
 
 

Σας καλωσορίζουμε στο νέο μας ιστότοπο! 

Πλέον, οι ιστοσελίδες για το Βρυσάκι, 
Χώρο Τέχνης και Δράσης, την κοινότητα του 
Fringe και την Εταιρεία ΠολιτισμούΣύνθεση 
ενοποιήθηκαν στο νέο ιστότοπο του artFIX. Σας 
προσκαλούμε να περιηγηθείτε σε αυτόν, να 
ανακαλύψετε τι καινούργιο ετοιμάζουμε και να 
ζήσετε τη ζωή...σαν Τέχνη! 

 
Ακολουθούν τα δελτία τύπου για τα δρώμενα Ιανουαρίου στο Βρυσάκι: 
 
 
 

1. Αλληλεγγύη | Περίοδος εγγραφών Β’ κύκλου  
 

Η κοινωνική δράση "Αλληλεγγύη" συνεχίζει για 6η χρονιά στο Βρυσάκι, Χώρο Τέχνης 
και Δράσης που αποτελεί ζωντανή κοινότητα και κυψέλη γνώσης. Το πρόγραμμα, ως 
γνήσιο τέκνο της ανάγκης, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 βασισμένο σε μια ιδέα: τη 
δημιουργία ενός δικτύου αλληλοβοήθειας, με την εθελοντική προσφορά μαθημάτων, 
ανοιχτά προς το κοινό. Τα μαθήματα αφορούν σε πολλές θεματικές ενότητες και 
αποσκοπούν στην κατάρτιση των συμμετεχόντων, στην απόκτηση δεξιοτήτων, αλλά και 
στη σύσφιξη των μελών της κοινότητας μέσα από την ανιδιοτελή προσφορά. 

Η περίοδος εγγραφών ξεκινάει την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου και διαρκεί έως και την 
Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018, 12.00-17.00. Λόγω περιορισμένων θέσεων στα 
τμήματα θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας κατά τις εγγραφές στα μαθήματα με 
απαραίτητη την αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου στον χώρο. 

Πληροφορίες 

Περίοδος εγγραφών: Από 8 έως 12 Ιανουαρίου 2018, 12.00-17.00 

Διάρκεια κύκλου: Από 15 Ιανουαρίου έως 23 Μαρτίου 2018 

http://www.artfix.gr/%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CF%82/


Κόστος : 15€ ανά κύκλο (παρακολούθηση έως και 2 μαθημάτων) 

Πληροφορίες: info@vryssaki.gr/ 210 3210179 

Βρυσάκι Χώρος Τέχνης και Δράσης. Βρυσακίου 17, Πλάκα. 
 

 

2. Σεμινάριο | Connections- Επικοινωνώντας στη σχέση 

Ένα βιωματικό σεμινάριο για ζευγάρια. Η καθημερινή ρουτίνα και οι συνήθειες 
σταθεροποιούν τη σχέση, προσφέροντας σιγουριά, ζεστασιά και χαλάρωση. Αλλά 
δεν είναι το μόνο που αποζητά κανείς από την ερωτική του ζωή. Οι άνθρωποι 
ψάχνουν κάτι καινούργιο και διαφορετικό, περιπέτειες και στιγμές που θυμίζουν την 
αρχή μιας ερωτικής ιστορίας. 

Πως μπορούμε λοιπόν να γεφυρώσουμε αυτές τις δυο αντικρουόμενες ανάγκες της 
αγάπης και της επιθυμίας; Τι μπορεί να κάνει ένα ζευγάρι ώστε να διατηρήσει σε 
ισορροπία αυτές τις πλευρές του δεσμού του; Και κυρίως, πως μπορούμε να εκφράσουμε 
τα θέλω μας με έναν τρόπο ώριμο και ταυτόχρονα αποτελεσματικό; 

«Το ταξίδι της ανακάλυψης δεν σημαίνει να ψάχνεις καινούργια μέρη αλλά να έχεις 
καινούργια μάτια.» M. Proust Το σεμινάριο αποτελείται από δυο μέρη τα οποια 
προσεγγίζουν αυτά τα ερωτήματα από δυο διαφορετικές πλευρές. 
Στο πρώτο μέρος, επικεντρωνόμαστε στο σώμα και με απλές ασκήσεις βιώνουμε ένα νέο 
τρόπο επικοινωνίας, σύζευξης, εμπιστοσύνης και γαλήνης. Το σώμα μας έχει τη 
δυνατότητα να εκφράσει και να μας δείξει όψεις που πριν ήταν κρυφές. Γι’ αυτό θα 
δοκιμάσουμε πώς τα σώματα μας μπορούν να επικοινωνήσουν και τι νέο μπορούν να 
προσφέρουν στη σχέση, πέρα από τη σεξουαλική επαφή. 

Στο δεύτερο μέρος θα κυριαρχήσει η λεκτική επικοινωνία και η συζήτηση. Θα 
ερευνήσουμε πως δημιουργούνται οι συνθήκες για ενεργό διάλογο, όπου οι ανάγκες 
μπορούν να εκφραστούν ελευθερα και να είναι ευπρόσδεκτες. Τέλος, θα έχετε μια 
εμπειρία ευγνωμοσύνης προς τον/την σύντροφο σας και τη σχέση σας, η οποια είναι 
αποδεδειγμένο ότι αυξάνει τα θετικά συναισθήματα και την γενική εικόνα που έχετε για την 
σχέση σας. 

Η Ιωάννα-Νόλια Λέφα είναι Coach και εκπαιδεύτρια πάνω στα θέματα σχέσεων, 
σεξουαλικότητας και συγκρούσεων. Έχει συνεργαστεί με οργανισμούς στην ελλάδα και 
στο εξωτερικό, παρέχοντας εκπαιδευτικά προγράμματα σε νέους, φοιτητές, 
εκπαιδευτικούς και στελέχη εταιριών. 

Πληροφορίες 

Ημερομηνία: Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2018, 19.00-22.00 

Κόστος: 30€ 



Δήλωση συμμετοχής-πληροφορίες: 210 3210179 

Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης και Δράσης. Βρυσακίου 17, Πλάκα. 

 
 

3. Έκθεση ζωγραφικής | Γέφυρα 

Η έκθεση αυτή είναι η έναρξη ενός διαλόγου  μεταξύ της Αθήνας και άλλων πόλεων 
εντελώς διαφορετικών, στην προκειμένη περίπτωση με την Στοκχόλμη. Είναι τα ίχνη μιας 
νομαδικής περιήγησης όπου όπως ο οδοιπόρος συναντά  διάφορες περιοχές,  η γραμμή 
συναντάει  χρώματα. Και οι δύο (οδοιπόρος γραμμή) επιμένουν να διακατέχονται από μια 
παράτολμη ίσως και αφελής με μια πρώτη ματιά εμμονή  να γεφυρώσουν τα διαφορετικά, 
γιατί έτσι υπάρχει η πεποίθηση ότι θα δημιουργηθεί ένα σημείο συνάντησης για να πούμε 
τις ιστορίες μας. Πως αλλιώς; 

Έρχομαι από την ξενιτιά πάντα πια. Από αυτό το μονοπάτι.  Μέσα από περιπλανήσεις είτε 
πολυπληθείς, είτε μοναχικές ή  και με λιγάκι κόσμο. Και σε αυτή τη νομαδική κίνηση, 
περνώντας πραγματικά η νοερά γεφύρια, θέλοντας και μη αρχίζει ένας διάλογος που σε 
κάνει με ένα αλλόκοτο τρόπο να νοιώθεις όπως θυμάσαι ότι ήταν όταν γύριζες σπίτι και για 
να κρύψεις την συγκίνηση σου, τα βήματα σου γίνονται γραμμές. Γραμμές που σταματούν να 
πάρουν ανάσα, απαλά ήρεμα με λιγάκι προσμονή παίρνουν το θάρρος να πούνε μια ιστορία, 
και πιο σιγά αποκτούν σχήματα και φτιάχνουν εικόνες και μπορεί να τους ξεφύγει και κάποιο 
τραγούδι. 

Τα κομμάτια της Στοκχόλμης, που το όνομα της σημαίνει πόλη ανάμεσα στις γέφυρες, 
ζωγραφίζονται πάνω η δίπλα από γέφυρες που μόλις περπατήθηκαν η πρόκειται να 
περπατηθούν. Αυτή η παροδική αίσθηση εκκρεμότητας πάνω σε ένα γεφύρι, επιτρέπει κατά 
την ώρα της ζωγραφικής να προσπεραστεί ο αυστηρός ρυθμός του συγκεκριμένου αστικού 
τοπίου που σε συνεργασία με το ερχόμενο από χαμηλά φως του ήλιου, την εποχή που 
ζωγραφίζονται τα κομμάτια, επιβάλει στη ουσία μια πιο αφαιρετική αλλά και εξπρεσιονιστική 
ματιά και γραφή υποβοηθούμενη ίσως υποσυνείδητα και από τη νομαδική προσέγγιση των 
τόπων. Χωρίς να κρύβεται η προσπάθεια ισορρόπησης που μοιάζει με την προσπάθεια του 
σχοινοβάτη σε στιγμές, με ότι ανασφάλεια αλλά και έκπληξη συνεπάγεται αυτό. Τα απέναντι 
κομμάτια θα είναι σχέδια και ακουαρέλες  από το ιστορικό κέντρο της Αθήνας 
επικεντρωμένο στον διάλογο των αρχαίων με τα πιο χρονικά κοντινά μας στοιχεία.Η φόρμα 
είναι αφαιρετική. 

Όπως αναφέρουν οι Deleuze και Guattari (496): “Τhe nomad line is abstract precisely 
because it has a multiple orientation and passes between points, figures, andcontours”  “Η 
νομαδική γραμμή είναι αφηρημένη ακριβώς επειδή έχει πολλαπλό προσανατολισμό και 
περνά ανάμεσα από σημεία, φιγούρες και περιγράμματα” σε μια συνολικότερη προσπάθεια 
σύνθεσης επομένως, ο νομαδικός χαρακτήρας αυτής της έκθεσης επιζητά και ένα βήμα 
παραπέρα, μια καθαρά αφαιρετική απεικόνιση και σαν μια πιο ειλικρινής αντανάκλαση των 
όσων συμβαίνουν.  

Βιβλιογραφία: Deleuze, Gilles, and Felix Guatari. A Thousand Plateous Capitalism and 
Schizophrenia. Minneapolis: U of Minnesota, 1987. Print. 



Πληροφορίες 

Διάρκεια έκθεσης: Από Τετάρτη 6 έως Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 

Ώρες: 12.00-20.00, καθημερινά. 

Είσοδος Ελεύθερη 

Πληροφορίες: 210 3210179 

Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης και Δράσης. Βρυσακίου 17, Πλάκα.  

 

4. Αλληλεγγύη | Έναρξη μαθημάτων Β’ κύκλου 

Το πρόγραμμα, ως γνήσιο τέκνο της ανάγκης, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 βασισμένο 
σε μια ιδέα: τη δημιουργία ενός δικτύου αλληλοβοήθειας, με την εθελοντική προσφορά 
μαθημάτων, ανοιχτά προς το κοινό. 

Τα μαθήματα αφορούν σε πολλές θεματικές ενότητες και αποσκοπούν στην κατάρτιση των 
συμμετεχόντων, στην απόκτηση δεξιοτήτων, αλλά και στη σύσφιξη των μελών της 
κοινότητας μέσα από την ανιδιοτελή προσφορά. 

Τα μαθήματα του προγράμματος έχουν εργαστηριακή μορφή με απαραίτητες την 
παρωθητική αλληλεπικοινωνία και την ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων. Στο τέλος 
της περιόδου του προγράμματος, μαθητές και καθηγητές κάθε τμήματος θα παρουσιάσουν 
στην κοινότητα και στο ευρύ κοινό ένα δείγμα από τη δουλειά και όσα κατέκτησαν από 
κοινού καθ’όλη τη διάρκεια των μαθημάτων. 

Πληροφορίες 

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 

Διάρκεια κύκλου: Έως Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 

Πληροφορίες: info@vryssaki.gr/ 210 3210179 

Βρυσάκι Χώρος Τέχνης και Δράσης. Βρυσακίου 17, Πλάκα. 

 

5. Αφηγηματική παράσταση | Η  γυναίκα με τα κομμένα χέρια 

«Πέτρα έκανε ο μυλωνάς την καρδιά του, 
και σαν της έκοβε τα χέρια, 
κανείς δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τα κλάματα του πατέρα από της κόρης. 
Και έτσι τέλεψε η ζωή της, έτσι όπως μέχρι τότε την είχε ζήσει». 



Ένα παραμύθι βγαλμένο μέσα από την προφορική παράδοση και δοσμένο από τους 
αδελφούς Γκριμ. Ένας ακρωτηριασμός και η πορεία προς την ανάκτηση των χαμένων 
χεριών και τον εναγκαλισμό της ζωής. Η ιστορία ζωντανεύει, μέσα από το διάλογο 
αφήγησης, μουσικής και εικόνας, μέσα από πρωτότυπες συνθέσεις, και ηχητικά εφέ, με τη 
διάδραση ηλεκτρονικού και φυσικού ήχου. 

Μαρία Κωνσταντή: αφήγηση, ούτι 

Μίμης Σανδαλής: πρωτότυπες συνθέσεις, ηλεκτρική κιθάρα, loops 
Αριστείδης Λημναίος: ζωγραφιές βιντεοπροβολής 

Πληροφορίες 

Ημερομηνία: Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 

Ώρα: 21.30 

Εισιτήριο: 5€ 

Κρατήσεις: 210 3210179 

Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης & Δράσης. Βρυσάκιου 17, Πλάκα 

 

6. Σεμινάριο | Θεατρικό παιχνίδι για ενήλικες  

Την ιστορία θα αλλάξω και μια καινούργια θα πλάσω. 

Οι ιστορίες αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Λέμε ιστορίες, ακούμε ιστορίες. Μια ιερή 
εξιστόρηση γεγονότων με αληθινό ή φανταστικό υλικό. Η ανάγκη να καταλάβουμε τον 
κόσμο που μας περιβάλλει και να δώσουμε ερμηνείες ξεχωρίζουν στην αφήγηση μιας 
ιστορίας. Οι δυνάμεις που ελέγχουν τον κόσμο και ο άνθρωπος έρχονται στο προσκήνιο για 
να συγκρουστούν και να εξεταστούν. Με δραματικό ή κωμικό τρόπο γίνεται η παρουσίαση 
χαρακτήρων, πλασμάτων, δράσεων. Τα σύμβολα κουβαλάνε ένα δικό τους κρυμμένο 
μυστικό που ξεδιπλώνεται αργά για να φωτίσει την ιστορία. Η αφήγηση αποτελεί ένα 
άνοιγμα στο άγνωστο ή το καινούργιο κι έτσι παρασέρνει, αναπλάθει, διαμορφώνει 
συνειδήσεις. Αυτό που ήταν αντικειμενικό γίνεται υποκειμενικό. Νομίζουμε με μια πρώτη 
ματιά πως δεν μας αφορά αλλά συνδέεται άμεσα με τον εσωτερικό μας κόσμο. Εκεί κάπου 
βρίσκεται και η μαγεία αυτού του σεμιναρίου όπου η ιστορία γίνεται το μοναδικό κίνητρο για 
να δημιουργήσουμε εμείς οι ίδιοι. Να δούμε σε αυτό το σεμινάριο πώς μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε μια ιστορία για να πλάσουμε μια άλλη, δικιά μας. 

Πώς η ιστορία μας βοηθάει να βρούμε εκείνο το ιδιαίτερο κομμάτι του εαυτού μας που θα 
οικειοποιηθεί την ιστορία και θα δημιουργήσει κάτι δικό μας. Πώς μεταμορφώνεται η ιστορία 
σε μία άλλη, ολότελα δική μας. Να δούμε πώς αυτή η ιστορία η φτιαγμένη από εμάς, θα 
μεταδοθεί στην υπόλοιπη ομάδα και θα γίνει πια μια ιστορία φτιαγμένη ξεχωριστά από τον 



καθένα αλλά και ενωμένη από όλους. Έτσι θα καταλήξουμε σε αυτό το σεμινάριο σε μια 
αναγέννηση. Σε μια νέα ιστορία ριζικά αλλαγμένη. Σε μια ιστορία από όλους και για 
όλους...όπου θα έχουμε βάλει κάτι από εμάς. Κι η παράσταση θα ολοκληρώσει όλη την 
πορεία του σεμιναρίου. Η παράσταση θα είναι το αποτέλεσμα όλης της διαδικασίας του 
σεμιναρίου. 

Εισηγητές Σεμιναρίου: Μαρία Μαλούχου/ Ανδρέας Ελματζόγλου 

Μαρία Μαλούχου: Tην περίοδο (1997-1999) φοίτησε στο αγγλικό πανεπιστήμιο 
Roehampton Institute London, University of Surrey όπου και πήρε το πτυχίο Bachelor στην 
αγγλική λογοτεχνία και το θέατρο. (English Literature & Drama).Ύστερα (1999-2000) 
φοίτησε ένα χρόνο στο πανεπιστήμιο Royal Holloway, University of London όπου και πήρε 
το Master στις θεατρικές σπουδές. (Drama & Theatre Studies).Αργότερα (2000-2003) 
αποφοίτησε από την Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου στην Αθήνα. Συμμετείχε σε 
αρκετές παραστάσεις και ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής 2017 Διέλευσις Άμλετ vs Τέλμα σε 
σκην. Χ.Κορνηλίου Η Παρέλαση της Λούλας Αναγνωστάκη σε σκηνοθεσία Κ.Χατζή, 
Δεσποινίς Μαργαρίτα του Ρ.Ατάιντε σε σκηνοθεσία Κ.Χατζή, Αθήνα, 2008 ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 
Κοζάνης Εξομολογήσεις Γυναικών του Νίκου Μανούδη σε σκηνοθεσία του 
Γ.Καραχισαρίδη, 2008 Περιοδεία Ελλάδα και Αμερική Βάκχες του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία 
του Λ. Λοιζίδη. (βοηθός σκηνοθέτη, Πενθέας, Χορός), 2007 Κ.Θ.Β.Ε Όνειρο καλοκαιρινής 
νύχτας του Σαίξπηρ σε σκηνοθεσία του Π.Μιχαηλίδη Κ.Θ. Β. Ε στην Θες/νίκη, 2015 Θέατρο 
Badminton Ηλέκτρα του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία του Σ.Ευαγγελάτου, 2013-14 Κ.Θ.Β.Ε Η 
πτωτική άνοδος του Αρτούρο Ούι του Μ.Μπρεχτ σε σκηνοθεσια του Ν.Χαραλάμπους κ.α. 
Ασχολείται επίσης με την διδασκαλία θεατρικού παιχνιδιού και με την συγγραφή (ενδεικτικά 
Α Βραβείο Σεναρίου από την Ένωση σεναριογράφων Ελλάδος για το σενάριο μεγάλου 
μήκους ταινίας κ.α ). 

Ανδρέας Ελματζόγλου: Το πρώτο του πτυχίο είναι Διοίκηση Επιχειρήσεων από το τμήμα 
ΤΕΙ Πειραιά. Από το 2015 μέχρι σήμερα είναι φοιτητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
Δραματοθεραπείας στην σχολή «Αιών» του Στέλιου Κρασανάκη. Σχετικά με το θεατρικό 
παιχνίδι έχει ολοκληρώσει μαθήματα «θεατρικού παιχνιδιού» στο εργαστήριο Παιχνιδιού με 
την Φρόσω Μπενέτη. Επίσης έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και μαθήματα θεατρικού 
παιχνιδιού και υποκριτικής. Στον τομέα του θεατρικού παιχνιδιού έχει εργαστεί είτε έμμισθα 
είτε εθελοντικά σε κατασκηνώσεις, και ΜΚΟ ως εισηγητής θεατρικού παιχνιδιού. Τέλος είναι 
μέλος της θεατρικής ομάδας Νέας Φιλαδέλφειας από το 2007 και έχει συμμετάσχει σε 
παραστάσεις που ανέβασε η θεατρική ομάδα. 

Πληροφορίες  

Διάρκεια: 6 μήνες 

Έναρξη σεμιναρίου:  Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 

Kάθε Κυριακή, 15:00-17:00 

Κόστος συμμετοχής: 30 € ανά μηνά 

Πληροφορίες/εγγραφές: 210 3210179 / 6949746257. info@vryssaki.gr 

Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης και Δράσης. Βρυσακίου 17, Πλάκα.  



7. Σεμινάριο | Φωτογραφία με τον Διονύση Κούτση  

"Η μηχανή δεν κάνει καμία διαφορά. Όλες τους γράφουν αυτό που βλέπεις. Βέβαια πρέπει 
να ΒΛΕΠΕΙΣ". Ernst Haas (1921–1986) 

Από την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου και για κάθε Τετάρτη μέχρι τον Ιούνιο, ο Διονύσης Κούτσης 
και το Black Studio Art θα παραδίδει μαθήματα καλλιτεχνικής φωτογραφίας στον Χώρο 
τέχνης και δράσης «Βρυσάκι». Στόχος των μαθημάτων του Black Studio Art και του Διονύση 
Κούτση, είναι η απόκτηση φωτογραφικής «ματιάς» και η δυνατότητα έκφρασης μέσω 
εικόνων. Πρόκειται για μια διαδραστική εμπειρία μέσω της οποίας οι μαθητές βρίσκουν το 
προσωπικό φωτογραφικό τους στυλ. 

Το Black Studio Art είναι μια ομάδα που αποτελείται -και συνέχεια κάνει προσθήκες- από 
ανθρώπους με όρεξη και αγάπη για τη φωτογραφία. Πραγματοποιεί φωτογραφήσεις σε 
studio και εξωτερικούς χώρους, διοργανώνει masterclasses και στοχευμένα workshops σε 
συνεργασία με καταξιωμένους επαγγελματίες και σημαντικούς καλλιτέχνες φωτογράφους. 
Τα projects ολοκληρώνονται με τη διοργάνωση εκθέσεων φωτογραφίας σε χώρους τέχνης 
ανά την Ελλάδα. 

Πληροφορίες 

Διάρκεια: Οκτώβριος 2017 - Ιούνιος 2018 

Κάθε Τετάρτη, 20.00-22.00 

Έναρξη σεμιναρίου: Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017, 20.00-22.00 

Πληροφορίες-εγγραφές: 6936676779/ dionisioskoutsis@yahoo.gr 

Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης και Δράσης. Βρυσακίου 17, Πλάκα. 

 

 

8. Μαθήματα | Φαλούν Ντάφα 

Το Φάλουν Ντάφα, γνωστό επίσης και ως Φάλουν Γκόνγκ, είναι μια αρχαία εξάσκηση νου 
και σώματος βασισμένη στις αρχές της αλήθειας, καλοσύνης και ανεκτικότητας. Στα αρχαία 
χρόνια διδάσκονταν απο δάσκαλο σε μαθητή και το 1992 αναβιώθηκε στην Κίνα και απο 
τότε εξασκείται απο πάνω απο 100 εκατομμύρια ανθρώπους σε πάνω απο 80 χώρες. Η 
εξάσκηση διδάσκεται εθελοντικά όπως και στα αρχαία χρόνια. Στην Ελλάδα έγινε γνωστό 
περίπου το 2000. Στην Κίνα διώκεται απο το Ιούλιο του 1999 κατόπιν εντολής του τότε 
ηγέτη του Κόμματος Τζιανγκ Ζεμίνγκ (http://www.lifo.gr/team/gnomes/35676).  

Πληροφορίες 
 
Κάθε Δευτέρα, 11.30-13.00 

Είσοδος Ελεύθερη 

Τηλέφωνο-πληροφορίες: 210 3210179 

http://www.lifo.gr/team/gnomes/35676
http://www.lifo.gr/team/gnomes/35676

