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Μουσική σελ.6-11

Προβολές σελ.10-17

∆ραστηριότητες για παιδιά σελ.18-23

∆ραστηριότητες για ενήλικες σελ. 24-31

Εκθέσεις σελ.32-33

Ξεναγήσεις σελ. 44

Κέντρο Πολιτισµού 
Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος

Λεωφ. Συγγρού 364
17674 Kaλλιθέα

216 8091000
info@snfcc.org

/SNFCC

#SNFCC

Παραθέρισε µαζί µας!

08.2017

∅ιοργάνωση:

Με αποκλειστική δωρεά:
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Ευχαριστούμε, όμως, και τους εκατοντάδες εθελοντές, 
εμψυχωτές, καλλιτέχνες, τεχνικούς και άλλους 
συνεργάτες, εσωτερικούς και εξωτερικούς, συνοδοιπόρους 
σε αυτή την προσπάθεια, καθώς επίσης και την Εθνική 
Πινακοθήκη και το Renzo Piano Building Workshop για τη 
συνεργασία μας στη διοργάνωση δύο υπέροχων εκθέσεων 
στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ τον τελευταίο χρόνο, όπως και 
τη ΜΚΕ Αναγέννηση & Πρόοδος για την υποστήριξη των 
προγραμμάτων άθλησης, ψυχαγωγίας και ευεξίας που 
υλοποιούμε στις εγκαταστάσεις μας.

Ευχαριστούμε τέλος, όλους τους συνεργάτες μας που μας 
βοηθούν να κρατάμε το ΚΠΙΣΝ καθαρό, ασφαλές και 
προσβάσιμο.

Μέσα σε αυτόν το χρόνο, ζήσαμε, όλοι μαζί, καθημερινά, 
στιγμές ουσίας και χαλάρωσης, εμπειρίες προσωπικές και 
συλλογικές, αποδεικνύοντας ότι το Κέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αποτελεί έναν προορισμό 
πολιτισμού, ψυχαγωγίας και μάθησης για όλους 
ανεξαιρέτως, χωρίς διακρίσεις, και το κυριότερο, έναν 
ανοιχτό, κοινό τόπο.

12 μήνες συνεχούς λειτουργίας. Χιλιάδες στιγμιότυπα. 
Εκατομμύρια καινούργιοι φίλοι.

Ο πρώτος χρόνος ήταν η αρχή.

Συνεχίζουμε, κάθε μέρα, να δημιουργούμε νέες στιγμές 
και εμπειρίες και σας περιμένουμε. Ξανά και ξανά.

Πριν από ένα χρόνο, στις 16 Αυγούστου 2016, το Κέντρο 
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) άνοιξε τις 
πόρτες του στο κοινό.

Για αυτό τον ένα χρόνο θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο 
ευχαριστώ σε όλους εσάς που, με την καθημερινή 
σας παρουσία και συμμετοχή, κάνατε το χώρο αυτό 
πραγματικά δικό σας. 

Μέσα σε αυτούς τους 12 μήνες γνωριμίας, υποδεχθήκαμε 
σχεδόν 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες που ήρθαν να 
ανακαλύψουν τις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και το 
Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, αλλά και να συμμετάσχουν 
στις περισσότερες από 2.500 ανοιχτές εκδηλώσεις μας: 
αθλητισμός, μουσική, τέχνη, εργαστήρια για παιδιά  
και ενήλικες. 

Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε το  Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος, γατί χάρη στην αποκλειστική του δωρεά 
μπορούμε και διοργανώνουμε όλες αυτές τις χιλιάδες 
ανοιχτές και ελεύθερες σε όλους δράσεις. 

Γνωριζόμαστε  
πια ένα χρόνο!
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Καλοκαίρι σημαίνει θερινό σινεμά και το Park Your Cinema, 
τιμώντας το παρελθόν αλλά και την ιστορική ταυτότητα του 
γαλλικού σινεμά, παρουσιάζει μερικά από τα φιλμ που το 
σφράγισαν, με την υπογραφή θρυλικών σκηνοθετών όπως 
ο Jean-Luc Godard, ο François Truffaut, ο Louis Malle και ο 
Jacques Tati. Ακόμα, το Park Your Cinema Kids περιμένει και 
τους μικρούς επισκέπτες με κινηματογραφικές εκπλήξεις!

Όπως πάντα, δημοφιλείς υπαίθριες δραστηριότητες όπως 
ιστιοπλοΐα, καγιάκ, παιχνίδια για όλη την οικογένεια, 
air hoop dance και πολλά άλλα μας περιμένουν σε 
διαφορετικά σημεία του ΚΠΙΣΝ, ενώ μας υποδέχονται και 
τα νέα σημεία εστίασης που λειτουργούν από τον Ιούνιο. 

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

Τον Αύγουστο, τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού, το 
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συμπληρώνει 
ένα χρόνο λειτουργίας και προσκαλεί όσους βρίσκονται 
στην Αθήνα να παραθερίσουν μαζί μας με μουσική, 
αθλητισμό, προβολές ταινιών και δημιουργικά εργαστήρια.

Με τις θερινές νύχτες να μας καλούν έξω, η μουσική 
ξεχύνεται σε διαφορετικά μέρη του ΚΠΙΣΝ. Τον Αύγουστο 
ολοκληρώνεται από τον Βασίλη Ντοκάκη στον Λαβύρινθο 
η σειρά μουσικών εκδηλώσεων που εγκαινιάστηκε τον 
Μάιο, με τίτλο Microclimata. Κάθε μήνα, ένας διαφορετικός 
καλλιτέχνης μας περίμενε σε ένα απροσδόκητο σημείο του 
ΚΠΙΣΝ δημιουργώντας ένα μουσικό και ηχητικό μικροκλίμα. 

Παράλληλα, στο απόγειο του καλοκαιριού επιστρέφουν 
δυο αγαπημένες μουσικές ενότητες: Οι Jazz Διαχρονίες 
παρουσιάζουν στα Πανοραμικά Σκαλιά το Christos Rafalides 
Trio: Near & Dear για να μας ταξιδέψει με ήχους αυτής της 
ελεύθερης μουσικής γλώσσας, ενώ στις 26 Αυγούστου, 
στο Ξέφωτο, το ΚΠΙΣΝ καλωσορίζει και πάλι τη σειρά 
συναυλιών Parklife με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών να 
πλημμυρίζει το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος με αγαπημένες 
μελωδίες από γνωστά μιούζικαλ!

Αύγουστος 
στο ΚΠΙΣΝ



54

Focus:
Λαβύρινθος
Ο Λαβύρινθος ως σχεδιαστικό μοτίβο αποτελεί σύμβολο 
ενότητας και σύγκλισης προς ένα κεντρικό σημείο. Οι 
πρώτες σχετικές αναφορές εντοπίζονται κατά το 1500 π.Χ. 
σε πήλινη πλάκα που βρέθηκε κοντά στην Κνωσό, ενώ η 
μυθολογία θέλει την Αριάδνη να βοηθάει με το Μίτο της 
το Θησέα να βγει από το λαβύρινθο του Μινώταυρου. 

Ο Λαβύρινθος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του 
Πάρκου Σταύρος Νιάρχος. Φυτεμένος με γρασίδι και 
περιστοιχισμένος από ελιές, αποτελεί έναν κυκλικό, 
καταπράσινο χώρο ηρεμίας, τον οποίο οι επισκέπτες 
συναντούν ακολουθώντας τα Δυτικά Μονοπάτια. Αυτά τα 
φυσικά χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με την τοποθεσία 
του, σε ένα σχετικά πιο απομονωμένο και ταυτόχρονα 
υπερυψωμένο σημείο του Πάρκου, συνθέτουν το 
ιδανικό περιβάλλον για απόδραση από τους βιαστικούς 
ρυθμούς της καθημερινότητας. Σε αντίθεση με τους 
τρισδιάστατους λαβύρινθους που στόχος τους είναι ο 
αποπροσανατολισμός, στο μονοδιάστατο λαβύρινθο 
του ΚΠΙΣΝ υπάρχει μόνο ένα μονοπάτι που οδηγεί προς 
το κέντρο. Ο Λαβύρινθος καλεί τους επισκέπτες να 
περιπλανηθούν μέσα του και να σταματήσουν για λίγο το 
χρόνο. 

Γνωρίζετε ότι… 

• Κατά τη διάρκεια του φετινού Summer Nostos Festival  
 στο χώρο του Λαβυρίνθου διεξήχθησαν οι  
 παραστάσεις της ομάδας STREB EXTREME ACTION  
 της πολυβραβευμένης χορογράφου Elizabeth Streb,  
 ενώ ο Garry Kasparov αναμετρήθηκε με σκακιστές  
 10-12 ετών σε έναν σιμουλτανέ αγώνα σκάκι;

•   Ο λαβύρινθος χρησιμοποιήθηκε στην Ελλάδα ως μοτίβο 
 για δημόσιες και χορευτικές τελετές και απεικονίζεται  
 σε αρχαία ελληνικά νομίσματα;

•   Πολλά νοσοκομεία διαθέτουν λαβυρίνθους στους  
 εξωτερικούς χώρους, ώστε οι ασθενείς να βρίσκουν  
 ηρεμία και γαλήνη περιδιαβαίνοντας;

 

Τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού αναζωογονείστε  
σώμα και μυαλό με μαθήματα Yoga (σελ. 19, 24) και Tai-Chi 
(σελ. 27) και απολαύστε τη μαγεία του εγκατάστασης ήχου 
και εικόνας στα Microclimata 4 στις 25/08 (σελ. 8-9).

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

Ο Christos Rafalides (Χρήστος Ραφαηλίδης) σπούδασε 
κρουστά στην Ελλάδα και Jazz Vibraphone Performance 
στη Βοστώνη και στη Νέα Υόρκη. Είναι ο ιδρυτής της 
Manhattan Vibes, ένα συγκρότημα με πολυάριθμες 
εμφανίσεις σε διάσημες αίθουσες της Νέας Υόρκης, όπως 
το Blue Note, το Jazz Standard, το Smoke Jazz Club και το 
Dizzy's Club Coca Cola.

Έχει εμφανιστεί με το μουσικό σχήμα Jazz at Lincoln 
Center Orchestra (JLCO), με σολίστ τον Wynton Marsalis 
και έχει περιοδεύσει με την ορχήστρα που δημιουργήθηκε 
για την εκτέλεση του έργου Epitaph του Charles Mingus, με 
τη συμμετοχή του μπασίστα Christian McBride και υπό τη 
διεύθυνση του Gunther Schuller. Ακόμη, έχει συμμετάσχει 
σε ηχογραφήσεις με το Harmonie Ensemble/New York 
και στην ηχογράφηση του χριστουγεννιάτικου single της 
Chaka Khan.

Μαζί με τον μπασίστα Gianluca Renzi από την Ιταλία  
και τον drummer Mauricio Zotarreli από τη Βραζιλία, 
αποτελούν το Christos Rafalides Trio. Οι τρεις τους θα 
παρουσιάσουν στο ΚΠΙΣΝ τη νέα τους δουλειά, Near 
& Dear, που περιέχει κομμάτια από το Great American 
Songbook (jazz standrads) αλλά και συνθέσεις του ίδιου 
του Ραφαηλίδη, προσφέροντας μία πολυσυλλεκτική 
εμπειρία ρυθμού και μελωδίας που ισορροπεί μεταξύ 
λυρισμού, πάθους, γνώσης και δεξιοτεχνίας.

Τετάρτη 02/08
21.00

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Christos Rafalides Trio: 
Near & Dear
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Την Παρασκευή 25 Αυγούστου, ο Βασίλης Ντοκάκης 
ολοκληρώνει τη θερινή ενότητα Microclimata 
παρουσιάζοντας μια κυκλική ηχητική και φωτιστική 
εγκατάσταση στον Λαβύρινθο του ΚΠΙΣΝ.
Με κεντρικό άξονα ένα virtual modular συνθεσάιζερ  
που σχεδίασε και ανέπτυξε ο ίδιος ο Ντοκάκης 
ξεδιπλώνει ένα ατέρμονα μελωδικό και 
«μουσικοθεραπευτικό περιβάλλον» ειδικά 
προσαρμοσμένο στη μορφορολογία του Λαβύρινθου. 
  
Βασίλης Ντοκάκης
Ο Βασίλης Ντοκάκης είναι αυτοδίδακτος 
μουσικοσυνθέτης και παραγωγός. Ενεργό μέλος των  
No Clear Mind, Fleeting Sun και The Running Blue 
Orchestra, περιοδεύει με τον Theodore και έχει 
υπογράψει παραγωγές των Nalyssa Green, Melentini, 
Leon of Athens κ.α.

Microclimata 4

Βασίλης Ντοκάκης 

Παρασκευή 25/08
21.30

ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Microclimata
Τον Αύγουστο ολοκληρώνεται η σειρά μουσικών 
εκδηλώσεων που εγκαινιάστηκε τον Μάιο, με τίτλο 
Microclimata. Κάθε μήνα, ήχοι από διαφορετικούς 
καλλιτέχνες και ατμοσφαιρικοί φωτισμοί δημιουργούν  
ένα μικροκλίμα σ’ ένα απροσδόκητο σημείο του ΚΠΙΣΝ, 
με σκοπό να ορίσουν μια ιδιαίτερη συνθήκη, το δικό  
τους ηχοτοπίο.

Σύλληψη, σχεδιασμός: Γιάννης Ιασωνίδης
Σχεδιασμός φωτισμών: Στέλλα Κάλτσου

4
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Parklife:
Μιούζικαλ
στο Πάρκο
Σειρά συναυλιών στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Το ΚΠΙΣΝ καλωσορίζει και πάλι το Parklife, τη σειρά 
συναυλιών στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, προσκαλώντας 
το κοινό σε μία μοναδική εμπειρία όπου η μουσική 
επενδύει τη φύση και η φύση εμπλουτίζει τη μουσική 
εμπειρία.

Επιστροφή στο κλεινόν άστυ με μια διαφορετική συναυλία 
από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών: Aγαπημένες 
μελωδίες από γνωστά μιούζικαλ θα πλημμυρίσουν το 
Πάρκο Σταύρος Νιάρχος! Αποσπάσματα από το West 
Side Story, το Φάντασμα της Όπερας, το Σικάγο, το South 
Pacific και το Girl Crazy, από συνθέτες όπως ο Leonard 
Bernstein, o George Gershwin και ο Andrew Lloyd 
Webber, θα ενθουσιάσουν μικρούς και μεγάλους που θα 
μπορέσουν απολαύσουν τη συναυλία ξαπλωμένοι  
στο Ξέφωτο.

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, είναι το αρχαιότερο 
ορχηστρικό μουσικό σύνολο στην Ελλάδα και 
ένα κορυφαίο συμφωνικό σχήμα με πολυδιάστατη 
δραστηριότητα. Ειδικά για τη συναυλία στο Ξέφωτο, 
την Ορχήστρα θα διευθύνει ο διακεκριμένος 
αρχιμουσικός Βλαδίμηρος Συμεωνίδης, ενώ οι νέοι 
και ταλαντούχοι Βάσια Ζαχαροπούλου και Σπύρος 
Κλείσσας θα ερμηνεύσουν κλασικά τραγούδια όπως 
το The Music of the Night και το I Could Have Danced  
All Night.

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

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Σάββατο 26/08
20.30

ΞΕΦΩΤΟ

1
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Park Your
Cinema:
Τhe French
Connection
Πριν από τη δημοφιλία (ή όχι) των εύπεπτων γαλλικών 
κομεντί που κατακλύζουν τον προγραμματισμό των 
θερινών σινεμά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, 
οι κινηματογραφόφιλοι κάποιων άλλων δεκαετιών 
απολάμβαναν συχνότερα (και κατ’ επανάληψη, ετησίως) 
μερικά από τα κλασικά αριστουργήματα που μας έδωσε  
ο γαλλικός κινηματογράφος. 

Το Park Your Cinema, τιμώντας εκείνο το παρελθόν αλλά 
και την ιστορική ταυτότητα αυτής της κινηματογραφίας, 
καλωσορίζει μερικά από τα φιλμ που χαρακτήρισαν 
τη γλώσσα του σινεμά της Γαλλίας, με την υπογραφή 
θρυλικών σκηνοθετών όπως ο Jean-Luc Godard, ο 
François Truffaut, ο Louis Malle και ο Jacques Tati. Με την 
υποστήριξη της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα και 
του Institut Français της Αθήνας, ο Αύγουστος στο ΚΠΙΣΝ 
μιλά γαλλικά διά στόματος μεγάλων stars, συνοδεία 
μουσικών θεμάτων του Georges Delerue που στοίχειωσαν 
κυριολεκτικά την παγκόσμια παραγωγή, μέχρι και σήμερα.

Ας είναι αυτός ο «γαλλικός σύνδεσμος» μια πιθανή πρώτη 
ευκαιρία για το νεότερο κοινό να θαυμάσει σε μεγάλη 
οθόνη το μεγαλείο τόσο σημαντικών δημιουργών, πόσω 
μάλλον να συγκινήσει για πολλοστή φορά και τους θεατές 
που σεβάστηκαν αυτά τα έργα εδώ και τόσες δεκαετίες. 
Είναι μια κληρονομιά πολιτισμού ουσιαστική, στην οποία 
θα επιστρέφουμε ξανά και ξανά…

Ηλίας Φραγκούλης

Προτείνεται οι επισκέπτες να έχουν μαζί τους  
εντομοαπωθητικό, ψάθα, κουβέρτα ή άλλο ύφασμα  
για το έδαφος.
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Αμερικανός παραγωγός προσλαμβάνει τον Fritz Lang (αυτοπροσώπως!) 
για να σκηνοθετήσει μια εκδοχή της Οδύσσειας του Ομήρου, αλλά 
οι καλλιτεχνικές τους διαφωνίες γύρω από το σενάριο φέρνουν στο 
προσκήνιο έναν συγγραφέα που βιώνει την επερχόμενη διάλυση του 
γάμου του. Παραλληλισμοί ζωής και Τέχνης (που ξεπουλιέται) σε ένα 
από τα πιο cult έργα του Godard, διασκευή του βιβλίου Il Disprezzo 
του Alberto Moravia, με την πανέμορφη Brigitte Bardot να δυναμιτίζει 
την οθόνη από σεξουαλικότητα. Τα λαμπερά σε Technicolor κάδρα του 
Raoul Coutard συναρπάζουν ακόμη, ειδικά στις σκηνές που γυρίστηκαν 
στο αρχιτεκτονικό αριστούργημα της Casa Malaparte, στο νησί  
του Capri.                                          

Σκηνοθεσία: Jean-Luc Godard

Η Περιφρόνηση 
Le mépris (1963)

Παρασκευή 04/08
21.00

ΞΕΦΩΤΟ

Ο Jules, ένας ντροπαλός συγγραφέας από την Αυστρία, και ο Γάλλος 
φίλος του Jim, γνωρίζουν την Catherine, μία παρορμητική και απόλυτα 
ελεύθερη στο πνεύμα, κοπέλα. Μοιραία, θα δημιουργηθεί ένα 
ερωτικό τρίγωνο, μποέμικο αλλά και τραγικό ταυτόχρονα, με φόντο 
την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το τρίτο φιλμ που 
σκηνοθέτησε ο Truffaut μοιάζει με μια εγκυκλοπαίδεια της γλώσσας του 
σινεμά, αναμειγνύοντας σχεδόν κάθε γνώριμο στιλ στην αφήγησή του. 
Σταθμός για τη γαλλική σχολή της nouvelle vague, περιέχει ένα από τα 
διασημότερα και πλέον υποδειγματικά score του Georges Delerue, με 
τη Jeanne Moreau να τραγουδά (και να κάνει παγκόσμια επιτυχία) το 
κλασικό Le Tourbillon.                                                           

Σκηνοθεσία: François Truffaut

Ζιλ και Τζιμ  
Jules et Jim (1962)

Παρασκευή 11/08
21.00

ΞΕΦΩΤΟ

1

1
1

Ένα παράνομο ζευγάρι στήνει το τέλειο έγκλημα. Η νύχτα, όμως, 
παίζει μαζί του τα χειρότερα παιχνίδια, με τον εραστή να παγιδεύεται 
στο ασανσέρ της επιχείρησης του συζύγου, γεγονός που αυτονόητα 
καταρρίπτει κάθε προσχεδιασμένο άλλοθι. Παρίσι σε μαύρο και 
άσπρο, η νύχτα που φέρνει μαζί της μονάχα σκιερά συναισθήματα και 
ο Malle να βρίσκει τον αγαπημένο του «ήρωα» στο ίδιο το σκοτάδι, 
το οποίο ζευγαρώνει ιδανικά με τις moody συνθέσεις του Miles Davis 
και τονίζει τις ειρωνικές συμμετρίες της πλοκής καθ’ οδόν προς την 
καταστροφή. Η απόλυτη αμφισβήτηση των κλισέ του αμερικανικού noir 
σε ένα από τα σημαντικότερα ντεμπούτα για σκηνοθέτη στην ιστορία 
του σινεμά.                                                                         

Σκηνοθεσία: Louis Malle

Ασανσέρ για Δολοφόνους  
Ascenseur pour l’échafaud (1958)

Παρασκευή 18/08
21.00

ΞΕΦΩΤΟ

1

Ο ταχυδρόμος ενός μικρού χωριού, πραγματικός περίγελως για τους 
κατοίκους του, ονειρεύεται να εκμοντερνίσει τις μεθόδους εργασίας 
του και να γίνει ακόμη ταχύτερος, στα πρότυπα των Αμερικανών 
συναδέλφων του που παρακολουθεί σε επίκαιρα της εποχής, με 
μοναδικό «εργαλείο» το ποδήλατό του. Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία 
που σκηνοθέτησε ο Tati αναπτύσσει την ιδέα του μικρομηκάδικου 
L'Ecole des Facteurs (1947), με τον κεντρικό ήρωα να φέρει κάποια 
από τα χαρακτηριστικά που θα συναντήσουμε αργότερα και στα φιλμ 
του κυρίου Hulot. Το χιούμορ του Tati εστιάζει σε εικόνα και ήχους 
που ξεκαρδίζουν, αδιαφορώντας για το διάλογο, σήμα κατατεθέν σε 
ολόκληρη τη φιλμογραφία του.                                                                       

Σκηνοθεσία: Jacques Tati

Μέρα Γιορτής   
Jour de fête (1949)

Παρασκευή 25/08
21.00

ΞΕΦΩΤΟ

Park your Cinema

THE FRENCH CONNECTION
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Park your Cinema

KIDS

Ένα δωδεκάχρονο αγόρι πρέπει να βρει το μοναδικό πράγμα που θα 
συγκινήσει το κορίτσι των ονείρων του: ένα αληθινό δέντρο! Βασισμένο 
σε ένα από τα πιο… πολιτικά παραμύθια του Dr. Seuss, το Λόραξ 
αποτελεί μια όσο το δυνατόν πιο παιδιάστικη αλληγορία για τα κακά του 
καταναλωτισμού εις βάρος του περιβάλλοντος. Η κοινωνία του φιλμ 
απεικονίζει μια μορφή επόμενης μέρας μετά το τέλος κάθε φυσικού 
στοιχείου στον πλανήτη, με τον άνθρωπο να κατοικεί σε πλαστικές 
πόλεις και, ενίοτε, ν’ αγοράζει οξυγόνο σε μπουκάλι, για να αισθανθεί 
το φρέσκο αέρα του παρελθόντος!                                         

Σκηνοθεσία: Chris Renaud, Kyle Balda

Λόραξ 
The Lorax (2012)

Σάββατο 05/08
21.00

ΞΕΦΩΤΟ

Διαβολικός πειρατής από τις πέρα, μακρινές θάλασσες κλέβει την 
επτασφράγιστα φυλασσόμενη συνταγή της λιχουδιάς Καβουροπάτι, 
αναγκάζοντας τον Μπομπ Σφουγγαράκη να τα βρει με το μέγα 
αντίζηλό του, τον Πλαγκτόν, και να διορθώσουν το κακό. Ακόμα πιο 
σουρεαλιστική συνέχεια των περιπετειών του αγαπημένου animated 
ήρωα, που βγαίνει πια και στο… γήινο σύμπαν, μπερδεύοντας 
το κινούμενο σχέδιο με την πραγματικότητα! Έγινε η πέμπτη 
μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του 2015 για φιλμ του είδους του, 
επιβεβαιώνοντας το ακλόνητο σουξέ του Μπομπ.                                                         

Σκηνοθεσία: Paul Tibbitt, Mike Mitchell

Μπομπ Σφουγγαράκης:  
Έξω απ τ́α Νερά του   
The SpongeBob Movie:  
Sponge Out of Water (2015)

Σάββατο 12/08
21.00

ΞΕΦΩΤΟ

1

1
1

Το γαλατικό χωριό του Αστερίξ και του Οβελίξ καλά κρατεί, ελεύθερο 
και πέραν των εξουσιών της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και του 
Καίσαρα. Ο τελευταίος επιχειρεί ακόμη μια (απέλπιδα) απόπειρα να το 
κατακτήσει και… χτίζει υπερπολυτελή αποικία δίπλα του, με σκοπό να 
τους κάνει να ζηλέψουν τη ρωμαϊκή κουλτούρα. Το 17ο της ομότιτλης 
σειράς βιβλίων comics ζωντανεύει για τη μεγάλη οθόνη για πρώτη 
φορά με την τεχνική του 3D animation, εξελίσσοντας την τεράστια 
κληρονομιά των καλλιτεχνών René Goscinny και Albert Uderzo.                                                                     

Σκηνοθεσία: Louis Clichy, Alexandre Astier

Αστερίξ: Η Κατοικία των Θεών  
Asterix: The Mansions of the Gods (2014)

Σάββατο 19/08
21.00

ΞΕΦΩΤΟ

Ένας άσημος εργάτης - ανθρωπάκι Lego ανακαλύπτει κατά λάθος ένα 
μαγικό τουβλάκι και θεωρείται ξαφνικά ως ένας εκλεκτός από τους 
σούπερ ήρωες ενός κρυφού, επαναστατικού υποκόσμου που έχει για 
σκοπό την πτώση του τυραννικού Κυβερνήτη ενός φανταστικού… Lego 
σύμπαντος! Μια απίστευτη φαντασμαγορία ψηφιακού animation και των 
γνωστών παιχνιδοφιγούρων με άπειρες κινηματογραφικές αναφορές 
που ξεκινούν από σύμβολα των comics (όπως ο Batman ή ο Superman) 
και φτάνουν μέχρι και τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών!                                                                      

Σκηνοθεσία: Phil Lord, Christopher Miller

Η Ταινία Lego    
The Lego Movie (2014)

Σάββατο 26/08
21.00

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

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Yoga για παιδιά
Σάββατο 05, 19, 
26/08

19.00-20.00 

Για παιδιά 4-12 ετών

ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Δραστηριότητες για παιδιά

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

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

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Αθλητικά Παιχνίδια  
Τετάρτη 02, 09, 16,  
23, 30/08             
19.00-20.30

Για παιδιά  
5-15 ετών

(έως 60 συμμετοχές)

ΞΕΦΩΤΟ

Δραστηριότητες για παιδιά

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

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

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Παιχνίδια για οικογένειες
Σάββατο 05, 12, 19, 
26/08  
18.30-20.00

Για παιδιά 4-9 ετών και 
τους γονείς τους

(έως 50 συμμετοχές ανά 
πρόγραμμα)

ΞΕΦΩΤΟ

1

1

Πόσο καλά στοχεύετε; Θέτετε στόχους; Ηρεμία, 
συγκέντρωση, σταθερότητα, καλή όραση και σιγουριά στη 
λήψη αποφάσεων θα αποτελέσουν τα βασικά στοιχεία 
επίτευξης των στόχων που σας περιμένουν σε αυτό το 
τουρνουά, μέσα από διασκεδαστικά ατομικά παιχνίδια 
στόχευσης.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Τουρνουά ευστοχίας
Κυριακή 27/08  
18.00-20.30

Για ηλικίες 4-65 ετών

ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ

Προτείνεται οι συμμετέχοντες να έχουν μαζί 
τους εντομοαπωθητικό.

17
4
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Δραστηριότητες για παιδιά

ΦΥΣΗ
Δραστηριότητες για παιδιά

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

Καγιάκ στο Κανάλι 
Το πρόγραμμα, βασισμένο στο περιεχόμενο και στη δομή 
των προγραμμάτων της Ομοσπονδίας Κανόε Καγιάκ, 
στοχεύει στη γνωριμία μικρών και μεγάλων με το καγιάκ 
ενώ συγχρόνως δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να 
γνωρίσουν το ΚΠΙΣΝ κωπηλατώντας!

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Σάββατο 05,  
19, 26/08               
Κυριακή 06,  
20, 27/08

17.30-20.00

Για παιδιά 12+ και 
ενήλικες

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

KANAΛΙ

Τετάρτη 02, 09, 
16, 23, 30/08            
Παρασκευή 04, 11, 18, 
25/08

16.00-17.00  
(17+ και ενήλικες)

17.00-18.00  
(12-17 ετών) 

18.00-19.00  
(9-12 ετών)

19.00-20.00  
(6-9 ετών)

20.00-21.00  
(17+ και ενήλικες)

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

KANAΛΙ

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

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου 

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι 
Τετάρτη 02, 09, 
16, 23, 30/08                 
19.00-20.30  

Για παιδιά 5-9 ετών

(έως 20 συμμετοχές)

ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

Τον Αύγουστο, τα χρώματα, οι μυρωδιές των λουλουδιών 
και των λαχανικών, οι γεύσεις και οι ήχοι των εντόμων, μας 
συνεπαίρνουν. Οι κηπουροί του Πάρκου αναλαμβάνουν 
δράση, συλλέγουν φασολάκια, ντομάτες, πεπόνια, 
καρπούζια, πιπεριές και αγγούρια από τον Λαχανόκηπο 
του ΚΠΙΣΝ. Ένα συναρπαστικό ταξίδι αναζήτησης, 
παρατήρησης και ανακάλυψης, με οδηγό το παιχνίδι, 
ξεκινά!

Οι συμμετέχοντες να έχουν απαραίτητα μαζί τους καπέλο 
και νερό.

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

Οι Κηπουροί του Πάρκου

Προτείνεται οι συμμετέχοντες να έχουν μαζί 
τους εντομοαπωθητικό.

16

16

20
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Δραστηριότητες για παιδιά

ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ
Δραστηριότητες για παιδιά

ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ

Κύκλος εργαστηρίων για παιδιά όλων των ηλικιών, τα οποία 
εξερευνούν και αποτυπώνουν ζωγραφικά σχήματα, χρώματα 
και μορφές, σε ένα εργαστήριο ελεύθερης δημιουργικής 
απασχόλησης, με αφορμή  το χρωματιστό κόσμο του 
Αυστριακού ζωγράφου και αρχιτέκτονα Friedensreich 
Hundertwasser!

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Χριστίνα Τσινισιζέλη, Eικαστικός 

Ελεύθερη Δημιουργική Απασχόληση: 
Αρχιτεκτονική… με τέχνη!

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

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

Με το 1, με το 2, με το 3…
Ξεκινάμε! 

Πέμπτη 03, 10, 17,  
24, 31/08            
19.00-20.00 

Για παιδιά 1-3 ετών με 
τους γονείς τους

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

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ 
ΚΗΠΟΣ

Τρίτη 01, 08, 
22, 29/08                    
18.00-21.00 

Για παιδιά όλων των 
ηλικιών και τους γονείς 
τους

(έως 30 συμμετοχές 
ανά 30’)

ΒΕΡΑΝΤΑ ΦΑΡΟΥ

Σάββατο 05, 
12, 19, 26/08                  
19.30-20.30 

Για παιδιά 5-8 ετών και 
τους γονείς τους

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ 
ΚΗΠΟΣ

Ένα αυτοσχέδιο παιχνίδι μνήμης για όλη την οικογένεια! 
Τα παιδιά αποτυπώνουν τις καλοκαιρινές τους αναμνήσεις 
σε λευκό χαρτόνι, οι ζωγραφιές επαναλαμβάνονται και 
ανακατεύονται και έτσι δημιουργείται το γνωστό σε όλους 
παιχνίδι μνήμης και η διασκέδαση ξεκινά!

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Playroom

Μνήμες καλοκαιριού (memory game)

Προτείνεται οι συμμετέχοντες να έχουν μαζί 
τους εντομοαπωθητικό.

10

10

14
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Δραστηριότητες για ενήλικες

ΑΘΛΗΤΙΣΜOΣ & ΕΥΕΞIΑ

Το πρόγραμμα, βασισμένο στο περιεχόμενο και στη δομή 
των προγραμμάτων της Ομοσπονδίας Κανόε Καγιάκ, 
στοχεύει στη γνωριμία μικρών και μεγάλων με το καγιάκ 
ενώ συγχρόνως δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να 
γνωρίσουν το ΚΠΙΣΝ κωπηλατώντας!

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος 

Καγιάκ στο Κανάλι 
Σάββατο 05,  
19, 26/08                
Κυριακή 06,  
20, 27/08                   
17.30-20.00

Για παιδιά 12+  
και ενήλικες

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

KANAΛΙ

Δραστηριότητες για ενήλικες

ΑΘΛΗΤΙΣΜOΣ & ΕΥΕΞIΑ

Καθημερινά, 07.30-09.30 και 18.30-21.30, έμπειροι 
καθηγητές φυσικής αγωγής βρίσκονται στους χώρους των 
υπαίθριων οργάνων, δίνουν συμβουλές και καλές πρακτικές 
και αξιολογούν τη φυσική κατάσταση των ασκούμενων.  
Οι προπονητές μπορούν ακόμη να σχεδιάσουν 
εξατομικευμένα προγράμματα αερόβιας άσκησης, μυϊκής 
ενδυνάμωσης, ασκησιολόγια ευλυγισίας και αποθεραπείας 
για όσους το επιθυμούν. 

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας

Δεύτερα-Παρασκευή 

*Στις 14/08 θα υπάρχει 
Σύμβουλος μόνο 7.30-
9.00 ενώ στις 15/8  
το πρόγραμμα δεν θα 
πραγμοτοποιηθεί. 

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

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Mat Pilates
Δευτέρα 07, 21, 28/08   
8.00-9.00  

Τετάρτη 02, 09, 
16, 23, 30 /08                        
8.00-9.00             
19.00-20.00        
20.00-21.00

Πέμπτη 03, 10, 
17, 24, 31/08                    
19.00-20.00            
20.00-21.00 

Παρασκευή 04, 
11, 18, 25/08                    
8.00-9.00

ΞΕΦΩΤΟ

Με τη yoga συνδέουμε την κινητικότητα του σώματος 
με την πνευματική διεργασία και με ήπιες πρακτικές που 
περιλαμβάνουν αναπνοές, asanas και χαλάρωση. Μέσω της 
ήρεμης και ελεγχόμενης αναπνοής, επιτυγχάνεται ηρεμία, 
αυτοέλεγχος και αυτοσυγκέντρωση και αναπτύσσεται η 
θετική σκέψη. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φορούν άνετα 
ρούχα, να φέρουν το δικό τους στρώμα yoga καθώς και 
μία κουβερτούλα για να καλύψουν το σώμα τους κατά τη 
διάρκεια της χαλάρωσης.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Yoga στο Πάρκο  
Δευτέρα 07, 14, 21*, 
28*/08 
19.00-20.30

Τρίτη 01*, 08, 22*,  
29*/08 
8.00-9.30

Πέμπτη 03*, 10, 17, 
24, 31/08 
8.00-9.30

Παρασκευή 04*, 11, 
18, 25/08 
19.00-20.30

ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ
*ΞΕΦΩΤΟ

1

1 4
Προτείνεται οι συμμετέχοντες να έχουν μαζί 
τους εντομοαπωθητικό.

16



2726

Δραστηριότητες για ενήλικες

ΑΘΛΗΤΙΣΜOΣ & ΕΥΕΞIΑ

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

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Tai Chi 
Τρίτη 01, 08*, 
22, 29/08                          
19.30-20.45

Σάββατο 05, 
19*, 26*/08                    
8.30-9.45

ΞΕΦΩΤΟ 
*ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Δραστηριότητες για ενήλικες

ΑΘΛΗΤΙΣΜOΣ & ΕΥΕΞIΑ

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

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι
Τετάρτη 02, 09, 
16, 23, 30/08                     
Παρασκευή 04, 11, 18, 
25/08

16.00-17.00  
(17+ και ενήλικες)

17.00-18.00  
(12-17 ετών) 

18.00-19.00  
(9-12 ετών)

19.00-20.00  
(6-9 ετών)

20.00-21.00  
(17+ και ενήλικες)

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

KANAΛΙ

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

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος 

Petanque 
Σάββατο 05, 19, 26/08                   
18.00-20.00

ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ

1 4

Πόσο καλά στοχεύετε; Θέτετε στόχους; Ηρεμία, 
συγκέντρωση, σταθερότητα, καλή όραση και σιγουριά στη 
λήψη αποφάσεων θα αποτελέσουν τα βασικά στοιχεία 
επίτευξης των στόχων που σας περιμένουν σε αυτό το 
τουρνουά, μέσα από διασκεδαστικά ατομικά παιχνίδια 
στόχευσης.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Τουρνουά ευστοχίας
Κυριακή 27/08  
18.00-20.30

Για ηλικίες 4-65 ετών

ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ

Προτείνεται οι συμμετέχοντες να έχουν μαζί 
τους εντομοαπωθητικό.

16

17

17
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Δραστηριότητες για ενήλικες Δραστηριότητες για ενήλικες

ΦΥΣΗΧΟΡΟΣ

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

Θα υπάρχουν διαθέσιμα χούλα χουπ για τους 
συμμετέχοντες.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Sunny Diz

Open Air Hoop Dance
Εργαστήριο χορού με χούλα χουπ 

Δευτέρα 07/08 
19.30-21.00 

(έως 20 συμμετοχές) 

ΝΟΤΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

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

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

Θεραπευτικοί κήποι

Τρίτη 01, 08, 
22, 29/08                  
19.00-20.00

Για άτομα ηλικίας 65+

(έως 15 συμμετοχές)

ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

Προτείνεται οι συμμετέχοντες να έχουν μαζί 
τους εντομοαπωθητικό.

3
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Η προκαταρτική μελέτη της φύσης γίνεται από τους καλλιτέχνες 
με τη μορφή «σπουδής», δηλαδή σχεδιαστικών σημειώσεων. 
Έτσι και εμείς σε αυτό το εργαστήριο, ακολουθώντας τα βήματα 
των υπαιθριστών του 19ου αιώνα (Σχολή της Μπαρμπιζόν 
και Ιμπρεσιονιστές όπως οι Degas, Renoir, Monet, Van 
Gogh, Courbet), παρατηρούμε τη μορφολογία του Πάρκου, 
αποτυπώνουμε τα παιχνιδίσματα του φωτός και γνωρίζουμε 
βασικές τεχνικές του ελεύθερου σχεδίου χρησιμοποιώντας 
αποκλειστικά ξηρά, μη υδατοδιαλυτά υλικά (κάρβουνο, γραφίτη, 
ξυλομπογιές, λαδοπαστέλ κ.λπ.) σε χαρτί.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Γεωργία Χατζηβασιλειάδη, 
Εικαστικός ΜΑ, ΜFA

Στα βήματα του Μονέ:  
Σχέδιο στο Πάρκο!

Τετάρτη 02, 
09, 16, 23/08                    
17.30-19.30

(έως 15 συμμετοχές)

Σημείο εκκίνησης:      
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΒΕ

Δραστηριότητες για ενήλικες

ΤEXNΟΛΟΓΙΑ 
Δραστηριότητες για ενήλικες

ΤΕΧΝΕΣ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ

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

Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 65+
Δευτέρα, Τετάρτη, 
Παρασκευή            
11.00-12.00          
14.00-15.00             
(για αρχάριους)

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

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

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Εμπνευσμένοι από εικόνες πορτραίτων του Μοντερνισμού 
με έντονα τα στοιχεία της αφαίρεσης,  θα μεταμορφώσουμε 
ένα άσπρο βαμβακερό T-Shirt σε ένδυμα υψηλής ραπτικής. 
Οι συμμετέχοντες, με ειδικά χρώματα για υφάσματα, θα 
σχεδιάσουν και θα ζωγραφίσουν το πορτραίτο της αρεσκείας 
τους και με βασικά υλικά ραπτικής (κλωστή, βελόνα, ψαλίδι, 
κουμπιά, χάντρες) και την τεχνική του patchwork,  
θα δημιουργήσουν τα T-Shirt τους.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: 
Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος,  
Κατερίνα Ζαφειροπούλου, Εικαστικοί

Creative Accessories Workshops
T-Shirts: Αφιέρωμα στην προσωπογραφία 
του Μοντερνισμού

Δευτέρα 07/08 
18.30-21.30 

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

ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΒΕ

11

11
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Το Ασημένιο Κύπελλο που εμπνεύστηκε και σχεδίασε ο 
Michel Bréal για τον Πρώτο Μαραθωνιονίκη, τον Έλληνα 
Σπύρο Λούη, και το οποίο του απονεμήθηκε κατά τους 
πρώτους Σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα, 
το 1896, εκτίθεται μόνιμα στο ΚΠΙΣΝ. Το ιστορικό 
κειμήλιο αγοράστηκε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
σε δημοπρασία του οίκου Christie’s όταν διατέθηκε προς 
πώληση από τον εγγονό του δρομέα. Η απόκτηση του 
Κυπέλλου συνοδεύτηκε από την άμεση δέσμευση του 
Ιδρύματος να το καταστήσει προσιτό στο ευρύ κοινό και να 
το μοιραστεί με όλους, εκθέτοντάς το μόνιμα στο ΚΠIΣΝ 
μετά την ολοκλήρωσή του. Έως τότε, περισσότεροι από 
3.500.000 επισκέπτες είχαν ήδη την ευκαιρία να δουν το 
Κύπελλο από κοντά, κατά τη φιλοξενία του στο Μουσείο 
της Ακρόπολης και στο Ολυμπιακό Μουσείο στη Λωζάνη.

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

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

Κύπελλο
Σπύρου Λούη

Γιάννης
Μπεχράκης

Δευτέρα-Κυριακή
06.00-00.00

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΠΙΣΝ

Εκθέσεις

Δευτέρα-Κυριακή
06.00-00.00

2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΒΕ

11 18



Εκδηλώσεις              Δραστηριότητες για παιδιά               Δραστηριότητες για ενήλικεςΗμερολόγιο Αυγούστου
Οι εκδηλώσεις με * απαιτούν προεγγραφή 

στο SNFCC.org/events

Τρίτη 01/08

Αθλητισμός &  
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας (σελ.25)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός &  
Ευεξίa

Yoga στο Πάρκο (σελ.24) 08.00-09.30 ΞΕΦΩΤΟ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 
65+ (σελ.30) (για προχωρημένους)

11.00-12.00
14.00-15.00 &
18.00-19.00

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Τέχνες &  
Χειροτεχνίες

Ελεύθερη Δημιουργική
Απασχόληση: Αρχιτεκτονική…με 
τέχνη! παιδιά και γονείς (σελ.23)

18.00-21.00 ΒΕΡΑΝΤΑ  
ΦΑΡΟΥ

Φύση Θεραπευτικοί Κήποι 65+ (σελ.29) 19.00-20.00 ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Tai-Chi (σελ.27) 19.30-20.45 ΞΕΦΩΤΟ

Εκθέσεις Έκθεση Φωτογραφίας  
Γιάννη Μπεχράκη (σελ. 32)

06.00-00.00 2ος ΌΡΟΦΟΣ ΕΒΕ 

Εκθέσεις Έκθεση Κυπέλλου  
Σπύρου Λούη (σελ. 33)

06.00-00.00 ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΠΙΣΝ 

Ξεναγήσεις Ξεναγήσεις Πληροφορίες στη 
σελ. 44

Τετάρτη 02/08

Αθλητισμός &  
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας (σελ.25)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Mat Pilates (σελ.24) 08.00-09.00,  
19.00-20.00 &  
20.00-21.00

ΞΕΦΩΤΟ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 
65+ (σελ.30) (για αρχάριους)

11.00-12.00
14.00-15.00 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Αθλητισμός &  
Ευεξία

Ιστιοπλοΐα στο Kανάλι*  
(σελ.20, 26)

16.00-17.00 (17+ και ενήλικες) 
17.00-18.00 (12-17 ετών) 
18.00-19.00 (9-12 ετών)
19.00-20.00 (6-9 ετών)
20.00-21.00 (17+ και ενήλικες)

ΚΑΝΑΛΙ

Τέχνες & 
Χειροτεχνίες

Στα βήματα του Μονέ:
Σχέδιο στο Πάρκο! (σελ.31)

17.30-19.30 ΠΥΡΓΟΣ 
ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΒΕ

Αθλητισμός &  
Ευεξία

Αθλητικά Παιχνίδια  
5-15 ετών (σελ.19)

19.00-20.30 ΞΕΦΩΤΟ

Φύση Κηπουροί του Πάρκου 5-9 ετών (σελ.21) 19.00-20.30 ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

Jazz Chronicles Christos Rafalides Trio  
Near & Dear (σελ.7)

21.00 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ

Πέμπτη 03/08

Αθλητισμός &  
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας (σελ.25)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός &  
Ευεξίa

Yoga στο Πάρκο (σελ.24) 08.00-09.30 ΞΕΦΩΤΟ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 
65+ (σελ.30) (για προχωρημένους)

11.00-12.00
14.00-15.00 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Τέχνες &  
Χειροτεχνίες

Με το 1, με το 2, με το 3...Ξεκινάμε!* 
παιδιά 1-3 ετών με τους γονείς τους (σελ.22)

19.00-20.00 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ 
ΚΗΠΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Mat Pilates (σελ.24) 19.00-20.00 &  
20.00-21.00

ΞΕΦΩΤΟ

Σάββατο 05/08

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Tai-Chi (σελ.27) 08.30-09.45 ΞΕΦΩΤΟ

Αθλητισμός &  
Ευεξίa

Καγιάκ στο Κανάλι*
παιδιά 12+ & ενήλικες (σελ.20, 25)

17.30-20.00 ΚΑΝΑΛΙ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Petanque (σελ.26) 18.00-20.00 ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Παιχνίδια για οικογένειες παιδιά 4-9 
ετών με τους γονείς τους (σελ.18)

18.30-20.00 ΞΕΦΩΤΟ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Yoga για παιδιά 4-12 ετών (σελ.19) 19.00-20.00 ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Τέχνες &  
Χειροτεχνίες

Μνήμες καλοκαιριού παιδιά 5-8 ετών 
με τους γονείς τους (σελ.23)

19.30-20.30 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ 
ΚΗΠΟΣ

Park your cinema: 
KIDS

Λόραξ / The Lorax (σελ.16) 21.00 ΞΕΦΩΤΟ

Παρασκευή 04/08

Αθλητισμός &  
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας (σελ.25)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Mat Pilates (σελ.24) 08.00-09.00 ΞΕΦΩΤΟ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 
65+ (σελ.30) (για αρχάριους)

11.00-12.00
14.00-15.00 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Αθλητισμός &  
Ευεξία

Ιστιοπλοΐα στο Kανάλι*  
(σελ.20, 26)

16.00-17.00 (17+ και ενήλικες)
17.00-18.00 (12-17 ετών) 
18.00-19.00 (9-12 ετών)
19.00-20.00 (6-9 ετών)
20.00-21.00 (17+ και ενήλικες)

ΚΑΝΑΛΙ

Αθλητισμός &  
Ευεξίa

Yoga στο Πάρκο (σελ.24) 19.00-20.30 ΞΕΦΩΤΟ

Park your cinema:
French Connection

Η περιφρόνηση /
Le Mepris (σελ.14)

21.00 ΞΕΦΩΤΟ
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Κυριακή 06/08

Αθλητισμός &  
Ευεξίa

Καγιάκ στο Κανάλι*
παιδιά 12+ και ενήλικες (σελ.20,25)

17.30-20.00 ΚΑΝΑΛΙ

Δευτέρα 07/08

Αθλητισμός &  
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας (σελ.25)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Mat Pilates (σελ.24) 08.00-09.00 ΞΕΦΩΤΟ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 
65+ (σελ.30) (για αρχάριους)

11.00-12.00
14.00-15.00 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Τέχνες & 
Χειροτεχνίες

Creative Accessories Workshops
T-Shirts: Αφιέρωμα στην προσωπογραφία 
του Μοντερνισμού (σελ.31)

18.30-21.30 ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΒΕ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Yoga στο Πάρκο (σελ.24) 19.00-20.30 ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Χορός Open Air Hoop Dance: Εργαστήριο 
χορού με χούλα χουπ (σελ.28)

19.30-21.00 ΝΟΤΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

Τρίτη 08/08

Αθλητισμός &  
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας (σελ.25)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός &  
Ευεξίa

Yoga στο Πάρκο (σελ.24) 08.00-09.30 ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 
65+ (σελ.30) (για προχωρημένους)

11.00-12.00
14.00-15.00 &
18.00-19.00

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Τέχνες &  
Χειροτεχνίες

Ελεύθερη Δημιουργική
Απασχόληση: Αρχιτεκτονική… 
με τέχνη! παιδιά και γονείς (σελ.23)

18.00-21.00 ΒΕΡΑΝΤΑ  
ΦΑΡΟΥ

Φύση Θεραπευτικοί Κήποι 65+ (σελ.29) 19.00-20.00 ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Tai-Chi (σελ.27) 19.30-20.45 ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Τετάρτη 09/08

Αθλητισμός &  
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας (σελ.25)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Mat Pilates (σελ.24) 08.00-09.00, 19.00-20.00 
& 20.00-21.00

ΞΕΦΩΤΟ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 
65+ (σελ.30) (για αρχάριους)

11.00-12.00
14.00-15.00 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Αθλητισμός &  
Ευεξία

Ιστιοπλοΐα  
στο Kανάλι* (σελ.20,26)

16.00-17.00 (17+ και ενήλικες)
17.00-18.00 (12-17 ετών) 
18.00-19.00 (9-12 ετών)
19.00-20.00 (6-9 ετών)
20.00-21.00 (17+ και ενήλικες)

ΚΑΝΑΛΙ

Τέχνες & 
Χειροτεχνίες

Στα βήματα του Μονέ:
Σχέδιο στο Πάρκο! (σελ.31)

17.30-19.30 ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 
ΕΒΕ

Αθλητισμός &  
Ευεξία

Αθλητικά παιχνίδια 5-15 ετών 
(σελ.19)

19.00-20.30 ΞΕΦΩΤΟ

Φύση Κηπουροί του Πάρκου 5-9 ετών 
(σελ.21)

19.00-20.30 ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

Πέμπτη 10/08

Αθλητισμός &  
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας (σελ.25)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός &  
Ευεξίa

Yoga στο Πάρκο (σελ.24) 08.00-09.30 ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 
65+ (σελ.30) (για προχωρημένους)

11.00-12.00
14.00-15.00 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Τέχνες &  
Χειροτεχνίες

Με το 1, με το 2, με το 3...
Ξεκινάμε!* παιδιά 1-3 ετών με τους 
γονείς τους (σελ.22)

19.00-20.00 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ 
ΚΗΠΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Mat Pilates (σελ.24) 19.00-20.00 &  
20.00-21.00

ΞΕΦΩΤΟ

Παρασκευή 11/08

Αθλητισμός &  
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας (σελ.25)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Mat Pilates (σελ.24) 08.00-09.00 ΞΕΦΩΤΟ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 
65+ (σελ.30) (για αρχάριους)

11.00-12.00
14.00-15.00 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Αθλητισμός &  
Ευεξία

Ιστιοπλοΐα  
στο Kανάλι*  
(σελ.20, 26)

16.00-17.00 (17+ και ενήλικες)
17.00-18.00 (12-17 ετών) 
18.00-19.00 (9-12 ετών)
19.00-20.00 (6-9 ετών)
20.00-21.00 (17+ και ενήλικες)

ΚΑΝΑΛΙ

Αθλητισμός &  
Ευεξίa

Yoga στο Πάρκο (σελ.24) 19.00-20.30 ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Park your cinema: 
French Connection

Ζιλ και Τζιμ / Jules et Jim  (σελ.14) 21.00 ΞΕΦΩΤΟ



Εκδηλώσεις              Δραστηριότητες για παιδιά               Δραστηριότητες για ενήλικεςΗμερολόγιο Αυγούστου
Οι εκδηλώσεις με * απαιτούν προεγγραφή 

στο SNFCC.org/events

Σάββατο 12/08

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Παιχνίδια για οικογένειες παιδιά 4-9 
ετών με τους γονείς τους (σελ.18)

18.30-20.00 ΞΕΦΩΤΟ

Τέχνες &  
Χειροτεχνίες

Μνήμες καλοκαιριού παιδιά 5-8 ετών με 
τους γονείς τους (σελ.23)

19.30-20.30 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ 
ΚΗΠΟΣ

Park your  
cinema: KIDS

Μπομπ Σφουγγαράκης /  
The SpongeBob Movie (σελ.16)

21.00 ΞΕΦΩΤΟ

Δευτέρα 14/08

Αθλητισμός &  
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης υγείας 
και ευεξίας (σελ.25)

07.30-09.30 ΣΤΙΒΟΣ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 65+ 
(σελ.30) (για αρχάριους)

11.00-12.00
14.00-15.00 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Αθλητισμός &  
Ευεξίa

Yoga στο Πάρκο (σελ.24) 19.00-20.30 ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Τετάρτη 16/08

Αθλητισμός &  
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης υγείας 
και ευεξίας (σελ.25)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Mat Pilates (σελ.24) 08.00-09.00, 19.00-20.00 
& 20.00-21.00

ΞΕΦΩΤΟ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 65+ 
(σελ.30) (για αρχάριους)

11.00-12.00
14.00-15.00 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Αθλητισμός &  
Ευεξία

Ιστιοπλοΐα στο Kανάλι*  
(σελ.20, 26)

16.00-17.00 (17+ και ενήλικες)
17.00-18.00 (12-17 ετών) 
18.00-19.00 (9-12 ετών)
19.00-20.00 (6-9 ετών)
20.00-21.00 (17+ και ενήλικες)

ΚΑΝΑΛΙ

Τέχνες & 
Χειροτεχνίες

Στα βήματα του Μονέ:
Σχέδιο στο Πάρκο! (σελ.31)

17.30-19.30 ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 
ΕΒΕ

Αθλητισμός &  
Ευεξία

Αθλητικά Παιχνίδια 5-15 ετών (σελ.19) 19.00-20.30 ΞΕΦΩΤΟ

Φύση Κηπουροί του Πάρκου 5-9 ετών (σελ.21) 19.00-20.30 ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

Πέμπτη 17/08

Αθλητισμός &  
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης υγείας 
και ευεξίας (σελ.25)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός &  
Ευεξίa

Yoga στο Πάρκο (σελ.24) 08.00-09.30 ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 65+ 
(σελ.30) (για προχωρημένους)

11.00-12.00
14.00-15.00 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Τέχνες &  
Χειροτεχνίες

Με το 1, με το 2, με το 3...Ξεκινάμε!* 
παιδιά 1-3 ετών με τους γονείς τους (σελ.22)

19.00-20.00 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ 
ΚΗΠΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Mat Pilates (σελ.24) 19.00-20.00 &  
20.00-21.00

ΞΕΦΩΤΟ

Παρασκευή 18/08

Αθλητισμός &  
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας (σελ.25)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Mat Pilates (σελ.24) 08.00-09.00 ΞΕΦΩΤΟ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 
65+ (σελ.30) (για αρχάριους)

11.00-12.00
14.00-15.00 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Αθλητισμός &  
Ευεξία

Ιστιοπλοΐα  
στο Kανάλι*  
(σελ.20, 26)

16.00-17.00 (17+ και ενήλικες)
17.00-18.00 (12-17 ετών) 
18.00-19.00 (9-12 ετών)
19.00-20.00 (6-9 ετών)
20.00-21.00 (17+ και ενήλικες)

ΚΑΝΑΛΙ

Αθλητισμός &  
Ευεξίa

Yoga στο Πάρκο (σελ.24) 19.00-20.30 ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Park your cinema: 
French Connection

Ασανσέρ για Δολοφόνους / 
Ascenseur pour l’ Echafaud (σελ.15)

21.00 ΞΕΦΩΤΟ

Σάββατο 19/08

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Tai-Chi (σελ.27) 08.30-09.45 ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Αθλητισμός &  
Ευεξίa

Καγιάκ στο Κανάλι*
παιδιά 12+ και ενήλικες (σελ.20,25)

17.30-20.00 ΚΑΝΑΛΙ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Petanque (σελ.26) 18.00-20.00 ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Παιχνίδια για οικογένειες παιδιά 4-9 
ετών με τους γονείς τους (σελ.18)

18.30-20.00 ΞΕΦΩΤΟ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Yoga για παιδιά 4-12 ετών (σελ.19) 19.00-20.00 ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Τέχνες &  
Χειροτεχνίες

Μνήμες καλοκαιριού παιδιά 5-8 ετών 
με τους γονείς τους (σελ.23)

19.30-20.30 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ 
ΚΗΠΟΣ

Park your  
cinema: KIDS

Αστερίξ: Η Κατοικία των Θεών 
Asterix: The Mansions of Gods (σελ.17)

21.00 ΞΕΦΩΤΟ

Κυριακή 20/08

Αθλητισμός &  
Ευεξίa

Καγιάκ στο Κανάλι*
παιδιά 12+ και ενήλικες (σελ.20,25)

17.30-20.00 ΚΑΝΑΛΙ

Δευτέρα 21/08

Αθλητισμός &  
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας (σελ.25)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Mat Pilates (σελ.24) 08.00-09.00 ΞΕΦΩΤΟ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 
65+ (σελ.30) (για αρχάριους)

11.00-12.00
14.00-15.00 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Αθλητισμός &  
Ευεξίa

Yoga στο Πάρκο (σελ.24) 19.00-20.30 ΞΕΦΩΤΟ
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Τρίτη 22/08

Αθλητισμός &  
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης υγείας 
και ευεξίας (σελ.25)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός &  
Ευεξίa

Yoga στο Πάρκο (σελ.24) 08.00-09.30 ΞΕΦΩΤΟ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 65+ 
(σελ.30) (για προχωρημένους)

11.00-12.00, 14.00-15.00 
& 18.00-19.00

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Τέχνες &  
Χειροτεχνίες

Ελεύθερη Δημιουργική
Απασχόληση: Αρχιτεκτονική…με τέχνη!
παιδιά και γονείς (σελ.23)

18.00-21.00 ΒΕΡΑΝΤΑ  
ΦΑΡΟΥ

Φύση Θεραπευτικοί Κήποι 65+ (σελ.29) 19.00-20.00 ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Tai-Chi (σελ.27) 19.30-20.45 ΞΕΦΩΤΟ

Τετάρτη 23/08

Αθλητισμός &  
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης υγείας 
και ευεξίας (σελ.25)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Mat Pilates (σελ.24) 08.00-09.00, 19.00-20.00 
& 20.00-21.00

ΞΕΦΩΤΟ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 65+ 
(σελ.30) (για αρχάριους)

11.00-12.00
14.00-15.00 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Αθλητισμός &  
Ευεξία

Ιστιοπλοΐα  
στο Kανάλι*  
(σελ.20,26)

16.00-17.00 (17+ και ενήλικες)
17.00-18.00 (12-17 ετών) 
18.00-19.00 (9-12 ετών)
19.00-20.00 (6-9 ετών)
20.00-21.00 (17+ και ενήλικες)

ΚΑΝΑΛΙ

Τέχνες & 
Χειροτεχνίες

Στα βήματα του Μονέ:
Σχέδιο στο Πάρκο! (σελ.31)

17.30-19.30 ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 
ΕΒΕ

Αθλητισμός &  
Ευεξία

Αθλητικά Παιχνίδια 5-15 ετών (σελ.19) 19.00-20.30 ΞΕΦΩΤΟ

Φύση Κηπουροί του Πάρκου 5-9 ετών (σελ.21) 19.00-20.30 ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

Πέμπτη 24/08

Αθλητισμός &  
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης υγείας 
και ευεξίας (σελ.25)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός &  
Ευεξίa

Yoga στο Πάρκο (σελ.24) 08.00-09.30 ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 65+ 
(σελ.30) (για προχωρημένους)

11.00-12.00,  
14.00-15.00 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Τέχνες &  
Χειροτεχνίες

Με το 1, με το 2, με το 3... Ξεκινάμε!* 
παιδιά 1-3 ετών με τους γονείς τους (σελ.22)

19.00-20.00 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ 
ΚΗΠΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Mat Pilates (σελ.24) 19.00-20.00 &  
20.00-21.00

ΞΕΦΩΤΟ

Παρασκευή 25/08

Αθλητισμός &  
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας (σελ.25)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Mat Pilates (σελ.24) 08.00-09.00 ΞΕΦΩΤΟ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 
65+ (σελ.30) (για αρχάριους)

11.00-12.00
14.00-15.00 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Αθλητισμός &  
Ευεξία

Ιστιοπλοΐα  
στο Kανάλι*  
(σελ.20,26)

16.00-17.00 (17+ και ενήλικες)
17.00-18.00 (12-17 ετών) 
18.00-19.00 (9-12 ετών)
19.00-20.00 (6-9 ετών)
20.00-21.00 (17+ και ενήλικες)

ΚΑΝΑΛΙ

Αθλητισμός &  
Ευεξίa

Yoga στο Πάρκο (σελ.24) 19.00-20.30 ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Park your cinema: 
French Connection

Μέρα γιορτής / Jour de fete     
(σελ.15)

21.00 ΞΕΦΩΤΟ

Μουσική Microclimata 4:  
Βασίλης Ντοκάκης (σελ.9)

21.30  ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Σάββατο 26/08

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Tai-Chi (σελ.27) 08.30-09.45 ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Αθλητισμός &  
Ευεξίa

Καγιάκ στο Κανάλι*
παιδιά 12+ και ενήλικες (σελ.20,25)

17.30-20.00 ΚΑΝΑΛΙ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Petanque (σελ.26) 18.00-20.00 ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Παιχνίδια για οικογένειες παιδιά 4-9 
ετών με τους γονείς τους (σελ.18)

18.30-20.00 ΞΕΦΩΤΟ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Yoga για παιδιά 4-12 ετών (σελ.19) 19.00-20.00 ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Τέχνες &  
Χειροτεχνίες

Μνήμες καλοκαιριού παιδιά 5-8 ετών 
με τους γονείς τους (σελ.23)

19.30-20.30 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ 
ΚΗΠΟΣ

Parklife Μιούζικαλ στο Πάρκο με την Κρατική 
Ορχήστρα Αθηνών (σελ.11)

20.30  ΞΕΦΩΤΟ

Park your  
cinema: KIDS

Η Ταινία Lego / The Lego Movie 
(σελ.17)

21.00 ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Κυριακή 27/08

Αθλητισμός &  
Ευεξίa

Καγιάκ στο Κανάλι*
παιδιά 12+ και ενήλικες (σελ.20, 25)

17.30-20.00 ΚΑΝΑΛΙ

Αθλητισμός &  
Ευεξίa

Τουρνουά ευστοχίας  
4-65 ετών (σελ.18, 27)

18.00-20.30 ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ



Εκδηλώσεις              Δραστηριότητες για παιδιά               Δραστηριότητες για ενήλικεςΗμερολόγιο Αυγούστου
Οι εκδηλώσεις με * απαιτούν προεγγραφή 

στο SNFCC.org/events

Δευτέρα 28/08

Αθλητισμός &  
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας (σελ.25)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Mat Pilates (σελ.24) 08.00-09.00 ΞΕΦΩΤΟ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 
65+ (σελ.30) (για αρχάριους)

11.00-12.00
14.00-15.00 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Αθλητισμός &  
Ευεξίa

Yoga στο Πάρκο (σελ.24) 19.00-20.30 ΞΕΦΩΤΟ

Τρίτη 29/08

Αθλητισμός &  
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας (σελ.25)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός &  
Ευεξίa

Yoga στο Πάρκο (σελ.24) 08.00-09.30 ΞΕΦΩΤΟ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 65+ 
(σελ.30) (για προχωρημένους)

11.00-12.00
14.00-15.00 &
18.00-19.00

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Τέχνες &  
Χειροτεχνίες

Ελεύθερη Δημιουργική
Απασχόληση:  
Αρχιτεκτονική…με τέχνη!
παιδιά και γονείς (σελ.23)

18.00-21.00 ΒΕΡΑΝΤΑ  
ΦΑΡΟΥ

Φύση Θεραπευτικοί Κήποι 
65+ (σελ.29)

19.00-20.00 ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Tai-Chi (σελ.27) 19.30-20.45 ΞΕΦΩΤΟ

Τετάρτη 30/08

Αθλητισμός &  
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας (σελ.25)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Mat Pilates (σελ.24) 08.00-09.00,  
19.00-20.00 &  
20.00-21.00

ΞΕΦΩΤΟ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 
65+ (σελ.30) (για αρχάριους)

11.00-12.00
14.00-15.00 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Αθλητισμός &  
Ευεξία

Ιστιοπλοΐα στο Kανάλι*  
(σελ.20, 26)

16.00-17.00 (17+ και ενήλικες)
17.00-18.00 (12-17 ετών) 
18.00-19.00 (9-12 ετών)
19.00-20.00 (6-9 ετών)
20.00-21.00 (17+ και ενήλικες)

ΚΑΝΑΛΙ

Αθλητισμός &  
Ευεξία

Αθλητικά Παιχνίδια  
5-15 ετών (σελ.19)

19.00-20.30 ΞΕΦΩΤΟ

Φύση Κηπουροί του Πάρκου 
5-9 ετών (σελ.21)

19.00-20.30 ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

Πέμπτη 31/08

Αθλητισμός &  
Ευεξία

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης 
υγείας και ευεξίας (σελ.25)

07.30-09.30 &  
18.30-21.30

ΣΤΙΒΟΣ

Αθλητισμός &  
Ευεξίa

Yoga στο Πάρκο (σελ.24) 08.00-09.30 ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Τεχνολογία Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 
65+ (σελ.30) (για προχωρημένους)

11.00-12.00
14.00-15.00 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Τέχνες &  
Χειροτεχνίες

Με το 1, με το 2, με το 3...
Ξεκινάμε!* παιδιά 1-3 ετών με τους 
γονείς τους (σελ.22)

19.00-20.00 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ 
ΚΗΠΟΣ

Αθλητισμός & 
Ευεξία

Mat Pilates (σελ.24) 19.00-20.00 &  
20.00-21.00

ΞΕΦΩΤΟ

Στο πρόγραμμα ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές. Οι εκδηλώσεις 
που πραγματοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους ενδέχεται να 
τροποποιηθούν ή να ακυρωθούν λόγω καιρικών συνθηκών ή 
εργασιών στο Πάρκο. Επισκεφτείτε το  SNFCC.org/events για 
τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις.

Για τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε εξωτερικούς 
χώρους, συνιστάται στους συμμετέχοντες να φορούν καπέλο  
και να έχουν μαζί τους εντομοαπωθητικό.

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

Photo Credits:  
Εξώφυλλο, Νίκος Καρανικόλας, Κατερίνα Λιακοπούλου | Αύγουστος στο ΚΠΙΣΝ, Πηνελόπη 
Γερασίμου | Focus, Γιώργης Γερόλυμπος | Christos Rafalides Trio, Melissa Villain | Παιχνίδια για 
Οικογένειες, Χρύσα Βακάλη |Στίβος, Κατερίνα Γραμματικοπούλου | Yoga για παιδιά, Κηπουροί 
του Πάρκου, Κατερίνα Λιακοπούλου | Με το 1, με το 2, με το 3…Ξεκινάμε!, Ειρήνη Περσίδου | 
Αρχιτεκτονική…με Τέχνη!, Friedensreich Hundertwasser | Μνήμες Καλοκαιριού, Playroom | Mat 
Pilates, Yoga στο Πάρκο, Κατερίνα Γραμματικοπούλου | Καγιάκ στο Κανάλι,  Petanque, Έλενα 
Γεωργιάδου | Στα βήματα του Μονέ, Έφη Λαβάντου | Γιάννης Μπεχράκης, Γιάννης Μπεχράκης, 
Reuters| Κύπελλο Σπύρου Λούη, ΚΠΙΣΝ | Ξεναγήσεις, Πηνελόπη Γερασίμου | Tai Chi, Πηνελόπη 
Γερασίμου
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Ξεναγήσεις
Θέλετε να γνωρίσετε το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος από κοντά; Το ΚΠΙΣΝ προσφέρει
ξεναγήσεις στο βραβευμένο κτιριακό συγκρότημα που 
φιλοξενεί τις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής (ΕΛΣ) και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 
(ΕΒΕ), σχεδιασμένο από το αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo 
Piano Building Workshop. Ανακαλύψτε τις αίθουσες κοινού 
αλλά και μερικούς από τους backstage χώρους των δύο 
κτιρίων. Επισκεφθείτε τις αίθουσες προβών, την Αίθουσα 
Σταύρος Νιάρχος και την Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, και 
περιηγηθείτε στο Δημόσιο Τμήμα της ΕΒΕ, τα ερευνητικά 
αναγνωστήρια και τους χώρους αποθήκευσης των βιβλίων.

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

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

Ξεναγήσεις  
για ομάδες,
συλλόγους, 
οργανισμούς  
& ΜΚΟ

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

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

Ωράριο

Είσοδος

Προσβασιμότητα

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

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

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

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

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

Το ΚΠΙΣΝ διαθέτει δωρεάν Wi-Fi: SNFCC-FREE-WIFI, ενώ παρέχει 
δωρεάν χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών στους χώρους της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Επιπλέον, μέσω της πλατφόρμας 
www.pressreader.com οι επισκέπτες έχουν δωρεάν πρόσβαση σε 
περισσότερα από 5.000 περιοδικά και εφημερίδες σε ψηφιακή 
μορφή, σε 60 διαφορετικές γλώσσες.

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

Στο χώρο Υποδοχής του ΚΠΙΣΝ λειτουργούν ΑΤΜ της Τράπεζας 
Πειραιώς και της Εθνικής Τράπεζας.

Στο χώρο του ΚΠΙΣΝ λειτουργούν για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, 
ιατρεία στελεχωμένα με νοσηλευτικό προσωπικό.

Στους χώρους του ΚΠΙΣΝ λειτουργούν τέσσερα σημεία εστίασης: 
Στην Αγορά, στο Κέντρο Επισκεπτών  με θέα το Κανάλι, στον Φάρο και 
στο Πάρκο. Επιπλέον, λειτουργούν και κινητά σημεία εστίασης στους 
εξωτερικούς χώρους, κατά μήκος του Καναλιού.

Βάσει της σχετικής οδηγίας της περιβαλλοντικής πιστοποίησης 
LEED, το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στους κλειστούς χώρους του 
ΚΠΙΣΝ, καθώς και σε απόσταση 8μ. από τα εξωτερικά ανοίγματα των 
κτιρίων. Στους λοιπούς ανοιχτούς χώρους του ΚΠΙΣΝ το κάπνισμα 
δεν απαγορεύεται και οι επισκέπτες παρακαλούνται να σεβαστούν 
το χώρο και να χρησιμοποιούν τα σταχτοδοχεία δαπέδου που έχουν 
τοποθετηθεί.
Ωστόσο, ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να απολαύσουν το Πάρκο 
χωρίς να καπνίσουν. 

Το ΚΠΙΣΝ κατέκτησε την πλατινένια Πιστοποίηση LEED ως  Πράσινο 
Κτίριο, από το Αμερικανικό Συμβούλιο Πράσινων Κτιρίων (U.S. 
Green Building Council). Η πιστοποίηση LEED αναπτύχθηκε από 
το Αμερικανικό Συμβούλιο Πράσινων Κτιρίων (U.S. Green Building 
Council) ως το Διεθνές Σύστημα Πιστοποίησης Πράσινων Κτιρίων 
και θεωρείται ως η υψηλότερη δυνατή διάκριση για περιβαλλοντικά 
και βιώσιμα κτίρια. Πιστοποιεί ότι ένα κτίριο έχει σχεδιαστεί 
και κατασκευαστεί με βάση τις αρχές της αειφόρου δόμησης, 
με περιβαλλοντικά καινοτόμες πρακτικές αποσκοπώντας στην 
εξοικονόμηση ενέργειας, την ορθολογική χρήση του νερού, τη μείωση 
των εκπομπών CO2, τη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού 
περιβάλλοντος, την ορθολογική διαχείριση των πόρων και την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεών τους. Πρόκειται για  μια μοναδική 
διάκριση η οποία επιτυγχάνεται μέσα από μια ιδιαίτερα απαιτητική 
διαδικασία. Η πλατινένια πιστοποίηση του ΚΠΙΣΝ αποτελεί την πρώτη 
διάκριση αυτού του είδους για πολιτιστικό έργο τέτοιας κλίμακας στην 
Ελλάδα και την Ευρώπη.

Κατοικίδια

Wi-Fi &
Ψηφιακές
υπηρεσίες

Φωτογράφιση

Εστίαση

ΑΤΜ

Ιατρεία

Κάπνισμα 

Πράσινη 
Διαχείριση
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Ξέφωτο

Πευκώνας

Νότια Μονοπάτια

Λαβύρινθος

Υπαίθρια Όργανα 
Γυμναστικής

Στίβος

Παιδική Χαρά

Πίδακες Νερού

Μουσικός Κήπος

Μεσογειακός Κήπος

Εθνική Βιβλιοθήκη  
της Ελλάδος

Αγορά

Εθνική Λυρική Σκηνή
Φάρος

Food Truck

Pharos Café

Agora Bistro

On Tour Coffee & Juice

Park Kiosk

Canal Café

Χάρτης

Σημεία εστίασης

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

Πανοραμικά Σκαλιά

Κανάλι

Εσπλανάδα

Υποδοχή ΚΠΙΣΝ

Υπαίθριο Πάρκινγκ 
Λεωφορείων

Λαχανόκηπος

Σκαλοπάτια στο Κανάλι

Κέντρο Επισκεπτών 

Σημείο Ενοικίασης 
Ποδηλάτων ΚΠΙΣΝ

SNFCC Store 

Στάση του Shuttle Bus

Πρώτες Βοήθειες

ΑΤΜ
Πληροφορίες

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

9

14

16

17

18

19

20

A

B

C

D

E

F
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ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ
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ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΑΓ/ΧΟΥ ΠΛΕΣΣΑ ΤΑΓ/ΧΟΥ ΠΛΕΣΣΑ

ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ

Υπόγεια
Διάβαση

Πεζών

TAE
KWON

DO
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΝΕΡΟΥ

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ

ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ

ΩΝΑΣΕΙΟ
ΚΑΡΔΙΟ-

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

ΙΔΡΥΜΑ
ΕΥΓΕΝΙΟΥ

ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
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Parking 

MMM Κοντά από το ΚΠΙΣΝ διέρχονται τα εξής μέσα:

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

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

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

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

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

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

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

Τρόλεϊ 
• 10: Χαλάνδρι – Τζιτζιφιές  
(Στάση Επαμεινώνδα) 

Τραμ
• Στάση Τζιτζιφιές

To parking, χωρητικότητας 1.000 θέσεων, λειτουργεί 
χωρίς χρέωση όσο ακόμα εκτελούνται εργασίες, ενώ μόλις 
ολοκληρωθεί προβλέπεται να υπάρχει αντίτιμο. 

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

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

Shuttle  
bus

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

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

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

Πρόσβαση 

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ

07.30

10.00

11.00

16.00

17.00

17.30

07.30

10.00

11.00

14.30 – 23.00

κάθε 30 λεπτά

09.30 – 23.00

κάθε 30 λεπτά

12.30

14.00

15.30

18.00

20.00

21.00

12.30

14.00 – 00.00

κάθε 30 λεπτά

09.30 – 00.00

κάθε 30 λεπτά

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Από ΚΠΙΣΝ προς ΣύνταγμαΑπό Σύνταγμα προς ΚΠΙΣΝ

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
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Το Πρόγραμμα Μελών έγινε 1 έτους!
Εδώ και ένα χρόνο, τα Μέλη του 
ΚΠΙΣΝ στηρίζουν τις δράσεις μας, 
συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις 
μας, μας δίνουν πολύτιμες συμβουλές 
και ιδέες, ενδιαφέρονται έμπρακτα 
για τη βιωσιμότητα του Κέντρου 
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
και συνδιαμορφώνουν μαζί μας το 
χαρακτήρα του. 

Ως έκφραση ευγνωμοσύνης, σε 
αυτόν τον ένα χρόνο, 73 εκδηλώσεις 
πραγματοποιήθηκαν ειδικά για τα 
Μέλη, ενώ μια σειρά προνομίων 
(εκπτώσεις, προπώληση εισιτηρίων, 

backstage εμπειρίες, συλλεκτικά 
αντικείμενα, μεταξύ άλλων), αποτελούν 
μόνο την αρχή της εμπειρίας που 
σημαίνει να είναι κανείς Μέλος του 
ΚΠΙΣΝ!

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

48.028

SENIOR MEMBER

Το Πρόγραμμα Μελών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υποστηρίζεται από το  
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και υλοποιείται σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και την  
Εθνική Λυρική Σκηνή.
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Μουσική σελ.6-11

Προβολές σελ.10-17

∆ραστηριότητες για παιδιά σελ.18-23

∆ραστηριότητες για ενήλικες σελ. 24-31

Εκθέσεις σελ.32-33

Ξεναγήσεις σελ. 44

Κέντρο Πολιτισµού 
Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος

Λεωφ. Συγγρού 364
17674 Kaλλιθέα

216 8091000
info@snfcc.org

/SNFCC

#SNFCC

Παραθέρισε µαζί µας!

08.2017

∅ιοργάνωση:

Με αποκλειστική δωρεά:


