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Το Summer Nostos Festival (SNFestival) είναι ένα 
πολυσυλλεκτικό διεθνές φεστιβάλ τέχνης, άθλησης και 
εκπαίδευσης, που διοργανώνεται από το Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος (ΙΣΝ), με ελεύθερη είσοδο για όλους. Απευθύνεται 
σε επισκέπτες όλων των ηλικιών και ενδιαφερόντων, και 
φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ανοιχτό δημιουργικό πεδίο 
συνάντησης, έκφρασης και ανταλλαγής ιδεών.

To SNFestival, για μια εβδομάδα κάθε Ιούνιο, μας 
προσκαλεί να ταξιδέψουμε πίσω στα καλοκαίρια που 
αγαπήσαμε, και με οδηγό τις μουσικές, τον χορό και τις 
μελωδίες, τις ιστορίες και τα γέλια, την άσκηση και το 
παιχνίδι, να κάνουμε κάθε καλοκαίρι ξεχωριστό!

Οι βασικοί προγραμματικοί άξονες του φεστιβάλ είναι η 
μουσική, ο χορός, ο αθλητισμός, οι ανοιχτές συζητήσεις, οι 
τέχνες και η αρχιτεκτονική, τα προγράμματα για παιδιά και 
οικογένειες, ενώ το πρόγραμμα πλαισιώνεται από επιπλέον 
δράσεις, όπως προβολές, ξεναγήσεις και δημιουργικά 
happenings για όλες τις ηλικίες. Το πρόγραμμα εκδηλώσεων 
επιμελείται η ομάδα του ΙΣΝ σε συνεργασία με διεθνούς 
εμβέλειας συμβούλους, ειδικούς στον εκάστοτε τομέα.

Το SNFestival διοργανώνεται και χρηματοδοτείται 
αποκλειστικά από το  Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και 
πραγματοποιείται στους χώρους του Κέντρου Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μεταξύ 18-25 Ιουνίου.

www.SNFestival.org

Η συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις είναι δωρεάν.

 

18-25.06.2017
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Εκτός από τις πολλές μουσικές επιλογές, το καλοκαίρι στο 
ΚΠΙΣΝ επιστρέφει και η υπαίθρια κινηματογραφική ενότητα 
Park Your Cinema! Τον Ιούνιο θα έχουμε την ευκαιρία να 
απολαύσουμε δυο ταινίες του μετρ του σασπένς Alfred 
Hitchcock, ενώ τον Ιούλιο το κλίμα γίνεται πιο ρομαντικό,  
με κομεντί από τη χρυσή εποχή του αμερικάνικου σινεμά.

Παράλληλα, τον Ιούνιο το ΚΠΙΣΝ υποδέχεται για πρώτη 
φορά το Ιβηροαμερικανικο Φεστιβάλ Λογοτεχνία Εν 
Αθήναις - ΛΕA, το οποίο προωθεί τον διαπολιτισμικό 
διάλογο μεταξύ των χωρών της Ιβηρικής Χερσονήσου, της 
Λατινικής Αμερικής και της Ελλάδας.

Για μια εβδομάδα τον Ιούνιο (18-25/6), το Κέντρο 
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, υποδέχεται το 
μεγάλο φεστιβάλ του καλοκαιριού που διοργανώνει το 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 

Τέλος, μέσα στον Ιούνιο θα λειτουργούν τέσσερις χώροι 
εστίασης του ΚΠΙΣΝ, στην Αγορά, στο Κέντρο Επισκεπτών 
με θέα το Κανάλι, στον Φάρο και στο Πάρκο Σταύρος 
Νιάρχος, αλλά και το SNFCC Store! 

Και αυτούς τους μήνες, όλες οι αθλητικές, εκπαιδευτικές 
και πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει το ΚΠΙΣΝ 
έχουν ελεύθερη είσοδο για όλους, χάρη στην αποκλειστική 
δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, δίνοντας έτσι την 
ευκαιρία στους επισκέπτες από την Ελλάδα και ολόκληρο 
τον κόσμο να συμμετέχουν καθημερινά στη διαμόρφωση της 
ταυτότητάς του.

Το καλοκαίρι έφτασε, τα σχολεία τελειώνουν,  
η θερμοκρασία ανεβαίνει και το Κέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) μας καλεί να βγούμε 
έξω! Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, τα Πανοραμικά Σκαλιά, 
το Κανάλι και η Αγορά είναι μερικοί μόνο από τους 
εξωτερικούς χώρους όπου ξεδιπλώνεται το πολυδιάστατο 
πρόγραμμα του ΚΠΙΣΝ: Aθλητικές εκδηλώσεις,  
δημιουργικά εργαστήρια, κινηματογραφικές προβολές  
και πολλή μουσική. 

Ο Ιούνιος ξεκινά με τη δεύτερη πράξη της ενότητας 
Microclimata στην Αγορά, η οποία θα συνεχιστεί και τον 
επόμενο μήνα στο Μονοπάτι του Φάρου, προσκαλώντας 
μας να ανακαλύψουμε απροσδοκητα ηχοτόπια. Τα Music 
Escapades επιστρέφουν για δυο δυναμικές μουσικές 
αποδράσεις, με τον Κωνσταντίνο Βήτα τον Ιούνιο και με 
τον Theodore τον Ιούλιο. Ακόμα, στις αρχές του Ιουνίου, 
η Αθηναϊκή μαντολινάτα «Νικόλαος Λάβδας» θα μας 
ταξιδέψει σε παλιές εποχές μέσα από μια ιδιαίτερη 
συναυλία, ενώ αυτόν τον μήνα επανέρχεται το El Sistema 
Greece, με καλεσμένη τη διάσημη σοπράνο Joey DiDonato 
που θα αποδείξει ότι στη μουσική αυτά που μας ενώνουν 
είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. 

Τον Ιούλιο, στο Ξέφωτο γιορτάζει η νεανική 
δημιουργικότητα, καθώς το ΚΠΙΣΝ φιλοξενεί το 
Schoolwave, το φεστιβάλ που εδώ και 12 χρόνια δίνει την 
ευκαιρία σε νεανικά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα να 
παίξουν τη μουσική τους μπροστά σε χιλιάδες συνομηλίκους 
τους.

Ioύνιος και Ιούλιος 
στο ΚΠΙΣΝ
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Focus:
Αγορά
Η Αγορά για τις αρχαίες πόλεις-κράτη, ήταν εκεί 
όπου χτυπούσε η καρδιά της δημόσιας ζωής, σε 
πολιτικό, πνευματικό, πολιτιστικό και εμπορικό επίπεδο. 
Η κυριολεκτική σημασία της λέξης είναι «χώρος 
συγκέντρωσης». Το πιο λαμπρό παράδειγμα είναι η 
Αγορά των Αθηνών, όπου μέσα από συγκρούσεις και 
αντιπαραθέσεις, γεννήθηκαν έννοιες όπως η Δημοκρατία 
και η ελευθερία του λόγου.

Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,  
η Αγορά περικλείεται από τα κτίρια της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής, αποτελώντας σημείο σύγκλισης, κυριολεκτικά 
και μεταφορικά. Γεμάτη από κόσμο αναβιώνει το 
ιδεώδες της αγάπης προς το Ωραίο και την Τέχνη, ενώ 
παραμένει ένα ιδανικό σημείο συνάντησης και συζήτησης. 
Άλλωστε, ο ίδιος ο αρχιτέκτονας Renzo Piano δανείστηκε 
την αρχαιοελληνική έννοια της Αγοράς ως χώρος 
συνάθροισης στον οποίο μπορεί κανείς να νιώσει μέλος 
μιας κοινότητας, και την μετουσίωσε στο ΚΠΙΣΝ.

Καθισμένος κανείς στην Αγορά, αντιλαμβάνεται το όραμα 
των δημιουργών του ΚΠΙΣΝ στην ολοκληρωμένη του 
μορφή. Από τη μία πλευρά, τα θεόρατα ράφια της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης που ετοιμάζονται να φιλοξενήσουν όλη την 
εκδοτική ιστορία της Ελλάδας, και από την άλλη η Εθνική 
Λυρική Σκηνή με την επιβλητική ομορφιά της, συνδέονται  
με τη θάλασσα μέσα από το Κανάλι.

Γνωρίζετε ότι… 

• Οι διαστάσεις της Αγοράς είναι 40x40 μέτρα;

•   Η Αγορά είναι ο πυρήνας ολόκληρου του κτιριακού  
 συγκροτήματος του ΚΠΙΣΝ; Ο σχεδιασμός της διανέμει 
  τις ροές προς τις εισόδους των κτιρίων, ενώ  
 είναι ορατή από σχεδόν όλους τους εσωτερικούς  
 χώρους αποτελώντας ξεκάθαρο σημείο αναφοράς και  
 προσανατολισμού.

•   Ο Renzo Piano επιθυμούσε να δημιουργήσει όχι        
 απλά μια είσοδο προς τα διάφορα κτίρια του ΚΠΙΣΝ,  
 αλλά μια αστική πλατεία που αποτελεί    
 ανοιχτό κομμάτι της πόλης;

• Πλέον στην Αγορά λειτουργεί το Agora Bistro στο οποίο  
 οι επισκέπτες του ΚΠΙΣΝ μπορούν να βρουν ένα πλήρες  
 μενού από το πρωί μέχρι το βράδυ;

Τους καλοκαιρινούς μήνες, βιώστε την εμπειρία του 
sound installation Microclimata 2 την 1η Ιουνίου (σελ 10), 
πάρτε μέρος στο El Sistema Greece με καλεσμένη τη 
διάσημη σοπράνο Joyce DiDonato στις 10/6 (σελ. 26) και 
απολαύστε τη συναυλία του Alexandros Tefarikis Trio στις 
11/6 (σελ.17). Ακόμη, στις 9/7 μπορείτε να συμμετάσχετε 
σε ένα ανοιχτό μάθημα χορού Tango στην επιτυχημένη 
ενότητα Social Ballroom (σελ 42).

Ο Ιούνιος και ο Ιούλιος στην Αγορά
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Μusic
Escapades
Τα Music Escapades, η ενότητα συναυλιών των πιο 
σύγχρονων τάσεων της ελληνικής εναλλακτικής σκηνής, 
επιστρέφει τους καλοκαιρινούς μήνες στους εξωτερικούς 
χώρους του ΚΠΙΣΝ. Γιορτάζοντας έναν χρόνο παρουσίας, 
παρουσιάζει τον Κωνσταντίνο Βήτα στο Ξέφωτο στις 
10/06, ενώ στις 20/07 φέρνει την ατμοσφαιρική μουσική 
του Theodore στα Πανοραμικά Σκαλιά.

Η εξέλιξη αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της  
σόλο καλλιτεχνικής πορείας του Κωνσταντίνου Βήτα.  
Τα τελευταία 20 χρόνια, μετά την αποχώρησή του 
από τους δημοφιλείς Στέρεο Νόβα, δεν σταματά 
να μας εκπλήσσει με τις ζωντανές του εμφανίσεις, 
τη δισκογραφία και τις τολμηρές δουλειές του στον 
κινηματογράφο και το θέατρο.
 
Το κοινό στο ΚΠΙΣΝ θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το 
πάντρεμα ανάμεσα στο δυναμισμό των ηλεκτρονικών beats 
και τους ευαίσθητους στίχους του Κωνσταντίνου Βήτα,  
που ακροβατούν μεταξύ της πρόζας και του λυρισμού.
Στη συναυλία του στο πλαίσιο των Music Escapades,  
την μόνη καλοκαιρινή του εμφάνιση στην Αθήνα, θα 
συνδυάσει τραγούδια από τον τελευταίο του δίσκο 
Ομόνοια, με παλαιότερες στιγμές από την προσωπική  
του πορεία, αλλά και από τις μέρες των Στέρεο Νόβα.
 
Κωνσταντίνος Βήτα: Φωνή, Samples, Πλήκτρα & Κιθάρα 
Βάιος Μαχμουντές: Πλήκτρα
Φώτης Καραογλάνης: Ηλεκτρική Κιθάρα

Σάββατο 10/6
21.00

ΞΕΦΩΤΟ

Κωνσταντίνος Βήτα

1
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Ο συνθέτης, performer και πολυοργανίστας Theodore 
πειραματίζεται και εξελίσσεται διαρκώς από την αρχή της 
καριέρας του. Έχει ήδη δυο άλμπουμ στο ενεργητικό του, 
το 7 και το Ιt is but It’s not. Το τελευταίο μάλιστα έχει την 
υπογραφή του Ken Thomas, παραγωγού των Sigur Ros, ενώ 
απέσπασε διθυραμβικές κριτικές από γνωστά ονόματα 
τις διεθνούς μουσικής σκηνής, όπως ο Yann Tiersen και η 
Lauren Laverne του BBC6.

Σε μια ευρεία γκάμα ατμοσφαιρικής, ψυχεδελικής και 
ambient υπόστασης, ο Theodore δίνει μια ιδιάζουσα, δική 
του ηλεκτρονική post-rock τεχνοτροπία και αντίληψη στη 
σύνθεση και υλοποίηση της μουσικής του, αφήνοντας 
ανοιχτές τις πόρτες στον κλασικό ρομαντισμό.
 
Στο ΚΠΙΣΝ θα μας παρουσιάσει το καινούργιο υλικό που 
ηχογραφεί αυτήν την περίοδο, μαζί με τραγούδια των δύο 
προηγούμενων δίσκων του.

Πέμπτη 20/7
21.00

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Theodore

Music Escapades

17

Microclimata
Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο συνεχίζεται η σειρά μουσικών 
εκδηλώσεων με τίτλο Microclimata. Κάθε μήνα, ήχοι από 
έναν διαφορετικό καλλιτέχνη και ατμοσφαιρικοί φωτισμοί 
δημιουργούν ένα μικροκλίμα σ’ ένα απροσδόκητο σημείο 
του ΚΠΙΣΝ με σκοπό να ορίσουν μια ιδιαίτερη συνθήκη, το 
δικό τους ηχοτοπίο.

Σύλληψη, σχεδιασμός: Γιάννης Ιασωνίδης
Σχεδιασμός φωτισμών: Στέλλα Κάλτσου

Θοδωρής Πολυχρονόπουλος: Φωνή, Πιάνο, Synthesizer, Glockenspiel και Kaoss pad
Βασίλης Ντοκάκης, Alessandro Giovanetto: Ηλεκτρική κιθάρα
Νικόλας Παπαχρονόπουλος: Μπάσο
Melentini: Φωνή, Synthesizer, Glockenspiel, Tρομπέτα
Ashley Hallinan: Ντράμς
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Τον Ιούλιο, ο Πάνος Αλεξιάδης συνεχίζει τη σειρά 
Microclimata δημιουργώντας μια πολυκάναλη ηχητική 
εγκατάσταση, ειδικά προσαρμοσμένη στο Μονοπάτι 
Φάρου του ΚΠΙΣΝ.

Οι ακροατές - περαστικοί θα έχουν την ευκαιρία να 
βιώσουν μια οπτικοακουστική εμπειρία βασισμένη στο 
διάλογο και την πολυφωνία, δομημένη σε ηχητικές 
ενότητες ενός πρωτοτύπου ηχητικού συνόλου.
  
Πάνος Αλεξιάδης
Ο Πάνος Αλεξιάδης είναι συνθέτης, αυτοσχεδιαστής 
σύγχρονης ηλεκτρονικής και ηλεκτροακουστικής 
μουσικής. Στο ενεργητικό του έχει περισσότερες από 40 
κυκλοφορίες με διάφορα πρότζεκτ, καθώς και πολλές 
συναυλίες σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Τα τελευταία χρόνια εξερευνά ένα πιο εσωστρεφές 
ηχητικό περιβάλλον, δημιουργώντας μια αίσθηση 
περιπλάνησης μέσα στις μακροσκελείς συνθέσεις του, 
ενώ χρησιμοποιεί ως κυρίαρχο εκφραστικό μέσο ένα 
modular synthesizer σε συνδυασμό με φυσικούς ήχους, 
μαγνητοταινία και ηχογραφήσεις περιβάλλοντος.

Τον Ιούνιο, οι Σάββας Μεταξάς και Σπύρος 
Εμμανουηλίδης παρουσιάζουν τη δεύτερη πράξη της 
ενότητας Microclimata. Συνδυάζοντας «μεταμορφικές 
άριες», ηχογραφήσεις τοπίου από δημόσιους χώρους και 
ιν τερλούδια βγαλμένα από συνθεσάιζερ, θα μετατρέψουν 
την Αγορά από έναν κατεξοχήν χώρο συνάντησης, σε 
χώρο ακρόασης και αλληλεπίδρασης του φωτός με  
τον ήχο.

Σάββας Μεταξάς και Σπύρος Εμμανουηλίδης
Οι Σάββας Μεταξάς και Σπύρος Εμμανουηλίδης 
δραστηριοποιούνται στο χώρο της πειραματικής, 
ηλεκτρονικής μουσικής. Η κοινή τους πορεία σχετίζεται 
τόσο με τη συμμετοχή τους στα μουσικά σχήματα Good 
Luck Mr. Gorsky και V.I.A., όσο και με την ανάμειξή τους 
στο Θεσσαλονικιώτικο label "Granny Records".
Τυχαίοι καθημερινοί ήχοι, κασέτες, αποσπάσματα 
βινυλίου και modular synth/αναλογικές πηγές με 
feedback, αποτελούν τα βασικά υλικά των συνθέσεών 
τους. Το ενδιαφέρον τους εστιάζεται στη δημιουργία 
πολυεπίπεδων ηχοτοπίων που διαφέρουν σε ύφος,  
έν ταση και ρυθμό.

Microclimata 3

Πάνος Αλεξιάδης  
Microclimata 2

Σάββας Μεταξάς & Σπύρος Εμμανουηλίδης 

Πέμπτη 13/7
21.30

ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΦΑΡΟΥ

Πέμπτη 1/6
21.15

ΑΓΟΡΑ

14 16
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Schoolwave
Festival
Από το 2005 οπότε και ξεκίνησε, το φεστιβάλ 
Schoolwave έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της 
νεανικής μουσικής σκηνής. Μαθητικά και φοιτητικά 
συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα έρχονται για 
να παίξουν τη μουσική τους μπροστά σε χιλιάδες 
συνομηλίκους τους και να γιορτάσουν την έναρξη των 
διακοπών τους. Για τρείς ημέρες κάθε καλοκαίρι, οι 
μαθητές γίνονται πρωταγωνιστές μιας μουσικής ιστορίας 
που συνθέτουν οι ίδιοι! 

Σ’ αυτό το φεστιβάλ δεν υπάρχουν βραβεία, ούτε νικητές 
και χαμένοι. Στόχος του Schoolwave είναι να δώσει την 
ευκαιρία στους νεαρούς μουσικούς να εκφραστούν με τον 
πιο σύγχρονο εξοπλισμό, φέρνοντας παράλληλα μαθητές 
και φοιτητές πιο κοντά μέσα από μια καλοκαιρινή γιορτή. 

Το ΚΠΙΣΝ έχει φιλοξενήσει πολλές φορές στο παρελθόν 
συγκροτήματα του Schoolwave, ενώ φέτος το καλοκαίρι 
το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά 
στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, με τη συμμετοχή 24 
μαθητικών και φοιτητικών συγκροτημάτων απ' όλη την 
Ελλάδα (Bacardi Mosquito, Bloody Roses, CafRock Assus, 
Caught Art Delusion, Cheek By Jowl, Dawn of Sorrow, 
Dysfunctional Teaspoons, Dysfunktionals, EMBARGO, 
Hide n seek, Homo Erectus, Kin Corruption, Loud Silence, 
OCEΛNDVST, Planet Hollywood, Porcelain Desires, 
Seconds Out, SILENCE, Stories To Tell, Tripnote, Volo Der 
No, Witness Apathy, Μυστήριος Τύπος, Τρίτη και 13). 
Μαζί τους οι Planet Of Zeus, και πολλοί άλλοι 
καλεσμένοι! 

Περισσότερες πληροφορίες: 
www.schoolwave.gr

Διοργάνωση: Δημιουργική Ομάδα Schooligans σε 
συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος και την Περιφέρεια Αττικής.

7-9/7
19.00-23.00

ΞΕΦΩΤΟ

1
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Αθηναϊκή 
Μαντολινάτα
«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΒΔΑΣ» 
Η Αθηναϊκή Μαντολινάτα «Νικόλαος Λάβδας» θα 
παρουσιάσει στο ΚΠΙΣΝ κομμάτια από το τελευταίο της 
CD με τίτλο Ελληνική Ραψωδία, το οποίο ηχογραφήθηκε 
σε συνεργασία με την ιταλική Orchestra di mandolini e 
chitarre “Citta di Brescia”, υπό τη διεύθυνση του Ιταλού 
συνθέτη και μαέστρου Claudio Mandonico. Πρόκειται 
για ένα αφιέρωμα - φόρο τιμής στην ιστορική “Αθηναϊκή 
Μανδολινάτα” και τον μαέστρο της Νικόλαο Λάβδα, 
το οποίο παρουσιάζει μια σφαιρική εικόνα πρωτότυπης 
γραφής μέσα από διάφορα σχήματα μουσικής δωματίου, 
αλλά και ορχήστρας νυκτών εγχόρδων.

Η Αθηναϊκή Μαντολινάτα «Νικόλαος Λάβδας» 
αναγεννήθηκε το Νοέμβριο του 2011 με στόχο τη 
διάδοση του ιστορικού και σύγχρονου ρεπερτορίου που 
συνδέεται με τη μεγάλη παράδοση των νυκτών εγχόρδων.

Πέμπτη 8/6
20.30

KENTΡΟ  
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διεύθυνση Ορχήστρας: Κωνσταντίνος Τερζάκης
Τραγούδι: Ιωάννα Φόρτη, Γιώργος Γουμενάκης, Ματούλα 
Φιοράτου, Μαριάννα Αντωνέλου, Πάρης Καφετζής, Γαρυφαλλιά 
Προδρόμου, Chiara Lijoi 
Μαντολίνα: Σπυρώ Ρένεση 
Μαντόλες: Μιχάλης Σιδηρόπουλος, Γιάννης Γουμενάκης, 
Δημήτρης Ρίζος
Μαντολοντσέλο: Γιώργος Θεοδωρόπουλος 
Κιθάρες: Βασιλική Λεοντάρη, Εύη Καίσαρη, Νίκος 
Μαυρομμάτης, Μαριάνθη Αναστασάτου, Ζηνοβία Φραγκάκη, 
Βαγγέλης Μπατιστάτος 
Κοντραμπάσο: Πέτρος Λαμπρίδης 
Κρουστά: Θοδωρής Βαζάκας

Τη συναυλία θα προλογίσει ο μουσικολόγος Γιάννης 
Σαμπροβαλάκης.
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Φεστιβάλ ΛΕΑ
H μαγεία των γραμμάτων 
της Ιβηρικής και της Λατινικής
Αμερικής στην Ελλάδα
Το Ιβηροαμερικανικό Φεστιβάλ Λογοτεχνία Εν Αθήναις 
- ΛΕΑ γεννήθηκε το 2008, με σκοπό την προώθηση του 
διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ των χωρών της Ιβηρικής 
Χερσονήσου και της Λατινικής Αμερικής αφενός και 
της Ελλάδας αφετέρου, και την ευρύτερη γνωριμία του 
ελληνικού κοινού με τη λογοτεχνία και τις τέχνες από  
τις χώρες αυτές.  

Κατά την ένατη συνεχή χρονιά διοργάνωσής του, και με 
Επίτιμο Πρόεδρο πλέον τον Έλληνα συγγραφέα Πέτρο 
Μάρκαρη, το Φεστιβάλ ΛΕΑ εξακολουθεί να αποτελεί 
το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός για τη διάδοση στην 
Ελλάδα της γραμματείας των χωρών της Λατινικής 
Αμερικής, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, μια 
πολιτιστική συνάντηση γύρω από τη λογοτεχνία, αλλά  
και μια ιδανική ευκαιρία για την ενθάρρυνση της 
φιλαναγνωσίας.

To Φεστιβάλ ΛΕΑ πραγματοποιείται φέτος από τις 7  
έως τις 19 Ιουνίου στην Αθήνα και τη Λευκάδα.

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα 
φιλοξενήσει την επίσημη τελετή εγκαινίων, καθώς και δύο 
σημαντικές εκδηλώσεις: Την παρουσίαση του βιβλίου 
Η λήθη που θα γίνουμε από τον διάσημο Κολομβιανό 
συγγραφέα Hector Abad Faciolince, και τη συναυλία του 
Alexandros Tefarikis Τrio που έρχεται από τη Χιλή.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.lea-festival.com 

Ο Ισπανός συγγραφέας, δημοσιογράφος και ελληνιστής 
Pedro Olalla συνομιλεί με τον Κολομβιανό συγγραφέα Hector 
Abad Faciolince. Στο βιβλίο του δεύτερου, ένας γιατρός 
και πανεπιστημιακός καθηγητής δολοφονείται από ομάδες 
Κολομβιανών παραστρατιωτικών, το 1987. Είκοσι χρόνια 
αργότερα, ο γιος του, που έχει γίνει συγγραφέας, αφηγείται την 
ιστορία του, όχι όμως την ιστορία της δολοφονίας, αλλά την 
ιστορία της ζωής του.

Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Κολομβίας στη Ρώμη, και το 
Προξενείο της Κολομβίας στην Αθήνα.

Κυριακή 11/6
19.30

ΠΎΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΒΕ

Παρουσίαση του βιβλίου Η λήθη που θα 
γίνουμε του Hector Abad Faciolince

17

Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν o Επίτιμος Πρόεδρος του 
Φεστιβάλ  Πέτρος Μάρκαρης, η Πρέσβειρα της Ουρουγουάης 
και Πρύτανης της Οµάδας Πρέσβεων Λατινικής Αµερικής 
και Καραϊβικής (GRULAC), ο Πρέσβης της Πορτογαλίας, 
εκπροσωπώντας και τη Βραζιλία, καθώς και εκπρόσωποι του 
Ιδρύματος Μαρία Τσάκος και της διεύθυνσης του Φεστιβάλ ΛΕΑ.

Κυριακή 11/6
19.00

ΠΎΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΒΕ

Τελετή εγκαινίων του 9ου Φεστιβάλ ΛΕΑ

17

Ο διακεκριμένος συνθέτης και κιθαρίστας Alexandros 
Tefarikis, με περισσότερα από δώδεκα χρόνια επαγγελματικής 
πορείας, ενσωματώνει στη δουλειά του διάφορα μουσικά 
είδη, αποσκοπώντας σε έναν ηλεκτροακουστικό συγκερασμό. 
Δημιουργός διαφόρων πρωτοποριακών μουσικών σχεδίων και 
σχημάτων, μας παρουσιάζει σήμερα ένα ethnic fusion trio, όπου 
συμμετέχει ο Καταλανός περκασιονίστας Pau Zanartu, ειδήμων 
των μεσογειακών ρυθμών, και ο Χιλιανός πιανίστας Claudio Nervi, 
μέλος του Alάn Chehab Quartet Oriental Jazz. Το τρίο κινείται 
σε έναν συγκερασμό μεταξύ μεσογειακής και χιλιανής μουσικής, 
δημιουργώντας μια μοναδική, υποβλητική ατμόσφαιρα.
 
Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Χιλής και το Ίδρυμα Μουστάκη 
της Χιλής.

Κυριακή 11/6
21.00

ΑΓΟΡΑ

«Απ’ τη Χιλή στη Μεσόγειο»
Συναυλία του Alexandros Tefarikis         
και του ethnic trio του 

17
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Park Your
Cinema:
Απο Ψηλά!
Το Park Your Cinema ξεκίνησε τον κύκλο των προβολών 
του το περασμένο καλοκαίρι στο Κέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, προσφέροντας την ευκαιρία 
στους πρώτους επισκέπτες του να γνωρίσουν το νέο αυτό 
χώρο πολιτισμού της Αθήνας. Το υπαίθριο σινεμά του 
«πάρκαρε» από το Κέντρο Επισκεπτών μέχρι το Πάρκο, 
αργότερα μπήκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 
και την Εθνική Λυρική Σκηνή, και σήμερα επιστρέφει εκεί 
έξω, για να συνεχίσει τις δράσεις του με κλασικές ταινίες 
ρεπερτορίου που αξίζει να δείτε (ακόμη για πρώτη φορά, 
ίσως) σε μεγάλη οθόνη, στην παράδοση των παλαιών 
θερινών κινηματογράφων.

Η έναρξη του προγράμματος θα μας βρει στο πιο 
ψηλό σημείο του ΚΠΙΣΝ, από το οποίο προέκυψε και η 
έμπνευση για τις ταινίες που θα παρακολουθήσετε τον 
Ιούνιο. Από ένα σημείο που ο κόσμος λατρεύει να κοιτάζει 
κάθε άκρη της πόλης, ο Alfred Hitchcock θα θυμίσει 
για άλλη μια φορά το νόημα του αληθινού «Ιλίγγου» 
(που είναι ο έρωτας!), αλλά και θα μας τρομοκρατήσει, 
μετατρέποντάς μας σε θήραμα ενός απρόσμενου εχθρού 
που έρχεται… από ψηλά! 

Δύο ταινίες από έναν πραγματικό μετρ της 7ης Τέχνης που 
πιστεύουμε ότι θα αφήσουν τις καλύτερες αναμνήσεις 
στο Φάρο, εγκαινιάζουν τη δεύτερη σεζόν του Park 
Your Cinema που περιλαμβάνει αρκετές εκπλήξεις 
σε φιλμικές επιλογές τίτλων και σημεία στα οποία θα 
πραγματοποιηθούν οι προβολές. Ας έχουμε ένα ακόμη 
καλύτερο καλοκαίρι κάτω από τον αττικό ουρανό. Το 
σινεμά έχει αυτή τη μαγική δύναμη να σε «ανεβάζει», έτσι 
κι αλλιώς.

Ηλίας Φραγκούλης
Προτείνεται οι επισκέπτες να έχουν μαζί τους ψάθα, κουβέρτα 
ή άλλο ύφασμα για το έδαφος.

Ντετέκτιβ του Σαν Φρανσίσκο που πάσχει από ακροφοβία, ύστερα 
από ένα μοιραίο ατύχημα εν ώρα υπηρεσίας στο Αστυνομικό Σώμα, 
καλείται από παλιό του φίλο να παρακολουθήσει τη σύζυγό του, μια 
αινιγματική γυναίκα με αυτοκαταστροφικές τάσεις και μια παράξενη 
ψύχωση με το παρελθόν. Φυσικά, θα γίνει το αντικείμενο του πόθου 
του, με απρόβλεπτες συνέπειες. Κορυφαίο ψυχολογικό θρίλερ με 
ακραίες διαστάσεις φετιχισμού, το Vertigo υπήρξε μεγάλη εισπρακτική 
επιτυχία στην εποχή του, αν και παραγνωρίστηκε από την κριτική και τον 
θεσμό των Όσκαρ (μόλις δύο υποψηφιότητες σε τεχνικές κατηγορίες!). 
Σήμερα θεωρείται ως η σημαντικότερη ταινία στην ιστορία του 
αμερικανικού κινηματογράφου, ένα έργο πολλαπλών (ψυχαναλυτικών) 
ερμηνειών που ενέπνευσε και καθόρισε την πορεία αμέτρητων 
δημιουργών παγκοσμίως.   

Σκηνοθεσία: Alfred Hitchcock

Εμπνευσμένος από μια ιστορία που έγραψε το 1952 η Daphne du 
Maurier, ο Hitchcock σκηνοθετεί ένα φιλμ - προάγγελο των ταινιών 
καταστροφής που μονοπώλησαν ως μαζική μόδα στο Hollywood των 
70’s, με κύριο πρωταγωνιστή την (ανεξήγητη εδώ) εκδίκηση της Φύσης 
απέναντι στο ανθρώπινο είδος. Γοητευτική κυρία με… επιθετική διάθεση 
για φλερτ παρακολουθεί έναν άνδρα μέχρι να φτάσει στην πόλη 
καταγωγής του, στη Βόρεια Καλιφόρνια. Θα ακολουθήσουν περίεργα 
φαινόμενα από σμήνη αγριεμένων πουλιών, που ξεσπούν με φονικές 
διαθέσεις επάνω στους κατοίκους της περιοχής. Ο Hitchcock χτίζει το 
σασπένς του με υποκειμενικά πλάνα κάθε είδους φτερωτού εχθρού εξ 
ουρανού, προσθέτοντας έντονο ψυχολογικό υπόβαθρο και σεξουαλικά 
υπονοούμενα γύρω από την ισορροπία των σχέσεων των ηρώων του.  
Η ταινία προτάθηκε για Όσκαρ οπτικών εφέ.

Σκηνοθεσία: Alfred Hitchcock

Ο Δεσμώτης του Ιλίγγου 
Vertigo (1958)

Τα Πουλιά 
The Birds (1963)

Παρασκευή 2/6
21.00

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ
ΣΚΑΛΙΑ

Παρασκευή 9/6
21.00

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ
ΣΚΑΛΙΑ

17

17
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Park Your
Cinema:
Romancing  
the Summer
Για τον Ιούλιο, το Park Your Cinema συναντά την καρδιά 
του καλοκαιριού με τρία φιλμ που σας καλούν να νιώσετε 
την πιο… ρομαντική πλευρά του ΚΠΙΣΝ. Το είδος αυτό 
της κωμωδίας στο αμερικανικό σινεμά «αναλύεται» 
μέσα από τρεις ξεχωριστές δεκαετίες (από το ’50 έως 
και το ’70) που φανερώνουν παλιομοδίτικες φόρμουλες 
πλοκής, νοσταλγικό… συντηρητισμό σε χαρακτήρες, 
αλλά ταυτόχρονα και την ανατροπή των ίδιων των μοτίβων 
τους, τα οποία εξακολουθούν να ανακυκλώνονται 
κινηματογραφικά και στο σύγχρονο παρόν. Ας μην 
απορούμε γιατί. Απλούστατα, αγαπιούνται από τους 
θεατές. Αθεράπευτα! 

Ο Rock Hudson ξελογιάζει με ύπουλη πλαστοπροσωπία τη 
Doris Day, η Jane Fonda και ο Robert Redford αφηγούνται 
τις λιγότερο ρομαντικές πλευρές του έγγαμου βίου και ο 
Woody Allen βρίσκει το νόημα της ζωής στο… «la-di-da, 
la-di-da, la la» της Diane Keaton. Αυτός ο μήνας σας θέλει 
αγαπημένους, με το ταίρι ή τους φίλους σας, ξαπλωμένους 
ανέμελα στο γρασίδι και, ιδανικά, ξυπόλυτους στο Πάρκο!

Ηλίας Φραγκούλης

Προτείνεται οι επισκέπτες να έχουν μαζί τους ψάθα, κουβέρτα 
ή άλλο ύφασμα για το έδαφος.

Οι προβολές ‘Ξυπόλυτοι στο Πάρκο’ και ‘Νευρικός Εραστής’ γίνονται με την 
αιγίδα της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Αθήνα.

Ανέραστη interior decorator υποχρεώνεται να μοιράζεται την 
τηλεφωνική της σύνδεση με ερωτύλο γείτονα και μουσικοσυνθέτη 
που… «καίει» το ακουστικό! Μια σχέση μίσους γεννιέται, όμως, 
με μια… πλαστοπροσωπία, πολλά μπορούν ν’ αλλάξουν. Ένα από 
τα αρχέτυπα του είδους της ρομαντικής κωμωδίας στο σινεμά, 
αν όχι και προάγγελος της σεξουαλικής επανάστασης των '60s, 
το Pillow Talk γνώρισε αναπάντεχη επιτυχία στην εποχή του, 
βραβεύτηκε με το Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου και καθιέρωσε 
στη μεγάλη οθόνη το ζευγάρι των Rock Hudson και Doris Day, 
το οποίο ταίριαξε ξανά (προς μεγάλη ευχαρίστηση του κοινού) 
στα Lover Come Back (1961) και Send Me No Flowers (1964).                                                                           
Σκηνοθεσία: Michael Gordon

Τα Μυστικά της Κρεβατοκάμαρας 
Pillow Talk (1959)

Παρασκευή 14/7
21.00

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Η Corie και ο Paul Bratter ήταν μέχρι πρόσφατα ένα τρελά 
ερωτευμένο ζευγάρι. Σήμερα είναι… νιόπαντροι και νέοι ένοικοι 
ενός μικροσκοπικού διαμερίσματος, στον έκτο όροφο μιας 
πολυκατοικίας στο Greenwich Village. Χωρίς ασανσέρ. Και 
χωρίς θέρμανση. Το διάσημο θεατρικό του Neil Simon (ο πλέον 
ειδικός στη διαμόρφωση του είδους της ρομαντικής κωμωδίας) 
«παντρεύει» στον κινηματογράφο δύο απίστευτα λαμπερούς και 
γοητευτικούς stars (Jane Fonda και Robert Redford), χαρίζει μια 
δίκαιη οσκαρική υποψηφιότητα στην πεθερά Mildred Natwick και 
εξακολουθεί να ξεκαρδίζει με τη φινέτσα και τη… βιωμένη γνώση του 
(το έργο βασίζεται σε εμπειρίες από τον πρώτο γάμο του Simon).                                                                                        
Σκηνοθεσία: Gene Saks

Ξυπόλυτοι στο Πάρκο 
Barefoot in the Park (1967)

Παρασκευή 21/7
21.00

ΞΕΦΩΤΟ

1

Όταν ο Alvy Singer ερωτεύθηκε την Annie Hall. Η κωμική πένα του 
Woody Allen συναντά την εσωστρέφεια, συστήνει τις νευρώσεις 
του, ξανοίγεται στον έξω κόσμο και ανακαλύπτει τη μούσα της 
ρομαντικής κομεντί. Υπότιτλοι της αληθινής «φωνής» της σκέψης, 
split screens, τα τελευταία απομεινάρια του slapstick, μαζί με τη 
δυνατή θέληση να «μεταμορφώσει» τα πιο κωμικά του gag σε μια 
σαφώς πιο σοβαρή φόρμα, δηλώνουν ξεκάθαρα την ωρίμανση 
του κινηματογραφιστή Allen, ο οποίος ανακαλύπτει πως το σινεμά 
μπορεί να γίνει ένα υποκατάστατο της ψυχανάλυσης δίχως να 
ξεχνά το χιούμορ του. Οσκαρικός θρίαμβος με 4 βραβεία, 
μεταξύ των οποίων για καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία και σενάριο.                                                                                        
Σκηνοθεσία: Woody Allen

Νευρικός Εραστής 
Annie Hall (1977)

Παρασκευή 28/7
21.00

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

17

17
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«Είναι σίγουρα δύσκολο να εκθέσεις επιτυχώς την 
αρχιτεκτονική. Στην πραγματικότητα, τίποτα δεν μπορεί 
να αντικαταστήσει το να βρίσκεσαι στο ίδιο το κτίριο, 
την αίσθηση της υβριδικής υφής μιας πόλης ή τη συνεχή 
ροή των φωνών που συνθέτουν τους ήχους της ζωής.  
Ωστόσο, μια αρχιτεκτονική έκθεση, μπορεί να μεταφέρει 
με σαφήνεια  κάτι από τη συνθετότητα και την κοινή 
διαδικασία μέσω της οποίας τα κτίρια που σχεδιάζουμε 
συλλαμβάνονται ως ιδέα, κατασκευάζονται και στη 
συνέχεια αποκτούν ζωή… Θέλω να σκέφτομαι αυτήν 
την έκθεση σαν ένα ταξίδι μέσα στον χώρο», λέει ο 
διακεκριμένος Ιταλός αρχιτέκτονας Renzo Piano στο 
σημείωμά του για την έκθεση Piece by Piece, μέρος της 
οποίας παρουσιάζεται στο ΚΠΙΣΝ, για πρώτη φορά  
στην Ελλάδα.

H έκθεση του Fondazione Renzo Piano και του 
αρχιτεκτονικού γραφείου Renzo Piano Building Workshop, 
στα έργα του οποίου συγκαταλέγεται και το ίδιο το ΚΠΙΣΝ, 
αποτελείται από 18 μονογραφίες-εγκαταστάσεις σε 
τραπέζια, που διηγούνται την ιστορία διαφορετικών projects 
μέσα από μοντέλα, σχέδια, φωτογραφίες και βίντεο.  
Δύο από αυτές, είναι αφιερωμένες στο εγχείρημα 
κατασκευής του ΚΠΙΣΝ. 

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building Workshop 
ιδρύθηκε το 1981. Σήμερα, 130 ειδικοί σε θέματα 
αρχιτεκτονικής και μηχανολογίας συνεργάζονται με τον 
Ιταλό αρχιτέκτονα στα γραφεία του στο Παρίσι, στη 
Γένοβα και στη Νέα Υόρκη. Μαζί τους, ο Renzo Piano 
έχει αναπτύξει μερικά από τα πλέον αναγνωρίσιμα και 
σημαντικά έργα του σε όλο τον κόσμο, όπως είναι ο 
τερματικός σταθμός του διεθνούς αεροδρομίου Kansai 
στην Οσάκα, το Μουσείο του Ιδρύματος Beyeler στη 
Βασιλεία, το Πολιτιστικό Κέντρο Jean-Marie Tjibaou 
στη Νέα Καληδονία, η αίθουσα συναυλιών Music Park 
Auditorium στη Ρώμη, η Βιβλιοθήκη και το Μουσείο Morgan 
στη Νέα Υόρκη, η Ακαδημία Επιστημών της Καλιφόρνια στο 
Σαν Φρανσίσκο, η σύγχρονη πτέρυγα του Art Institute του 
Σικάγο, το νέο Whitney Museum στη Νέα Υόρκη, αλλά και 
το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η δημιουργία της έκθεσης, καθώς και το ταξίδι της σε Νέα 
Υόρκη, Πάντοβα, Σανγκάη και Αθήνα, πραγματοποιήθηκαν με 
δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Προσφέρονται ξεναγήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε τη διεύθυνση SNFCC.org/events

Piece by
Piece

έως 23/7
Δευτέρα - Κυριακή
06.00-00.00

ΦΑΡΟΣ*

*Μέγιστη  
χωρητικότητα:  
100 άτομα

Renzo Piano
Building Workshop
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Το Ασημένιο Κύπελλο που εμπνεύστηκε και σχεδίασε ο 
Michel Bréal για τον Πρώτο Μαραθωνιονίκη, τον Έλληνα 
Σπύρο Λούη, και το οποίο του απονεμήθηκε κατά τους 
πρώτους Σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα, 
το 1896, εκτίθεται μόνιμα στο ΚΠΙΣΝ. Το ιστορικό 
κειμήλιο αγοράστηκε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
σε δημοπρασία του οίκου Christie’s όταν διατέθηκε προς 
πώληση από τον εγγονό του δρομέα. Η απόκτηση του 
Κυπέλλου συνοδεύτηκε από την άμεση δέσμευση του 
Ιδρύματος να το καταστήσει προσιτό στο ευρύ κοινό και να 
το μοιραστεί με όλους, εκθέτοντάς το μόνιμα στο ΚΠIΣΝ 
μετά την ολοκλήρωσή του. Έως τότε, περισσότεροι από 
3.500.000 επισκέπτες είχαν ήδη την ευκαιρία να δουν το 
Κύπελλο από κοντά, κατά τη φιλοξενία του στο Μουσείο 
της Ακρόπολης και στο Ολυμπιακό Μουσείο στη Λωζάνη.

O διεθνώς αναγνωρισμένος φωτοδημοσιογράφος Γιάννης 
Μπεχράκης είναι Senior Editor, Special Projects, του 
ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters. Οι φωτογραφίες 
του έχουν δημοσιευτεί στα μεγαλύτερα διεθνή ΜΜΕ, ενώ 
ο ίδιος έχει κερδίσει Pulitzer (2016) και έχει τιμηθεί με 
δεκάδες άλλες διακρίσεις. 

Στην πρόσφατη δουλειά του αποτυπώνει το οδοιπορικό 
των προσφύγων που εγκαταλείπουν την πατρίδα τους 
προς αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. Πρόσωπα, χώροι 
υποδοχής ή μετακίνησης, ενδιάμεσοι σταθμοί αλλά και 
στιγμιότυπα από την ατμόσφαιρα που διέπει το επώδυνο και 
συχνά ατέλειωτο ταξίδι των προσφύγων, αιχμαλωτίζονται 
στο φακό του, προκαλώντας ανάμεικτα συναισθήματα στον 
θεατή των εικόνων που φιλοξενεί το ΚΠΙΣΝ. Ρίχνοντας μια 
πιο προσεκτική ματιά στις φωτογραφίες του, καταλαβαίνει 
κανείς πως η κρίση που απεικονίζεται και βιώνεται στις 
μέρες μας είναι βαθιά ανθρωπιστική, κι αυτό ο Μπεχράκης 
το καταγράφει με απαράμιλλο τρόπο.

Κύπελλο
Σπύρου Λούη

Γιάννης
Μπεχράκης

Δευτέρα - Κυριακή
06.00-00.00

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΠΙΣΝ

20
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Εκθέσεις

έως 31/8
Δευτέρα - Κυριακή
06.00-00.00

2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΒΕ

13
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Σκοπός του προγράμματος είναι η εκμάθηση των 
αγωνισμάτων του στίβου με εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό 
τρόπο. Τα παιδιά ανακαλύπτουν τις κρυμμένες τους 
ικανότητες σύμφωνα με την ηλικία τους, συμμετέχοντας 
σε βασικές κινητικές δραστηριότητες δρόμων, αλμάτων 
και ρίψεων. Παράλληλα με τη βελτίωση της φυσικής τους 
κατάστασης, τα παιδιά αποκτούν κοινωνικότητα, πειθαρχία 
και εμπιστοσύνη στις ικανότητες τους. Το πρόγραμμα έχει 
σχεδιαστεί από επιστήμονες στον τομέα της άθλησης 
και διεκπεραιώνεται από καταρτισμένους και έμπειρους 
καθηγητές φυσικής αγωγής στον ειδικά διαμορφωμένο 
στίβο του Πάρκου.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Στίβος για παιδιά 
Κάθε Δευτέρα            
Τετάρτη        
Παρασκευή 

(για παιδιά από  
6-12 ετών)

*Για πληροφορίες 
σχετικά με τον τόπο, 
τις ημερομηνίες και τις 
ώρες διεξαγωγής, δείτε 
στη σελ. 54

Δραστηριότητες για παιδιά

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

Μια σύγχρονη και διασκεδαστική αναβίωση των κοινωνικών 
παιχνιδιών που ενθουσιάζουν ακόμα τα παιδιά! Το 
κουτσό, η διελκυστίνδα, οι κρίκοι και οι τσουβαλοδρομίες 
σε πιο μοντέρνες εκδοχές τους, οι οποίες, όμως, δεν 
αλλοιώνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έκαναν τα 
αρχικά παιχνίδια να διαρκέσουν στον χρόνο αποτελώντας 
μέρος του λαϊκού μας πολιτισμού. Αλλά δεν είναι μόνο τα 
παιδιά που θα διασκεδάσουν παίζοντας... Και οι γονείς θα 
ανακαλέσουν μνήμες από την παιδική τους ηλικία, ίσως 
μάλιστα να δελεαστούν να παίξουν οι ίδιοι, μετατρέποντας 
αυτήν τη δραστηριότητα σε μια αφορμή ουσιαστικής 
παιδείας για τους μικρότερους. 

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Παιχνίδια για οικογένειες
Πέμπτη                       
& Σάββατο                                  

(για παιδιά 4-9 ετών και 
τους γονείς τους)

(έως 50 συμμετοχές ανά 
πρόγραμμα)

*Για πληροφορίες 
σχετικά με τον τόπο, 
τις ημερομηνίες και τις 
ώρες διεξαγωγής, δείτε 
στη σελ. 54

Δραστηριότητες για παιδιά

ΜΟΥΣΙΚΗ

Το El Sistema Greece επανέρχεται στο ΚΠΙΣΝ, αυτή τη 
φορά με καλεσμένη τη διάσημη σοπράνο Joyce DiDonato. 
Τη σπουδαία καλλιτέχνιδα θα συνοδεύει η ορχήστρα “Il 
pomo d’oro”.

Η εκδήλωση θα ανοίξει με τις μαθητικές ορχήστρες από 
το Μουσικό Κουτί, μαζί με τους νέους βιολιστές του El 
Sistema Greece, και θα συνεχιστεί με το καθιερωμένο 
ανοιχτό μάθημα, όπου όλα τα παιδιά παίζουν, μαθαίνουν 
και γνωρίζονται μέσα από τη μουσική, καταρρίπτοντας κάθε 
στερεότυπο και διαφορά. 

Το μάθημα οργανώνεται από τους δασκάλους του El 
Sistema Greece και τη Sofi Jeannin, διευθύντρια της 
χορωδίας “La Maitrise” του Radio France.

Το πρόγραμμα El Sistema δημιουργήθηκε στη Βενεζουέλα 
το 1975 από τον José Antonio Abreu, εκπαιδευτικό, μουσικό 
και ακτιβιστή, ο οποίος είχε ως κοινωνικό πρότυπο τη δομή 
μιας μουσικής ορχήστρας. Η επιτυχία του προγράμματος, 
τόσο σε καλλιτεχνικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, είχε 
ως αποτέλεσμα να απλωθεί σε όλο τον κόσμο και να 
επηρεάσει γενικότερα την αντίληψη για τη σημασία της 
μουσικής καλλιέργειας στη διαμόρφωση μιας καλύτερης 
κοινωνίας.

Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση μουσικής.

El Sistema Greece.  
Με τη συμμετοχή της Joyce DiDonato

Σάββατο 10/6 
19.00-21.30 

ΑΓΟΡΑ

13
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Δραστηριότητες για παιδιά

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

Σάββατο 3, 10/6       
1, 8, 15, 22, 29/7 
Κυριακή 4, 11/6        
2, 9, 16, 23, 30/7   

09.00-10.00 
(για παιδιά 6-9 ετών)

10.00-11.00                
(για παιδιά 9-12 ετών)

12.00-13.00              
(για εφήβους 12-17 
ετών)

(έως 15 συμμετοχές 
ανά 30’)

*με προεγγραφή στο 
SNFCC.org/events

KANAΛΙ

Ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου παρουσιάζει μια σειρά 
από διαδραστικές ιστιοπλοϊκές δράσεις, με διαφορετικούς 
τύπους σκαφών τόσο μέσα στο Κανάλι, όσο και στη στεριά, 
με καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά και 
ενήλικες.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου 

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι 

18

18

Σκάκι: Εισαγωγή στους Κανόνες του 
παιχνιδιού – Προπόνηση Αρχαρίων  

Δραστηριότητες για παιδιά

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

Yoga για παιδιά
Από μικρή ηλικία τα παιδιά ζουν με την πίεση του 
σχολείου και το άγχος της επιτυχίας. Η yoga είναι 
ένας διασκεδαστικός τρόπος να αναπτύξουν τα παιδιά 
σημαντικές δεξιότητες σε ένα περιβάλλον όπου απουσιάζει 
ο ανταγωνισμός. Το μάθημα γίνεται δίχως κριτική και 
σκοπός δεν είναι η εκτέλεση της τέλειας στάσης. Σε 
κλίμα ενθάρρυνσης, τα παιδιά αναπτύσσονται κινητικά, 
γνωσιακά, συναισθηματικά και κοινωνικά. Η προσέγγιση 
είναι παιδοκεντρική και με εργαλείο το παιχνίδι, τα παιδιά 
μαθαίνουν να ελέγχουν το σώμα τους, την αναπνοή τους 
και τις σκέψεις τους, καθώς και να ηρεμούν. Παράλληλα 
δυναμώνουν, βελτιώνουν την ευλυγισία τους και αποκτούν 
αυτοπεποίθηση.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Κάθε Σάββατο                   

(για παιδιά 4-12 ετών)

*Για πληροφορίες 
σχετικά με τον τόπο, 
τις ημερομηνίες και τις 
ώρες διεξαγωγής, δείτε 
στη σελ. 54

Σάββατο 3, 10/6 
15,22, 29/07                     
Κυριακή 4, 11/6        
16, 23,30/07       
17.30-20.00

(για παιδιά 12+ και 
ενήλικες)

(έως 15 συμμετοχές 
ανά 30’)

*με προεγγραφή στο 
SNFCC.org/events

KANAΛΙ

Σκοπός του προγράμματος είναι η γνωριμία μικρών 
και μεγάλων με το άθλημα του καγιάκ, βασισμένη 
στο περιεχόμενο και τη δομή των προγραμμάτων της 
Ομοσπονδίας Κανόε-Καγιάκ. Η επαφή με το νερό στις 
εγκαταστάσεις του Καναλιού αποτελεί μια ιδιαίτερη 
ευκαιρία να γνωρίσει κανείς το ΚΠΙΣΝ κωπηλατώντας!

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος 

Καγιάκ στο Κανάλι
Σάββατο 3/6              
18.45-19.45        
ΠΙΔΑΚΕΣ ΝΕΡΟΥ 
 
Παρασκευή 14, 21/7        
18.45-19.45
ΠΕΥΚΩΝΑΣ

(για παιδιά 4-9 ετών)

(έως 20 συμμετοχές)

210

Το σκάκι χαρακτηρίστηκε από την αρχή της δημιουργίας 
του ως το «Παιχνίδι των Βασιλέων», ενώ με την πάροδο 
των χρόνων κέρδισε επάξια τον τίτλο του «Βασιλιά των 
Παιχνιδιών». Αποτελεί μια εξαιρετική απασχόληση για 
παιδιά, καθώς καλλιεργεί τη δημιουργική σκέψη, βελτιώνει 
τη μνήμη και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ενώ 
αυξάνει τη συγκέντρωση και την υπομονή. 

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν τις βασικές κινήσεις και 
θα προσπαθήσουν να τις εφαρμόσουν σε παιχνίδια 
εξάσκησης.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Μαριάννα Στεφανίδη,               
FIDE Instructor 
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Δραστηριότητες για παιδιά

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ
Δραστηριότητες για παιδιά

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

Σε αυτόν τον αγώνα τα παιδιά διαγωνίζονται με ποδήλατα 
ισορροπίας σε ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Νικητής 
είναι αυτός που θα τερματίσει πιο γρήγορα, κερδίζοντας 
ένα κανονικό ποδήλατο με πετάλια! Οι μικροί μας φίλοι 
έρχονται με τα ποδήλατά τους, ενώ είναι υποχρεωτική η 
χρήση κράνους.

Δεν απαιτείται προηγούμενη αγωνιστική ή αθλητική 
εμπειρία. Όλους τους συμμετέχοντες θα τους περιμένει το 
δικό τους αναμνηστικό δίπλωμα και μια έκπληξη. 

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Mbike

Walker Race

Κυριακή 4/6    
Σάββατο 22/7     
18.45-19.45

(για παιδιά ηλικίας 5+ 
ετών)

(έως 25 συμμετοχές)

ΞΕΦΩΤΟ

Η capoeira, μια αρκετά δημοφιλής τέχνη που έρχεται 
από τη Βραζιλία, είναι πολυδιάστατη. Μελετώντας κανείς 
τη δομή της, συμπεραίνει πώς μπορεί να αποτελέσει ένα 
ολοκληρωμένο και συνάμα διασκεδαστικό παιδαγωγικό 
εργαλείο, αφού βοηθάει το παιδί να εξελιχθεί κινητικά, 
ψυχοκινητικά, ψυχοσυναισθηματικά και ψυχοκοινωνικά. 
Έχοντας στόχο την αρμονία μέσα στη «μάχη – luta», το παιδί 
χρησιμοποιεί επιθετικές κινήσεις αλλά με έλεγχο, χωρίς 
πρόθεση να χτυπήσει τον συμπαίκτη του, ενώ το γεγονός ότι 
στην capoeira δεν υπάρχει νικητής ή χαμένος, στρέφει την 
προσοχή στη συνεργασία και όχι στον ανταγωνισμό. 

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Quilombo Cultural Center

Capoeira για παιδιά 

1

Οι μικροί ποδηλάτες εκπαιδεύονται! Σε μια ειδικά 
διαμορφωμένη πίστα και με την παρουσία έμπειρων 
εκπαιδευτών, παιδιά ηλικίας 4-8 ετών μαθαίνουν ποδήλατο: 
Εξοικειώνονται με τα μέρη του ποδηλάτου, ποδηλατούν 
με ασφάλεια, γνωρίζουν τις βασικές τεχνικές και, κυρίως, 
κάνουν αυτό που αγαπούν περισσότερο – ποδήλατο! 
Ακόμα, για τα παιδιά ηλικίας 2-4 ετών, θα υπάρχει ειδικός 
χώρος εκμάθησης με ποδήλατα ισορροπίας, με τα οποία 
θα ανακαλύψουν τη χαρά της ισορροπίας σε δύο ρόδες.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: MBike

Μικροί ποδηλάτες  
Σάββατο 3/6            
17.00-20.00

(για παιδιά 2-8 ετών)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Το χούλα χουπ αποτελεί ένα διαχρονικό παιχνίδι για παιδιά. 
Πόσοι όμως γνωρίζουμε ότι συμβάλλει στον συντονισμό, 
στην ισορροπία του σώματος και στην εγρήγορση του 
μυαλού;

Στο εργαστήριο αυτό τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να 
πειραματιστούν με ποικίλους τρόπους με το αγαπημένο 
τους παιχνίδι και να γυμνάσουν σώμα και πνεύμα 
διασκεδάζοντας! 

Θα υπάρχουν διαθέσιμα χούλα χουπς για όλους τους 
συμμετέχοντες. 

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Sunny Diz

Hoop Dance Party
Κυριακή 2/7  
19.00-20.30

(για παιδιά 6-12 ετών)

(έως 20 συμμετοχές)

ΝΟΤΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

3

Σάββατο 15/7      
11.00-13.00

(για παιδιά 2,5-5 ετών)

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

21
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Δραστηριότητες για παιδιά

ΦΥΣΗ

Δραστηριότητες για παιδιά

ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ

Ένα ταξίδι στον μαγευτικό κόσμο της φύσης, εκεί όπου 
τα δέντρα, τα πουλιά, τα ζώα, τα λουλούδια, η θάλασσα 
κι ο ουρανός ζωντανεύουν και μας λένε παραμύθια 
και τραγούδια. Μέσα από διαδραστικά παραμύθια και 
μουσικοκινητικά παιχνίδια, γονείς και παιδιά θα ζήσουν μία 
ώρα κοινής εμπειρίας και απόλαυσης.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αντωνία Βέλλιου, Αφηγήτρια, 
Μουσικοπαιδαγωγός, Ιφιγένεια Κακριδώνη, Αφηγήτρια, 
Μουσικοπαιδαγωγός

Της αγκαλιάς τα παραμύθια:   
Ένα σεργιάνι στην αγκαλιά της γης

Τρίτη 6/6  
18.30-19.30

(για παιδιά 2-3,5 ετών 
και τους γονείς τους 
(έως 15 συμμετοχές)
(με προεγγραφή στο 
SNFCC.org/events)

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ 
ΚΗΠΟΣ

12

Μια βουτιά σε αφηρημένα σχήματα και πινελιές! Στο 
εργαστήριο ελεύθερης δημιουργικής απασχόλησης, παιδιά 
όλων των ηλικιών εμπνέονται από τις μεγάλες φόρμες του 
Αμερικανού εξπρεσιονιστή καλλιτέχνη Franz Kline και τις 
αποτυπώνουν ζωγραφικά.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Χρίστινα Τσινισιζέλη, Εικαστικός

Ελεύθερη δημιουργική απασχόληση: 
Βουτιά στη σύγχρονη τέχνη!

Σάββατο 3, 10/6 
Κυριακή 4, 11/6

18.00-21.00 

(για παιδιά όλων των 
ηλικιών και τους γονείς 
τους)

(έως 30 συμμετοχές 
ανά 30’)

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 
ΕΒΕ

13

Σχήματα φύλλων και λουλουδιών γίνονται σφραγίδες! Στο 
εργαστήριο αυτό φτιάχνουμε σφραγίδες παρατηρώντας 
τα δέντρα και τα φυτά του Πάρκου, έχοντας μια ωραία 
αφορμή για να μάθουμε να τυπώνουμε πολύχρωμες 
συνθέσεις λουλουδιών πάνω σε ύφασμα και χαρτί, κάτω 
από τον καλοκαιρινό ήλιο στο ΚΠΙΣΝ.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Δάφνη Κουρή, Εικαστικός

Σφραγίδες στο Πάρκο 

12

Παρασκευή 9/6  
18.30-20.00

(για παιδιά 7-11 ετών)

(έως 20 συμμετοχές)

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ 
ΚΗΠΟΣ

Οι Κηπουροί του Πάρκου  
Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο στο Πάρκο μας συνεπαίρνουν 
τα χρώματα και οι μυρωδιές των λουλουδιών και των 
λαχανικών, αλλά και οι ήχοι των εντόμων! Οι κηπουροί του 
πάρκου είναι έτοιμοι να αναλάβουν δράση και αυτούς τους 
μήνες, εξερευνούν το Πάρκο, αναζητούν λουλούδια της 
εποχής, παρατηρούν τους νέους καρπούς να μεγαλώνουν, 
φροντίζουν και γεύονται τα ώριμα λαχανικά από τον 
Λαχανόκηπο, κάνουν ασκήσεις γεωμετρίας πάνω στο 
έδαφος, μέσα από ένα συναρπαστικό ταξίδι εξερεύνησης, 
παιχνιδιού και ανακάλυψης του Πάρκου. 

Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να φοράνε καπέλο και 
να έχουν μαζί τους νερό. 

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Σταυρούλα Κατσογιάννη, 
Γεωπόνος-Aρχιτέκτων τοπίου MSc, Σταμάτης Καβασίλης, 
Γεωπόνος-Εδαφολόγος

Κυριακή 4, 11/6 
Κυριακή 2, 9, 
16, 23, 30/7                   
10.00-11.30

Τετάρτη                      
5, 12, 19, 26/7                   
19.00-20.30

(για παιδιά 5-9 ετών)

(έως 15 συμμετοχές)

ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

3

Όταν τα σπίτια κυματίζουν, οι ταράτσες πρασινίζουν, 
τα παράθυρα συνομιλούν με δέντρα, τότε συναντούμε 
τον χρωματιστό κόσμο του Αυστριακού ζωγράφου και 
αρχιτέκτονα Friedensreich Hundertwasser! Στο εργαστήριο 
ελεύθερης δημιουργικής απασχόλησης, παιδιά όλων 
των ηλικιών ανακαλύπτουν τα μοναδικά έργα του και 
εκφράζονται εικαστικά.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Χρίστινα Τσινισιζέλη, Εικαστικός

Ελεύθερη δημιουργική απασχόληση: 
Αρχιτεκτονική… με τέχνη!

Τρίτη 4, 11, 18, 25/7 
18.00-21.00

ΒΕΡΑΝΤΑ ΦΑΡΟΥ

Παρασκευή 7, 
14, 21, 28/7                  
11.00-14.00

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 
ΕΒΕ

(για παιδιά όλων των 
ηλικιών και τους γονείς 
τους)

(έως 30 συμμετοχές 
ανά 30’)

13
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Δραστηριότητες για παιδιά

ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ

Δραστηριότητες για παιδιά

ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ

Μνήμες καλοκαιριού
Ένα αυτοσχεδιο παιχνίδι μνήμης για όλη την οικογένεια! 
Τα παιδιά καλούνται να αποτυπώσουν αγαπημένες 
καλοκαιρινές αναμνήσεις και συνήθειες σε λευκές κάρτες 
από χαρτόνι. Επαναλαμβάνουν τη ζωγραφιά τους με σκοπό 
να δημιουργηθεί το γνωστό σε όλους παιχνίδι μνήμης. Οι 
ζωγραφιές ανακατεύονται, τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες 
και το παιχνίδι ξεκινά! 

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Playroom 

Σάββατο 1, 8, 15,     
22, 29/7 
18.30-19.30

(για παιδιά 5-8 ετών  
και τους γονείς τους) 

(έως 30 συμμετοχές)

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ 
ΚΗΠΟΣ

12

Γνωρίζουμε τα μυστικά της κατασκευής των ελληνικών 
καϊκιών, που τείνουν να εξαφανιστούν από τις θάλασσές 
μας. Χρησιμοποιώντας χρωματιστά κομμάτια ξύλου σε 
διάφορα σχήματα, συνθέτουμε τρισδιάστατα πάζλ που 
θυμίζουν καΐκια και εικονογραφούμε ιστορίες με ήρωες 
τα καΐκια, δημιουργώντας αφαιρετικά κολλάζ γεωμετρικών 
σχημάτων.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Playroom

Ιστορίες καϊκιών 
Κυριακή 4, 11/6  
11.30-12.30

(για παιδιά 3-5 ετών και 
τους γονείς τους) 

(έως 30 συμμετοχές) 

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 
ΕΒΕ

13

Με το 1, με το 2, με το 3! Ξεκινάμε!
Ένα ατέρμονο ταξίδι στον μαγικό κόσμο της τέχνης και των 
συναισθημάτων ξεκινά, με επιβάτες τους λιλιπούτειους 
φίλους και τους γονείς τους στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος!

Χρησιμοποιώντας ως βαλίτσες τα βασικά υλικά των 
εικαστικών τεχνών, το χρώμα, τη γραμμή και το σχήμα, 
και ως διαβατήρια τους ήχους και τις μυρωδιές του 
περιβάλλοντος χώρου, τα παιδιά μέσα απ’ το παιχνίδι, τη 
δημιουργία και τα πειράματα, διεγείρουν τις αισθήσεις 
τους, ανακαλύπτουν συναισθήματα, γνωρίζουν το σώμα 
τους και κατανοούν τον κόσμο καλύτερα.

Ο κύκλος των προγραμμάτων μπορεί να παρακολουθηθεί 
ολόκληρος ή και ανά πρόγραμμα ξεχωριστά. 

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Ειρήνη Περσίδου , 
Ιστορικός Τέχνης, Εμψυχώτρια, Αθανασία Μουλιού, 
Βρεφονηπιαγωγός, Εμψυχώτρια

Πέμπτη 6, 13, 20, 27/7 
18.30-19.30

(για παιδιά 1-3 ετών και 
τους γονείς τους)

(έως 35 συμμετοχές)

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ 
ΚΗΠΟΣ

12
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Δραστηριότητες για ενήλικες

ΑΘΛΗΤΙΣΜOΣ & ΕΥΕΞIΑ

Σκοπός του προγράμματος είναι η γνωριμία μικρών 
και μεγάλων με το άθλημα του καγιάκ, βασισμένη 
στο περιεχόμενο και τη δομή των προγραμμάτων της 
Ομοσπονδίας Κανόε-Καγιάκ. Η επαφή με το νερό στις 
εγκαταστάσεις του Καναλιού αποτελεί μια ιδιαίτερη 
ευκαιρία να γνωρίσει κανείς το ΚΠΙΣΝ κωπηλατώντας!

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος 

Καγιάκ στο Κανάλι 
Σάββατο 3, 10/6                  
15, 22, 29/07                
Κυριακή 4, 11/6                    
16, 23,30/07        
17.30-20.00

(για παιδιά 12+ και 
ενήλικες)

(έως 15 συμμετοχές 
ανά 30’)

*με προεγγραφή στο 
SNFCC.org/events

KANAΛΙ

18

Δραστηριότητες για ενήλικες

ΑΘΛΗΤΙΣΜOΣ & ΕΥΕΞIΑ

Καθηγητές φυσικής αγωγής με προπονητική εμπειρία θα 
βρίσκονται καθημερινά στους χώρους των υπαίθριων 
οργάνων από τις 07.30 έως τις 09.30, και από τις 
18.30 έως τις 21.30. Οι ασκούμενοι που ενδιαφέρονται 
μπορούν να λάβουν συμβουλές και καλές πρακτικές 
και να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα αξιολόγησης της 
φυσικής τους κατάστασης. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του 
προπονητή θα σχεδιαστεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα, 
που θα περιλαμβάνει αερόβια άσκηση, μυϊκή ενδυνάμωση, 
ασκησιολόγιο ευλυγισίας και αποθεραπείας. 

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας

Κάθε Δευτέρα -                         
Παρασκευή  

*Για πληροφορίες 
σχετικά με τον τόπο, 
τις ημερομηνίες και τις 
ώρες διεξαγωγής, δείτε 
στη σελ. 55

Ένας δημιουργικός τρόπος εκγύμνασης εμπνευσμένος 
από τον Joseph Pilates που μας βοηθάει στη διατήρηση 
της σωστής στάσης σώματος και συντελεί στη βελτίωση 
της ευλυγισίας, της δύναμης, της ελαστικότητας και της 
ισορροπίας. Οι συνολικά 500 ασκήσεις της μεθόδου είναι 
κατάλληλες για άντρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, 
αρχάριους και προχωρημένους. Πραγματοποιείται πάνω σε 
στρώματα και με ειδικά όργανα γυμναστικής (δαχτυλίδια, 
λάστιχα, μπάλες). Η μέθοδος pilates δίνει έμφαση στην 
ενδυνάμωση του κέντρου του σώματος και επικεντρώνεται 
στους κοιλιακούς, ραχιαίους και την πλάτη. Οι ασκήσεις 
pilates, εκτός από τη σωματική εκγύμναση, βοηθούν στη 
βελτίωση της διάθεσης, στη μείωση των συμπτωμάτων της 
κόπωσης και στην αποβολή του στρες.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Mat Pilates
Δευτέρα            
Τετάρτη              
Πέμπτη         
Παρασκευή  

*Για πληροφορίες 
σχετικά με τον τόπο, 
τις ημερομηνίες και τις 
ώρες διεξαγωγής, δείτε 
στη σελ. 55

Με τη yoga συνδέουμε την κινητικότητα του σώματος με την 
πνευματική διεργασία, με ήπιες πρακτικές που περιλαμβάνουν 
αναπνοές, asanas και χαλάρωση στο τέλος κάθε 
μαθήματος. Μέσω της ήρεμης και ελεγχόμενης αναπνοής, 
οι συμμετέχοντες αποκτούν πνευματική ηρεμία, αυτοέλεγχο 
και αυτοσυγκέντρωση τόσο για τη σωστή εκτέλεση της 
άσκησης, όσο και για την ανάπτυξη θετικής σκέψης, με στόχο 
την καθημερινή βελτίωση σε όλα τα επίπεδα. Οι ασκούμενοι 
θα πρέπει να φορούν άνετα ρούχα, να φέρουν το δικό τους 
στρώμα yoga, όπως επίσης και μια κουβερτούλα για να 
καλύψουν το σώμα τους κατά τη διάρκεια της χαλάρωσης.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Yoga 
Κάθε Δευτέρα                
Τρίτη                   
Πέμπτη         
Παρασκευή  

*Για πληροφορίες 
σχετικά με τον τόπο, 
τις ημερομηνίες και τις 
ώρες διεξαγωγής, δείτε 
στη σελ. 54
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Δραστηριότητες για ενήλικες

ΑΘΛΗΤΙΣΜOΣ & ΕΥΕΞIΑ

Το Tai Chi είναι μια αρχαία κινέζικη πολεμική τέχνη, η οποία 
έχει εξελιχθεί σήμερα σε μία ευχάριστη μορφή άσκησης. 
Πρόκειται για μια σειρά από κινήσεις που εκτελούνται με 
ένα αργό, εστιασμένο τρόπο και συνοδεύεται από βαθιά 
αναπνοή. Βοηθά στη μείωση του στρες και του άγχους, 
καθώς και στην αύξηση της ευελιξίας και της ισορροπίας. 
Το Tai Chi είναι χαμηλής έντασης και ασκεί ελάχιστη πίεση 
στους μυς και τις αρθρώσεις, γεγονός που το καθιστά 
ασφαλές για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα φυσικής 
κατάστασης.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Tai Chi 
Τρίτη                   
Σάββατο

*Για πληροφορίες 
σχετικά με τον τόπο, 
τις ημερομηνίες και τις 
ώρες διεξαγωγής, δείτε 
στη σελ. 55

Δραστηριότητες για ενήλικες

ΑΘΛΗΤΙΣΜOΣ & ΕΥΕΞIΑ

Ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου παρουσιάζει μια σειρά 
από διαδραστικές ιστιοπλοϊκές δράσεις, με διαφορετικούς 
τύπους σκαφών τόσο μέσα στο Κανάλι, όσο και στη στεριά, 
με καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά και ενήλικες.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι
Σάββατο 3, 10/6       
1, 8, 15, 22, 29/7  
Κυριακή 4, 11/6         
2, 9, 16, 23, 30/7                   
11.00-12.00          
13.00-14.00

(για ενήλικες και 
εφήβους άνω των 17 
ετών)

(έως 15 συμμετοχές 
ανά 30’)

*με προεγγραφή στο 
SNFCC.org/events

KANAΛΙ

18

Ένα άθλημα ψυχικής ευεξίας και κοινωνικής συνοχής. 
Πρόκειται για ένα ευχάριστο παιχνίδι τεχνικής ακρίβειας, 
συντονισμού, συγκέντρωσης, αυτοπεποίθησης, το οποίο 
εξελίσσεται σε ανοικτό χώρο. Οι αγωνιζόμενοι, ένας 
εναντίον ενός ή και σε ομάδες, γίνονται αντίπαλοι, 
προσπαθώντας να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν πιο κοντά 
έναν στόχο, πετώντας σιδερένιες μπάλες.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος 

Petanque 

19

Σάββατο 3, 10/6 
1, 8, 15, 22, 29/7       
18.00-20.00

ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ

Το σκάκι χαρακτηρίστηκε από την αρχή της δημιουργίας 
του ως το «Παιχνίδι των Βασιλέων», ενώ με την πάροδο 
των χρόνων κέρδισε επάξια τον τίτλο του «Βασιλιά των 
Παιχνιδιών». Αποτελεί μια χρήσιμη απασχόληση για 
κάθε ενήλικα, καθώς αυξάνει τη δημιουργικότητα και 
εφευρετικότητα, ενισχύει τη μνήμη και βελτιώνει την κριτική 
ικανότητα. 

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν τις βασικές αρχές και κινήσεις, 
θα λύσουν ασκήσεις για αρχάριους παίκτες, ενώ στο τέλος 
του μαθήματος θα ακολουθήσουν παιχνίδια μεταξύ των 
συμμετεχόντων.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Μαριάννα Στεφανίδη, FIDE 
Instructor

Σκάκι: Εισαγωγή στους Κανόνες του 
παιχνιδιού – Προπόνηση Αρχαρίων 

Σάββατο 10/6     
18.45-19.45 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ 
ΚΗΠΟΣ

Δευτέρα 10, 17/7     
18.45-20.45

ΠΕΥΚΩΝΑΣ

(έως 20 συμμετοχές)

212
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Δραστηριότητες για ενήλικες Δραστηριότητες για ενήλικες

ΧΟΡOΣΑΘΛΗΤΙΣΜOΣ & ΕΥΕΞIΑ

Το Penny Marathon ξεκίνησε στην Αθήνα το 2012 
από την πρωτοβουλία δυο Ελληνο-Αυστραλών. Χωρίς 
να είναι καν δρομείς, αποφάσισαν να ξεκινήσουν μια 
δράση προκειμένου να στρέψουν την προσοχή του 
κόσμου προς τα αδέσποτα ζώα, ο συνολικός αριθμός 
των οποίων σε όλο τον πλανήτη ξεπερνάει τα 600 
εκατομμύρια. Ο μαραθώνιος πήρε το όνομά του από 
την Penny, ένα σκυλί που, όπως χιλιάδες άλλα, δεν 
κατάφερε να επιβιώσει στους δρόμους της Αθήνας.

Οι συμμετέχοντες στον μαραθώνιο, που γίνεται προς 
τιμήν των αδέσποτων ζώων της χώρας μας και των 
εθελοντών που δίνουν τη ζωή τους γι’ αυτά, τρέχουν, 
κολυμπούν, ποδηλατούν και κάνουν stand up paddle σε 
σύνολο 42 χιλιομέτρων.

Το ΚΠΙΣΝ θα φιλοξενήσει τα τελευταία 10 χιλιόμετρα 
του Penny Marathon, όπου οι συμμετέχοντες μπορούν 
να τρέξουν ή να ποδηλατήσουν. Μάλιστα, στα τελευταία 
2 χιλιόμετρα, μπορούν να συμμετέχουν και σκυλιά μαζί 
με τους κηδεμόνες τους!

Περισσότερες πληροφορίες:  
www.pennymarathon.com

Penny Marathon
Κυριακή 16/7 
09.00

Σημείο εκκίνησης:
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Το hoop dance είναι μια από τις πιο διασκεδαστικές μεθόδους 
εκγύμνασης. Σε ανοικτούς  χώρους  αποκτά απεριόριστες 
δυνατότητες, καλώντας τον χορευτή, ανεξαρτήτως ηλικίας και 
φυσικής κατάστασης, να εξερευνήσει τη σχέση με το σώμα 
του, τον χώρο γύρω του και το στεφάνι του χούλα χουπ ως 
προέκταση του εαυτού του.

Στο εργαστήριο Open Air Hoop Dance θα μάθουμε 
βασικές κινήσεις του hoop dance, τεχνικές ροής, και να 
εκμεταλλευτούμε τους χώρους του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος 
για να εκφραστούμε με τα πολύχρωμα στεφάνια!

Θα υπάρχουν διαθέσιμα χούλα χουπ για τους συμμετέχοντες.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Sunny Diz

Open Air Hoop Dance
Εργαστήριο χορού με χούλα χουπ

Σάββατο 10/6                      
Δευτέρα 24/7                    
19.30-21.00

(έως 20 συμμετοχές)

ΝΟΤΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

3

H διατήρηση των παραδοσιακών χορών αποτελεί το έναυσμα 
του εργαστηρίου αυτού. μέσα από τη διδασκαλία του 
χορού, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν ποικίλες λαογραφικές 
πληροφορίες, ενώ παράλληλα τονώνουν την αίσθηση της 
συνεργασίας και της ομαδικότητας.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: 
Θέατρο Ελληνικών Χορών 'Δόρα Στράτου'

Εργαστήρι παραδοσιακών χορών
Πέμπτη 6, 13, 20, 27/7 
19.00-20.30

(έως 25 συμμετοχές)

ΝΟΤΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

3
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ΧΟΡΟΣ
Δραστηριότητες για ενήλικες

ΦΥΣΗ

Η επιτυχημένη σειρά των Social Ballrooms συνεχίζεται! Κάθε 
μήνα, αρχάριοι και προχωρημένοι χορευτές κάθε ηλικίας 
συγκεντρώνονται στο ΚΠΙΣΝ σε ένα μάθημα χορού ανοιχτό 
για όλους! Το Social Ballroom φέρνει χορούς και μουσικές 
από όλο τον κόσμο, ενώ δίνει την ευκαιρία σε όλους να 
τους δοκιμάσουν. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται υπό 
την επίβλεψη έμπειρων δασκάλων, ενώ μετά το σεμινάριο, 
ακολουθεί πάρτυ στο οποίο όλοι οι χορευτές, ανεξαρτήτως 
επιπέδου, μπορούν να δοκιμάσουν τις κινήσεις τους.

Αυτόν τον μήνα, το Tango Acropolis θα μετατρέψει τον χώρο 
της Αγοράς σε μια τεράστια πίστα που θα φιλοξενήσει το 
Tango. Για όσους θέλουν να γνωρίσουν τα πρώτα βήματα 
του πιο αισθαντικού χορού, η εκδήλωση θα ξεκινήσει με 
ανοιχτό μάθημα από έμπειρους επαγγελματίες χορευτές 
και δασκάλους, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει ανοιχτή 
milonga (χορός για όλους) με τη συνοδεία ζωντανής 
πενταμελούς ορχήστρας και με προσκεκλημένους όλους 
όσοι θέλουν να ζήσουν μια αξέχαστη ρομαντική βραδιά κάτω 
από το φως της καλοκαιρινής πανσελήνου!

Athens Tango Ensemble
Δήμος Βουγιούκας: Μπαντονεόν, ακορντεόν-
ενορχηστρώσεις
Λία Σελαλματζίδη: Βιολί
Παναγιώτης Μάρκος: Πιάνο
Δημήτρης Κουφογιώργος: Κιθάρα
Κώστας Αρσένης: Κοντραμπάσο

Social Ballroom: Fullmoon Tango
Με τους Tango Acropolis

Κυριακή 9/7 
20.30 (Μάθημα),  
21.30 (Πάρτυ-Milonga)

ΑΓΟΡΑ

14

Μέσα από μια ξενάγηση στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, 
εξερευνήστε τη μαγευτική χλωρίδα του και μάθετε πώς να 
αναγνωρίζετε τα φυτά με βάση την επιστήμη. Σε ένα μικρό 
μάθημα βασικής βοτανικής και ταξινόμησης, το κοινό θα 
μάθει πώς να αναγνωρίσει τις βασικές οικογένειες και τα 
γένη των φυτών που θα συναντήσει στον κήπο. Επίσης, θα 
αναγνωρίσει τη βιολογία πίσω από τις συμπεριφορές που 
έχουν αναπτύξει κάποια φυτά για την επιβίωση τους στο 
Μεσογειακό κλίμα.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Ίζαμπελ Σάντερς, Κηπολόγος – 
Φυτοκόμος

Γίνετε κι εσείς φυτολόγοι
Τρίτη 6/6 
18.30-20.00

(έως 13 συμμετοχές)

Σημείο εκκίνησης: 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
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Δραστηριότητες για ενήλικες

ΦΥΣΗ
Δραστηριότητες για ενήλικες

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τετάρτη 7/6         
18.00-20.00

(έως 20 συμμετοχές)

ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ- 
2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΒΕ

Ασφαλής και σωστή χρήση ενός 
προσωπικού προφίλ στα Social Media
Το Facebook πλέον έχει εξελιχθεί στο βασικότερο μέσο 
επικοινωνίας με τους φίλους και την οικογένεια, ενώ 
συμβάλλει στη διατήρηση μιας καθημερινής επαφής παρά 
τη φυσική απόσταση. Εάν μέχρι τώρα δεν είχατε κάποιο 
προφίλ online ή δεν είστε σίγουροι αν το χρησιμοποιείτε 
με σωστό τρόπο, αυτό το σεμινάριο είναι το κατάλληλο 
για εσάς. Θα συζητηθεί πώς χρησιμοποιούμε με τον πιο 
ασφαλή και σωστό τρόπο τα social media, ενώ θα δοθούν 
απαντήσεις σε ερωτήματα, όπως πώς δημιουργούμε ένα 
προσωπικό προφίλ, εάν είναι δωρεάν η χρήση αυτών των 
μέσων, πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα μας και άλλα.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Εύη Κατσουλιέρη, Product 
Marketing Manager 

13

Στα βήματα του Μονέ! Σχέδιο στο Πάρκο
Στο εργαστήρι αυτό ακολουθούμε τα βήματα των 
υπαιθριστών καλλιτεχνών του 19ου αιώνα (Σχολή 
της Μπαρμπιζόν και Ιμπρεσιονιστών ζωγράφων) και 
σχεδιάζουμε στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.

Μέσα από τα έργα σημαντικών δημιουργών όπως οι 
Degas, Renoir, Monet, Van Gogh, Courbet, ανακαλύπτουμε 
ότι η προκαταρτική μελέτη της φύσης γίνεται από τους 
καλλιτέχνες με τη μορφή «Σπουδής», δηλαδή σχεδιαστικών 
σημειώσεων.

Βγαίνουμε στο Πάρκο, παρατηρούμε τη μορφολογία του 
φυσικού τοπίου, αποτυπώνουμε τα παιχνιδίσματα του 
φωτός και της σκιάς και γνωρίζουμε βασικές τεχνικές 
του ελευθέρου σχεδίου χρησιμοποιώντας αποκλειστικά 
ξηρά και μη υδατοδιαλυτά υλικά (κάρβουνο, γραφίτη, 
ξυλομπογιές, λαδοπαστέλ κ.λπ.) σε χαρτί.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Γεωργία Χατζηβασιλειάδη, 
Εικαστικός ΜΑ, ΜFA

Τετάρτη 5, 
12, 19, 26/7                   
18.00-20.00 

(έως 15 συμμετοχές)

Σημείο συνάντησης:  
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΒΕ

13

Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 65+
Καθώς η τεχνολογία έχει διευκολύνει, και την ίδια 
στιγμή κατακλύσει, τη σύγχρονη καθημερινότητά μας, 
το ΚΠΙΣΝ προσφέρει την ευκαιρία μιας πρώτης επαφής 
με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε όσους δεν είναι 
εξοικειωμένοι με τη χρήση τους. Τα μαθήματα υπολογιστών 
απευθύνονται σε χρήστες χωρίς προηγούμενη εμπειρία, 
οι οποίοι επιθυμούν να μάθουν τις κύριες λειτουργίες 
του υπολογιστή, τη χρήση βασικών προγραμμάτων και την 
πλοήγηση στο διαδίκτυο, γνώσεις που θα τους βοηθήσουν 
στη διεκπεραίωση απλών εργασιών. Μέσα από απλά και 
πρακτικά βήματα εκμάθησης, το πρόγραμμα απευθύνεται 
σε αρχάριους χρήστες ηλικίας 65+ και σε όσους 
επιθυμούν να λάβουν βασικές γνώσεις του αντικειμένου.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Εύη Κατσουλιέρη,  
Product Marketing Manager

Δευτέρα, Τετάρτη, 
Παρασκευή
11.00-12.00         
14.00-15.00 (για 
αρχάριους)

Τρίτη
11.00-12.00         
14.00-15.00                   
18.00-19.00 (για όσους 
έχουν παρακολουθήσει 
τον πρώτο κύκλο 
μαθημάτων)

Πέμπτη                 
11.00-12.00         
14.00-15.00               
(για όσους έχουν 
παρακολουθήσει 
τον πρώτο κύκλο 
μαθημάτων)

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

13

Ο θεραπευτικός κήπος είναι ένα ήρεμο τοπίο που αποπνέει 
ασφάλεια, σιγουριά και γαλήνη, που προσφέρει καταφύγιο, 
δημιουργική ενασχόληση, παρατήρηση, που βάζει τον 
ίδιο τον ασθενή να συμβιώσει, να ανακαλύψει ή να 
απελευθερώσει τη δυναμική του φυσικού περιβάλλοντος 
μέσα από τις αισθήσεις του.  Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος 
μπορεί να λειτουργήσει ως ένας τέτοιος θεραπευτικός 
κήπος. 

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Σταυρούλα Κατσογιάννη, 
Γεωπόνος – Αρχιτέκτων Τοπίου, Σταμάτης Καβασίλης, 
Γεωπόνος – Εδαφολόγος

Θεραπευτικοί κήποι
Τρίτη 11, 18, 25/7 
19.00-20.00

(για άτομα ηλικίας 65+)

(έως 15 συμμετοχές)

ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

3
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ΤΕΧΝΕΣ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ

Η πολυμορφία των γεωμετρικών σχημάτων που αναλύουν 
και συνθέτουν τον τρισδιάστατο χώρο, θα απασχολήσει 
τους συμμετέχοντες του εργαστηρίου. Με ειδικά χρώματα 
για υφάσματα και με υλικά ραπτικής και την τεχνική του 
patchwork, θα σχεδιάσουμε και θα ζωγραφίσουμε τις δικές 
μας κυβιστικές φόρμες σε ένα άσπρο καπέλο.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση:  
Θοδωρής Ζαφειρόπουλος,  
Κατερίνα Ζαφειροπούλου,  
Εικαστικοί 

Creative Accessories Workshops
Καπέλα: Αφιέρωμα στον Κυβισμό

Δευτέρα 3/7 
18.30-21.30

(έως 20 συμμετοχές)

(Με προεγγραφή στο 
SNFCC.org/events)

ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΒΕ

13

Creative Accessories Workshops   
Τσάντες: Αφιέρωμα στην Pop Art
Εμπνευσμένοι από εικόνες έργων του κινήματος της Pop 
Art, σχεδιάζουμε, συνθέτουμε, ζωγραφίζουμε και ράβουμε 
μια άσπρη, υφασμάτινη τσάντα. Τα βασικά υλικά ραπτικής 
(κλωστή, βελόνα, ψαλίδι, κουμπιά, χάντρες) και η τεχνική 
του patchwork που περιλαμβάνει υφάσματα διαφόρων 
υφών και χρωμάτων, θα δώσουν τη δυνατότητα στον κάθε 
συμμετέχοντα να δημιουργήσει μια τσάντα με προσωπικό 
ύφος και στυλ.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση:  
Θοδωρής Ζαφειρόπουλος,  
Κατερίνα Ζαφειροπούλου,  
Εικαστικοί

Πέμπτη 8/6 
18.30-21.30  

(Με προεγγραφή έως 
20 άτομα)

ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΒΕ

13
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Για αναλυτικές πληροφορίες για τις παραστάσεις,   
τα εισιτήρια και τις ημερομηνίες προπώλησης επισκεφθείτε το 
www.nationalopera.gr 

Αργύρης Κουνάδης, Το λαστιχένιο φέρετρο      
(1968 / 2003)
Μουσική διεύθυνση Νίκος Βασιλείου
Σκηνοθεσία Βίκτωρ Αρδίττης
Συμμετέχει το ERGON Ensemble και μέλη της Χορωδίας της ΕΡΤ

Γιώργος Κουμεντάκης, Έσσεται ήμαρ... (1986)
Στο πλαίσιο του Nostos Summer Festival του  
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Είσοδος ελεύθερη                          
με δελτία προτεραιότητας.
Μουσική διεύθυνση Ζωή Τσόκανου
Σκηνοθεσία  Έκτορας Λυγίζος
Συμμετέχει το ERGON Ensemble

Γιάννης Χρήστου, Αναπαραστάσεις (1967-1968)
Η κυρία με τη στρυχνίνη, Αναπαράστασις Ι: Ο βαρύτονος, 
Αναπαράστασις ΙΙΙ: Ο πιανίστας
Μουσική διεύθυνση Βλαδίμηρος  Συμεωνίδης
Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ευκλείδης
Με το dissonArt ensemble 
Συμμετέχει η Αθηναϊκή Συμφωνική Ορχήστρα Νέων ΑΣΟΝ.

Ανέστης Λογοθέτης, Expansion Dispersion, 
Parallaxe, Mantratellurium, Kybernetikon, 
Expansion - Kontraction (1960-1971)
Σκηνοθεσία Βασίλης Νούλας
Ερμηνεύει το dissonArt ensemble.

Γιάννης Χρήστου, Προμηθέας δεσμώτης (1963)
Μουσική διεύθυνση Χαράλαμπος Γωγιός
Σκηνοθετική επιμέλεια Ελένη Μποζά 
Συμμετέχουν σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του Εθνικού 
Θεάτρου και μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ.

Το μουσικό θέατρο αποτελεί μία από τις πιο παρεξηγημένες και 
παραμελημένες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης στη χώρα μας, 
τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες. Η ελληνική μουσικοθεατρική 
πρωτοπορία των δεκαετιών 1960-1980 θα αποτελέσει τη θεματική 
των πρώτων Ημερών Μουσικού Θεάτρου της Εναλλακτικής Σκηνής 
της ΕΛΣ, στο πλαίσιο των οποίων, θα παρουσιαστούν οι εξής 
παραγωγές:

Ημέρες μουσικού Θεάτρου
Το Μουσικό θέατρο της πρωτοπορίας στην Ελλάδα                               
των δεκαετιών 1960-1980

4 Ιουνίου – 11 Ιουλίου 2017
Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ - ΚΠΙΣΝ

4, 6/6                   
20.30

18/6
19.00 & 23.00

29, 30/6
20.30

4, 5/7
20.30

9, 11/7
20.30
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Η Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, θέλοντας να έρθει σε άμεση επαφή 
με ομάδες της Περιφέρειας που δραστηριοποιούνται στο πεδίο 
του μουσικού θεάτρου, εγκαινιάζει έναν κύκλο κοινών δράσεων 
με σχετικούς φορείς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ομάδες όπου 
συνυπάρχουν επαγγελματίες και ερασιτέχνες. Για το 2017 έχουν 
επιλεγεί τέσσερις φορείς της Περιφέρειας, που θα εργαστούν πάνω σε 
διαφορετικής κατεύθυνσης projects μουσικού θεάτρου. Οι φορείς είναι:

1. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης. Σε συνεργασία με τα Μουσικά Γυμνάσια 
Σιάτιστας και Πτολεμαΐδας.

2. Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου [ΣΜουΘ], Λάρισα.

3. Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα.

4. Ομάδα «Αντίβαρο», Ρέθυμνο.

Είσοδος ελεύθερη

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΙΑΣΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Συνάντηση φορέων και εργαστήρια
22-23/7
20.30

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
ΣΚΗΝΗ ΕΛΣ

EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Πάρκο των Οπεροφόρων
Τα σκουπίδια σου ο θησαυρός μου 
Κύκλος βιωματικών εργαστηρίων με θέμα το περιβάλλον,  
την ανακύκλωση και τα εικαστικά.
(έως 20 συμμετοχές ανά εργαστήριο)

Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι ελεύθερη  
και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Κρατήσεις θέσεων: 2130885742 (κα Πανάγου) 

Σάββατο 3/6 
11.00-13.00 
(για παιδιά 5-12 ετών)

Κυριακή 4/6
11.00-13.00  
(γ ια παιδιά 5-12 ετών)

ΝΟΤΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
Χώρος συνάντησης 
συμμετεχόντων: 
Information desk/
Πληροφορίες ΚΠΙΣΝ

3

Η νοσταλγική επιστροφή σε μια χρονική περίοδο που γνωρίζουμε με τη 
διαμεσολάβηση αφηγήσεων, ήχων, εικόνων και αισθήσεων, μέσα από 
έργα τέχνης και πολιτισμού που έρχονται από ένα ιδεατό παρελθόν, 
είναι η κύρια δύναμη του ρετρό, που επιστρέφει δυναμικά στην εποχή 
μας και επαναπροσδιορίζει τη σχέση μας με όλα αυτά που μάθαμε να 
θεωρούμε παρωχημένα. 

Η Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, αναγνωρίζοντας όχι μόνο την επιτυχία, 
αλλά και τη δημιουργική ουσία του ρετρό, καθιερώνει ένα ετήσιο 
καταιγιστικό φεστιβάλ ρετρό, τη Ρετρομανία. Tην Κυριακή 16 Ιουλίου 
2017, από το πρωί μέχρι το βράδυ, μια σειρά από ετερόκλητες 
εκδηλώσεις θα συμπεριλάβουν κάθε δυνατή εκδοχή του ρετρό: από τις 
χοροεσπερίδες στην οπερέτα, από τα Φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού 
στο karaoke, από τις στρατιωτικές μπάντες στις ορχήστρες σαλονιού, 
από την τζαζ στο ρεμπέτικο. 

Καμία εκδοχή του ρετρό δεν είναι ξένη στη Ρετρομανία που θα 
αναπτυχθεί στους χώρους της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο 
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, γεμίζοντας με νοσταλγία, αλλά 
και χιούμορ, κάθε γωνία τους.

ΡΕΤΡΟΜΑΝΙΑ 2017
16/7 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
ΣΚΗΝΗ ΕΛΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΝΙΑΡΧΟΣ
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Περιπέτειες από σημείο σε σημείο
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 2017

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζει το Δίκτυο Ελληνικών 
Βιβλιοθηκών (ΔΕΒ) και τη φετινή Καλοκαιρινή Εκστρατεία με θέμα 
«Περιπέτειες από σημείο σε σημείο», που θα πραγματοποιηθεί από 
τις 15 Ιουνίου έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2017 σε όλη την Ελλάδα. 
Εκπρόσωποι της ΕΒΕ αλλά και συνεργαζόμενων δημόσιων και 
δημοτικών βιβλιοθηκών, μοιράζονται την εμπειρία και τους στόχους 
τους για την προώθηση της ανάγνωσης και της δημιουργικότητας σε 
παιδιά και εφήβους.

150 βιβλιοθήκες, 3.195 δημιουργικά εργαστήρια, 62.313 παιδιά, 
1.671 εμψυχωτές, 117.217 δανεισμοί βιβλίων και χιλιάδες 
αναμνήσεις συνέθεσαν την επιτυχία της περσινής Καλοκαιρινής 
Εκστρατείας, που διοργάνωσε το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών 
υπό την καθοδήγηση της ΕΒΕ. Φέτος η Εθνική Βιβλιοθήκη 
προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα παιχνίδι σύνθεσης 
γύρω από διαφορετικά σημεία: σημεία εκκίνησης, σημεία στίξης, 
σημεία καμπής, σημεία ισορροπίας, σημεία των καιρών, σημεία του 
ορίζοντα, σημεία και τέρατα. 

Οι βιβλιοθήκες αποτελούν σημεία γύρω από τα οποία πλέκονται 
ιστορίες, μεγαλώνουν παιδιά, γεννιούνται δυνατότητες, χτίζονται 
κοινότητες. Είναι σημεία συνάντησης. Τα σημεία των βιβλιοθηκών 
συνδέονται μεταξύ τους και δημιουργούν δίκτυα. Το Δίκτυο 
Ελληνικών Βιβλιοθηκών αναπτύσσεται ως ένα δυναμικό σύνολο, 
μεγαλύτερο από το άθροισμα των μελών του. Κομβικό σημείο του 
ΔΕΒ είναι η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, η οποία το 2017 
διανύει μία απόσταση τόσο γεωγραφική όσο και συμβολική, από 
ένα σημείο σε ένα άλλο, από το Βαλλιάνειο στο ΚΠΙΣΝ, από το 
αναλογικό στο ψηφιακό, από το εθνικό στο οικουμενικό, από το 
παρελθόν στο μέλλον.

Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες: Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών network.nlg.gr 
Hashtag διοργάνωσης: #ΚΕ2017gr

Παρακολουθείστε την προετοιμασία της ιστορικής μετακόμισης 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο νέο της σπίτι, μέσα 
από την ιστοσελίδα μετάβασης transition.nlg.gr και τη σελίδα 
facebook.com/NLGreece. 

Εθνική 
Βιβλιοθήκη
της Ελλάδος

15/6 
18.00 - 22.00

ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΒΕ

13
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Δευτέρα - Κυριακή               
Εκθέσεις

06.00-00.00

Piece by Piece:       
Έκθεση Renzo Piano 
Building Workshop
ΦΑΡΟΣ (σελ.22-23)

06.00-00.00

Έκθεση Φωτογραφίας
Γιάννη Μπεχράκη
2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΒΕ (σελ.24)

06.00-00.00

Κύπελλο Σπύρου Λούη
ΥΠΟΔΟΧΗ (σελ.25)

Δευτέρα - Κυριακή

Ξεναγήσεις*
Πληροφορίες (σελ.64)

Σάββατο 3, 10/6                          
15, 22, 29/7

Κυριακή 4, 11/6                         
16, 23, 30/7

17.30-20.00 | Αθλητισμός και Ευεξία    

Καγιάκ στο Κανάλι  
(για παιδιά 12+ 
και ενήλικες)*                   
ΚΑΝΑΛΙ (σελ.28, 37)

Σάββατο 3, 10/6                            
1, 8, 15, 22, 29/7

Κυριακή 4, 11/6                           
2, 9, 16, 23, 30/7

09.00-10.00 (για παιδιά 6-9 ετών)
10.00-11.00 (για παιδιά 9-12 ετών)
12.00-13.00 (γαι εφήβους               
12-17 ετών)
(έως 15 συμμετοχές) 
Αθλητισμός και Ευεξία

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι* 
ΚΑΝΑΛΙ (σελ. 29)

Δευτέρα 5/6                                 
3, 10, 17, 24, 31/7

Τετάρτη 7,28/6                               
5, 12, 19, 26/7

Παρασκευή 2,9,30/6                      
7, 14, 21, 28/7

17.30-18.15 | Αθλητισμός και Ευεξία      

Στίβος για παιδιά 
(για παιδιά 6-12 ετών) 
ΣΤΙΒΟΣ (σελ.27)

Σάββατο 3/6

11.30-12.30
ΞΕΦΩΤΟ

Σάββατο 1, 8*, 15*, 22*, 29*/7

19.00-20.00 | Αθλητισμός & Ευεξία

Yoga για παιδιά  
(για παιδιά 4-12 ετών)
ΣΤΙΒΟΣ                                    
*ΞΕΦΩΤΟ (σελ.28)

Πέμπτη 1, 8 , 29*/6 *               
18.30-20.00

Σάββατο 3, 10*/6                      
10.30-12.00

Σάββατο 1*, 8*, 15, 22, 29/7

18.30-20.00 | Αθλητισμός & Ευεξία                                       

Παιχνίδια για 
οικογένειες   
(για παιδιά 4-9 ετών 
και τους γονείς τους)                                         
ΞΕΦΩΤΟ                            
*ΣΤΙΒΟΣ (σελ.27)

Σάββατο 3/6

18.45-19.45
ΠΙΔΑΚΕΣ ΝΕΡΟΥ

Παρασκευή 14, 7, 21/7
18.45-19.45 | Αθλητισμός & Ευεξία
ΠΕΥΚΩΝΑΣ

Σκάκι: Εισαγωγή στους 
Κανόνες του παιχνιδιού  
(Προπόνηση Αρχαρίων)
(σελ.29)

Σάββατο 10/6
18.45-19.45
Δευτέρα 10, 17/7*
18.45-20.45 | Αθλητισμός και Ευεξία 

Σκάκι: Εισαγωγή στους 
Κανόνες του παιχνιδιού  
(Προπόνηση Αρχαρίων)

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΗΠΟΣ 
*ΠΕΥΚΩΝΑΣ (σελ.39)

Επαναλαμβανόμενες 
Δραστηριότητες 

Εκδηλώσεις

Δραστηριότητες για παιδιά

Δραστηριότητες για ενήλικες

Οι εκδηλώσεις με * απαιτούν  

προεγγραφή στο SNFCC.org/events

Δευτέρα 5/6                                  
3, 10, 17**, 24**, 31**/7

Τετάρτη 7,28/6                             
5, 12**, 19**, 26/7

Παρασκευή 2,9,30/6                   
7, 14**,21**, 28/7

08.00-09.00    
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ ΣΚΑΛΙΑ                                         
**ΞΕΦΩΤΟ

Τετάρτη 7,28/6                                  
5, 12*, 19*, 26*/7

Πέμπτη 1,8,29/6                                
6, 13*, 20*, 27/7 

19.00-20.30 |Αθλητισμός & Ευεξία                                    
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ ΣΚΑΛΙΑ                                   
*ΞΕΦΩΤΟ                                       

Mat Pilates            
(σελ.36)

Δευτέρα 5/6                                    
3, 10, 17*, 24*, 31*/7          
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ ΣΚΑΛΙΑ   
*ΞΕΦΩΤΟ

Τρίτη 6/6                                    
4*,11*, 18*, 25*/7                                          
08.00-09.30               
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ ΣΚΑΛΙΑ   
*ΞΕΦΩΤΟ
Πέμπτη 1,8,29/6     
6,13*,20*, 27/7                                             
08.00-09.30               
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ ΣΚΑΛΙΑ   
*ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Παρασκευή 2,9,30/6    
7*,14**,21**, 28**/7             
19.00-20.30| Αθλητισμός & Ευεξία

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ ΣΚΑΛΙΑ                                     
*ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ                     
**ΞΕΦΩΤΟ                                   

Yoga                           
(σελ.36)

Δευτέρα 5/6                                               
Τρίτη 6/6                                    
Τετάρτη 7, 28/6                                     
Πέμπτη 1, 8, 29/6                           
Παρασκευή 2, 9, 30/6

Τον Ιούλιο η δραστηριότητα 
πραγματοποιείται Δευτέρα - 
Παρασκευή

07.30-09.30 & 18.30-21.30 
|Αθλητισμός & Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, 
βελτίωσης υγείας και 
ευεξίας
ΣΤΙΒΟΣ (σελ.37)

Σάββατο 3, 10/6
1, 8, 15, 22, 29/7
Κυριακή 4, 11/6
2, 9, 16, 23, 30/7
11.00-12.00 
13.00-14.00| Αθλητισμός & Ευεξία

Ιστιοπλοϊα στο Κανάλι 
(για ενήλικες και εφήβους 
άνω το 17 ετών)* 
ΚΑΝΑΛΙ (σελ.38)

Σάββατο 3,10/6                            
1, 8, 15, 22, 29/7

18.00-20.00 |Αθλητισμός & Ευεξία                                           

Petanque              
ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ (σελ.38) 

Τρίτη 6/6                                       
4, 11, 18**, 25**/7                         
19.30-20.45

Σάββατο 3, 10/6                          
1, 8, 15*, 22*, 29*/7

08.30-09.45 |Αθλητισμός & Ευεξία                                            

Tai Chi                             
ΝΟΤΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 
*ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ                
**ΞΕΦΩΤΟ                       
(σελ.39)
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Ημερολόγιο 
Ιούνιος 2017

Εκδηλώσεις

Δραστηριότητες για παιδιά

Δραστηριότητες για ενήλικες

Οι εκδηλώσεις με * απαιτούν  

προεγγραφή στο SNFCC.org/events

Πέμπτη 1/6

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65 
ετών (για όσους έχουν 
παρακολουθήσει τον πρώτο 
κύκλο μαθημάτων)
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ.45)

21.15 | Microclimata 2              

Σάββας Μεταξάς & 
Σπύρος Εμμανουλίδης

ΑΓΟΡΑ (σελ.10)

Παρασκευή 2/6
11.00-12.00 
14.00-15.00| Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65 
ετών – αρχάριοι
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ.45)

21.00 | Park Your Cinema: Από Ψηλά

Ο Δεσμώτης του Ιλίγγου 
(Vertigo)
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ ΣΚΑΛΙΑ (σελ.19)

Σάββατο 3/6

17.00-20.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

Μικροί Ποδηλάτες (για 
παιδιά 4-8 ετών)
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (σελ.30)

18.00-21.00 | Τέχνες & Χειροτεχνίες

Ελεύθερη δημιουργική 
απασχόληση: Βουτιά 
στη Σύγχρονη Τέχνη (για 
παιδιά όλων των ηλικιών και 
τους γονείς τους)
ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ (σελ.33)

Κυριακή 4/6

10.00-11.30 | Φύση                     

Οι Κηπουροί του Πάρκου 
(για παιδιά 5-9 ετών)
ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ (σελ.32)

11.30-12.30 | Τέχνες & Χειροτεχνίες                                      

Ιστορίες Καϊκιών 
(για παιδιά 3-5 ετών 
και τους γονείς τους)                 
ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ (σελ.34)

18.00-21.00 | Τέχνες & Χειροτεχνίες

Ελεύθερη δημιουργική 
απασχόληση: Βουτιά 
στη Σύγχρονη Τέχνη (για 
παιδιά όλων των ηλικιών και 
τους γονείς τους)
ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ (σελ.33)

18.45-19.45 | Αθλητισμός και Ευεξία

Capoeira για παιδιά (για 
παιδιά 5+ ετών)
ΞΕΦΩΤΟ (σελ.31)

Δευτέρα 5/6

11.00-12.00 
14.00-15.00| Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65 
ετών – αρχάριοι
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ.45)

Τρίτη 6/6

11.00-12.00 
14.00-15.00
18.00-19.00 | Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65 
ετών (για όσους έχουν 
παρακολουθήσει τον πρώτο 
κύκλο μαθημάτων)
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ.45)

18.30-19.30 | Φύση

Της αγκαλιάς τα 
παραμύθια: ένα σεργιάνι 
στην αγκαλιά της γης*
(για παιδιά 2-3,5 ετών και 
τους γονείς τους)
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΗΠΟΣ (σελ.32)

18.30-20.00 | Φύση

Γίνετε κι εσείς φυτολόγοι
Σημείο εκκίνισης:              
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (σελ.43)

Τετάρτη 7/6

11.00-12.00 
14.00-15.00| Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65 
ετών – αρχάριοι
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ.45)

18.00-20.00 | Τεχνολογία

Ασφαλής και σωστή 
χρήση ενός προσωπικού 
προφίλ στα Social Media
ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ -2ος 
ΟΡΟΦΟΣ ΕΒΕ (σελ.45)

Πέμπτη 8/6

11.00-12.00 
14.00-15.00| Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65 
ετών (για όσους έχουν 
παρακολουθήσει τον πρώτο 
κύκλο μαθημάτων)
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ.45)

18.30-21.30 | Τέχνες & Χειροτεχνίες

Creative Accessories 
Workshop – Τσάντες: 
Αφιέρωμα στην Pop Art*
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΒΕ 
(σελ.46)

20.30 | Μουσική

Αθηναϊκή Μαντολινάτα 
«Νικόλαος Λάβδας»
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (σελ.14)

Παρασκευή 9/6

18.30-20.00 | Φύση

Σφραγίδες στο Πάρκο 
(για παιδιά 7-11 ετών)
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΗΠΟΣ (σελ.32)

21.00 | Park Your Cinema: Από Ψηλά

Τα Πουλιά (The Birds)
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ ΣΚΑΛΙΑ (σελ.19)

11.00-12.00 
14.00-15.00| Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65 
ετών – αρχάριοι
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ.45)

Σάββατο 10/6

18.00-21.00 | Τέχνες & Χειροτεχνίες

Ελεύθερη δημιουργική 
απασχόληση: Βουτιά 
στη Σύγχρονη Τέχνη (για 
παιδιά όλων των ηλικιών και 
τους γονείς τους)
ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ (σελ.33)

19.00-21.30 | Μουσική

El Sistema Greece
ΑΓΟΡΑ (σελ.26)

19.30-21.00 | Χορός

Open Air Hoop Dance: 
Εργαστήριο χορού με 
χούλα χουπ
ΝΟΤΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ (σελ.41)

21.00 | Music Escapades

Κωνσταντίνος Βήτα
ΞΕΦΩΤΟ (σελ.6)

Κυριακή 11/6

10.00-11.30 | Φύση

Οι Κηπουροί του Πάρκου
(για παιδιά 5-9 ετών)
ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ (σελ.32)

11.30-12.30 | Τέχνες & Χειροτεχνίες

Ιστορίες Καϊκιών (για 
παιδιά 3-5 ετών και τους 
γονείς τους)
ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ (σελ.34)

18.00-21.00 | Τέχνες & Χειροτεχνίες

Ελεύθερη δημιουργική 
απασχόληση: Βουτιά 
στη Σύγχρονη Τέχνη (για 
παιδιά όλων των ηλικιών και 
τους γονείς τους)
ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ (σελ.33)

19.00 | Φεστιβάλ ΛΕΑ

Η Μαγεία των 
Γραμμάτων της Ιβηρικής 
και Λατινικής Αμερικής 
στην Ελλάδα: Τελετή 
Εγκαινίων
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΒΕ (σελ.16-17)

19.30 | Φεστιβάλ ΛΕΑ

Παρουσίαση του βιβλίου 
«Η λήθη που θα
γίνουμε» του Hector 
Abad Faciolince
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΒΕ      
(σελ.16-17)

21.00 | Φεστιβάλ ΛΕΑ

«Απ’ τη Χιλή στη 
Μεσόγειο» Μουσική 
παράσταση με τον       
Alexandros Tefarikis    
και το ethnic trio του
ΑΓΟΡΑ (σελ.16-17)
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Δευτέρα 12/6

11.00-12.00 
14.00-15.00| Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65 
ετών – αρχάριοι
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ.45)

Τρίτη 13/6

11.00-12.00 
14.00-15.00
18.00-19.00| Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65 
ετών (για όσους έχουν 
παρακολουθήσει τον πρώτο 
κύκλο μαθημάτων)
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ.45)

Τετάρτη 14/6

11.00-12.00 
14.00-15.00| Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65 
ετών – αρχάριοι
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ.45)

Πέμπτη 15/6

11.00-12.00 
14.00-15.00| Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή

για άτομα άνω των 65 
ετών (για όσους έχουν 
παρακολουθήσει τον πρώτο 
κύκλο μαθημάτων)
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ.45)

Παρασκευή 16/6

11.00-12.00 
14.00-15.00| Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65 
ετών – αρχάριοι
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ.45)

Σάββατο 1/7

17.00-20.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

Μικροί Ποδηλάτες (για 
παιδιά 4-8 ετών)
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (σελ.30)

18.30-19.30 | Τέχνες & Χειροτεχνίες

Μνήμες Καλοκαιριού (για 
παιδιά 5-8 ετών και τους 
γονείς τους)
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΗΠΟΣ (σελ.34)

Κυριακή 2/7

10.00-11.30 | Φύση

Οι Κηπουροί του Πάρκου
(για παιδιά 5-9 ετών) 
ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ (σελ.32)

19.00-20.30 | Αθλητισμός και Ευεξία

Hoop Dance Party (για 
παιδιά 6-12 ετών)
ΝΟΤΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ (σελ.31)

Δευτέρα 3/7

11.00-12.00 

14.00-15.00| Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65 
ετών – αρχάριοι
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ.45)

18.30-21.30 | Τέχνες & Χειροτεχνίες

Creative Accessories 
Workshop – Καπέλα: 
Αφιέρωμα στον 
Κυβισμό*
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΒΕ 
(σελ.47)

Τρίτη 4/7

11.00-12.00 
14.00-15.00
18.00-19.00| Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65 
ετών (για όσους έχουν 
παρακολουθήσει τον πρώτο 
κύκλο μαθημάτων)
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ.45)

18.00-21.00 | Τέχνες & Χειροτεχνίες

Ελεύθερη δημιουργική 
απασχόληση: 
Αρχιτεκτονική... με 
τέχνη (για παιδιά όλων 
των ηλικιών και τους γονείς 
τους)
ΒΕΡΑΝΤΑ ΦΑΡΟΥ (σελ.33)

Τετάρτη 5/7

11.00-12.00 
14.00-15.00| Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65 

ετών – αρχάριοι
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ.45)

18.00 – 20.00 | Φύση

Στα βήματα του Μονέ! 
Σχέδιο στο Πάρκο
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ EBE (σελ.44)

19.00-20.30 | Φύση

Οι Κηπουροί του Πάρκου
(για παιδιά 5-9 ετών)
ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ (σελ.32)

Πέμπτη 6/7

11.00-12.00 
14.00-15.00| Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65 
ετών (για όσους έχουν 
παρακολουθήσει τον πρώτο 
κύκλο μαθημάτων)
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ.45)

18.30-19.30 | Τέχνες & Χειροτεχνίες

Με το 1, με το 2, με το 
3! Ξεκινάμε (για παιδιά 1-3 
ετών και τους γονείς τους)
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΗΠΟΣ (σελ.35)

19.00-20.30 | Χορός

Εργαστήρι 
Παραδοσιακών Χορών
ΝΟΤΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ (σελ.41)

Παρασκευή 7/7

11.00-14.00 | Τέχνες & Χειροτεχνίες

Ελεύθερη δημιουργική 
απασχόληση: 
Αρχιτεκτονική... με τέχνη 
(για παιδιά όλων των ηλικιών 
και τους γονείς τους)

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ (σελ.33)

11.00-12.00 
14.00-15.00| Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65 
ετών – αρχάριοι
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ.45)

19.00-23.00 | Schoolwave

Schoolwave Festival
ΞΕΦΩΤΟ (σελ.12-13)

Σάββατο 8/7

19.00-23.00 | Schoolwave

Schoolwave Festival
ΞΕΦΩΤΟ (σελ.12-13)

18.30-19.30 | Τέχνες & Χειροτεχνίες

Μνήμες Καλοκαιριού (για 
παιδιά 5-8 ετών και τους 
γονείς τους)
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΗΠΟΣ (σελ.34)

Κυριακή 9/7

10.00-11.30 | Φύση

Οι Κηπουροί του Πάρκου   
(για παιδιά 5-9 ετών)
ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ (σελ.32)

19.00-23.00 | Schoolwave

Schoolwave Festival
ΞΕΦΩΤΟ (σελ.12-13)

20.30 (Μάθημα), 21.30 (Πάρτυ)       
| Χορός

Social Ballroom:        
Fullmoon Tango
ΑΓΟΡΑ (σελ.42)

Δευτέρα 10/7

11.00-12.00 
14.00-15.00| Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65 
ετών – αρχάριοι
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ.45)

Τρίτη 11/7

11.00-12.00 
14.00-15.00
18.00-19.00| Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65 
ετών (για όσους έχουν 
παρακολουθήσει τον πρώτο 
κύκλο μαθημάτων)
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ.45)

18.00-21.00 | Τέχνες & Χειροτεχνίες

Ελεύθερη δημιουργική 
απασχόληση: 
Αρχιτεκτονική... με τέχνη 
(για παιδιά όλων των ηλικιών 
και τους γονείς τους)
ΒΕΡΑΝΤΑ ΦΑΡΟΥ (σελ.33)

19.00 – 20.00 | Φύση

Θεραπευτικοί κήποι (για 
άτομα ηλικίας 65+)
ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ (σελ.44)

Τετάρτη 12/7

11.00-12.00 
14.00-15.00| Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65 
ετών – αρχάριοι
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ.45)

18.00 – 20.00 | Φύση

Στα βήματα του Μονέ! 
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Σχέδιο στο Πάρκο
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ EBE (σελ.44)

19.00-20.30 | Φύση

Οι Κηπουροί του Πάρκου
(για παιδιά 5-9 ετών)
ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ (σελ.32)

Πέμπτη 13/7

11.00-12.00 
14.00-15.00| Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65 
ετών (για όσους έχουν 
παρακολουθήσει τον πρώτο 
κύκλο μαθημάτων)
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ.45)

18.30-19.30 | Τέχνες & Χειροτεχνίες

Με το 1, με το 2, με το 
3! Ξεκινάμε (για παιδιά 1-3 
ετών και τους γονείς τους)
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΗΠΟΣ (σελ.35)

19.00-20.30 | Χορός

Εργαστήρι 
Παραδοσιακών Χορών
ΝΟΤΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ (σελ.41)

21.30 | Microclimata 3

Πάνος Αλεξιάδης
ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΦΑΡΟΥ (σελ.11)

Παρασκευή 14/7

11.00-14.00 | Τέχνες & Χειροτεχνίες

Ελεύθερη δημιουργική 
απασχόληση: 
Αρχιτεκτονική... με τέχνη 
(για παιδιά όλων των ηλικιών 
και τους γονείς τους)
ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ (σελ.33)

11.00-12.00 
14.00-15.00| Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65 
ετών – αρχάριοι
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ.45)

21.00 | Park Your Cinema:             
Romancing the Summer

Τα Μυστικά της 
Κρεβατοκάμαρας        
(Pillow Talk)
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ ΣΚΑΛΙΑ (σελ.21)

Σάββατο 15/7

11.00-13.00 | Αθλητισμός & Ευεξία

Walker Race (για 
παιδιά 2,5-5 ετών)                    
ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (σελ.30) 

18.30-19.30 | Τέχνες & Χειροτεχνίες 

Μνήμες Καλοκαιριού    
(για παιδιά 5-8 ετών 
και τους γονείς τους)           
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΗΠΟΣ (σελ.34)

Κυριακή 16/7

10.00-11.30 | Φύση

Οι Κηπουροί του Πάρκου  
(για παιδιά 5-9 ετών)
ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ (σελ.32)

Δευτέρα 17/7

11.00-12.00 
14.00-15.00| Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65 
ετών – αρχάριοι
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ.45)

Τρίτη 18/7

09.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

Penny Marathon
Σημείο Εκκίνησης: ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (σελ.40)

11.00-12.00 
14.00-15.00
18.00-19.00| Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65 
ετών (για όσους έχουν 
παρακολουθήσει τον πρώτο 
κύκλο μαθημάτων)
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ.45)

18.00-21.00 | Τέχνες & Χειροτεχνίες

Ελεύθερη δημιουργική 
απασχόληση: 
Αρχιτεκτονική... με τέχνη 
(για παιδιά όλων των ηλικιών 
και τους γονείς τους)
ΒΕΡΑΝΤΑ ΦΑΡΟΥ (σελ.33)

19.00 – 20.00 | Φύση 

Θεραπευτικοί κήποι     
(για άτομα ηλικίας 65+ 
ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ (σελ.44)

Τετάρτη 19/7

11.00-12.00                              
14.00-15.00| Τεχνολογία  

Μαθήματα Υπολογιστή 
για άτομα άνω των 
65 ετών – αρχάριοι          
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ.45)

18.00 – 20.00 | Φύση

Στα βήματα του Μονέ! 
Σχέδιο στο Πάρκο
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ EBE (σελ.44)

19.00-20.30 | Φύση

Οι Κηπουροί του Πάρκου
(για παιδιά 5-9 ετών)
ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ (σελ.32)

Πέμπτη 20/7

11.00-12.00                              
14.00-15.00| Τεχνολογία  

Μαθήματα Υπολογιστή 
για άτομα άνω των 65 
ετών (για όσους έχουν 
παρακολουθήσει τον πρώτο 
κύκλο μαθημάτων)

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ.45)

18.30-19.30 | Τέχνες & Χειροτεχνίες                                                   

Με το 1, με το 2, 
με το 3! Ξεκινάμε 
(για παιδιά 1-3 ετών 
και τους γονείς τους)                   
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΗΠΟΣ (σελ.35)

19.00-20.30 | Χορός

Εργαστήρι 
Παραδοσιακών Χορών   
ΝΟΤΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ (σελ.41)

21:00 | Music Escapades

Theodore                  
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ ΣΚΑΛΙΑ (σελ.8)

Παρασκευή 21/7

11.00-14.00 | Τέχνες & Χειροτεχνίες  

Ελεύθερη δημιουργική 
απασχόληση: 
Αρχιτεκτονική... με 
τέχνη (για παιδιά όλων των 
ηλικιών και τους γονείς τους)     
ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ (σελ.33)

11.00-12.00 

14.00-15.00| Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65 
ετών – αρχάριοι
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ.45)

21.00 | Park Your                        
Cinema: Romancing the Summer     

Ξυπόλητοι στο Πάρκο 
(Barefoot in the Park)         
ΞΕΦΩΤΟ (σελ.21)

Σάββατο 22/7

18.30-19.30 | Τέχνες & Χειροτεχνίες

Μνήμες Καλοκαιριού (για 
παιδιά 5-8 ετών και τους 
γονείς τους)
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΗΠΟΣ (σελ.34)

18.45-19.45 | Αθλητισμός και Ευεξία

Capoeira για παιδιά        
(για παιδιά 5+ ετών)
ΞΕΦΩΤΟ (σελ.31)

Κυριακή 23/7

10.00-11.30 | Φύση

Οι Κηπουροί του Πάρκου
(για παιδιά 5-9 ετών)
ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ (σελ.32)

Δευτέρα 24/7

11.00-12.00 
14.00-15.00| Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή 
για άτομα άνω των 
65 ετών – αρχάριοι          
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ.45)

19.30-21.00 | Χορός               

Open Air Hoop Dance: 
Εργαστήριο χορού με 
χούλα χουπ
ΝΟΤΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ (σελ.41)

Τρίτη 25/7

11.00-12.00                                      
14.00-15.00                              
18.00-19.00| Τεχνολογία  

Μαθήματα Υπολογιστή 
για άτομα άνω των 65 
ετών (για όσους έχουν 
παρακολουθήσει τον 
πρώτο κύκλο μαθημάτων)        
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ.45)

18.00-21.00 | Τέχνες & Χειροτεχνίες

Ελεύθερη δημιουργική 
απασχόληση: 
Αρχιτεκτονική... με τέχνη 
(για παιδιά όλων των ηλικιών 
και τους γονείς τους)
ΒΕΡΑΝΤΑ ΦΑΡΟΥ (σελ.33)

19.00 – 20.00 | Φύση

Θεραπευτικοί κήποι     
(για άτομα ηλικίας 65+)
ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ (σελ.44)

Τετάρτη 26/7

11.00-12.00 
14.00-15.00| Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή 
για άτομα άνω των 
65 ετών – αρχάριοι           
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ.45)
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Στο πρόγραμμα ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές. Οι εκδηλώσεις 
που πραγματοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους ενδέχεται να 
τροποποιηθούν ή να ακυρωθούν λόγω καιρικών συνθηκών ή 
εργασιών στο Πάρκο. Επισκεφτείτε το  SNFCC.org/events για 
τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις.

Για τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε εξωτερικούς 
χώρους, συνιστάται στους συμμετέχοντες να φορούν καπέλο.

Για τις εκδηλώσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες τους, 
www.nationalopera.gr και www.nlg.gr αντίστοιχα.
 
Οι εκδηλώσεις με * απαιτούν προεγγραφή.

18.00 – 20.00 | Φύση

Στα βήματα του Μονέ! 
Σχέδιο στο Πάρκο    
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ EBE (σελ.44)

19.00-20.30 | Φύση

Οι Κηπουροί του Πάρκου
(για παιδιά 5-9 ετών)
ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ (σελ.32)

Πέμπτη 27/7

11.00-12.00                             
14.00-15.00| Τεχνολογία 

Μαθήματα Υπολογιστή 
για άτομα άνω των 65 
ετών (για όσους έχουν 
παρακολουθήσει τον 
πρώτο κύκλο μαθημάτων)        
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ.45)

18.30-19.30 | Τέχνες & Χειροτεχνίες 

Με το 1, με το 2, με το 
3! Ξεκινάμε (για παιδιά 1-3 
ετών και τους γονείς τους 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΗΠΟΣ (σελ.35)

19.00-20.30 | Χορός

Εργαστήρι 
Παραδοσιακών Χορών
ΝΟΤΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ (σελ.41)

Παρασκευή 28/7

11.00-14.00 | Τέχνες & Χειροτεχνίες

Ελεύθερη δημιουργική 
απασχόληση: 
Αρχιτεκτονική... με τέχνη 
(για παιδιά όλων των ηλικιών 
και τους γονείς τους)
ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ (σελ.33)

11.00-12.00 
14.00-15.00| Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή 
για άτομα άνω των 
65 ετών – αρχάριοι           
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ.45)

21.00 | Park Your Cinema:              
Romancing the Summer

Νευρικός Εραστής       
(Annie Hall)              
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ ΣΚΑΛΙΑ (σελ.21)

Σάββατο 29/7

18.30-19.30 | Τέχνες & Χειροτεχνίες

Μνήμες Καλοκαιριού 
(για παιδιά 5-8 ετών 
και τους γονείς τους)         
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΗΠΟΣ (σελ.34)

Κυριακή 30/7

10.00-11.30 | Φύση

Οι Κηπουροί του Πάρκου
(για παιδιά 5-9 ετών)
ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ (σελ.32)

Δευτέρα 31/7

11.00-12.00 
14.00-15.00| Τεχνολογία

Μαθήματα Υπολογιστή
για άτομα άνω των 65 
ετών – αρχάριοι
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ.45)
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Ξεναγήσεις
Θέλετε να γνωρίσετε το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος από κοντά; Το ΚΠΙΣΝ προσφέρει
ξεναγήσεις στο βραβευμένο κτιριακό συγκρότημα που 
φιλοξενεί τις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής (ΕΛΣ) και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 
(ΕΒΕ), σχεδιασμένο από το αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo 
Piano Building Workshop. Ανακαλύψτε τις αίθουσες κοινού 
αλλά και μερικούς από τους backstage χώρους των δύο 
κτιρίων. Επισκεφθείτε τις αίθουσες προβών, την Αίθουσα 
Σταύρος Νιάρχος και την Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, και 
περιηγηθείτε στο Δημόσιο Τμήμα της ΕΒΕ, τα ερευνητικά 
αναγνωστήρια και τους χώρους αποθήκευσης των βιβλίων.

Επίσης, προσφέρονται καθημερινά ξεναγήσεις στο Πάρκο 
Σταύρος Νιάρχος. Ως σύγχρονο έργο Αρχιτεκτονικής 
Τοπίου, το νέο Πάρκο της πόλης έχει σχεδιαστεί σύμφωνα 
με τις αρχές της αειφορίας και της βιωσιμότητας, σεβόμενο 
τα οικοσυστήματα και τις εναλλαγές ενός τόπου σε διαρκή 
εξέλιξη. Ένας φιλόξενος και ανοιχτός χώρος, με φυτεύσεις 
και χαρακτήρα που αντανακλούν το μεσογειακό τοπίο, που 
μπορείτε να επισκεφθείτε καθημερινά.

* Για πληροφορίες, το 
αναλυτικό πρόγραμμα 
των ξεναγήσεων 
και προεγγραφή, 
επισκεφθείτε το  
SNFCC.org/events.  
 
* Οι ξεναγήσεις 
ακολουθούν διαδρομή 
που περιλαμβάνει 
συνεχές περπάτημα 
στους χώρους του 
ΚΠΙΣΝ και τη χρήση 
σκαλοπατιών και 
ανελκυστήρα. 
 

Ξεναγήσεις 
για ομάδες
Για συλλόγους, 
οργανισμούς 
& ΜΚΟ

Οι ξεναγήσεις για ομάδες προσφέρονται για εκπαιδευτικούς 
συλλόγους, πολιτιστικούς οργανισμούς, ΜΚΟ και άλλους 
φορείς ειδικού ενδιαφέροντος. Για δηλώσεις συμμετοχής 
μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 216 
8091004 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση tours@snfcc.org.  
Για ομάδες 12 έως 25 ατόμων.

* Η περιήγηση 
στο Πάρκο 
Σταύρος Νιάρχος 
πραγματοποιείται 
εφόσον οι καιρικές 
συνθήκες το επιτρέπουν. 
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Χρήσιμες 
Πληροφορίες

Ωράριο

Είσοδος

Προσβασιμότητα

Το θερινό ωράριο λειτουργίας, που ισχύει από 1η Απριλίου έως 31 
Οκτωβρίου, είναι: Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, Στίβος, Αγορά, Φάρος 
06.00 - 00.00, Κέντρο Επισκεπτών 09.00 - 22.00.

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνει 
το ΚΠΙΣΝ και πραγματοποιούνται με την αποκλειστική δωρεά του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Σε ορισμένες εκδηλώσεις υπάρχει 
περιορισμένος αριθμός θέσεων και απαιτείται εγγραφή.

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι πλήρως 
προσβάσιμο σε όλους, φιλοδοξώντας τα προγράμματα και οι 
υπηρεσίες που προσφέρει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων 
των επισκεπτών.

• Όλες οι είσοδοι, ανελκυστήρες, καθώς και ο χώρος του Στίβου   
 είναι προσβάσιμοι σε ΑμεΑ.    
• Το ΚΠΙΣΝ διαθέτει θέσεις στάθμευσης για ΑμεΑ στο ισόγειο   
 του parking, καθώς και αναπηρικά αμαξίδια για την εσωτερική   
 μετακίνηση ατόμων με αναπηρία.  
• Στο Κέντρο Επισκεπτών, στο Κιόσκι του Πάρκου και στην Αγορά   
 υπάρχουν διαθέσιμα WC για άτομα με αναπηρία. 
• Σε όλες τις διαδρομές που οδηγούν στα κτίρια του ΚΠΙΣΝ και στο  
 Πάρκο Σταύρος Νιάρχος υπάρχει οδηγός όδευσης τυφλών.   
 Οι σκύλοι-οδηγοί είναι ευπρόσδεκτοι σε όλους τους χώρους του   
 ΚΠΙΣΝ.

• Για περισσότερες πληροφορίες ή για να υποβάλετε τα σχόλια   
 και τις προτάσεις σας για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ στο ΚΠΙΣΝ,   
 παρακαλούμε στείλτε μας μήνυμα στο info@snfcc.org ή καλέστε   
 μας στο 216 8091000. 

Τα κατοικίδια είναι ευπρόσδεκτα σε όλους τους εξωτερικούς χώρους 
του ΚΠΙΣΝ εκτός από το Ξέφωτο, τον Λαβύρινθο και τις παιδικές 
χαρές. Θα πρέπει πάντοτε να συνοδεύονται από τον κηδεμόνα τους, 
ο οποίος οφείλει να τα έχει με λουρί και υπό την εποπτεία του και να 
μεριμνά για την καθαριότητα του χώρου.  
Σε όλους τους χώρους του ΚΠΙΣΝ διατίθεται δωρεάν WiFi:        
SNFCC-FREE-WIFI.
Το ΚΠΙΣΝ παρέχει δωρεάν χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών με 
δυνατότητα πρόσβασης στο Internet. Επιπλέον, μέσω της πλατφόρμας 
www.pressreader.com οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση σε περισσότερα 
από 5.000 περιοδικά και εφημερίδες σε ψηφιακή μορφή, σε 60 
διαφορετικές γλώσσες.
Η φωτογράφιση στους χώρους του ΚΠΙΣΝ επιτρέπεται για ιδιωτική 
χρήση. Για οποιαδήποτε αίτημα φωτογράφισης για εμπορικό/
διαφημιστικό σκοπό θα πρέπει να αποσταλεί e-mail στο info@snfcc.
org. Η χρήση drones για ψυχαγωγικούς και φωτογραφικούς σκοπούς 
απαγορεύεται.
Στον χώρο Υποδοχής του ΚΠΙΣΝ λειτουργούν ΑΤΜ της Τράπεζας 
Πειραιώς και της Εθνικής Τράπεζας.
Στον χώρο του ΚΠΙΣΝ λειτουργούν για την εξυπηρέτηση των 
επισκεπτών, ιατρεία στελεχωμένα με νοσηλευτικό προσωπικό.
Στους χώρους του ΚΠΙΣΝ μέσα στον Ιούνιο θα λειτουργήσουν άμεσα 
τέσσερα σημεία εστίασης: Στην Αγορά, στο Κέντρο Επισκεπτών με θέα 
το Κανάλι, στον Φάρο και στο Πάρκο. Επιπλέον, λειτουργούν και κινητά 
σημεία εστίασης στους εξωτερικούς χώρους.
Βάσει της σχετικής οδηγίας της περιβαλλοντικής πιστοποίησης LEED, 
το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στους κλειστούς χώρους του ΚΠΙΣΝ, 
καθώς και σε απόσταση 8μ. από τα εξωτερικά ανοίγματα των κτιρίων. 
Στους λοιπούς ανοιχτούς χώρους του ΚΠΙΣΝ το κάπνισμα δεν 
απαγορεύεται, αν και ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να απολαύσουν 
το Πάρκο χωρίς να καπνίσουν. Εάν παρόλα αυτά οι επισκέπτες 
επιθυμούν να καπνίσουν, παρακαλούνται να σεβαστούν τον χώρο και 
να χρησιμοποιούν τα σταχτοδοχεία δαπέδου που έχουν τοποθετηθεί 
στην περιοχή.
Το ΚΠΙΣΝ κατέκτησε την πλατινένια Πιστοποίηση LEED ως  Πράσινο 
Κτίριο, την υψηλότερη δυνατή διάκριση για περιβαλλοντικά και βιώσιμα 
κτίρια. Η διάκριση πιστοποιήθηκε από το Αμερικανικό Συμβούλιο 
Πρασίνων Κτιρίων (U.S. Green Building Council – USGBC), τον 
οργανισμό που ανέπτυξε το κορυφαίο διεθνές σύστημα πιστοποίησης 
πρασίνων κτιρίων LEED. Το σύστημα παρέχει πιστοποίηση ότι ένα κτίριο 
έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με βάση τις αρχές της αειφόρου 
δόμησης, με περιβαλλοντικά καινοτόμες πρακτικές αποσκοπώντας 
στην εξοικονόμηση ενέργειας, την ορθολογική χρήση του νερού, τη 
μείωση των εκπομπών CO2, τη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού 
περιβάλλοντος, την ορθολογική διαχείριση των πόρων και την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεών τους. Η πλατινένια πιστοποίηση αποτελεί 
μια μοναδική διάκριση η οποία επιτυγχάνεται μέσα από μια ιδιαίτερα 
απαιτητική διαδικασία. Η πλατινένια πιστοποίηση του ΚΠΙΣΝ αποτελεί 
την πρώτη διάκριση αυτού του είδους για πολιτιστικό έργο τέτοιας 
κλίμακας στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Κατοικίδια

Wi-Fi

Ψηφιακές
υπηρεσίες

Φωτογράφιση 
στους χώρους     
του ΚΠΙΣΝ

Εστίαση

ΑΤΜ

Ιατρεία

Κάπνισμα 

Πράσινη 
Διαχείριση
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Ξέφωτο

Πευκώνας

Νότια Μονοπάτια

Λαβύρινθος

Υπαίθρια Όργανα 
Γυμναστικής

Στίβος

Δυτικά Μονοπάτια

Παιδική Χαρά

Πίδακες Νερού

Μουσικός Κήπος

Μεσογειακός Κήπος

Εθνική Βιβλιοθήκη  
της Ελλάδος

Αγορά

Εθνική Λυρική Σκηνή
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Φάρος

Πανοραμικά Σκαλιά

Κανάλι

Εσπλανάδα

Υποδοχή ΚΠΙΣΝ

Υπαίθριο Πάρκινγκ 
Λεωφορείων

Νότιος Τοίχος ΕΛΣ

Λαχανόκηπος

Βuffer Ζone

Κέντρο Επισκεπτών 

Σημεία Εστίασης

Σημείο Ενοικίασης 
Ποδηλάτων ΚΠΙΣΝ

Στάση του Shuttle Bus

Πρώτες Βοήθειες

ΑΤΜ
SNFCC store
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Πάρκο

Καλλιθέας

Εντοπίστε εύκολα τα σημεία όπου πραγματοποιούνται  
οι εκδηλώσεις, βλέποντας τον αριθμό στον οποίο αντιστοιχεί 
το καθένα στον χάρτη.
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Parking 

Από το κέντρο της Αθήνας: B2, 550 (Στάση Ωνάσειο) 
Από Γλυφάδα: Α1 (Στάση Δέλτα), Α3 (Στάση Αγ. Ανάργυροι), 
Β2 (Στάση Ευγενίδειο), Τ3-τραμ (Στάση Τζιτζιφιές)
Από Πειραιά: Α1, Β1 (Στάση Τζιτζιφιές), 229 (Στάση Ωνάσειο) 
Με τρόλλευ: Γραμμή 10 από την Πλατεία Χαλανδρίου (Στάση 
Επαμεινώνδα)

To parking, χωρητικότητας 1.000 θέσεων, λειτουργεί 
προσωρινά χωρίς χρέωση, ενώ σε δεύτερο χρόνο 
προβλέπεται να υπάρχει αντίτιμο. 

Οι ώρες λειτουργίας του parking είναι  
από τις 06.00 έως τις 00.00.

* Λόγω εργασιών στον χώρο του parking ενδέχεται ορισμένες 
μέρες να μην είναι διαθέσιμες όλες οι θέσεις στάθμευσης.

Shuttle  
bus

Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης προς και από το ΚΠΙΣΝ 
παρέχεται καθημερινά δωρεάν μεταφορά των επισκεπτών με τη 
χρήση μικρού ιδιωτικού λεωφορείου (shuttle bus). Το λεωφορείο 
ξεκινά από το κάτω μέρος της Πλατείας Συντάγματος (στη 
συμβολή με την οδό Ερμού), κάνει μία στάση στον σταθμό 
Συγγρού-Φιξ και καταλήγει στο ΚΠΙΣΝ. Για πληροφορίες για τα 
δρομολόγια επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. 

Κατά τη διάρκεια του Summer Nostos Festival (18-25/6), που 
διοργανώνεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, θα υπάρχουν 
ειδικά δρομολόγια από και προς το ΚΠΙΣΝ. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.SNFestival.org. 

Πρόσβαση 
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Γίνομαι Μέλος του ΚΠΙΣΝ, 
ανήκω στην οικογένειά 
του, υποστηρίζω τις 
δράσεις του!
Το Πρόγραμμα Μελών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος σχεδιάστηκε με σκοπό να ενισχύσει 
την μελλοντική λειτουργία και βιωσιμότητα του έργου. Οι 
συνδρομές των Μελών μας συνεισφέρουν στην υλοποίηση 
δραστηριοτήτων και προγραμμάτων, που αντανακλούν 
την αποστολή του να είναι ανοιχτό και προσβάσιμο σε 
όλους. Ως έκφραση ευγνωμοσύνης για την συμβολή τους, 
τα Μέλη μας έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν ειδικά 
σχεδιασμένα προνόμια σε σχέση με τους τρεις βασικούς 
πυλώνες του ΚΠΙΣΝ: την Εθνική Λυρική Σκηνή, την Εθνική 
Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, 
ενώ έχουν 10% έκπτωση στους χώρους εστίασης του 
ΚΠΙΣΝ και το SNFCC Store.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μελών μπορεί να γίνει 
ηλεκτρονικά ή στους χώρους του ΚΠΙΣΝ, ενώ επίσης 
παρέχεται και η δυνατότητα να χαρίσει κανείς σε 
αγαπημένα του πρόσωπα μία συνδρομή στο Πρόγραμμα 
Μελών ως Δώρο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα 
Μελών και τα προσφερόμενα προνόμια, μπορείτε να 
αναζητήσετε το σχετικό φυλλάδιο ή να επισκεφθείτε 
το www.SNFCC.org/members. Μπορείτε επίσης να 
επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στην αποκλειστική 
γραμμή εξυπηρέτησης Μελών, 216 809 1010 ή με email 
στο members@snfcc.org.



74

Ιούνιο & Ιούλιο
βγες έξω µαζί µας

06-07.2017Μουσική σελ. 6

Εκδηλώσεις σελ. 12

Προβολές σελ. 18

Εκθέσεις σελ. 22

∆ραστηριότητες για παιδιά σελ. 26

∆ραστηριότητες για ενήλικες σελ. 36

Εθνική Λυρική Σκηνή σελ. 48

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σελ. 52

Ξεναγήσεις σελ.64

∅ιοργάνωση:

Με την αποκλειστική δωρεά:

Κέντρο Πολιτισµού 
Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος

Λεωφ. Συγγρού 364
17674 Kaλλιθέα

Τηλ.: 2168091000
Email: info@snfcc.org

/SNFCC

#SNFCC


