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ένας αγώνας για μικρούς ποδηλάτες που κάνουν τις πρώτες 
τους πεταλιές (σελ. 38), ενώ τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 
θα μπορέσουμε να μάθουμε περισσότερα για τη βιώσιμη 
κινητικότητα (σελ. 30). Το ποδήλατο δεν έχει ηλικία και 
ποτέ δεν είναι αργά για κάποιον να μάθει να ποδηλατεί: Την 
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου, όλοι έχουν την ευκαιρία, με ένα 
μάθημα για ενήλικες (σελ. 26), ενώ για τους ήδη γνώστες, 
ειδικοί θα σας περιμένουν για έναν έλεγχο ποδηλάτου, για 
μια ξέγνοιαστη και ασφαλή βόλτα (σελ. 27). Η εβδομάδα 
θα κλείσει την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου, με μουσική και 
ποδηλατικές διαδρομές (σελ. 27).

Τέλος, στηρίζοντας έμπρακτα την αξία της συνεργατικής 
κινητικότητας, όπου αποτελεί και το θέμα της φετινής 
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, το ΚΠΙΣΝ διαθέτει 
δωρεάν υπηρεσία shuttle bus, προσφέροντας έναν 
εναλλακτικό τρόπο μεταφοράς στους επισκέπτες του ώστε 
να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, ενώ 
παράλληλα, για όσους επιμένουν στη χρήση αυτοκινήτου, 
στο parking του επιβραβεύει το συνεπιβατισμό (carpooling) 
με αποκλειστικές θέσεις στάθμευσης.

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, πιστό 
στη δέσμευσή του για την προαγωγή ενός πιο δραστήριου 
και οικολογικού τρόπου ζωής, συμμετέχει ενεργά στην 
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2017 (16-22/09) 
παρακινώντας τους επισκέπτες του να ενστερνιστούν 
την περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμη 
κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών. Για το ΚΠΙΣΝ η 
βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί σταθερό στόχο με κύριο 
όχημα την καλλιέργεια της ποδηλατικής κουλτούρας και τη 
χρήση του ποδηλάτου στην πόλη ως τρόπος μετακίνησης, 
άσκησης, αλλά και ψυχαγωγίας.

Για το λόγο αυτό, στο ΚΠΙΣΝ υπάρχει ποδηλατοδρόμος 
όπως και θέσεις στάθμευσης ποδηλάτου, ενώ για αυτούς 
που επιθυμούν να απολαύσουν μία ποδηλατική διαδρομή 
και δεν έχουν ποδήλατο, έχει αναπτυχθεί σύστημα 
ενοικίασης 75 ποδηλάτων για ενήλικες και παιδιά. 
Παράλληλα, μέχρι σήμερα, έχουμε πραγματοποιήσει 
μια σειρά δράσεων με κεντρικό θέμα το ποδήλατο. Από 
σεμινάρια και εργαστήρια, μέχρι μαθήματα ποδηλάτου 
για να μυηθούν τα μικρότερα παιδιά στον κόσμο της 
ποδηλασίας, καθώς και αγώνες ποδηλάτου.

Κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 
Κινητικότητας, το ΚΠΙΣΝ θα φιλοξενήσει πολλές σχετικές 
εκδηλώσεις. Την πρώτη ημέρα, στις 16/09, ελάτε στο 
ΚΠΙΣΝ με το ποδήλατό σας και εμείς θα σας κεράσουμε 
καφέ! Την επόμενη ημέρα ακολουθεί το Walker Race III, 

Mobility Week
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Κινητικότητας 2017
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Τον Σεπτέμβριο, οι υπαίθριές μας προβολές, Park Your 
Cinema, τιτλοφορούνται The Great… Out There, ή αλλιώς  
πώς ο κινηματογράφος έχει αποτυπώσει πάνω στο φιλμ,  
το φανταστικό, το μεγαλείο της φύσης, αυτό που μας 
ξεπερνά ως ανθρώπους. Από την άλλη, το Park Your 
Cinema Kids, μας παρουσιάζει παραγωγές των θρυλικών 
στούντιο Walt Disney, Pixar και Illumination.

Φυσικά δεν πρόκειται να λείψουν δημοφιλείς υπαίθριες 
δραστηριότητες, όπως η ιστιοπλοΐα, το καγιάκ και τα 
παιχνίδια για όλη την οικογένεια, με την προσθήκη του 
περιπετειώδους Τοίχου Αναρρίχησης, ενώ να είστε έτοιμοι 
να χορέψετε σε ρυθμούς Boogie Woogie στο Social 
Ballroom που αυτή τη φορά επιστρέφει κάτω από την 
Πανσέληνο του Σεπτεμβρίου.

Τέλος, ενόψει της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, 
το ΚΠΙΣΝ προάγει τη βιώσιμη κινητικότητα με μια εβδομάδα 
αφιερωμένη στο ποδήλατο, μεταξύ 16 και 22 Σεπτεμβρίου.

Και τον Σεπτέμβριο, 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.  

Η ώρα της επιστροφής στην πόλη έφτασε για τους 
περισσότερους και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος είναι έτοιμο να σας υποδεχθεί με ένα πρόγραμμα 
γεμάτο δραστηριότητες και εκδηλώσεις που θα κάνουν τη 
μετάβαση λίγο πιο εύκολη, προσφέροντας μια ευχάριστη 
διέξοδο από την καθημερινότητα στην πόλη.

Στην Ελλάδα, ως γνωστόν το καλοκαίρι συνεχίζεται και 
μέσα στο φθινόπωρο. Τι πιο όμορφο λοιπόν, από το να 
απολαύσεις το γλυκό καιρό του Σεπτεμβρίου με συντροφιά 
μια πληθώρα μουσικών επιλογών σε ανοιχτούς, ελεύθερους 
χώρους;

Η καθιερωμένη πλέον ενότητα συναυλιών Parklife μας 
περιμένει και αυτό το μήνα με δύο διαφορετικές εκδόσεις 
στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος: με την 
παραδοσιακή νότα του Parklife Traditional με το Ross Daly 
Quintet & Martha Mavroidi Trio και το Parklife Melody, και 
με δύο ιδιαίτερα μελωδικά ταξίδια με τις Μαρίνα Σάττι & 
Fonέs και την Ευανθία Ρεμπούτσικα και τον Γιώργο Περρή.

Παράλληλα, η δημοφιλής σειρά μουσικών αποδράσεων 
Music Escapades συνεχίζει να μας μυεί στο χώρο της 
ελληνικής εναλλακτικής σκηνής, παρουσιάζοντας τους Leon 
of Athens & Fonέs+ και τον Serafim Tsotsonis.

Τις μουσικές προτάσεις του μήνα ολοκληρώνουν οι Jazz 
Διαχρονίες, που επιστρέφουν με δύο δυναμικά jazz 
σχήματα: τους Theo Kapilidis Quartet και τη σύμπραξη 
του αμερικανού σαξοφωνίστα Craig Handy με τον Γιάννη 
Κασέτα και το γκρουπ του. 

 

Σεπτέμβριος 
στο ΚΠΙΣΝ
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Focus 
στις Παιδικές 
Χαρές
Οι παιδικές χαρές αποτελούν τα πιο ζωντανά και τα  
πιο χαρούμενα σημεία των πάρκων όλου του κόσμου.  
Χώροι κατεξοχήν αφιερωμένοι στα παιδιά όλων των 
ηλικιών, προορίζονται για ατελείωτες ώρες παιχνιδιού, 
ξεγνοιασιάς, άθλησης και κοινωνικοποίησης αποτελώντας 
οάσεις δράσης και δημιουργικότητας.

Οι Παιδικές Χαρές του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το φετινό 
καλοκαίρι και αμέσως έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι 
του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος και σημείο συνάντησης 
των νεαρών επισκεπτών. Ο χώρος, σχεδιασμένος με 
τρόπο βιώσιμο και απολύτως φιλικό στο περιβάλλον, 
αποτελείται από όργανα φτιαγμένα από ξύλο το οποίο 
προέρχεται από υλοτομία που βασίζεται στην αειφόρο 
δασοκομία. Η επιλογή του υλικού για την κατασκευή 
αποτελεί συνειδητή απόφαση αφού το ξύλο ως δομικό 
υλικό διαφέρει ουσιαστικά από το μέταλλο ή το πλαστικό, 
απευθύνεται στις αισθήσεις, δίνει στα παιδιά το έναυσμα 
να παίξουν και αυξάνει σημαντικά την αξία του παιχνιδιού. 
Σε αντίθεση με τους συνήθεις περιορισμούς, οι Παιδικές 
Χαρές του ΚΠΙΣΝ δεν περικλείονται από κάγκελα, αλλά 
περιφράσσονται από θάμνους, επιτρέποντας στα παιδιά να 
ανακαλύψουν τα όριά τους και τον κόσμο σε ένα ασφαλές 
και ευχάριστο περιβάλλον.

 
Γνωρίζετε ότι… 

• Το ξύλο από το οποίο είναι φτιαγμένα τα όργανα στις  
 Παιδικές Χαρές του ΚΠΙΣΝ, μεγαλώνει σε υψόμετρο  
 πάνω από 1.000 μέτρα και αυτό εξασφαλίζει καλύτερες  
 φυσικές ιδιότητες, όπως μεγαλύτερη σταθερότητα,  
 ανθεκτικότητα και λιγότερα θραύσματα;

•   Υπάρχουν περίπου 8.000-10.000 παιδικές χαρές σε  
 όλη την Ελλάδα;

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΠΙΣΝ
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Parklife
Φυσική Μουσική

Το Parklife, η σειρά συναυλιών στο Πάρκο Σταύρος 
Νιάρχος συνεχίζεται και τον Σεπτέμβριο, προσκαλώντας 
το κοινό σε μία μοναδική εμπειρία όπου η μουσική 
επενδύει τη φύση και η φύση εμπλουτίζει τη μουσική 
εμπειρία.
 
Τον Σεπτέμβριο, δύο διαφορετικές εκδόσεις, το Parklife 
Traditional με μία συναυλία του Ross Daly Quintet και 
του Martha Mavroidi Trio και το Parklife Melody, με 
τις συναυλίες της Μαρίνας Σάττι με τις Fonέs και της 
Ευανθίας Ρεμπόυτσικα με τον Γιώργο Περρή, περιμένουν 
τους επισκέπτες του ΚΠΙΣΝ, που θα μπορέσουν να τις 
απολαύσουν ξαπλωμένοι στο Ξέφωτο.

Ο Ross Daly, μαζί με τους συνεργάτες του, θα παρουσιάσει 
ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει δικές του συνθέσεις που 
προσδιορίζει ως Σύγχρονη Τροπική Μουσική.  
Οι συνθέσεις αυτές αντανακλούν την πολύχρονη διαδρομή 
του μέσα στον ευρύτερο χώρο των μουσικών παραδόσεων 
της Τροπικής Μουσικής που εκτείνεται γεωγραφικά από 
τη Βορειοδυτική Αφρική ως την Ινδία. Ο Ross Daly είναι 
ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του Μουσικού 
Εργαστηρίου Λαβύρινθος στο Χουδέτσι της Κρήτης, 
που συγκεντρώνει κάθε χρόνο εκατοντάδες μαθητές και 
δασκάλους από όλο τον κόσμο, σε κύκλους σεμιναρίων 
που προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία βιωματικής 
εκμάθησης των μουσικών παραδόσεων όλου του φάσματος 
της Τροπικής Μουσικής.
Μαζί με τον Ross Daly θα παίξουν οι μουσικοί:  
Zohar Fresco, ένας από τους κορυφαίους δεξιοτέχνες του 
κόσμου των frame-drums, Γιώργος Μανωλάκης στο λαούτο, 
Κέλυ Θωμά στη λύρα, και Παύλος Σπυρόπουλος στο 
κοντραμπάσο.
 

Η τραγουδίστρια, λαουτίστρια και συνθέτρια Μάρθα 
Μαυροειδή, καθιερώθηκε ως νέα λαϊκή μουσικός και 
τραγουδίστρια, ήδη από το ν τεμπούτο της, Ο Κήπος της 
Ρίλα. Η εξαιρετική της φωνή συνδυάζει τα ελληνικά και 
μεσανατολίτικα στολίδια και τις μικροτονικές λεπτές 
αποχρώσεις, με τα πλούσια χρώματα του βουλγαρικού 
τραγουδιού. Η τεχνική της στο λαούτο και το σάζι, συχνά 
συγκρίνεται με τη δεξιοτεχνία μεγάλων μουσικών, τόσο 
λαϊκής όσο και jazz προέλευσης. Το 2012 έπαιξε στο 
Womex Globalkan Scene και από τότε έχει ταξιδέψει 
σε όλη την Ευρώπη με το τρίο της. Τον Μάρτιο του 2013 
εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού fRoots ως 
"ανερχόμενο αστέρι της Βαλκανικής μουσικής". Η Μάρθα 
Μαυροειδή είναι Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ 
Διεθνούς Μουσικής της Τήνου.

Σάββατο 16/09
21.30

ΞΕΦΩΤΟ

Σάββατο 16/09
20.00

ΞΕΦΩΤΟ

1

1

PARKLIFE TRADITIONAL 

Ross Daly Quintet

Martha Mavroidi Trio

Προτείνεται οι 
επισκέπτες να 
έχουν μαζί τους 
εντομοαπωθητικό, 
ψάθα, κουβέρτα ή 
άλλο ύφασμα για το 
έδαφος.
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Το Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος, γεμίζει από τις αρμονικές φωνές επτά 
γυναικών οι οποίες, από κοινού και η κάθε μία χωριστά, 
επαναδιατυπώνουν γνωστές μελωδίες, παραδοσιακή 
μουσική από τις πέντε ηπείρους και experimental ήχους. 
Τη συντροφιά τους πλαισιώνουν κρουστά, μπάσο και 
πνευστά, μετατρέποντας τη συναυλία σε αληθινή γιορτή. 
Οι Fonέs είναι οι Ευγενία Λιάκου, Ερασμία Μαρκίδη, Άννη 
Ντουμούζη, Έλενα Παπαδημητρίου, Ελένη Ποζατζίδου, 
Βιργινία Φραγκούλατζη και Μαρίνα Σάττι.

Τη βραδιά ανοίγουν οι Jusu Foli & Senegal Rhythm, 
τέσσερις καλλιτέχνες από τη Σενεγάλη και την Ελλάδα 
(Ndioba Νgom, Αss Τhiam, Γιώργος Χριστάκης, Jeffree 
Diop) που πρεσβεύουν ότι όλα είναι ρυθμός και μουσική. 
 
Πέτρος Κούρτης: Κρουστά
Μιχάλης Καπηλίδης: Τύμπανα 
Yoel Soto Gonzalez: Μπάσο
Σπύρος Νίκας: Σαξόφωνο
Βασίλης Παναγιωτόπουλος: Τρομπόνι
Γιώργος Κόλτσιου: Κιθάρα
 

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα και ο Γιώργος Περρής, 
αποδεικνύονται ιδανικοί ξεναγοί σε μια μουσική 
απόδραση με τίτλο Ηλιοφάνεια.

Η βραδιά θα παντρέψει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της 
Ρεμπούτσικα από τον κόσμο του κινηματογράφου και 
του θεάτρου (Πολίτικη Κουζίνα, Νοτιάς, Συρανό ντε 
Μπερζεράκ, Το Τρίτο Στεφάνι, Βabam Ve Oglum) με την 
πλούσια σε εκπλήξεις δισκογραφία του Περρή.

Σάββατο 23/09
20.30

ΞΕΦΩΤΟ

Κυριακή 24/09
20.30

ΞΕΦΩΤΟ

1 1

PARKLIFE MELODY PARKLIFE MELODY

Marina Satti & Fonέs Ευανθία Ρεμπούτσικα & Γιώργος Περρής

Προτείνεται οι επισκέπτες να έχουν μαζί τους εντομοαπωθητικό, ψάθα, 
κουβέρτα ή άλλο ύφασμα για το έδαφος.
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Ο Serafim Tsotsonis, ένας από τους πιο γνωστούς 
καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής σκηνής, με έντονη 
δραστηριότητα ως συνθέτης και παραγωγός, συνθέτει 
μουσική για φιλμ, θεατρικά έργα, ν τοκιμαντέρ, 
διαφημιστικά και remixes για λογαριασμό πολλών 
καλλιτεχνών. Πρόσφατα παρουσιάστηκε και ως ήμισυ των 
Οcean Ηope, του ν τουέτου που έχει μαζί με την αδερφή 
του, Αγγελική. Το project ταξιδεύει ήδη στη διεθνή αγορά 
με το του EP, Chamber Dreams.

Τo τελευταίο του σόλο άλμπουμ, She Swims, 
κυκλοφόρησε από την ανεξάρτητη αμερικάνικη εταιρεία 
Hush Hush. Πρόκειται για ένα άλμπουμ με ιδιαίτερες 
ενορχηστρώσεις σε κινηματογραφικό ύφος, ένα 
πάντρεμα neoklasikal με ambient, jazz, post rock και 
dream pop.Για τη μουσική βραδιά στο ΚΠΙΣΝ, ο Serafim 
Tsotsonis έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα με αποσπάσματα 
από τη νέα του δουλειά, παλαιότερα κομμάτια, καθώς 
και πρωτότυπες δημιουργίες αποκλειστικά για αυτή τη 
συναυλία.

Σάββατο 30/09
21.00

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Serafim Tsotsonis

Music  
Escapades
Τα Music Escapades, η ενότητα που παρουσιάζει τις 
σύγχρονες τάσεις της ελληνικής εναλλακτικής σκηνής, 
συνεχίζουν τη διαδρομή τους στο ΚΠΙΣΝ με δυο ακόμα 
συναυλίες.

Κυριακή 17/09
20.30

ΞΕΦΩΤΟ

Ο Leon of Athens έρχεται στo Ξέφωτο του Πάρκου 
Σταύρος Νιάρχος για μία συναυλία διαφορετική, στην 
οποία θα απολαύσουμε όλα τα νέα κομμάτια από το 
επερχόμενο album του Xenos, ανάμεσά τους και το 
Aeroplane που ξεχώρισε ήδη, δίπλα σε διασκευές 
αγαπημένων κομματιών από την ελληνική και παγκόσμια 
μουσική. Συντροφιά του η extended εκδοχή της χορωδίας +, 
μίας dream team 25 γυναικείων φωνών που τραγουδούν a 
cappella έχοντας ως αφετηρία παραδοσιακούς ήχους από 
όλον τον κόσμο!

Τιμολέων Βερέμης (Leon of Athens): Φωνή, Κιθάρα
Emma Williams: Πλήκτρα, Φωνητικά
Kaja Magsam: Ντραμς, Κρουστά
Λευτέρης Βολάνης: Κιθάρα
Κώστας Γιαννίρης: Μπάσο, Φωνητικά
Τζιμ Σταρίδας: Τρομπόνι
Fonέs+: Νεφέλη Αμπατζή, Δάφνη Δαυίδ, Δέσποινα 
Δρανδάκη, Χαρά Ζαχαράκου, Φένια Ζαχαρίου, Νατάσσα 
Κατσίλλη, Όλγα Λάσκαρη, Αναστασία Μεγαλοκονόμου, 
Κατερίνα Νικολακάκη, Ερωφίλη Παναγιωταρέα, Δέσποινα 
Παπαδάκη, Νεφέλη Σάρρα - Παπάζογλου, Χριστίνα 
Πετρόγιαννη, Νεφέλη Σκοπετέα, Ντίμη Σπέλα, Βιργινία 
Φραγκούλατζη

Leon of Athens & Fonέs+

1
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Jazz  
Chronicles
Ένα αφιέρωμα στη σύγχρονη ελληνική τζαζ σκηνή, 
η σειρά συναυλιών Jazz Διαχρονίες σκιαγραφεί τις 
διαφορετικές εκφράσεις της ελεύθερης αυτής μουσικής 
γλώσσας στον ελληνικό χώρο, προτείνοντας παλιούς και 
νέους ήχους, funk και κλασικούς ρυθμούς, ορχηστρικά 
και φωνητικά σχήματα.

Ο Θόδωρος Καπηλίδης (Theo Kapilidis) είναι κιθαρίστας 
και συνθέτης της jazz, με έντονη δράση σε Ελλάδα και 
Ελβετία. Γεννήθηκε σε μουσική οικογένεια και ήρθε από 
νωρίς σε επαφή με τη jazz, ολοκληρώνοντας με επιτυχία 
τις σπουδές του στο Swiss Jazz School της Βέρνης. Δίδαξε 
στο Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης και συνεργάστηκε με 
διεθνώς αναγνωρισμένους τζαζίστες, όπως οι John Voirol, 
Heiri Känzig, Rätus Flisch, Michael Zisman, Matthieu Michel, 
Herbie Kopf, Daniel Schenker, Chris Wiesendanger, κ.ά. 
Σήμερα, διδάσκει στο University of the Arts της Ζυρίχης, 
ενώ σαν bandleader έχει επιμεληθεί δύο νέους δίσκους, 
τους Bright Shadows και Inside Views, με τον τελευταίο 
να συνδυάζει όλη την πολύχρωμη γκάμα και εννοιολογική 
αφθονία των παραδοσιακών Hardbopjazz και Souljazz. 
Το μουσικό του σύμπαν εστιάζει στην ελευθερία της 
έκφρασης, στην αυθεντικότητα και στην καινοτομία.

Florian Egli: Άλτο Σαξόφωνο
Raphael Walser: Κοντραμπάσο
Maxime Paratte: Ντραμς

Κυριακή 10/09 
21.00

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Theo Kapilidis Quartet: Inside Views

O Αμερικανός Craig Handy είναι ένας από τους 
σημαντικότερους σαξοφωνίστες της γενιάς του. Έχει 
κυκλοφορήσει πέντε προσωπικά άλμπουμ, με πιο 
πρόσφατο το Craig Handy & 2nd Line Smith, έχει 
συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τους Art Blakey Jazz 
Messengers, Wynton Marsalis, Roy Hanes, Abdullah 
Ibrahim, Herbie Hancock και έχει συμμετάσχει σε δίσκους 
των Elvin Jones, Betty Carter, Freddie Hubbard, Joe 
Henderson κ.α. 
Ο Γιάννης Κασέτας είναι ένας από τους πιο γνωστούς 
Έλληνες σαξοφωνίστες. Σπούδασε με υποτροφία στο 
Berklee College της Βοστώνης και δισκογραφεί από 
το 2007. Από τότε έως σήμερα έχει κυκλοφορήσει 5 
προσωπικά άλμπουμ, με τελευταίο το Northern Light,  
στο οποίο συμμετέχει και ο Craig Handy.

Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης: Ντραμς
Δημήτρης Σεβδαλής: Πιάνο
Ντίνος Μάνος: Μπάσο

Σάββατο 09/09
21.00

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Craig Handy & Γιάννης Κασέτας
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Park Your
Cinema:
The Great… 
Οut There!
Εκεί έξω, υπάρχουν πράγματα που δεν είμαστε ικανοί 
να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος, 
τόσο μεγάλος που στην πιο ώριμη σκέψη μας φαντάζει μη 
διαχειρίσιμος. Και είναι. Μας προκαλεί το δέος. Κι ακόμη 
πιο έξω, υπάρχει ένα άπειρο σύμπαν, που σίγουρα ξεπερνά 
το ρεαλιστικό, τη φαντασία μας, εμάς και τα πάντα, μαζί.  
 
Ο φετινός Σεπτέμβρης Park Your Cinema είναι 
αφιερωμένος σ’ αυτή τη μεγαλοσύνη που ξεκινά από τα 
όρια του ανθρώπινου βλέμματος και τελειώνει στο βάθος 
πεδίου του φιλμικού καρέ, τονίζοντας τη σημασία της 
ύπαρξης της μεγάλης οθόνης. Εικόνες τοπίων μοναδικά 
φωτογραφημένων, πλάνα προοπτικής που μας ταξίδεψαν 
κυριολεκτικά, με το ανθρώπινο στοιχείο να προκαλεί 
το δράμα μέσα τους ή να γεννά την περιπέτεια όπως 
θα μπορούσαμε να τη ζήσουμε μονάχα στο σινεμά. 
Ξαπλωμένοι στο τόσο ταιριαστό σε διαστάσεις Ξέφωτο 
του ΚΠΙΣΝ, εκεί έξω.
 
Ας αφήσουμε την πρόκληση απέναντι στο μεγαλείο του 
κινηματογράφου να μετατρέψει το δέος σε ψυχαγωγία, ας 
νιώσουμε την ομορφιά ή και την αγριότητα του στοιχείου 
της Φύσης να αναδειχθεί μπροστά στα μάτια μας, στο 
μέγεθος που τους αρμόζει. Κάτω από τη μεγαλύτερη οθόνη 
αυτής της πόλης, τον Αττικό ουρανό.

Ηλίας Φραγκούλης

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

Στην Αμερική του 1916, ένας φυγάς από το Νόμο και η αγαπημένη 
του βρίσκουν καταφύγιο στο Τέξας, εργαζόμενοι για έναν πλούσιο 
κτηματία, ο οποίος μαθαίνει ότι πρόκειται να πεθάνει σύντομα. 
Παριστάνοντας τα αδέλφια για να μην προκαλέσουν κουτσομπολιά, 
θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν το γεγονός, με εκείνη 
να επιχειρεί να παντρευτεί τον κτηματία, έτσι ώστε να γίνει και η 
κληρονόμος του. Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του Malick 
προτάθηκε για 4 Όσκαρ και τελικά, τιμήθηκε με το βραβείο 
καλύτερης φωτογραφίας για το πραγματικό ορόσημο δουλειάς του 
Néstor Almendros. Ο Malick έφυγε από το Φεστιβάλ Καννών με το 
βραβείο σκηνοθεσίας, το 1979.                                     

Σκηνοθεσία: Terrence Malick

Μέρες Ευτυχίας 
Days οf Heaven (1978)

Παρασκευή 01/09
20.30

ΞΕΦΩΤΟ

1
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Park your Cinema

THE GREAT…OUT THERE!

Εννιάχρονο αγόρι που ονειρεύεται τη φυγή από την οικογενειακή 
εστία, «αποδρά» σε έναν φανταστικό κόσμο στον οποίο κατοικούν 
τεράστια, τριχωτά πλάσματα, που με τη σειρά τους τον υποδέχονται 
σαν βασιλιά. Το διασημότερο παιδικό picture book (από το 1963), 
όπως δηλώνεται από τις περισσότερες αντίστοιχες λίστες των 
ΗΠΑ, με την υπογραφή του συγγραφέα και illustrator Maurice 
Sendak, γίνεται στα χέρια του εκκεντρικού Jonze μια… περισσότερο 
ενήλικης οπτικής αλληγορία για την αφέλεια της παιδικότητας και 
τη μοναξιά κάτω από τη σκιά της γονικής εξουσίας. Η Karen O, του 
συγκροτήματος των Yeah Yeah Yeahs, έχει γράψει τα τραγούδια της 
ταινίας.                                     

Σκηνοθεσία: Spike Jonze

Στη Χώρα των Μαγικών Πλασμάτων 
Where the Wild Things Are (2009)

Παρασκευή 22/09
20.30

ΞΕΦΩΤΟ

Καθηγητής κολλεγίου, αρχαιολόγος αλλά και τυχοδιώκτης που 
αγαπά την περιπέτεια, προσλαμβάνεται από την αμερικανική 
Κυβέρνηση για να εντοπίσει πριν από τους Ναζί τα ίχνη της μυθικής 
Χαμένης Κιβωτού, στα 1936. Η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία 
του 1981, συστήνει στο σινεμά τον χαρακτήρα του Indiana Jones (με 
ερμηνευτή τον Harrison Ford), ο οποίος αναβιώνει τους ήρωες των 
επεισοδιακών κινηματογραφικών serials του ’30 και του ’40. Τιμήθηκε 
με 4 βραβεία Όσκαρ και είχε τρεις συνέχειες μέχρι το 2008, 
μετατρέποντας τον Spielberg σε κυρίαρχο του Hollywood. Εκτός 
από δείγμα απόλυτης ψυχαγωγίας, το φιλμ αναγνωρίζεται σήμερα 
και ως ένα από τα καλύτερα στην ιστορία του σινεμά.                                         

Σκηνοθεσία: Steven Spielberg

Σε μια φανταστική πόλη της Αμερικανικής Δύσης, μυστηριώδης 
άνδρας που συνηθίζει να παίζει φυσαρμόνικα συνεταιρίζεται με 
έναν παράξενο desperado, για να προστατεύσουν μια όμορφη χήρα 
και κληρονόμο ενός κομματιού γης που στέκει ως εμπόδιο στην 
επέκταση της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή. Το φιλμ έτυχε 
μέτριας υποδοχής στην εποχή του, αλλά σήμερα αντιμετωπίζεται 
ως το πιο επικό spaghetti western στην ιστορία του σινεμά, γεμάτο 
επιβλητικές φιγούρες και σκηνές ανθολογίας, ένα αλησμόνητο 
score από τον Ennio Morricone, και αξεπέραστα CinemaScope 
κάδρα τοπίων της Arizona από τον διευθυντή φωτογραφίας Tonino 
Delli Colli.                                              

Σκηνοθεσία: Sergio Leone

Κάποτε στη Δύση 
Once Upon a Time in the West (1968)

Οι Κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού 
Raiders of The Lost Ark (1981)

Βαρόνη από τη Δανία ταξιδεύει μέχρι την αποικιακή Κένυα του 
20ου αιώνα για να διευθύνει μια φυτεία καφέ, της οποίας είναι η 
ιδιοκτήτρια. Η συζυγική της ζωή είναι ένας εφιάλτης ταπείνωσης, 
αλλά ένας γοητευτικός κυνηγός με ελεύθερο πνεύμα θα της θυμίσει 
ξανά τον έρωτα. Βασισμένο στο ομώνυμο αυτοβιογραφικό βιβλίο 
της Karen Blixen, το φιλμ γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία, 
χάρη στο εξωτικό φόντο περιόδου, την επαγγελματική φινέτσα 
της υπογραφής του Pollack και το πρωταγωνιστικό ζεύγος των 
Robert Redford και Meryl Streep. Τιμήθηκε με 7 Όσκαρ, μεταξύ 
των οποίων και καλύτερης ταινίας, το 1986. Αξιομνημόνευτο το 
αριστουργηματικό μουσικό θέμα του John Barry.                                              

Σκηνοθεσία: Sydney Pollack

Πέρα από την Αφρική 
Out of Africa (1985)

Παρασκευή 08/09 
20.30

ΞΕΦΩΤΟ

Παρασκευή 29/09 
20.30

ΞΕΦΩΤΟ

Παρασκευή 15/09 
20.30

ΞΕΦΩΤΟ

1

11

1

Προτείνεται οι επισκέπτες να έχουν μαζί τους εντομοαπωθητικό, ψάθα, 
κουβέρτα ή άλλο ύφασμα για το έδαφος, καθώς και ζακέτα.
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Park Your
Cinema:
Kids

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
επιφυλάσσει για τούτο το μήνα μεγάλες εκπλήξεις στους 
μικρούς επισκέπτες που τόσο έχουν αγαπήσει το ανέμελο 
παιχνίδι τους στο Ξέφωτο. Μετά το «ποδαρικό» με την 
εορταστική, χριστουγεννιάτικη προβολή της Φαντασίας 
στη Λυρική Σκηνή, το Park Your Cinema εμπλουτίζει το 
πρόγραμμά του με αγαπημένες παιδικές ταινίες από το 
ιστορικό studio του Walt Disney, αναμειγνύοντας τίτλους 
από το κλασικό παρελθόν μέχρι το ακόμα κοσμαγάπητο 
παρόν. Δίπλα τους, η Pixar και η Illumination προσθέτουν 
δύο από τις καλύτερες animated παραγωγές των 
τελευταίων χρόνων, προσεγγίζοντας θεατές κάθε ηλικίας! 
Γιατί οι πραγματικά σημαντικές ταινίες του είδους είναι 
εκείνες που μιλούν και σε μικρούς και σε μεγάλους. Πόσω 
μάλλον όταν οι τελευταίοι… αρνούνται να αφήσουν το 
παιδί που (θα) έχουν μέσα τους (για πάντα).

Ηλίας Φραγκούλης

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

Η ρομαντική ιστορία της σχέσης ενός καλοζωισμένου… cocker 
spaniel από σπίτι κι ενός αδέσποτου μα καλόκαρδου μούργου. 
Η 15η animated ταινία μεγάλου μήκους του studio της Disney 
εξακολουθεί να είναι μια από τις πιο αγαπητές για μικρούς και 
μεγάλους, με τη σκηνή των δύο τετράποδων που… από λάθος 
φιλιούνται τρώγοντας spaghetti να συγκινεί όσο λίγες στην ιστορία 
του σινεμά. Παραδόξως, ο ίδιος ο Walt Disney είχε ζητήσει να κοπεί 
από το φιλμ!    

Σκηνοθεσία: Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Luske

Προβολή με ελληνική μεταγλώττιση                                

Η Λαίδη και ο Αλήτης  
Lady and the Tramp (1955)

Σάββατο 02/09
20.30

ΞΕΦΩΤΟ

1



2120

Park your Cinema

KIDS

Μια ελεύθερη διασκευή του μύθου της μακρυμαλλούσας 
πριγκίπισσας Rapunzel, από το περίφημο παραμύθι των αδελφών 
Grimm, σε μια από τις ωραιότερες animated παραγωγές που 
δημιούργησε πρόσφατα το studio της Disney (η 50η, για την 
ακρίβεια). Μεγαλωμένη αιχμάλωτη σε έναν πύργο από την κακιά 
μητριά της, η ηρωίδα ονειρεύεται να γνωρίσει τον κόσμο που δεν 
χάρηκε τόσα χρόνια κι ένας καταζητούμενος ληστής ίσως ήταν αυτό 
που ονειρευόταν, τελικά.                                             

Σκηνοθεσία: Nathan Greno, Byron Howard

Προβολή με ελληνική μεταγλώττιση                                

Μαλλιά Κουβάρια 
Tangled (2010)

Σάββατο 23/09
20.30

ΑΓΟΡΑ

Ένα ελεφαντάκι με πελώρια αυτιά μαθαίνει τη σημασία του να 
ξεχωρίζεις σε τούτο τον κόσμο και με τη βοήθεια ενός ποντικού 
του τσίρκου εκμεταλλεύεται το «ελάττωμά» του για να… πετάξει! Η 
4η animated ταινία της Disney υπήρξε η προσωπική αγαπημένη του 
«θείου» Walt, αν και φτιάχτηκε αρκετά βιαστικά, για να καλύψει την 
εμπορική χασούρα που είχε προκαλέσει η Φαντασία. Θα γινόταν 
εξώφυλλο στο περιοδικό TIME, αν δεν συνέπιπτε με την επίθεση 
στο Περλ Χάρμπορ.                                             

Σκηνοθεσία: Ben Sharpsteen

Προβολή με ελληνική μεταγλώττιση                                

Τα μέλη μιας οικογένειας με υπερφυσικές ικανότητες που στο 
παρελθόν πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους για το καλό του 
κοινωνικού συνόλου, πέφτουν στην αφάνεια κατόπιν παρεξηγήσεως 
και συνεχίζουν να ζουν ως κοινοί θνητοί, μέχρι την εμφάνιση ενός 
κακού υπερήρωα που ζητά εκδίκηση. Εκπληκτική παρωδία των 
κομιξικών και φιλμικών πρακτορικών περιπετειών που έγιναν μόδα 
στη δεκαετία του ’60, με το Όσκαρ καλύτερης animated ταινίας 
του 2005.                                             

Σκηνοθεσία: Brad Bird

Προβολή με ελληνική μεταγλώττιση                                

Σε μια πόλη με σχεδόν ανθρωπόμορφα ζώα, ένας δουλευταράς 
αλλά κακότυχος ιμπρεσάριος αγωνίζεται να κρατήσει το θέατρό του 
και σκαρφίζεται τη διοργάνωση ενός talent show για τραγουδιστές, 
υποσχόμενος ένα τρελό χρηματικό έπαθλο που προέκυψε από… 
τυπογραφικό λάθος. Τεράστια εισπρακτική επιτυχία από το 
studio που μας έδωσε τα Minions, πλημμυρισμένη από τραγούδια 
(ακούγονται περισσότερα από 60 hits του ξένου ρεπερτορίου!).                                        

Σκηνοθεσία: Christophe Lourdelet, Garth Jennings

Προβολή με ελληνική μεταγλώττιση                                

Ντάμπο, το Ελεφαντάκι 
Dumbo (1941)

Οι Απίθανοι 
The Incredibles (2004)

Τραγούδα! 
Sing (2016)

Σάββατο 09/09 
20.30

ΞΕΦΩΤΟ

Σάββατο 30/09 
20.30

ΞΕΦΩΤΟ

Σάββατο 16/09 
20.30

ΑΓΟΡΑ

1

1

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

12

12
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Δραστηριότητες για ενήλικες

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ
Δραστηριότητες για ενήλικες

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

Δημιουργικός τρόπος εκγύμνασης με έμφαση στην 
ενδυνάμωση του κέντρου του σώματος για τη διατήρηση 
της σωστής στάσης σώματος, τη βελτίωση της ευλυγισίας 
και της ισορροπίας. Η μέθοδος Pilates, συμβάλει στην 
ανανέωση της διάθεσης και στην αποβολή του στρες. 
Πραγματοποιείται πάνω σε στρώματα, με ειδικά όργανα 
γυμναστικής (δαχτυλίδια, λάστιχα, μπάλες) και είναι 
κατάλληλο για άντρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, 
αρχάριους και προχωρημένους.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φορούν άνετα ρούχα και 
να φέρουν το δικό τους στρώμα pilates.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Έμπειροι καθηγητές φυσικής αγωγής βρίσκονται στους 
χώρους των υπαίθριων οργάνων, δίνουν συμβουλές 
και αξιολογούν τη φυσική κατάσταση των ασκούμενων. 
Οι προπονητές ακόμη, μπορούν να σχεδιάσουν 
εξατομικευμένα προγράμματα αερόβιας άσκησης, μυϊκής 
ενδυνάμωσης, ασκησιολόγια ευλυγισίας και αποθεραπείας 
για όσους το επιθυμούν.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Mat Pilates
Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας

Δευτέρα 04, 11, 18, 
25/09 
8.00-9.00

Τετάρτη 06, 13, 20, 
27/09 
8.00-9.00 
19.00-20.00 
20.00-21.00

Πέμπτη 07, 14, 21, 
28/09 
19.00-20.00 
20.00-21.00

Παρασκευή 01, 08,  
15, 22, 29/09 
8.00-9.00

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Δευτέρα-Παρασκευή 
07.30-09.30 
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Με τη yoga συνδέουμε την κινητικότητα του σώματος με 
την πνευματική διεργασία ακολουθώντας ήπιες πρακτικές 
που περιλαμβάνουν αναπνοές, asanas και χαλάρωση, με 
σκοπό την ανάπτυξη της αυτοσυγκέντρωσης, της ηρεμίας 
και της θετικής σκέψης.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φορούν άνετα ρούχα, 
να φέρουν το δικό τους στρώμα yoga καθώς και μία 
κουβερτούλα για να καλύψουν το σώμα τους κατά τη 
διάρκεια της χαλάρωσης.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Το πρόγραμμα στοχεύει στη γνωριμία μικρών και μεγάλων 
με το Καγιάκ με τη καθοδήγηση των έμπειρων εκπαιδευτών, 
ενώ συγχρόνως δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να 
γνωρίσουν το ΚΠΙΣΝ κωπηλατώντας!

Προτείνεται οι συμμετέχοντες να έχουν μαζί τους μια 
δεύτερη αλλαξιά ρούχα.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Yoga στο Πάρκο Καγιάκ στο Κανάλι
Δευτέρα 04, 11, 18, 
25/09 
19.00-20.30

Τρίτη 05, 12, 19, 
26/09 
8.00-9.30

Πέμπτη 07, 14, 21, 
28/09 
8.00-9.30

Παρασκευή 01, 08,  
15, 22, 29/09 
19.00-20.30

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Σάββατο 02, 09, 16, 
23, 30/09 
Κυριακή 03, 10, 17, 
24/09 
17.30-20.00

Για παιδιά 12+ και 
ενήλικες

(έως 15 συμμετοχές ανά 
30' με προεγγραφή στο 
SNFCC.org/events)

KANAΛΙ

6

16
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Δραστηριότητες για ενήλικες

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ
Δραστηριότητες για ενήλικες

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

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

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου

Μία αρχαία κινέζικη πολεμική τέχνη εξελιγμένη σε 
μία ευχάριστη και χαμηλής έντασης μορφή άσκησης. 
Κινήσεις που εκτελούνται με αργό, εστιασμένο τρόπο 
και συνοδεύονται από βαθιά αναπνοή βοηθώντας στη 
μείωση του στρες και στην αύξηση της ευελιξίας και της 
ισορροπίας. Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες και όλα τα 
επίπεδα φυσικής κατάστασης.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι Tai Chi
Σάββατο 02, 09, 16, 
23, 30/09 
Κυριακή 03, 10, 17, 
24/09

09.00-10.00  
(6-9 ετών ) 
10.00-11.00  
(9-12 ετών) 
12.00-13.00  
(12-17 ετών) 
11.00-12.00 & 
13.00-14.00 (17+ και 
ενήλικες)

(έως 15 συμμετοχές ανά 
60' με προεγγραφή στο 
SNFCC.org/events)

KANAΛΙ

Τρίτη 05, 12, 19, 
26/09 
19.30-20.45

ΞΕΦΩΤΟ

Σάββατο 02, 09, 16, 
23, 30/09 
08.30-09.45

ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

16

Ένα άθλημα ψυχικής ευεξίας, κοινωνικής συνοχής και 
παράλληλα, ένα παιχνίδι τεχνικής ακρίβειας, συντονισμού, 
συγκέντρωσης και αυτοπεποίθησης σε ανοικτό χώρο. 
Οι αγωνιζόμενοι, ένας εναντίον ενός ή σε ομάδες, 
προσπαθούν να προσεγγίσουν το στόχο, πετώντας 
σιδερένιες μπάλες.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Μία νέα πρόκληση στο ΚΠΙΣΝ, ένας δρόμος γεμάτος 
προκλήσεις, ένταση και περιπέτεια σας καλεί να τον 
διασχίσετε. Μία καλή ευκαιρία να δοκιμάσετε τις 
δυνατότητές σας στην ισορροπία, στα εμπόδια, στην 
ευστοχία, στο σκαρφάλωμα, χωρίς ανταγωνισμό. 
Μοναδικός αντίπαλος ο εαυτός σας!

Η συμμετοχή μπορεί να είναι είτε ατομική, είτε σε ζευγάρια.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Petanque Ο δρόμος της περιπέτειας
Σάββατο 02, 09, 16, 
23, 30/09 
18.00-20.00

ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ

17

Κυριακή 10/09 
11.00-13.30

Για ηλικίες 16-65 ετών

ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ

17

1

4
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Παρασκευή 15/09 
17.00-21.00

Σάββατο 16/09 
Κυριακή 17/09 
10.00-13.00 &  
17.00-21.00

Για ηλικίες 6-65 ετών

ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ

Τετάρτη 20/09 
17.00-21.00

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

Κυριακή 17/09 
18.00-20.00

(έως 15 συμμετοχές)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Τετάρτη 20/09 
17.00-21.00

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

Δραστηριότητες για ενήλικες

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ
Δραστηριότητες για ενήλικες

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

Πόσο ψηλά μπορείτε να φτάσετε; Πόσο καλά γνωρίζετε 
το σώμα σας; Φοβάστε τα ύψη; Όλα αυτά τα ερωτήματα 
θα απαντηθούν στην πίστα αναρρίχησης! Λαμβάνοντας 
όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, σας περιμένουμε να 
γνωρίσετε αυτό το εντυπωσιακό άθλημα με τη βοήθεια και 
την καθοδήγηση των έμπειρων εκπαιδευτών μας.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Ακούτε ένα τρίξιμο στο ποδήλατό σας; Δεν δουλεύουν 
σωστά οι ταχύτητες ή βγαίνει συχνά η αλυσίδα; Δεν 
ξέρετε ποια αξεσουάρ είναι απαραίτητα και πόσα χρήματα 
πρέπει να επενδύσετε; Κανένα πρόβλημα! Σε έναν ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο, εξειδικευμένοι τεχνικοί προσφέρουν 
δωρεάν έλεγχο και διάφορες ρυθμίσεις στα ποδήλατά σας.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Mbike

Ψυχαγωγία, γυμναστική ή μεταφορικό μέσο; Τα πατίνια 
είναι όλα αυτά μαζί! Ανακαλύψτε τα και εξασκείστε 
την ισορροπία σας μέσα από τα αυτοτελή, εισαγωγικά 
μαθήματα. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία και 
οι συμμετέχοντες παρακαλούνται να έχουν δικό τους 
εξοπλισμό (πατίνια, κράνη, επιγονατίδες). 

Σχεδιασμός-Υλοποίηση:  
Ακαδημία πατινιών Powerskate.eu/Γιάννης Κούσπαρης, 
πιστοποιημένος εκπαιδευτής με Level 1, 2 και 3 από τον 
οργανισμό ICP.

Για όσος μεγάλωσαν αλλά αισθάνονται ακόμη παιδιά 
που θέλουν συνεχώς να μαθαίνουν, έμπειροι εκπαιδευτές 
τους δίνουν χρήσιμες συμβουλές για το πώς κινούμαστε 
με ασφάλεια στο δρόμο, συνυπάρχοντας με αυτοκίνητα 
και άλλα οχήματα και στη συνέχεια τους προσκαλούν 
για μια εκπαιδευτική βόλτα, με το ποδήλατό τους, στον 
ποδηλατόδρομο του ΚΠΙΣΝ.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Mbike

Τοίχος αναρρίχησης Έλεγχος ποδηλάτων

Roller Skates

Μαθήματα ποδήλατου για ενήλικες

17

Παρασκευή 22/09 
20.00

ΑΓΟΡΑ

Μία μοναδική βόλτα με ποδήλατο και τελικό προορισμό το 
ΚΠΙΣΝ, για ένα Dj set στην Αγορά! Ξεκινήστε στις 20.00, 
από την Τεχνόπολη στο Γκάζι, και καταλήξτε στο Πάρκο 
Σταύρος Νιάρχος -μέσω ενός ασφαλούς ποδηλατοδρόμου 
και συνοδεία των συνεργατών του Mbike. Στο ΚΠΙΣΝ 
μπορείτε να αφήσετε τα ποδήλατά σας με ασφάλεια στο 
parking ποδηλάτων του. Πάρτε λοιπόν, το ποδήλατό σας, 
τη φίλη, το φίλο σας, το γείτονά σας και ξεκινήστε, σας 
περιμένουμε στις 20.30 στο ΚΠΙΣΝ με μουσική από τους 
resident DJs του Needless Chevy & Mr. Z!

Tune Up! Ποδηλατήστε προς τη μουσική

12

Κυριακή 24/09 
18.00-19.30

Για ηλικίες 12+ 
Η συμμετοχή των 
παιδιών ηλικίας 12-15 
θα γίνεται συνοδεία 
κηδεμόνα

(έως 400 συμμετοχές/ 
οι εγγραφές θα γίνονται 
στη γραμματεία που θα 
βρίσκεται στον Στίβο 
από τις 16.40-17.40)

ΣΤΙΒΟΣ

Τρέξιμο 2 χιλιομέτρων προς τα πίσω, σε επίπεδη διαδρομή 
γύρω από το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Με το τρέξιμο 
προς τα πίσω αποφεύγονται συνήθεις κακώσεις, καίγονται 
περισσότερες θερμίδες και βελτιώνεται η ισορροπία. Ο 
καλύτερος μέχρι στιγμής χρόνος στο ΚΠΙΣΝ είναι τα 10,31’. 
Μπορείτε να κάνετε νέο ρεκόρ;

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

2K Backwards Run IV

6

19

19
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Δραστηριότητες για ενήλικες

ΧΟΡΟΣ
Δραστηριότητες για ενήλικες

ΧΟΡΟΣ

Η επιτυχημένη σειρά των Social ballrooms συνεχίζεται! 
Κάθε μήνα, αρχάριοι και προχωρημένοι χορευτές κάθε 
ηλικίας συγκεντρώνονται στο ΚΠΙΣΝ σε ένα μάθημα χορού 
ανοιχτό σε όλους. Το Social ballroom φέρνει χορούς και 
μουσικές από όλο τον κόσμο και δίνει την ευκαιρία σε 
όλους να τους γνωρίσουν. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται 
υπό την επίβλεψη έμπειρων δασκάλων, ενώ στη συνέχεια 
ακολουθεί πάρτι στο οποίο οι χορευτές, ανεξαρτήτως 
επιπέδου, μπορούν να δοκιμάσουν τα βήματα και τις 
φιγούρες.

Αυτό το μήνα, οι Jump & Jive μας μαθαίνουν κάτω από την 
πανσέληνο τα βήματα του Boogie, του χορού που ξεσήκωσε 
τη δεκαετία του ’50, σε ένα εισαγωγικό μάθημα χορού που 
επενδύουν μουσικά οι The Bullets. Η βραδιά, φυσικά, θα 
ολοκληρωθεί με ένα τρελό πάρτι με μουσικές από την  
Dj Elena Evangelia, σε ρυθμούς Boogie, R&B και Swing! 

Ο αφρικάνικος χορός είναι κάτι παραπάνω από μία τέχνη 
έκφρασης. Λειτουργεί θεραπευτικά προσπαθώντας να 
συνδέσει κάθε άτομο με τη δική του εσωτερική ρυθμική 
δύναμη. Τους χορευτές συνοδεύουν αφρικανικά κρουστά 
που παίζουν παραδοσιακούς ρυθμούς.

Το workshop είναι ανοιχτό σε όλους και περιλαμβάνει 
ζέσταμα, εξοικείωση με τον αφρικάνικο χορό μέσα από 
απλά και βασικά βήματα, διδασκαλία χορογραφίας και 
τραγουδιού, εμπνευσμένα από την παράδοση της Δυτικής 
Αφρικής, και ασκήσεις stretching και χαλάρωσης.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Quilombo Centro Cultural

Social Ballroom: Fullmoon Boogie Woogie
Με τους Jump & Jive - Athens Swing & 
Roll Team

Τετάρτη 06/09 
20.30 (μάθημα χορού) 
21.30 (πάρτι)

ΑΓΟΡΑ

Σάββατο 02/09 
18.30-20.00

Σάββατο 30/09 
18.00-19.30

ΞΕΦΩΤΟ12

Στο εργαστήριο Open Air Hoop Dance, χρησιμοποιούμε 
τα πολύχρωμα στεφάνια και μαθαίνουμε βασικές κινήσεις 
και τεχνικές ροής του hoop dance, μίας από τις πιο 
διασκεδαστικές μεθόδους εκγύμνασης. Οι συμμετέχοντες, 
ανεξαρτήτως ηλικίας και φυσικής κατάστασης, 
εξερευνούν το σώμα τους και τη σχέση τους με το χώρο, 
διασκεδάζοντας στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος!

Θα υπάρχουν διαθέσιμα χούλα χουπ για τους 
συμμετέχοντες.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Sunny Diz

Open Air Hoop Dance:  
Εργαστήριο χορού με χούλα χουπ

Κυριακή 03, 10/09 
18.30-20.00

(έως 20 συμμετοχές)

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ 
ΚΗΠΟΣ

9

African Dance

1
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Δραστηριότητες για ενήλικες

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΕΩΝ
Δραστηριότητες για ενήλικες

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Δραστηριότητες για ενήλικες

ΤΕΧΝΕΣ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ

Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος λειτουργεί ως ένας 
θεραπευτικός κήπος. Αποπνέει ασφάλεια και γαλήνη, 
προσφέρει καταφύγιο και δημιουργική ενασχόληση, 
καλώντας κάθε συμμετέχοντα να παρατηρήσει και να 
ανακαλύψει με τις αισθήσεις του τη δυναμική του φυσικού 
περιβάλλοντος.

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

Πανεπιστημιακοί, ειδικοί του χώρου, εκπρόσωποι 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, συζητούν για τη Βιώσιμη 
Κινητικότητα και πώς μπορεί να επηρεάσει θετικά την 
καθημερινότητά μας σε επίπεδο υγείας, οικονομίας και 
ποιότητας ζωής.

Η συζήτηση σηματοδοτεί την έναρξη της Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας Κινητικότητας, που φέτος γιορτάζεται με μια 
σειρά εκδηλώσεων από το Κέντρο Πολιτισμού το Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος, από τις 16 ως τις 22 Σεπτεμβρίου.

Καθώς η τεχνολογία κατακλύζει την καθημερινότητά μας, 
το ΚΠΙΣΝ προσφέρει την ευκαιρία σε όσους δεν είναι 
εξοικειωμένοι με τους υπολογιστές, να μάθουν τις κύριες 
λειτουργίες του, τη χρήση βασικών προγραμμάτων και την 
πλοήγηση στο διαδίκτυο, γνώσεις που θα τους βοηθήσουν 
στη διεκπεραίωση απλών εργασιών, μέσα από απλά και 
πρακτικά βήματα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αρχάριους 
χρήστες ηλικίας 65+ και σε όσους επιθυμούν να λάβουν 
βασικές γνώσεις του αντικειμένου, αλλά και σε εκείνους 
που παρακολούθησαν τον πρώτο κύκλο μαθημάτων.

Θεραπευτικοί κήποι

Συζητώντας για τη Βιώσιμη Κινητικότητα 

Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 65+
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

Τρίτη 05, 12, 19, 
26/09 
18.30-19.30

Για άτομα ηλικίας 65+

(έως 15 συμμετοχές)

ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

Δευτέρα 18/09 
19.00

ΠYΡΓΟΣ ΒΙΒΛIΩΝ

20

11

11

Ένα υπαίθριο εργαστήριο σχεδίου που μελετά τη διάχυση 
του φυσικού φωτός στο ύπαιθρο, χρησιμοποιώντας 
βασικές τεχνικές του ελεύθερου σχεδίου, με ξηρά και μη 
υδατοδιαλυτά υλικά (κάρβουνο, γραφίτης, ξυλομπογιές κλπ) 
σε χαρτί. Προσεγγίζουμε την έννοια του χώρου, στα σημεία 
παρατήρησης, μέσα από την αρχιτεκτονική δομή και τις 
οργανικές φόρμες του τοπίου. Με την παρουσία μοντέλου, 
εστιάζουμε στη σύνθεση και στην οργάνωση της ζωγραφικής 
επιφάνειας, στην κλίμακα και στις αναλογίες του ανθρώπινου 
σώματος, σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Γεωργία Χατζηβασιλειάδη, 
Εικαστικός MA, MFA

Προτείνεται οι συμμετέχοντες να έχουν μαζί τους  
γυαλιά ηλίου και καπέλο.

Αρχιτεκτονική, Φύση, Άνθρωπος:  
Σχέδιο στο Πάρκο!

Δευτέρα 11, 18, 25/09 
17.30-19.30

(έως 15 συμμετοχές)

Σημείο συνάντησης: 
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΒΕ

11
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Δραστηριότητες για ενήλικες

ΤΕΧΝΕΣ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ
Δραστηριότητες για ενήλικες

ΤΕΧΝΕΣ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ

Εμπνευσμένοι από εικόνες του Εξπρεσιονισμού με 
έντονα στοιχεία της χειρονομιακής ζωγραφικής, θα 
μεταμορφώσουμε μια άσπρη βαμβακερή ποδιά μαγειρικής 
σε ένδυμα υψηλής ραπτικής. Οι συμμετέχοντες, με 
ειδικά χρώματα για υφάσματα, θα σχεδιάσουν και 
θα ζωγραφίσουν κηλίδες χρώματος και αφηρημένες 
φόρμες, με γνώμονα την εσωτερική έκφραση και το τυχαίο 
αποτέλεσμα και με βασικά υλικά ραπτικής (κλωστή, βελόνα, 
ψαλίδι, κουμπιά, χάντρες) ακολουθώντας την τεχνική του 
patchwork, θα ολοκληρώσουν τις ποδιές τους.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Κατερίνα Ζαφειροπούλου, 
Θοδωρής Ζαφειρόπουλος, Εικαστικοί

Creative Accessories Workshops
Ποδιά μαγειρικής: Αφιέρωμα στον 
Εξπρεσιονισμό

Πέμπτη 07/09 
18.00-21.00

(έως 20 συμμετοχές 
και με προεγγραφή στο 
SNFCC.org/events)

ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΒΕ

Η θύμηση του καλοκαιριού απελευθερώνεται εικαστικά 
μέσω της χαρακτικής. Έργα Ελλήνων χαρακτών θα 
αποτελέσουν την έμπνευση για να παγιδεύσουμε το φως  
του ήλιου!

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Χριστίνα Τσινσιζέλη, Εικαστικός

Με βάση τη γεωμετρία πλατωνικών στερεών όπως το 
τετράεδρο και το εικοσιδωδεκάεδρο, οι συμμετέχοντες 
καλούνται να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν ένα 
φωτιστικό, επιτραπέζιο ή κρεμαστό. Χρησιμοποιώντας 
την τεχνική Himmeli, σύρμα, καλαμάκια και χαρτόνι θα 
δημιουργήσουν περίπλοκες γεωμετρίες με απλό τρόπο 
κατασκευάζοντας ένα πρωτότυπο φωτιστικό.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Άρτεμις Παπαγεωργίου / 
Entropika Lab

Τετάρτη 06, 13, 20, 
27/09 
18.00-21.00

(έως 15 άτομα ανά 60’)

ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΒΕ

Τρίτη 19/09 
18.30-21.00

(έως 20 συμμετοχές 
και με προεγγραφή στο 
SNFCC.org/events)

ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΒΕ

11

11
11

Εργαστήρια δοκιμής: Ο ήλιος του 
καλοκαιριού χαραγμένος σε χαρτί! Γεωμετρικά φωτιστικά

Οι συμμετέχοντες του εργαστηρίου, με την τεχνική 
Scrapbooking θα διακοσμήσουν με διάφορα υλικά (σύρμα, 
χάντρες, κορδέλες, υφάσματα κ.α.) ένα σχολικό τετράδιο 
μεταμορφώνοντάς το σε έργο τέχνης! Η ιστορία του 
Scrapbooking ξεκινά το 15ο αιώνα σαν μέθοδος διατήρησης 
της προσωπικής και οικογενειακής ιστορίας σε μορφή 
λευκώματος και στοχεύει να συλλάβει το συναίσθημα και τη 
διάθεση που συνοδεύει αυτές τις αναμνήσεις. 

Σχεδιασμός-Υλοποίηση:  
Θοδωρής Ζαφειρόπουλος, Εικαστικός 
Ελισάβετ Χελιδώνη, Εικαστικός, Εκπαιδευτικός Ειδικής 
Αγωγής

Σάββατο 30/09 
11.00-14.00

(έως 75 άτομα, 
εργαστήριο σε 
συνεχόμενη ροή)

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 
ΕΒΕ

Δημιουργούμε όλοι μαζί τέχνη: 
Το νέο μου τετράδιο!
Εργαστήρια για παιδιά 7+, νέους και 
οικογένειες με ή χωρίς αναπηρία

11
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Δραστηριότητες για παιδιά

ΑΘΛΗΤΙΣΜOΣ & ΕΥΕΞIΑ
Δραστηριότητες για παιδιά

ΑΘΛΗΤΙΣΜOΣ & ΕΥΕΞIΑ

Μία σύγχρονη και διασκεδαστική δραστηριότητα με ειδικά 
σχεδιασμένα παιχνίδια που ενθαρρύνουν τους γονείς να 
παίξουν με τα παιδιά τους στο Πάρκο. Οι δραστηριότητες 
για μικρούς και μεγάλους βοηθούν στην ανάπτυξη της 
ευρηματικότητας, δημιουργούν αφορμές εκπαίδευσης των 
παιδιών και προάγουν τη συνεργασία μέσα στην οικογένεια.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Μια δραστηριότητα για παιδιά και έφηβους στο Πάρκο με 
σκοπό την ψυχαγωγία και την καλλιέργεια του αθλητικού 
πνεύματος. Κινητικά, διαδραστικά και μουσικοκινητικά 
παιχνίδια θα πάρουν μορφή αθλοπαιδιών, δίνοντας την 
ευκαιρία για συνεργασία, επικοινωνία και τόνωση της 
σωματικής ευεξίας.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Παιχνίδια για οικογένειες
 

Αθλητικά παιχνίδια
 Σάββατο 02, 09, 16, 

23, 30/09 
18.00-19.30

Για παιδιά 4-9 ετών και 
τους γονείς τους

(έως 50 συμμετοχές)

ΞΕΦΩΤΟ

Δευτέρα 04, 11, 18, 
25/09 
Τετάρτη 06, 13, 20, 
27/09 
18.30-20.00

Για παιδιά από  
5-15 ετών

(έως 60 συμμετοχές)

ΞΕΦΩΤΟ

Σκοπός του προγράμματος είναι η γνωριμία των 
αγωνισμάτων του στίβου με εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό 
τρόπο. Τα παιδιά αναλόγως με την ηλικία τους, 
ανακαλύπτουν κρυμμένες ικανότητες, συμμετέχοντας 
σε βασικές κινητικές δραστηριότητες. Παράλληλα με 
τη βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης, τα παιδιά 
αποκτούν κοινωνικότητα, πειθαρχία και εμπιστοσύνη 
στον εαυτό τους. Το πρόγραμμα, σχεδιασμένο από 
επιστήμονες στον τομέα της άθλησης, διεκπεραιώνεται από 
καταρτισμένους και έμπειρους καθηγητές φυσικής αγωγής.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Η yoga είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος προκειμένου τα 
παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες σε ένα μη ανταγωνιστικό 
περιβάλλον. Μία παιδοκεντρική προσέγγιση με βασικό 
εργαλείο το παιχνίδι που δεν στοχεύει στην τέλεια 
εκτέλεση της κάθε στάσης, αλλά μαθαίνει στα παιδιά πώς 
να ελέγχουν το σώμα, την αναπνοή και τις σκέψεις τους και 
να ηρεμούν, ενώ παράλληλα δυναμώνουν, βελτιώνουν την 
ευλυγισία τους και αποκτούν αυτοπεποίθηση.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Παρασκευή 01, 08, 15, 
22, 29/09 
17.30-18.15

Για παιδιά 6-12 ετών

ΣΤΙΒΟΣ

Σάββατο 02, 09, 16, 
23, 30/09 
18.30-19.30

Για παιδιά 4-12 ετών

ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Στίβος για παιδιά Yoga για παιδιά

1

6

1

4
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Δραστηριότητες για παιδιά

ΑΘΛΗΤΙΣΜOΣ & ΕΥΕΞIΑ
Δραστηριότητες για παιδιά

ΑΘΛΗΤΙΣΜOΣ & ΕΥΕΞIΑ

Το πρόγραμμα στοχεύει στην γνωριμία μικρών και μεγάλων 
με το Καγιάκ με τη καθοδήγηση των έμπειρων εκπαιδευτών, 
ενώ συγχρόνως δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να 
γνωρίσουν το ΚΠΙΣΝ κωπηλατώντας!

Προτείνεται οι συμμετέχοντες να έχουν μαζί τους  
μια δεύτερη αλλαξιά ρούχα.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Ψυχαγωγία, γυμναστική ή μεταφορικό μέσο; Τα πατίνια 
είναι όλα αυτά μαζί! Μέσα από τα αυτοτελή, εισαγωγικά 
μαθήματα, τα παιδιά θα εξασκήσουν την ισορροπία τους 
κάνοντας βόλτες με πατίνια! Δεν απαιτείται προηγούμενη 
εμπειρία και οι συμμετέχοντες παρακαλούνται να έχουν 
δικό τους εξοπλισμό (πατίνια, κράνη, επιγονατίδες).

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Ακαδημία πατινιών Powerskate.eu, 
Γιάννης Κούσπαρης, πιστοποιημένος εκπαιδευτής με Level 
1, 2 και 3 από τον οργανισμό ICP.

Καγιάκ στο Κανάλι
 

Roller Skates για παιδιά
 Σάββατο 02, 09, 16, 

23,30/09

Κυριακή 03, 10, 17, 
24/09 
17.30-20.00

Για παιδιά 12+ και 
ενήλικες

(έως 15 συμμετοχές ανά 
30' με προεγγραφή στο 
SNFCC.org/events)

KANAΛΙ

Σάββατο 16/09 
17.30-19.30

Για παιδιά από  
5-12 ετών

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

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

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου

Σάββατο 02, 09, 16, 
23, 30/09 
Κυριακή 03, 10, 17, 
24/09 
09.00-10.00 (6-9 ετών) 
10.00-11.00  
(9-12 ετών) 
12.00-13.00  
(12-17 ετών) 
11.00-12.00 & 
13.00-14.00 (17+ και 
ενήλικες)

(έως 15 συμμετοχές ανά 
60' με προεγγραφή στο 
SNFCC.org/events)

KANAΛΙ

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι

16

16

Κυριακή 10/09 
11.00-13.30

Για ηλικίες 16-65 ετών

ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ

Μία νέα πρόκληση στο ΚΠΙΣΝ, ένας δρόμος γεμάτος 
προκλήσεις, ένταση και περιπέτεια σας καλεί να τον 
διασχίσετε. Μία καλή ευκαιρία να δοκιμάσετε τις 
δυνατότητές σας στην ισορροπία, στα εμπόδια, στην 
ευστοχία, στο σκαρφάλωμα, χωρίς ανταγωνισμό. 
Μοναδικός αντίπαλος ο εαυτό σας!

Η συμμετοχή μπορεί να είναι είτε ατομική είτε σε ζευγάρια.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Ο δρόμος της περιπέτειας

17
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Δραστηριότητες για παιδιά

ΑΘΛΗΤΙΣΜOΣ & ΕΥΕΞIΑ
Δραστηριότητες για παιδιά

ΑΘΛΗΤΙΣΜOΣ & ΕΥΕΞIΑ

Κυριακή 17/09 
11.00-13.00

Για παιδιά 2,5-5 ετών

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

Μετά τη μεγάλη επιτυχία των δύο πρώτων Walker Race στο 
KΠΙΣΝ, όπου περισσότερα από 300 παιδιά συμμετείχαν 
με τα ποδήλατά τους, το 3ο Walker Race οργανώνεται 
την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου. Σε αυτόν τον αγώνα τα 
παιδιά διαγωνίζονται με ποδήλατα ισορροπίας σε ειδικά 
διαμορφωμένη πίστα. Όλα τα παιδιά είναι νικητές σε αυτό 
το μοναδικό αγώνα χαράς και κεφιού όπου ανάμεσα στους 
συμμετέχοντες, θα κληρωθεί ένα ποδήλατο Ideal 16'' 
-το πρώτο τους κανονικό ποδήλατο! Οι μικροί μας φίλοι 
έρχονται με τα ποδήλατά τους και η χρήση κράνους είναι 
υποχρεωτική.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Mbike

Walker Race III

Κυριακή 24/09 
18.00-19.30

Για ηλικίες 12+ 
Η συμμετοχή των 
παιδιών ηλικίας 12-15 
θα γίνεται συνοδεία 
κηδεμόνα

(έως 400 συμμετοχές/ 
οι εγγραφές θα γίνονται 
στη γραμματεία που θα 
βρίσκεται στον Στίβο 
από τις 16.40-17.40)

ΣΤΙΒΟΣ

Τρέξιμο 2 χιλιομέτρων προς τα πίσω, σε επίπεδη διαδρομή 
γύρω από το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Με το τρέξιμο 
προς τα πίσω αποφεύγονται συνήθεις κακώσεις, καίγονται 
περισσότερες θερμίδες και βελτιώνεται η ισορροπία. Ο 
καλύτερος μέχρι στιγμής χρόνος στο ΚΠΙΣΝ είναι τα 10,31’ 
Μπορείτε να κάνετε νέο ρεκόρ;

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

2K Backwards Run IV

6

17

6

Σάββατο 23/09 
11.00-13.00

Για παιδιά 6-12 ετών

(έως 100 συμμετοχές/ 
οι εγγραφές θα 
ξεκινήσουν 30’ πριν την 
έναρξη σε γραμματεία 
που θα βρίσκεται στον 
Στίβο)

ΣΤΙΒΟΣ

Μια βιωματική ευκαιρία που προσφέρει στα παιδιά την 
ευκαιρία να αναπτύξουν βασικές κινητικές δεξιότητες, οι 
οποίες σχετίζονται με τα χαρακτηριστικότερα αγωνίσματα 
του κλασικού αθλητισμού (ρίψεις, δρόμοι, άλματα), 
συμμετέχοντας σε ένα διασκεδαστικό και ενθουσιώδη 
αγώνα με απρόβλεπτη έκβαση. Μέσα από τη δράση, τα 
παιδιά διαμορφώνουν θετική αντίληψη για τον ομαδικό 
τρόπο άσκησης, τη συνεργασία και την ολοκλήρωση της 
προσπάθειας, ενώ παράλληλα προσλαμβάνουν διαφορετικά 
κινητικά ερεθίσματα ενεργοποιώντας μηχανισμούς που 
συνδέονται με την υγεία και την αρμονική ανάπτυξη.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Τρίαθλο για παιδιά
Παρασκευή 15/09 
17.00-21.00

Σάββατο 16/09 
Κυριακή 17/09 
10.00-13.00,  
17.00-21.00

Για ηλικίες 6-65 ετών

ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ

Πόσο ψηλά μπορείτε να φτάσετε; Πόσο καλά γνωρίζετε το 
σώμα σας; Φοβάστε τα ύψη; 
Όλα αυτά τα ερωτήματα θα απαντηθούν στην πίστα 
αναρρίχησης. Λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα 
ασφάλειας, σας περιμένουμε να γνωρίσετε αυτό το extreme 
sport με τη βοήθεια και την καθοδήγηση των έμπειρων 
εκπαιδευτών μας.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος 

Τοίχος αναρρίχησης

19
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Η δημοφιλής τέχνη από τη Βραζιλία, η capoeira, μπορεί να 
αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο διασκεδαστικό παιδαγωγικό 
εργαλείο και να βοηθήσει τα παιδιά να εξελιχθούν κινητικά, 
κοινωνικά και ψυχοσυναισθηματικά. Έχοντας στόχο την 
αρμονία, οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν με έλεγχο 
επιθετικές κινήσεις χωρίς πρόθεση να χτυπήσουν τους 
συμπαίκτες τους. Επιπλέον, το γεγονός ότι στην capoeira 
δεν υπάρχει νικητής ή χαμένος, στρέφει την προσοχή στη 
συνεργασία και όχι στον ανταγωνισμό.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Quilombo Cultural Center

Κυριακή 03, 24/09 
11.30-12.30

Για παιδιά 9-12 ετών

ΞΕΦΩΤΟ

Capoeira για παιδιά

1

Σάββατο 02, 09/09 
18.00-19.30

Για παιδιά 6-12 ετών

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ 
ΚΗΠΟΣ

Το χούλα χουπ αποτελεί ένα διαχρονικό παιχνίδι για παιδιά. 
Πόσοι όμως γνωρίζουμε ότι συμβάλλει στο 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

10

Δραστηριότητες για παιδιά

ΧΟΡΟΣ
Δραστηριότητες για παιδιά

ΦΥΣΗ

Τον Σεπτέμβριο τα φυτά του Πάρκου παίρνουν δροσερές 
ανάσες και οι κηπουροί του Πάρκου αναλαμβάνουν δράση, 
συλλέγουν σπόρους, παρατηρούν τους καρπούς της 
εποχής, γεύονται τα ώριμα λαχανικά, σκαλίζουν τα ζιζάνια, 
φυτεύουν, ποτίζουν και φροντίζουν τον Λαχανόκηπο 
του ΚΠΙΣΝ. Ένα συναρπαστικό ταξίδι εξερεύνησης και 
ανακάλυψης, με οδηγό το παιχνίδι, ξεκινά!

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

Οι Κηπουροί του Πάρκου
 Κυριακή 03, 10, 17, 

24/09 
10.00-11.30

Για παιδιά 5-9 ετών

(έως 20 συμμετοχές)

ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

20

Ένα εργαστήριο για παιδιά που εμπνέεται από τα έργα 
Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Αυτό το μήνα, οι 
συμμετέχοντες αντλούν έμπνευση από τις δημιουργίες 
του Γιάννη Μόραλη. Τα παιδιά, αφού συζητήσουν για τα 
έργα του σπουδαίου εικαστικού, παραλαμβάνουν υλικά 
κηπουρικής και φύλλα και ξεκινούν να δημιουργούν 
τα δικά τους έργα! Με την ολοκλήρωση των έργων, οι 
συμμετέχοντες φωτογραφίζονται με το δημιούργημά τους, 
ενώ το έργο μένει στη φύση!

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: M-art

Art Land: Ανακαλύπτω τις εποχές μέσα 
από την τέχνη!

Σάββατο 09, 16, 23, 
30/09 
11.30-13.00

Για παιδιά 6-12 ετών

(έως 30 συμμετοχές)

ΝΟΤΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

3
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Δραστηριότητες για παιδιά

ΤΕΧΝΕΣ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ

Κάθε Σεπτέμβρη επιστρέφοντας από τις διακοπές, κάνουμε 
σχέδια για το χειμώνα που έρχεται, ανανεώνουμε το χώρο 
μας και αναπολούμε τις καλοκαιρινές μας εμπειρίες. Ψάξτε 
για το μικρό σπίτι στο μεγάλο πράσινο πάρκο! Ελάτε να 
το χρωματίσουμε όλοι μαζί και να βάλουμε ο καθένας τα 
δικά του όνειρα για ένα νέο χαρούμενο φθινόπωρο, γεμάτο 
καλοκαιρινές αναμνήσεις!

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Playroom

Επιστροφή στο σπίτι!
 Κυριακή 03, 10,  

17, 24/09 
12.00-13.00

Για παιδιά 5-10 ετών και 
τους γονείς τους

(έως 20 συμμετοχές)

ΠΙΔΑΚΕΣ ΝΕΡΟΥ

Ευκαιρία για δημιουργικά λάθη! Εικαστικές συναντήσεις 
όπου τα λάθη επιτρέπονται, η γόμα απουσιάζει, οι γραμμές 
δεν περιορίζουν και η φαντασία έχει τον πρώτο λόγο!

Το μήνα αυτό εξερευνούμε το νερό, επιπλέοντας και 
βουτώντας στα νερά που απεικονίζονται σε έργα 
σύγχρονων Ελλήνων εικαστικών για να ανακαλύψουμε το 
υγρό στοιχείο και να εκφραστούμε εικαστικά.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Χριστίνα Τσινσιζέλη, Εικαστικός

Σάββατο 02, 09, 16, 
23/09 
17.30-20.30

Για παιδιά με τους 
γονείς τους

(έως 30 άτομα ανά 60’)

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 
ΕΒΕ

Εργαστήρια λάθους:  
Πετάω στο βυθό της θάλασσας!

8

11

Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο της τέχνης και των 
συναισθημάτων διοργανώνεται στο Πάρκο Σταύρος 
Νιάρχος για λιλιπούτειους επιβάτες και τους γονείς τους. 
Οι συμμετέχοντες, με τα βασικά υλικά των εικαστικών 
τεχνών, τους ήχους και τις μυρωδιές του Πάρκου, σε 
συνδυασμό με το παιχνίδι και τη δημιουργία, ανακαλύπτουν 
τα συναισθήματά τους, γνωρίζουν το σώμα τους, 
πειραματίζονται και εξερευνούν τον κόσμο.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Ειρήνη Περσίδου,  
Ιστορικός Τέχνης-Εμψυχώτρια ΕΠ 
Χριστίνα Μεϊμαρίδη, Μουσειοπαιδαγωγός

Με το 1, με το 2, με το 3… Ξεκινάμε!
Πέμπτη 07, 14, 21, 
28/09 
18.30-19.30

Για παιδιά 1-3 ετών με 
τους γονείς τους

(έως 25 παιδιά και 
με προεγγραφή στο 
SNFCC.org/events)

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ 
ΚΗΠΟΣ

Οι συμμετέχοντες του εργαστηρίου, με την τεχνική 
Scrapbooking θα διακοσμήσουν με διάφορα υλικά (σύρμα, 
χάντρες, κορδέλες, υφάσματα κ.α.) ένα σχολικό τετράδιο 
μεταμορφώνοντάς το σε έργο Τέχνης! Η ιστορία του 
Scrapbooking ξεκινά το 15ο αιώνα σαν μέθοδος διατήρησης 
της προσωπικής και οικογενειακής ιστορίας σε μορφή 
λευκώματος και στοχεύει να συλλάβει το συναίσθημα και τη 
διάθεση που συνοδεύει αυτές τις αναμνήσεις.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση:  
Θοδωρής Ζαφειρόπουλος, Εικαστικός 
Ελισάβετ Χελιδώνη, Εικαστικός, Εκπαιδευτικός Ειδικής 
Αγωγής

Σάββατο 30/09 
11.00-14.00

(έως 75 άτομα, 
εργαστήριο σε 
συνεχόμενη ροή)

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 
ΕΒΕ

Δημιουργούμε όλοι μαζί τέχνη: 
Το νέο μου τετράδιο!
Εργαστήρια για παιδιά 7+, νέους και 
οικογένειες με ή χωρίς αναπηρία

Δραστηριότητες για παιδιά

ΤΕΧΝΕΣ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ

10

11



4544

OO
Διεθνές Συνέδριο  
Open Science Fair

06, 07, 08/09 

S

F

Μέσα από ομιλίες, εργαστήρια, παρουσιάσεις 
posters, εκθεσιακά περίπτερα, επιστημονικά καφέ και 
δραστηριότητες δικτύωσης, οι σύνεδροι θα διερευνήσουν 
καλές πρακτικές και θα συνδιαμορφώσουν νέα πλαίσια 
έρευνας και δράσης για την Ανοικτή Επιστήμη.

Το Open Science Fair αποτελεί κοινή πρωτοβουλία 
τεσσάρων προγραμμάτων Ανοιχτής Επιστήμης που 
χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση: OpenAIR, 
OpenUP, FOSTER και OpenMinTeD. Κεντρικοί ομιλητές της 
διοργάνωσης είναι ο διεθνούς φήμης οικονομολόγος Jeffrey 
D.Sachs και ο διακεκριμένος καθηγητής ιατρικής Ιωάννης 
Π.Α. Ιωαννίδης.

Συνδιοργάνωση: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», Εθνική Βιβλιοθήκη της 
Ελλάδος

Ιστοσελίδα διοργάνωσης:  
http://www.opensciencefair.eu/

Εγγραφή στο συνέδριο:  
http://www.opensciencefair.eu/register

S

FF

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος φιλοξενεί τριήμερο 
διεθνές διεπιστημονικό συνέδριο με θέμα την Ανοικτή 
Επιστήμη (Open Science) και υποδέχεται 300 επιστήμονες 
που εφαρμόζουν στην πράξη τις αξίες της ανοιχτής 
πρόσβασης στη γνώση.

Πώς εξασφαλίζουμε ότι η επιστημονική γνώση και τα 
επιτεύγματα της είναι προσβάσιμα σε όλους, ανεξάρτητα 
από την οικονομική τους δυνατότητα; Τί εργαλεία υπάρχουν 
στη διάθεση των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, 
προκειμένου να εξασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή διάχυση 
των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας προς 
την κοινωνία;

Το Open Science Fair έρχεται για να συγκεντρώσει και 
να προβάλλει λύσεις που μπορούν να διευκολύνουν τη 
μετάβαση σε μία εποχή Ανοικτής Επιστήμης: ψηφιακές 
υποδομές και υπηρεσίες, νέες ροές εργασίας και 
ανοιχτούς τρόπους ανάλυσης, αξιολόγησης και διάχυσης 
των δεδομένων από την επιστημονική κοινότητα πρoς όλους 
όσους τα έχουν ανάγκη και μπορούν να επωφεληθούν από 
αυτά.
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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.

Κύπελλο
Σπύρου Λούη

Δευτέρα-Κυριακή
06.00-00.00

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΠΙΣΝ

18

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,
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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Φαγητό και ποτό  
στο ΚΠΙΣΝ

Εμπνευσμένο από τις σύγχρονες τάσεις του street food, 
το Food Truck εστιάζει στην παράδοση και την ποιότητα, 
με βασική λιχουδιά τον ποντιακό γκεζλεμέ, ένα χωριάτικο 
φύλλο, ψημένο σε ξύλα, το οποίο γεμίζεται επιτόπου με 
διάφορα υλικά.

Ωράριο: Δευτέρα-Πέμπτη 11.00-22.00, Παρασκευή-
Σάββατο 11.00-00.00 & Κυριακή 10.30-00.00

Στο ψηλότερο σημείο του ΚΠΙΣΝ, το Pharos Café, τις 
ημέρες που ο Φάρος αναπαύεται ανάμεσα σε εκθέσεις και 
εκδηλώσεις, αναλαμβάνει να προσφέρει στους επισκέπτες 
του ΚΠΙΣΝ μοναδικές επιλογές σε ροφήματα, ποτά και 
κρύα πιάτα μαζί με μια υπέροχη θέα.

Ωράριο: Δευτέρα-Πέμπτη 09.00-00.00 & Παρασκευή-
Κυριακή 09.00-01.00

Food Truck 

Pharos Café 

A

B

Το Agora Bistro είναι το all-day σημείο εστίασης στην 
Αγορά του ΚΠΙΣΝ όπου ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει 
από πρωινό μέχρι και δείπνο μέσα από μια ποικιλία 
μεσογειακών γεύσεων για όλες τις προτιμήσεις.

Ωράριο: Καθημερινά 08.00-01.00

Agora Bistro C

Για τους περιπατητές κατά μήκος του Καναλιού, στο σημείο 
όπου αρχίζει η Αγορά του ΚΠΙΣΝ, βρίσκονται τα τρίκυκλα 
για καφέ στο χέρι και δροσερούς φρέσκους χυμούς.

Ωράριο: Coffee Van Καθημερινά 09.00-19.00 &  
Juice Van Καθημερινά 09.00-21.00

Η νέα πρόταση της δημιουργικής ομάδας του IT της οδού 
Σκουφά και του chef Ανδρέα Λαγού, καλεί τους επισκέπτες 
να απολαύσουν από το πρωί ως το βράδυ υγιεινές 
γαστρονομικές προτάσεις σε ένα minimal χώρο υψηλής 
αισθητικής, με θέα στο Κανάλι.

Ωράριο: Καθημερινά 09.00-01.00

On Tour Coffee & Juice Vans 

Canal Café 

D

Το Park Kiosk προσφέρει δροσερούς χυμούς, καφέ και 
μια ποικιλία από γευστικά σνακ στους επισκέπτες που 
αναζητούν χαλάρωση στο καταπράσινο Πάρκο Σταύρος 
Νιάρχος, αλλά και οικογενειακές στιγμές δίπλα στις 
Παιδικές Χαρές του ΚΠΙΣΝ.

Ωράριο: Καθημερινά 08.00-00.00

Park Kiosk 

E

F



Οι εκδηλώσεις με * απαιτούν προεγγραφή 

στο SNFCC.org/events

Σταθερές Εκδηλώσεις

Εκθέσεις Έκθεση Κυπέλλου  
Σπύρου Λούη (σελ. 46)

06.00-00.00 ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΠΙΣΝ

Ξεναγήσεις Ξεναγήσεις 06.00-00.00 Πληροφορίες στη

σελ. 47

Σάββατο 02/09

Αθλητισμός &  
Ευεξία

Tai Chi (σελ. 25) 08.30-09.45 ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι*  
(σελ. 23, 36)

09.00-10.00 (6-9 ετών ) 
10.00-11.00 (9-12 ετών) 
12.00-13.00 (12-17 ετών) 
11.00-12.00 & 13.00-14.00 
(17+ και ενήλικες)

ΚΑΝΑΛΙ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Καγιάκ στο Κανάλι*  
παιδιά 12+ και ενήλικες (σελ. χχ)

17.30-20.00 ΚΑΝΑΛΙ

Τέχνες & 
Χειροτεχνίες

Εργαστήρια λάθους   
παιδιά και γονείς (σελ. 42)

17.30-20.30 ΠΑΙΔΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Παιχνίδια για οικογένειες  
παιδιά 4-9 ετών με τους γονείς τους 
(σελ. 34)

18.00-19.30 ΞΕΦΩΤΟ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Petanque (σελ. 24) 18.00-20.00 ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ

Χορός Hoop Dance Party  
6-12 ετών (σελ. 40) 

18.00-19.30 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ 
ΚΗΠΟΣ

Χορός African Dance (σελ. 29) 18.30-20.00 ΞΕΦΩΤΟ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Yoga για παιδιά 
4-12 ετών (σελ. 35)

18.30-19.30 ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Park your Cinema: 
Kids

Η Λαίδη και ο Αλήτης 
Lady and the Tramp (σελ. 19)

20.30 ΞΕΦΩΤΟ

Παρασκευή 01/09

Αθλητισμός &  
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας (σελ. 23)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός &  
Ευεξίa

Mat Pilates (σελ. 22) 08.00-09.00 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Στίβος για παιδιά  
6-12 ετών (σελ. 34)

17.30-18.15 ΣΤΙΒΟΣ

Τέχνες &  
Χειροτεχνίες

 Yoga στο Πάρκο (σελ. 22) 19.00-20.30 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Park your Cine-
ma: The Great… 
Out there!

Μέρες ευτυχίας 
Days of Heaven(σελ. 15)

20.30 ΞΕΦΩΤΟ

Ημερολόγιο Σεπτεμβρίου Μουσική & Σινεμά              Δραστηριότητες για ενήλικες              Δραστηριότητες για παιδιά

Κυριακή 03/09

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι*  
(σελ. 24, 36)

09.00-10.00 (6-9 ετών ) 
10.00-11.00 (9-12 ετών) 
12.00-13.00 (12-17 ετών) 
11.00-12.00 & 13.00-
14.00 (17+ και ενήλικες)

ΚΑΝΑΛΙ

Φύση Οι Κηπουροί του Πάρκου  
5-9 ετών (σελ. 41)

10.00-11.30 ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

Χορός Capoeira για παιδιά 
9-12 ετών (σελ. 40)

11.30-12.30 ΞΕΦΩΤΟ

Τέχνες &  
Χειροτεχνίες

Επιστροφή στο σπίτι!  
παιδιά 5-10 ετών με τους γονείς τους 
(σελ.  42) 

12.00-13.00 ΠΙΔΑΚΕΣ ΝΕΡΟΥ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Καγιάκ στο Κανάλι* 
παιδιά 12+ και ενήλικες (σελ. 23, 36)

17.30-20.00 ΚΑΝΑΛΙ

Χορός Open Air Hoop Dance (σελ. 29) 18.30-20.00 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ 
ΚΗΠΟΣ

Δευτέρα 04/09

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας (σελ. 23)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία 

Mat Pilates (σελ. 22) 08.00-09.00 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για  
άτομα 65+ (για αρχάριους) (σελ. 31)

11.00-12.00 &  
14.00-15.00

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Αθλητικά παιχνίδια 
5-15 ετών (σελ. 35)

18.30-20.00 ΞΕΦΩΤΟ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Yoga στο Πάρκο (σελ. 22) 19.00-20.30 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Εκδηλώσεις Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας Κινητικότητας



Ημερολόγιο Σεπτεμβρίου Οι εκδηλώσεις με * απαιτούν προεγγραφή 

στο SNFCC.org/events

Τετάρτη 06/09

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας (σελ. 23)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Mat Pilates (σελ. 22) 08.00-09.00, 19.00-20.00 
& 20.00-21.00

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 
65+ (για αρχάριους) (σελ. 31)

11.00-12.00 &  
14.00-15.00

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Τέχνες &  
Χειροτεχνίες

Εργαστήρια δοκιμής  
(σελ. 32) 

18.00-21.00 ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΒΕ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Αθλητικά παιχνίδια 
5-15 ετών (σελ. 35)

18.30-20.00 ΞΕΦΩΤΟ

Χορός Social Ballroom: Full moon Boogie 
Woogie μάθημα χορού (σελ. 42)

20.30 (μάθημα)
21.30 (πάρτι)

ΑΓΟΡΑ

Πέμπτη 07/09

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας (σελ. 23)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Yoga στο Πάρκο (σελ. 22) 08.00-09.30 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 
65+ (για προχωρημένους) (σελ. 23)

11.00-12.00 &  
14.00-15.00

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Τέχνες &  
Χειροτεχνίες

Creative Accessories Workshops  
Ποδιά μαγειρικής: Αφιέρωμα στον 
Εξπρεσιονισμό* (σελ. 32)

18.00-21.00 ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΒΕ

Τέχνες & 
Χειροτεχνίες

Με το 1, με το 2, με το 3 ... 
Ξεκινάμε!* παιδιά 1-3 ετών με τους 
γονείς τους (σελ. 43)

18.30-19.30 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ 
ΚΗΠΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Mat Pilates (σελ. 22) 19.00-20.00 &  
20.00-21.00

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Παρασκευή 08/09

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας (σελ. 23)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Mat Pilates (σελ. 22) 08.00-09.00 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 
65+ (για αρχάριους) (σελ. 31)

11.00-12.00 &  
14.00-15.00

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Στίβος για παιδιά  
6-12 ετών (σελ. 34)

17.30-18.15 ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Yoga στο Πάρκο (σελ. 22) 19.00-20.30 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Park your Cine-
ma: The Great… 
Out there!

Πέρα από την Αφρική   
Out of Africa (σελ. 16)

20.30 ΞΕΦΩΤΟ

Σάββατο 09/09

Αθλητισμός &  
Ευεξία

Tai Chi (σελ. 25) 08.30-09.45 ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι*  
(σελ. 24, 36)

09.00-10.00 (6-9 ετών ) 
10.00-11.00 (9-12 ετών) 
12.00-13.00 (12-17 ετών) 
11.00-12.00 & 13.00-14.00 
(17+ και ενήλικες)

ΚΑΝΑΛΙ

Φύση Art Land 
6-12 ετών (σελ. 41)

11.30-13.00 ΝΟΤΙΑ 
ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Καγιάκ στο Κανάλι*   
παιδιά 12+ και ενήλικες (σελ. 23, 36)

17.30-20.00 ΚΑΝΑΛΙ

Τέχνες & 
Χειροτεχνίες

Εργαστήρια λάθους  
παιδιά και γονείς (σελ. 42)

17.30-20.30 ΠΑΙΔΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Παιχνίδια για οικογένειες για παιδιά 
4-9 ετών με τους γονείς τους (σελ. 34)

18.00-19.30 ΞΕΦΩΤΟ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Petanque (σελ. 24) 18.00-20.00 ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Yoga για παιδιά 
4-12 ετών (σελ. 35) 

18.30-19.30 ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Χορός Hoop Dance Party  
6-12 ετών (σελ. 40)

18.00-19.30 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ 
ΚΗΠΟΣ

Park your Cinema: 
Kids

Ντάμπο, το ελεφαντάκι 
Dumbo (σελ. 20)

20.30 ΞΕΦΩΤΟ

Μουσική Jazz Chronicles: Handy & Κασέτας 
(σελ. 12)

21.00 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Τρίτη 05/09

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας (σελ. 23)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία 

Yoga στο Πάρκο (σελ. 22) 08.00-09.30 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 
65+ (για προχωρημένους) (σελ. 31)

11.00-12.00, 14.00-15.00 
& 18.00-19.00

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Εργαστήρια Ιδεών Θεραπευτικοί Κήποι 65+ 
(σελ. 30)

18.30-19.30 ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Tai Chi (σελ. 25) 19.30-20.45 ΞΕΦΩΤΟ

Μουσική & Σινεμά              Δραστηριότητες για ενήλικες              Δραστηριότητες για παιδιάΕκδηλώσεις Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας Κινητικότητας



Οι εκδηλώσεις με * απαιτούν προεγγραφή 

στο SNFCC.org/events

Δευτέρα 11/09

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας (σελ. 23)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Mat Pilates (σελ. 22) 08.00-09.00 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 
65+ (για αρχάριους) (σελ. 31)

11.00-12.00 &  
14.00-15.00

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Τέχνες &  
Χειροτεχνίες

Σχέδιο στο Πάρκο! (σελ. 31) 17.30-19.30 ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 
ΕΒΕ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Αθλητικά παιχνίδια 
5-15 ετών (σελ. 35)

18.30-20.00 ΞΕΦΩΤΟ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Yoga στο Πάρκο (σελ. 22) 19.00-20.30 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Τρίτη 12/09

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας (σελ. 23)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Yoga στο Πάρκο (σελ. 22) 08.00-09.30 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 
65+ (για προχωρημένους) (σελ. 31)

11.00-12.00 & 14.00-
15.00 & 18.00-19.00

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Εργαστήρια  
Ιδεών

Θεραπευτικοί Κήποι 65+ (σελ. 30) 18.30-19.30 ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Tai Chi (σελ. 25) 19.30-20.45 ΞΕΦΩΤΟ

Τετάρτη 13/09

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας (σελ. 23)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Mat Pilates (σελ. 22) 08.00-09.00, 19.00-20.00 
& 20.00-21.00

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 
65+ (για αρχάριους) (σελ. 31)

11.00-12.00 &  
14.00-15.00

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Τέχνες & 
Χειροτεχνίες 

Εργαστήρια δοκιμής  
(σελ. 32) 

18.00-21.00 ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΒΕ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Αθλητικά παιχνίδια  
5-15 ετών (σελ. 35)

18.30-20.00 ΞΕΦΩΤΟ

Ημερολόγιο Σεπτεμβρίου

Πέμπτη 14/09

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας (σελ. 23)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Yoga στο Πάρκο (σελ. 22) 08.00-09.30 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 
65+ (για προχωρημένους) (σελ. 31)

11.00-12.00 &  
14.00-15.00

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Τέχνες & 
Χειροτεχνίες 

Με το 1, με το 2, με το 3 ... 
Ξεκινάμε!* παιδιά 1-3 ετών με τους 
γονείς τους (σελ. 43)

18.30-19.30 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ 
ΚΗΠΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Mat Pilates (σελ. 22) 19.00-20.00 &  
20.00-21.00

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Παρασκευή 15/09

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας (σελ. 23)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Mat Pilates (σελ. 22) 08.00-09.00 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 
65+ (για αρχάριους) (σελ. 31)

11.00-12.00 &  
14.00-15.00

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Αθλητισμός & 
Ευεξία 

Τοίχος αναρρίχησης  
6-65 ετών (σελ. 26, 38)

17.00-21.00 ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Στίβος για παιδιά  
6-12 ετών (σελ. 34)

17.30-18.15 ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Yoga στο Πάρκο (σελ. χχ) 19.00-20.30 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Park your Cine-
ma: The Great… 
Out there!

Στη χώρα των Μαγικών Πλασμάτων 
Where the Wild Things Are (σελ. 16)

20.30 ΞΕΦΩΤΟ

Κυριακή 10/09

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι* 
(σελ. 24, 36)

09.00-10.00 (6-9 ετών ) 
10.00-11.00 (9-12 ετών) 
12.00-13.00 (12-17 ετών) 
11.00-12.00 & 13.00-
14.00 (17+ και ενήλικες)

ΚΑΝΑΛΙ

Φύση Οι Κηπουροί του Πάρκου  
5-9 ετών (σελ. 41)

10.00-11.30 ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Ο δρόμος της περιπέτειας  
16-65 ετών (σελ. 25, 37)

11.00-13.30 ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ

Τέχνες & 
Χειροτεχνίες

Επιστροφή στο σπίτι! παιδιά 5-10 
ετών με τους γονείς τους (σελ. 42) 

12.00-13.00 ΠΙΔΑΚΕΣ ΝΕΡΟΥ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Καγιάκ στο Κανάλι* παιδιά 12+  
και ενήλικες (σελ. 23, 36)

17.30-20.00 ΚΑΝΑΛΙ

Χορός Open Air Hoop Dance  
(σελ. 29)

18.30-20.00 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ 
ΚΗΠΟΣ

Μουσική Jazz Chronicles: Theo Kapilidis 
Quartet (σελ. 12)

21.00 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Μουσική & Σινεμά              Δραστηριότητες για ενήλικες              Δραστηριότητες για παιδιάΕκδηλώσεις Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας Κινητικότητας



Οι εκδηλώσεις με * απαιτούν προεγγραφή 
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Σάββατο 16/09

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Tai Chi (σελ. 25) 08.30-09.45 ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι*  
(σελ. 24, 36)

09.00-10.00 (6-9 ετών ) 
10.00-11.00 (9-12 ετών) 
12.00-13.00 (12-17 ετών) 
11.00-12.00 & 13.00-
14.00 (17+ και ενήλικες)

ΚΑΝΑΛΙ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Τοίχος αναρρίχησης  
6-65 ετών (σελ. 26, 38)

10.00-13.00 &  
17.00-21.00

ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ

Φύση Art Land  
6-12 ετών (σελ. 41)

11.30-13.00 ΝΟΤΙΑ 
ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Καγιάκ στο Κανάλι*  
παιδιά 12+ και ενήλικες (σελ. 23, 36)

17.30-20.00 ΚΑΝΑΛΙ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Roller Skates για παιδιά  
5-12 ετών (σελ. 37)

17.30-19.30 ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Τεχνολογία Εργαστήρια λάθους  
παιδιά και γονείς (σελ. 42)

17.30-20.30 ΠΑΙΔΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Παιχνίδια για οικογένειες παιδιά 4-9 
ετών με τους γονείς τους (σελ. 34)

18.00-19.30 ΞΕΦΩΤΟ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Petanque (σελ. 24) 18.00-20.00 ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Yoga στο Πάρκο  
για παιδιά 4-12 ετών (σελ. 35)

18.30-19.30 ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Μουσική Parklife Traditional: Ross Daly  
Quintet & Martha Mavroidi Trio 
(σελ. 7)

20.00 ΞΕΦΩΤΟ

Park your Cine-
ma: Kids

Τραγούδα!  
Sing (σελ. 20)

20.30 ΑΓΟΡΑ

Κυριακή 17/09

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι* 
(σελ. 24, 36)

09.00-10.00 (6-9 ετών ) 
10.00-11.00 (9-12 ετών) 
12.00-13.00 (12-17 ετών) 
11.00-12.00 & 13.00-
14.00 (17+ και ενήλικες)

ΚΑΝΑΛΙ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Τοίχος αναρρίχησης 
6-65 ετών (σελ. 26, 38)

10.00-13.00 &  
17.00-21.00 

ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ

Φύση Οι Κηπουροί του Πάρκου 
5-9 ετών (σελ. 41) 

10.00-11.30 ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

European  
Mobility Week

Walker Race III  
2,5-5 ετών (σελ. 38)

11.00-13.00 ΥΠΑΙΘΡΙΟ 
ΠΑΡΚΙΝΓΚ

Τέχνες & 
Χειροτεχνίες

Επιστροφή στο σπίτι! παιδιά 5-10 
ετών με τους γονείς τους (σελ. 42) 

12.00-13.00 ΠΙΔΑΚΕΣ ΝΕΡΟΥ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Καγιάκ στο Κανάλι*  
παιδιά 12+ και ενήλικες (σελ. 23, 36)

17.30-20.00 ΚΑΝΑΛΙ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Roller Skates  (σελ. 26) 18.00-20.00 ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Μουσική Music Escapades: Leon of Athens & 
Fonέs+ (σελ. 10)

20.30 ΞΕΦΩΤΟ

Ημερολόγιο Σεπτεμβρίου

Δευτέρα 18/09

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας (σελ. 23)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Mat Pilates (σελ. 22) 08.00-09.00 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 
65+ (για αρχάριους) (σελ. 31)

11.00-12.00 &  
14.00-15.00 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Τέχνες & 
Χειροτεχνίες 

Σχέδιο στο Πάρκο! (σελ. 31) 17.30-19.30 ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 
ΕΒΕ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Αθλητικά παιχνίδια  
5-15 ετών  (σελ. 35)

 18.30-20.00 ΞΕΦΩΤΟ

Αθλητισμός 
& Ευεξία 

Yoga στο Πάρκο (σελ. 22) 19.00-20.30 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

European  
Mobility Week

Συζητώντας για τη Βιώσιμη 
Κινητικότητα (σελ. 30)

19.00 ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 
ΕΒΕ

Τρίτη 19/09

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας (σελ. 23)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Yoga στο Πάρκο (σελ. 22) 08.00-09.30 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 
65+ (για προχωρημένους) (σελ. 31)

11.00-12.00 &  
14.00-15.00 &  
18.00-19.00

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Τέχνες & 
Χειροτεχνίες 

Γεωμετρικά φωτιστικά* (σελ. 33) 18.30-21.00 ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΒΕ

Εργαστήρια  
Ιδεών

Θεραπευτικοί Κήποι 65+ (σελ. 30) 18.30-19.30 ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

Αθλητισμός 
& Ευεξία 

Tai Chi (σελ. 25) 19.30-20.45 ΞΕΦΩΤΟ

Μουσική & Σινεμά              Δραστηριότητες για ενήλικες              Δραστηριότητες για παιδιάΕκδηλώσεις Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας Κινητικότητας



Οι εκδηλώσεις με * απαιτούν προεγγραφή 

στο SNFCC.org/events
Ημερολόγιο Σεπτεμβρίου

Πέμπτη 21/09

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας (σελ. 23)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Yoga στο Πάρκο (σελ. 22) 08.00-09.30 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 
65+ (για προχωρημένους) (σελ. 31)

11.00-12.00 &  
14.00-15.00 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Τέχνες & 
Χειροτεχνίες

Με το 1, με το 2, με το 3 ... 
Ξεκινάμε!* παιδιά 1-3 ετών με τους 
γονείς τους (σελ. 43) 

18.30-19.30 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ 
ΚΗΠΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Mat Pilates (σελ. 22) 19.00-20.00 &  
20.00-21.00

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Παρασκευή 22/09

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας (σελ. 23)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Mat Pilates (σελ. 22) 08.00-09.00 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 
65+ (για αρχάριους) (σελ. 31)

11.00-12.00 &  
14.00-15.00 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Στίβος για παιδιά  
6-12 ετών (σελ. 34)

17.30-18.15 ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Yoga στο Πάρκο (σελ. 22) 19.00-20.30 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

European  
Mobility Week

Tune Up! Ποδηλατήστε προς  
τη μουσική (σελ.27)

20.00 ΑΓΟΡΑ

Park your Cine-
ma: The Great… 
Out there!

Κάποτε στη Δύση 
Once upon a time in the West  
(σελ. 17)

20.30 ΞΕΦΩΤΟ

Σάββατο 23/09

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Tai Chi (σελ. 25) 08.30-09.45 ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι*  
(σελ. 24, 36)

09.00-10.00 (6-9 ετών ) 
10.00-11.00 (9-12 ετών) 
12.00-13.00 (12-17 ετών) 
11.00-12.00 & 13.00-
14.00 (17+ και ενήλικες)

ΚΑΝΑΛΙ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Τρίαθλο για παιδιά  
6-12 ετών (σελ. 39)

11.00-13.00 ΣΤΙΒΟΣ

Φύση Art Land  
6-12 ετών (σελ. 41)

11.30-13.00 ΝΟΤΙΑ 
ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Καγιάκ στο Κανάλι*  
παιδιά 12+ και ενήλικες (σελ. 23, 36)

17.30-20.00 ΚΑΝΑΛΙ

Τέχνες & 
Χειροτεχνίες

Εργαστήρια λάθους 
παιδιά και γονείς (σελ. 42)

17.30-20.30 ΠΑΙΔΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Παιχνίδια για οικογένειες για παιδιά 
4-9 ετών με τους γονείς τους (σελ. 34)

18.00-19.30 ΞΕΦΩΤΟ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Yoga για παιδιά  
4-12 ετών (σελ. 35)

 18.30-19.30 ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Petanque  
(σελ. 24)

18.00-20.00 ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ

Μουσική Parklife Melody: Marina Satti & 
Fonέs (σελ. 8)

20.30 ΞΕΦΩΤΟ

Park your  
Cinema: Kids

Μαλλιά Κουβάρια 
Tangled (σελ. 21)

20.30 ΑΓΟΡΑ

Τετάρτη 20/09

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας (σελ. 23)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Mat Pilates (σελ. 22) 08.00-09.00, 19.00-20.00 
& 20.00-21.00

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 
65+ (για αρχάριους) (σελ. 31)

11.00-12.00 &  
14.00-15.00

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

European  
Mobility Week

Μαθήματα ποδήλατου για ενήλικες 
(σελ. 26)

17.00-21.00 ΥΠΑΙΘΡΙΟ 
ΠΑΡΚΙΝΓΚ

European  
Mobility Week

Έλεγχος ποδηλάτων (σελ. 27) 17.00-21.00 ΥΠΑΙΘΡΙΟ 
ΠΑΡΚΙΝΓΚ

Τέχνες & 
Χειροτεχνίες 

Εργαστήρια δοκιμής (σελ. 32) 18.00-21.00 ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΒΕ

Φύση Θεραπευτικοί Κήποι 65+ (σελ. 30) 18.30-19.30 ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

Αθλητισμός 
& Ευεξία 

Αθλητικά παιχνίδια  
5-15 ετών (σελ. 35)

18.30-20.00 ΞΕΦΩΤΟ

Μουσική & Σινεμά              Δραστηριότητες για ενήλικες              Δραστηριότητες για παιδιάΕκδηλώσεις Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας Κινητικότητας
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Δευτέρα 25/09

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας (σελ. 23)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Mat Pilates (σελ. 22) 08.00-09.00 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 
65+ (για αρχάριους) (σελ. 31)

11.00-12.00 &  
14.00-15.00

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Τέχνες & 
Χειροτεχνίες

Σχέδιο στο Πάρκο! (σελ. 31) 17.30-19.30 ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 
ΕΒΕ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Αθλητικά παιχνίδια  
5-15 ετών (σελ. 35)

18.30-20.00 ΞΕΦΩΤΟ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Yoga στο Πάρκο (σελ. 22) 19.00-20.30 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Πέμπτη 28/09

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας (σελ. 23)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Yoga στο Πάρκο (σελ. 22) 08.00-09.30 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 
65+ (για προχωρημένους) (σελ. 31)

11.00-12.00 &  
14.00-15.00

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Τέχνες & 
Χειροτεχνίες

Με το 1, με το 2, με το 3 ... 
Ξεκινάμε! παιδιά 1-3 ετών με τους 
γονείς τους (σελ. 43) 

18.30-19.30 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ 
ΚΗΠΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Mat Pilates (σελ. 22) 19.00-20.00 &  
20.00-21.00

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Παρασκευή 29/09

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας (σελ. 23)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Mat Pilates (σελ. 22) 08.00-09.00 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 
65+ (για αρχάριους) (σελ. 31)

11.00-12.00 &  
14.00-15.00

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Τέχνες & 
Χειροτεχνίες

Στίβος για παιδιά  
6-12 ετών (σελ. 34)

17.30-18.15 ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Yoga στο Πάρκο (σελ. 22) 19.00-20.30 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Park your Cine-
ma: The Great… 
Out there!

Οι Κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού 
Raiders of the Lost Ark (σελ. 17)

20.30 ΞΕΦΩΤΟ

Τρίτη 26/09

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας (σελ. 23)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Yoga στο Πάρκο (σελ. 22) 08.00-09.30 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 
65+ (για προχωρημένους) (σελ. 31)

11.00-12.00, 14.00-15.00 
& 18.00-19.00

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Εργαστήρια  
Ιδεών

Θεραπευτικοί Κήποι 65+  
(σελ. 30)

18.30-19.30 ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Tai Chi (σελ. 25) 19.30-20.45 ΞΕΦΩΤΟ

Τετάρτη 27/09

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας (σελ. 23)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Mat Pilates (σελ. 22) 08.00-09.00, 19.00-20.00 
& 20.00-21.00

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 
65+ (για αρχάριους) (σελ. 31)

11.00-12.00 &  
14.00-15.00

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Τέχνες & 
Χειροτεχνίες 

Εργαστήρια δοκιμής (σελ. 32) 18.00-21.00 ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΒΕ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Αθλητικά παιχνίδια  
5-15 ετών (σελ. 35)

18.30-20.00 ΞΕΦΩΤΟ

Κυριακή 24/09

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι*  
(σελ. 24, 36)

09.00-10.00 (6-9 ετών ) 
10.00-11.00 (9-12 ετών) 
12.00-13.00 (12-17 ετών) 
11.00-12.00 & 13.00-
14.00 (17+ και ενήλικες)

ΚΑΝΑΛΙ

Φύση Οι Κηπουροί του Πάρκου  
5-9 ετών (σελ. 41)

10.00-11.30 ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

Χορός Capoeira για παιδιά  
9-12 ετών (σελ. 40)

11.30-12.30 ΞΕΦΩΤΟ

Τέχνες & 
Χειροτεχνίες 

Επιστροφή στο σπίτι! παιδιά 5-10 
ετών με τους γονείς τους (σελ. 42) 

12.00-13.00 ΠΙΔΑΚΕΣ ΝΕΡΟΥ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Καγιάκ στο Κανάλι*  
παιδιά 12+ και ενήλικες (σελ. 23, 36)

17.30-20.00 ΚΑΝΑΛΙ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

2Κ Backwards Run IV* Για ηλικίες 
12+ και ενήλικες (σελ. 27, 39)

18.00-19.30 ΣΤΙΒΟΣ

Μουσική Parklife Melody: Ευανθία Ρεμπούτσικα 
& Γιώργος Περρής (σελ. 9)

 20.30 ΞΕΦΩΤΟ

Μουσική & Σινεμά              Δραστηριότητες για ενήλικες              Δραστηριότητες για παιδιάΕκδηλώσεις Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας Κινητικότητας



Οι εκδηλώσεις με * απαιτούν προεγγραφή 
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Ημερολόγιο Σεπτεμβρίου

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  
και να έχουν μαζί τους εντομοαπωθητικό.

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.
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|  Serafim Tsotsonis, Αγγελική Τσοτσώνη | Theo Kapilidis, Meier Markus|  Graig Handy, George 
B. Wells| Καγιάκ στο Κανάλι, Capoeira, Έλενα Γεωργιάδου| Tai Chi, Ξεναγήσεις, Πηνελόπη 
Γερασίμου | Ο Δρόμος της Περιπέτειας, Σταύρος Βόγλου | Roller Skates, Γιάννης Κουπάρης | 
The Bullets, Νικήτας Κουσκούσης | Jump & Jive, Αλίκη Ευαγγελινού |  African Dance, Ιστιοπλοΐα 
στο Κανάλι, Open Air Hoop Dance, Petanque,  Κατερίνα Λιακοπούλου| Γεωμετρικά φωτιστικά, 
Άρτεμις Παπαγεωργίου /Entropika Lab | Hoop Dance Party, Evelina Brummer | Κηπουροί του 
Πάρκου, Γιώργος Κανελλόπουλος | Κύπελλο Σπύρου Λούη, ΚΠΙΣΝ 

Σάββατο 30/09

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Tai Chi (σελ. 25) 08.30-09.45 ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι*  
(σελ. 24, 36)

09.00-10.00 (6-9 ετών ) 
10.00-11.00 (9-12 ετών) 
12.00-13.00 (12-17 ετών) 
11.00 & 13.00-14.00  
(17+ και ενήλικες)

ΚΑΝΑΛΙ

Τέχνες & 
Χειροτεχνίες

Δημιουργούμε όλοι μαζί Τέχνη:  
Το νέο μου τετράδιο! 
7+ ετών (σελ. 33, 43)

11.00-14.00 ΠΑΙΔΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ

Φύση Art Land 6-12 ετών (σελ. 41) 11.30-13.00 ΝΟΤΙΑ 
ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Καγιάκ στο Κανάλι*  
παιδιά 12+ και ενήλικες (σελ. 23, 36)

17.30-20.00 ΚΑΝΑΛΙ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Παιχνίδια για οικογένειες 
για παιδιά 4-9 ετών με τους γονείς 
τους (σελ. 34)

18.00-19.30 ΞΕΦΩΤΟ

Χορός African Dance (σελ. 29) 18.00-19.30 ΞΕΦΩΤΟ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Petanque (σελ. 24) 18.00-20.00 ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Yoga για παιδιά 
4-12 ετών (σελ. 35)

18.30-19.30 ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Park your  
Cinema: Kids

Οι απίθανοι 
The incredibles (σελ. 21)

20.30 ΞΕΦΩΤΟ

Μουσική Music Escapades:  
Serafim Tsotsonis (σελ. 11)

21.00 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Μουσική & Σινεμά              Δραστηριότητες για ενήλικες              Δραστηριότητες για παιδιάΕκδηλώσεις Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας Κινητικότητας
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Ξέφωτο

Πευκώνας

Νότια Μονοπάτια

Λαβύρινθος

Υπαίθρια Όργανα 
Γυμναστικής

Στίβος

Παιδικές Χαρές

Πίδακες Νερού

Μουσικός Κήπος

Μεσογειακός Κήπος

Εθνική Βιβλιοθήκη  
της Ελλάδος

Αγορά

Εθνική Λυρική Σκηνή
Φάρος

Food Truck

Pharos Café

Agora Bistro

On Tour Coffee & Juice

Park Kiosk

Canal Café

Χάρτης

Σημεία εστίασης

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

Πανοραμικά Σκαλιά

Κανάλι

Εσπλανάδα

Υποδοχή ΚΠΙΣΝ

Υπαίθριο Πάρκινγκ 
Λεωφορείων

Λαχανόκηπος

Σκαλοπάτια στο Κανάλι

Κέντρο Επισκεπτών 

Σημείο Ενοικίασης 
Ποδηλάτων ΚΠΙΣΝ

SNFCC Store 

Στάση του Shuttle Bus

Πρώτες Βοήθειες

ΑΤΜ
Πληροφορίες

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

9

14

16

17

18

19

20

A

B

C

D

E

F

21
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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 στο σταθμό Συγγρού-Φιξ και καταλήγει στο ΚΠΙΣΝ.  
Για πληροφορίες για τα δρομολόγια επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας. 

Κάθε Κυριακή, από τις 10.00 έως τις 13.00, τα δρομολόγια πραγματοποιούν 
μόνο τη διαδρομή ΚΠΙΣΝ – Συγγρού-Φιξ και αντίστροφα, λόγω των 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο της Aλλαγής Φρουράς στο Μνημείο 
του Άγνωστου Στρατιώτη. 

Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται καθημερινά, εφόσον το επιτρέπουν 
οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σε περίπτωση έκτακτων ρυθμίσεων τα 
δρομολόγια ενδέχεται να τροποποιηθούν.

Πρόσβαση 

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ

07.30

10.00

11.00

16.00

17.00

17.30

07.30

10.00

11.00

14.30 – 23.00

κάθε 30 λεπτά

09.30 – 23.00

κάθε 30 λεπτά

12.30

14.00

15.30

18.00

20.00

21.00

12.30

14.00 – 00.00

κάθε 30 λεπτά

09.30 – 00.00

κάθε 30 λεπτά

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Από ΚΠΙΣΝ προς ΣύνταγμαΑπό Σύνταγμα προς ΚΠΙΣΝ

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

Parking 

MMM Κοντά από το ΚΠΙΣΝ διέρχονται τα εξής μέσα:

Λεωφορεία
• 130: Πειραιάς – Νέα Σμύρνη  
(Στάση Τζιτζιφιές από Πειραιά, στάση Δέλτα προς Πειραιά)

• 217: Πειραιάς – Σταθμός Δάφνη  
(Στάση Τζιτζιφιές από Πειραιά, στάση Δέλτα προς Πειραιά)

• 550: Κηφισιά – Π. Φάληρο  
(Στάση Ευγενίδειο στην άνοδο της Λεωφ. Συγγρού,  
στάση Ωνάσειο στην κάθοδο)

• 860: Π. Φάληρο – Σχιστό  
(Στάση Τζιτζιφιές από Πειραιά, στάση Δέλτα προς Πειραιά)

• Α1: Πειραιάς – Βούλα  
(Στάση Τζιτζιφιές από Πειραιά, στάση Δέλτα προς Πειραιά)

• Β1: Πειραιάς – Άνω Γλυφάδα  
(Στάση Τζιτζιφιές από Πειραιά, στάση Δέλτα προς Πειραιά)

• Β2: Ακαδημία – Άγιος Κοσμάς  
(Στάση Ευγενίδειο στην άνοδο της Λεωφ. Συγγρού,  
στάση Ωνάσειο στην κάθοδο)

Τρόλεϊ 
• 10: Χαλάνδρι – Τζιτζιφιές  
(Στάση Επαμεινώνδα) 

Τραμ
• Στάση Τζιτζιφιές

Εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται η επίσημη λειτουργία του 
parking στο ΚΠΙΣΝ, χωρητικότητας 1.000 θέσεων. 

Περισσότερες πληροφορίες στο SNFCC.org
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Χρήσιμες Πληροφορίες

Ωράριο

Είσοδος

Προσβασιμότητα

Θερινό ωράριο λειτουργίας (1η Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου): 
• Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, Στίβος, Αγορά, Φάρος 06.00-00.00
• Κέντρο Επισκεπτών 09.00-22.00

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις του ΚΠΙΣΝ, 
οι οποίες πραγματοποιούνται με την αποκλειστική δωρεά του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Σε ορισμένες απαιτείται προεγγραφή, 
λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων.

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι πλήρως 
προσβάσιμο σε όλους.

• Όλες οι είσοδοι, οι 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. 

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 είναι με λουρί και να υπό την 
εποπτεία του κηδεμόνα τους, ο οποίος οφείλει να μεριμνά για την 
καθαριότητα του χώρου. 

Το ΚΠΙΣΝ διαθέτει δωρεάν Wi-Fi: SNFCC-FREE-WIFI, ενώ παρέχει 
δωρεάν χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών στους χώρους της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Επιπλέον, μέσω της πλατφόρμας 
www.pressreader.com οι επισκέπτες έχουν δωρεάν πρόσβαση σε 
περισσότερα από 5.000 περιοδικά και εφημερίδες σε ψηφιακή 
μορφή, σε 60 διαφορετικές γλώσσες.
 
Η φωτογράφιση στους χώρους του ΚΠΙΣΝ επιτρέπεται αποκλειστικά 
για ιδιωτική χρήση. Για οποιαδήποτε αίτημα φωτογράφισης 
με εμπορικό/διαφημιστικό σκοπό θα πρέπει να αποστείλετε 
προηγουμένως e-mail στο info@snfcc.org. 
Η χρήση drones για οποιονδήποτε σκοπό απαγορεύεται. 

Στο χώρο Υποδοχής του ΚΠΙΣΝ λειτουργούν ΑΤΜ της Τράπεζας 
Πειραιώς και της Εθνικής Τράπεζας. 
 
Στο χώρο του ΚΠΙΣΝ λειτουργούν για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, 
ιατρεία στελεχωμένα με νοσηλευτικό προσωπικό.

Κατοικίδια

Wi-Fi &
Ψηφιακές
υπηρεσίες

Φωτογράφιση

ΑΤΜ

Ιατρεία

Στους χώρους του ΚΠΙΣΝ λειτουργούν τέσσερα σημεία εστίασης:
 
Agora Bistro (στην Αγορά)
Δευτέρα-Κυριακή 08.00-01.00

Canal Café (στο Κέντρο Επισκεπτών-Κανάλι)
Δευτέρα-Κυριακή  09.00-01.00

Pharos Café (στο Φάρο)
Δευτέρα-Πέμπτη 09.00-00.00 & Παρασκευή-Κυριακή 09.00-01.00

Park Kiosk (στο Πάρκο)
Δευτέρα-Κυριακή 08.00-00.00

Επιπλέον, στους εξωτερικούς χώρους του ΚΠΙΣΝ λειτουργούν και 
κινητά σημεία εστίασης:

Food Truck (Κανάλι-στη μεριά της ΕΛΣ)
Δευτέρα-Πέμπτη 11.00-22.00, Παρασκευή-Σάββατο 11.00-00.00 & 
Κυριακή 10.30-00.00

On tour coffee van: 09.00-19.00
On tour juice van: 09.00-21.00
 
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 και οι επισκέπτες παρακαλούνται να σεβαστούν 
το χώρο και να χρησιμοποιούν τα σταχτοδοχεία δαπέδου που έχουν 
τοποθετηθεί. Ωστόσο, ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να απολαύσουν 
το Πάρκο χωρίς να καπνίσουν.  
 
Το ΚΠΙΣΝ κατέκτησε την πλατινένια Πιστοποίηση LEED ως Πράσινο 
Κτίριο. Η πιστοποίηση LEED αναπτύχθηκε από το Αμερικανικό 
Συμβούλιο Πράσινων Κτιρίων (U.S. Green Building Council) ως Διεθνές 
Σύστημα Πιστοποίησης Πράσινων Κτιρίων και θεωρείται η υψηλότερη 
δυνατή διάκριση για περιβαλλοντικά και βιώσιμα κτίρια. Πιστοποιεί 
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. Πρόκειται για  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.

Εστίαση

Κάπνισμα 

Πράσινη 
Διαχείριση
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Γίνομαι Μέλος του ΚΠΙΣΝ, 
ανήκω στην οικογένειά του, 
υποστηρίζω τις δράσεις του!

Τα Μέλη του ΚΠΙΣΝ στηρίζουν τις δράσεις μας, 
συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις μας, μας δίνουν 
πολύτιμες συμβουλές και ιδέες, ενδιαφέρονται έμπρακτα 
για την εκπλήρωση της αποστολής του Κέντρου Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τη βιωσιμότητά του. Με άλλα 
λόγια, συνδιαμορφώνουν μαζί μας το χαρακτήρα του.

Ως έκφραση ευγνωμοσύνης, έχει αναπτυχθεί μία σειρά 
προνομίων (εκπτώσεις, προπώληση εισιτηρίων, εκδηλώσεις 
ειδικά για Μέλη, backstage εμπειρίες κ.α.) σε σχέση με το 
ΚΠΙΣΝ, την Εθνική Λυρική Σκηνή και την Εθνική Βιβλιοθήκη 
της Ελλάδος.

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 μια συνδρομή στο Πρόγραμμα 
Μελών ως Δώρο.

Αν θέλετε κι εσείς να γίνετε Μέλος, μπορείτε να βρείτε 
επιπλέον πληροφορίες στο SNFCC.org/members, στο 
σχετικό έντυπο, καλώντας μας στην αποκλειστική γραμμή 
εξυπηρέτησης Μελών στο 216 8091010 ή στέλνοντας 
email στο members@snfcc.org

Το Πρόγραμμα Μελών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχοςυποστηρίζεται από το Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος και υλοποιείται σε συνεργασία με την Εθνική 
Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και την Εθνική Λυρική Σκηνή.
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Μουσική & Σινεµά σελ. 6-21

∆ραστηριότητες για ενήλικες σελ. 22-33

∆ραστηριότητες για παιδιά σελ. 32-43

Εκθέσεις σελ. 46

Ξεναγήσεις σελ. 47

Κέντρο Πολιτισµού 
Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος

Λεωφ. Συγγρού 364
17674 Kaλλιθέα

Τηλ.: 2168091000
Email: info@snfcc.org

∅ιοργάνωση:

Με αποκλειστική δωρεά:

/SNFCC

#SNFCC

Ζήσε το ρυθµό της πόλης
µαζί µας!

09.2017


