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Στις 30/11, ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύει σε
ένα φαντασμαγορικό απόγευμα! Παγοδρόμιο στο Κανάλι, φωτεινές 
εγκαταστάσεις στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, στολισμένα δέντρα και 
σιντριβάνια που χορεύουν σε εορταστικές μελωδίες δημιουργούν τον 
απόλυτο Χριστουγεννιάτικο προορισμό. Ταυτόχρονα, χριστουγεννιάτικες 
δράσεις συμπληρώνουν τις σταθερές μας εκδηλώσεις και δημιουργούν ένα 
πρόγραμμα όπου υπάρχει, όπως πάντα, κάτι για τον καθένα! Από τις 22/12 
επιστρέφουν οι Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες, με τον μαγικό κόσμο της 
Ιστορίας του Καρυοθραύστη να ζωντανεύει σε σκηνοθεσία του Θωμά 
Μοσχόπουλου. 08/12, Παραβάσεις: Η Λυδία Φωτοπούλου και ο Χρήστος 
Λούλης μας μεταφέρουν στα Κύματα της Βιρτζίνια Γουλφ, με τη σκηνοθετική 
ματιά του Δημήτρη Καραντζά. Στις 14/12, ο frontman των Franz Ferdinand, 
Alex Kapranos, είναι ο καλεσμένος  των εορταστικών SNFCC Sessions, ενώ, 
μία μέρα μετά, οι νεαροί μουσικοί του El Sistema Greece μαζί με τους Dirty 
Athens Brass Band μας περιμένουν με ένα εορταστικό ρεπερτόριο. Και, 
βέβαια, το ταξίδι στο εικαστικό σύμπαν του Γιάννη Ψυχοπαίδη, αλλά και της 
σχολής του Bauhaus συνεχίζεται με ομιλίες και εργαστήρια. 31/12: H Παραμονή 
Πρωτοχρονιάς στο ΚΠΙΣΝ είναι, όπως κάθε χρονιά, μια μοναδική εμπειρία! 
DJ πάρτι με πολύ χορό από τον Eddie Piller, ο πρώτος αγώνας της νέας 
χρονιάς SNF RUN: 2020 FIRST RUN, φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα, 
σιντριβάνια που χορεύουν σε αγαπημένους ρυθμούς και πάνω απ’ όλα, η πιο 
εορταστική διάθεση σας περιμένουν!

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύει και πάλι με την 
αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). 12.

Δεκέμβριος
2019

Πρόγραμμα 
Εκδηλώσεων

Ο Χριστουγεννιάτικος
κόσμος του ΚΠΙΣΝ

#SNFCC	��/SNFCCSNFCC.org



2  1 

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος
του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύει!

Όπως κάθε χρόνο, στο Κέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, άνθρωποι, δέντρα και 
σιντριβάνια φοράμε τα πιο ευφάνταστα γιορτινά 
μας και προσκαλούμε μικρούς και μεγάλους 
σε έναν κόσμο μαγείας φτιαγμένο από τα πιο 
πολύτιμα υλικά των Χριστουγέννων!

Το Παγοδρόμιο στο Κανάλι, οι Φωτεινές 
Εγκαταστάσεις στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, 
τα περίφημα πανύψηλα έλατα στην Αγορά, η 
μεγάλη γιορτή της 30ης Νοεμβρίου και η πάντα 
φαντασμαγορική Παραμονή Πρωτοχρονιάς 
είναι μόνο λίγες από τις εμπειρίες που έχουν 
γίνει πια παράδοση για χιλιάδες επισκέπτες 
μας, αναδεικνύοντας το ΚΠΙΣΝ σε αγαπημένο 
χριστουγεννιάτικο προορισμό. 

Στον Χριστουγεννιάτικο Κόσμο, όλος ο 
Δεκέμβριος είναι για εμάς μήνας γιορτής, που 
επιφυλάσσει κάθε μέρα κι από μια καινούργια 
έκπληξη για τον καθένα. Εδώ, η αγαπημένη 
ιστορία του Καρυοθραύστη, η μουσική, το 
παιχνίδι, η δημιουργία, η διασκέδαση, αλλά 
και η τέχνη και ο αθλητισμός, αποκτούν μια 
απροσδόκητη διάσταση που θα κάνει και αυτά 
τα Χριστούγεννα πραγματικά ξεχωριστά για όλες 
τις ηλικίες.

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ  
ζωντανεύει με την αποκλειστική δωρεά του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Οι δράσεις 
και οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται είτε με 
ελεύθερη είσοδο είτε με προσιτό εισιτήριο.

Κουραμπιέδες και μελομακάρονα, 
μοσχομυριστά χριστουγεννιάτικα μπισκότα 
και cupcakes, καραμελωμένα μήλα, ζεστό 
κρασί και αχνιστές σούπες, αλλά και πολλές 
άλλες γιορτινές γευστικές εκπλήξεις, όπως ένα 
Chocolate Truck, περιμένουν τους επισκέπτες 
στα διάφορα σημεία εστίασης του ΚΠΙΣΝ. 

Παράλληλα, την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, θα έχετε την ευκαιρία να  
απολαύσετε το εορταστικό μενού έως τις 3 το πρωί. 

Τα Μέλη του ΚΠΙΣΝ μπορούν να επωφεληθούν της έκπτωσης 10%.

Το Σάββατο 30/11 στις 18.00, ο 
Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ 
ζωντανεύει με μια γιορτή κυριολεκτικά 
αστραφτερή!

Ελάτε να ζήσετε από κοντά την πιο φωτεινή εμπειρία των 
Χριστουγέννων, παρακολουθώντας τους χώρους του ΚΠΙΣΝ
να μεταμορφώνονται ο ένας μετά τον άλλον σ' ένα μαγικό μέρος 
πλημμυρισμένο με φως, μουσική και χορό! 

  
Τα χιλιάδες χριστουγεννιάτικα φωτάκια των δέντρων του Καναλιού 
ανάβουν, τα πανύψηλα στολισμένα έλατα της Αγοράς αποκαλύπτονται 
σε όλη τους τη λάμψη, οι φωτεινές εγκαταστάσεις στο Πάρκο Σταύρος 
Νιάρχος στήνουν ευρηματικά παιχνίδια φωτός με τους περαστικούς. Το 
Παγοδρόμιο παίρνει ξανά ζωή, καθώς οι πρώτοι επισκέπτες γλιστρούν 
στον φρέσκο πάγο υπό τους ήχους της Παιδικής Χορωδίας της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής. Οι χριστουγεννιάτικες μελωδίες παρασύρουν και τα 
Σιντριβάνια του Καναλιού, που συμμετέχουν στον χορό με τον δικό 
τους φαντασμαγορικό τρόπο. 

Η γιορτή κορυφώνεται με το καθιερωμένο πάρτι στην Αγορά, όπου 
φέτος η Soul queen Idra Kayne μάς βάζει χορευτικά στην ατμόσφαιρα 
των γιορτών με ένα άκρως χριστουγεννιάτικο, ξεσηκωτικό live. 

Είσοδος Ελεύθερη

Ένας τόπος γιορτής για όλους

Χριστουγεννιάτικες
Γεύσεις

Παραμονή Πρωτοχρονιάς 

30 Νοεμβρίου
Τα γιορτινά φώτα ανάβουν

Στις 31 Δεκεμβρίου, η καρδιά της νέας 
χρονιάς αρχίζει να χτυπάει στους χώρους 
του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου. 
Η εορταστική ατμόσφαιρα απογειώνεται 
με την Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 
ΚΠΙΣΝ, όπου χιλιάδες επισκέπτες δίνουν το 
καθιερωμένο πρωτοχρονιάτικο ραντεβού, 
ενώ φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα 
φωτίζουν τον ουρανό. 

Ελάτε να περάσουμε μαζί στη νέα χρονιά χορεύοντας σε ένα επικό 
DJ Party με τον θρυλικό Eddie Piller, τρέχοντας στο SNF RUN: 2020 
FIRST RUN, τον πρώτο αγώνα της χρονιάς και κάνοντας φιγούρες στο 
παγοδρόμιο! 

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Παραμονής Πρωτοχρονιάς στις σελ. 8-9

Αν δεν μπορείτε να είστε μαζί μας στο ΚΠΙΣΝ, δείτε την αλλαγή του χρόνου και 
μέσω live-streaming στο snfcc.org.
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Στις 30/11 θα υπάρχει:
Δυνατότητα δωρεάν στάθμευσης στο στάδιο Γ. Καραϊσκάκης και
μεταφορά προς και από το ΚΠΙΣΝ με shuttle bus σε συνεχή ροή.
Δρομολόγια shuttle bus από Σύνταγμα και ΗΣΑΠ Φαλήρου.

Αναλυτικά στο SNFCC.org

Αν δεν μπορείτε να είστε μαζί μας στο ΚΠΙΣΝ, δείτε τον Χριστουγεννιάτικο 
Κόσμο να ζωντανεύει και μέσω live-streaming στο snfcc.org

Από 30/11 και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, 
το πλωτό παγοδρόμιο ανεβάζει τον παλμό 
στον Χριστουγεννιάτικο Κόσμο του ΚΠΙΣΝ, με 
τους επίδοξους πατινέρ του να στροβιλίζονται 
σε γιορτινούς ρυθμούς και τα παγοπέδιλα να 
παίρνουν φωτιά!

Τοποθετημένο φέτος στην αρχή του Καναλιού, στο ύψος του Κέντρου 
Επισκεπτών, δίνει στους φίλους του κατεξοχήν χριστουγεννιάτικου 
σπορ την ευκαιρία να απολαύσουν μια μαγευτική θέα του χορού των 
Σιντριβανιών και του φωτισμένου Καναλιού «εκ των έσω».

Το παγοδρόμιο λειτουργεί καθημερινά έως τις 02/02/2020, 
από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ (εφόσον το επιτρέπουν 
οι καιρικές συνθήκες) με χρόνο παραμονής έως 40'. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο SNFCC.org.

Οι προεγγραφές είναι διαθέσιμες ανά εβδομάδα και ανοίγουν κάθε Πέμπτη.

Το Παγοδρόμιο
επιστρέφει στο ΚΠΙΣΝ
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Και αυτά τα Χριστούγεννα, τέσσερις 
νέες φωτεινές εγκαταστάσεις κορυφαίων 
δημιουργών του είδους παρουσιάζονται
για πρώτη φορά στην Ελλάδα, συνθέτοντας 
ένα μαγικό χριστουγεννιάτικο σκηνικό στο
Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. 

Φωτεινές Εγκαταστάσεις 
στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Κάντε τη χειμωνιάτικη βόλτα σας στην ηλεκτρισμένη, ονειρική 
ατμόσφαιρα του Μεσογειακού Κήπου, του Ξέφωτου, του 
Λαβύρινθου και εξερευνήστε τα όρια μεταξύ φωτός και ήχου, 
φυσικής και ομορφιάς, επιστήμης και τέχνης, παίζοντας με τις 
διαδραστικές εγκαταστάσεις! 

Περπατήστε ανάμεσά τους, κρυφτείτε μέσα τους, ενεργοποιήστε 
τις, φωτογραφήστε τις και φωτογραφηθείτε. Ανακαλύψτε νέες 
διαστάσεις φωτός και ήχου που θα συνεπάρουν μικρούς και 
μεγάλους.

Οι φωτεινές εγκαταστάσεις λειτουργούν καθημερινά από τις 
30/11/19 μέχρι τις 06/01/20, από τις 5 το απόγευμα έως το 
κλείσιμο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος. 

(Έως τις 20/12, από Δευτέρα έως Πέμπτη, το Πάρκο θα κλείνει στις 10 το 
βράδυ, και από Παρασκευή έως Κυριακή, τα μεσάνυχτα. Από τις 21/12 έως 
τις 06/01 το Πάρκο θα κλείνει καθημερινά τα μεσάνυχτα).

Είσοδος Ελεύθερη

Οι φωτεινές εγκαταστάσεις ταξιδεύουν στο ΚΠΙΣΝ με την υποστήριξη του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Large Pendulum Wave
Ivo Schoofs, Ολλανδία 

Wave-Field
Lateral Office / CS Design 
Mitchell Akiyama, Καναδάς 

Infinite Support
Light Art Collection, LightForm, Ολλανδία 

The Pool
Jen Lewin, ΗΠΑ

Στo επιβλητικό Large Pendulum Wave, μια σειρά από 15 φωτεινές 
σφαίρες αιωρούνται παράλληλα από μια κατασκευή ύψους 
12 μέτρων. Οι σφαίρες αφήνονται ταυτόχρονα να κινηθούν 
ελεύθερες και οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα 
συναρπαστικό, φωτεινό χορευτικό θέαμα που ταλαντεύεται ανάμεσα 
στην αρμονία και το χάος, με μόνη του κινητήρια δύναμη αυτήν της 
βαρύτητας! Το έργο συνδυάζει με θεαματικό τρόπο την ποίηση των 
μαθηματικών με την ομορφιά της φυσικής μιας και δεν είναι παρά η 
οπτική αποτύπωση ενός φυσικού φαινομένου που αποδεικνύει στην 
πράξη πώς μια μαθηματική ακολουθία μεταφράζεται από την ίδια τη 
φύση σε μία χορογραφία. 

Μέσω των φωτεινών του εγκαταστάσεων, ο Ivo Schoofs έχει 
ως στόχο του να κάνει ορατές -και ει δυνατόν κατανοητές- την 
τεχνολογία και την επιστήμη στο ευρύ κοινό. Το έργο του βασίζεται 
σε φαινόμενα της φύσης και της φυσικής και ο ίδιος το περιγράφει 
ως ένα εγκώμιο για την κίνηση στην πιο φυσική της εκδοχή. 

H εγκατάσταση δημιουργήθηκε με την υποστήριξη των:
Gemeente Eindhoven, Mondriaan Fonds, IBS Precision Engineering, 
Philips Valmont Structures, OMT Solutions, Moesasji, Leffe Goldstein.

Έχοντας ταξιδέψει σε πολλά μέρη του κόσμου, το Wave-Field 
έρχεται στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος και προσκαλεί τους 
επισκέπτες να παίξουν και να "δημιουργήσουν", αποκαλύπτοντας μια 
νέα ηχητική διάσταση του χώρου που βρίσκονται. 

Φωτεινές μουσικές τραμπάλες, καθεμιά με το δικό της μουσικό 
λεξιλόγιο και τη δική της "ιδιοσυγκρασία", περιμένουν να παίξετε 
μαζί τους σε μία αισθητηριακή παιδική χαρά βγαλμένη από το 
μέλλον. Καθώς κινούνται, οι τραμπάλες ξεσπούν σε μία αυθόρμητη 
και αυτοσχέδια μουσική σύνθεση δημιουργώντας ένα μοναδικό 
κάθε φορά ηχοτοπίο. 

Το έργο είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ του αρχιτεκτονικού 
γραφείου Lateral Office, της εταιρείας αρχιτεκτονικού φωτισμού CS 
Design και του Καναδού συνθέτη και εικαστικού Mitchell Akiyama.

Συνεργάστηκαν επίσης οι Generique Design, Robocut, EGP Group, 
Wireframe και L4 Studio.

Οι LightForm, μια κολλεκτίβα τεσσάρων καλλιτεχνών και στενών φίλων, 
αναρωτήθηκαν πώς θα ήταν η φιλία αν ήταν αντικείμενο και μας 
προσκαλούν να εξερευνήσουμε το όμορφο φωτεινό δημιούργημά τους.

Το Infinite Support είναι ένα έργο που αποτελείται από δυο μεγάλες 
φωτεινές "φωλιές" σταγονοειδούς σχήματος, που στηρίζονται η 
μία πάνω στην άλλη. Ο επισκέπτης μπορεί να κρυφτεί μέσα τους 
και να αλληλεπιδράσει με τους πολλαπλούς καθρέφτες γύρω του, 
απολαμβάνοντας τη σπάνια αίσθηση του βάθους.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς, οι καθρέφτες του Infinite Support 
συμβολίζουν την πραγματική φιλία˙ μια ένωση δίχως όρια. 

Οι LightForm είναι οι Daniel Thomassen, Raoul van der Ploeg, Dorus 
van Lieshout και Ivar Posthumus.

Η Jen Lewin, light sculptor με έδρα τη Νέα Υόρκη, δημιουργεί 
φωτεινές εγκαταστάσεις για να μοιραστεί με το κοινό εικόνες σπάνιας 
φυσικής ομορφιάς που την έχουν συγκινήσει. Στο έργο The Pool 
εμπνέεται από τις χιλιάδες φωτεινές λιμνούλες που άφησε πίσω 
της η άμπωτη σε μιαν ακτή της Αυστραλίας, κάτω από το φως του 
φεγγαριού.

Η Lewin σχηματοποιεί αυτή τη μαγική ανάμνηση φτιάχνοντας έναν 
μεγάλο φωτεινό κύκλο αποτελούμενο από δεκάδες μικρές "πηγές" 
φωτός και χρωμάτων που αντιδρούν παιχνιδιάρικα με τη διέλευση 
των επισκεπτών και τους παρακινούν να αλληλεπιδράσουν μεταξύ 
τους.

Ξεκινώντας από το θρυλικό φεστιβάλ Burning Man της Νεβάδα το 
2008, το The Pool έχει ταξιδέψει έκτοτε σε δεκάδες πόλεις και light 
festivals των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ασίας.

30/11-06/01 30/11-06/01 30/11-06/01 30/11-06/01ΞΕΦΩΤΟ  1 ΠΕΥΚΩΝΑΣ  2 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΗΠΟΣ  10 ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ  4
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Athens Disco Kidz
Let’s Glow! 

Χορός

Και φέτος υποδεχόμαστε μικρούς και μεγάλους 
σε ένα πάρτι με σύνθημα "Let's Glow!". Mε 
πολύχρωμη glow disco διάθεση για διαδραστικά 
παιχνίδια, χορογραφίες, dance battles και top 
disco επιλογές από τον DJ Palov, η ομάδα Athens 
Disco Kidz προσκαλεί όλη την οικογένεια σε ένα 
κοινό stage, ενθαρρύνοντας τη διάδραση μεταξύ 
γονιών και παιδιών.

Μέσα από πρωτότυπες δραστηριότητες και παιχνίδια χτίζεται μια 
κοινή εμπειρία, ένας κοινός τόπος φαντασίας, όπου παιδιά και γονείς 
διασκεδάζουν παρέα, χορεύοντας και παίζοντας.

Φτιάχνουμε το δικό μας glow κοστούμι, ζωγραφίζουμε με σκιές 
και φακούς στο glow wallpaper και αφήνουμε με stencils τα 
αποτυπώματα χριστουγεννιάτικων χαρακτήρων.

Παίρνουμε μέρος σε πρωτότυπους κινητικούς αυτοσχεδιασμούς 
και ομαδικές χορευτικές δραστηριότητες, συνθέτουμε τις δικές 
μας χορογραφίες και συμμετέχουμε σε ξεσηκωτικά dance battles 
(χορευτικούς αγώνες).

Και φυσικά, ο DJ Palov με τις μουσικές επιλογές και τα ευφάνταστα 
μιξαρίσματα παλιών και νέων ήχων, παρασύρει μικρούς και μεγάλους 
σε μια μοναδική disco εμπειρία, με χορό μέχρι τελικής πτώσης! 

Τι περιμένετε; Let’s Glow στο ΚΠΙΣΝ! 

 

Δευτέρα 06/01  |  15.00-17.00, 18.00-20.00 ΦΑΡΟΣ 14

Καλλιτεχνική επιμέλεια/κεντρικός συντονισμός: 
Κατερίνα Αδαμάρα, θεατροπαιδαγωγός-αφηγήτρια

Μουσική επιμέλεια και παραγωγή: DJ Palov
Εικαστική επιμέλεια: Νάγια Φιορέτου

Εμψύχωση δραστηριοτήτων:
Μάριος Παραδείσης, ηθοποιός, 
Κωνσταντίνα Κουτσαφτάκη, χορεύτρια,
Ιωάννα Ζέρβα, ηθοποιός 

Για παιδιά 4-8 ετών και τους/τις συνοδούς τους

Κυριακή 22/12, 29/12, 05/01 - Δευτέρα 23/12, 30/12 
Τρίτη 24/12 - Πέμπτη 26/12, 02/01 - Παρασκευή 27/12, 03/01  |  18.00 ΦΑΡΟΣ 14

Εισιτήρια €5

Πληροφορίες στο SNFCC.org 
Προτείνεται για παιδιά από 4 ετών και άνω.

Μετά την έναρξη η είσοδος θα είναι δυνατή 
μόνο σε περίπτωση διαλείμματος ή παύσης.

Η προπώληση εισιτηρίων
για το κοινό ξεκινά  10/12.

Εισιτήρια €5
Πληροφορίες στο SNFCC.org
Η προπώληση για το κοινό ξεκινά 16/12.

Η εκδήλωση εντάσσεται στη δωρεά του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Παράλληλα 
με την πλειονότητα των εκδηλώσεών του που 
διοργανώνονται με ελεύθερη είσοδο χάρη στις 
δωρεές του ΙΣΝ, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος διοργανώνει και ορισμένες 
εκδηλώσεις με προσιτό εισιτήριο, εμπλουτίζοντας 
τις πηγές εσόδων του και διασφαλίζοντας τη 
μακροχρόνια οικονομική του ευρωστία.

Η εκδήλωση εντάσσεται στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). 
Παράλληλα με την πλειονότητα των εκδηλώσεών του που διοργανώνονται με 
ελεύθερη είσοδο χάρη στις δωρεές του ΙΣΝ, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος διοργανώνει και ορισμένες εκδηλώσεις με προσιτό εισιτήριο, 
εμπλουτίζοντας τις πηγές εσόδων του και διασφαλίζοντας τη μακροχρόνια 
οικονομική του ευρωστία.

Φέτος τις γιορτές οι Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες επιστρέφουν 
στον Φάρο με σκηνοθέτη τον Θωμά Μοσχόπουλο και μια ιστορία 
που έχει σαγηνεύσει παιδιά και μεγάλους σε όλο τον κόσμο.

Ο Καρυοθραύστης, το κατεξοχήν χριστουγεννιάτικο παραμύθι, δεν ήταν πάντα το μουσικό 
έργο για μπαλέτο του Τσαϊκόφσκι που όλοι ξέρουμε. Το 1816, ο E. T. A. Χόφμαν εκδίδει ένα 
μυστηριώδες, συναρπαστικό αφήγημα με ήρωες παιχνίδια που ζωντανεύουν, πολεμούν και 
ερωτεύονται. 

Το αρχικό κείμενο του Καρυοθραύστη παραμένει σήμερα σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό.
Γι' αυτό και τα φετινά Χριστούγεννα, τρεις (και ένας) παράξενοι παραμυθάδες, τρία (και ένα) 
πλάσματα με την περίεργη συνήθεια να γλιστρούν χορευτικά από την αφήγηση και τη μουσική, 
στο θέατρο και τη μυθοπλασία και να μπερδεύουν γλυκά το φανταστικό με το πραγματικό, 
ανέλαβαν να ζωντανέψουν την παλιά αυτή ιστορία σε μια πρωτότυπη παράσταση-αφήγηση
με πολλή μουσική, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Θωμά Μοσχόπουλου. 

Ο διεθνής δημιουργός, με πλούσιο διδακτικό έργο και βραβεύσεις στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό, αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο του θεάτρου της χώρας, τόσο από τη θέση του 
σκηνοθέτη όσο και από αυτήν του συγγραφέα. Καλλιτεχνική του εστία είναι το ιστορικό πια 
Θέατρο Πόρτα, το οποίο και διευθύνει τα τελευταία χρόνια. 

Συντελεστές:

Απόδοση, Διασκευή, Σκηνοθεσία: 
Θωμάς Μοσχόπουλος
Μουσική επεξεργασία:
Νίκος Γαλενιανός
Σκηνικά, κοστούμια:
Βασίλης Παπατσαρούχας
Επιμέλεια Κίνησης:
Χαρά Κότσαλη
Φωτισμοί:
Νίκος Βλασόπουλος
Βοηθός σκηνοθέτη:
Εριφύλη Στεφανίδου

Ερμηνεύουν (αλφαβητικά): 
Αλεξάνδρα Αϊδίνη, 
Νικόλας Παπαγιάννης, 
Γιώργος Χρυσοστόμου
Μουσικός επί σκηνής (πιάνο):
Κατερίνα Κωνσταντούρου

Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες στον Φάρο
Ε. Τ. Α. Χόφμαν 
Η Ιστορία του Καρυοθραύστη
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Αυτή τη φορά, τα μέλη της El Sistema Greece Youth Orchestra και της 
El Sistema Greece Youth Choir μοιράζονται τη σκηνή με τους Dirty 
Athens Brass Band και μας ταξιδεύουν σε διάφορα σημεία του πλανήτη, 
με ένα ρεπερτόριο που περιλαμβάνει κάλαντα, αγαπημένες μελωδίες 
από τον Tchaikovsky μέχρι τη Mariah Carey και πολλά ακόμα!

Το μουσικό πρόγραμμα El Sistema Greece (ESG) ιδρύθηκε στην Αθήνα 
με σκοπό τη δημιουργία μιας κοινότητας με πυρήνα τη μουσική, χωρίς 
διακρίσεις και αποκλεισμούς. Προσφέρει καθημερινά δωρεάν μαθήματα 
μουσικής σε παιδιά και νέους/νέες ηλικίας 5 έως 26 ετών ανεξαρτήτως 
καταγωγής, γλώσσας και θρησκείας. Μέσω της μουσικής, οι μαθητές του 
El Sistema Greece εμπνέονται και προετοιμάζονται για ένα καλύτερο 
μέλλον, ενώ καλλιεργούν ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. Το 
2017 ιδρύθηκε και η El Sistema Greece Youth Orchestra (ESGYO), μία 
νεανική ορχήστρα εστιασμένη στην εκπαίδευση των μελών της ως προς 
την ορχηστρική συμπεριφορά και κουλτούρα που οφείλει να έχει κάθε 
μουσικός.

Η Dirty Athens Brass Band είναι μία εξαμελής ομάδα μουσικών που 
αποτελείται από πέντε πνευστά και ντραμς. Με κοινό γνώμονα την αγάπη 
τους για τη μουσική διασκευάζουν γνωστά funk, pop, και r'n'b κομμάτια.

Mουσική Χριστουγεννιάτικοι ρυθμοί
από το El Sistema Greece και
τους Dirty Athens Brass Band 

Συντελεστές:

Dirty Athens Brass Band
Ilia Samsonov, άλτο σαξόφωνο
Bastien Buathier, βαρύτονο σαξόφωνο
Θεοδόσης Σμυρνιός, τρομπέτα
Γιάννης Κανακάρης, τρομπόνι 
Γιάννης Ζουγανέλης, τούμπα
Κώστας Γοντικάκης, τύμπανα

Ζαφείρα Αντζούς-Ράμος, μαέστρος
Αντιγόνη Κερετζή, Διεύθυνση Χορωδίας ESG

Είσοδος Ελεύθερη

Οι νεαροί μουσικοί του El Sistema Greece 
επιστρέφουν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος για μία εορταστική συναυλία
σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς στον Φάρο.

Σάββατο 14/12 
19.30 ανοιχτή συζήτηση με τον Παναγιώτη Μένεγο
21.00 DJ set ΦΑΡΟΣ  14

SNFCC Sessions
Alex Kapranos

Τα SNFCC Sessions, η σειρά μουσικών 
συναντήσεων του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος, παρουσιάζουν τον Alex 
Kapranos, ηγέτη και frontman των Franz 
Ferdinand, σε μια ανοιχτή συζήτηση και ένα 
DJ set που ισορροπεί ανάμεσα στις κιθάρες και 
τα electronics.  

Είσοδος Ελεύθερη
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Κυριακή 15/12  |  12.30 ΦΑΡΟΣ 14

To 2004 έγινε το πολυαγαπημένο, χιλιοτραγουδισμένο, και εν τέλει 
καθοριστικό ντεμπούτο των Franz Ferdinand, της μπάντας από την 
Γλασκώβη η οποία είχε ως ηγέτη και frontman έναν γοητευτικό κύριο 
με ελληνικό επώνυμο. 

Γιος Έλληνα μετανάστη με καταγωγή από τα Μανιάτικα της Νίκαιας 
(από τον οποίο κληρονόμησε την αγάπη του για τα ρεμπέτικα και 
τον Μάρκο Βαμβακάρη, παρότι δε μιλάει ελληνικά), με Βρετανίδα 
μητέρα, ο Alex Kapranos γεννήθηκε σε αγγλικό έδαφος και 
μετακόμισε στη Σκωτία στην ηλικία των 7. Στις αρχές του 2000 
είχε μάλλον πειστεί ότι δε θα γινόταν διάσημος μέσω της μουσικής 
βιομηχανίας. Είχε ιδρύσει ή υπάρξει μέλος μιας σειράς από 
σκωτσέζικα συγκροτήματα που δεν είχαν καταφέρει να γνωρίσουν 
επιτυχία πέρα από τα όρια της Μεγάλης Βρετανίας. 

Σχημάτισε τους Franz Ferdinand ως μια τελευταία απόπειρα το 2001. 
Τα δύο πρώτα singles του συγκροτήματος (“Darts of Pleasure” και 
το κλασικό πια “Take Me Out”) έφτασαν μέχρι το βρετανικό top-50, 
δημιουργώντας θόρυβο και προσμονή για το ντεμπούτο άλμπουμ. 
Ο ομώνυμος δίσκος κυκλοφόρησε τελικά στις αρχές του 2004, 
εκτοξεύοντας την μπάντα στη στρατόσφαιρα, γνωρίζοντας επιτυχία σε 
όλον τον πλανήτη, κερδίζοντας το Mercury Prize εκείνης της χρονιάς, 
δύο Brit Awards την επόμενη, και υποψηφιότητα για ένα Grammy. 

Το ντεμπούτο των Franz Ferdinand έγινε έμβλημα του post punk 
revival της εποχής και ο ίδιος ο Kapranos ανανέωσε το πρότυπο
του «δανδή» στη μουσική βιομηχανία. Έγινε περιζήτητος (σχεδόν) 
σε μια νύχτα.

Το δεύτερο άλμπουμ σημείωσε ανάλογη επιτυχία. Έκτοτε, οι 
Franz Ferdinand παραμένουν στην κορυφογραμμή, έχοντας 
κυκλοφορήσει πια πέντε άλμπουμ, ενώ το 2015 σχημάτισαν και το 
one-off supergroup FFS με τους αμερικάνους Sparks, εφηβικούς 
ήρωες του Kapranos. Ο ίδιος ο Alex παραμένει δημιουργικά 
ανήσυχος: έχει τραγουδήσει σε projects άλλων (It’s A Fine Line, 
BNQT), έχει κάνει παραγωγή για άλλα συγκροτήματα (the Cribs, 
Citizens!), έχει δανείσει τη χαρακτηριστική φωνή του σε ραδιοφωνικά 
και τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ, έχει τελειοποιήσει τη δεξιοτεχνία του 
ως μαραγκός (!) ενώ υπήρξε και ένας εκ των πρωταγωνιστών του 
κινηματογραφικού ντοκιμαντέρ Lost In France με τις περιπέτειες 
σκωτσέζικων συγκροτημάτων σε περιοδεία στη Γαλλία. Πρόπερσι, 
μάλιστα, ερμήνευσε Βαμβακάρη στο Barbican.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος/ραδιοφωνικός 
παραγωγός Παναγιώτης Μένεγος.
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Παραμονή 
Πρωτοχρονιάς: 
Ένα μεγάλο πάρτι

SNF RUN: 2020 FIRST RUN DJ Set με τον Eddie Piller
intro/outro set: Johny Matto

Στις 31/12, ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος φτάνει 
στο απόγειο της λάμψης και της ζωντάνιας του 
με την περίφημη πια Παραμονή Πρωτοχρονιάς 
του ΚΠΙΣΝ, που τα τελευταία χρόνια έχει 
καθιερωθεί ως το πρωτοχρονιάτικο ραντεβού 
χιλιάδων επισκεπτών κάθε ηλικίας, εντός και 
εκτός Αττικής. 

Ελάτε να αποχαιρετήσουμε τη χρονιά που φεύγει και να φτιάξουμε 
μαζί τις πρώτες αξέχαστες αναμνήσεις μιας καινούριας δεκαετίας, 
με φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα, ένα επικό DJ Party με τον 
θρυλικό mod master Eddie Piller και πολύ χορό στην Αγορά, τον 
πρώτο αγώνα της χρονιάς, SNF RUN: 2020 FIRST RUN, για μια 
πραγματικά δυναμική έναρξη του νέου έτους, και φυσικά, πατινάζ 
μέχρι αργά. 

Αν ισχύει ότι η νέα χρονιά κυλάει ανάλογα με το πώς μας βρίσκει η 
αλλαγή του χρόνου, τότε στο ΚΠΙΣΝ σας προετοιμάζουμε για ένα 
κυριολεκτικά φωτεινό και εκρηκτικό 2020!

Η είσοδος στο πάρτι είναι ελεύθερη.
Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την αποκλειστική δωρεά
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Στις 31/12 θα υπάρχει:
Δυνατότητα δωρεάν στάθμευσης στο στάδιο 
Γ. Καραϊσκάκης και μεταφορά προς και από το ΚΠΙΣΝ με shuttle bus σε 
συνεχή ροή. Δρομολόγια shuttle bus από Σύνταγμα και ΗΣΑΠ Φαλήρου.
 
Αναλυτικά στο SNFCC.org  

Φέτος, την Πρωτοχρονιά, δεν αλλάζουμε απλώς 
χρόνο, αλλάζουμε δεκαετία! Και για αυτό και 
μόνο, αξίζει να γιορτάσετε με έναν τρόπο που 
θα θυμάστε για καιρό (μέχρι και την επόμενη 
δεκαετία τουλάχιστον). Πώς; Τρέχοντας στον 
αγώνα δρόμου SNF RUN: 2020 FIRST RUN, 
γύρω από τον Χριστουγεννιάτικο Κόσμο του 
Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος! 

Για τέταρτη συνεχή Παραμονή Πρωτοχρονιάς το Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος (ΙΣΝ) σας καλεί να φορέσετε τα καλά σας... αθλητικά 
παπούτσια και να τρέξετε στον SNF RUN: 2020 FIRST RUN, 
ανεβάζοντας τον ρυθμό για το νέο έτος!

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για όλους, καθώς η διαδρομή 
καλύπτει μια απόσταση μόλις 4χλμ γύρω από το στολισμένο 
ΚΠΙΣΝ. Και βεβαίως, μετά σας περιμένει το μεγάλο πάρτι στην 
Αγορά. Επιπλέον, και φέτος, με τη συμμετοχή σας στον SNF RUN 
μπορείτε να υποστηρίξετε το έργο μη κερδοσκοπικών οργανώσεων 
προσφέροντας ένα διαφορετικό Χριστουγεννιάτικο δώρο. 
Συγκεκριμένα, στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν: Τα Παιδιά της 
Άνοιξης, Οι Άγγελοι της Χαράς και η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων 
Πειραιά «Ο Καλός Ποιμήν» -όλες τους μικρές μεν οργανώσεις, με 
μεγάλο ωστόσο έργο στην προστασία ευάλωτων παιδιών. Με την 
επιπλέον συνεισφορά του ΙΣΝ, το ποσό που θα συγκεντρωθεί από 
το συμβολικό κόστος συμμετοχής θα τριπλασιαστεί, μεγαλώνοντας 
το δώρο που οι ίδιοι οι δρομείς έχουν προσφέρει. Ο SNF RUN: 
2020 FIRST RUN υλοποιείται υπό τη διοργανωτική επίβλεψη της 
ΑMKE «Αναγέννηση & Πρόοδος».

Τον αγώνα θα παρουσιάσει η Διευθύνουσα Σύμβουλος του
iMEdD, Εκτελεστική Διευθύντρια των ΔΙΑΛΟΓΩΝ του ΙΣΝ
και Δημοσιογράφος, Άννα-Κύνθια Μπουσδούκου.

Ελάχιστο προτεινόμενο ποσό συνεισφοράς: €5
Δηλώσεις συμμετοχής και αναλυτικές πληροφορίες στο www.SNF.org Το Φως και το

Νερό χορεύουν!
Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος, 
καλωσορίζουμε το 2020 με ένα φαντασμαγορικό 
show πυροτεχνημάτων αλλά και με νέες 
χορογραφίες από τα Σιντριβάνια στο Κανάλι!

Τα Σιντριβάνια υποδέχονται και αυτά το νέο έτος με δυο 
εντυπωσιακές χορογραφίες και μας καλούν να απολαύσουμε ένα 
αξέχαστο θέαμα με αγαπημένες μελωδίες. 

Σας περιμένουμε για να γιορτάσουμε όλοι μαζί το νέο έτος με ένα 
θεαματικό show Φωτός και Νερού και μετά, ένα μεγάλο πάρτι!

Μια θρυλική φιγούρα της βρετανικής 
μουσικής σκηνής των τελευταίων 40 χρόνων 
έρχεται στην Αθήνα για ένα ιστορικό βράδυ 
στο καθιερωμένο πια πάρτι της Παραμονής 
Πρωτοχρονιάς στο ΚΠΙΣΝ.

Φορέστε τα dancing shoes σας και ελάτε να καλωσορίσουμε το 
2020 με ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτι με DJ τον Eddie Piller και ένα
set που θα ξεσηκώσει σε χορό ακόμα και τους πιο διστακτικούς! 
     
O Eddie Piller βέβαια, έχει περισσότερες από μια ιδιότητες.

DJ. Παίζει μουσική από τις αρχές της δεκαετίας του ’80, περνώντας 
από διάφορα είδη που συγκλίνουν στην αγάπη του για τη soul. Έχει 
εμφανιστεί σε φεστιβάλ όπως Glastonbury, Isle Of Wight, Bestival 
και έχει γυρίσει όλη την Ευρώπη.

Μουσικός Πρωτοπόρος. Μαζί με τον Gilles Peterson στα τέλη της 
δεκαετίας του ’80 έστησαν το Acid Jazz label που κυκλοφόρησε την 
πιο cool μουσική του Λονδίνου τα αμέσως επόμενα χρόνια. Ο Piller έχει 
υπογράψει, στα πρώτα τους βήματα, ονόματα όπως οι James Taylor 
Quartet, Jamiroquai, Brand New Heavies κ.ά., ενώ συνεργάστηκε και 
με θρύλους όπως οι Terry Callier και Gregory Isaacs. 

Ραδιοφωνικός παραγωγός. Μπήκε στα FM στα τέλη των 90s 
παρουσιάζοντας την καθοριστική εκπομπή “Newbeats” στον Jazz FM 
που του άνοιξε τον δρόμο για τα ραδιόφωνα του BBC, του χάρισε 
ένα British Radio Award και μια σειρά ντοκιμαντέρ για το βρετανικό 
τηλεοπτικό δίκτυο ITV.

Αυθεντικός Λονδρέζος. Βρέθηκε στο Hoxton πολύ πριν γίνει μια από 
τις πιο δημοφιλείς λονδρέζικες γειτονιές και άνοιξε το ιστορικό Blue 
Note Club.
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Υποδεχόμαστε και φέτος τη νέα χρονιά με μία 
από τις πιο σημαντικές ορχήστρες στον κόσμο, 
τη Φιλαρμονική της Βιέννης, στο καθιερωμένο 
ετήσιο ραντεβού που αποτελεί εδώ και χρόνια 
παγκόσμιο μουσικό γεγονός της πρώτης ημέρας 
του έτους, τη συναυλία της Πρωτοχρονιάς.

Φέτος διευθύνει ο Andris Nelsons, διευθυντής της Boston 
Symphony Orchestra και αρχιμουσικός της ορχήστρας Gewandhaus 
της Λειψίας. Ο μαέστρος συνεργάζεται με τη Φιλαρμονική της 
Βιέννης από το 2010 και για πρώτη φορά διευθύνει το διεθνές αυτό 
μουσικό γεγονός.

Η συναυλία θα μεταδοθεί συνολικά σε 90 χώρες και περίπου
50 εκατομμύρια τηλεθεατές θα την παρακολουθήσουν.

Ελεύθερη είσοδος με προεγγραφή στο SNFCC.org
Έναρξη προεγγραφής για το κοινό στις 17/12 στις 12.00
Μετά την έναρξη η είσοδος θα είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση
παύσης ή διαλείμματος.

Πρωτοχρονιά
Ζωντανή μετάδοση της Πρωτοχρονιάτικης Συναυλίας 
της Φιλαρμονικής της Βιέννης
Τετάρτη 01/01  |  12.15 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 13

10 

Κυριακή 08/12  |  17.00 ΦΑΡΟΣ 14

Παραβάσεις: 
Το Θεατρικό Αναλόγιο του ΚΠΙΣN
Βιρτζίνια Γουλφ: Τα Κύματα

Σκηνοθετική επιμέλεια: 
Δημήτρης Καραντζάς

Ερμηνεύουν:
Λυδία Φωτοπούλου
Χρήστος Λούλης
 
Ηχητικό Περιβάλλον: 
Γιώργος Πούλιος

Εισιτήρια €5

Πληροφορίες στο SNFCC.org 
Για ηλικίες 15 ετών και άνω 

Η προπώληση εισιτηρίων
για το κοινό ξεκινά 26/11

Η εκδήλωση εντάσσεται στη δωρεά του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Παράλληλα 
με την πλειονότητα των εκδηλώσεών του που 
διοργανώνονται με ελεύθερη είσοδο χάρη στις 
δωρεές του ΙΣΝ, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος διοργανώνει και ορισμένες 
εκδηλώσεις με προσιτό εισιτήριο, εμπλουτίζοντας 
τις πηγές εσόδων του και διασφαλίζοντας τη 
μακροχρόνια οικονομική του ευρωστία.

«Σας φοβάμαι όλους σας. Φοβάμαι το σοκ της αίσθησης που πηδάει επάνω μου, γιατί δεν 
μπορώ να το αντιμετωπίσω όπως εσείς — δεν μπορώ να κάνω τη μία στιγμή ν' απορροφηθεί 
στην επόμενη. Για μένα είναι όλες βίαιες, όλες χωριστές• κι αν πέσω, από το σοκ της στιγμής θα 
βρεθείτε όλοι πάνω μου και θα με κάνετε κομμάτια.»

Τα Κύματα, Βιρτζίνια Γουλφ

Το αριστούργημα της Βιρτζίνια Γουλφ είναι ένας χείμαρρος από σκέψεις, αισθήματα, τραύματα 
και λεπτομέρειες της καθημερινότητας. Η πεζογράφος παρακολουθεί στενά τη σχέση έξι 
προσώπων, από την παιδική ηλικία μέχρι τον θάνατό τους, ενώ παράλληλα, ξεδιπλώνει μια 
ελεγεία για τη φύση, παρακολουθώντας μια ολόκληρη ημέρα από την ανατολή έως τη δύση του 
ηλίου. Ένα θραυσματικό κείμενο για τον θάνατο, την ύπαρξη, τη φιλία και τον έρωτα. 

Το πεζογραφικό έργο της Βιρτζίνια Γουλφ χαρακτηρίζεται από την τεχνική της συνειδησιακής 
ροής, που καταγράφει τις σκέψεις και τα συναισθήματα σε ροή, χωρίς κάποια προφανή 
λογική σύνδεση. 

Η Λυδία Φωτοπούλου και ο Χρήστος Λούλης γίνονται οι φωνές των «Κυμάτων» σε μια ρυθμική 
εναλλαγή ρόλων.

Η χρήση του μυθιστορήματος Τα Κύματα, 
σε μετάφραση Άρη Μπερλή, γίνεται με την 
ευγενική παραχώρηση των Εκδόσεων Ύψιλον 
και των κληρονόμων του μεταφραστή.

Τον Δεκέμβριο, οι Παραβάσεις, το Θεατρικό Αναλόγιο του 
ΚΠΙΣΝ, παρουσιάζουν το αριστούργημα της Βιρτζίνια Γουλφ,
Τα Κύματα, με τη Λυδία Φωτοπούλου και τον Χρήστο Λούλη
να μεταμορφώνονται υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Δημήτρη 
Καραντζά.

Οι Παραβάσεις συνεχίζουν την αναδρομή 
στις πιο ριζοσπαστικές φωνές της λογοτεχνίας, 
του θεάτρου και της ποίησης με επίκεντρο 
τη γυναίκα. Συγγραφείς και ποιήτριες που 
καθόρισαν δραστικά τον χώρο των γραμμάτων 
καινοτομώντας, εμβληματικές ηρωίδες της 
λογοτεχνίας, θεατρικές αξεπέραστες μορφές 
βρίσκουν φωνή στο ιδιότυπο λογοτεχνικό 
σαλόνι των Παραβάσεων.
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Christmas Games
Το βράδυ που ο Άγιος Βασίλης κοιμόταν, τα 
ξωτικά άφησαν τις δουλειές τους και στήσανε 
παιχνίδια στην αυλή. Από τα πολλά γέλια ο Άγιος 
Βασίλης ξύπνησε να δει τι γίνεται... και τι να δει;

Όλα τα ξωτικά παίζανε μαζί. Εκείνη τη στιγμή ο Άγιος Βασίλης 
προβληματίστηκε και αναρωτήθηκε μήπως τα ατομικά δώρα δεν 
δίνουν τη χαρά που βρίσκεται στα ομαδικά παιχνίδια. 

Έτσι, λοιπόν, παρέα με τα ξωτικά έρχεται στο Ξέφωτο του Πάρκου 
Σταύρος Νιάρχος και στήνει πολλά ομαδικά παιχνίδια για τα παιδιά.

Ebru Kids:
Χριστουγεννιάτικα Στιγμιόκουτα

Τα Χριστούγεννα είναι γεμάτα στιγμές 
μαγείας, αγάπης και παιχνιδιού. Μέσα από τα 
Χριστουγεννιάτικα Στιγμιόκουτα του ΚΠΙΣΝ 
κρατάμε ζωντανές αυτές τις στιγμές.

Με οδηγό την τέχνη του Ebru (ζωγραφική στο νερό), συνθέτουμε 
έργα που αποτυπώνουν τις επιθυμίες μας και τη γιορτινή 
ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων.

Το εργαστήρι ξεκινά με μουσικοκινητικά παιχνίδια γνωριμίας κι έπειτα, 
ακολουθεί η πρώτη επαφή με την τέχνη του Ebru. Αποτυπώνουμε τα 
έργα μας σε χαρτί και  φτιάχνουμε τα Χριστουγεννιάτικα στιγμιόκουτα 
(γυάλινα βάζα) τα οποία στολίζουμε με διάφορα υλικά.  Τέλος, ένα νέο 
μουσικοκινητικό παιχνίδι έρχεται να κλείσει το εργαστήριο!

Απαραίτητη προϋπόθεση: Να φοράμε άνετα ρούχα, τις αγαπημένες 
μας γιορτινές κάλτσες και την πιο καλή μας διάθεση!

Παρασκευή 20, 27/12 & 03/01  
17.30-19.00 

ΠΑΙΔΙΚO ΕΡΓΑΣΤHΡΙ  11

Για παιδιά 3-5 ετών και τους/τις συνοδούς τους

(έως 10 παιδιά και 10 συνοδοί με προεγγραφή στο SNFCC.org) 

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Κατερίνα Μόμιτσα, Εικαστικός 
Άννα Κωνσταντίνου, Εμψυχώτρια Μη Ανταγωνιστικού Παιχνιδιού

Χριστουγεννιάτικες 
Δραστηριότητες 

Ο Άγιος Βασίλης στο ΚΠΙΣΝ

Άγιος Βασίλης έρχεται! Από 30/11, τα 
Σαββατοκύριακα του Χριστουγεννιάτικου 
Κόσμου, ο Άγιος Βασίλης βρίσκεται στο 
ΚΠΙΣΝ, συναντά τα παιδιά, μοιράζει μπαλόνια, 
ακούει τις ευχές τους και δημιουργεί όμορφες 
αναμνηστικές φωτογραφίες.

Από 21/12 είναι κάθε μέρα μαζί μας και την Παραμονή Πρωτοχρονιάς 
έρχεται στο ΚΠΙΣΝ από το πρωί για να υποδεχτεί μαζί μας το νέο έτος, 
προσφέροντάς μας αμέτρητες στιγμές γιορτής, χαράς και ξεγνοιασιάς 
μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. 

Μαγικές εικόνες
Ένα Χριστουγεννιάτικο παραμύθι ζωντανεύει, 
καθώς παίζουμε με το φως και αποτυπώνουμε 
την κίνηση, τις αντανακλάσεις και τα 
καθρεφτίσματά του στα υλικά.

Αναμειγνύουμε χρώματα και δημιουργούμε έργα που λάμπουν στο φως 
και φωσφορίζουν στο σκοτάδι. Ζελατίνες, φακοί, καθρέφτες, προβολείς 
και ανακλαστικές επιφάνειες μετατρέπονται σε «μαγικούς φακούς», 
αποδίδοντας μαγικές εικόνες.

Τρίτη 17/12 
18.00-20.00

Τρίτη 24/12
12.00-14.00

ΠΑΙΔΙΚO ΕΡΓΑΣΤHΡΙ  11

Για παιδιά 6-10 ετών 

(έως 20 συμμετοχές 
με προεγγραφή στο 
SNFCC.org) 

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: 
Γεωργία Χατζηβασιλειάδη, MA ΑΣΚΤ, MFA 
UCL, Εικαστικός, Παιδαγωγός Τέχνης

Κυριακή 22/12 
11.00-15.00 

ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ  23

Για παιδιά 2-5 ετών   

(έως 300 συμμετοχές με προεγγραφή
στο SNFCC.org)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Mbike

Σάββατο 21, 28/12 
Παρασκευή 03/01 
12.00-14.00

ΞΕΦΩΤΟ  1

Για παιδιά 6-12 ετών  

(ανοιχτή συμμετοχή με σειρά προτεραιότητας)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Το Ημερολόγιο του άι Βασίλη

Οι γιορτές πλησιάζουν και, πριν μοιράσει τα 
δώρα του, ο Άγιος Βασίλης επιλέγει έναν τόπο 
για να παίξει με τα παιδιά.

Έτσι, έρχεται και φέτος στο ΚΠΙΣΝ για να μετρήσει αντίστροφα μαζί 
τους για την Πρωτοχρονιά! Τα παιδιά προετοιμάζονται να υποδεχθούν 
το 2020, μέσα από μια σειρά ομαδικών παιχνιδιών, εμπνευσμένων από 
το ημερολόγιο, τους μήνες και τις εποχές, κάνοντας ένα νοητό ταξίδι στη 
νέα χρονιά.

Σας περιμένουμε για παιχνίδια στο έλκηθρο (23/12), για μια 
συναρπαστική περιπέτεια στην Αλάσκα (24/12) και φυσικά, για 
παιχνίδια με τον Άγιο Βασίλη (29/12)!

Δευτέρα 23/12, Τρίτη 24/12, Κυριακή 29/12 
11.30-13.30  

ΣΤΙΒΟΣ  6

Για παιδιά 6-12 ετών

(με σειρά προτεραιότητας)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Xmas Walker Race
Και φέτος, όλα τα παιδιά είναι νικητές σε αυτόν 
τον γιορτινό αγώνα χαράς και κεφιού!

Οι συμμετέχοντες/ουσες διαγωνίζονται με ποδήλατα ισορροπίας 
σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Στο τέλος του αγώνα, ένα παιδί 
κερδίζει, έπειτα από κλήρωση, ένα ποδήλατο Ideal 16''- το πρώτο του 
κανονικό ποδήλατο!

Τα παιδιά έρχονται με τα ποδήλατά τους. Η χρήση κράνους είναι υποχρεωτική.

Κυριακή 22/12 
11.00-15.00

ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ  23

Για παιδιά 2-5 ετών  

(έως 300 συμμετοχές με προεγγραφή
στο SNFCC.org)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Mbike
 13 
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Χριστουγεννιάτικο
εργαστήρι μεταξοτυπίας

Christmas Magic
Bubble Show

21/12: Τύπωσε το δικό σου δέντρο Χριστουγέννων

Στην πρώτη συνάντηση του χριστουγεννιάτικου εργαστηρίου 
μεταξοτυπίας και χειροτεχνίας, θα τυπώσουμε το δικό μας μικρό, 
χάρτινο Χριστουγεννιάτικο δέντρο με μοναδικά αποτελέσματα. Μαζί 
με την ομάδα Tind και με τη δική μας ξεχωριστή πινελιά, θα προκύψουν 
εντυπωσιακοί χρωματικοί συνδυασμοί που θα διανθίσουν τα δέντρα 
μας, τα οποία, στη συνέχεια, θα μπορούμε να συναρμολογήσουμε και να 
στολίσουμε.

28/12: Τύπωσε τη δική σου ευχή

Στη δεύτερη συνάντηση δημιουργούμε μια ξεχωριστή γιορτινή κάρτα 
με τη μέθοδο της μεταξοτυπίας για να εκφράσουμε τις ευχές μας στους 
αγαπημένους μας!

Σάββατο  21, 28/12
12.00-15.00 

PARK KIOSK  1

Για παιδιά όλων των ηλικιών και τους/τις συνοδούς τους και για ενήλικες 

(έως 50 συμμετοχές ανά ώρα με σειρά προτεραιότητας)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: 
Χρύσανθος και Μανώλης Αγγελάκης/Tind
Κωνσταντίνα – Πολυτίμη Ζερδεβά – Μπρικόρη & Αριστοτέλης Γιαπράκας, 
Καλλιγράφοι 
 

Στοιχεία από το θέατρο δρόμου, τον χορό και την ακροβατική τέχνη 
συνδυάζονται ευρηματικά σε ένα θεαματικό show γεμάτο τεράστιες 
και ευφάνταστες σαπουνόφουσκες. Μια διαδραστική performance 
ζωντανεύει τον κόσμο του παραμυθιού, της φαντασίας και του ονείρου, 
προσκαλώντας το κοινό σε ένα ατελείωτο παιχνίδι που σκορπά μαγεία, 
χαμόγελα και άπειρες σαπουνόφουσκες!

Κυριακή 29/12
Πέμπτη 02/01
12.00-13.00

ΑΓΟΡΑ  12

Για παιδιά και ενήλικες

Σχεδιασμός-Υλοποίηση:
La Petite Marguerite
 

Δημιουργούμε όλοι μαζί τέχνη:
Χριστουγεννιάτικα Στολίδια

Τα στολίδια για το χριστουγεννιάτικο δέντρο 
είναι το πιο τρυφερό δώρο για την περίοδο των 
εορτών.

Στο εορταστικό εργαστήρι του ΚΠΙΣΝ, θα έχουμε την ευκαιρία να 
κατασκευάσουμε μοναδικά εικαστικά αντικείμενα για να στολίσουμε 
το σπίτι και να υποδεχτούμε τη νέα χρονιά με χαρά. Πειραματιζόμαστε 
με ποικίλα και ετερογενή υλικά, από τεχνικές χαρτοκοπτικής και 
μικρογλυπτικής μέχρι origami και τρισδιάστατα συμπλέγματα με σύρμα, 
και φτιάχνουμε τα δικά μας εντυπωσιακά και δημιουργικά στολίδια!

Σάββατο 21/12 
11.30-12.30, 12.30-13.30, 13.30-14.30  

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ  11

Για παιδιά 7 ετών και άνω, νέους και οικογένειες, με ή χωρίς αναπηρία

(έως 25 συμμετοχές ανά ώρα με σειρά προτεραιότητας)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: 
Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος, Εικαστικός, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ.
Ελισάβετ Χελιδώνη, Εικαστικός, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής

Χριστουγεννιάτικος Κύκλος 
Κρουστών για Οικογένειες

Ο κύκλος κρουστών ντύνεται γιορτινά και 
αφηγείται ένα Χριστουγεννιάτικο παραμύθι 
γεμάτο ήχους και ρυθμούς.

Παιδιά και μεγάλοι, χρησιμοποιώντας διαφορετικά κρουστά, ντύνουν 
μουσικά το παραμύθι αποτυπώνοντας την ατμόσφαιρα, το χιούμορ και 
τις ανατροπές που αυτό εμπεριέχει.

Σε μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση, αφρικάνικα Djembe, tamborim, 
κουδούνια και πολλά ακόμα είδη κρουστών, μαζί με χρηστικά 
αντικείμενα, συντονίζονται με ηλεκτρονικούς ήχους και μεταμορφώνουν 
μια γνωστή Χριστουγεννιάτικη ιστορία σε ένα πρωτότυπο ηχητικό τοπίο.

Κυριακή 22, 29/12 & 05/01  
11.00-13.00  

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ  9

Για παιδιά 5 ετών και άνω και τις οικογένειές τους 
Κατάλληλο για άτομα με ή χωρίς αναπηρία
 
(έως 40 συμμετοχές με σειρά προτεραιότητας)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: QUILOMBO LAB

Χριστουγεννιάτικες
οικογενειακές αποστολές 

Τα παιδιά αυτά τα Χριστούγεννα έχουν μία 
αποστολή… Να πάρουν τους γονείς τους και να 
έρθουν για ένα οικογενειακό αθλητικό παιχνίδι 
στον Υπαίθριο Χώρο Αθλοπαιδιών του ΚΠΙΣΝ.

Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, χειροσφαίριση και πολλή διασκέδαση 
μας περιμένουν για να ξεφαντώσουμε στο ΚΠΙΣΝ. 

Απαραίτητη προϋπόθεση, οι ομάδες να φοράνε ένα σκουφάκι του 
άι Βασίλη ή του Καλικάντζαρου και να έρθουν στο ΚΠΙΣΝ με γιορτινή 
διάθεση! 

Δευτέρα 23, 30/12
Τρίτη 24/12
Πέμπτη 26/12 & 02/01
Παρασκευή 27/12 & 03/01
Κυριακή 29/12
11.00-14.00 

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ  25

Για παιδιά 6-12 ετών και τους/τις συνοδούς τους  

(έως δύο οικογένειες των τεσσάρων μελών ανά 15 λεπτά, με προεγγραφή 
στο SNFCC.org)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Bubble Parade: 
Ο κήπος των ευχών 

Μια συμμετοχική παρέλαση που σκορπά 
μαγεία, χαμόγελα και φυσικά εκατομμύρια 
σαπουνόφουσκες!

Οι La Petite Marguerite καταφθάνουν στην Αγορά του ΚΠΙΣΝ για να 
μας παρασύρουν σε μια μεγάλη, συμμετοχική παρέλαση με αμέτρητες 
σαπουνόφουσκες! Μικροί και μεγάλοι συμμετέχουν σε έναν κοινό 
τόπο φαντασίας, σε μια ατμόσφαιρα γιορτής και μοιράζονται στιγμές 
ανεμελιάς, μαγείας και χαράς.

Πέμπτη 26/12
Σάββατο 04/01
12.00-13.30

Σημείο εκκίνησης: ΑΓΟΡΑ  12

Για παιδιά και ενήλικες

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: La Petite Marguerite
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Η βαθύτερη σχέση του Γιάννη Ψυχοπαίδη με την ποίηση είναι 
μακρά, συστηματική, συνεχής και δοκιμασμένη μέσα στα χρόνια, και 
αποτελεί ένα βασικό τμήμα στο ευρύτερο πλαίσιο του δημιουργικού 
του έργου. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα διαφορετικών τεχνικών, 
όπως χαρακτικά, ακουαρέλες και ελαιογραφίες, καθώς και μία σειρά 
με πορτρέτα των ποιητών.

Μια εικαστική συνομιλία με την Οδύσσεια του Ομήρου, τον 
Παρμενίδη, τον Ηρώνδα, τον Κάλβο, τον Μπάυρον, τον Παλαμά,
τον Καβάφη, τον Καρυωτάκη, τον Λόρκα, τον Σεφέρη, τον Ελύτη, τον 
Ρίτσο, τον Εμπειρίκο, τον Σαχτούρη, τη Δημουλά, μέχρι και τον Κοντό, 
τον Φωστιέρη, τον Βλαβιανό, τον Κυπαρίσση, τον Μεταξά, τον Σιώτη.

«Στη συγκεκριμένη σειρά έργων που βλέπουμε στην έκθεση του 
ΚΠΙΣΝ παρουσιάζεται η συνεχής σχέση του Ψυχοπαίδη με μια σειρά 
ποιητών που χαράσσουν τον δρόμο του στον κόσμο. Τα έργα του 
περνούν, από τα χειρόγραφα σε στίχους που δεν εικονογραφεί, αλλά 
αφήνει να διαγράφονται μέσα στα έργα του ως υπόνοιες, προτάσεις, 
πλάγιες απόψεις ή στιγμές που σε υποβάλουν χωρίς αποχρώντα λόγο, 
σχόλιο ή επεξήγηση.

Αν δεν ξέραμε λόγω του τίτλου της έκθεσης και έργων, το θέμα, 
θα βλέπαμε τα έργα να ξεδιπλώνονται μπροστά μας μέσα από 
τις διαφορετικές χειρονομίες και μεταμορφώσεις της εικόνας και 
του χρώματος που πρώτα από όλα δημιουργούν την αίσθηση μιας 
απόστασης ή μιας απουσίας».

Ντένης Ζαχαρόπουλος
Ιστορικός Τέχνης

09/10/19 έως 12/01/20  |  09.00-22.00 ΑΙΘΡΙΟ 4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΕΒΕ 11

Η εμπειρία της έκθεσης συμπληρώνεται με έναν ακουστικό 
περίπατο. Οι φωνές της Αμαλίας Μουτούση και του Νίκου Κουρή  
μας ταξιδεύουν στον εικαστικό κόσμο του Γιάννη Ψυχοπαίδη. 
Επισκεφθείτε την έκθεση με τα ακουστικά σας
και αναζητήστε τους QR κωδικούς.

Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιείται μια σειρά εργαστηρίων, τα οποία 
μπορείτε να ανακαλύψετε στις επόμενες σελίδες.

Είσοδος Ελεύθερη

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος παρουσιάζει μια μεγάλη αναδρομική 
έκθεση του Γιάννη Ψυχοπαίδη με ζωγραφικές 
ενότητες του καλλιτέχνη οι οποίες 
αναφέρονται, εμπνέονται και συνομιλούν
με τους ποιητές και τον ποιητικό τους λόγο. 

Έκθεση

Γιάννης Ψυχοπαίδης: 
ΠΟΙΗΤΙΚΆ
Η ζωγραφική συναντάει την ποίηση

Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Είσοδος Ελεύθερη

Τον Δεκέμβριο, ο Νάσος Βαγενάς ανατρέχει στις Ωδές του Κάλβου. 
Η διάλεξη θα παρακολουθήσει αφενός την πορεία της σύνθεσης των 
Ωδών σε συσχετισμό με τις διακυμάνσεις της ζωής του Κάλβου και 
με τη συνομιλία τους με τα ιταλικά ποιητικά του έργα, και αφετέρου 
τις αναγνωστικές περιπέτειες των Ωδών, από το 1824 ως τις μέρες 
μας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη σχετικά «πρόσφατη» ανακάλυψη 
του Ιταλού ποιητή Κάλβου.

Ο Νάσος Βαγενάς είναι Ομότιμος καθηγητής της Θεωρίας και 
Κριτικής της Λογοτεχνίας στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει δημοσιεύσει δεκατρείς ποιητικές 
συλλογές, ένα βιβλίο με πεζά και δέκα βιβλία με δοκίμια και κριτικές 
πάνω σε θέματα της λογοτεχνίας. 

Πέμπτη 12/12  |  19.00-21.00 ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 11

Ο Κάλβος προχθές, 
χθες και σήμερα
Ο Νάσος Βαγενάς για τον Ανδρέα Κάλβο

Με αφορμή την έκθεση του Γιάννη Ψυχοπαίδη 
στο ΚΠΙΣΝ, συνεχίζεται η σειρά διαλέξεων που 
θέτουν στο κέντρο μείζονες Έλληνες ποιητές και 
το έργο τους μέσα από το ιδιαίτερο πρίσμα ενός 
διαφορετικού ομιλητή κάθε μήνα.

 17 
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Ανακαλύπτοντας 
τον κόσμο των εικαστικών
με έμπνευση το έργο 
του Γιάννη Ψυχοπαίδη

Δημιουργούμε όλοι μαζί τέχνη:
Η ζωγραφική βγαίνει στον χώρο 

Η τέχνη της προσωπογραφίας
(3ος κύκλος)

Η ελληνική και ευρωπαϊκή τέχνη αποτελούν ανεξάντλητη πηγή 
έμπνευσης για τις καλλιτεχνικές αναζητήσεις του Γιάννη Ψυχοπαίδη. 
Από τον Γκόγια έως τον Ρενουάρ κι από τον Χατζηκυριάκο-Γκίκα έως 
τον Μπουζιάνη, ο Γ. Ψυχοπαίδης ιχνηλατεί την έκφραση των μορφών, 
τη συνομιλία τους με το τοπίο και την παράδοση, και την αποτυπώνει 
-μετουσιωμένη- στα δικά του έργα.

Στον 3ο κύκλο του εργαστηρίου, συνεχίζουμε την περιπλάνησή μας στην 
Τέχνη μέσα από τα μάτια του Γ. Ψυχοπαίδη. Εμβαθύνουμε στην έννοια 
του πορτρέτου και στις αρχές της σχεδίασης (αναλογίες-φωτοσκιάσεις). 
Δημιουργούμε τις δικές μας προσωπογραφίες αγαπημένων μας 
προσώπων, εκ του φυσικού ή από φωτογραφικό υλικό, με μικτές τεχνικές 
σχεδίου και ζωγραφικής με υδατοδιαλυτά υλικά.

Τετάρτη 11/12, 19.00-21.00 | ΠΑΙΔΙΚO ΕΡΓΑΣΤHΡΙ  11

Για ενήλικες 

(έως 15 συμμετοχές με προεγγραφή στο SNFCC.org)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Γεωργία Χατζηβασιλειάδη, Εικαστικός - MA ΑΣΚΤ, MFA UCL

Ο Γιάννης Ψυχοπαίδης έχει δημιουργήσει, πέρα από την επιτοίχια 
ζωγραφική, πολλές εικαστικές συνθέσεις, αξιοποιώντας απλά υλικά, 
ready-made και γλυπτικά αντικείμενα που αναζητούν ένα ενιαίο 
αφηγηματικό σύνολο στον τρισδιάστατο χώρο.

Οι συμμετέχοντες/ουσες του εργαστηρίου πειραματίζονται με μια 
μεγάλη ποικιλία υλικών (από ξύλα μέχρι και υφάσματα), με στόχο 
να δημιουργήσουν αντικείμενα που ξεκινούν από τη δισδιάστατη 
ζωγραφική επιφάνεια και απλώνονται τελικά στον χώρο σε 
τρισδιάστατη μορφή. 

Επιζωγραφισμένα ξύλα (φυσικά και τεχνητά), υφάσματα, γεωμετρικές 
φόρμες και κομμάτια αντικειμένων συναρμολογούνται με την τεχνική 
του assemblage και εναρμονίζονται με ζωγραφικές ποιότητες για 
να συγκροτήσουν ένα αρμονικό εικαστικό σύνολο. Το αποτέλεσμα: 
Φανταστικές συνθέσεις που αντλούν ποιητικά τη συνοχή τους από τα 
στιγμιότυπα της καθημερινής ζωής.

Σάββατο 07/12  
11.30-12.30, 12.30-13.30, 13.30-14.30

ΠΑΙΔΙΚO ΕΡΓΑΣΤHΡΙ  11

Για παιδιά 7 ετών και άνω, νέους και οικογένειες, με ή χωρίς αναπηρία

(έως 25 συμμετοχές ανά ώρα με σειρά προτεραιότητας)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: 
Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος, Εικαστικός, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ. 
Ελισάβετ Χελιδώνη, Εικαστικός, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής

Με αφορμή την έκθεση του Γιάννη Ψυχοπαίδη 
στο ΚΠΙΣΝ, μελετάμε πορτρέτα ποιητών, 
μεταμορφώνουμε πρόσωπα μέσα από τα δικά 
μας υλικά και χρώματα και πειραματιζόμαστε με 
τεχνοτροπίες, καθώς δημιουργούμε πρωτότυπα 
έργα τέχνης.

Βήμα-βήμα στην τέχνη:
Εργαστήρι αισθητηριακού παιχνιδιού 
Με αφετηρία την έκθεση του Γ. Ψυχοπαίδη, συνεχίζουμε να 
ανακαλύπτουμε πώς μέσα από το παιχνίδι δημιουργούνται δρόμοι 
επικοινωνίας ανάμεσα στον κόσμο των μικρών και των μεγάλων και 
πώς τα βρέφη εξοικειώνονται με την τέχνη και τις δυνατότητες που 
προσφέρει.

Η πρώτη συνάντηση του Δεκεμβρίου ξεκινά μέσα από ένα 
συναρπαστικό ταξίδι αισθήσεων με βρέφη και γονείς σε παιχνίδια 
με έντονη δυναμική, κίνηση και επαφή. Στη δεύτερη συνάντηση 
εξερευνούμε βιωματικά την έννοια της αντίθεσης, καθώς κινούμαστε 
μέσα-έξω, τριγύρω και πάνω-κάτω αυτοσχεδιάζοντας στον ρυθμό 
της μουσικής, ενώ, παράλληλα, δημιουργούμε χώρους παιχνιδιού και 
αισθητηριακές κατασκευές.

Το εορταστικό κλίμα μας παρασύρει όλο και περισσότερο στις δύο 
τελευταίες συναντήσεις του μήνα, όπου αρχίζει να χιονίζει άχνη 
ζάχαρη! Φτιάχνουμε λευκά τοπία με αφρό και παίζουμε με γιορτινούς 
ήρωες, καθώς οι χριστουγεννιάτικες μελωδίες ηχούν στ’ αυτιά μας.

Δευτέρα 02, 09, 16, 23 & 30/12  
17.00-18.00 για βρέφη 3 μηνών έως 1 έτους 
18.30-19.30 για βρέφη 1 έως 2 ετών

ΠΑΙΔΙΚO ΕΡΓΑΣΤHΡΙ  11

Για βρέφη 3 μηνών έως 2 ετών μαζί με τους/τις συνοδούς τους

(έως 10 βρέφη και 10 συνοδοί με προεγγραφή στο SNFCC.org)

Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Τέχνες στο Μίξερ! 

Teens Art Studio
Σε διάλογο με την έκθεση του Γ. Ψυχοπαίδη και με κεντρικό άξονα 
το ζωγραφικό σχέδιο ως εργαλείο έκφρασης προσωπικών ιδεών και 
μορφών, οι συμμετέχοντες/ουσες πειραματίζονται με διαφορετικές 
τεχνικές, γνωρίζουν και χρησιμοποιούν καλλιτεχνικά και άλλα υλικά.

14/12

Aν δεν μπορέσω να το δεις κι εσύ, μοιάζει σα να μη το 'χω.  
-- Γιάννης Ρίτσος

Τον Δεκέμβριο εμπνέονται από τους στίχους του Γιάννη Ρίτσου και 
κατασκευάζουν το αυτο-πορτρέτο τους με δέρμα, βελούδο και στυλό 
διαρκείας.

05/01

Μια προαίσθηση ρουφάει τη ματιά μου.
-- Federico Garcia Lorca

Με έμπνευση το ποίημα του Federico Garcia Lorca Ο ίσκιος της 
ψυχής μου δημιουργούν αυτοβιογραφικές εικόνες σε πολλαπλά layers 
με βινύλιο και πλαστικό.

Θα προηγηθεί ξενάγηση στην έκθεση.

Σάββατο 14/12 & Κυριακή 05/01, 17.00-19.30 | ΠΑΙΔΙΚO ΕΡΓΑΣΤHΡΙ  11

Για παιδιά 11+ ετών

(έως 15 συμμετοχές με σειρά προτεραιότητας)

Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Young Contemporary Art (VYCA),
Βασίλης Γεροδήμος, εικαστικός

Μια σειρά εργαστηριών όπου παιδιά και συνοδοί εμπλέκονται σε 
παιγνιώδεις δράσεις με έντονο το στοιχείο της κίνησης, παίρνουν 
μέρος σε θεατρικά παιχνίδια και δραστηριότητες μουσικής 
προπαιδείας και εμβαθύνουν στο έργο του Γιάννη Ψυχοπαίδη μέσα 
από ζωντανή μουσική και εικαστικά.

Στο τέλος, τα παιδιά κρατούν το δικό τους πρωτότυπο έργο τέχνης, 
ενώ περιπλανιούνται στην έκθεση, εστιάζοντας στις δημιουργίες που 
φιλοτέχνησε με αφορμή το έργο συγκεκριμένων ποιητών. 

Οι 5 αισθήσεις, ένα δώρο μαγικό

Στα εργαστήρια του Δεκεμβρίου, με αφορμή τον εικαστικό διάλογο 
του Γιάννη Ψυχοπαίδη με την Κική Δημουλά, τα παιδιά ξεδιπλώνουν 
μία εορταστική ιστορία που εξάπτει τη φαντασία. Με οδηγό τις 
πέντε αισθήσεις, βοηθούν τον ήρωα της ιστορίας να φτάσει στον 
προορισμό του. 

Κάτω από τη Φοινικιά

Στο εργαστήρι του Ιανουαρίου (02/01), ξετυλίγουν τον διάλογο του 
Γιάννη Ψυχοπαίδη με τον Κωστή Παλαμά, εξερευνώντας το τοπίο 
που σκιαγραφούν οι δυο καλλιτέχνες στο έργο τους. Αφετηρία και 
έμπνευση, το έργο του ποιητή Η Φοινικιά. Ο κύκλος της ζωής και η 
φύση σε μια αέναη κίνηση που δεν μπορεί να αφήσει κανένα πλάσμα 
ασυγκίνητο. Μια ιστορία για τη ζωή κάτω από ένα σπουδαίο δέντρο, 
μια ιστορία για την αρχή και το τέλος.

Πέμπτη 05, 12, 19/12 & 02/01 
17.00-18.00 & 18.30-19.30

ΠΑΙΔΙΚO ΕΡΓΑΣΤHΡΙ  11

Για παιδιά 2-4 ετών και τους/τις συνοδούς τους

(έως 10 παιδιά και 10 συνοδοί με προεγγραφή στο SNFCC.org)

Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Σπυριδούλα Χρόνη, νηπιαγωγός-μουσειοπαιδαγωγός
Γιάννης Ψαριώτης, μουσικός-μουσικοπαιδαγωγός

Γιορτινές Ιστορίες
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Ελεύθερη είσοδος με προεγγραφή στο SNFCC.org

Η χρήση του βιβλίου Περί τυφλότητος του Ζοζέ Σαραμάγκου σε μετάφραση 
Αθηνάς Ψυλλιά (2013) γίνεται με την ευγενική παραχώρηση των εκδόσεων 
Καστανιώτη. 

Η χρήση των βιβλίων της Άγκοτα Κρίστοφ Το μεγάλο τετράδιο και Το τρίτο 
ψέμα σε μετάφραση Χρύσας Τσαμαδού (Εκδόσεις Εξάντας, 1986 & 1995), 
καθώς και Η απόδειξη σε μετάφραση Αγνής Μεταφτσή (Εκδόσεις Εξάντας, 
1990) γίνεται με την ευγενική παραχώρηση των μεταφραστριών. 

Η χρήση του βιβλίου Όταν ήμαστε ορφανοί του Καζούο Ισιγκούρο σε 
μετάφραση Αργυρώς Μαντόγλου (2019) γίνεται με την ευγενική παραχώρηση 
των εκδόσεων Ψυχογιός.

Τhe Quiet Volume
Ant Hampton & Tim Etchells

2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΒΕ:
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ 11

Δευτέρα-Κυριακή  |  18.00-21.40
(η συμμετοχή διαρκεί 60 λεπτά)
(Διαθεσιμότητα ανά 20')

Η ελληνική εκδοχή του The Quiet Volume δημιουργήθηκε για την 
παρουσίαση στο ΚΠΙΣΝ, με την καθοδήγηση του Ant Hampton.

Μετάφραση: Γιάννης Βογιατζής
Πρώτη φωνή: Γιώργος Κριθάρας
Παιδική φωνή: Παναγιώτης Λέκκας
Τρίτη φωνή: Αλίκη Αλεξανδράκη

Ο Ant Hampton, Βρετανός καλλιτέχνης, δημιουργός της
performance, έχει την έδρα του στη Γερμανία. Οι δουλειές του
διαφοροποιούνται κάθε φορά σε ύφος και περιεχόμενο, διερευνούν,
όμως, πάντα επίμονα την ένταση ανάμεσα στη φόρμα
και το ζητούμενο της ζωντανής εμπειρίας. Εδώ και είκοσι χρόνια 
αναπτύσσει νέους τρόπους της performance, καθοδηγώντας τους 
θεατές να δημιουργούν επί τόπου παραστάσεις ακολουθώντας οδηγίες.

Ο Tim Etchells διδάσκει performance και δημιουργική γραφή στο 
Πανεπιστήμιο του Lancaster και είναι η ηγετική φυσιογνωμία των 
Forced Entertainment, της παγκοσμίου φήμης ομάδας performance, 
με έδρα το Sheffield. Η δουλειά του περιλαμβάνει performances, 
έργα μυθοπλασίας και εικαστικές δημιουργίες, ενώ πρόσφατες 
εκθέσεις του έχουν παρουσιαστεί σε σημαντικούς χώρους τέχνης ανά 
τον κόσμο. 

Τον Δεκέμβριο, το The Quiet Volume, 
η συμμετοχική performance – εμπειρία 
ανάγνωσης των Βρετανών Ant Hampton και 
Tim Etchells, συνεχίζεται στο ΚΠΙΣΝ.

Στον δεύτερο όροφο των αναγνωστηρίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
της Ελλάδος, δύο συμμετέχοντες, καθισμένοι σε ένα τραπέζι, 
φορούν ακουστικά και έχουν μπροστά τους ένα κόκκινο και ένα 
πράσινο τετράδιο και μερικούς τόμους βιβλίων. Καθώς λαμβάνουν 
στα ακουστικά τους οδηγίες ψιθυριστά, διαβάζουν σιωπηλά 
αποσπάσματα από τη μικρή στοίβα των βιβλίων τους. 

Το The Quiet Volume -ένας συνδυασμός σιωπής και συγκέντρωσης- 
φέρνει στην επιφάνεια τη μαγεία που κρύβεται στην καρδιά 
της εμπειρίας της ανάγνωσης, απελευθερώνοντας στοιχεία που 
θεωρούμε βαθιά προσωπικά και την ίδια στιγμή μας καλεί να τα 
μοιραστούμε με έναν άλλον αναγνώστη. 

Εκδοχές του TQV έχουν παρουσιαστεί σε δώδεκα χώρες έως 
σήμερα, δημιουργώντας κάθε φορά μια διαφορετική εμπειρία για 
τους επισκέπτες/αναγνώστες μέσα στην ιδιαίτερη ατμόσφαιρα των 
αναγνωστηρίων μιας βιβλιοθήκης. 

Η Μεγάλη Πτήση
Μια ιστορία για το ΚΠΙΣΝ

Το παιδικό βιβλίο Η Μεγάλη Πτήση αποτελεί μία πρώτη γνωριμία με 
το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), με πιλότο 
την πιο παράξενη πεταλούδα της πόλης. Το βιβλίο μας ταξιδεύει στο 
νέο τοπόσημο της Αθήνας και το συνδέει με την αρχαία πόλη.

Την εκδήλωση/παρουσίαση του βιβλίου θα κάνει ο συγγραφέας 
Βαγγέλης Ηλιόπουλος.

«Τώρα το βλέπω καθαρά. Είναι πάρκο πάνω σε 
τεχνητό λόφο. Ο αρχιτέκτονας το σχεδίασε να 
ανυψώνεται από τη στεριά προς της θάλασσα.»

Σάββατο 14/12  |  12.00-13.00 ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 11

Είσοδος Ελεύθερη
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To Bauhaus
στα 100: 
Κληρονομιά 
Μοντερνισμού

Τον Δεκέμβριο η συνεργασία του ΚΠΙΣΝ με το 
Goethe-Institut Athen συνεχίζεται, στο πλαίσιο 
της 100ής επετείου από την ίδρυση της Σχολής 
Bauhaus, με ομιλίες και εικαστικά εργαστήρια 
για μικρούς και μεγάλους. 
Tο «Bauhaus στα 100» εξερευνά την κληρονομιά της πιο εμβληματικής 
σχολής art & design του περασμένου αιώνα στην αρχιτεκτονική, το 
βιομηχανικό σχέδιο, τις τέχνες, τον χορό και την παιδαγωγική.

Εργαστήρια Bauhaus για ενήλικες:
Σαν στη σκηνή του Bauhaus

Εργαστήρια Bauhaus για οικογένειες: 
Καρτ ποστάλ & Αφίσες

Κοστούμια-Μάσκες-Κίνηση-Χορός 
Ελάτε να γνωρίσουμε τη θρυλική Σκηνή του Bauhaus με αφετηρία 
Το Τριαδικό Μπαλέτο (1922) του Oskar Schlemmer, ο οποίος υπήρξε 
εμβληματική μορφή της Σκηνής, διευθύνοντάς την από το 1923 έως 
το 1929.

Kατασκευάζουμε τα δικά μας κοστούμια και δοκιμάζουμε τον 
συνδυασμό κίνηση-μουσική, χορεύοντας πάνω σε μοτίβα του 
αριστουργηματικού Τριαδικού Μπαλέτου που επηρέασε σημαντικά τον 
χορό, το design και τη μόδα του 20ου αιώνα, αλλά και του σήμερα.

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου, θα προβληθούν αποσπάσματα από 
την αναβίωση του Τριαδικού Μπαλέτου του 1970.

Παρασκευή 06/12, 17.30-20.30  

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  11

Για ενήλικες

(έως 10 συμμετοχές με προεγγραφή στο SNFCC.org)

Σχεδιασμός - Υλοποίηση: 
Νατάσα Χασιώτη, ιστορικός και κριτικός χορού

Το 1923 πραγματοποιήθηκε η πρώτη έκθεση Bauhaus στη Βαϊμάρη, 
όπου παρουσιάστηκαν τα πρώτα αποτελέσματα της Σχολής. Με 
σκοπό να προβάλουν τόσο την έκθεση όσο και την ίδια τη Σχολή 
και τις ιδέες της, οι σπουδαστές του Bauhaus σχεδίασαν αφίσες και 
καρτ ποστάλ.

Με έμπνευση τις δημιουργίες της Βαϊμάρης, παιδιά και μεγάλοι 
θα γνωρίσουν την τέχνη της αφίσας, την εφαρμογή της γραφιστικής 
στη διαφήμιση και την τυπογραφία στο πλαίσιο του Bauhaus. Στη 
συνέχεια, δοκιμάζοντας διαφορετικές τεχνικές και χρώματα, θα 
σχεδιάσουν τις δικές τους καρτ ποστάλ και αφίσες, προβάλλοντας 
μέσα απ’ αυτές, το σχολείο τους ή ένα συγκεκριμένο πολιτιστικό 
γεγονός. 

Κυριακή 08/12, 12.00-14.00  

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ  11

Για παιδιά 8-12 ετών και τους/τις συνοδούς τους

(έως 12 παιδιά και 12 συνοδοί με προεγγραφή στο SNFCC.org)

Σχεδιασμός - Υλοποίηση: 
Νικολέττα Σταθοπούλου - Κλαίρη Σιακαγιάννη, εκπαιδευτικοί

Διάλεξη: Δρ. Friedrich von Borries
Πολιτική του Design - Design της Πολιτικής
Πόσο πολιτικό είναι το Design;
Το design, σύμφωνα με τον Δρ. Friedrich von Borries, είναι πάντοτε 
πολιτικό – τουλάχιστον, εφόσον δεν το αντιλαμβανόμαστε ως 
επιφανειακό σχεδιασμό με σκοπό την προώθηση των πωλήσεων, αλλά 
ως μια υπεύθυνη διαμόρφωση του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε.
 
Με αφετηρία ιστορικές θεωρήσεις, όπως εκείνη του Bauhaus, η 
διάλεξη του Friedrich von Borries καταλήγει στο σήμερα και αξιώνει 
μια διευρυμένη αντίληψη του design, βασισμένη σε έννοιες όπως 
«Überlebensdesign» (σχεδιασμός για την επιβίωση) ή  «Selbstdesign» 
(σχεδιασμός εαυτού). Εξετάζει ακόμη, την προοπτική ενός 
θεμελιώδους ερωτήματος: Μπορεί το design να συμβάλει στην 
καλύτερη διαμόρφωση της δημοκρατίας μας και να μας βοηθήσει να 
ξεπεράσουμε την «κρίση της εκπροσώπησης» ή αυτό θα υπερέβαινε τις 
δυνατότητες της θεωρίας και των αρχών του; Και τι σημαίνει σήμερα 
να είναι κανείς ένας πολιτικά ενεργός designer; 

Ο Δρ. Friedrich von Borries είναι αρχιτέκτονας και διδάσκει Θεωρία του 
Design στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών του Αμβούργου.

Τετάρτη 11/12, 19.00-20.30 

ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ  11

Η ομιλία θα διεξαχθεί στα Γερμανικά με ταυτόχρονη διερμηνεία 
στα Ελληνικά και την Ελληνική Νοηματική γλώσσα. 

Είσοδος Ελεύθερη

Μέσα από τη μηνιαία σειρά εκδηλώσεων ΔΙΑΛΟΓΟΙ, το Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος επιδιώκει να παρουσιάζει ανθρώπους που με 
το έργο, τη δράση, τον λόγο τους εμπνέουν εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών, ανθρώπους που δραστηριοποιούνται 
σε διαφορετικό χώρο, ενδεχομένως και χώρα, ο καθένας. Οι 
ΔΙΑΛΟΓΟΙ φωτίζουν πτυχές των κύριων θεματικών στις οποίες 
δραστηριοποιείται το ΙΣΝ: Τέχνες και Πολιτισμός, Παιδεία, Υγεία 
και Αθλητισμός, και Κοινωνική Πρόνοια. 

Μέσω των δωρεάν και ανοιχτών για το κοινό εκδηλώσεων, το ΙΣΝ 
ευελπιστεί να ενθαρρύνει συζητήσεις γύρω από καίρια ζητήματα, 
να δημιουργήσει μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή ιδεών, να 
παρουσιάσει ανθρώπους που εμπνέουν έναν νέο τρόπο σκέψης 
και να χτίσει γέφυρες συνεργασίας μεταξύ προσώπων και ομάδων 
σε όλο τον κόσμο. Οι εκδηλώσεις παρουσιάζονται με μια ευέλικτη, 
ακόμη και διαφορετική κάθε φορά μορφή, βάσει της εκάστοτε 
θεματικής και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, πάνελ, συζητήσεις και 
παρουσιάσεις. 

Τους ΔΙΑΛΟΓΟΥΣ επιμελείται και συντονίζει η Άννα-Κύνθια 
Μπουσδούκου.

Οι ΔΙΑΛΟΓΟΙ είναι ελεύθεροι για το κοινό και η συμμετοχή 
εξασφαλίζεται με ηλεκτρονική εγγραφή και με σειρά προτεραιότητας. 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους ΔΙΑΛΟΓΟΥΣ 
Δεκεμβρίου, επισκεφθείτε το SNF.org

ΔΙΑΛΟΓΟΙ 
Αναμετάδοση στο ΚΠΙΣΝ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  11Τετάρτη 18/12  

Το ΚΠΙΣΝ παρουσιάζει σε ζωντανή 
αναμετάδοση την εκδήλωση ΔΙΑΛΟΓΟΙ 
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
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Κηπουρική για την οικογένεια   Δημιουργώντας με αρωματικά φυτά 
στο μπαλκόνι και τον κήπο

Η ενασχόληση με τον κήπο προσφέρει ηρεμία και βοηθά τα παι-
διά αλλά και τους μεγάλους να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες, την 
υπευθυνότητα και την αυτοπεποίθησή τους.

Παιδιά και συνοδοί μαθαίνουν την αξία και τη σημασία της 
κηπουρικής, ανακαλύπτουν τα μυστικά της και συζητούν για το 
πώς αναπτύσσονται τα φυτά, πώς εξελίσσονται και ποιες είναι οι 
ανάγκες τους.

Δουλεύουμε σε ομάδες σε παρτέρια του Πάρκου Σταύρος Νιάρ-
χος και δημιουργούμε έναν όμορφο και παραγωγικό λαχανόκηπο. 
Προετοιμάζουμε τον κήπο, φτιάχνουμε φυτώρια και κάνουμε 
σταδιακές φυτεύσεις εποχιακών λαχανικών. Μαθαίνουμε βιωματι-
κά για τις εργασίες του κήπου, τη σπορά, τη φύτευση, το πότισμα, 
τη θρέψη, τη φυτοπροστασία, το σκάλισμα και το βοτάνισμα. 
Γνώσεις που μπορούμε στη συνέχεια να εφαρμόσουμε στον κήπο 
και το μπαλκόνι μας.

Έδαφος και Όσπρια 

Στη συνάντηση του Δεκεμβρίου μαθαίνουμε για το έδαφος και 
τα όσπρια. Κατανοούμε πώς αλληλεπιδρούν, καθώς καλλιεργούμε 
στον κήπο ψυχανθή (όσπρια) και φυτά χλωρής λίπανσης (μέθοδος 
φυσικού εμπλουτισμού του εδάφους με θρεπτικά συστατικά) για 
να αυξήσουμε την οργανική ουσία του εδάφους. 

Κυριακή 01/12 
11.00-14.00

ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ  20

Για ενήλικες 

(έως 30 συμμετοχές με σειρά 
προτεραιότητας)

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

Κυριακή 15/12    
11.00-13.00

ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ  20

Για παιδιά 5-12 ετών και τους/ τις συνοδούς τους

(έως 30 συμμετοχές, 15 παιδιά και 15 συνοδοί, με σειρά 
προτεραιότητας) 

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: 
Med Culture - Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Γεωπόνος MSc

Παρασκευή 20/12    
16.30-19.30

Σημείο συνάντησης: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ  23

(έως 20 συμμετοχές ανά ξενάγηση - ελεύθερη είσοδος με προεγγραφή στο SNFCC.org) 

Σαββατοκύριακα
στο ΚΠΙΣΝ
Τα Σαββατοκύριακα στο ΚΠΙΣΝ μας περιμένουν και τον 
Δεκέμβριο! Στον χειμερινό πλέον λαχανόκηπο του Πάρκου 
Σταύρος Νιάρχος φυτεύουμε εποχιακά λαχανικά και φυτά, 
ανακαλύπτοντας τη σημασία και τα μυστικά της κηπουρικής. 
Παράλληλα, εξερευνούμε τον μαγικό κόσμο της αρωματικής 
κουζίνας, μαθαίνοντας να καλλιεργούμε αρωματικά 
φυτά στον κήπο και το μπαλκόνι. Και φυσικά, κάνουμε 
την καθιερωμένη μας βόλτα στο Πάρκο – Παρασκευή 
και όχι Σάββατο αυτή τη φορά – με την ηθοποιό Λένα 
Παπαληγούρα, ξεδιπλώνοντας διαφορετικές διαδρομές και 
πτυχές του Πάρκου, με έμπνευση τη φύση, την ιστορία, την 
ποίηση και την προσωπική αφήγηση.

Είτε γνωρίζετε ήδη το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος είτε όχι, η σειρά 
ξεναγήσεων «Μια Βόλτα στο Πάρκο» ρίχνει ένα διαφορετικό φως 
στο γνώριμο πια τοπίο. 

Καλλιτέχνες αναλαμβάνουν τον ρόλο του ξεναγού, και συνοδεύ-
ουν τους επισκέπτες σε έναν περίπατο όπου η φύση, η ιστορία, 
η ποίηση και η προσωπική αφήγηση συνθέτουν μια διαφορετική 
κάθε φορά διαδρομή, με την καθοδήγηση της σκηνοθέτιδος και 
δραματουργού Τζωρτζίνας Κακουδάκη.

Τον Δεκέμβριο, τον ρόλο της ξεναγού αναλαμβάνει η ηθοποιός 
Λένα Παπαληγούρα.

Η Λένα Παπαληγούρα είναι απόφοιτος του Παντείου Πανεπιστη-
μίου και του Θεάτρου Τέχνης. Το 2013 τιμήθηκε με το Θεατρικό 
Βραβείο «Μελίνα Μερκούρη» για την καλύτερη ερμηνεία νεαρής 
ηθοποιού. Έχει λάβει ακόμη το Βραβείο «Κάρολος Κουν» (τιμητική 
διάκριση για νέο καλλιτέχνη), καθώς και το Βραβείο Κοινού του 
Αθηνοράματος.

Έχει συμμετάσχει σε ποικίλες θεατρικές παραγωγές (Εθνικό 
Θέατρο, Θέατρο Πορεία, Piccolo Teatro di Milano και άλλες), 
ενώ έχει συνεργαστεί με πληθώρα Ελλήνων και ξένων σκηνοθετών 
- μεταξύ των οποίων οι Κ. Ευαγγελάτου, Μ. Μαρμαρινός, 
Δ. Τάρλοου, Αι. Χειλάκης, Γ. Χουβαρδάς και Bob Wilson - σε έργα 
κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου.

Η καλλιτεχνική της πορεία επεκτείνεται και σε κινηματογραφικές 
και τηλεοπτικές παραγωγές, με την υπογραφή σπουδαίων σκηνο-
θετών. Ανάμεσά τους οι Θ. Αγγελόπουλος, Π. Βούλγαρης, 
Π. Κοκκινόπουλος, και Κ. Κουτσομύτης.  

Μια βόλτα στο Πάρκο
Σκηνοθετική Επιμέλεια: Τζωρτζίνα Κακουδάκη 
Ξεναγός: Λένα Παπαληγούρα  Η πρακτική ενασχόληση με τα αρωματικά φυτά προσφέρει ευ-

χαρίστηση, ψυχική ευεξία και μια πρώτη γνωριμία με τον μαγικό 
κόσμο της αρωματικής κουζίνας. Μέσα από το εργαστήριο του 
ΚΠΙΣΝ, θα έχουμε την ευκαιρία να έρθουμε πιο κοντά στη φύση 
και να ανακαλύψουμε όλα όσα μας προσφέρει τόσο απλόχερα.   

Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, θα αποκτήσουμε 
ολοκληρωμένη γνώση της καλλιέργειας εποχιακών αρωματικών 
φυτών στο μπαλκόνι και τον κήπο, εμπλουτίζοντας παράλληλα 
τις γευστικές μας επιλογές με νέες μυρωδιές, υφές και χρώματα.  
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Μάθηση

Μαθήματα Υπολογιστών
για άτομα 65+

Μαθήματα που δίνουν την 
ευκαιρία σε όσα άτομα δεν είναι 
εξοικειωμένα με τους υπολο-
γιστές, να μάθουν τις κύριες 
λειτουργίες, τη χρήση βασικών 
προγραμμάτων και την πλοήγη-
ση στο διαδίκτυο, γνώσεις που 
θα βοηθήσουν στη διεκπεραίω-
ση απλών εργασιών, μέσα από 
πρακτικά βήματα.

*Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 
αρχάριους χρήστες ηλικίας 65+ 
καθώς και σε όσους/ες επιθυ-
μούν να λάβουν βασικές γνώσεις 
του αντικειμένου.

Δευτέρα-Παρασκευή
11.00-12.00, 12.30-13.30, 14.00-15.00

ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  11

(έως 16 συμμετοχές με σειρά 
προτεραιότητας)

*25, 26/ 12 & 01, 06/01 δεν θα 
πραγματοποιηθούν μαθήματα

Αθλητισμός και Τεχνολογία

Αυτά τα Χριστούγεννα, το πρό-
γραμμα αθλητικής αριστείας
«Sports Excellence» και η επι-
στημονική του ομάδα έρχονται 
στο ΚΠΙΣΝ για να μας παρου-
σιάσουν τον σύγχρονο τεχνολο-
γικό εξοπλισμό που χρησιμοποι-
είται στον αθλητισμό, αλλά και 
να δώσουν χρήσιμες συμβουλές 
για τα οφέλη της άσκησης σε 
παιδιά και ενήλικες. 

Οι επισκέπτες θα έχουν τη 
ευκαιρία να δοκιμάσουν σύγχρο-
νους μηχανισμούς και εξαρτήμα-
τα όπως το κωπηλατοεργόμετρο, 
το εργόμετρο του σκι,  οι οπτικοί 
αισθητήρες αντίδρασης, το 
ρομπότ αντίδρασης και το λέιζερ 
σκοποβολής.

Δευτέρα 23/12
Τρίτη 24/12
Πέμπτη 26/12 
Παρασκευή 27/12 
14.30-16.00 

Πέμπτη 02/01
Παρασκευή 03/01
14.00-15.30

ΣΤΙΒΟΣ  6

Για ηλικίες 6 ετών και άνω

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: 
Αναγέννηση & Πρόοδος

Αθλητισμός & Ευεξία

Άσκηση για όλους
Επαγγελματίες φυσικής αγωγής 
βρίσκονται στους χώρους των 
υπαίθριων οργάνων και του 
στίβου, δίνουν συμβουλές και 
καλές πρακτικές και αξιολογούν 
τη φυσική κατάσταση των 
ασκούμενων. 

Επιπλέον, οι προπονητές/ 
προπονήτριες μπορούν 
να σχεδιάσουν ομαδικά 
προγράμματα αερόβιας 
άσκησης, μυϊκής ενδυνάμωσης, 
ασκησιολόγια ευλυγισίας και 
αποθεραπείας για όσους και 
όσες το επιθυμούν.

Δευτέρα 02, 09, 16/12
Τρίτη 03, 10, 17/12
Τετάρτη 04, 11, 18/12
Πέμπτη 05, 12, 19/12
Παρασκευή 06, 13, 20/12 & 03/01
18.00-21.00

ΣΤΙΒΟΣ  6

Για ενήλικες

(με σειρά προτεραιότητας)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: 
Αναγέννηση & Πρόοδος

Προχωρημένο μάθημα Mat Pilates

Ένα δυναμικό μάθημα pilates 
που δίνει έμφαση στη ροή 
και τη γρήγορη εναλλαγή των 
ασκήσεων. Οι αλλαγές γίνονται 
με τρόπο που ενδυναμώνει τους 
μυς, ενισχύοντας την ανθεκτικό-
τητα του σώματος. 

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

Ένας δημιουργικός τρόπος 
εκγύμνασης με έμφαση στην 
ενδυνάμωση του κέντρου του 
σώματος, για τη βελτίωση της 
ευλυγισίας και της ισορροπίας. 
Πραγματοποιείται πάνω σε 
στρώματα και είναι κατάλληλο 
για όλες τις ηλικίες. 

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

Δευτέρα 02, 09, 16, 23/12
08.45-10.00

Παρασκευή 06, 13, 20, 27/12 & 03/01
07.30-08.45

ΞΕΦΩΤΟ  1  

Για ενήλικες

(έως 30 συμμετοχές
με σειρά προτεραιότητας)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: 
Αναγέννηση & Πρόοδος

Βασικό μάθημα Mat Pilates

Yoga στο Πάρκο
Στη yoga, σώμα και πνεύμα 
συνδέονται, μέσα από ήπιες 
πρακτικές που περιλαμβάνουν 
αναπνοές και χαλάρωση, 
με σκοπό την ενίσχυση της 
αυτοσυγκέντρωσης, της ηρεμίας 
και της θετικής σκέψης. 

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

Δευτέρα 02, 09, 16, 23/12
Παρασκευή 06, 13, 20, 27/12 & 03/01
18.00-19.30

ΣΤΙΒΟΣ  6

Τρίτη 03, 10, 17/12
Πέμπτη 05, 12, 19/12
08.00-09.30

ΞΕΦΩΤΟ  1

Για ενήλικες

(έως 30 συμμετοχές
με σειρά προτεραιότητας)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: 
Αναγέννηση & Πρόοδος

Δευτέρα 02, 09, 16, 23/12
07.30-08.45

ΞΕΦΩΤΟ  1

Τρίτη 03, 10, 17/12
Πέμπτη 05, 12, 19/12
18.00-19.00 

ΣΤΙΒΟΣ  6

Τετάρτη 04, 11, 18/12
07.45-09.00

Παρασκευή 06, 13, 20, 27/12 & 03/01 
08.45-10.00

ΞΕΦΩΤΟ  1  

Για ενήλικες

(έως 30 συμμετοχές 
με σειρά προτεραιότητας)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: 
Αναγέννηση & Πρόοδος

Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος αποτελεί το ιδανικό 
μέρος για άθληση και σας προσκαλεί κάθε μήνα σε 
προγράμματα Αθλητισμού & Ευεξίας.

Άσκηση και Μνήμη

Ένα πρόγραμμα νοητικής και 
σωματικής άσκησης το οποίο 
απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 
60+ που αντιμετωπίζουν 
ήπιας έως μέτριας βαρύτητας 
διαταραχή της μνήμης ή/και 
άλλων γνωστικών λειτουργιών, 
αλλά και σε άτομα της ίδιας 
ηλικιακής ομάδας που θέλουν 
να ασκηθούν νοητικά σε επίπεδο 
πρόληψης, σε εσωτερικό χώρο.

Τρίτη 03, 10, 17/12
Πέμπτη 05, 12, 19/12
18.00-18.50
19.00-19.50 

MAKER SPACE   11

Για ηλικίες 60 ετών και άνω

(έως 8 συμμετοχές
με σειρά προτεραιότητας)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: 
Αναγέννηση & Πρόοδος

26 
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Άθληση στην 3η ηλικία

Δευτέρα 02, 09, 16, 23/12 
Παρασκευή 06, 13, 20, 27/12 & 03/01
10.00-10.50 | 10.50-11.40 
MAKER SPACE   11

Τετάρτη 04, 11, 18/12 
10.00-10.50 | 10.50-11.40
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ 2  11

Για ηλικίες 60 ετών και άνω

(έως 8 συμμετοχές
με σειρά προτεραιότητας)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: 
Αναγέννηση & Πρόοδος

Η άσκηση είναι το πιο δυνατό εργαλείο για την πρόληψη και θεραπεία 
χρόνιων παθήσεων όπως διαβήτης, καρδιοπάθειες, παχυσαρκία. Στο 
πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα άνω των 60 αλλά 
και νεότερα που υποφέρουν από χρόνιες παθήσεις. 

Το εξειδικευμένο προσωπικό (καθηγητές/καθηγήτριες φυσικής 
αγωγής, φυσίατροι, καρδιολόγοι) από το τμήμα αθλητικής αριστείας 
Sports Excellence, σχεδιάζει και υλοποιεί ειδικά εξατομικευμένα 
προγράμματα βασισμένα στη βάδιση, τη yoga, τα λάστιχα, τους 
αλτήρες και τις ασκήσεις εδάφους. Η εβδομαδιαία δραστηριότητα 
καταγράφεται ηλεκτρονικά στον προσωπικό φάκελο των 
συμμετεχόντων, ενώ κάθε τρεις μήνες αξιολογείται εκ νέου η φυσική 
κατάσταση. 

Απαιτείται ιατρική βεβαίωση από Παθολόγο ή Καρδιολόγο.
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Αθλητισμός & Ευεξία

SNFCC Running Team

Οι οπαδοί του τρεξίματος 
ενώνουν τις δυνάμεις τους 
δημιουργώντας μία ομάδα η 
οποία προπονείται κάθε Τρίτη 
και Σάββατο με την καθοδή-
γηση έμπειρων προπονητών/ 
προπονητριών δρόμων αντοχής. 
Στόχος, η βελτίωση των ατομι-
κών επιδόσεων μέσα από την 
ομαδική προπόνηση και την 
υποστήριξη της ομάδας.

Τρίτη 03, 10, 17/12
18.30-20.00

Σάββατο 07, 14, 21, 28/12 & 04/01
08.30-10.00

ΣΤΙΒΟΣ  6

Για ηλικίες 15 ετών και άνω

(έως 50 συμμετοχές με σειρά 
προτεραιότητας)

*Η συμμετοχή των εφήβων 15-17 ετών 
γίνεται με άδεια και παρουσία κηδεμόνα

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: 
Αναγέννηση & Πρόοδος

Tai Chi

Το tai chi είναι μία αρχαία 
κινέζικη πολεμική τέχνη, η 
οποία έχει μετεξελιχθεί σε 
μία ευχάριστη και χαμηλής 
έντασης μορφή άσκησης. 
Κινήσεις που εκτελούνται με 
αργό, εστιασμένο τρόπο και 
συνοδεύονται από βαθιές 
αναπνοές, βοηθούν στη μείωση 
του στρες και στην αύξηση της 
ευελιξίας και της ισορροπίας. 
Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες 
και όλα τα επίπεδα φυσικής 
κατάστασης.

Βασικό μάθημα
Τετάρτη 04, 11, 18/12
18.00-19.15
ΣΤΙΒΟΣ  6

Σάββατο 07, 14, 21, 28/12 & 04/01
08.30-09.45
ΞΕΦΩΤΟ  1

Προχωρημένο μάθημα
Παρασκευή 06, 13, 20, 27/12 & 03/01
19.00-20.15

ΣΤΙΒΟΣ  6

Για ενήλικες

(έως 30 συμμετοχές
με σειρά προτεραιότητας)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: 
Αναγέννηση & Πρόοδος

Ένα εργαστήριο όπου προ-
σφέρεται μη πιστοποιημένη 
εκπαίδευση στην αντιμετώπιση 
θυμάτων ανακοπής, στην ανα-
γνώριση και χρήση αυτόματου 
εξωτερικού απινιδωτή, καθώς 
και στην αντιμετώπιση θυμάτων 
πνιγμού και πνιγμονής. Ακο-
λουθεί πρακτική εξάσκηση σε 
ειδικά προπλάσματα.

Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών
Τετάρτη 18/12
17.30-19.00
19.00-20.30

MAKER SPACE   11  

Για ενήλικες

(έως 20 συμμετοχές με σειρά 
προτεραιότητας) 

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: 
Αναγέννηση & Πρόοδος

Pétanque
Το άγνωστο σε πολλούς 
pétanque (εδαφοσφαίριση) εί-
ναι ένα άθλημα που συνδυάζει 
την ακρίβεια του στόχου με τον 
συντονισμό και την αυτοσυγκέ-
ντρωση. Οι ασκούμενοι/μενες, 
που παίζουν είτε 1-1 είτε σε 
ομάδες, προσπαθούν να προ-
σεγγίσουν τον στόχο πετώντας 
σιδερένιες μπάλες.

Κυριακή 01, 08, 15, 22/12 & 05/01 
12.00-14.00

ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ  17

Για παιδιά 9 ετών και άνω & ενήλικες 

(με σειρά προτεραιότητας)

*Για τα παιδιά απαραίτητη
η συμμετοχή συνοδού

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: 
Αναγέννηση & Πρόοδος

Παιχνίδια για οικογένειες

Μία διασκεδαστική δρα-
στηριότητα με παιχνίδια 
ειδικά σχεδιασμένα για όλη 
την οικογένεια. Οι συνοδοί 
ενθαρρύνονται να παίξουν και 
να συνεργαστούν με τα παιδιά 
στο Πάρκο, συμμετέχοντας 
στα εκπαιδευτικά ερεθίσματά 
τους και αναπτύσσοντας την 
ευρηματικότητά τους.

Σάββατο 07, 14/12 & 04/01
13.00-14.30 

ΣΤΙΒΟΣ  6

Για παιδιά 5 ετών και άνω με τους/τις 
συνοδούς τους

(έως 50 συμμετοχές με σειρά 
προτεραιότητας)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: 
Αναγέννηση & Πρόοδος

Στιβομαχίες

Παιχνίδια δράσης για άσκηση 
και ψυχαγωγία στον Στίβο. 
Βάλτε τα αθλητικά σας και 
ελάτε να παίξουμε!

Κυριακή 01, 08, 15/12 & 05/01
16.00-17.15

ΣΤΙΒΟΣ  6

Για παιδιά 5-10 ετών

(έως 20 συμμετοχές με σειρά 
προτεραιότητας)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: 
Αναγέννηση & Πρόοδος

Διοργάνωση αγώνων ποδο-
σφαίρου, με μικρές ομάδες 
των πέντε, για παιδιά από 6 
έως 13 ετών.

Street Soccer 5Χ5
Κυριακή 01, 08, 15, 22/12 & 05/01
Σάββατο 07, 14, 21, 28/12 & 04/01
10.00-13.00

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ  25

6-7 ετών: 10.00-10.30
6-7 ετών: 10.30-11.00
8-10 ετών: 11.00-11.30
8-10 ετών: 11.30-12.00
11-13 ετών: 12.00-12.30
11-13 ετών: 12.30-13.00

Για παιδιά 6-13 ετών

(έως 10 παιδιά ανά 30’ με σειρά 
προτεραιότητας)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: 
Αναγέννηση & Πρόοδος

Qigong 50+

Το Qigong (προφέρεται τσι 
κονγκ) είναι μια αρχαία κινέζικη 
πρακτική άσκησης που απευθύ-
νεται σε όλα τα άτομα ανεξαρ-
τήτως φυσικής κατάστασης. Το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι 
σχεδιασμένο ειδικά για άτομα 
άνω των 50 ετών. Συνδυάζει 
ήπιες, αργές, επαναλαμβανό-
μενες κινήσεις, με κιναισθητική 
συγκέντρωση, διαλογισμό και 
έλεγχο της αναπνοής.

Τρίτη 03, 10, 17/12
Πέμπτη 05, 12, 19/12
17.00-18.15

ΣΤΙΒΟΣ  6

Για ηλικίες 50 ετών και άνω

(έως 30 συμμετοχές με σειρά 
προτεραιότητας)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: 
Αναγέννηση & Πρόοδος
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Mini Handball

Τα παιδιά θα έχουν την 
ευκαιρία να γνωρίσουν το 
ομαδικό ολυμπιακό άθλημα της 
χειροσφαίρισης ή χάντμπολ.

Κυριακή 01, 08, 15, 22/12 & 05/01
Σάββατο 07, 14, 21, 28/12 & 04/01
13.00-15.00

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ  25

6-9 ετών: 13.00-13.30
6-9 ετών: 13.30-14.00
10-13 ετών: 14.00-14.30
10-13 ετών: 14.30-15.00

Για παιδιά 6-13 ετών

(έως 12 συμμετοχές ανά 30' με σειρά 
προτεραιότητας) 

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: 
Αναγέννηση & Πρόοδος

Mini Volley

Το ομαδικό Ολυμπιακό άθλημα 
του βόλεϊ επινοήθηκε το 1895 
στη Μασαχουσέτη των Η.Π.Α. 
Στις αθλητικές συναντήσεις στο 
ΚΠΙΣΝ, τα παιδιά εξασκού-
νται σε τρία χαρακτηριστικά 
στοιχεία του αθλήματος: τη 
μετωπική πάσα, τη μανσέτα και 
το σερβίς από κάτω.

Τρίτη 03, 10, 17/12
Πέμπτη 05, 12, 19/12
17.00-19.00

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ  25

4-7 ετών: 17.00-17.30
4-7 ετών: 17.30-18.00
8-12 ετών: 18.00-18.30
8-12 ετών: 18.30-19.00

Για παιδιά 4-12 ετών

(έως 10 συμμετοχές ανά 30’ με 
προεγγραφή στο SNFCC.org)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: 
Αναγέννηση & Πρόοδος

Αθλητισμός & Ευεξία

Mini Tennis

Τα παιδιά μαθαίνουν να 
αγαπούν το τένις, μέσω μιας 
καινοτόμου και διασκεδαστικής 
μεθόδου, με αφετηρία το παι-
χνίδι και κατάλληλα διαμορφω-
μένες δραστηριότητες.

Mini Basket
Η καλαθοσφαίριση ως ομα-
δικό άθλημα συνεισφέρει 
στην ανάπτυξη των στοιχείων 
της κοινωνικότητας και της 
συντροφικότητας των παι-
διών, παράλληλα με τη φυσική 
βελτίωση διαφόρων ικανοτή-
των τους. Τα παιδιά θα έχουν 
την ευκαιρία να γνωρίσουν 
το άθλημα του basket μέσα 
από το ομαδικό παιχνίδι, 
ενώ θα βελτιώσουν και θα 
αναπτύξουν τις κινητικές τους 
δεξιότητες.

Τρίτη 03, 10, 17/12
Πέμπτη 05, 12, 19/12
19.00-21.00

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ  25

6-8 ετών: 19.00-19.30
6-8 ετών: 19.30-20.00
9-12 ετών: 20.00-20.30
9-12 ετών: 20.30-21.00 

Για παιδιά 6-12 ετών

(έως 10 παιδιά ανά 30’ 
με προεγγραφή στο SNFCC.org)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: 
Αναγέννηση & Πρόοδος

Αθλητικά Παιχνίδια

Δημιουργική Ενόργανη
Μέσω της ενόργανης γυμνα-
στικής και σε συνδυασμό με 
παιχνίδι και διασκέδαση, τα 
παιδιά γνωρίζουν το σώμα και 
τις ικανότητές τους, ενώ παράλ-
ληλα βελτιώνουν την ευλυγισία 
και τη μυϊκή συναρμογή.

Σάββατο 07, 14, 21/12 & 04/01
11.45-13.00

ΣΤΙΒΟΣ  6

Για παιδιά 3-6 ετών 

(έως 20 συμμετοχές με σειρά 
προτεραιότητας)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: 
Αναγέννηση & Πρόοδος

Μια δραστηριότητα για παιδιά 
στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος 
με σκοπό την ψυχαγωγία και 
την καλλιέργεια του αθλητι-
κού πνεύματος. Διαδραστικά 
κινητικά και μουσικοκινητικά 
παιχνίδια παίρνουν τη μορφή 
αθλοπαιδιών, δίνοντας την 
ευκαιρία για συνεργασία, επι-
κοινωνία και άσκηση.

Σάββατο 07, 14/12 & 04/01
16.00-17.15

ΣΤΙΒΟΣ  6

Για παιδιά 5-10 ετών

(έως 20 συμμετοχές με σειρά 
προτεραιότητας)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: 
Αναγέννηση & Πρόοδος

Δυναμικό Δίαθλο
Το Δυναμικό Δίαθλο συνδυάζει 
την εξάσκηση στη σκόπευση 
με τη χρήση ειδικών laser με τη 
βελτίωση της φυσικής κατά-
στασης μέσω του τρεξίματος. 
Τα παιδιά θα έχουν επίσης την 
ευκαιρία να εξασκηθούν στη 
βελτίωση της συγκέντρωσης 
και της προσοχής τους κατά τη 
διάρκεια της σκόπευσης.

Σάββατο 07, 14, 21/12 & 04/01
16.00-17.15

ΣΤΙΒΟΣ  6

Για παιδιά 10-15 ετών

(έως 12 συμμετοχές με
προεγγραφή στο SNFCC.org)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: 
Αναγέννηση & Πρόοδος

Κυριακή 01, 08, 15, 22/12 & 05/01
Σάββατο 07, 14, 21, 28/12 & 04/01
16.00-19.00

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ  25

4-7 ετών: 16.00-16.30
4-7 ετών: 16.30-17.00
4-7 ετών: 17.00-17.30
8-12 ετών: 17.30 - 18.00
8-12 ετών: 18.00-18.30
8-12 ετών: 18.30-19.00

Για παιδιά 4-12 ετών,
ηλικιακές ομάδες 4-7 & 8-12

(έως 8 παιδιά ανά 30’ με προεγγραφή 
στο SNFCC.org)

*Κάθε Κυριακή Blind Tennis ή Soundball 
Tennis για παιδιά με χαμηλή όραση ή/
και τυφλότητα

Ομαδικό Παιχνίδι (Football Skills)

5-7 ετών: 17.00-17.30 
5-7 ετών: 17.30-18.00
8-10 ετών: 18.00-18.30 
8-10 ετών: 18.30-19.00
11-13 ετών: 19.00-19.30 
11-13 ετών: 19.30-20.00 

Για παιδιά 5-13 ετών

(έως 12 παιδιά ανά 30’ με σειρά 
προτεραιότητας) 

Σχεδιασμός-Υλοποίηση:
Αναγέννηση & Πρόοδος

Διασκεδαστικές αθλητικές δραστηριότητες με μπάλες, χωρίς 
βαθμολόγηση, που εστιάζουν στη χαρά του παιχνιδιού και στην 
ευγενή άμιλλα. Με την καθοδήγηση εξειδικευμένων προπονητών/
προπονητριών.

Δευτέρα 02, 09, 16, 23/12
Τετάρτη 04, 11, 18/12
Παρασκευή 06, 13, 20, 27/12 & 03/01
17.00-20.00

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ  25
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08, 13, 15, 19, 21, 28/12
02, 05/01

Ώρα έναρξης: 
19.00 

Κυριακές:
18.30

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΝΙΑΡΧΟΣ ΕΛΣ 13

11, 12/12

Ώρα έναρξης:  
11.00  

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΝΙΑΡΧΟΣ ΕΛΣ 13

22, 24, 26, 27, 29, 31/12

Ώρα έναρξης:
20.00 

Κυριακές: 18.30
31/12 στις 19.00

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΝΙΑΡΧΟΣ ΕΛΣ 13

Για περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια 
για τις εκδηλώσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής 
επισκεφθείτε το www.nationalopera.gr

Μέγας δωρητής ΕΛΣ
/ GNO Lead donor:

Τζουζέππε Βέρντι
Ντον Κάρλο
Όπερα

 

Κύκλος Ιταλική Όπερα

Παρουσιάζεται η ιταλική εκδοχή με 5 πράξεις 
(Εκδοχή της Μοδένας, 1886) 
Μια συμπαραγωγή της Βασιλικής Όπερας του 
Λονδίνου, της Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας 
Υόρκης και της Εθνικής Νορβηγικής Όπερας 
(Όσλο)

Μια από τις σημαντικότερες όπερες της 
ωριμότητας του Βέρντι επιστρέφει στην ΕΛΣ:
Ο Ντον Κάρλο, βασισμένος στο ομώνυμο 
θεατρικό του Φρήντριχ Σίλλερ, θα παρουσιαστεί 
στην ιταλική πεντάπρακτη εκδοχή (Μόντενα, 
1886), σε μια εντυπωσιακή παραγωγή 
σκηνοθετημένη από τον σπουδαίο Βρετανό 
σκηνοθέτη και πρώην διευθυντή του Εθνικού 
Θεάτρου της Αγγλίας σερ Νίκολας Χάιτνερ, 
σε σκηνικά και κοστούμια του Μπομπ Κρώλεϋ. 
Μια όπερα γεμάτη εντυπωσιακές άριες, ντουέτα 
και επιβλητικά σύνολα, ένα έργο με βαθιά 
ανθρώπινους χαρακτήρες, οι οποίοι αγωνίζονται 
να ισορροπήσουν ανάμεσα στα συναισθήματά 
τους και στο καθήκον.

Μουσική διεύθυνση: Φιλίπ Ωγκέν
Σκηνοθεσία: Νίκολας Χάιτνερ

Με την Ορχήστρα, τη Χορωδία και Μονωδούς της ΕΛΣ

Λένα Πλάτωνος
Το αηδόνι του αυτοκράτορα
Όπερα για παιδιά και νέους

 

Σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ &
την Αγορά Κινουμένων Σχεδίων Animasyros

Αφού εντυπωσίασε μικρούς και μεγάλους στην 
Εναλλακτική Σκηνή, το μουσικό παραμύθι της 
Λένας Πλάτωνος Το αηδόνι του αυτοκράτορα 
θα παρουσιαστεί κατά τη σεζόν 2019/20 στη 
μεγάλη σκηνή της Αίθουσας Σταύρος Νιάρχος. 
Πρόκειται για μια εντυπωσιακή παραγωγή 
όπου η όπερα «συνομιλεί» με το animation. Το 
ομώνυμο παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν 
μεταμορφώνεται σε μια παραβολή για τη σχέση 
τέχνης και τεχνολογίας, η οποία στις μέρες μας 
είναι πιο επίκαιρη παρά ποτέ. 

Ενορχήστρωση: Λένα Πλάτωνος, Στέργιος Τσιρλιάγκος
Λιμπρέτο: Γιώργος Βολουδάκης
Σκηνοθεσία: Κατερίνα Πετσατώδη

Ρήγος/Τσαϊκόφσκι
Η λίμνη των κύκνων
Μπαλέτο

 

Η μεγάλη επιτυχία του Μπαλέτου της 
Εθνικής Λυρικής Σκηνής, μετά τις δέκα sold 
out παραστάσεις της προηγούμενης σεζόν, 
επιστρέφει για έξι παραστάσεις μέσα στα 
Χριστούγεννα. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος, στην 
πρώτη του χορογραφία μετά την ανάληψη των 
καθηκόντων του ως Διευθυντής Μπαλέτου 
της ΕΛΣ, δημιούργησε μια νέα ανάγνωση της 
Λίμνης των κύκνων, στην οποία αποσπάσματα 
της κλασικής χορογραφίας των Πετιπά/Ιβάνοφ 
«συνομιλούν» με τη δική του νέα χορογραφία, η 
οποία στηρίζεται σε μια νεοκλασική αντίληψη. 

Μουσική διεύθυνση: Δημήτρης Μποτίνης
Χορογραφία, σκηνοθεσία, σκηνικά: 
Κωνσταντίνος Ρήγος (με αναφορές στις χορογραφίες 
των Πετιπά και Ιβάνοφ)

Με την Ορχήστρα, τους Α' Χορευτές, τους Σολίστ, 
τους Κορυφαίους και το Corps de Ballet της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής

32 
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01, 05, 06, 07, 08/12
12, 13, 14, 15, 19, 20/12 
21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 
31/12 
 
Ώρα έναρξης:
20.00 

Κυριακές &
24, 26, 27/12
στις 19.00
31/12 στις 18.30

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ ΕΛΣ 13

Άλαν Τζέυ Λέρνερ 
& Φρέντερικ Λόου
Ωραία μου Κυρία
Μιούζικαλ

 

Το «τέλειο μιούζικαλ», η Ωραία μου κυρία των 
Άλαν Τζέυ Λέρνερ και Φρέντερικ Λόου, ένα 
από τα πιο επιτυχημένα και πολυαγαπημένα 
μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, παρουσιάζεται 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την 
ολοκληρωμένη μουσική μορφή του από την 
Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ. Η ρομαντική 
ιστορία ενός καθηγητή γλωσσολογίας στο 
Λονδίνο των αρχών του 20ού αιώνα, ο οποίος 
προσπαθεί να μεταμορφώσει μια ανθοπώλισσα 
σε κυρία της υψηλής κοινωνίας, ζωντανεύει σε 
μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλη, σκηνοθεσία 
Γιάννου Περλέγκα (ο οποίος κρατάει και τον 
ρόλο του καθηγητή Χίγκινς), μετάφραση 
πρόζας Μαρίας Κυριαζή και Γιάννου Περλέγκα 
και μετάφραση στίχων Δημήτρη Δημόπουλου, 
με τη συμμετοχή ενός εξαιρετικού καστ 
μονωδών της ΕΛΣ.

Μουσική διεύθυνση: Στάθης Σούλης
Σκηνοθεσία: Γιάννος Περλέγκας

Ιδρυτικός δωρητής Εναλλακτικής Σκηνής 
/ Founding donor of the Alternative Stage:

01, 03, 04, 05, 06/12
10, 11, 12, 13, 15/12
17, 18, 19, 20, 21/12 
22, 24, 27, 28, 29, 31/12

Ώρα έναρξης:
11.00

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ ΕΛΣ 13

Patari Project   
Τέσσερις Εποχές
Βασισμένο στο ομώνυμο 
έργο του Αντόνιο Βιβάλντι 

Μουσικό θέατρο για παιδιά και νέους 

Παραγγελία της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ

Η παράσταση Τέσσερις εποχές, βασισμένη 
στο διαχρονικό αριστούργημα του Αντόνιο 
Βιβάλντι, θα παρουσιαστεί ως η κεντρική 
παραγωγή μουσικού θεάτρου για παιδιά και 
νέους της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ. Ένα 
έργο τεράστιας καλλιτεχνικής αξίας που υμνεί 
τη φύση, οι Τέσσερις εποχές ζωντανεύουν 
στη σκηνή με μοναδικό τρόπο, παιγνιώδη και 
ψυχαγωγικό, αναπτύσσοντας παράλληλα την 
οικολογική συνείδηση των παιδιών, αλλά και την 
καλλιτεχνική τους παιδεία.

Τη σκηνική δημιουργία της παράστασης έχει 
αναλάβει το Patari Project, υπό τη σκηνοθετική 
καθοδήγηση της ταλαντούχας Σοφίας Πάσχου. 
Η ιδέα της ανακύκλωσης βρίσκεται στον πυρήνα 
της δραματουργίας της παράστασης.

Μουσική επεξεργασία, πρωτότυπη σύνθεση:  
Νίκος Γαλενιανός
Σκηνοθεσία: Σοφία Πάσχου

Φεστιβάλ Πιάνου της 
Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ
Ρομαντισμός
Ρεσιτάλ: Θοδωρής Τζοβανάκης 

Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Πιάνου 
Θεσσαλονίκης

Το Φεστιβάλ Πιάνου της Εναλλακτικής 
Σκηνής της ΕΛΣ 2019, μια μεγάλη γιορτή 
για τον «βασιλιά των οργάνων», επιστρέφει 
δριμύτερο για τρίτη χρονιά με ένα πρόγραμμα 
που στοχεύει στην καρδιά του ρεπερτορίου 
του οργάνου: τον ρομαντισμό. H φετινή 
διοργάνωση ολοκληρώνεται με ένα μοναδικό 
ρεσιτάλ του διακεκριμένου πιανίστα Θοδωρή 
Τζοβανάκη. 

Καλλιτεχνική επιμέλεια: 
Χαράλαμπος Αγγελόπουλος

04/12
 
Ώρα έναρξης:
20.30

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ ΕΛΣ 13
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07, 08, 14, 15/12    
15.00-17.00  

ΧΩΡΟΙ ΕΛΣ 13

Πληροφορίες - εγγραφές: 
213 088 5752 
(Δευτέρα-Παρασκευή, 
10.00-18.00)   
education@nationalopera.gr

15/12
10.30-11.30 & 12.00-13.45
22/12 
10.00-11.45 & 12.15-14.00

ΧΩΡΟΙ ΕΛΣ 13

Πληροφορίες - εγγραφές: 
213 088 5752 
(Δευτέρα-Παρασκευή, 
10.00-18.00)   
education@nationalopera.gr

21/12    
18.00-21.00  

ΧΩΡΟΙ ΕΛΣ 13

Meet Petipa
 

Η Εθνική Λυρική Σκηνή προσκαλεί για δεύτερη 
χρονιά παιδιά, εφήβους, ενήλικες και άτομα 
65+ σε μια ιδιαίτερη γνωριμία με τον Μαριύς 
Πετιπά (1818-1910) μέσα από ένα εργαστήριο 
με αφορμή την επέτειο των 200 ετών από τη 
γέννησή του. Το εργαστήριο Meet Petipa έχει 
ως στόχο την εισαγωγή των συμμετεχόντων 
στο έργο του κορυφαίου χορογράφου μέσα 
από τη διδασκαλία αποσπασμάτων της 
αυθεντικής ευφάνταστης χορογραφίας της 
αριστουργηματικής Λίμνης των Kύκνων.

Εμψυχώνουν: Γιώργος Βαρβαριώτης, Αιμιλία 
Γάσπαρη, Βανέσα Κούρκουλου, Στράτος 
Παπανούσης, Ίγκορ Σιάτζκο, Αλίνα Στεργιανού, 
Βίκυ Τσιρογιάννη 

Μπαμπά…Χορεύουμε; 
 

Οι Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις της 
ΕΛΣ προσκαλούν για δεύτερη φορά τους 
μπαμπάδες με τα παιδιά τους σε ένα εργαστήριο 
μπαλέτου και χορευτικού παιχνιδιού. Στόχος του 
εργαστηρίου είναι οι μπαμπάδες με τα παιδιά τους 
να διερευνήσουν τις δεξιότητές τους αλλά και 
να ενισχύσουν τη σχέση τους μέσα από κινητικές 
δραστηριότητες, αυτοσχεδιασμούς και παιχνίδια.  
Κυρίως όμως να το διασκεδάσουν, γιατί θα 
τολμήσουν να… χορέψουν!  

Εμψυχώνουν: Ολύβια Θανάσουλα, Ελίνα Τσίμπρου  

Transmedia Labworks 
 

Μετά από τρεις μήνες πειραματισμού, 18 νέοι 
καλλιτέχνες που προέρχονται από τη μουσική, 
τον ήχο και τα εικαστικά, ολοκληρώνουν τη 
συμμετοχή τους στο εργαστήριο Transmedia 
Labworks με μια ανοιχτή παρουσίαση για το 
κοινό στο κτήριο προβών της ΕΛΣ (Αρχιμήδους 
16, Καλλιθέα) 

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Σταύρος Γασπαράτος,
Τάσος Κανέλλος, Άννα Λάσκαρη, Πάνος Τσίγκος

Διαπολιτισμική Χορωδία
 

Διανύοντας την τέταρτη χρονιά από τη 
δημιουργία της, η Διαπολιτισμική Χορωδία της 
Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ συνεχίζει το 
συναρπαστικό πολυπολιτισμικό ταξίδι της στις 
γειτονιές του κόσμου. Τραγούδια άφθαρτου 
μελωδικού πλούτου από την παραδοσιακή 
μουσική των χωρών προέλευσης των μελών της 
(ήδη αριθμεί πάνω από 25 μέλη) συνθέτουν το 
ρεπερτόριό της, το οποίο εμπλουτίζεται διαρκώς 
με νέο υλικό. Κάθε συνάντηση και μια μοναδική 
μουσική εμπειρία!  

Μαέστρος χορωδίας: Βασούλα Δελλή

Διαπολιτισμική Ορχήστρα
 

Τον Οκτώβριο του 2018 ξεκίνησε ένα 
ιδιαίτερο ταξίδι στον κόσμο της μουσικής, 
καθώς η Εναλλακτική Σκηνή σε συνεργασία 
με τις Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις 
της ΕΛΣ εγκαινίασαν ένα νέο σύνολο, τη 
Διαπολιτισμική Ορχήστρα. Με στόχο να 
αγκαλιάσει ανθρώπους και μουσικές, γλώσσες και 
μελωδίες από διαφορετικές χώρες του κόσμου, 
η Ορχήστρα συνεχίζει για δεύτερη χρονιά να 
λειτουργεί ως πυρήνας ισότιμης συνάντησης και 
αλληλεπίδρασης, ως πλατφόρμα επικοινωνίας 
διαφορετικών αντιλήψεων και πολιτισμών.   

Υπεύθυνος ορχήστρας: Χάρης Λαμπράκης

Χορωδία 65+ 
 

«Η χορωδία είναι για τις γυναίκες και τους 
άντρες που έχουν κλείσει τα 65 τους χρόνια και 
θέλουν να μοιραστούν τη χαρά της μουσικής. 
Γι’ αυτούς που έχουν μια κρυφή επιθυμία να 
πειραματιστούν με διαφορετικά ακούσματα 
– γνώριμα ή άγνωστα. Γι’ αυτούς που θέλουν 
να ενώσουν τις φωνές τους με τους άλλους. Γι’ 
αυτούς που έχουν την ανάγκη να τραγουδήσουν. 
Γι’ αυτούς που νιώθουν πως ήρθε η ώρα ν’ 
ακουστούν». — Δήμητρα Παπασταύρου  

Μαέστρος Χορωδίας: Δήμητρα Παπασταύρου
Πιάνο: Κώστας Παπαθύμνιος

Με σειρά προτεραιότητας

Κάθε Δευτέρα   
18.30-20.00 

ΧΩΡΟΙ ΕΛΣ 13

Πληροφορίες - εγγραφές: 
213 088 5752 
(Δευτέρα-Παρασκευή, 
10.00-18.00)   
education@nationalopera.gr

Κάθε Δευτέρα   
18.00-21.00 

ΧΩΡΟΙ ΕΛΣ 13

Πληροφορίες - εγγραφές: 
213 088 5752 
(Δευτέρα-Παρασκευή, 
10.00-18.00)   
education@nationalopera.gr

Κάθε Δευτέρα   
16.00-18.00 

ΧΩΡΟΙ ΕΛΣ 13

Πληροφορίες - εγγραφές: 
213 088 5752 
(Δευτέρα-Παρασκευή, 
10.00-15.00)   
education@nationalopera.gr

Η Αφήγηση Παραμυθιού 
Συναντά τη Μουσική 

 

Ιστορίες για όλη την οικογένεια, εμπνευσμένες από 
το χειμερινό ηλιοστάσιο (τη μεγαλύτερη νύχτα του 
χρόνου).

Οι Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις της 
ΕΛΣ παρουσιάζουν δύο εκ των σημαντικότερων 
αφηγητών του Mezrab, της μεγαλύτερης σκηνής 
storytelling στην Ευρώπη, σε μια εκδήλωση στον 
Πύργο Βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. 
Οι αφηγητές, σε συνεργασία με διακεκριμένους 
μουσικούς, θα δημιουργήσουν από κοινού μια σειρά 
αυτοσχέδιων μουσικών παραμυθιών για παιδιά και 
νέους, από 6 έως 16 ετών. Μέρος της αφήγησης θα 
παρουσιαστεί στα αγγλικά. 

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναστάσης Σαρακατσάνος & 
Margo van de Linde | Μουσικοί: Μιχάλης Βρέττας & Guido 
de Flaviis

21 & 22/12

Ωρα Εναρξης: 
10.30-11.30
12.30-13.30

ΠΥΡΓΟΣ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 
ΕΒΕ 11

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΛΣ

Η συμμετοχή στα προγράμματα των 
Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων ΕΛΣ 
είναι δωρεάν. Απαραίτητη η εγγραφή.

Μέγας δωρητής Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων ΕΛΣ:
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Ξεναγήσεις

Δευτέρα-Κυριακή
06.00-00.00

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΠΙΣΝ 18

Δευτέρα-Κυριακή
06.00-00.00

2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΒΕ 11

Κύπελλο Σπύρου Λούη
 

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.

Αφαία, Γιώργος 
Ζογγολόπουλος

 

Το γλυπτό Αφαία είναι το έργο με το 
οποίο ο Γιώργος Ζογγολόπουλος πήρε 
μέρος στο XXe Salon de la Jeune 
Sculpture στο Παρίσι το 1968 και το 
παρουσίασε σε υπαίθρια έκθεση στο 
Palais Royal το ίδιο έτος. Το γλυπτό 
είναι από τα ελάχιστα έργα στα οποία 
ο καλλιτέχνης επιλέγει να επιχρωματίσει 
το μέταλλο που χρησιμοποιεί. 

Έχοντας ο ίδιος ασχοληθεί με την 
ζωγραφική αλλά και δουλεύοντας στο 
ατελιέ του με την ζωγράφο σύζυγό του, 
Ελένη Πασχαλίδου-Ζογγολοπούλου, ο 
Γιώργος Ζογγολόπουλος συνήθιζε να 
πειραματίζεται με την μετάφραση ενός 
γλυπτού σε σχέδιο και ζωγραφική και το 
αντίστροφο.

Το γλυπτό εκτίθεται με την ευγενική 
παραχώρηση του Ιδρύματος Γεωργίου 
Ζογγολόπουλου.

Μόνιμες Εκθέσεις

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 φύλαξης των 
βιβλίων.

Επίσης, προσφέρονται καθημερινά ξεναγήσεις στο Πάρκο Σταύρος 
Νιάρχος το οποίο απέσπασε την πρώτη θέση στα Ευρωπαϊκά Βραβεία 
Κήπων και αποτελεί τον μεγαλύτερο δημόσιο μεσογειακό κήπο στον 
κόσμο. Ως σύγχρονο έργο Αρχιτεκτονικής Τοπίου, το 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/tours

• Οι ξεναγήσεις ακολουθούν διαδρομή που περιλαμβάνει συνεχές περπάτημα στους  
 χώρους του ΚΠΙΣΝ και τη χρήση σκαλοπατιών και ανελκυστήρα.

• Η περιήγηση στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος πραγματοποιείται εφόσον οι καιρικές   
 συνθήκες το επιτρέπουν.

• Ανακαλύψτε επίσης τη σειρά ξεναγήσεων Μια Βόλτα στο Πάρκο, στη σελίδα 25.

Ομαδικές Ξεναγήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ομαδικές ξεναγήσεις 
επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση tours@snfcc.org. 

Ωράριο Δεκεμβρίου
• Πάρκο Σταύρος Νιάρχος: 
   01/12-20/12 
   Δευτέρα-Πέμπτη: 06.00–22.00 
   Παρασκευή-Κυριακή: 06.00–00.00 
   21/12-06/01 
   Δευτέρα-Κυριακή: 06.00–00.00 
• Αγορά, Φάρος: 06.00–00.00 
• Σημείο Εξυπηρέτησης στην 
   Υποδοχή ΚΠΙΣΝ: 08.00–22.00 
•  Σημείο Εξυπηρέτησης στο 
     Κέντρο Επισκεπτών: 08.30–22.00

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις
Για τη συμμετοχή στα εργαστήρια απαιτεί-
ται αναμονή 30’ ενώ σε ορισμένες εκδη-
λώσεις και δραστηριότητες είναι απαραί-
τητη η προεγγραφή, λόγω του ορισμένου 
αριθμού θέσεων.

Προσβασιμότητα

Κατοικίδια
Τα κατοικίδια είναι ευπρόσδεκτα σε όλους τους 
εξωτερικούς χώρους του ΚΠΙΣΝ εκτός από το 
Ξέφωτο, τον Λαβύρινθο και τις Παιδικές Χαρές. 
Θα πρέπει να είναι πάντοτε με λουρί, και να 
βρίσκονται υπό την εποπτεία του/της κηδεμόνα 
τους, ο οποίος/η οποία οφείλει να μεριμνά για 
την καθαριότητα του χώρου.

Wi-Fi 
Το ΚΠΙΣΝ διαθέτει δωρεάν Wi-Fi, ενώ πα-
ρέχει δωρεάν χρήση ηλεκτρονικών υπολογι-
στών στους χώρους της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
της Ελλάδος. 

ΑΤΜ
Στο χώρο Υποδοχής του ΚΠΙΣΝ λειτουρ-
γούν ΑΤΜ της Τράπεζας Πειραιώς και της 
Εθνικής Τράπεζας.

Φωτογράφηση
Η φωτογράφηση στους χώρους του ΚΠΙΣΝ 
επιτρέπεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση.  
Για οποιαδήποτε αίτημα φωτογράφησης με  
εμπορικό/διαφημιστικό σκοπό θα πρέπει  
να αποστείλετε προηγουμένως e-mail στο  
info@snfcc.org. Η χρήση drones για 
οποιονδήποτε σκοπό απαγορεύεται. 

Πρώτες Βοήθειες
Στο χώρο του ΚΠΙΣΝ λειτουργούν σταθμοί 
πρώτων βοηθειών στελεχωμένοι με νοση-
λευτικό προσωπικό. Αναζητήστε τους στον 
χάρτη στην επόμενη σελίδα.

Εστίαση
Στους χώρους του ΚΠΙΣΝ λειτουργούν  
τα εξής σημεία εστίασης:

• δ / Delta Restaurant 
(Επίπεδο 5Α κτιρίου ΕΛΣ) 
Brunch: Κυριακή 11.00–16.00 
à la carte: Κυριακή 16.00–00.00

• Agora Bistro (στην Αγορά) 
Δευτέρα-Κυριακή 08.00–00.00 
• Canal Café  
(στο Κέντρο Επισκεπτών-Κανάλι) 
Κυριακή-Πέμπτη 09.00–23.00 
Παρασκευή-Σάββατο 09.00–00.00  
• Pharos Café (στον Φάρο) 
Δευτέρα-Κυριακή 09.00–00.00 
Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας του Pharos 
Café ενδέχεται να τροποποιηθούν για τις 
ανάγκες συγκεκριμένων εκδηλώσεων 
• Park Kiosk (στο Πάρκο) 
01/12-20/12 
Δευτέρα-Πέμπτη 08.00–22.00 
Παρασκευή-Κυριακή 08.00–00.00 
21/12-06/01 
Δευτέρα-Κυριακή 08.00–00.00 
• Park Kiosk - Souvlaki (στο Ξέφωτο) 
Δευτέρα-Κυριακή 12.00–22.00 
• Coffee & Juice Vans on Tour 
(στην Αγορά)  
Δευτέρα-Κυριακή 08.00–21.00

Τα Μέλη του ΚΠΙΣΝ έχουν 10% έκπτωση στα σημεία 
εστίασης προσκομίζοντας  την κάρτα τους

Πωλητήριο 
Δευτέρα-Κυριακή 09.00–22.00

Στο ΚΠΙΣΝ λειτουργεί το SNFCC Store 
το οποίο διαθέτει μία μεγάλη και διαρκώς 
εξελισσόμενη συλλογή από χρηστικά και 
διακοσμητικά αντικείμενα.

Τα Μέλη του ΚΠΙΣΝ έχουν 10% έκπτωση 
στο SNFCC Store προσκομίζοντας την κάρτα τους

Δωρεάν έντυπα 
σε ψηφιακή μορφή
Στο ΚΠΙΣΝ έχετε τη δυνατότητα να απο-
κτήσετε δωρεάν πρόσβαση στον υπολογι-
στή ή το smartphone σας σε περισσότερα 
από 7.000 περιοδικά και εφημερίδες από 
ολόκληρο τον κόσμο μέσω της πλατφόρμας 
pressreader.com 

Βιωσιμότητα
Το ΚΠΙΣΝ διαθέτει πλατινένια Πιστοποίηση 
LEED ως Πράσινο Κτίριο, την υψηλότερη 
δυνατή διάκριση για περιβαλλοντικά και 
βιώσιμα κτίρια. Πιστοποιεί ότι ένα κτίριο έχει 
σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και λειτουργεί με 
βάση τις αρχές της αειφόρου δόμησης, με 
περιβαλλοντικά καινοτόμες πρακτικές απο-
σκοπώντας στην εξοικονόμηση ενέργειας, την 
ορθολογική χρήση του νερού, τη μείωση των 
εκπομπών CO2, τη βελτίωση της ποιότητας 
του εσωτερικού περιβάλλοντος, και την ορ-
θολογική διαχείριση των πόρων. Η πλατινένια 
πιστοποίηση του ΚΠΙΣΝ αποτελεί την πρώτη 
διάκριση αυτού του είδους για πολιτιστικό 
έργο τέτοιας κλίμακας στην Ευρώπη.

Κάπνισμα
Βάσει της σχετικής οδηγίας της περιβαλλο-
ντικής πιστοποίησης LEED, το κάπνισμα δεν 
επιτρέπεται στους κλειστούς χώρους του 
ΚΠΙΣΝ, καθώς και σε απόσταση 8μ. από 
τα εξωτερικά ανοίγματα των κτιρίων. Oι 
επισκέπτες παρακαλούνται να χρησιμοποι-
ούν τα σταχτοδοχεία δαπέδου που έχουν 
τοποθετηθεί στους λοιπούς ανοιχτούς 
χώρους. Ωστόσο, ενθαρρύνουμε το κοινό 
να απολαύσει το Πάρκο χωρίς να καπνίσει.

Ποδήλατα
Στο ΚΠΙΣΝ διατίθεται υπηρεσία  
ενοικίασης ποδηλάτων για παιδιά και 
ενήλικες. Περισσότερες πληροφορίες 
στο SNFCC.org/bikes και στο Κέντρο  
Επισκεπτών.

Επιπλέον, σε συνεργασία με την ΒΡ 
ως Συνεργάτη Κινητικότητας, έχουν 
εγκατασταθεί σταθμοί επισκευής ποδηλά-
των στο Κανάλι και στο Κέντρο Επισκεπτών 
όπου μπορείτε να ελέγξετε το ποδήλατό 
σας και να ενημερωθείτε για την ασφαλή 
ποδηλασία.

Υπηρεσίες & Χρήσιμες Πληροφορίες

•

•

•

•

•

•

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος είναι πλήρως προσβάσιμο  
από όλα τα άτομα.
Όλες οι είσοδοι, οι ανελκυστήρες,  
καθώς και ο χώρος του Στίβου είναι  
προσβάσιμοι από ΑμεΑ.
Το ΚΠΙΣΝ διαθέτει θέσεις στάθμευσης 
για ΑμεΑ στο ισόγειο του parking, καθώς 
και αναπηρικά αμαξίδια για την εσωτερι-
κή μετακίνηση ατόμων με αναπηρία.
Στο Κέντρο Επισκεπτών, στο Park Kiosk 
και στα κτίρια της ΕΛΣ και της ΕΒΕ 
υπάρχουν 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.
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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: Συγγρού- Φιξ – Άγιος Κοσμάς  
(Στάση Ευγενίδειο στην άνοδο της Λεωφ. 
Συγγρού, στάση Ωνάσειο στην κάθοδο)

Τρόλεϊ 
• 10: Χαλάνδρι – Τζιτζιφιές  
(Στάση Επαμεινώνδα) 

Τραμ
• Στάση Τζιτζιφιές

Μετρό
• Σταθμός Φάληρο (ΗΣΑΠ)

Το ΚΠΙΣΝ δεν ευθύνεται για τυχόν 
τροποποιήσεις δρομολογίων των ΜΜΜ

Το ΚΠΙΣΝ διαθέτει χώρο στάθμευσης 
για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες 
και ποδήλατα, και ειδικές θέσεις 
στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ.

Τιμοκατάλογος:
ΙΧ
Από 00.00-19.00: €1,50/ ώρα
Από 19.00-00.00: €1,50/ ώρα  
με μέγιστη χρέωση €5

Μηνιαία προσφορά:
Δευτέρα-Παρασκευή 07.00-19.00:  
€100/μήνα

Μοτοσυκλέτες
€0,70/ώρα
Τα Μέλη του ΚΠΙΣΝ έχουν 10% έκπτωση

Για περισσότερες πληροφορίες ή 
τυχόν αλλαγές στον τιμοκατάλογο 
επισκεφθείτε το SNFCC.org

Πλέον μπορείτε να πληρώνετε εύκολα και 
γρήγορα στα αυτόματα ταμεία σε κάθε 
όροφο του parking, ανέπαφα  
με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Δωρεάν Shuttle Bus
Το ΚΠΙΣΝ προσφέρει καθημερινά 
δωρεάν υπηρεσία μεταφοράς 
επισκεπτών με τη χρήση μικρού 
ιδιωτικού λεωφορείου (shuttle bus), στη 
διαδρομή Σύνταγμα – Συγγρού-Φιξ – 
ΚΠΙΣΝ και αντίστροφα. Το λεωφορείο 
ξεκινά από το κάτω μέρος της Πλατείας 
Συντάγματος (στη συμβολή με την οδό 
Ερμού). 

Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται 
εφόσον το επιτρέπουν οι 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ενδέχεται 
να τροποποιηθούν.

Κάθε Κυριακή, από τις 10.30 π.μ. έως 
τις 12.30 μ.μ., πραγματοποιείται μόνο 
η διαδρομή ΚΠΙΣΝ – Συγγρού-Φιξ και 
αντίστροφα, λόγω των κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων στο πλαίσιο της τελετής 
αλλαγής φρουράς στο Μνημείο του 
Άγνωστου Στρατιώτη. 

Η υπηρεσία shuttle bus 
είναι προσβάσιμη και από επισκέπτες 
με αμαξίδιο, κατόπιν τηλεφωνικής 
συνεννόησης.

Την περίοδο των γιορτών θα υπάρξει 
αυξημένη συχνότητα δρομολογίων.

Για περισσότερες πληροφορίες και τα 
αναλυτικά δρομολόγια επισκεφθείτε 
το SNFCC.org ή καλέστε στο  
216 8091000.

Τη λειτουργία του shuttle bus 
υποστηρίζει η ΒΡ ως Συνεργάτης 
Κινητικότητας του ΚΠΙΣΝ.

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

Χάρτης Πρόσβαση

Parking

D

E

Ξέφωτο
Πευκώνας
Νότια Μονοπάτια
Λαβύρινθος/Θόλος
Υπαίθρια Όργανα 
Γυμναστικής
Στίβος
Παιδικές Χαρές
Πίδακες Νερού
Μουσικός Κήπος
Μεσογειακός Κήπος
Εθνική Βιβλιοθήκη  
της Ελλάδος
Αγορά
Εθνική Λυρική Σκηνή
Φάρος
Πανοραμικά Σκαλιά
Κανάλι
Εσπλανάδα
Υποδοχή ΚΠΙΣΝ
Υπαίθριο Πάρκινγκ  
Λεωφορείων
Λαχανόκηπος
Σκαλοπάτια στο Κανάλι
Buffer Zone
Κέντρο Επισκεπτών
Αίθουσα Δέλτα
Υπαίθριος Χώρος 
Αθλοπαιδιών
Χορογραφημένα Σιντριβάνια
Παγοδρόμιο
Σημείο Ενοικίασης 
Ποδηλάτων ΚΠΙΣΝ
SNFCC Store
Στάση του Shuttle Bus
Πρώτες Βοήθειες
ΑΤΜ
Πληροφορίες 

Pharos Café
Agora Bistro
Coffee & Juice Vans on tour
Park Kiosk
Canal Café
Park Kiosk - Souvlaki
δ / Delta Restaurant

1

2

3

4

5 

6

7

8

9
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11 

12

13

14

15

16

17

18

19 

20

21

22

23

24

25

26 

27 

A

B

C

F

G
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ΔΕΚ 2019

Όλες τις ημέρες
06.00-00.00  Έκθεση Κυπέλλου 

Σπύρου Λούη                                  σ. 38

10.00-19.30   Ξεναγήσεις στο Πάρκο 
& στο ΚΠΙΣΝ                                  σ. 38

09.00-22.00 Έκθεση Γιάννη 
Ψυχοπαίδη: ΠΟΙΗΤΙΚΑ                                 σ. 16

Δευτέρα ΤρίτηΚυριακή

08.00-09.30 Yoga στο Πάρκο                                           σ. 27

11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 
για άτομα 65+                                        σ. 26

17.00-18.15 Qigong 50+                                         σ. 29

17.00-19.00 Mini Volley*                                          σ. 31

18.00-19.00 Βασικό μάθημα 
Mat Pilates                                          σ. 27

18.00-19.50 Άσκηση και Μνήμη                                                                                                              σ. 27

18.00-21.00 Άσκηση για όλους                                  σ. 26

18.00-21.40 Τhe Quiet Volume: Ant 
Hampton & Tim Etchells*                                       σ. 20

18.30-20.00 SNFCC Running Team                                                                                                             σ. 28

19.00-21.00 Mini Basket*                                                                                                           σ. 31

08.00-09.30 Yoga στο Πάρκο                                           σ. 27

11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 
για άτομα 65+                                        σ. 26

17.00-18.15 Qigong 50+                                         σ. 29

17.00-19.00 Mini Volley*                                          σ. 31

18.00-19.00 Βασικό μάθημα 
Mat Pilates                                          σ. 27

18.00-19.50 Άσκηση και Μνήμη                                                                                                              σ. 27

18.00-21.00 Άσκηση για όλους                                  σ. 26

18.00-21.40 Τhe Quiet Volume: Ant 
Hampton & Tim Etchells*                                       σ. 20

18.30-20.00 SNFCC Running Team                                                                                                             σ. 28

19.00-21.00 Mini Basket*                                                                                                           σ. 31

08.00-09.30 Yoga στο Πάρκο                                           σ. 27

11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 
για άτομα 65+                                        σ. 26

17.00-18.15 Qigong 50+                                         σ. 29

17.00-19.00 Mini Volley*                                          σ. 31

18.00-19.00 Βασικό μάθημα 
Mat Pilates                                          σ. 27

18.00-19.50 Άσκηση και Μνήμη                                                                                                              σ. 27

18.00-20.00 Μαγικές Εικόνες*                                                                                                             σ. 12

18.00-21.00 Άσκηση για όλους                                  σ. 26

18.00-21.40 Τhe Quiet Volume: Ant 
Hampton & Tim Etchells*                                       σ. 20

18.30-20.00 SNFCC Running Team                                                                                                             σ. 28

19.00-21.00 Mini Basket*                                                                                                           σ. 31

10.00-13.00 Street Soccer 5Χ5                                          σ. 29

12.00-14.00 Pétanque                                                                                                            σ. 29

12.00-14.00 Εργαστήρια Bauhaus για 
οικογένειες: Καρτ ποστάλ 
& Αφίσες*                                  σ. 22

13.00-15.00 Mini Handball                                 σ. 30

16.00-17.15 Στιβομαχίες                                  σ. 29

16.00-19.00 Mini Tennis*                                  σ. 30

17.00 Παραβάσεις**                               σ. 11

18.00-21.40 Τhe Quiet Volume: Ant 
Hampton & Tim Etchells*                                       σ. 20

10.00-13.00 Street Soccer 5Χ5                                          σ. 29

11.00-13.00 Κηπουρική για 
την οικογένεια                                         σ. 25

12.30 Χριστουγεννιάτικοι 
ρυθμοί από το El Sistema 
Greece και τους Dirty 
Athens Brass Band                                  σ. 06

12.00-14.00 Pétanque                                                                                                            σ. 29

13.00-15.00 Mini Handball                                 σ. 30

16.00-17.15 Στιβομαχίες                                  σ. 29

16.00-19.00 Mini Tennis*                                  σ. 30

18.00-21.40 Τhe Quiet Volume: Ant 
Hampton & Tim Etchells*                                       σ. 20

08

15

07.30-08.45 Βασικό μάθημα 
Mat Pilates                                  σ. 27

08.45-10.00 Προχωρημένο 
μάθημα Mat Pilates                                  σ. 27

10.00-11.40 Άθληση στην 3η ηλικία                                                                                                             σ. 28

11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 
για άτομα 65+                                  σ. 26

17.00-19.30 Βήμα-βήμα στην τέχνη*                          σ. 18

17.00-20.00 Ομαδικό Παιχνίδι 
(Football Skills)                                σ. 30

18.00-19.30 Yoga στο Πάρκο                              σ. 27

18.00-21.00 Άσκηση για όλους                                σ. 26

18.00-21.40 Τhe Quiet Volume: Ant 
Hampton & Tim Etchells*                                       σ. 20

07.30-08.45 Βασικό μάθημα 
Mat Pilates                                  σ. 27

08.45-10.00 Προχωρημένο 
μάθημα Mat Pilates                                  σ. 27

10.00-11.40 Άθληση στην 3η ηλικία                                                                                                             σ. 28

11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 
για άτομα 65+                                  σ. 26

17.00-19.30 Βήμα-βήμα στην τέχνη*                          σ. 18

17.00-20.00 Ομαδικό Παιχνίδι 
(Football Skills)                                σ. 30

18.00-19.30 Yoga στο Πάρκο                              σ. 27

18.00-21.00 Άσκηση για όλους                                σ. 26

18.00-21.40 Τhe Quiet Volume: Ant 
Hampton & Tim Etchells*                                       σ. 20

07.30-08.45 Βασικό μάθημα 
Mat Pilates                                  σ. 27

08.45-10.00 Προχωρημένο 
μάθημα Mat Pilates                                  σ. 27

10.00-11.40 Άθληση στην 3η ηλικία                                                                                                             σ. 28

11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 
για άτομα 65+                                  σ. 26

17.00-19.30 Βήμα-βήμα στην τέχνη*                          σ. 18

17.00-20.00 Ομαδικό Παιχνίδι 
(Football Skills)                                σ. 30

18.00-19.30 Yoga στο Πάρκο                              σ. 27

18.00-21.00 Άσκηση για όλους                                σ. 26

18.00-21.40 Τhe Quiet Volume: Ant 
Hampton & Tim Etchells*                                       σ. 20

10.00-13.00 Street Soccer 5Χ5                                          σ. 29

11.00-14.00 Δημιουργώντας με 
αρωματικά φυτά στο 
μπαλκόνι και τον κήπο                                                                                                             σ. 24

12.00-14.00 Pétanque                                  σ. 29

13.00-15.00 Mini Handball                                 σ. 30

16.00-17.15 Στιβομαχίες                                  σ. 29

16.00-19.00 Mini Tennis*                                  σ. 30

18.00-21.40 Τhe Quiet Volume: Ant 
Hampton & Tim Etchells*                                       σ. 20

01

Τον Δεκέμβριο 
συνεχίζεται 
καθημερινά στο 
ΚΠΙΣΝ η έκθεση 
«ΠΟΙΗΤΙΚΑ» του 
Γιάννη Ψυχοπαίδη.

Στις 30/11, 
ο Χριστουγεννιάτικος 
Κόσμος του ΚΠΙΣΝ 
ζωντανεύει στην πιο 
αστραφτερή γιορτή, 
με ευρηματικά παιχνίδια 
φωτός, το αγαπημένο 
Παγοδρόμιο, γιορτινές 
μελωδίες και φυσικά, 
το καθιερωμένο πάρτι 
στην Αγορά!

• Οι εκδηλώσεις με * απαιτούν
προεγγραφή στο SNFCC.org

• Οι εκδηλώσεις με ** είναι με εισιτήριο

• Οι ηλεκτρονικές κρατήσεις για τα
εργαστήρια και τις αθλητικές δράσεις
ακυρώνονται 15’ πριν την έναρξη, εφόσον 
οι κάτοχοί τους δεν έχουν παρουσιαστεί 
στον χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης.

• Για τις εκδηλώσεις με σειρά 
προτεραιότητας, παρακαλούμε να 
βρίσκεστε στον χώρο διεξαγωγής της 
εκδήλωσης 30’ νωρίτερα.

Highlights 
Γιορτινές δράσεις & εργαστήρια

Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο

07.45-09.00 Βασικό μάθημα 
Mat Pilates                                  σ. 27

10.00-11.40 Άθληση στην 3η ηλικία                                          σ. 28

11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 
για άτομα 65+                                          σ. 26

17.00-20.00 Ομαδικό Παιχνίδι 
(Football Skills)                                         σ. 30

18.00-19.15 Βασικό μάθημα Tai Chi                                 σ. 28

18.00-21.00 Άσκηση για όλους                                  σ. 26

18.00-21.40 Τhe Quiet Volume: Ant 
Hampton & Tim Etchells*                                       σ. 20

07.45-09.00 Βασικό μάθημα 
Mat Pilates                                  σ. 27

10.00-11.40 Άθληση στην 3η ηλικία                                          σ. 28

11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 
για άτομα 65+                                          σ. 26

17.00-20.00 Ομαδικό Παιχνίδι 
(Football Skills)                                         σ. 30

18.00-19.15 Βασικό μάθημα Tai Chi                                 σ. 28

18.00-21.00 Άσκηση για όλους                                  σ. 26

18.00-21.40 Τhe Quiet Volume: Ant 
Hampton & Tim Etchells*                                       σ. 20

19.00-20.30 Διάλεξη Bauhaus: 
Δρ. Friedrich von Borries 
Πολιτική του Design - 
Design της Πολιτικής                                      σ. 23

19.00-21.00 Η τέχνη της 
προσωπογραφίας 
(3ος κύκλος)*                                     σ. 18

07.45-09.00 Βασικό μάθημα 
Mat Pilates                                  σ. 27

10.00-11.40 Άθληση στην 3η ηλικία                                          σ. 28

11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 
για άτομα 65+                                          σ. 26

17.00-20.00 Ομαδικό Παιχνίδι 
(Football Skills)                                         σ. 30

17.30-20.30 Μαθήματα Πρώτων 
Βοηθειών                                         σ. 29

18.00-19.15 Βασικό μάθημα Tai Chi                                 σ. 28

18.00-21.00 Άσκηση για όλους                                  σ. 26

18.00-21.40 Τhe Quiet Volume: Ant 
Hampton & Tim Etchells*                                      σ. 20

Αναμετάδοση: 
ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΙΣΝ                                        σ. 23

08.00-09.30 Yoga στο Πάρκο                                                                     σ. 27

11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 
για άτομα 65+                                        σ. 26

17.00-18.15 Qigong 50+                                                                    σ. 29

17.00-19.00 Mini Volley*                               σ. 31

17.00-19.30 Γιορτινές ιστορίες*                               σ. 18

18.00-19.00 Βασικό μάθημα 
Mat Pilates                                                                    σ. 27

18.00-19.50 Άσκηση και Μνήμη                                σ. 27

18.00-21.00 Άσκηση για όλους                                                                   σ. 26

18.00-21.40 Τhe Quiet Volume: Ant 
Hampton & Tim Etchells*                                       σ. 20

19.00-21.00 Mini Basket*                               σ. 31

08.00-09.30 Yoga στο Πάρκο                                                                     σ. 27

11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 
για άτομα 65+                                        σ. 26

17.00-18.15 Qigong 50+                                                                    σ. 29

17.00-19.00 Mini Volley*                               σ. 31

17.00-19.30 Γιορτινές ιστορίες*                                         σ. 18

18.00-19.00 Βασικό μάθημα 
Mat Pilates                                                                    σ. 27

18.00-19.50 Άσκηση και Μνήμη                                σ. 27

18.00-21.00 Άσκηση για όλους                                                                   σ. 26

18.00-21.40 Τhe Quiet Volume: Ant 
Hampton & Tim Etchells*                                       σ. 20

19.00-21.00 Διάλεξη: 
Ο Κάλβος προχθές, 
χθες και σήμερα                                      σ. 17

19.00-21.00 Mini Basket*                               σ. 31

08.00-09.30 Yoga στο Πάρκο                                                                     σ. 27

11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 
για άτομα 65+                                        σ. 26

17.00-18.15 Qigong 50+                                                                    σ. 29

17.00-19.00 Mini Volley*                               σ. 31

17.00-19.30 Γιορτινές ιστορίες*                                         σ. 18

18.00-19.00 Βασικό μάθημα 
Mat Pilates                                                                    σ. 27

18.00-19.50 Άσκηση και Μνήμη                                σ. 27

18.00-21.00 Άσκηση για όλους                                                                   σ. 26

18.00-21.40 Τhe Quiet Volume: Ant 
Hampton & Tim Etchells*                                       σ. 20

19.00-21.00 Mini Basket*                               σ. 31

07.30-08.45 Προχωρημένο 
μάθημα Mat Pilates                                  σ. 27

08.45-10.00 Βασικό μάθημα 
Mat Pilates                                  σ. 27

10.00-11.40 Άθληση στην 3η ηλικία                                           σ. 28

11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 
για άτομα 65+                                          σ. 26

17.00-20.00 Ομαδικό Παιχνίδι 
(Football Skills)                                         σ. 30

17.30-20.30 Εργαστήρια Bauhaus για 
ενήλικες: Σαν στη Σκηνή 
του Bauhaus*                                        σ. 22

18.00-19.30 Yoga στο Πάρκο                                 σ. 27

18.00-21.00 Άσκηση για όλους                                  σ. 26

18.00-21.40 The Quiet Volume: Ant 
Hampton & Tim Etchells*                                σ. 20

19.00-20.15 Προχωρημένο μάθημα 
Tai Chi                                 σ. 28

07.30-08.45 Προχωρημένο 
μάθημα Mat Pilates                                  σ. 27

08.45-10.00 Βασικό μάθημα 
Mat Pilates                                  σ. 27

10.00-11.40 Άθληση στην 3η ηλικία                                           σ. 28

11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 
για άτομα 65+                                          σ. 26

17.00-20.00 Ομαδικό Παιχνίδι 
(Football Skills)                                         σ. 30

18.00-19.30 Yoga στο Πάρκο                                 σ. 27

18.00-21.00 Άσκηση για όλους                                  σ. 26

18.00-21.40 The Quiet Volume: Ant 
Hampton & Tim Etchells*                                σ. 20

19.00-20.15 Προχωρημένο μάθημα 
Tai Chi                                 σ. 28

07.30-08.45 Προχωρημένο 
μάθημα Mat Pilates                                  σ. 27

08.45-10.00 Βασικό μάθημα 
Mat Pilates                                  σ. 27

10.00-11.40 Άθληση στην 3η ηλικία                                           σ. 28

11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 
για άτομα 65+                                          σ. 26

17.00-20.00 Ομαδικό Παιχνίδι 
(Football Skills)                                         σ. 30

16.30-19.30 Μια βόλτα στο Πάρκο με 
τη Λένα Παπαληγούρα*                                         σ. 25

17.30-19.00 Ebru Kids: 
Χριστουγεννιάτικα 
Στιγμιόκουτα*                                        σ. 13

18.00-19.30 Yoga στο Πάρκο                                 σ. 27

18.00-21.00 Άσκηση για όλους                                  σ. 26

18.00-21.40 The Quiet Volume: Ant 
Hampton & Tim Etchells*                                σ. 20

19.00-20.15 Προχωρημένο μάθημα 
Tai Chi                                         σ. 28

08.30-09.45 Βασικό μάθημα Tai Chi                                           σ. 28

08.30-10.00 SNFCC Running Team                                 σ. 28

10.00-13.00 Street Soccer 5Χ5                                          σ. 29

11.30-14.30 Δημιουργούμε όλοι μαζί 
τέχνη: Η ζωγραφική 
βγαίνει στον χώρο                                         σ. 19

11.45-13.00 Δημιουργική Ενόργανη                                         σ. 30

13.00-14.30 Παιχνίδια για οικογένειες                                  σ. 28

13.00-15.00 Mini Handball                                  σ. 30

16.00-17.15 Αθλητικά παιχνίδια                                 σ. 31

16.00-17.15 Δυναμικό Δίαθλο*                                 σ. 31

16.00-19.00 Mini Tennis*                                 σ. 30

18.00-21.40 The Quiet Volume: Ant 
Hampton & Tim Etchells*                                σ. 20

08.30-09.45 Βασικό μάθημα Tai Chi                                           σ. 28

08.30-10.00 SNFCC Running Team                                 σ. 28

10.00-13.00 Street Soccer 5Χ5                                          σ. 29

11.45-13.00 Δημιουργική Ενόργανη                                         σ. 30

12.00-13.00 Η Μεγάλη Πτήση: Μια 
ιστορία για το ΚΠΙΣΝ                                         σ. 21

13.00-14.30 Παιχνίδια για οικογένειες                                  σ. 28

13.00-15.00 Mini Handball                                  σ. 30

16.00-17.15 Αθλητικά παιχνίδια                                 σ. 31

16.00-17.15 Δυναμικό Δίαθλο*                                 σ. 31

16.00-19.00 Mini Tennis*                                 σ. 30

17.00-19.30 Teens Art Studio                                σ. 19

18.00-21.40 The Quiet Volume: Ant 
Hampton & Tim Etchells*                                σ. 20

19.30 SNFCC Sessions: 
Alex Kapranos                                       σ. 07

08.30-09.45 Βασικό μάθημα Tai Chi                                           σ. 28

08.30-10.00 SNFCC Running Team                                 σ. 28

10.00-13.00 Street Soccer 5Χ5                                          σ. 29

11.30-14.30 Δημιουργούμε όλοι μαζί 
τέχνη: Χριστουγεννιάτικα 
Στολίδια                                         σ. 15

11.45-13.00 Δημιουργική Ενόργανη                                         σ. 30

12.00-14.00 Christmas Games                                  σ. 13

12.00-15.00 Χριστουγεννιάτικο 
εργαστήρι μεταξοτυπίας                                 σ. 15

13.00-15.00 Mini Handball                                  σ. 30

16.00-17.15 Δυναμικό Δίαθλο*                                 σ. 31

16.00-19.00 Mini Tennis*                                 σ. 30

18.00-21.40 The Quiet Volume: Ant 
Hampton & Tim Etchells*                                σ. 20
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11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 
για άτομα 65+                                        σ. 26

18.00-21.40 The Quiet Volume: Ant 
Hampton & Tim Etchells*                                          σ. 20

23.00-03.00 DJ Set με τον Eddie Piller
intro/outro set: 
Johny Matto                                 σ. 09

00.00 Show Πυροτεχνημάτων
& Σιντριβανιών                                  σ. 09

00.02 SNF RUN:
2020 FIRST RUN*                                  σ. 08

07.30-08.45 Βασικό μάθημα 
Mat Pilates                                  σ. 27

08.45-10.00 Προχωρημένο 
μάθημα Mat Pilates                                  σ. 27

10.00-11.40 Άθληση στην 3η ηλικία                                                                                                             σ. 28

11.00-14.00 Χριστουγεννιάτικες 
οικογενειακές αποστολές*                                 σ. 14

11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 
για άτομα 65+                                  σ. 26

11.30-13.30 Το Ημερολόγιο
του άι Βασίλη                                σ. 13

14.30-16.00 Αθλητισμός και Τεχνολογία                          σ. 26

17.00-19.30 Βήμα-βήμα στην τέχνη*                         σ. 18

17.00-20.00 Ομαδικό Παιχνίδι 
(Football Skills)                                σ. 30

18.00 Η Ιστορία του 
Καρυοθραύστη**                                                               σ. 05

18.00-19.30 Yoga στο Πάρκο                                σ. 27

18.00-21.40 Τhe Quiet Volume: Ant 
Hampton & Tim Etchells*                                       σ. 20

11.00-14.00 Χριστουγεννιάτικες 
οικογενειακές αποστολές*                                 σ. 14

11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 
για άτομα 65+                                  σ. 26

17.00-19.30 Βήμα-βήμα στην τέχνη*                         σ. 18

18.00 Η Ιστορία του 
Καρυοθραύστη**                                                               σ. 05

18.00-21.40 Τhe Quiet Volume: Ant 
Hampton & Tim Etchells*                                       σ. 20

15.00-20.00 Athens Disco Kidz:
Let's Glow!**                                       σ. 04

18.00-21.40 Τhe Quiet Volume: Ant 
Hampton & Tim Etchells*                                       σ. 20

10.00-13.00 Street Soccer 5Χ5                                          σ. 29

11.00-13.00 Χριστουγεννιάτικος 
Κύκλος Κρουστών για 
Οικογένειες                                                                                                            σ. 14

11.00-15.00 Xmas Walker Race*                                  σ. 13

12.00-14.00 Pétanque                                  σ. 29

13.00-15.00 Mini Handball                                 σ. 30

16.00-19.00 Mini Tennis*                                  σ. 30

18.00 Η Ιστορία του 
Καρυοθραύστη**                                 σ. 05

18.00-21.40 Τhe Quiet Volume: Ant 
Hampton & Tim Etchells*                                       σ. 20
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11.00-13.00 Χριστουγεννιάτικος 
Κύκλος Κρουστών 
για Οικογένειες                                  σ. 14

11.00-14.00 Χριστουγεννιάτικες 
οικογενειακές αποστολές*                                 σ. 14

11.30-13.30 Το Ημερολόγιο 
του άι Βασίλη                                          σ. 13

12.00-13.00 Christmas Magic
Bubble Show                                                                                                            σ. 15

18.00 Η Ιστορία του 
Καρυοθραύστη**                                                                  σ. 05

18.00-21.40 The Quiet Volume: Ant 
Hampton & Tim Etchells*                                  σ. 20

18.00-21.40 Τhe Quiet Volume: Ant 
Hampton & Tim Etchells*                                       σ. 20

29

10.00-13.00 Street Soccer 5Χ5                                          σ. 29

11.00-13.00 Χριστουγεννιάτικος 
Κύκλος Κρουστών για 
Οικογένειες                                  σ. 14

12.00-14.00 Pétanque                                                                                                            σ. 29

13.00-15.00 Mini Handball                                 σ. 30

16.00-17.15 Στιβομαχίες                                  σ. 29

16.00-19.00 Mini Tennis*                                  σ. 30

17.00-19.30 Teens Art Studio                                         σ. 19

18.00 Η Ιστορία του 
Καρυοθραύστη**                                                                  σ. 05

18.00-21.40 Τhe Quiet Volume: Ant 
Hampton & Tim Etchells*                                       σ. 20

05

Δευτέρα ΤρίτηΚυριακή

06 ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

31

11.00-14.00 Χριστουγεννιάτικες 
οικογενειακές αποστολές*                                 σ. 14

11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 
για άτομα 65+                                        σ. 26

11.30-13.30 Το Ημερολόγιο του 
άι Βασίλη                                σ. 13

12.00-14.00 Μαγικές Εικόνες*                                            σ. 12

14.30-16.00 Αθλητισμός και Τεχνολογία                                         σ. 26

18.00 Η Ιστορία του 
Καρυοθραύστη**                                                               σ. 05

18.00-21.40 The Quiet Volume: Ant 
Hampton & Tim Etchells*                                          σ. 20

ΔΕΚ 
IAN 

Όλες τις ημέρες
06.00-00.00  Έκθεση Κυπέλλου 

Σπύρου Λούη                                  σ. 38

10.00-19.30   Ξεναγήσεις στο Πάρκο 
& στο ΚΠΙΣΝ                                  σ. 38

09.00-22.00 Έκθεση Γιάννη 
Ψυχοπαίδη: ΠΟΙΗΤΙΚΑ                                 σ. 16

Τον Δεκέμβριο 
συνεχίζεται 
καθημερινά στο 
ΚΠΙΣΝ η έκθεση 
«ΠΟΙΗΤΙΚΑ» του 
Γιάννη Ψυχοπαίδη.

Ενημερωθείτε για το 
καθημερινό πρόγραμμα 
των Χορογραφημένων 
Σιντριβανιών στο 
Κανάλι του ΚΠΙΣΝ, 
στο SNFCC.org

• Οι εκδηλώσεις με * απαιτούν
προεγγραφή στο SNFCC.org

• Οι εκδηλώσεις με ** είναι με εισιτήριο

• Οι ηλεκτρονικές κρατήσεις για τα
εργαστήρια και τις αθλητικές δράσεις
ακυρώνονται 15’ πριν την έναρξη, εφόσον 
οι κάτοχοί τους δεν έχουν παρουσιαστεί 
στον χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης.

• Για τις εκδηλώσεις με σειρά 
προτεραιότητας, παρακαλούμε να 
βρίσκεστε στον χώρο διεξαγωγής της 
εκδήλωσης 30’ νωρίτερα.

Photo credits:
Cleveland_Sino Chum, Eddie Piller, Λυδία 
Φωτοπούλου, Χρήστος Λούλης, Γιάννης 
Ψυχοπαίδης, Η Μεγάλη Πτήση, absolut 
Medien, Λένα Παπαληγούρα, Catherine 
Ashmore, Μαρία Χειλοπούλου, Ανδρέας 
Σιμόπουλος, Μαριτζένη Τσαγκάρη

Christmas Identity: Odd Bleat
 

ΠΑΡΑΜΟΝΗ 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ: 
ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΤΙ

Τετάρτη Πέμπτη Σάββατο

11.00-14.00 Χριστουγεννιάτικες 
οικογενειακές αποστολές*                                 σ. 14

12.00-13.30 Bubble Parade: 
Ο κήπος των ευχών                                        σ. 15

14.30-16.00 Αθλητισμός και Τεχνολογία                                σ. 26

18.00 Η Ιστορία του 
Καρυοθραύστη**                                                                σ. 05

18.00-21.40 The Quiet Volume: Ant 
Hampton & Tim Etchells*                                         σ. 20

11.00-14.00 Χριστουγεννιάτικες 
οικογενειακές αποστολές*                                 σ. 14

11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 
για άτομα 65+                                σ. 26

12.00-13.00 Christmas Magic 
Bubble Show                                        σ. 15

14.00-15.30 Αθλητισμός και Τεχνολογία                                σ. 26

17.00-19.30 Γιορτινές ιστορίες*                               σ. 18

18.00 Η Ιστορία του 
Καρυοθραύστη**                                                                σ. 05

18.00-21.40 The Quiet Volume: Ant 
Hampton & Tim Etchells*                                         σ. 20

18.00-21.40 Τhe Quiet Volume: Ant 
Hampton & Tim Etchells*                                       σ. 20

12.15 Ζωντανή μετάδοση 
της Πρωτοχρονιάτικης 
Συναυλίας της 
Φιλαρμονικής της
Βιέννης*                                      σ. 10

18.00-21.40 Τhe Quiet Volume: Ant 
Hampton & Tim Etchells*                                       σ. 20

25 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

01 ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

08.30-09.45 Βασικό μάθημα Tai Chi                                           σ. 28

08.30-10.00 SNFCC Running Team                                 σ. 28

10.00-13.00 Street Soccer 5Χ5                                          σ. 29

12.00-14.00 Christmas Games                                  σ. 13

12.00-15.00 Χριστουγεννιάτικο 
εργαστήρι μεταξοτυπίας                                 σ. 15

13.00-15.00 Mini Handball                                  σ. 30

16.00-19.00 Mini Tennis*                                 σ. 30

18.00-21.40 The Quiet Volume: Ant 
Hampton & Tim Etchells*                                σ. 20

08.30-09.45 Βασικό μάθημα Tai Chi                                           σ. 28

08.30-10.00 SNFCC Running Team                                 σ. 28

10.00-13.00 Street Soccer 5Χ5                                          σ. 29

11.45-13.00 Δημιουργική Ενόργανη                                  σ. 30

12.00-13.30 Bubble Parade: 
Ο κήπος των ευχών                                 σ. 15

13.00-14.30 Παιχνίδια για οικογένειες                                  σ. 28

13.00-15.00 Mini Handball                                  σ. 30

16.00-17.15 Αθλητικά παιχνίδια                                 σ. 31

16.00-17.15 Δυναμικό Δίαθλο*                                σ. 31

16.00-19.00 Mini Tennis*                                 σ. 30

18.00-21.40 The Quiet Volume: Ant 
Hampton & Tim Etchells*                                σ. 20

28

04

Παρασκευή

07.30-08.45 Προχωρημένο 
μάθημα Mat Pilates                                  σ. 27

08.45-10.00 Βασικό μάθημα 
Mat Pilates                                  σ. 27

10.00-11.40 Άθληση στην 3η ηλικία                                         σ. 28

11.00-14.00 Χριστουγεννιάτικες 
οικογενειακές αποστολές*                                         σ. 14

11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 
για άτομα 65+                                  σ. 26

14.30-16.00 Αθλητισμός και Τεχνολογία                                          σ. 26

17.00-20.00 Ομαδικό Παιχνίδι 
(Football Skills)                                         σ. 30

17.30-19.00 Ebru Kids: 
Χριστουγεννιάτικα 
Στιγμιόκουτα*                                        σ. 13

18.00-19.30 Yoga στο Πάρκο                                 σ. 27

18.00 Η Ιστορία του 
Καρυοθραύστη**                                                                σ. 05

18.00-21.40 The Quiet Volume: Ant 
Hampton & Tim Etchells*                                σ. 20

19.00-20.15 Προχωρημένο μάθημα 
Tai Chi                                 σ. 28

07.30-08.45 Προχωρημένο 
μάθημα Mat Pilates                                  σ. 27

08.45-10.00 Βασικό μάθημα 
Mat Pilates                                  σ. 27

10.00-11.40 Άθληση στην 3η ηλικία                                         σ. 28

11.00-14.00 Χριστουγεννιάτικες 
οικογενειακές αποστολές*                                         σ. 14

11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 
για άτομα 65+                                  σ. 26

12.00-14.00 Christmas Games                                        σ. 13

14.00-15.30 Αθλητισμός και Τεχνολογία                                         σ. 26

17.00-20.00 Ομαδικό Παιχνίδι 
(Football Skills)                                         σ. 30

17.30-19.00 Ebru Kids: 
Χριστουγεννιάτικα 
Στιγμιόκουτα*                                        σ. 13

18.00-19.30 Yoga στο Πάρκο                                 σ. 27

18.00 Η Ιστορία του 
Καρυοθραύστη**                                                                σ. 05

18.00-21.00 Άσκηση για όλους                                           σ. 26

18.00-21.40 The Quiet Volume: Ant 
Hampton & Tim Etchells*                                σ. 20

19.00-20.15 Προχωρημένο μάθημα 
Tai Chi                                 σ. 28

Highlights 
Γιορτινές δράσεις & εργαστήρια
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Δράσεις αποκλειστικά 
για τα Μέλη του ΚΠΙΣΝ

Χριστούγεννα με Ebru:
Χριστουγεννιάτικες μπάλες και στιγμιόκουτα για το 2020
Χρώματα που πέφτουν στην επιφάνεια του νερού. Γραμμές και σπείρες που σχηματίζουν 
μαγευτικές εικόνες. Αυτή είναι η τέχνη του Ebru, της ζωγραφικής στο νερό, που θα μας 
εμπνεύσει να δημιουργήσουμε μοναδικά έργα και πρωτότυπες χριστουγεννιάτικες μπάλες. 

Στο τέλος του εργαστηρίου θα φτιάξουμε τα δικά μας χριστουγεννιάτικα στιγμιόκουτα, τα 
γυάλινα βαζάκια μέσα στα οποία θα φυλάξουμε τις πιο όμορφες στιγμές του νέου χρόνου!

Παρασκευή 13/12 
18.30-20.30 | ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 11   

Σάββατο 28/12
17.30-19.30 | ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 11

Για ενήλικες | (έως 20 συμμετοχές)

Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Κατερίνα Μόμιτσα, Εικαστικός
Άννα Κωνσταντίνου, Εμψυχώτρια Μη Ανταγωνιστικού Παιχνιδιού 

Με την Κάρτα Μέλους σου 
απολαμβάνεις 10% έκπτωση:

• στους χώρους εστίασης
• στο parking
• στο SNFCC Store

Μοιράσου μαζί μας τα στιγμιότυπα 
από την επίσκεψή σου στο ΚΠΙΣΝ ή τη 
συμμετοχή σου στις εκδηλώσεις Μελών, 
με το hashtag #SNFCCmembers

Eίσαι Μέλος;

Ως μέρος των προνομίων 
τους αλλά και ως ένδειξη 
ευγνωμοσύνης απέναντί τους, 
τα Μέλη του ΚΠΙΣΝ έχουν 
πρόσβαση σε ειδικά σχεδιασμένες 
δράσεις και εκδηλώσεις, 
αποκλειστικά για αυτά. 

Χρήσιμες Πληροφορίες
Όλες οι δράσεις απαιτούν προεγγραφή.

Οι προεγγραφές για τις εκδηλώσεις 
Μελών ανοίγουν κάθε Δευτέρα. 

Οι σύνδεσμοι για τις κρατήσεις και οι 
αναλυτικές ημερομηνίες προεγγραφής 
ανά εκδήλωση αποστέλλονται στα Μέλη 
μέσω του SNFCC Members Newsletter.

Αποκλειστική γραμμή εξυπηρέτησης 
Μελών: 216 809 1010

Members

��

���

SNFCC.org/members #SNFCCmembers

Η τέχνη της προσωπογραφίας (3ος κύκλος)

Η ελληνική και ευρωπαϊκή τέχνη αποτελούν ανεξάντλητη 
πηγή έμπνευσης για τις καλλιτεχνικές αναζητήσεις του Γιάννη 
Ψυχοπαίδη. Από τον Γκόγια έως τον Ρενουάρ κι από τον 
Χατζηκυριάκο-Γκίκα έως τον Μπουζιάνη, ο Γ. Ψυχοπαίδης 
ιχνηλατεί την έκφραση των μορφών, τη συνομιλία τους με το τοπίο 
και την παράδοση, και την αποτυπώνει -μετουσιωμένη- στα δικά 
του έργα.

Στον 3ο κύκλο του εργαστηρίου, συνεχίζουμε την περιπλάνησή 
μας στην Τέχνη μέσα από τα μάτια του Γ. Ψυχοπαίδη. 
Εμβαθύνουμε στην έννοια του πορτρέτου και στις αρχές της 
σχεδίασης (αναλογίες-φωτοσκιάσεις). Δημιουργούμε τις δικές 
μας προσωπογραφίες αγαπημένων μας προσώπων, εκ του 
φυσικού ή από φωτογραφικό υλικό, με μικτές τεχνικές σχεδίου και 
ζωγραφικής με υδατοδιαλυτά υλικά.

Τετάρτη 18/12  
19.00-21.00 | ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 11  
Για ενήλικες | (έως 15 συμμετοχές)

Σχεδιασμός – Υλοποίηση:
Γεωργία Χατζηβασιλειάδη, Εικαστικός - MA ΑΣΚΤ, MFA UCL

Δημιουργώντας με αρωματικά φυτά 
στο μπαλκόνι και τον κήπο
Η πρακτική ενασχόληση με τα αρωματικά φυτά προσφέρει 
ευχαρίστηση, ψυχική ευεξία και μια πρώτη γνωριμία με τον μαγικό 
κόσμο της αρωματικής κουζίνας. Μέσα από το εργαστήριο του 
ΚΠΙΣΝ, θα έχουμε την ευκαιρία να έρθουμε πιο κοντά στη φύση 
και να ανακαλύψουμε όλα όσα μας προσφέρει τόσο απλόχερα.

Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, θα αποκτήσουμε 
ολοκληρωμένη γνώση της καλλιέργειας εποχιακών αρωματικών 
φυτών στο μπαλκόνι και τον κήπο, εμπλουτίζοντας παράλληλα τις 
γευστικές μας επιλογές με νέες μυρωδιές, υφές και χρώματα.

Κυριακή 08/12  
11.00-14.00 | ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ 20  
Για ενήλικες | (έως 30 συμμετοχές)

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

Προτεραιότητα στην κράτηση/προπώληση 
για Μέλη

Παραβάσεις/Βιρτζίνια Γουλφ: Τα Κύματα

Κυριακή 08/12  
17.00 | ΦΑΡΟΣ 11   

1 ημέρα προτεραιότητα στην προπώληση για Μέλη + καλεσμένο | έως 100 θέσεις
Πληροφορίες στη σελ. 11

Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες στον Φάρο
Ε.Τ.Α. Χόφμαν: Η Ιστορία του Καρυοθραύστη

Κυριακή 22/12, 29/12, 05/01
Δευτέρα 23/12, 30/12
Τρίτη 24/12
Πέμπτη 26/12, 02/01 
Παρασκευή 27/12, 03/01  
18.00 | ΦΑΡΟΣ 14  

1 ημέρα προτεραιότητα στην προπώληση για Μέλη + καλεσμένο | έως 50 θέσεις 
ανά παράσταση 
Πληροφορίες στη σελ. 5

Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία της Φιλαρμονικής 
της Βιέννης: Ζωντανή μετάδοση

Τετάρτη 01/01  
12.15 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 13  

Προκρατημένες θέσεις για Μέλη + καλεσμένο | έως 300 θέσεις 
Πληροφορίες στη σελ. 10

Ενημερώσου για το Πρόγραμμα Μελών στο σημείο αποκλειστικής εξυπηρέτησης Μελών 
στην Υποδοχή της ΕΒΕ ή στο SNFCC.org/members
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Ως μέρος των προνομίων 
τους αλλά και ως ένδειξη 
ευγνωμοσύνης απέναντί τους, 
τα Μέλη του ΚΠΙΣΝ έχουν 
πρόσβαση σε ειδικά σχεδιασμένες 
δράσεις και εκδηλώσεις, 
αποκλειστικά για αυτά. 

Χρήσιμες Πληροφορίες
Όλες οι δράσεις απαιτούν προεγγραφή.

Οι προεγγραφές για τις εκδηλώσεις 
Μελών ανοίγουν κάθε Δευτέρα. 

Οι σύνδεσμοι για τις κρατήσεις και οι 
αναλυτικές ημερομηνίες προεγγραφής 
ανά εκδήλωση αποστέλλονται στα Μέλη 
μέσω του SNFCC Members Newsletter.

Αποκλειστική γραμμή εξυπηρέτησης 
Μελών: 216 809 1010

Μοιράσου μαζί μας τα στιγμιότυπα 
από την επίσκεψή σου στο ΚΠΙΣΝ ή τη 
συμμετοχή σου στις εκδηλώσεις Μελών, 
με το hashtag #SNFCCmembers

Eίσαι Μέλος;

Με την Κάρτα Μέλους σου 
απολαμβάνεις 10% έκπτωση:

• στους χώρους εστίασης
• στο parking
• στο SNFCC Store

Members

��

���

Fit Members 
Ένα δυναμικό μάθημα διαλειμματικής άσκησης, σχεδιασμένο σε σταθμούς και 
βασισμένο σε ασκήσεις ενδυνάμωσης, ισορροπίας και βελτίωσης της αερόβιας 
ικανότητας. Η δραστηριότητα δίνει έμφαση στη ροή και τη γρήγορη εναλλαγή των 
ασκήσεων, με στόχο την ενδυνάμωση των μυών και ενισχύοντας την αντοχή στη 
δύναμη μέσω ευχάριστης και διασκεδαστικής ακολουθίας ασκήσεων. 

Τετάρτη 04, 11, 18/12 
08.30-09.45 | ΣΤΙΒΟΣ 6  

Μόνο για Μέλη | Έως 30 συμμετοχές ανά συνάντηση | Ηλικίες 18 έως 65 ετών

Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Σε συνεργασία με την ΕΛΣ

Μπαλέτο ΕΛΣ, Γενική Δοκιμή: Η Λίμνη των Κύκνων 

Παρασκευή 20/12 
19.00 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 13  

Αποκλειστικά για Μέλη + καλεσμένο | έως 100 θέσεις

Αποκλειστικά slots στο Παγοδρόμιο του ΚΠΙΣΝ!

Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή
18.00-18.40

Για Μέλη + καλεσμένο | έως 30 συμμετοχές ανά κύκλο

Αποκλειστικά για Μέλη

The Quiet Volume: Ant Hampton & Tim Etchells

Κάθε Τρίτη
18.00-21.40 | 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΒΕ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ 11  

H συμμετοχή διαρκεί 60 λεπτά - Διαθεσιμότητα ανά 20' 
Για Μέλη και τον καλεσμένο τους | Πληροφορίες στη σελ. 20

ΑΥΤΕΣ
ΤΙΣ
ΓΙΟΡΤΕΣ
ΧΑΡΙΣΕ
ΜΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΜΕΛΟΥΣ
ΔΩΡΟ!
SNFCC.org/members
#SNFCCmembers
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Με αποκλειστική δωρεά:

12.Δεκέμβριος
στο ΚΠΙΣΝ

Κέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Λεωφ. Συγγρού 364,
17674 Kaλλιθέα

Τηλ.: 216 8091000
Email: info@snfcc.org

Στις 30/11, ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύει σε
ένα φαντασμαγορικό απόγευμα! Παγοδρόμιο στο Κανάλι, φωτεινές 
εγκαταστάσεις στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, στολισμένα δέντρα και 
σιντριβάνια που χορεύουν σε εορταστικές μελωδίες δημιουργούν τον 
απόλυτο Χριστουγεννιάτικο προορισμό. Ταυτόχρονα, χριστουγεννιάτικες 
δράσεις συμπληρώνουν τις σταθερές μας εκδηλώσεις και δημιουργούν ένα 
πρόγραμμα όπου υπάρχει, όπως πάντα, κάτι για τον καθένα! Από τις 22/12 
επιστρέφουν οι Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες, με τον μαγικό κόσμο της 
Ιστορίας του Καρυοθραύστη να ζωντανεύει σε σκηνοθεσία του Θωμά 
Μοσχόπουλου. 08/12, Παραβάσεις: Η Λυδία Φωτοπούλου και ο Χρήστος 
Λούλης μας μεταφέρουν στα Κύματα της Βιρτζίνια Γουλφ, με τη σκηνοθετική 
ματιά του Δημήτρη Καραντζά. Στις 14/12, ο frontman των Franz Ferdinand, 
Alex Kapranos, είναι ο καλεσμένος  των εορταστικών SNFCC Sessions, ενώ, 
μία μέρα μετά, οι νεαροί μουσικοί του El Sistema Greece μαζί με τους Dirty 
Athens Brass Band μας περιμένουν με ένα εορταστικό ρεπερτόριο. Και, 
βέβαια, το ταξίδι στο εικαστικό σύμπαν του Γιάννη Ψυχοπαίδη, αλλά και της 
σχολής του Bauhaus συνεχίζεται με ομιλίες και εργαστήρια. 31/12: H Παραμονή 
Πρωτοχρονιάς στο ΚΠΙΣΝ είναι, όπως κάθε χρονιά, μια μοναδική εμπειρία! 
DJ πάρτι με πολύ χορό από τον Eddie Piller, ο πρώτος αγώνας της νέας 
χρονιάς SNF RUN: 2020 FIRST RUN, φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα, 
σιντριβάνια που χορεύουν σε αγαπημένους ρυθμούς και πάνω απ’ όλα, η πιο 
εορταστική διάθεση σας περιμένουν!

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύει και πάλι με την 
αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). 12.

Δεκέμβριος
2019

Πρόγραμμα 
Εκδηλώσεων

Ο Χριστουγεννιάτικος
κόσμος του ΚΠΙΣΝ
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