
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014, ώρα 11:00
Αίθουσα Πολιτιστικού Χορευτικού Συλλόγου «Διόνυσος»

Οδός: Διογένους 50, Κάτω Τούμπα, Θεσσαλονίκη
(έναντι γηπέδου ποδοσφαίρου ‘ΠΑΟΚ’)

Τηλ. 2310 949151

Το σεμινάριο Κινέζικης αυτοάμυνας Sanda περιλαμβάνει τη διδασκαλία και την
εφαρμογή πρακτικών και αποτελεσματικών μεθόδων και τεχνικών αυτοάμυνας
ενάντια σε αιφνίδιες σωματικές επιθέσεις, που διαδραματίζονται σε εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους. Αφορά ακόμη, την αντιμετώπιση απόπειρας κλοπής
προσωπικών αντικειμένων, μεθόδους αποφυγής επικίνδυνων καταστάσεων, την
μετατροπή απλών αντικειμένων σε όπλα άμυνας. Συμβάλλει στην καταπολέμηση
αισθημάτων ανησυχίας, φόβου και ανασφάλειας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ενδείκνυται να έχετε μαζί σας άνετα ρούχα ή αθλητική φόρμα και άνετα αθλητικά παπούτσια.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου προαπαιτεί δήλωση συμμετοχής λόγω
περιορισμένων θέσεων.

Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Σοφία,
κιν. 6944506771, email: sophpapa@phed.auth.gr

http:// www.pepgas.gr
facebook: P.E.P.G.A.S.

11:00 - 11:15 Εγγραφές
11:15 - 12:45 Σεμινάριο Κινέζικης Αυτοάμυνας Sanda (θεωρία & πράξη)
12:45 - 13:00 Βεβαιώσεις συμμετοχής - Διάλειμμα / Catering
13:00 - 14:30 Εκλογές της Π.Ε.Π.Γ.Α.Σ. για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
14:30 - 14:45 Κοπή Βασιλόπιτας

mailto:sophpapa@phed.auth.gr
www.pepgas.gr


ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ

Τανούλη Άννα
Είναι πιστοποιημένη προπονήτρια πολεμικών τεχνών Wu Shu από τη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού και την Ελληνική Ομοσπονδία Wu Shu Kung Fu.
Εκπαιδεύτηκε στην Κίνα από το Zhejiang Wu Shu Association of China και εξασκεί το
Wu Shu, που περιλαμβάνει το Sanda (κινέζικη αυτοάμυνα), το Tai Chi Chuan, το Qi
Gong, το Kung Fu και τον διαλογισμό από το 1992. Είναι προσωπική μαθήτρια  του
κινέζου Grand Master Chen Hong Qian και διδάσκει μαζί του στην Ελλάδα
συστηματικά το Wu Shu από το 2000. Διδάσκουν στον Αθλητικό Όμιλο Wu Shu -
Chen Long με επίσημη αθλητική αναγνώριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
και με πολλές επιτυχίες και διακρίσεις των αθλητών -παιδιών και ενηλίκων- σε
παγκόσμια και πανελλήνια πρωταθλήματα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Wu Shu
Kung Fu. Το 2006 κατέκτησε 8 χρυσά μετάλλια σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Wu Shu
στην Κίνα. Ειδικεύτηκε στο κινέζικο σύστημα αξιολόγησης Duan (Dan) του Wu Shu -
Tai Chi Chuan, Kung Fu & Sanda (μαχητικές εφαρμογές σε ζευγάρια).

Σιδηρά Αναστασία

Εκπαιδεύτηκε στον χώρο των πολεμικών τεχνών τα τελευταία 10 έτη, ενώ η βασική
της παιδεία είναι ο κλασικός και ο μοντέρνος χορός. Μαθήτευσε στις πολεμικές
τέχνες δίπλα σε σημαντικούς δάσκαλους αρχικά στο Hapkido, στη συνέχεια στο
Ninjutsu και μετεπήδησε στην Πυγμαχία - Kick Boxing και στο DRCS, το οποίο είναι
και η τωρινή της ενασχόληση, η εκπαίδευση δηλαδή, κυρίως γυναικών, στην
αυτοάμυνα και την αυτοπροστασία μέσω του συστήματος DRCS. Είναι εκπαιδεύτρια
γυναικείων τμημάτων σε διάφορα γυμναστήρια της Θεσσαλονίκης και βοηθός
εκπαιδευτή στο Αρχηγείο του DRCS. Είναι κάτοχος πρώτων θέσεων σε
Πανευρωπαϊκό και σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, καθώς και διαφόρων θέσεων σε
Πανελλήνια Πρωταθλήματα, με μεγάλη αναγνώριση στον χώρο της αυτοάμυνας.

Χάρτης Χώρου Διεξαγωγής Σεμιναρίου
Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος «Διόνυσος»
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