
7 DAYS CHALLENGE
Members’ Edition

25/12- Day 1:
Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ζωντάνεψε στις οθόνες μας, με οικο-
δεσπότη τον Φοίβο Δεληβοριά και την παρέα του! Χιλιάδες φωτάκια άναψαν 
περιμετρικά του καναλιού, τα συντριβάνια παρουσίασαν νέες χορογραφίες, ενώ οι 
φωτεινές εγκαταστάσεις πήραν και πάλι την θέση τους στο Πάρκο Σταύρος Νιάρ-
χος. Συντονιστείτε στο snfcc.org και απολαύστε την εκδήλωση ξανά!

26/12 - Day 2: 
Θέατρο ή συναυλία; Καταργούμε την απόσταση μέσα από τη μαγεία του θεά-
τρου, του τραγουδιού και της μουσικής. Επιλέξτε μία συναυλία από την διαδικτυα-
κή σειρά συναυλιών μας εδώ ή ένα έργο δραματοποιημένης ανάγνωσης, από την 
σειρά των Παραβάσεων εδώ και εδώ.
Για ακόμη πιο Χριστουγεννιάτικη διάθεση, παρακολουθήστε την συναυλία της 
Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ - Χριστούγεννα με μουσικές της αυτο-
κρατορικής Βιέννης, εδώ.

27/12 - Day 3: 
Φτιάξτε την δική σας playlist με τις αγαπημένες μας μελωδίες. Εμπνευστείτε από 
την playlist των χορογραφημένων συντριβανιών του ΚΠΙΣΝ, που θα βρείτε εδώ. 
Εσείς ποια κομμάτια θα επιλέγατε για τα «δικά» σας συντριβάνια;
Επισκεφθείτε το Ψηφιακό Αναγνωστήριο της ΕΒΕ (https://ereading.nlg.gr), 
φτιάξτε την λίστα με τα 12 βιβλία που θα θέλατε να διαβάσετε κάθε μήνα του 
2021, και μοιραστείτε την με τους αγαπημένους σας!

Αντλώντας έμπνευση από τις δράσεις του ΚΠΙΣΝ, ετοιμάσαμε ειδικά για τα Μέλη 
μας, ένα ξεχωριστό 7ήμερο challenge για την εβδομάδα των Χριστουγέννων και 
της Πρωτοχρονιάς. Μένουμε σπίτι, αλλά γιορτάζουμε όλοι μαζί. Δραστηριοποιού-
μαστε, ανταλλάσσουμε ιδέες, εξελισσόμαστε, γεμίζουμε το σπίτι και την διάθεσή 
μας με δημιουργικότητα και όμορφες στιγμές!
Φέτος τις γιορτές, τι θα μπορούσε να μας κάνει καλύτερη παρέα;
Το 1ο #SNFCCMemberschallenge, ξεκινάει!

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHpWgkyskRgvQUjzYPeC5hiERYq9sF8kp
https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLHpWgkyskRgvNO4PCx_GA_fsGB7v3psIO
https://soundcloud.com/user-548266615/sets/as8yhb38g5gc
https://www.snfcc.org/Cosmos_ERTxmas
https://www.snfcc.org/fountains
https://ereading.nlg.gr/
https://www.snfcc.org/


28/12 - Day 4: 
Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το 3ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ της με τίτλο 
«Η μουσική του λόγου», σε καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργου Κουμεντάκη. Το φεστι-
βάλ απαρτίζεται από πέντε ιδιαίτερες ιστορίες μικρού μήκους, που θα προβληθούν 
online. Επιλέξτε εδώ την προβολή της αρεσκείας σας, και καλή απόλαυση!

29/12- Day 5:
Σήμερα το πρόγραμμα έχει μελέτη! Ανακαλύψτε τα μυστικά του Κήπου, της αρχι-
τεκτονικής, της άθλησης, ακόμα και τρόπους για να παραμένετε ψυχικά ανθεκτικοί 
το διάστημα της πανδημίας, μέσα από τις Διαλέξεις που έλαβαν χώρα στο ΚΠΙΣΝ!
Ενημερωθείτε για την έννοια της προσβασιμότητας και της συμπερίληψης ΑμεΑ, 
διαβάζοντας εδώ ή παρακολουθώντας το παρακάτω video.

30/12- Day 6:
Μένουμε σπίτι δε σημαίνει μένουμε αδρανείς! Υοga, Pilates, Tai Chi ή Αερόβια 
άσκηση. Αφιερώστε λίγο χρόνο στο εαυτό σας. Διαλέξτε ένα προγράμματα άσκη-
σης του ΚΠΙΣΝ, και υποδεχθείτε το νέο έτος με σωματική υγεία και ευεξία!

31/12- Day 7:
Αλλαγή Χρονιάς μαζί μας! Το #SNFCCMemberschallenge, δεν θα μπορούσε να 
κλείνει, με ωραιότερο τρόπο…
Την τελευταία του ημέρα, σας προσκαλούμε να έρθετε μαζί μας, στην πιο εορτα-
στική, διαδικτυακή γιορτή! Έχουμε οργανώσει και υποδεχόμαστε όλοι μαζί, μέσα 
από τις οθόνες μας, την νέα χρονιά: ευχόμαστε ένα 2021 γεμάτο χαμόγελα, υγεία 
και ευτυχία �
Αυτή την τελευταία ημέρα του 2020, και την πρώτη ημέρα της νέας χρονιάς, θα 
είναι χαρά μας να την μοιραστούμε, έστω και από απόσταση, με την κοινότητα των 
Μελών μας.
Συντονιστείτε εδώ SNFCC.org!

• Oλοκληρώσατε το σύνολο ή μέρος των 
δοκιμασιών; Στείλτε μας τις σκέψεις ή και τις 
δημιουργίες σας στο members@snfcc.org, ή 
μοιραστείτε τις στα social media χρησιμοποιώντας 
το hashtag #SNFCCmembers!

• Καθώς η πλειοψηφία των εκδηλώσεων θα είναι 
διαθέσιμες online, οι ημερομηνίες του Members 
challenge είναι ενδεικτικές, και μπορείτε να το 
ολοκληρώσετε όποτε επιθυμείτε!

https://www.nationalopera.gr/enalaktiki-skini/oles-oi-parastaseis-enallaktikis-skinis/item/3561-i-mousiki-tou-logou?fbclid=IwAR21eYFKTEkaPOZTDI8NeAIahU1AJKKpAgATq4aLH68TEFbTo8TvTQB1KwM
https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLHpWgkyskRgsExSei5MVn8qJkFD-j7_vO
https://www.snfcc.org/accessibility
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=py83KeVUmyk&feature=youtu.be
https://www.snfcc.org/athlisi-sto-spiti
https://www.snfcc.org/athlisi-sto-spiti
https://www.snfcc.org/



