
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ. – 13.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί 

διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Ο λύκος βιολιστής, η ορχήστρα των αγρίων εγχόρδων» με την 

«Άλκηστις» στον κήπο της ΟΜΕΡ για πρόγραμμα Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση. 

 

Ο λύκος βιολιστής και  άλλοι 19 λύκοι που ζουν σε μια χαράδρα του Λωτόκαμπου παίζουνε βιολί. 

Γιατί;;;; Περιμένουν εναγωνίως να δουν πώς διαμορφώνεται ένα πρόγραμμα δραματικής τέχνης 

από την «Άλκηστις» προκειμένου να κινήσουν ιδέες και εμπνεύσεις  στον Λωτόκαμπο, τον 

Αχλαδόκαμπο και τους γύρω φρουτόκαμπους της Πελοποννήσου σε ζώα ανεμοστρόβιλα μη 

ιπτάμενα, όπως οι αλεπούδες και σπινθηροβόλα lux, εφευρέτες led, όπως τα κουνάβια. Τί θα 

εφαρμόσουν; Απλούστατα, νέες μεθόδους ανάπτυξης συνεργασίας, ήπιων δεξιοτήτων και 

συμπεριληπτικής αγκαλιάς, προκειμένου η κοινωνία να ευαισθητοποιηθεί και οι λύκοι να ζουν 

χαρούμενοι μακριά από το μύθο κάποιας χρωματιστής σκουφίτσας. 

 

Η Άλκηστις ξεκινάει από θεωρίες και οργανώνει ένα πρόγραμμα με κέντρο τη Δραματική Τέχνη 

στην Εκπαίδευση. Βιολί παίζει ο Ara Malikian, o δάσκαλος των βιολιών και των λύκων. Τί είναι 

πρόγραμμα Δραματικής Τέχνης; Πώς το δομώ; Προσέχω να ανταποκρίνομαι στον καθένα και στο 

παραμύθι που στοιχειοθετεί η πραγματικότητα και η φαντασία των παιδιών στην καθημερινότητα 

μέσα σε ένα κόσμο που αρνείται ή παίζει με τις αλήθειες της ζωής.     

 

Η Άλκηστις Κοντογιάννη, ήταν επί δεκαετία πρόεδρος της ΟΜΕΡ Ελλάδας. Ομότιμη Καθηγήτρια 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών με αντικείμενο, «Δραματική 

Τέχνη στην Εκπαίδευση». Άρθρα, βιβλία, προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

(Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση, Κουκλοθέατρο, Μουσειακή Εκπαίδευση και Ανατρεπτική 

γραφή. Από το 2014 ασχολείται με πάθος με την εκπαίδευση των εγκλείστων σε καθημερινή βάση. 

Σκύλος της είναι ο ΄Ερως. Την διακινεί η πρωτοτυπία, η φαντασία, το διαφορετικό. 
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Η σύνδεση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Zoom. 

 

https://us02web.zoom.us/j/82451438826?pwd=cllvU0h3b1gyaVB1c29jdGhvWVo5QT09  

 

Meeting ID: 824 5143 8826 

Passcode: 597343 

 

Πριν τη σύνδεσή σας, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο και η κάμερά σας είναι 

κλειστά. 

 

Παρακαλείσθε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του παραρτήματος, 

http://omepathens.blogspot.com για πιθανές αλλαγές. 

 

Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης θα δοθεί σύνδεσμος φόρμας όπου θα συμπληρώνετε τα 

στοιχεία σας για να σας χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης. 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Κωνσταντίνα Φραγκή  

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Έφη Μανίτσα 
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