
Ένα ταξίδι αποτελεί διαδικα-

σία και όχι κατάσταση, ενώ η 

διαδικασία με τη σειρά της 

σημαίνει εξέλιξη και αλλαγή. 

Ως διαδικασία, ταξίδι και 

αλλαγή χαρακτηρίζουμε και 

εμείς το πρόγραμμα του 

«Πράττω από κοινού» .Σα 

εργαστήρια ελληνικής γλώσ-

σας, υπολογιστών και συμ-

βουλευτικής,  συνεχίζονται με 

βασικούς τους άξονες αυ-

τούς που έχουν περιγραφεί 

στo ίδιο το πρόγραμμα, την 

ιστοσελίδα μας 

(pratoapokinou.cyclisis.gr), 

αλλά και τα προηγούμενα 

δελτία τύπου, και εξελίσσο-

νται εμπλουτιζόμενα με μία 

ποικιλία εσωτερικών και εξω-

τερικών δράσεων. Εκτός 

αυτού αποφασίσαμε να 

διευρύνουμε τις δράσεις 

μας δημιουργώντας άλλη 

μία ομάδα ωφελουμένων 

(εκτός από τις δύο ήδη υ-

πάρχουσες ομάδες του 

προγράμματος με ενδιαφε-

ρόμενους ανέργους και 

νέους ασυνόδευτους μετα-

νάστες από το  Praksis ) 

από την κοινότητα Ρομά, 

Βραχνεΐκων . 

 

 

Ταξίδι, Γιαδικαζία, Αλλαγή!!!!  

19/1/2015 Έκθεση 

Εικαστικών με έργα 

μελών της ομάδας στην 

«Πιπερίτσα» 

τα εγκαίνια της Έκθεσης Εικαστικών με 

έργα καλλιτεχνών – μελών του «Πράττω 

από κοινού» στην «Πιπερίτσα», οι συμμετέ-

χοντες απόλαυσαν την παρατήρηση εικα-

στικών έργων τέχνης.Η αναφορά στα εικα-

στικά έργα αποτέλεσε ένα παιχνίδι αλληλο-

γνωριμίας, καθώς μέσα από την παρατή-

ρηση και το στοχαστικό διάλογο με τα έργα 

τέχνης ανακα-

λύπτουμε τον 

ίδιο μας τον 

εαυτό. 

ΚΤΚΛΗΙ– ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΜΆΡΣΙΟ 2015 

Ενημερωτικό Δελτίο  «Πράττω από Κοινού» 
Ιανοσάριος –Μάρτιος 2015 

Γπάζειρ με ηην Ρομά κοινόηηηα  

Βπαχνεΐκων   

τα πλαίσια του προγράμματος «Πράττω από κοινού» μέριμνά 

μας αποτέλεσε η ενίσχυση 30 Ρομά και των οικογενειών τους 

μέσω τροφίμων δύο φορές την εβδομάδα, που διαβιούν στην 

περιοχή των Βραχνεΐκων Αχαΐας. Επιπλέον, οι επισκέψεις μας 

στους Ρομά συμπεριλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών συμ-

βουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης, πληροφόρησης 

και καθοδήγησης προς τους Ρομά  υγκεκριμένα, στόχος μας 

είναι να εισακουστούν τα θέματα και οι προβληματισμοί της 

ευάλωτης αυτής κοινωνικής ομάδας και να διατηρηθεί μια 

συνεχής επικοινωνία μαζί τους.   

3/3/2015 Εργαστήριο αρχαίου Eλληνικού προσωπείου στην Κύκλησις από την 

καθηγήτρια-εικαστικό Μάγδα Ρούσση 

το πλαίσιο του Εργαστηρίου αρχαίου Eλληνικού προ-

σωπείου οι συμμετέχοντες – ωφελούμενοι του προγράμ-

ματος είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία, τη 

φιλοσοφία και τις τεχνικές αποτύπωσης εκφράσεων 

ενός προσωπείου, ως σημείο των αξιών του πολιτισμού 

του αρχαίου δράματος και της δημοκρατίας. κοπός 

του Εργαστηρίου ήταν με τη συμμετοχή όλων να επιτευ-

χθούν διεργασίες διαπολιτισμικού διαλόγου και επικοι-

νωνίας. 

Η συντονίστρια - Εικαστικός - Καλλιτέχνης Μάγδα Ρούσση πραγματοποίησε επίδειξη κατα-

σκευής μάσκας παρέχοντας οδηγίες χρήσης υλικού Papier – mache. Οι εκπαιδευόμενοί 

μας, φιλοξενούμενοι του PRAKSIS και, προερχόμενοι από την ευρύτερη περιοχή της Μεσο-

γείου και από χώρες της Ασίας, μεταξύ άλλων πολιτών της πόλης καθώς και εθελοντών της 

ομάδας «Πράττω από Κοινού» συμμετείχαν στην κατασκευή μάσκας με δυνατότητα επιλο-
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τα πλαίσια των Πολιτιστικών Δράσεων του Μαρτίου του «Πράττω από 

κοινού» επισκεφθήκαμε την πρώτη Κυριακή το Νέο Αρχαιολογικό Μου-

σείο Πάτρας.  Κατά την διδακτική επίσκεψη στο Μουσείο οι ωφελούμε-

νοί μας συνοδευόμενοι από την Αναστασία Γιαννακοπούλου και την Εύη 

Γκοτσοπούλου, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη ζωή στην αρχαία 

Πάτρα που αφηγείται η έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου με σκοπό 

την κατανόηση της ουσίας του πολιτισμού ο οποίος άνθησε στην περιο-

χή από την Προϊστορική ως τη Ρωμαϊκή εποχή. Πρόκειται για μια πορεία 

η οποία διαπερνά την πόλη με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, εξετά-

ζει το εμπόριο, τον πόλεμο, τη θρησκεία, την ψυχαγωγία, την κοινωνική και διοικητική οργάνωση. Εισχωρεί όμως και στην προσωπική 

ζωή των κατοίκων της αποτυπώνοντας τις καθημερινές ασχολίες τους, τις κατοικίες, τα έπιπλα, τα χρηστικά σκεύη ακόμη και τα είδη 

καλλωπισμού για να φθάσει ως τα ταφικά έθιμα και τη στάση των ανθρώπων απέναντι στον θάνατο. Ιδιαίτερα για τους νεαρούς μετα-

νάστες του PRAKSIS, η εμπειρία ήταν πρωτόγνωρη και δήλωσαν ενθουσιασμένοι από την επίσκεψη. ε πολλούς ξύπνησαν μνήμες από 

την καταστροφή των αρχαιολογικών μνημείων στις δικές τους πατρίδες λόγω του ολέθρου του πολέμου σε υρία, Ιράκ, Αφγανιστάν.  

ψηφία τους ενθουσιάστηκαν με την πα-

ράσταση και μετά το τέλος συζήτησαν 

για κάποια ώρα με τους συντελεστές. Σο 

συγκεκριμένο έργο όπου παίζουν η Ελένη 

Καλαντζοπούλου και ο Διονύσης Βούλ-

τσος . 

τους χώρους μας παρουσιάστηκε στις 

17/3/2015 η νέα παράσταση του ΔΗΠΕ-

ΘΕ Πάτρας με τίτλο «Lost in Paradise» 

στο πλαίσιο του «Θεάτρου εκτός κηνής», 

θεάτρου με βαλίτσα!Η παράσταση 

«Φαμένοι στον παράδεισο» όπου το κείμε-

νο έχει επιμεληθεί ο καλλιτεχνικός διευθυ-

ντής του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας Θοδωρής Α-

μπαζής, παρακολούθησαν οι ωφελούμενοι 

του προγράμματος οι οποίοι στην πλειο-

1/3/2015 Επίσκεψη στο Νέο Μουσείο της Πάτρας  

17/3/2015 Σο Θέατρο Βαλίτσα στο "Πράττω Από Κοινού" 

28/3/2015 Επίσκεψη στο νέο μουσείο της Ακρόπολης 

το πλαίσιο προγραμματισμένης πολιτιστικής δράσης του προγράμματος επισκεφθήκαμε  

το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης και μας δόθηκε η δυνατότητα να θαυμάσουμε τα μοναδι-

κά και ιδιαίτερα εντυπωσιακά εκθέματα που στεγάζονται σε έναν ενιαίο χώρο,  αντιπρο-

σωπεύουν ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού και αποτελούν 

κληρονομιά όλων των ανθρώπων. Η επίσκεψη αυτή μας αναβάπτισε στα νάματα του πολι-

τισμού μας και πρόσφερε σε όλους μας ένα πλούτο συναισθημάτων: συγκίνηση, θαυμασμό 

και δέος, για τις αρχαίες και αποδεικτέες, τις 

εκτεθειμένες ιστορίες του παρελθόντος και για 

τις προσωπικές μας ιστορίες. O περίπατος στις 

αίθουσες του μουσείου ήταν μια αληθινή δια-

δρομή στην ιστορία. Οι φράσεις "Περνάω τέλει-

α!" και "Δεν θέλω να γυρίσω σπίτι..." περιγρά-

φουν εν συντομία τη διάθεση όλης της ομά-

δας... 

Σελίδα 2 

Ενημερωτικό Δελτίο  

«Πράττω από Κοινού» 

Ιανουάριος –Μάρτιος 2015 



Σελίδα 3 

Δελτίο Σύπου «Πράττω από 

Κοινού» 

Ιανουάριος –Μάρτιος 2015 

14-15/3/2015  

Διήμερο Γνώσης, Δημιουργίας και Ανταλλαγής ιδεών  

τα πλαίσια του προγράμματος «Είμαστε όλοι πολίτες», χρηματοδοτούμενου από το μηχανισμό ΕΕΑ και την 

διαχειριστική ευθύνη του ιδρύματος Μποδοσάκη, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «ΚΤΚΛΗΙ» με το έργο 

«ΠΡΑΣΣΩ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤ» υλοποίησε στην παρούσα φάση του προγράμματος το άββατο 14 και την Κυριακή 

15 Μαρτίου ένα διήμερο γνώσης, δημιουργίας και ανταλλαγής ιδεών με συμμετέχοντες ενήλικες εκπαιδευό-

μενους και άτομα της εθελοντικής ομάδας μας, με στόχο μέσω των δραστηριοτήτων τους να ξεδιπλώσουν το 

ταλέντο τους, να ανακαλύψουν, να επεκτείνουν και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητές τους. 

 

Δράσεις αββάτου 14 Μαρτίου 2015:  

 

 Η έκθεση φωτογραφιών από στιγμιότυπα της ζωής των Ρομά στις γειτονιές 

τους στα Βραχνέϊκα που επιμελήθηκε η φωτογράφος – εθελόντρια οφία 

Παπαδοπούλου, αποτυπώνει τη διαφορά στα γελαστά μάτια των παιδιών 

Ρομά που παίζουν ανέμελα με τις έγνοιες στο βλέμμα των μεγαλύτερων σε 

ηλικία Ρομά που βιώνουν τη σκληρή καθημερινότητα της επιβίωσης.  

 

 Η παρουσίαση της Ιωάννας Αγγελοπούλου αφορούσε 

στα άτομα με διαταραχή αυτισμού και περιλάμβανε 

βίντεο με άτομα αυτιστικά και διάγνωσης της νόσου με 

βάση τη συμπεριφορά τους. Με τη χρήση ειδικών γυα-

λιών έγινε προσπάθεια οι συμμετέχοντες να μπουν στη 

θέση του αυτιστικού ατόμου και να βιώσουν τον τρόπο 

που βλέπει και ακούει. 

 Οι εκθέσεις πινάκων ζωγραφι-

κής της Υωτεινής Καραβασίλη 

με έντονες αποχρώσεις, οι αφη-

ρημένης τεχνοτροπίας πίνακες 

της Παναγιώτας φακιανάκη, 

τα χειροποίητα κοσμήματα από 

πηλό της Γεωργίας Πασχαλίδη, 

τα πλεκτά κοσμήματα της Πέ-

γκυ Καραβασίλη, οι αναδημι-

ουργίες από ανακυκλώσιμα 

υλικά της Αδαμαντίας Υιλιππο-

πούλου, οι χειροποίητες κατα-

σκευές κούκλας με βελονάκι 

από την Αναστασία Γκότση, η 

τεχνική του Decoupage με τη 

χρήση χάρτινων μοτίβων για τη 

διακόσμηση γυαλιού και τα 

πλεκτά ρούχα της Κατερίνας 

Ράλλη εντυπωσιάζουν με την 

πρωτοτυπία και την αστείρευτη 

 

 Σο εργαστήριο «Η φιλία κάνει τη διαφορά» (Α΄ Μέρος) που απευθυνόταν σε παιδιά μετανα-

στών 5-8 ετών του Praksis (ωματείο Ανθρωπιστικό – μη κερδοσκοπικό), 

αλλά και σε παιδιά από την περιοχή της Πάτρας που δήλωσαν συμμετοχή 

στο εργαστήριο, είχε στόχο την ευαισθητοποίησή τους απέναντι στο διαφο-

ρετικό και την ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και συνεργασίας μέσα από τη 

συμμετοχή τους στην δημιουργία ιστορίας, τη  δραματοποίηση και την εικο-

νογράφησή της. Η αφήγηση παραμυθιού και η δημιουργία ιστορίας και σκη-

νικών οργανώθηκαν από τα μέλη της ομάδας Αναστασία Γκότση 

(Νηπιαγωγός), Υωτεινή Καραβασίλη (Εικαστικός) και Παναγιώτα φακιανά-

κη (Εικαστικός).  



Ενημερωτικό Δελτίο  

«Πράττω από Κοινού» 

Ιανουάριος –Μάρτιος 2015 

Δράσεις Κυριακής 15 Μαρτίου 2015:  

 

 το Εργαστήριο Ανταλλαγής Ιδεών  με συντονιστή το Νίκο Δημό-

πουλο - Αντιπρόεδρο του Εκπολιτιστικού υλλόγου Αμπελοκήπων 

– παρουσιάστηκε το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης στην πόλη 

μας αποτέλεσε τη βάση ανάπτυξης  διαλόγου και ανταλλαγής 

απόψεων με εκπροσώπους ΜΚΟ.  

 

 τα πλαίσια του εργαστηρίου «Η φιλία κάνει τη διαφορά» (Β΄ Μέ-

ρος) ολοκληρώθηκε, με τη συμμετοχή των μικρών μας φίλων, η 

όμορφη ιστορία με το χαμαιλέοντα που άλλαζε χρώματα το δέρ-

μα του. Με αφορμή το παραμύθι που άκουσαν τα παιδιά, τις α-

φηγήσεις και τις αναγνώσεις για τον μικρό χαμαιλέοντα, σχεδία-

σαν και ζωγράφισαν το χαμαιλέοντα στο περιβάλλον του και κα-

τανόησαν πως η διαφορετικότητά του τον κάνει μοναδικό αρκεί 

να την αποδεχτεί για να είναι ευτυχισμένος.  

 Σο βραδινό μακιγιάζ είναι αυτό που συνο-

δεύει τη βραδινή επίσημη εμφάνιση μιας 

γυναίκας. Η Όλγα Μουστάκη παρουσίασε σε 

επίδειξη με επαγγελματικά προϊόντα τα 

στάδια εφαρμογής των τεχνικών βραδινού 

μακιγιάζ,  tips μακιγιάζ με την κατάλληλη 

χρωματολογία για  ελκυστικές, εντυπωσια-

κές και λαμπερές βραδινές εμφανίσεις.  

 Ολοκληρώνοντας τα εργαστήρια της Κυ-

ριακής, στο πνεύμα των ημερών η Πέγκυ 

Καραβασίλη μας έδειξε τον τρόπο διακό-

σμησης και τεχνοτροπίας πασχαλινών 

λαμπάδων με διάφορα απλά υλικά ως την  

καλύτερη πρόταση για δώρο στις γιορτές.    

Σο έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι 

μέρος του συνολικού Φρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΦ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορή-

γησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. τόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνά-

μωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της 

δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.  

Οι χώροι μας :  

Γραφείο: Πρεβετιάνας  2, αραβάλι Πατρών  

Τλοποίησης Δράσεων: Κορίνθου 337 &  

                                     Μιαούλη , Πάτρα  

Σηλέφωνα επικοινωνίας:  

2610 341472 — Πάτρα  

2610 525815 — αραβάλι   

Επιμέλεια Κειμένων και 

Γραφιστική επιμέλεια : 

Γιαννακοπούλουν Αγγελική 

Παπαδοπούλου Ειρήνη  

http://www.weareallcitizens.gr/
http://eeagrants.org/
http://www.bodossaki.gr

