-Άθληση. Είναι όμως απαραίτητη η τήρηση
αποστάσεων και η χρήση προσωπικού -και μόνο- εξοπλισμού (mat,
πετσέτας κ.ο.κ.). 

Όταν αυτό είναι εφικτό, και κυρίως στα μαθήματα της κατηγορίας
Άθληση-Άσκηση, θα προτιμάται η διδασκαλία σε εξωτερικό χώρο.

Τέλος, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο τα μαθήματα θα
πραγματοποιούνται με εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Μέτρα πρόληψης covid-19 :



Συμμαθητές Ξανά

Facebook: @back2school.sasm
E-mail: back2school.sasm@gmail.com

T: 210 67 56 970


