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Την 1η Δεκεμβρίου, ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύει! 

Παγοδρόμιο στο Κανάλι, φεστιβάλ φωτός στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, 

φωτισμένα δέντρα παντού και τρία πανύψηλα έλατα στην Αγορά σας περιμένουν. 

Στις 02/12 συμμετέχουμε στην Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία με μια 

ειδικά σχεδιασμένη συναυλία και πλήθος δράσεων προσβάσιμων από όλους. 

10/12, οι Solisti Veneti τιμούν τη μνήμη του Claudio Scimone. Στις 13/12 

εορταστικό social ballroom και στις 16/12 χριστουγεννιάτικη συναυλία με τους 

Latin Brass Connection και τα παιδιά του El Sistema Greece. Jazz σε όλες της τις 

εκφάνσεις στις 08/12, 30/12 και 06/01. Στις 23/12 η Μύτη του Γκόγκολ κοιτιέται 

στον καθρέφτη του θεατρικού αναλογίου του ΚΠΙΣΝ. Από τις 22/12 ως τις 06/01 

στον Φάρο διηγούμαστε χριστουγεννιάτικες ιστορίες, παρέα με ένα καστ-έκπληξη. 

24-25/12 τα ακροβατικά των FLIP Fabrique αναστατώνουν την Αίθουσα Σταύρος 

Νιάρχος. Πιάσ’ τους αν μπορείς! Παραμονή Πρωτοχρονιάς, μεταξύ άλλων, ο 

Mario Biondi τραγουδάει live, ο Huey Morgan, frontman των Fun Lovin’ Criminals, 

ξεκινάει το πάρτι με ένα DJ Set, η χρονιά μπαίνει με τον αγώνα SNF RUΝ 2019 

FIRST RUN, πυροτεχνήματα φωτίζουν τον ουρανό, και το νέο έτος ξεκινά με την 

καλύτερη δυνατή διάθεση!      

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΣΤΟ ΚΠΙΣΝ

Με αποκλειστική δωρεά:

Κέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Λεωφ. Συγγρού 364,
17674 Kaλλιθέα

Τηλ.: 216 8091000
Email: info@snfcc.org
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Ο Χριστουγεννιάτικος
Κόσμος του ΚΠΙΣΝ επιστρέφει!

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
αποτελεί τόπο γιορτής και τα φετινά Χριστούγεννα.

Φωτεινές εγκαταστάσεις στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, 
παγοδρόμιο πάνω στο Κανάλι, τρία πανύψηλα 
Χριστουγεννιάτικα δέντρα στην Αγορά και πολλά άλλα 
συνθέτουν το εορταστικό σκηνικό στο Κέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πάνω του ξετυλίγονται 
παραμύθια, ξεδιπλώνονται παιχνίδια, ξεχύνονται μουσικές, 
σε ένα πλούσιο πρόγραμμα που έχει, όπως πάντοτε, κάτι 
για τον καθένα.

Από την 1η Δεκεμβρίου όταν τα γιορτινά φώτα ανάβουν 
στο ΚΠΙΣΝ, μέχρι φυσικά την Παραμονή Πρωτοχρονιάς 
με το φαντασμαγορικό σόου πυροτεχνημάτων, τις 
συναυλίες στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος και το μεγάλο 
πάρτι στην Αγορά, κάθε ημέρα του μήνα κρύβει μια 
χριστουγεννιάτικη έκπληξη!

O Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύει χάρη 
στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Έχοντας ήδη καθιερωθεί ως βασικός γιορτινός 
προορισμός για τους κατοίκους της Αττικής και όχι 
μόνο, το ΚΠΙΣΝ περιμένει να καλωσορίσει τους 
επισκέπτες του και αυτή την Παραμονή Πρωτοχρονιάς. 

H βραδιά ξεκινά με τη μετάδοση της παραδοσιακής 
συναυλίας της Φιλαρμονικής του Βερολίνου, συνεχίζει 
με μια μοναδική live εμφάνιση του Mario Biondi στην 
Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, ενώ αμέσως μετά η δράση 
μεταφέρεται στην Αγορά με πολλή μουσική, πατινάζ 
και ένα φαντασμαγορικό show πυροτεχνημάτων για να 
καλωσορίσουμε το 2019.

Στα πρώτα λεπτά του νέου έτους θα δοθεί το σήμα 
για τον πρώτο αγώνα της χρονιάς, το καθιερωμένο 
πλέον SNF RUN, ενώ παράλληλα ένα μεγάλο πάρτι θα 
ξεκινήσει με τον Huey Morgan των Fun Lovin' Criminals 
σε ένα ειδικό DJ set.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Παραμονής Πρωτοχρονιάς 
στις σελίδες 12-14.

Μελομακάρονα, κουραμπιέδες, ζεστή σοκολάτα, 
μοσχομυριστά χριστουγεννιάτικα κέικ, αχνιστές σούπες 
και άλλες πολλές γιορτινές γεύσεις περιμένουν τους 
επισκέπτες στα σημεία εστίασης του ΚΠΙΣΝ, ενώ την 
Παραμονή Πρωτοχρονιάς θα σερβίρεται φαγητό μέχρι τις 
3 το πρωί. Τα Μέλη του ΚΠΙΣΝ μπορούν να επωφεληθούν 
της έκπτωσης 10% που ισχύει για αυτά.

Στην καρδιά του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του 
ΚΠΙΣΝ βρίσκεται το παγοδρόμιο το οποίο επιστρέφει 
από την 01/12 επάνω στο Κανάλι, μπροστά από τη 
στολισμένη Αγορά, και σας καλεί να φορέσετε κι εσείς 
τα παγοπέδιλά σας.

Το παγοδρόμιο θα λειτουργεί καθημερινά έως τις 
24/02/19 από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, 
εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

Η είσοδος στο παγοδρόμιο θα είναι ελεύθερη με 
ηλεκτρονική προεγγραφή στο SNFCC.org, και θα 
επιτρέπεται η παραμονή σε αυτό για 40 λεπτά. Για τη 
διευκόλυνση των επισκεπτών, η προεγγραφή θα είναι 
διαθέσιμη ανά εβδομάδα (οι εγγραφές θα ανοίγουν 
κάθε Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι).

Αναλυτικά οι όροι του παγοδρομίου βρίσκονται στην 
ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ, SNFCC.org.

To Σάββατο 01/12 στις 18.00 ο Χριστουγεννιάτικος 
Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύει με μια γιορτή με 
οικοδεσπότη τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Γιώργο 
Νανούρη.

Τα γιορτινά φώτα ανάβουν, οι φωτεινές εγκαταστάσεις 
στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ενεργοποιούνται, τα τρία 
εντυπωσιακά έλατα στολίζονται και Χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια γεμίζουν την Αγορά από την παιδική χορωδία 
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Στη συνέχεια, αθλητές της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Χειμερινών Αθλημάτων θα παρουσιάσουν στο 
παγοδρόμιο ένα show καλλιτεχνικού πατινάζ με 
εντυπωσιακές φιγούρες.

Η βραδιά κάτω από τα γιορτινά φώτα θα κλείσει 
με μουσική από τους Mottet. Με χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια ερμηνευμένα με εκφραστικότητα και πάθος 
από την εκπληκτική Ξένια Γαργάλη.

ΚΠΙΣΝ:
ΤΟΠΟΣ ΓΙΟΡΤΗΣ

ΠΑΡΑΜΟΝΗ 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ
ΓΕΥΣΕΙΣ

ΤΟ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ 
ΤΟΥ ΚΠΙΣΝ

1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ
ΦΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 

Αυτά τα Χριστούγεννα, το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος γεμίζει ήχους και 
φως, μέσα από μία σειρά διαδραστικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται 
διάσπαρτες σε όλο τον χώρο, δημιουργώντας ένα μαγικό χειμωνιάτικο τοπίο.

Τέσσερις από αυτές εμφανίζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενώ 
τρεις έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το ΚΠΙΣΝ. Οι φωτεινές διαδραστικές 
εγκαταστάσεις στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος υλοποιήθηκαν με την 
καλλιτεχνική επιμέλεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της 
Ελλάδας, Athens Digital Arts Festival (ADAF).

Περιηγηθείτε στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, περπατήστε ανάμεσα ή μέσα στις 
εγκαταστάσεις, αγγίξτε τις, ανακαλύψτε τα φωτεινά πλαίσια, φωτογραφήστε 
τα και φωτογραφηθείτε σε αυτά, και ζήστε ένα μοναδικό Xριστουγεννιάτικο 
φεστιβάλ φωτός.

Το Wave (Κύμα) είναι ένα επιβλητικό έργο μήκους 80 μέτρων το οποίο σας επιτρέπει να 
περπατήσετε μέσα του και έτσι να επηρεάσετε το οπτικό και ηχητικό του περιεχόμενο. Η 
εγκατάσταση περιλαμβάνει 40 πύλες ύψους 4 μέτρων η καθεμιά, με αισθητήρες κίνησης που 
συνθέτουν ένα διαδραστικό τούνελ φωτός και ήχου. Το περιεχόμενο του έργου είναι διαρκώς 
μοναδικό καθώς ανταποκρίνεται στον αριθμό, την κίνηση και τον ρυθμό των επισκεπτών του.

Τα πάντα αλλά και τίποτα δεν είναι συμπτωματικό όταν η κολεκτίβα Vertigo σας δίνει τον 
έλεγχο της εγκατάστασης και σας αφήνει να την επηρεάσετε και να αποκαλύψετε έναν 
χώρο που αλλάζει στην πορεία του χρόνου. Το Wave είναι ένας φωτεινός φάρος στο 
σκοτάδι του χειμώνα.

Το Wave δημιουργηθηκε αρχικά για να παρουσιαστεί στην Ofelia Plads, στη Κοπεγχάγη, 
ως μέρος του Frost Festival το 2017 και αποτελεί μια aνάθεση του Frost Festival και του 
Association Ofelia Plads. Το έργο έχει παρουσιαστεί μεταξύ άλλων στην Κοπεγχάγη, το 
Λονδίνο και το Λίβερπουλ.

Ειδικά για τον πρωτοχρονιάτικο αγώνα δρόμου, SNF RUN 2019 
FIRST RUN, το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας, 
Athens Digital Arts Festival (ADAF), δημιουργεί μια μοναδική 
διαδραστική συμμετοχική εγκατάσταση. Το Finish Line Digital 
Canvas θα απεικονίζει τους δρομείς καθώς τερματίζουν σε 
πραγματικό χρόνο, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό μωσαϊκό από 
ανθρώπινα σώματα. Καθώς οι συμμετέχοντες θα τρέχουν προς το 
μέλλον, το ADAF θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά σε αυτό και 
θα εμπλουτίσει την εμπειρία αυτή, αποτυπώνοντας το ίχνος τους 
σε ένα ψηφιακό καμβά που θα ενώσει τις ατομικές προσπάθειες 
σε ένα συλλογικό σώμα.  

Στο μονοπάτι που οδηγεί στον Φάρο, και ουσιαστικά στο 
πράσινο δώμα στη στέγη της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, 
οι Beforelight εγκαθιστούν μία σειρά από τέλειους κύκλους οι 
οποίοι έρχονται σε αντίθεση αλλά και συνομιλία με την αυστηρή 
γεωμετρία του κτηρίου. Καθώς οι κύκλοι βρίσκονται μέσα στη 
πυκνή βλάστηση, δημιουργούν έναν διάλογο με τη φύση αλλά και 
ένα ιδιαίτερο χειμερινό τοπίο που παραπέμπει στα αγρογλυφικά 
(crop circles), και το οποίο ζωντανεύει ο επισκέπτης με το πάτημα 
ενός κουμπιού.

Η ομάδα Beforelight επανέρχεται με δύο εγκαταστάσεις που 
δημιούργησε πέρυσι ειδικά για το ΚΠΙΣΝ. Στους Πίδακες Νερού, 
ένα διαδραστικό έργο το οποίο ενεργοποιούν οι επισκέπτες με το 
πάτημα ενός κουμπιού, απελευθερώνει μια χορογραφία φωτεινών 
λάμψεων, που, σε συνδυασμό με τη χορογραφία του υδάτινου 
στοιχείου, δημιουργεί κάθε φορά ένα διαφορετικό αποτέλεσμα.
 

Το Child Hood είναι ένα σύννεφο που έχει συντεθεί από έναν μεγάλο αριθμό φωτεινών 
μπαλονιών τα οποία σχοινοβατούν μεταξύ ενός αριθμητικού μινιμαλισμού και μίας 
μεγάλης κινητικής εγκατάστασης. Το σύννεφο εισβάλλει στον χώρο, ενώ τα μπαλόνια 
αιωρούνται στον άνεμο. Λειτουργώντας ως ο απόλυτος διερμηνέας, ένα στοιχείο του χάους 
εμφανίζεται μέσα σε μία οργανωμένη σύνθεση ήχου και φωτός.

The Wave 
(Vertigo, Δανία)

Finish Line Digital Canvas
(ADAF, Ελλάδα)

Crop Circles
(Beforelight, Ελλάδα)

Light Jets 
(Beforelight, Ελλάδα)

Child Hood
(Collectif Coin, Γαλλία - Συμπαραγωγή: La Casemate)

To Illumaphonium είναι μια δυναμική, διαδραστική, πολυαισθητηριακή, 
μουσική εγκατάσταση, η πρώτη του είδους της. Κατασκευασμένο 
από τον μουσικό-εφευρέτη Michael Davis, αυτό το μουσικό γλυπτό 
ύψους 3,5 μέτρων αποτελείται από περισσότερα από 200 φωτισμένα 
σήμαντρα. Καθένα από αυτά ανταποκρίνεται στην αφή, ενώ ο ήχος και 
το φως τους εναλλάσσεται με βάση μοτίβα που ξεχύνονται σαν κύματα 
στην επιφάνεια της εγκατάστασης. Πολλά άτομα μπορείτε ταυτόχρονα 
να παίζετε μουσική, κι έτσι το Illumaphonium ενώνει τους επισκέπτες 
δημιουργώντας μία διασκεδαστική κοινή εμπειρία.

Το έργο έχει παρουσιαστεί μεταξύ άλλων στο φεστιβάλ φωτός Lumiere 
στο Λονδίνο, καθώς και σε άλλα φεστιβάλ στην Αγγλία και τη Σκωτία.

Το Globoscope είναι ένα έργο που βυθίζει τους επισκέπτες σε ένα 
σύμπαν από 270 φωτεινές σφαίρες. Η Collectif Coin δημιουργεί 
μία ψηφιοποιημένη αναπαράσταση του διαστήματος. Πλήρως 
εναρμονισμένο με το σημείο της εγκατάστασης στο ΚΠΙΣΝ, κάθε 
σημείο, κάθε πίξελ αυτού του τοπίου ενσωματώνεται σε μια σύνθεση 
ηχητικών και φωτιστικών κινήσεων. Έτσι, τα μαθηματικά, ο ήχος 
και το φως χρησιμοποιούνται με έναν τρόπο που αναπαριστά, 
μετασχηματίζει και διευρύνει τον χώρο, προσφέροντάς σας την 
ευκαιρία για έναν υπερρεαλιστικό περίπατο.

Το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο φεστιβάλ Fête des 
Lumières στη Λυόν το 2014. Ειδικές ευχαριστίες στους Smart 
and Green.

Illumaphonium
(Michael Davis, Μεγάλη Βρετανία)

Globoscope 
(Collectif Coin, Γαλλία - Συμπαραγωγή: Insight Outside)

01–17/12

01/12–07/01

ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ  4

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΗΠΟΣ  10

ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ  4

ΞΕΦΩΤΟ 1

ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ 17

MONOΠΑΤΙ ΦΑΡΟΥ 14

31/12

01/12–07/01

ΠΙΔΑΚΕΣ ΝΕΡΟΥ 801/12–07/01

18/12–07/01

01/12–07/01
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ΧΟΡΟΣ 
& ΤΣΙΡΚΟ 

ΦΑΡΟΣ 14  

Καθώς οι γιορτές πλησιάζουν, η σειρά Social Ballroom 
προσκαλεί όλους, ανεξαρτήτως εμπειρίας, να μπουν σε 
χαρούμενους ρυθμούς σε ένα μεγάλο χορευτικό πάρτι salsa.
Όπως πάντα, η βραδιά θα ξεκινήσει με ένα ανοιχτό μάθημα από 
τον Kiki και τους Salsa Sinners που υπόσχονται να σας μάθουν 
και να παρασύρουν τα βήματά σας στους ρυθμούς τους ενώ 
στις 21.30 αρχίζει το πάρτι υπό την μουσική των Latin Brass 
Connection από τη Βενεζουέλα που έρχονται με τις χορευτικές 
τρομπέτες τους. 

Οι Latin Brass Connection είναι 6 μουσικοί του El Sistema 
και μέλη της ορχήστρας Simon Bolivar της Βενεζουέλας, 
υπό τη διεύθυνση του Gustavo Dudamel. Παίζοντας μουσική 
για περισσότερο από 20 χρόνια, γνωρίζουν καλά πώς να 
ξεσηκώνουν πάντα το κοινό τους με δυναμικούς ήχους σε 
ρυθμούς, ρούμπα, σάλσα και μερένγκε και διάσημα τραγούδια 
της Λατινικής αλλά και της Βόρειας  Αμερικής.

Gaudy Sanchez, τρομπέτα
Leafar Riobueno, τρομπέτα 
Jose Jose Gimenez, Γαλλικό κορνό
Vicente Luna, τούμπα  
Alesander Medina, τρομπόνι 
Luis Trejo, κρουστά 

Social Ballroom
Χορεύοντας προς τις Γιορτές

Πέμπτη 13/12  |  20.30 μάθημα, 21.30–00.00 πάρτι ΦΑΡΟΣ 14   
 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 13   
Δευτέρα 24/12  |  18.30
Τρίτη 25/12  |  12.30 & 18.30 

FLIP Fabrique: 
Attrape-Moi

Τα φετινά Χριστούγεννα μια παράσταση σύγχρονου τσίρκου έρχεται να καθηλώσει 
το κοινό, ανεξαρτήτως ηλικίας, που θα βρεθεί στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος του 
ΚΠΙΣΝ. Η παράσταση Attrape-Moi των FLIP Fabrique υπόσχεται να συναρπάσει με ένα 
πρωτοποριακό συνδυασμό χιούμορ, χορού, μουσικής και, κυρίως, ακροβατικών 
(με χούλα χουπ, τραμπολίνo, σκοινιά, κ.λπ.) σε ιλιγγιώδεις ρυθμούς!

Μια παράσταση γεμάτη ηλεκτρισμό, μουσική, εντυπωσιακά ακροβατικά 
και μια ζωντάνια που μαγνητίζει τον θεατή με ένα αίσθημα παιδικού 
ενθουσιασμού. 

Οι FLIP Fabrique είναι μια ομάδα έξι ακροβατών από το Κεμπέκ του Καναδά. Έχοντας 
περιοδεύσει σε όλο τον κόσμο με διάσημα σχήματα τσίρκου, όπως τα Cirque du 
Soleil και Cirque Éloize, το 2011 αποφάσισαν να δημιουργήσουν το δικό τους σχήμα, 
εστιάζοντας στα δυνατά στοιχεία κάθε ερμηνευτή ξεχωριστά. 

Οι FLIP Fabrique μέσα από τις παραστάσεις τους προάγουν τη χαρά και τη φιλία. Και είναι 
αυτή η στενή φιλία και τα ειλικρινή συναισθήματα που έχουν ο ένας για τον άλλο που 
γίνονται αμέσως αντιληπτά από το κοινό σε κάθε τους παράσταση, ακόμη και την ώρα 
που εκτελούν δύσκολα και επικίνδυνα ακροβατικά. Έχουν φιλοξενηθεί σε 332 πόλεις σε 
επτά χώρες (Καναδά, ΗΠΑ, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Μεξικό και Ολλανδία) και έχουν 
δώσει περισσότερες από 560 παραστάσεις. Αυτή είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται 
στην Ελλάδα.

Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά μια εντυπωσιακή και μοναδική 
εμπειρία που θα σας διασκεδάσει, θα σας αιφνιδιάσει, θα σας μαγέψει  αλλά, πάνω από 
όλα, θα σας αφήσει με ένα τεράστιο χαμόγελο!

Ελεύθερη είσοδος με ηλεκτρονική 
προεγγραφή στο SNFCC.org 

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

Χιονοθύελλα χαράς και διασκέδασης προβλέπεται φέτος τα 
Χριστούγεννα στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ. Χιονίζει ντισκομπάλες! 
Η ομάδα της Athens Disco Kidz προσκαλεί παιδιά και γονείς σε 
ένα πάρτι με τον DJ Palov να παίζει Χριστουγεννιάτικα χορευτικά 
μουσικά κομμάτια και να μιξάρει παλιά αγαπημένα με νέους 
ήχους. Μαζί, παιχνίδια φαντασίας, dance battles, χορογραφίες, 
κατασκευές γεμάτες glitter και ομαδικές δραστηριότητες για όλη 
την οικογένεια. 

Ανακαλύψτε στο video mapping party τους πρωταγωνιστές των 
Χριστουγέννων και διασκεδάστε μαζί τους!

Για παιδιά 4-8 ετών και τους γονείς τους 
Έως 80 παιδιά και 80 γονείς, με προεγγραφή στο SNFCC.org

Σάββατο 29/12  |  18.00-20.00

Athens Disco Kidz
Βρέχει γκλίτερ 
& χιονίζει ντισκομπάλες!
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ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 
& ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ 

Τον Δεκέμβριο η αριστουργηματική νουβέλα του Νικολάι 
Γκόγκολ, ένα έργο σταθμός στην ιστορία της λογοτεχνίας, 
ζωντανεύει στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ με την ερμηνεία του 
Ορφέα Αυγουστίδη μέσα από τη σκηνοθετική ματιά της 
Κατερίνας Ευαγγελάτου. 

Μια καυστική σάτιρα που διακωμωδεί τους μηχανισμούς 
του κράτους και σκιαγραφεί γλαφυρά τον παραλογισμό της 
κοινωνίας. Η πραγματικότητα μπλέκεται με το παράλογο 
και ο γκροτέσκος κόσμος του Γκόγκολ εκρήγνυται. 
Ένας ηθοποιός και ένα jazz trio εξαιρετικών ερμηνευτών 
συνομιλούν αδιάκοπα, υφαίνοντας ένα ξέφρενο σύμπαν 
απόλυτης τρέλας!

«Ο περιφεριακός σύμβουλος Κοβαλώφ ξύπνησε πολύ 
νωρίς... Τεντώθηκε και αναζήτησε το μικρό καθρέφτη 
που ήταν πάνω στην τουαλέτα. Ήθελε να ρίξει μια ματιά 
πάνω στο σπυρί που είχε εμφανιστεί στη μύτη του την 
προηγούμενη νύχτα. Αλλά, προς τεράστια φρίκη κι 
έκπληξη, είδε ότι εκεί που θα έπρεπε να είναι η μύτη 
του ήταν μια επίπεδη επιφάνεια! …Ήταν γεγονός, δεν 
υπήρχε καθόλου μύτη! Τσιμπήθηκε για να σιγουρευτεί 
ότι δεν κοιμόταν. Πετάχτηκε από το κρεβάτι του και 
ταρακούνησε τον εαυτό του. Δεν υπήρχε πια μύτη!....».

Παραβάσεις – 
Το θεατρικό 
αναλόγιο
του ΚΠΙΣΝ

Νικολάι Γκόγκολ 
Η μύτη

Κυριακή 23/12  |  17.00  ΦΑΡΟΣ 14   

Τη νέα σεζόν οι Παραβάσεις, 
το Θεατρικό Αναλόγιο του ΚΠΙΣΝ 
μετατρέπουν τον Φάρο σε ένα ιδιότυπο 
λογοτεχνικό σαλόνι όπου γνωστοί 
ηθοποιοί μοιράζονται με το κοινό 
διηγήματα μεγάλων συγγραφέων, 
από τον Έντγκαρ Άλαν Πόε μέχρι 
τον Γιώργο Ιωάννου.

Σκηνοθετική Επιμέλεια-Διασκευή: 
Κατερίνα Ευαγγελάτου
Ερμηνεύει ο Ορφέας Αυγουστίδης

Με τη συνοδεία των:
Αντώνη Ανδρέου, τρομπόνι 
Βασίλη Κουτσονάνου, κοντραμπάσο
Αλέξανδρου-Δράκου Κτιστάκη, ντραμς

Η χρήση του διηγήματος γίνεται με την ευγενική παραχώρηση των Εκδόσεων 
ARS BREVIS/Παρα Πέντε σε μετάφραση Ορέστη Ορλώφ

Ελεύθερη είσοδος με προεγγραφή στο SNFCC.org
Για παιδιά 6 ετών και άνω
Μετά την έναρξη η είσοδος θα είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση παύσης.

Την περίοδο των Χριστουγέννων ο Φάρος του ΚΠΙΣΝ 
με σκηνοθέτη τον Γιώργο Νανούρη μετατρέπεται σε 
ένα ονειρικό τοπίο. Αγαπημένοι καλλιτέχνες από τον 
χώρο του θεάτρου και της μουσικής μας καλούν να 
συναντηθούμε στον Φάρο για να μας αφηγηθούν 
παραμυθένιες ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.

Χριστουγεννιάτικες 
ιστορίες στον Φάρο

Ελεύθερη είσοδος με ηλεκτρονική προεγγραφή στο SNFCC.org

Για παιδιά από 4 ετών και πάνω.

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

Αδερφοί Γκριμ: Παραμύθια 
Ιωάννα Παππά, Μιχάλης Σαράντης 

Σάββατο 22/12, 18.00 & Σάββατο 05/01, 18.00

H Iωάννα Παππά και ο Μιχάλης Σαράντης μας ταξιδεύουν 
σε τέσσερα παραμύθια των αδελφών Γκριμ, των παραμυθάδων 
που συνέλεγαν παραδοσιακές ιστορίες και τις αποτύπωναν 
στο χαρτί δημιουργώντας μια συλλογή με περισσότερα από 
200 παραμύθια. Διηγούνται τα: «O xαρούμενος κορυδαλλός», 
«Η έξυπνη χωριατοπούλα», «Το παιδί της Παναγίας», 
«Οι τρεις νάνοι του δάσους». 
Λίλια Εσίποβα, άρπα

Ντύλαν Τόμας: 
Τα Χριστούγεννα ενός παιδιού από την Ουαλία 
Όλια Λαζαρίδου, Γιώργος Νανούρης

Τρίτη 25/12, 18.00 & Τρίτη 01/01, 18.00

Μια αυτοβιογραφική ματιά στα Χριστούγεννα από έναν από 
τους σημαντικότερους Άγγλους ποιητές, τον Ντύλαν Τόμας.  
Γεμάτη εικόνες, μυρωδιές και φαντασία, θα μας κάνει να 
ξανανιώσουμε για λίγο παιδιά και να θυμηθούμε πώς ήταν οι 
γιορτές κάποτε.

Έλληνες Συγγραφείς: 
Ιστορίες για μικρούς και μεγάλους 
Χάρις Αλεξίου

Τετάρτη 26/12, 18.00 & Πέμπτη 27/12, 18.00

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια διαβάζει επιλεγμένα παραμύθια 
για τα Χριστούγεννα -και όχι μόνο- γραμμένα αποκλειστικά 
από Έλληνες συγγραφείς:

Μαρία Παπαγιάννη:  «Εκείνα τα Χριστούγεννα ήρθαν τα πάνω κάτω!»
Δημήτρης Παπαδόπουλος: «Απόδραση από το ζαχαροπλαστείο» 
Τασούλα Επτακοίλη: «Ο Γουργούρης»
Βασίλης Παπαθεοδώρου: «Ναι, Βιρτζίνια, υπάρχει Άγιος Βασίλης» 
Χρίστος Θεοδώρου, πιάνο

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη: 
Χριστουγεννιάτικα Διηγήματα
Δημήτρης Λιγνάδης

Παρασκευή 28/12, 18.00 & Πέμπτη 03/01, 18.00

Ο Δημήτρης Λιγνάδης διαβάζει μερικά από τα πιο 
γνωστά Χριστουγεννιάτικά διηγήματα του Αλέξανδρου 
Παπαδιαμάντη: «Το Χριστόψωμο», «Τα Χριστούγεννα του 
τεμπέλη», «Φώτα Ολόφωτα». Στις σελίδες τους ξεδιπλώνεται 
το παπαδιαμαντικό σύμπαν και οι χαρακτήρες του.
Μανούσος Κλαπάκης, κρουστά

Φ. Ντοστογιέφσκι, Μ. Τουρνιέ: 
Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες
Κόρα Καρβούνη, Χάρης Φραγκούλης

Τετάρτη 02/01, 18.00  & Παρασκευή 04/01, 18.00

Στα διηγήματα «Το ουράνιο Χριστουγεννιάτικο δέντρο» του 
Φιόντορ Ντοστογιέφσκι και «Ο γάιδαρος και το βόδι» του 
Μισέλ Τουρνιέ, ένα αγόρι στη Ρωσία και ένας γάιδαρος 
από τη φάτνη της Βηθλεέμ, δίνουν το δικό τους ορισμό των 
Χριστουγέννων.

 7 

Κοστούμια: Λάζαρος Τζοβάρας
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ΜΟΥΣΙΚΗ 

•

 ΦΑΡΟΣ 14   Δευτέρα 10/12  |  20.30 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 13  

Τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υποδέχεται 
τους Σολίστες της Βενετίας (I Solisti Veneti) την πιο φημισμένη Ορχήστρα Δωματίου της 
Ιταλίας. Ιδρύθηκε στην Πάδοβα το 1959 από τον Claudio Scimone, μαθητή του σπουδαίου 
Έλληνα μαέστρου Δημήτρη Μητρόπουλου, ο οποίος και. παρέμεινε Διευθυντής της μέχρι 
τον θάνατο του τον Σεπτέμβριο του 2018. Κάτω από την καθοδήγηση του, η ορχήστρα 
γρήγορα αναγνωρίστηκε διεθνώς από κοινό και κριτικούς και έγινε γνωστή κυρίως για την 
ιταλική μπαρόκ μουσική, ερμηνεύοντας και ηχογραφώντας έργα των Βιβάλντι, Αλμπινόνι, 
Τζεμινιάνι, Μαρτσέλλο και Ταρτίνι. 

Η συναυλία που θα δώσουν στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο της σειράς 
συναυλιών Cosmos του ΚΠΙΣΝ, είναι αφιερωμένη στον ιδρυτή και, για περισσότερο από 
μισό αιώνα, αρχιμουσικό τους, Claudio Scimone. Μαζί τους θα είναι η διακεκριμένη 
Ελληνίδα μεσόφωνος Μαρίτα Παπαρίζου που θα ερμηνεύσει με μοναδικό τρόπο έργα 
Βιβάλντι, Ροσίνι και Παγκανίνι.

Μέχρι σήμερα οι Σολίστες της Βενετίας έχουν δώσει περισσότερα από 6.000 κοντσέρτα 
σε πάνω από 90 χώρες, έχουν λάβει μέρος στα σπουδαιότερα φεστιβάλ κλασικής 
μουσικής, έχουν ηχογραφήσει περισσότερα από 350 LP, CD και DVD, έχουν τιμηθεί με 
δεκάδες βραβεία (συμπεριλαμβανομένου ενός βραβείου Grammy) και έχουν συνεργαστεί 
με μερικούς από τους σπουδαιότερους τραγουδιστές και σολίστες της εποχής μας, όπως 
οι Placido Domingo, Andrea Bocelli, José Carreras, June Anderson, Marilyn Horne, Ruggero 
Raimondi, Samuel Ramey, Lucio Dalla και Massimo Ranieri.

Η εκδήλωση περιλαμβάνεται στο Φθινοπωρινό Πρόγραμμα της πρωτοβουλίας Tempo Forte Italy-Greece 
2018, που διοργανώνει η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα.

Ελεύθερη είσοδος με ηλεκτρονική προεγγραφή στο SNFCC.org
Για παιδιά από 6 ετών και πάνω.
Μετά την έναρξη η είσοδος θα είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση διαλείμματος ή παύσης.

•

•

•

•

•

•

•

•

Σειρά συναυλιών Cosmos 
I Solisti Veneti
Μια συναυλία στη μνήμη του μαέστρου 
Claudio Scimone με τη μεσόφωνο Μαρίτα Παπαρίζου

Πρόγραμμα:
 
Vivaldi: Κοντσέρτο έργο 3 αρ. 10 
για τέσσερα βιολιά, τσέλο και έγχορδα 
Vivaldi: Από τον Ορλάνδο Μαινόμενο - 
“Nel profondo cieco mondo” 
για μέτζο σοπράνο και έγχορδα
Vivaldi: Κοντσέρτο σε Ρε ελάσσονα 
για βιόλα και έγχορδα 
Vivaldi: Από τον Μοντεζούμα - 
“La, sull'eterna sponda” 
για μέτζο σοπράνο και έγχορδα
Vivaldi: Από τον Φαρνάκη - 
“Gelido in ogni vena”
για μέτζο σοπράνο και έγχορδα
Rossini: Σονάτα για έγχορδα 
αρ. 6 "La Tempesta"
Paganini–Rossini: Παραλλαγές στο 
“Dal Tuo stellato soglio” από το έργο 
Ο Μωυσής στην Αίγυπτο για βιολί 
και έγχορδα
Rossini: Εισαγωγή και Παραλλαγές για 
κλαρινέτα πάνω σε θέματα από τα έργα 
Η Κυρά της Λίμνης και Ο Μωυσής στην 
Αίγυπτο

Το El Sistema Greece, με όχημα τη μουσική ενώνει παιδιά 
και νέους ανεξαρτήτως προέλευσης, γλώσσας και μουσικών 
γνώσεων, με έμφαση στην κοινωνική ενσωμάτωση προσφύγων 
και μεταναστών.

Αυτή τη φορά, οι μαθητές του El Sistema Greece και η El 
Sistema Greece Youth Orchestra (ESGYO) ενώνουν τις δυνάμεις 
τους με το μουσικό σχήμα Latin Brass Connection, μέρος της 
ορχήστρας Simon Bolivar Trumpet Ensemble της Βενεζουέλας, 
σε μία Xριστουγεννιάτικη συναυλία με γνωστά τραγούδια 
και λατινοαμερικανικούς ήχους, παρασέρνοντας το κοινό σε 
δυναμικούς ρυθμούς σάλσα, ρούμπα και μερένγκε. 

To El Sistema Greece, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από 
το 2016. Χρησιμοποιώντας την ξεχωριστή μεθοδολογία και 
την εκπαιδευτική προσέγγιση του Dr. José Antonio Abreu 
επιδιώκει να εμπνεύσει και να προετοιμάσει όλα τα παιδιά για 
ένα καλύτερο μέλλον. 

Gaudy Sanchez, τρομπέτα | Leafar Riobueno, τρομπέτα 
Jose Jose Gimenez, γαλλικό κόρνο | Alesander Medina, τρομπόνι 
Vicente Luna, τούμπα | Luis Trejo, κρουστά 

Κυριακή 16/12  |  12.00  

El Sistema Greece & 
Latin Brass Connection
Χριστουγεννιάτικη συναυλία 
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Με στήσιμο συναυλίας μουσικής δωματίου, που χαρακτηρίζεται 
από την εγγύτητα κοινού και μουσικών, ο Πέτρος Κλαμπάνης θα 
παρουσιάσει στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ δικές του συνθέσεις από όλο 
το εύρος της δισκογραφίας του, καθώς και covers αγαπημένων του 
κομματιών - από jazz standards και indie έως ελληνική παραδοσιακή 
μουσική - με τη συνοδεία ενός σεξτέτου εγχόρδων.

Ο Πέτρος Κλαμπάνης μεγάλωσε στην Ελλάδα και επηρεάστηκε 
τόσο από τη μεσογειακή όσο και από τη βαλκανική μουσική. Μετά 
τις σπουδές του στη μουσική σε Αθήνα και Άμστερνταμ, συνέχισε 
την πορεία του στη Νέα Υόρκη, όπου ζει και δραστηριοποιείται τα 
τελευταία  χρόνια. Όλες οι παραπάνω επιρροές συνδυάζονται με 
αναπάντεχους τρόπους στη μουσική του. 

Εκτός από τους ιστορικούς χώρους του Carnegie Hall, του Lincoln 
Center, και του Kennedy Center στην Washington, έχει εμφανιστεί 
μεταξύ άλλων στα διεθνούς φήμης North Sea Jazz Festival 
(Ολλανδία) και Palatia Jazz Festival (Γερμανία). Το 2015 ψηφίστηκε 
στην Ελλάδα  "Καλύτερος Jazz Καλλιτέχνης" από το jazzonline.gr 
και ο δίσκος του, Minor Dispute, επιλέχθηκε ανάμεσα στα καλύτερα 
Jazz albums στο Εθνικό Δημόσιο Ραδιόφωνο των ΗΠΑ (NPR).

Διονύσης Βερβιτσιώτης, βιολί | Migen Selmani, βιολί
Χαράλαμπος Καρασαββίδης, βιολί | Arjona Mucaj, βιόλa
Μαρίνα Κολοβού, βιολοντσέλο | Κατερίνα Τζίτζου, βίολα 
Special guest / φωνητικά: Κατερίνα Ντούσκα

Jazz Chronicles 
Petros Klampanis 
Orchestrette

Εορταστικές νότες από το 
Jazz Octet της Στρατιωτικής 
Μουσικής Φρουράς Αθηνών

Στις 8 Δεκεμβρίου τo μουσικό σύνολο Jazz Octet της 
Στρατιωτικής Μουσικής Φρουράς Αθηνών (ΑΣΔΥΣ) παρουσιάζει 
στην Αγορά του ΚΠΙΣΝ ένα εορτάστικο πρόγραμμα που 
παντρεύει swing, latin kai αφροαμερικάνικους ρυθμούς σε μια 
ιδιότυπη αναδρομή στην ιστορία της τζαζ.

Το Jazz Octet δημιουργήθηκε το 2014 με αφορμή τις 
εκδηλώσεις για τα «190 Xρόνια Στρατιωτικής Μουσικής, 1825-
2015». Μέχρι σήμερα έχει εμφανισθεί σε πολλούς χώρους 
(Νομισματικό και Επιγραφικό Μουσείο Αθηνών, Βυζαντινό και 
Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών, Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 
Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων) καθώς και στην εκπομπή 
"Jazz in the City" του Τρίτου Προγράμματος της ΕΡΤ. Έλαβε 
εξαιρετικές κριτικές για το project «Tribute to Duke Ellington» που 
παρουσίασε το 2015, καθώς και το project «Cuba to the World» 
το 2016.

Κώστας Κεφαλάς, τρομπέτα | Γιάννης Καΐκης, τρομπόνι
Γιώργος Κωνσταντάκης, τενόρο σαξόφωνο 
Λεωνίδας Μαλάκης, βαρύτονο σαξόφωνο  
Κωνσταντίνος Ζώτος, πιάνο | Ιωάννης Χατζηιωάννου, μπάσο
Νικόλας Αθανασιάδης, τύμπανα | Γιώργος Παυλής, κρουστά
Μαζί τους ως guest στη συναυλία στο ΚΠΙΣΝ η Ντόρα Σαμαρά 
στο φλάουτο. 

ΑΓΟΡΑ 12   Σάββατο 08/12  |  12.00 

ΜΟΥΣΙΚΗ 

Κυριακή 30/12  |  21.00  ΦΑΡΟΣ 14   

Δευτέρα 24/12 και Κυριακή 30/12  |  18.30  ΑΓΟΡΑ 12   
 

Η Φιλαρμονική του δήμου Καλλιθέας, υπό τη διεύθυνση του 
Αντώνη Βαβυλουσάκη, μας λέει τα κάλαντα στην Αγορά!

Jazz Chronicles 
Μαρία Μανουσάκη Quartet 
feat. Tigran Sargsyan
Hidden Trails
Κυριακή 06/01  |  21.00  ΦΑΡΟΣ 14   

 

Η συνθέτης και βιολονίστρια Μαρία Μανουσάκη με το 
κουαρτέτο της παρουσιάζει επιλογές από το σύνολο της 
δουλειάς της, με έμφαση στο πρόσφατο album της Hidden 
Trails (Κρυμμένα Μονοπάτια), που γράφτηκε το 2018 μεταξύ  
Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Μανουσάκη εμπνέεται από τις κρητικές της ρίζες και την 
αγάπη για την jazz. H δουλειά της γεφυρώνει την Κρήτη με 
τη Νέα Υόρκη, τα μέρη δηλαδή όπου ζει τα τελευταία χρόνια. 
Στο ολοκαίνουργιο Hidden Trails συμμετέχουν παγκοσμίως 
αναγνωρισμένοι μουσικοί όπως οι Παναγιώτης Ανδρέου, Engin 
Gunaydin, Guy Mintus, Haig Yazdjian και Tigran Sargsyan.

Το κουαρτέτο με το οποίο θα παρουσιάσει στην Ευρώπη 
το πρόσφατο υλικό της, αποτελείται από τους:  

Kristjan Randalu, πιάνο 
Μιχάλης Ευδαίμων, μπάσο
Bodek Jankes, ντραμς 
*Guest Tigran Sargsyan, Νέι / duduk / φωνητικά

Κάλαντα με την 
Φιλαρμονική του 
δήμου Καλλιθέας
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Μια από τις παραδόσεις της παραμονής της πρωτοχρονιάς, τη 
συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Βερολίνου, τιμά το 
ΚΠΙΣΝ μεταδίδοντάς την ζωντανά σε υψηλή ευκρίνεια.

Στη φετινή συναυλία, την ορχήστρα διευθύνει ο Daniel 
Barenboim, o οποίος πρωτοεμφανίστηκε με την Φιλαρμονική του 
Βερολίνου στις 12 Ιουνίου του 1964 ως σολίστας. Για την φετινή 
συναυλία, ο Daniel Barenboim έχει επιλέξει μουσική του Ραβέλ 
και του Μότσαρτ, ξεκινώντας με το εορταστικό κοντσέρτο για 
πιάνο σε Ρε μείζονα Κ. 537 του τελευταίου, και κλείνοντας με το 
θρυλικό κρεσέντο του Μπολερό.  

Ελεύθερη είσοδος με ηλεκτρονική προεγγραφή στο SNFCC.org

Για παιδιά από 6 ετών και πάνω.

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

Πρόγραμμα:

Wolfgang Amadeus Mozart, 
Kοντσέρτο αριθ. 26 
για Πιάνο και Ορχήστρα 
σε Ρε μείζονα, KV 537 "Της Στέψης" 
Daniel Barenboim, πιάνο
Maurice Ravel, 
Rapsodie espagnole
Maurice Ravel,  
Alborada del gracioso
Maurice Ravel,  
Pavane pour une infante défunte 
(ορχηστρική εκδοχή)
Maurice Ravel, Boléro

Ζωντανή μετάδοση της συναυλίας 
της Φιλαρμονικής του Βερολίνου

Όπως και πέρυσι, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος προετοιμάζεται να υποδεχθεί χιλιάδες 
επισκέπτες για την την αλλαγή του χρόνου με ένα πλούσιο 
και ποικίλο πρόγραμμα.

H βραδιά ξεκινά με την live μετάδοση της παραδοσιακής 
συναυλίας της Φιλαρμονικής του Βερολίνου, συνεχίζει 
με μια μοναδική εμφάνιση του Mario Biondi στην 
Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ενώ αμέσως μετά η δράση 
μεταφέρεται στην Αγορά με πολλή μουσική, πατινάζ 
και ένα φαντασμαγορικό show πυροτεχνημάτων για να 
καλωσορίσουμε το 2019.

Στα πρώτα λεπτά του νέου έτους θα δοθεί το σήμα για τον 
πρώτο αγώνα της χρονιάς, το καθιερωμένο πλέον SNF RUN, 
ενώ παράλληλα ένα μεγάλο πάρτι θα ξεκινήσει με τον Huey 
Morgan των Fun Lovin' Criminals σε ένα ειδικό DJ set.

ΠΑΡΑΜΟΝΗ 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Δευτέρα, 31/12  |  18.15

•

•

•

•

•
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Mario Biondi live

Δευτέρα, 31/12  |  22.15 

Γεννημένος στην Κατάνια της Σικελίας, ο Mario Biondi έχει 
χαρακτηριστεί από πολλούς ως «ο νέος Barry White» λόγω 
της ιδιαίτερης χροιάς της φωνής του.  Με πατέρα τραγουδιστή, 
το πάθος του Biondi για τη μουσική ξεκίνησε από μικρή ηλικία, 
όταν στα δώδεκα πρωτοτραγούδησε στη χορωδία της τοπικής 
εκκλησίας. Εραστής της σόουλ, το 1988 άρχισε να τραγουδάει 
σαν support σε σπουδαίους καλλιτέχνες, όπως ο  Ray Charles. 
Κομβική στιγμή της καριέρας του ήταν όταν το single του «This 
Is What You Are» κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία και το άκουσε ο 
διάσημος DJ του BBC Norman Jay, ο οποίος ενθουσιάστηκε 
και το έκανε γνωστό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το 2006 
κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο Handful of Soul 
που αγαπήθηκε αμέσως από το κοινό και ακολούθησαν τα εξίσου 
επιτυχημένα, εντός και εκτός Ιταλίας, άλμπουμ I Love You More 
(2007), If (2009), Yes, You (2010), Due (2011), Sun (2013), 
Mario Christmas (2013), Beyond (2014) και Brasil (2018). 
Έχει συμμετάσχει στα μεγαλύτερα φεστιβάλ τζαζ της Ευρώπης, 
έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους σπουδαιότερους 
συνθέτες της εποχής μας, όπως ο Burt Bacharach, κι έχει δώσει 
εκατοντάδες sold out συναυλίες στα μεγαλύτερα θέατρα της 
Ευρώπης, όπως το Royal Albert Hall στο Λονδίνο και το Parco 
della Musica στη Ρώμη.

Στη συναυλία του στο ΚΠΙΣΝ ο Mario Biondi με τη ζεστή και 
αισθησιακή φωνή του θα τραγουδήσει κομμάτια από το τελευταίο 
του άλμπουμ Brasil, που παντρεύει στοιχεία τζαζ, σόουλ και ποπ 
μουσικής με διάσημα Βραζιλιάνικα τραγούδια, αλλά και πολλά 
κλασικά Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, στο πνεύμα των ημερών.

Η εκδήλωση περιλαμβάνεται στο Χειμερινό Πρόγραμμα της πρωτοβουλίας 
Tempo Forte Italy-Greece 2018/2019, που διοργανώνει η Πρεσβεία της Ιταλίας 
στην Αθήνα. 

Ελεύθερη είσοδος με ηλεκτρονική προεγγραφή στο SNFCC.org

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

Την τελευταία νύχτα του χρόνου το ΚΠΙΣΝ 
υποδέχεται τον Ιταλό τραγουδιστή της soul - jazz 
Mario Biondi που με τη βαθιά και χαρακτηριστική 
φωνή του και τη μοναδική σκηνική του παρουσία θα 
συναρπάσει το κοινό τραγουδώντας μελωδίες στα 
αγγλικά και στα ιταλικά.
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ΠΑΡΑΜΟΝΗ 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

 ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ 17   
 

 ΑΓΟΡΑ 13   
 

SNF RUN: 
2019 FIRST RUN

Με την αλλαγή του χρόνου Δευτέρα 31/12 | 23.30

Λίγα λεπτά μετά την αλλαγή του χρόνου καλωσορίζουμε το 2019 
τρέχοντας στον αγώνα δρόμου SNF RUN: 2019 FIRST RUN, 
γύρω από το Χριστουγεννιάτικο Κόσμο του Κέντρου Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος!  To Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) 
διοργανώνει τον αγώνα, υπό τη διοργανωτική επίβλεψη της ΑMKE 
«Αναγέννηση & Πρόοδος», και καλύπτει εξ’ ολοκλήρου τα έξοδα 
της διοργάνωσης. Για πρώτη φορά ο φετινός αγώνας καλεί τους 
δρομείς να ενώσουν τις δυνάμεις τους, και με τη συνεισφορά του 
ΙΣΝ, να μετατρέψουν τη συμμετοχή τους σε ένα Πρωτοχρονιάτικο 
δώρο προς τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Με την συνεισφορά 
του ΙΣΝ, το ποσό που θα συγκεντρωθεί από το συμβολικό 
κόστος συμμετοχής θα τριπλασιαστεί, και θα διατεθεί σε μη 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς που αφιερώνουν το έργο τους στην 
προστασία και προάσπιση των παιδιών.

Οι οργανισμοί που θα ενισχυθούν στον φετινό αγώνα είναι: 
η Αμυμώνη, η ΕΛΕΠΑΠ, και η Φλόγα.

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

Ο διεθνούς φήμης DJ, συγγραφέας, μουσικός, ραδιοφωνικός 
παραγωγός του BBC Radio και frontman του θρυλικού 
συγκροτήματος των ’90s, Fun Lovin’ Criminals, Huey Morgan, 
έρχεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για να 
υποδεχτεί μαζί μας το 2019 με ένα DJ set που θα ξεσηκώσει τους 
επισκέπτες όλων των ηλικιών!
 
Ο Morgan θα αναμίξει ήχους funk, soul, disco, hip hop και 
rock’n’roll παίζοντας τραγούδια από τα, 70s μέχρι σήμερα, από 
τη Donna Summer, τους Kool and the Gang, τον James Brown και 
τους Jackson 5, μέχρι τους πιο σύγχρονους Jurassic 5, Cypress 
Hill και Michael Kiwanuka, σε ένα ξέφρενο πάρτι που θα κρατήσει 
μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, σημεία εστίασης του ΚΠΙΣΝ 
θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 3 το πρωί!

Την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, το δωρεάν shuttle bus του ΚΠΙΣΝ 
θα πραγματοποιεί δρομολόγια προς το Σύνταγμα μέχρι τις 3 το πρωί!

Ζωντανή μετάδοση 
της Πρωτοχρονιάτικης Συναυλίας 
της Φιλαρμονικής της Βιέννης

Υποδεχόμαστε τη νέα χρονιά με μία από τις πιο σημαντικές ορχήστρες στον κόσμο, τη 
Φιλαρμονική της Βιέννης. Το καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού που αποτελεί εδώ και χρόνια 
παγκόσμιο μουσικό γεγονός της πρώτης ημέρας του έτους, τη συναυλία της Πρωτοχρονιάς, 
αυτή τη χρονιά διευθύνει ο Christian Thielemann που συνεργάζεται με τη Φιλαρμονική της 
Βιέννης από το 2000 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.

 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 13   Τρίτη, 01/01  |  12.15 

Ελεύθερη είσοδος με προεγγραφή στο SNFCC.org | Μετά την έναρξη η είσοδος θα είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση παύσης.

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Huey Morgan DJ Set
(Fun Lovin' Criminals)
intro / outro PlayMo Bill
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But the greatest is love 
μια βραδιά τραγουδιού της 
Λένιας Ζαφειροπούλου και του Θοδωρή Τζοβανάκη 

Παγκόσμια Ημέρα Aτόμων με Aναπηρία

Κυριακή 02/12  |  21.00 

Δύο πράγματα δεν περιγράφονται ικανοποιητικά με λέξεις: 
τα όνειρα και ο έρωτας. Έχετε δοκιμάσει να διηγηθείτε στον 
καλύτερό σας φίλο το χθεσινό σας όνειρο ή το πάθος σας για 
κάποιον; Έχετε αισθανθεί πόσο ανίσχυρη είναι η περιγραφή σας; 
Σας έχει συμβεί όταν είστε ερωτευμένοι, να νιώθετε μόνοι με κάτι 
που πρέπει οπωσδήποτε να ανακοινωθεί αλλά που μόνο εσείς 
καταλαβαίνετε; Αδύνατον να συλλάβει κανείς την ουσία του έρωτά 
σας, όσες ιδιότητές του κι αν εκθειάσετε. Αλλά γιατί έχουν όλοι 
οι αιώνες κι όλες οι τέχνες την ανάγκη να μιλήσουν τόσο για τον 
έρωτα, αν η ουσία του παραμένει άπιαστη; Ίσως γιατί ο έρωτας 
είναι κάτι μεταξύ προνομίου και αξιοζήλευτης ασθένειας. Είναι η 
εξαίρεση στους νόμους της συμπαντικής αδιαφορίας. 

Η τραγουδίστρια και ποιήτρια Λένια Ζαφειροπούλου και ο 
σολίστας Θοδωρής Τζοβανάκης παρουσιάζουν στον Φάρο 
του ΚΠΙΣΝ ερωτική μουσική από πέντε χώρες της Ευρώπης: 
18 τραγούδια των Brahms, Debussy, Fauré, Grieg, Prokofiev, 
Rimsky-Korsakov, Sibelius, Tchaikovsky για τον έρωτα, λαμπρές και 
ανθεκτικές στον χρόνο απόπειρες να συλληφθεί η ουσία αυτής της 
πιο πολυτραγουδισμένης και πιο άφατης ανθρώπινης κατάστασης. 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας, στις 02/12 όλες οι 
δράσεις του ΚΠΙΣΝ έχουν σχεδιαστεί ή προσαρμοστεί 
ώστε να υποδεχτούν και άτομα με αναπηρία. Συγκεκριμένα 
περιλαμβάνονται οι δράσεις: 

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι σ. 24 | Street Soccer 5x5 σ. 28 |  
Θεραπευτικοί Κήποι σ. 27 | Pétanque σ. 25 |  
Μιλάμε για τα φυτά του Πάρκου σ. 27 | Mini Tennis σ. 28 | 
Δημιουργική Ενόργανη σ. 30 | Στιβομαχίες σ. 29 |   
Δημιουργούμε όλοι μαζί τέχνη: Παιχνίδια Ισορροπίας σ. 27 |  
Κύκλος κρουστών με χρηστικά αντικείμενα σ. 33 | 
Αθλοπαιδιές στο Πάρκο σ. 28 | Γνώρισε τις ικανότητές σου σ. 30 |
Καγιάκ στο Κανάλι σ. 24

Το ΚΠΙΣΝ συμμετέχει ενεργά και φέτος στις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα 
Ατόμων με Αναπηρία (03/12). Στο πλαίσιο αυτό, μια μέρα πριν, στις 02/12 η Λένια 
Ζαφειροπούλου με τη συνοδεία στο πιάνο του Θοδωρή Τζοβανάκη τραγουδά για την 
αγάπη, αποδεικνύοντάς ότι όλα είναι δυνατά. 

Παρασκευή 21/12  |  19.00–20.30 Τετάρτη 05/12  & Τρίτη 11/12  |  19.00-21.00  ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 11

  
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 11

Πάνω σ’ έναν αρχαίο στίχο 
Οι Μαύρες Ευμένιδες 
του Σεφέρη 

Ταξίδι σε 6 πόλεις: 
Έξι διαλέξεις 
για την αρχιτεκτονική 

Με την Αθήνα και το Τόκιο κλείνει τον Δεκέμβριο ο κύκλος 
διαλέξεων του καθηγητή ιστορίας, κριτικής ανάλυσης και 
θεωρίας της αρχιτεκτονικής στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας 
της Τέχνης στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Ανδρέα 
Γιακουμακάτου. Οι ομιλίες του προσκαλούν το κοινό σε μια 
περιήγηση στο πολεοδομικό, αρχιτεκτονικό και κοινωνικό 
περιβάλλον έξι πόλεων, εξηγώντας τη διεθνή σημασία τους από 
πολιτισμική και αρχιτεκτονική άποψη.

1. Τετάρτη 05 Δεκεμβρίου: 
     Αθήνα: Μοντέρνα Πόλη και Αρχιτεκτονική 
2. Τρίτη 11 Δεκεμβρίου: 
    Τόκιο: Σύγχρονη Πόλη και Αρχιτεκτονική

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις προηγούμενες διαλέξεις 
της σειράς (Φλωρεντία, Ρώμη, Μόναχο, Σικάγο) στην ιστοσελίδα 
και το κανάλι YouTube του ΚΠΙΣΝ, SNFCC.org

Ελεύθερη είσοδος με προεγγραφή στο SNFCC.org

Με τον Γιώργο Σεφέρη συνεχίζεται ο κύκλος διαλέξεων για τη 
νεοελληνική ποίηση με τίτλο «Πάνω σ’ έναν αρχαίο στίχο» όπου 
η Διδάκτωρ Συγκριτικής Λογοτεχνίας Εμμανουέλα Κάντζια μας 
προσκαλεί σε μια ιδιαίτερη περιδιάβαση στο βίο και το έργο 
τριών σημαντικών νεοελλήνων ποιητών που συνδιαλέγονται με 
την αρχαιοελληνική παράδοση. 
 
Η τρίτη διάλεξη με τίτλο «Οι Μαύρες Ευμενίδες του Σεφέρη» 
εστιάζει στα ποιήματα από το Μυθιστόρημα, ΙΒ' [Μποτίλια στο 
πέλαγο], ΙΣΤ' [Όνομα δ' Ορέστης], ΙΖ' [Αστυάναξ] και από το 
Ημερολόγιο Καταστρώματος Α', «Ο βασιλιάς της Ασίνης».

Φανατικός αναγνώστης του Ομήρου και των τραγικών ποιητών, 
ο Σεφέρης αντλεί τη μυθολογία, τις εικόνες και τα σύμβολά 
του από τα έπη και την τραγωδία και τα ανασημασιοδοτεί, 
φέρνοντάς τα στο παρόν: την Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Τι 
μένει από το αρχαίο κλέος; Ποιες δυνάμεις επιβουλεύονται τον 
σύγχρονο Ορέστη; Η λήθη του χρόνου, το βασανιστικό χρέος 
προς τους προγόνους, ο κύκλος της βίας και της εκδίκησης 
μας ακολουθούν κατά την περιπλάνησή μας στο ερημωμένο 
σεφερικό τοπίο.

Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση
στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Η Λένια Ζαφειροπούλου είναι λυρική τραγουδίστρια, ποιήτρια 
και μεταφράστρια. Σπούδασε τραγούδι, πιάνο και Lied στη 
Musikhochschule της Στουτγάρδης και όπερα στο Opera Course 
του Guildhal School of Music and Drama και στο National 
Opera Studio του Λονδίνου. Έχει κερδίσει υποτροφίες των 
ιδρυμάτων Μαρία Κάλλας και Αλέξανδρος Ωνάσης, καθώς και 
του Royal Opera House Covent Garden. Το 2009 κέρδισε το 
βραβείο της Ένωσης Ελλήνων Κριτικών για νέους καλλιτέχνες.
Το πρώτο της ποιητικό βιβλίο, Patternoster Square, τιμήθηκε με 
το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα του περιοδικού 
Αναγνώστης και ήταν στη βραχεία λίστα των Κρατικών Βραβείων 
Λογοτεχνίας για το 2012.

«Η αναπηρία θέλει μαχητική διάθεση. Θέλει να κάνεις 
μ' αυτήν όσα μπορείς και λίγο περισσότερα. Και 
πάντα να θυμάσαι πως είσαι ταγμένος να κρατάς μέσα 
σου και γύρω σου μια λεπτή ισορροπία», μας λέει η 
Λένια Ζαφειροπούλου και μας προσφέρει το ερωτικό 
πρόγραμμα But the greatest is love.
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Πέμπτη 06, 13, 20, 27/12 
18.00-18.45 
19.00-19.45

ΠΑΙΔΙΚΟ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 11

Για παιδιά 1–3 ετών & τους 
γονείς τους με προεγγραφή 
στο SNFCC.org

Πέμπτη 03/01 
18.00-18.45 
19.00-19.45

ΠΑΙΔΙΚΟ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 11

(έως 10 βρέφη και 
10 γονείς ανά εργαστήριο)

Κυριακή 09/12 
17.30-20.30
 
MAKER SPACE 11

Για ενήλικες

(έως 20 συμμετοχές ανά 
εργαστήριο με προεγγραφή 
στο SNFCC.org)

Κυριακή 16/12
17.30-20.30 

ΠΑΙΔΙΚΟ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 11

Παρασκευή 07, 14, 21, 
28/12 & 04/01
18.00-21.00
ΠΑΙΔΙΚΟ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 11

Για ενήλικες
(έως 25 συμμετοχές ανά 
εργαστήριο με σειρά 
προτεραιότητας)

Σάββατο 08, 15, 29/12 
& 05/01 
17.00-18.30 & 18.30-20.00
ΠΑΙΔΙΚΟ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 11

Σάββατο 22/12 
17.00-18.30 & 18.30-20.00 
MAKER SPACE 11

Για παιδιά όλων των ηλικιών
και τους γονείς τους
(έως 30 άτομα (παιδιά και
γονείς) ανά εργαστήριο με
σειρά προτεραιότητας

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το Εργόχειρο 
της Κουρελούς: 
Πλουμίδια και στολίσματα   
  

Οι παραδοσιακές κοινωνίες της υπαίθρου 
μετέτρεπαν άχρηστα υλικά σε καλαίσθητα 
χειροτεχνήματα. Το σύγχρονο κίνημα της 
δημιουργικής ανακύκλωσης, γνωστό ως 
upcycling, επαναφέρει αυτήν την ωφέλιμη 
πρακτική στον χώρο των διακοσμητικών τεχνών. 
Σε αυτά τα εργαστήρια οι παραδοσιακές 
τεχνικές χειρός επαναπροσδιορίζονται στον 
χρόνο δίνοντας εκ νέου χρήση και αξία στα 
παλιά εργόχειρα (υφαντική, ταπητουργία, χειρο/
δακτυλο-πλεκτική, μακραμέ, καλαθοπλεκτική κ.α.).

Στις 09/12 ανακυκλώνουμε παλιά υφάσματα 
και κορδέλες που περισσεύουν για να φτιάξουμε 
χειροποίητες κουρελούδες που θα στολίσουν τη 
γιορτινή γωνιά του σπιτιού.

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι συμμετέχοντες θα 
χρειαστεί να φέρουν μαζί τους ένα παλιό σεντόνι ή 
τραπεζομάντηλο (χρωματιστό).

Στις 16/12 χρησιμοποιώντας υλικά από τη 
χειμωνιάτικη φύση υφαίνουμε πάνω σε κόκκινο και 
πράσινο στημόνι ένα επιτοίχιο γλυπτό υφαντό με 
χριστουχεννιάτικα μοτίβα.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Very Young Contemporary Art 
(VYCA)

Το χαρτί... γιορτάζει! 
 

Αυτά τα Χριστούγεννα όλα τα είδη χαρτιών 
επαναχρησιμοποιούνται και φορούν 
τα γιορτινά τους! Λεπτές λωρίδες από 
χαρτί περιτυλίγονται ευφάνταστα μεταξύ 
τους, με κύριο εργαλείο τα χέρια και 
την επινοητικότητα, ανακαλύπτοντας τις 
δυνατότητες της χαρτοπλεκτικής. Μέσω της 
τεχνικής paper quilling, κάθε συμμετέχων 
θα μεταμορφώσει τις χαρτολωρίδες του, 
σε πρωτότυπα γιορτινά στολίδια, γιορτινές 
μπάλες, χριστουγεννιάτικες κάρτες, γούρια 
και ημερολόγια για το νέο έτος.

Ευπρόσδεκτα όλα τα είδη χαρτιού από τους 
συμμετέχοντες.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Χριστίνα Τσινισιζέλη, Εικαστικός

Με το 1, με το 2, με 
το 3! Τα πρώτα μου 
Χριστούγεννα στο ΚΠΙΣΝ!

 

Η πιο αγαπημένη εποχή για μικρούς και 
μεγάλους έφτασε! Ξωτικά, Άγιο-Βασιλάκια, 
καλικάντζαροι, τάρανδοι, χιονούληδες και 
άλλα πολλά συνθέτουν το πιο εντυπωσιακό 
χριστουγεννιάτικο σκηνικό στο εργαστήρι 
αυτό! Πρωταγωνιστές τα μικρά παιδιά και 
οι γονείς τους, όπου μέσα από ποικίλα 
πολυαισθητηριακά χριστουγεννιάτικα 
παιχνίδια, πολλή ζωγραφική, μουσική, 
χορό και χειροτεχνία, ζουν τις πιο όμορφες 
οικογενειακές γιορτινές στιγμές!

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

Τετάρτη 12, 19/12
18.30-21.30 
 
ΠΑΙΔΙΚΟ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 11

Για ενήλικες

(έως 20 άτομα 
με προεγγραφή
στο SNFCC.org)

Κυριακή 16, 23, 30/12
11.30-14.30  
 
ΠΕΥΚΩΝΑΣ 2

Για παιδιά 5 ετών και άνω

(έως 30 συμμετοχές 
ανά ώρα με σειρά 
προτεραιότητας)

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σάββατο 22/12
16.30-17.30
17.30-18.30
18.30-19.30  
 
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 11

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

(έως 25 συμμετοχές 
ανά ώρα με σειρά 
προτεραιότητας)

Χριστουγεννιάτικο 
εργαστήριο Εμπρού: 
Ζωγραφική στο νερό  
  

To εμπρού (ebru) είναι μια διακοσμητική 
τεχνική ζωγραφικής, προερχόμενη από την 
Ανατολή. Εμπρού θα πει υδάτινη επιφάνεια, 
ή το πρόσωπο του νερού. Σε αυτό το 
εργαστήριο οι συμμετέχοντες θα δουλέψουν 
με διάφορα αντικείμενα και θα δημιουργήσουν 
χριστουγεννιάτικα δώρα -όπως γούρια, στολίδια, 
κουτιά, χάρτινες τσάντες, κοσμήματα κτλ - για να 
δούν πως εφαρμόζεται το ebru σε διάφορα υλικά 
( ξύλο, κεραμικά, χαρτόνι κ.λπ.).Οι συναντήσεις 
αυτές εστιάζουν περισσότερο στις διακοσμητικές 
εφαρμογές που προσφέρει το ebru σε διάφορα 
καθημερινά αντικείμενα.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Κατερίνα Μόμιτσα, Εικαστικός

Γιρλαντοϊστορίες  
  

Μαγικά χριστουγεννιάτικα στολίδια και 
γιρλάντες από χαρτόνι που συνδέονται με κόλλα 
και ταινίες, περιμένουν τους μικρούς καλλιτέχνες 
να τα διακοσμήσουν με το δικό τους τρόπο, 
χρησιμοποιώντας χρώματα, ρετάλια υφασμάτων 
και χαρτιών. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να 
ζωγραφίσουν το δικό τους μοναδικό στολίδι για 
το χριστουγεννιάτικο δέντρο και την δική τους 
γιρλάντα για τον Άγιο Βασίλη.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Playroom

Δημιουργούμε 
όλοι μαζί τέχνη:  
Το γούρι της νέας χρονιάς   
  

Το γούρι για τη νέα χρονιά είναι ένα πανάρχαιο 
έθιμο που εμφανίζεται σε πολλούς πολιτισμούς. 
Είναι ένα αντικείμενο που λειτουργεί ως προσωπικό 
φυλαχτό – το Περίαπτον, όπως το αποκαλούσαν 
οι αρχαίοι ημών πρόγονοι.

Στο εργαστήριο με πληθώρα τεχνικών και υλικών 
θα δημιουργήσουμε χειροποίητα διαχρονικά 
γούρια, μικρά έργα τέχνης, με τους δικούς του 
συμβολισμούς το κάθε ένα για τύχη, υγεία, 
ευτυχία, ευημερία, αγάπη, επιτυχία. 

Ο κάθε συμμετέχοντας θα σχεδιάσει και θα 
συνθέσει το ιδανικό γούρι για συνοδεύστε με αυτό 
τις ευχές του και να το δωρίσει στα αγαπημένα του 
πρόσωπα.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: 
Θοδωρής Ζαφειρόπουλος, Εικαστικός 
Ελισάβετ Χελιδώνη, Εικαστικός, Εκπαιδευτικός 
Ειδικής Αγωγής
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Εργαστήριο Εμπρού: 
Η Μαγεία των Χριστουγέννων   
  

Η Μαγεία των Χριστουγέννων έχει χαθεί! Μικροί 
και μεγάλοι αναλαμβάνουμε δράση. Παιχνίδια, 
γέλια, μελωδίες και τα στολίδια που θα φτιάξουμε 
με την τεχνική του εμπρού (ebru), ζωγραφική στο 
νερό, θα μας βοηθήσουν να ανακαλύψουμε το 
σημείο που είναι κρυμμένη.

Φοράμε άνετα ρούχα, απαραιτήτως κάτι κόκκινο 
και τις αγαπημένες μας κάλτσες.

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

Κυριακή 16/12
12.30-14.00 
Σάββατο 22/12 
17.30-19.00  
 
ΠΑΙΔΙΚΟ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 11

Για παιδιά 3–5 ετών 
και τους γονείς τους

(10 παιδιά με 10 γονείς, με 
προεγγραφή στο SNFCC.org)

Σάββατο 22/12
Σάββατο 05/01 
17.30-19.00
 
ΚΕΝΤΡΟ  
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 23

17.30-18.30 
δοκιμή για παιδιά 6+ 
και ενήλικες  
18.30-19.00 show

(έως 20 συμμετοχές 
ανά 30', με σειρά 
προτεραιότητας)

Σάββατο 22, 29/12 
Δευτέρα 31/12 
11:00-13:00
 
ΞΕΦΩΤΟ 1

Για παιδιά 4–12 ετών

(ανοιχτή συμμετοχή 
με σειρά προτεραιότητας)

Τύπωσε τη δική σου ευχή    
  

Ένα χριστουγεννιάτικο εργαστήρι μεταξοτυπίας 
και καλλιγραφίας για μικρούς και μεγάλους. Οι 
συμμετέχοντες εκτυπώνουν τη δική τους ευχετήρια 
κάρτα με την τεχνική της μεταξοτυπίας και στη 
συνέχεια, με τη βοήθεια των καλλιγράφων, 
διατυπώνουν την ευχή τους για τις γιορτές!

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: 
Χρύσανθος και Μανώλης Αγγελάκης/tind 
& Κωνσταντίνα - Πολυτίμη Ζερδεβά - Μπρικόρη 
& Ελπίδα Ζαχαράκη, Καλλιγράφοι

Κυριακή 23/12 & 30/12 
17.00-20.00 
 
PARK KIOSK D

Για παιδιά όλων των ηλικιών 
και τους γονείς τους & 
ενήλικες 

(έως 50 συμμετοχές ανά ώρα 
με σειρά προτεραιότητας)

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το Πάρκο των Θαυμάτων:  
Ο Χιονάνθρωπος Λιώνει   
  

Τα Χριστούγεννα είναι η πιο χαρούμενη, 
χρωματιστή, τραγουδιστή και αγαπημένη γιορτή 
όλων... εκτός του Χιονάνθρωπου! Κάθε χρόνο 
λιώνει όλο και πιο πολύ με αποτέλεσμα φέτος να 
κινδυνεύει να εξαφανιστεί!
Στο χριστουγεννιάτικο παιχνίδι θησαυρού 
χωριζόμαστε σε ομάδες και τρέχουμε να δώσουμε 
λύσεις στον Χιονάνθρωπο. 
Με έμφαση στην κίνηση και μέσα από αθλήματα, 
δοκιμασίες και χριστουγεννιάτικα φωτάκια και 
τον Χιονάνθρωπο που λιώνει μαθαίνουμε για την 
κλιματική αλλαγή, βρίσκουμε τρόπους να την 
αντιμετωπίσουμε και μαθαίνουμε να αγαπάμε 
περισσότερο τον πλανήτη μας!

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Τα καράβια της γιορτής    
  

Κατά την ελληνική παράδοση, τα παιδιά, 
εμπνευσμένα από τα μακρινά ταξίδια των 
αγαπημένων τους προσώπων, συνήθιζαν να 
κατασκευάζουν καραβάκια από απλά υλικά. 
Ως έθιμο, ο στολισμός των καραβιών τα 
Χριστούγεννα, αποτελεί μια μορφή τάματος 
στον Άγιο Νικόλαο για μπουνάτσες και 
καλοτυχία στη νέα χρονιά, και συμβολίζει την 
καινούργια πλεύση του ανθρώπου στη ζωή. 
Οι συμμετέχοντες του εργαστηρίου, μέσα από 
σύνθετες τεχνικές, όπως origami, ξυλοκοπτικές 
και κολλάζ, θα σχεδιάσουν σκαριά καραβιών και 
θα συναρμολογήσουν τα καράβια του 2019 με 
διάφορα υλικά και χρώματα.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Κατερίνα Ζαφειροπούλου, 
Εικαστικός, Θοδωρής Ζαφειρόπουλος, Εικαστικός

Hula hoop LED Show   
  

Η ομάδα Hoop it! παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό 
show με πολύχρωμα στεφάνια hula hoop από LED! 
Ελάτε με την οικογένεια, τους φίλους σας ή ακόμα 
και μόνοι να δοκιμάσετε hula hoop, να παίξετε και 
να παρακολουθήσετε μία μοναδική παράσταση 
χορού σε γιορτινή ατμόσφαιρα!

Το Ηula Ηoop LED Show είναι ανοικτό event 
για όλους ανεξαρτήτως εμπειρίας.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Hoop it!

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 και στήνει 
πολλά παιχνίδια για τα παιδιά.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Δευτέρα 24/12 
12.00-15.00 
Τετάρτη 26/12 
18.00-21.00  
 
ΠΑΙΔΙΚΟ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 11

Για παιδιά 7+, ενήλικες 
και οικογένειες 

(έως 25 συμμετοχές ανα 
ώρα με σειρά προτεραιότητας)

Κυριακή 23, 30/12
11:00-12:15 
12:30-13:45  
Έναρξη και λήξη: 
ΞΕΦΩΤΟ 1  
Ενδιάμεσοι σταθμοί: 

ΠΕΥΚΩΝΑΣ 2   
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ 4  
ΝΟΤΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 3

Για παιδιά 6–12 ετών 
και τους γονείς τους
(σε κάθε γύρο θα μπορούν 
να συμμετέχουν 80 παιδιά 
με τους γονείς τους, με 
προεγγραφή στο SNFCC.org)

Χριστουγεννιάτικες 
οικογενειακές αποστολές   
  

Τα παιδιά αυτά τα Χριστούγεννα έχουν μία 
αποστολή… Ποια είναι αυτή; Να πάρουν τους 
γονείς τους και να έρθουν για ένα οικογενειακό 
αθλητικό παιχνίδι στον Υπαίθριο Χώρο 
Αθλοπαιδιών του ΚΠΙΣΝ. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, 
βόλεϊ, χειροσφαίριση και πολύ διασκέδαση μας 
περιμένουν για να ξεφαντώσουμε στο ΚΠΙΣΝ. 
 
*Απαραίτητη προϋπόθεση οι ομάδες να φοράνε ένα 
σκουφάκι του άγιου Βασίλη ή του Καλικάντζαρου και 
να έρθουν στο ΚΠΙΣΝ με γιορτινή διάθεση!

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Το Ημερολόγιο του 
άι Βασίλη    
  

Τα παιδιά προετοιμάζονται να υποδεχθούν το 
2019 μέσα από μια σειρά ομαδικών παιχνιδιών 
παρέα με τον άι Βασίλη. Τα παιχνίδια εμπνέονται 
από το ημερολόγιο, του μήνες και τις εποχές και 
έτσι τα παιδιά κάνουν ένα νοητό ταξίδι στη χρονιά 
που έρχεται.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Κυριακή 23, 30/12
Δευτέρα 24/12
Τετάρτη 26/12 & 2/01
Πέμπτη 27/12 & 3/01
Παρασκευή 28/12 & 4/01
Σάββατο 29/12 
11:00-14:00 
 
ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ 25

Για παιδιά 6–12 ετών 
(κάθε 20 λεπτά 2 οικογένειες 
των τεσσάρων μελών, με 
προεγγραφή στο SNFCC.org)

Δευτέρα 24/12 
Τετάρτη 26/12 
Παρασκευή 28/12 
11:00-13:00  
 
ΣΤΙΒΟΣ 6

Για παιδιά 6–12 ετών 
(με σειρά
προτεραιότητας)

Κυριακή 23/12 
17.30-20.30
ΠΑΙΔΙΚΟ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 11

Πέμπτη 27/12 
18.00-21.00  
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ 11

 

Για παιδιά 9+ μαζί με έναν 
γονέα ή ενήλικα συνοδό
(έως 20 συμμετοχές (10 
παιδιά και 10 γονείς) ανά 
εργαστήριο, με προεγγραφή 
στο SNFCC.org)

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τυχερές Γάτες:  
Εργαστήριο χειροποίητου χυτού 

κοσμήματος   
  

Σύμφωνα με λαϊκές παραδόσεις, από την 
Ευρώπη μέχρι την Ασία και την Αφρική, η 
γάτα θεωρείται ένας καλός οιωνός που 
φέρνει καλοτυχία. Σε αυτό το εργαστήριο, οι 
συμμετέχοντες θα έρθουν σε μια πρώτη επαφή 
με το χυτό κόσμημα δημιουργώντας χειροποίητα 
γούρια-γάτες με κερί αργυροχρυσοχοΐας. 
Mε έμπνευση τη χάρτινη (cut-out) γάτα του Henri 
Matisse, θα κατασκευάσουν μοντέλα αρχικά σε 
χαρτί και στη συνέχεια θα τα μεταφέρουν στο 
κερί χρησιμοποιώντας διάφορες διακοσμητικές 
τεχνικές. Οι κέρινες γάτες θα αποσταλούν στο 
χυτήριο και οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν 
τα έργα τους σε μπρούτζο. 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να φέρουν μαζί 
τους φωτογραφία της αγαπημένης τους γάτας, 
φανταστικής ή πραγματικής.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Very Young Contemporary Art 
(VYCA) σε συνεργασία με την σχεδιάστρια κοσμημάτων 
Κατερίνα Ηλιοπούλου
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Τετάρτη 26/12 
Τετάρτη 02/01  
13.00-14.00

ΑΓΟΡΑ 12

Για παιδιά & ενήλικες

Bubble show 
 

Ένα διαδραστικό σόου γεμάτο 
σαπουνόφουσκες! Πόσες θα κάνεις, πόσες 
θα πιάσεις και πόσες θα σκάσεις;

Σχεδιασμός - Υλοποίηση: La Petite marguerite

Δευτέρα 24/12
Παρασκευή 28/12  
Παρασκευή 04/01 
12.30-14.30 

ΠΙΔΑΚΕΣ ΝΕΡΟΥ 8

Για παιδιά 5 ετών και άνω 
και τις οικογένειες τους.
Το σεμινάριο είναι ανοιχτό 
και προσβάσιμο σε άτομα 
με κάθε είδους αναπηρία.

(έως 40 άτομα με σειρά 
προτεραιότητας)

Κυριακή 30/12 
Κυριακή 06/01 
12.30-14.30 

ΠΙΔΑΚΕΣ ΝΕΡΟΥ 8

Για ενήλικες
Το σεμινάριο απευθύνεται 
σε άτομα με ή χωρίς 
κινητικές αναπηρίες και 
στους συνοδούς τους.

(έως 30 συμμετοχές με 
σειρά προτεραιότητας)

Παρασκευή 28/12
11.00-13.00 

ΚΕΝΤΡΟ  
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 23

Για παιδιά 2–5 ετών

(έως 300 συμμετοχές, με 
προεγγραφή στο SNFCC.org)

Xmas Walker Race  
 

Όλα τα παιδιά είναι νικητές σε αυτόν το 
γιορτινό αγώνα χαράς και κεφιού! Οι 
συμμετέχοντες φορούν αγιοβασιλιάτικους 
σκούφους και διαγωνίζονται με ποδήλατα 
ισορροπίας σε μια ειδικά διαμορφωμένη 
πίστα. Στο τέλος του αγώνα, ένα παιδί θα 
κερδίσει έπειτα από κλήρωση ένα ποδήλατο 
Ideal 16''- το πρώτο του κανονικό ποδήλατο!

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

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Mbike

Οι κύκλοι  
κρουστών ντύνονται 
Χριστουγεννιάτικα  

 

Μία μουσική συνάντηση με στόχο 
να ενώσει και να απελευθερώσει τη 
δημιουργική ενέργεια μιας δυναμικής 
ομάδας. Λειτουργώντας σε πλαίσιο 
παιχνιδιού η ομάδα έρχεται σε επαφή με 
χριστουγεννιάτικους ρυθμούς και τραγούδια, 
ενώ δημιουργεί μία γιορτινή ατμόσφαιρα 
συνδυάζοντας τη δύναμη των κρουστών με 
χριστουγεννιάτικες παραδοσιακές μελωδίες.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: QUILOMBO LAB

Χριστουγεννιάτικος 
κύκλος κρουστών με 
χρηστικά αντικείμενα   
Φέρε κάτι από το σπίτι  
  

Γονείς, παιδιά, γιαγιάδες και παππούδες 
ενώνουν τη φαντασία τους σε μία 
Χριστουγεννιάτικη μουσική σύμπραξη. 
Μέσα από μία φρέσκια ματιά επικοινωνίας, 
οι οικογένειες φέρνουν μαζί τους γνωστά 
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια για να 
συνθέσουν μία ρυθμική ιστορία με γνώριμους 
ή άγνωστους ήχους. 

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: QUILOMBO LAB

Κυριακή 30/12 
12.00-15.00  
Δευτέρα 31/12
12.30-15.30   
 
ΠΑΙΔΙΚΟ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 11

Για ενήλικες
(25 συμμετοχές ανά 
εργαστήριο, με προεγγραφή 
στο SNFCC.org)

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Mixed Media 
Ημερολόγιο Τοίχου  
  

Στη γιορτινή ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς, θα γνωριστούμε από την
αρχή με τα χρώματα, τη μορφή, τη λειτουργία, την 
υφή και τις ιδιότητές τους. Spray, crayons, mists, 
water colours και alcohol inks θα αναμιχθούν με 
την έμπνευση και τη δημιουργικότητά μας. Θα 
προσθέσουμε σφραγίδες, stencils, washi tapes,
παλιές φωτογραφίες και κάθε είδους 
αποκόμματα για να δημιουργήσουμε τη βάση του 
ημερολογίου τοίχου των δώδεκα επερχόμενων 
μηνών. Στο τέλος, θα αποφασίσουμε αν το μικρό 
παλιομοδίτικο ημερολογιάκι που θα κολλήσουμε 
στη βάση μας, θα έχει πίσω από την κάθε μέρα 
συνταγές ή ποιηματάκια.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Γιώργος Φλωράκης, Εικαστικός

Παρασκευή 04/01 
Σάββατο 05/01 
12.00-15.00     
 

ΠΕΥΚΩΝΑΣ 2

Για οικογένειες, μια 
οικογένεια 15' για κάθε 
ζωγράφο, με σειρά 
προτεραιότητας

Τα οικογενειακά πορτρέτα 
του 2019   
  

Το Πάρκο επιφυλάσσει εκπλήξεις! Υπαίθριοι 
ζωγράφοι φορώντας χάρτινο σκούφο και κασκόλ 
από ξερά φύλλα, είναι έτοιμοι να φιλοτεχνήσουν 
το οικογενειακό σας πορτρέτο. Δεν χρησιμοποιούν 
μολύβια και γόμες, αλλά κομμένα χαρτιά, 
αυτοσχέδια πινέλα, σφραγίδες και πολλά άλλα 
εργαλεία και υλικά, ειδικά διαμορφωμένα ώστε να 
δημιουργήσουν τις πιο ιδιότυπες προσωπογραφίες 
που θα στολίσουν το σαλόνι σας!

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Playroom

Τετάρτη 02/01
18.00-21.00  
 
MAKER SPACE 11

Για ενήλικες

(έως 20 συμμετοχές με 
σειρά προτεραιότητας με 
προεγγραφή
στο SNFCC.org)

Κυριακή 30/12  
Τετάρτη 02/01 
17.00-20.00
 
ΠΑΙΔΙΚΟ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 11

Για παιδιά 6+
 
(έως 10 παιδιά και 10 
γονείς ανά εργαστήριο, με 
προεγγραφή στο SNFCC.org)

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Τέχνη που φοράμε  
  

Στα εργαστήρια αυτά γονείς και παιδιά 
συνεργάζονται. Οι γονείς με βελόνες, μαλλί, 
καλή διάθεση και χαμόγελο πλέκουν, ενώ τα 
παιδιά με χαρτόνι, ψαλίδι και κλωστή θα φτιάξουν 
πολύχρωμα πομ πομ για να στολίσουν τη 
δημιουργία τους. Αποτέλεσμα της σύμπραξης ένα 
ζεστό σκουφί για τη βόλτα τους στο παγοδρόμιο.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Ζωή Σιάμου, Πλέκτρια

Εργαστήρι καλλιγραφίας 
Φιλοτεχνουμε την δική μας αφίσα - 

ημερολόγιο με καλλιγραφικές ευχές
  

Καλλιγραφούμε την ευχή μας για τον νέο 
χρόνο ώστε να διακοσμήσουμε το δικό μας 
ημερολόγιο-αφίσα για το 2019. Μαθαίνοντας 
τις βασικές αρχές της γραμματογραφίας και 
της καλλιγραφίας με brush pen, και έπειτα από 
λίγη εξάσκηση στις τεχνικές της καλλιγραφίας, 
δημιουργούμε την τελική φράση μας πάνω σε μια 
προτυπωμένη αφίσα μεταξοτυπίας.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: 
Κωνσταντίνα - Πολυτίμη Ζερδεβά - Μπρικόρη, 
Καλλιγράφος
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Δραστηριότητες για ενήλικες

Άσκηση για όλους
 

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

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΕΥΕΞΙΑ

Σάββατο 01, 08, 15, 22, 
29/12 & 05/01 
Κυριακή 02, 09, 16, 23, 
30/12 & 06/01

ΚΑΝΑΛΙ 16

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

*απαραίτητη η παρουσία 
συνοδού

09.00-10.00 | Για παιδιά 
6–9 ετών & 6–14 ετών με 
νοητική αναπηρία*
10.00-11.00 | 
Για παιδιά 9–12 ετών
11.00-12.00 | 
Για εφήβους 17+ & ενήλικες 
12.00-13.00 | 
Για εφήβους 12–17 ετών
13.00-14.00 | 
Για εφήβους 17+ & ενήλικες 
& εφήβους 14+ με νοητική 
αναπηρία*

Στις 2/12 όλα τα slots 
ιστιοπλοΐας θα είναι 
διαθέσιμα και για άτομα με 
νοητική αναπηρία.

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι
 

Μία σειρά από ιστιοπλοϊκές δράσεις με 
διαφορετικούς τύπους σκαφών, τόσο μέσα 
στο Κανάλι, όσο και στη στεριά, καθώς και 
καινοτόμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες για 
παιδιά και ενήλικες.

Σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο 
Καλαμακίου

Δευτέρα 03, 10, 17/12 
07.30-08.45

Παρασκευή 07, 14, 21, 
28/12 & 04/01 
08.45-10.00 

ΞΕΦΩΤΟ 1

(έως 30 συμμετοχές με 
σειρά προτεραιότητας)

Τετάρτη 05, 12, 19, 26/12 
& 02/01
Παρασκευή 07, 14, 21, 
28/12 & 04/01
07.30-08.45

Δευτέρα 03, 10, 17/12
08.45-10.00

Τρίτη 04, 11, 18/12
Πέμπτη 06, 13, 20, 27/12 
& 03/01
18.00-19.00
 

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ 

(έως 30 συμμετοχές με 
σειρά προτεραιότητας)

Δευτέρα 03, 10, 17/12
Τρίτη 04, 11, 18/12
Τετάρτη 05, 12, 19, 26/12 
& 02/01
Πέμπτη 06, 13, 20, 27/12 
& 03/01
Παρασκευή 07, 14, 21, 
28/12 & 04/01

08.00-10.00 
18.00-21.00

ΣΤΙΒΟΣ 6

Σάββατο 01, 08, 15, 29/12 
& 05/01
08.30-10.00
Τρίτη 04, 11, 18/12
18.30-20.00

ΣΤΙΒΟΣ 6

Για άτομα 15–70 ετών

(έως 50 συμμετοχές, με 
σειρά προτεραιότητας)

*Η συμμετοχή των εφήβων 
15–18 ετών θα γίνεται με 
άδεια κηδεμόνα.

Σάββατο 01, 08, 15/12 
& 05/01   
Κυριακή 02*, 09, 16/12 
& 06/01
14.30-17.00 
 
ΚΑΝΑΛΙ 16

(από την πλευρά του 
Κέντρου Επισκεπτών)

Για παιδιά άνω των 
10 ετών & ενήλικες

(έως 20 συμμετοχές ανά  
30' με προεγγραφή στο  
SNFCC.org)
*απαραίτητη η παρουσία 
συνοδού για παιδιά κάτω 
των 15 ετών

* 02/12: Η δραστηριότητα 
μπορεί να φιλοξενήσει 
παιδιά με σωματική ή και 
νοητική αναπηρία 
με συμμετοχή των 
συνοδών τους.

Καγιάκ στο Κανάλι
 

Το πρόγραμμα στοχεύει στη γνωριμία μικρών 
και μεγάλων με το καγιάκ, ενώ συγχρόνως 
δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να 
γνωρίσουν το ΚΠΙΣΝ κωπηλατώντας!

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

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Μαt Pilates για 
προχωρημένους 

 

Ένα δυναμικό μάθημα pilates για 
προχωρημένους μαθητές που δίνει έμφαση 
στην ροή και την γρήγορη εναλλαγή των 
ασκήσεων. Οι αλλαγές γίνονται με τρόπο 
που ενδυναμώνει τους μυς, ενισχύοντας την 
ανθεκτικότητα του σώματος.

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

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Μαt 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 άντρες και 
γυναίκες όλων των ηλικιών. Οι συμμετέχοντες 
θα πρέπει να φορούν άνετα ρούχα και να 
φέρουν το δικό τους στρώμα pilates.

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

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

SNFCC Running Team 
 

Οι φίλοι του τρεξίματος ενώνουν τις δυνάμεις 
τους σε μία ομάδα, η οποία προπονείται 
κάθε Σάββατο και Τρίτη με την καθοδήγηση 
έμπειρων προπονητών δρόμων αντοχής. 
Στόχος η βελτίωση των ατομικών επιδόσεων 
μέσα από την ομαδική προπόνηση και την 
αλληλοϋποστήριξη. 

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Δευτέρα 03, 10, 17/12
Τετάρτη 05, 12, 19, 26/12 
& 02/01
Παρασκευή 07, 14, 21, 
28/12 & 04/01  
10.00-10.50  

MAKER SPACE 11

Για άτομα 65+ ετών

(έως 8 συμμέτοχές με 
σειρά προτεραιότητας)

Για αρχάριους
Σάββατο 01, 08, 15, 29/12 
& 05/01  
08.30-09.45

ΞΕΦΩΤΟ 1

Τρίτη 04, 11, 18/12 
18.00-19.15

ΣΤΙΒΟΣ 6

Για προχωρημένους
Παρασκευή 07, 14, 21, 
28/12 & 04/01
19.00-20.15 

ΣΤΙΒΟΣ 6

(έως 30 συμμετοχές με
σειρά προτεραιότητας)

Άθληση στην 3η ηλικία
 

Η άσκηση είναι το πιο δυνατό εργαλείο 
για την πρόληψη και θεραπεία χρόνιων 
παθήσεων όπως διαβήτης, καρδιοπάθειες, 
παχυσαρκία. Στο πλαίσιο αυτό, το νέο αυτό 
πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα άνω των 
65 αλλά και νεότερους που υποφέρουν 
από χρόνιες παθήσεις. Το εξειδικευμένο 
προσωπικό (καθηγητές φυσικής αγωγής, 
φυσίατροι, καρδιολόγοι) από το τμήμα 
της αθλητικής αριστείας Sports Excel-
lence, σχεδιάζουν και υλοποιούν ειδικά 
εξατομικευμένα προγράμματα με βάδιση, 
yoga, λάστιχα, αλτήρες, και ασκήσεις 
εδάφους, ενώ ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
θα παρέχεται και η δυνατότητα ψυχολογικής 
υποστήριξης. Η εβδομαδιαία δραστηριότητα 
θα καταγράφεται ηλεκτρονικά σε φάκελο του 
κάθε συμμετέχοντα και κάθε τρεις μήνες θα 
αξιολογείται η φυσική του κατάσταση.

Απαιτείται ιατρική βεβαίωση από Παθολόγο ή 
Καρδιολόγο.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Δραστηριότητες για ενήλικες

Κυριακή 02*, 09, 16/12 
& 06/01 
12.00-14.00 

ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ 17

(με σειρά προτεραιότητας)

*02/12: Η
δραστηριότητα μπορεί
να φιλοξενήσει ενήλικες  
με σωματική ή και νοητική 
αναπηρία με παρουσία 
των συνοδών τους.

Pétanque
 

Το άγνωστο σε πολλούς pétanque 
(εδαφοσφαίριση) είναι ένα άθλημα που 
συνδυάζει την ακρίβεια του στόχου με τον 
συντονισμό και την αυτοσυγκέντρωση. Οι 
αγωνιζόμενοι, που παίζουν είτε ένας εναντίον 
ενός είτε σε ομάδες, προσπαθούν να 
προσεγγίσουν τον στόχο πετώντας σιδερένιες 
μπάλες.

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.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Τρίτη 04, 11, 18/12
Πέμπτη 06, 13, 20, 27/12 
& 03/01
08.00-09.30 

Δευτέρα 03, 10, 17/12
Παρασκευή 07, 14, 21, 
28/12 & 04/01
19.00-20.30

 

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ 
ΣΚΑΛΙΑ 

(έως 30 συμμετοχές με 
σειρά προτεραιότητας)

Κυριακή 09/12
10.00-12.00 

ΣΤΙΒΟΣ 6

Για ηλικίες 15 ετών και άνω. 
(έως 300 συµµετοχές με 
προεγγραφή στο SNFCC.org)

150 ατομικές συμμετοχές 
και 150 ομαδικές 
συμμετοχές για ζεύγη 
αθλητών (75 ομάδες των 2 
αθλητών μικτές και όχι).

 

Η γραμματεία στο χώρο 
το Στίβου θα ανοίξει στις 
09.00 και θα παραμείνει 
ανοιχτή για όλη τη διάρκεια 
της εκδήλωσης για νέες 
εγγραφές.

Η πρώτη εκκίνηση του αγώνα 
θα δοθεί στις 10.00.

Yoga στο Πάρκο
 

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

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Urban Trail Run III
 

Ένας αγώνας 2,5 χιλιομέτρων µε 100 μέτρα 
θετική υψομετρική κλίση, προσκαλεί τους 
συμμετέχοντες να κινηθούν στα πιο ψηλά 
σημεία του ΚΠΙΣΝ. Ανηφόρες, κατηφόρες, 
σκάλες, ράμπες, χώμα και νερά συνθέτουν 
την πιο απαιτητική διαδρομή του Πάρκου!

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος
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Δραστηριότητες για ενήλικες

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΕΥΕΞΙΑ

Κυριακή 09/12
12.00-16.00 
 
ΚΕΝΤΡΟ  
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 23

Για παιδιά 10 ετών και άνω 
και τους γονείς τους και για 
ενήλικες

(με σειρά προτεραιότητας)

Τετάρτη 19/12
17.30-19.00
19.00-20.30 
 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ 11

(έως 20 συμμετοχές ανά 
εργαστήριο με σειρά 
προτεραιότητας)

Δευτέρα - Σάββατο μέχρι 
05/01
Εκτός των 01, 22,24,25, 
31/12 & 01/01
20:00-20:30  
20:30-21:00 
21:00-21:30 
21:30-22:00 
 

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ 25   

(με σειρά προτεραιότητας 
έως 10 παίκτες/30')  

Τετάρτη 05, 12, 19, 26/12 
& 02/01 
17.00-18.15 
Πέμπτη 06, 13, 20, 27/12 
& 03/01
09.00-10.15
 
ΣΤΙΒΟΣ 6

Για ενήλικες 50 ετών 
και άνω

(έως 30 συμμετοχές με 
σειρά προτεραιότητας)

Qigong για 50+ 
 

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

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

Στις 25.12, 26.12, 
01.01 & 06.01 δεν θα 
πραγματοποιηθούν 
μαθήματα.
 

ΑΙΘΟΥΣΑ  
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 11

(έως 16 συμμετοχές με 
σειρά προτεραιότητας)

Μαθήματα Υπολογιστών  
για άτομα 65+

 

Μαθήματα που δίνουν 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+ καθώς και σε όσους επιθυμούν να λάβουν βασικές 
γνώσεις του αντικειμένου.

Μαθήματα ποδηλάτου 
για παιδιά και για ενήλικες  

 

Ειδικοί εκπαιδευτές διδάσκουν στα παιδιά 
απλές τεχνικές που τους δίνουν την ευκαιρία 
να χαρούν το ποδήλατο χωρίς βοηθητικές 
ρόδες, ενώ και εκείνα που ξέρουν ήδη 
ποδήλατο μπορούν να βελτιώσουν τις 
δεξιότητες τους. Για τους ενήλικες που 
δεν ξέρουν ποδήλατο, αλλά πάντα 
ήθελαν να μάθουν, προσφέρονται ειδικά 
προσαρμοσμένα μαθήματα. 

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: MBike

Μαθήματα 
Πρώτων Βοηθειών  

 

Ένα εργαστήριο όπου προσφέρεται μη 
πιστοποιημένη εκπαίδευση στην αντιμετώπιση 
θυμάτων ανακοπής, στην αναγνώριση και 
χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, 
καθώς και στην αντιμετώπιση θυμάτων πνιγμού 
και πνιγμονής. Ακολουθεί πρακτική εξάσκηση 
σε ειδικά προπλάσματα. 

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Ομαδικοί Αγώνες  
 

Φτιάξτε τις ομάδες σας , πάρε τη μπάλα σου, 
κι έλα στο νέο ειδικά διαμορφωμένο υπαίθριο 
αθλητικό χώρο του ΚΠΙΣΝ, να παίξεις 
ποδόσφαιρο και μπάσκετ με την παρέα σου. 
Οι αγώνες μπορούν να έχουν διάρκεια έως 30 
λεπτά.  

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

ΤΕΧΝΕΣ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ

Κυριακή 02/12  
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
 
ΠΑΙΔΙΚΟ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 11

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

(έως 25 συμμετοχές
ανά ώρα με σειρά
προτεραιότητας)

Δημιουργούμε 
όλοι μαζί τέχνη: 
Παιχνίδια ισορροπίας  

 

Αυτό το μήνα κατασκευάζουμε ξύλινες κινητές 
κατασκευές και πειραματιζόμαστε με την αιώρη-
ση και την ταλάντωση γλυπτικών μορφών. Με 
έμπνευση από το γλύπτη Alexander Calder, τα 
κινούμενα γλυπτά του Susumu Shingu που 
κοσμούν το ΚΠΙΣΝ και σύνθετες τεχνικές όπως 
origami, mobile, κολάζ και assemblage, οι συμ-
μετέχοντες, χρησιμοποιώντας πληθώρα υλικών, 
χρωμάτων και υφών, θα δημιουργήσουν ευφάντα-
στα, κινούμενα γλυπτά που μεταμορφώνονται!

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

Δραστηριότητες για ενήλικες

ΦΥΣΗ

Σάββατο 01, 08, 15, 22, 
29/12 
13.00-14.30  

ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ 20

(έως 30 συμμετοχές με 
σειρά προτεραιότητας)

Κυριακή 02/12  
11.00-12.30  

ΠΕΥΚΩΝΑΣ 2

Κατάλληλο και για άτομα 
με χαμηλή όραση ή /και 
τυφλότητα

(έως 30 συμμετοχές με 
σειρά προτεραιότητας)

Οι Πρασινοδάχτυλοι 
 

Η ενασχόληση με την κηπουρική συμβάλλει 
θετικά στην ψυχική ισορροπία και ευεξία, 
καθώς και στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής 
συνείδησης. Μέσα από αυτή τη σειρά 
εργαστηρίων οι ενδιαφερόμενοι έχουν την 
ευκαιρία να αποκτήσουν ολοκληρωμένη γνώση 
των αναγκών των φυτών τους. 

Τον Δεκέμβριο το εργαστήριο επικεντρώνεται 
στα φυτά που ανθίζουν τα Χριστούγεννα και 
τον χειμώνα, μαθαίνουν να προστατεύουν 
τα φυτά τους από το κρύο, φτιάχνουν 
χριστουγεννιάτικα στεφάνια και 
χριστουγεννιάτικα στολίδια με φυσικά υλικά.

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

Θεραπευτικοί Κήποι 
 

Οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν τα 
μεσογειακά φυτά του Πάρκου Σταύρος 
Νιάρχος μέσω της αφής και θα μάθουν να 
διακρίνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 
Επίσης, μέσω της γεύσης και της όσφρησης 
θα αναγνωρίσουν πολλά αρωματικά είδη, 
συνδέοντάς τα με διάφορες μνήμες τους. 

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

Κυριακή 02/12
11.00-14.00 

ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ 20

(έως 30 συμμετοχές
με σειρά προτεραιότητας)

Κατάλληλο για άτομα 
με κινητική αναπηρία

Μιλάμε για 
τα φυτά του Πάρκου:
Ελιά και Ελαιόλαδο 

 

Δίπλα στους ελαιώνες του πάρκου, την εποχή 
της συγκομιδής,  συζητάμε για την ελιά, 
που αποτελεί το πλέον εμβληματικό φυτό 
της ελληνικής και μεσογειακής χλωρίδας. 
Μαθαίνουμε για την ιστορία, τις χρήσεις 
και τη διατροφική αξία της ελιάς και του 
ελαιόλαδου, για  τα μυστικά καλλιέργειας, την 
σωστή οικολογική διαχείριση του εδάφους, 
άλλα και για τον μικρόκοσμο (εχθρούς και 
φίλους) του ελαιώνα.

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

Δευτέρα 03, 10, 17/12 
18.30-20.30
 
ΑΙΘΟΥΣΑ  
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 11

(έως 16 συμμετοχές με 
προεγγραφή στο SNFCC.org)

Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης, Ίντερνετ 
και Παιδική Ασφάλεια

 

Μέσα από αυτό το πρόγραμμα γονείς και 
εκπαιδευτικοί θα μάθουν τρόπους με τους 
οποίους μπορούν να ενισχύσουν την ασφάλεια 
των παιδιών και μαθητών τους, τόσο στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης , όσο και κατά την 
χρήση του διαδικτύου γενικότερα. Το Facebook 
πλέον έχει εξελιχτεί στo νούμερο ένα μέσο 
επικοινωνίας με φίλους και οικογένεια και 
συμβάλλει στην διατήρηση μιας καθημερινής 
επαφής παρά την φυσική απόσταση. 
Προσωπικά στοιχεία, σημαντικές προσωπικές 
στιγμές, φωτογραφίες ακόμα και πράγματα 
που μας αρέσουν, όλα υπάρχουν στα προφίλ 
μας στα κοινωνικά δίκτυα. Mέσα από αυτό 
το σεμινάριο, γονείς και εκπαιδευτικοί θα 
γνωρίσουν τρόπους με τους οποίους μπορούν 
να διασφαλίσουν έναν ασφαλή τρόπο 
πλοήγησης στο διαδίκτυο για τα παιδιά και 
τους μαθητές τους. 
 
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Found.ation
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΕΥΕΞΙΑ 

SNFCC

Σάββατο 01, 08, 15, 29/12 
& 05/01
Κυριακή 02*, 09, 16/12 
& 06/01
10.00-13.00 

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ 25

Για παιδιά 6–12 ετών

(10 παιδιά ανά 30’ 
με σειρά προτεραιότητας)

* 02/12: Η
δραστηριότητα μπορεί
να φιλοξενήσει παιδιά με
σωματική ή και νοητική 
αναπηρία με υποχρεωτική
παρουσία των συνοδών τους.

Street Soccer 5x5  
 

Διοργάνωση ελεύθερων αγώνων ποδοσφαίρου, 
με μικρές ομάδες των πέντε, για παιδιά από 6 
έως 12 ετών.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Σάββατο 01, 08, 15/12 
& 05/01 
13.00-14.30  

ΞΕΦΩΤΟ 1

Για παιδιά 4–9 ετών 
με τους γονείς τους
(έως 50 συμμετοχές με 
σειρά προτεραιότητας)

Παιχνίδια για οικογένειες 
 

Μία διασκεδαστική δραστηριότητα με 
παιχνίδια ειδικά σχεδιασμένα για μικρούς 
και μεγάλους. Οι γονείς ενθαρρύνονται 
να παίξουν και να συνεργαστούν με τα 
παιδιά τους στο Πάρκο, συμμετέχοντας 
στα εκπαιδευτικά ερεθίσματά τους και 
αναπτύσσοντας την ευρηματικότητά τους.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Αθλοπαιδιές στο Πάρκο  
 

Το γερμανικό ποδόσφαιρο και το ρολόι 
ευστοχίας του μπάσκετ περιμένουν τα παιδιά 
στο νέο πολυμορφικό σημείο άθλησης του 
Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.
 

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Τρίτη 04, 11, 18/12 
Πέμπτη 06, 13, 20, 27/12 
& 03/01
17.00-20.00
Σάββατο 01, 08, 15, 
29/12 & 05/01 
Κυριακή 02*, 09, 16/12 
& 06/01
13.00-14.30 
 
ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ 25

Για παιδιά 6–15 ετών
(με σειρά προτεραιότητας)

* 02/12: Η
δραστηριότητα μπορεί
να φιλοξενήσει παιδιά με
σωματική ή και νοητική 
αναπηρία με παρουσία των 
συνοδών τους.

Σάββατο 01, 08, 15, 29/12 
& 05/01
Κυριακή* 02, 09, 16/12 
& 06/01
16.00-19.00

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ 25   

Για παιδιά 4–10 ετών
(έως 8 παιδιά ανά 30'  
με προεγγραφή στο  
SNFCC.org)

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

Μini Tennis 
 

Τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν το τένις, μέσω 
μιας καινοτόμου και διασκεδαστικής μεθόδου, 
με αφετηρία το παιχνίδι και κατάλληλα 
διαμορφωμένες δραστηριότητες.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Σάββατο 01, 08, 15, 29/12 
& 05/01
16.00-17.15  

ΞΕΦΩΤΟ 1

Για παιδιά 5–10 ετών

(έως 20 συμμετοχές με 
σειρά προτεραιότητας)

Αθλητικά Παιχνίδια
 

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

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

SNFCC

Κυριακή 02*, 09, 16/12 
& 06/01     
16.00-17.15

ΣΤΙΒΟΣ 6

Για παιδιά 5–10 ετών
(έως 20 συμμετοχές με 
σειρά προτεραιότητας)

* 02/12: Η
δραστηριότητα μπορεί
να φιλοξενήσει παιδιά με
σωματική ή και νοητική 
αναπηρία με συμμετοχή των 
συνοδών τους.

Στιβομαχίες
 

Παιχνίδια δράσης για άσκηση και ψυχαγωγία 
στο Πάρκο. Βάλτε τα αθλητικά σας και ελάτε 
να παίξουμε!

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Ομαδικές Αποστολές   
 

Τα παιδιά μαθαίνουν την αξία της συνεργασίας 
δημιουργώντας ομάδες που στόχο έχουν την 
ολοκλήρωση μιας ξεχωριστής αποστολής. Για 
να το πετύχουν αυτό χρειάζεται να δείξουν 
εμπιστοσύνη μεταξύ τους και να συνδυάσουν τις 
ικανότητες του κάθε μέλους της ομάδας. 
Μέσα από μη ανταγωνιστικά παιχνίδια, 
επικοινωνία και ομαδική εξερεύνηση, τα παιδιά 
θα ανακαλύψουν πως η χαρά δεν κρύβεται 
μόνο στη νίκη.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Σάββατο 01, 08, 15/12 
& 05/01 
11.15-12.30  

ΚΕΝΤΡΟ  
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 23

Για παιδιά 6–12 ετών

(έως 20 συμμετοχές με 
σειρά προτεραιότητας)

Κυριακή 02/12 
12.30-14.30  

ΠΙΔΑΚΕΣ ΝΕΡΟΥ 8  

Για παιδιά 5 ετών και άνω 
και τις οικογένειες τους.
Κατάλληλο για άτομα με ή 
χωρίς αναπηρία.

(έως 40 συμμετοχές με 
σειρά προτεραιότητας)

Κύκλος κρουστών με 
χρηστικά αντικείμενα   
Φέρε κάτι από το σπίτι  

  

Γονείς, παιδιά, γιαγιάδες και παππούδες ενώνουν 
τη φαντασία τους σε μια δημιουργική μουσική 
σύμπραξη με σκοπό να αποκτήσει μια φρέσκια 
ματιά η μεταξύ τους επικοινωνία. Οι οικογένειες 
φέρνουν αντικείμενα πολύτιμα ή ασήμαντα, για 
να συνθέσουν μια κοινή ρυθμική ιστορία και 
να ξαναγνωριστούν σε ένα περιβάλλον από 
γνώριμους ή άγνωστους ήχους. 

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: QUILOMBO LAB

Δευτέρα 03, 10, 17/12
Τετάρτη 05, 12, 19, 26/12 & 
02/01
Παρασκευή 07, 14, 21, 28/12 
& 04/01
17.00-19.00

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ 25

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

Για παιδιά 5–13 ετών
(12 παιδιά ανά 30’, με 
προεγγραφή στο SNFCC.org)

Ομαδικό Παιχνίδι 
(Football Skills) 

 

Διασκεδαστικές αθλητικές δραστηριότητες με 
τη χρήση μπάλας, που καλλιεργούν την ευγενή 
άμιλλα και αναπτύσσουν δεξιότητες, με την 
καθοδήγηση των εξειδικευμένων προπονητών, 
χωρίς βαθμολόγηση, εστιάζοντας μόνο στην 
χαρά του παιχνιδιού.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Σάββατο 01, 08, 15, 22, 
29/12 & 05/01 
Κυριακή 02, 09, 16, 23, 
30/12 & 06/01

ΚΑΝΑΛΙ 16

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

*απαραίτητη η παρουσία 
συνοδού

09.00-10.00 | Για παιδιά 
6–9 ετών & 6–14 ετών με 
νοητική αναπηρία*
10.00-11.00 | 
Για παιδιά 9–12 ετών
11.00-12.00 | 
Για εφήβους 17+ & ενήλικες 
12.00-13.00 | 
Για εφήβους 12–17 ετών
13.00-14.00 | 
Για εφήβους 17+ & ενήλικες 
& εφήβους 14+ με νοητική 
αναπηρία*

Στις 2/12 όλα τα slots 
ιστιοπλοΐας θα είναι 
διαθέσιμα και για άτομα με 
νοητική αναπηρία.

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι
 

Μία σειρά από ιστιοπλοϊκές δράσεις με 
διαφορετικούς τύπους σκαφών, τόσο μέσα 
στο Κανάλι, όσο και στη στεριά, καθώς και 
καινοτόμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες για 
παιδιά και ενήλικες.

Σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο 
Καλαμακίου

Σάββατο 01, 08, 15/12 
& 05/01   
Κυριακή 02*, 09, 16/12 
& 06/01
14.30-17.00 
 
ΚΑΝΑΛΙ 16

(από την πλευρά του 
Κέντρου Επισκεπτών)

Για παιδιά άνω των 
10 ετών & ενήλικες

(έως 20 συμμετοχές ανά  
30' με προεγγραφή στο  
SNFCC.org)
*απαραίτητη η παρουσία 
συνοδού για παιδιά κάτω 
των 15 ετών

* 02/12: Η δραστηριότητα 
μπορεί να φιλοξενήσει 
παιδιά με σωματική ή 
και νοητική αναπηρία 
με συμμετοχή των 
συνοδών τους.

Καγιάκ στο Κανάλι
 

Το πρόγραμμα στοχεύει στη γνωριμία μικρών 
και μεγάλων με το καγιάκ, ενώ συγχρόνως 
δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να 
γνωρίσουν το ΚΠΙΣΝ κωπηλατώντας!

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

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΕΥΕΞΙΑ 

Τρίτη 04, 11, 18/12 
Πέμπτη 06, 13, 20, 27/12 
& 03/01
Σάββατο 01, 08, 15, 29/12 
& 05/01
17.00-18.15  

ΣΤΙΒΟΣ 6

Για παιδιά 6–12 ετών
(έως 20 συμμετοχές με 
σειρά προτεραιότητας)

Eξελίσσοντας
τον νεαρό αθλητή

 

Δομημένα αθλητικά προγράμματα με τη 
χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού και της 
συμβουλευτικής καθοδήγησης έμπειρων 
καθηγητών φυσικής αγωγής με την επιστημονική 
επιμέλεια του Sports Excellence. Ο στόχος 
της δραστηριότητας είναι η παρακίνηση των 
νέων παιδιών και η καλλιέργεια της αθλητικής 
κουλτούρας. 

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

SNFCC

Κυριακή 16/12 
15.00-17.00 
Κυριακή 06/01
12.30-14.30

ΚΕΝΤΡΟ  
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 23

Για παιδιά 6–12 ετών
(έως 15 συμμετοχές με 
σειρά προτεραιότητας)

Yoga για Παιδιά
 

Μια παιδοκεντρική και διασκεδαστική 
προσέγγιση της yoga μαθαίνει στα παιδιά 
να αναπτύσσουν δεξιότητες σε ένα μη 
ανταγωνιστικό περιβάλλον, να ελέγχουν  την 
αναπνοή και να χαλαρώνουν το πνεύμα τους, 
ενώ παράλληλα ενδυναμώνουν το σώμα τους 
και βελτιώνουν την ευλυγισία τους.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν το δικό τους στρώμα yoga.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Κυριακή 02, 09, 16/12 & 
06/01
10.45-11.45 

ΣΤΙΒΟΣ 6

Για παιδιά 4–12 ετών
(έως 30 συμμετοχές με 
σειρά προτεραιότητας)

Γνώρισε τις ικανότητές σου
 

Περπατάω, τρέχω, πέφτω, σηκώνομαι, πηδάω, 
ρίχνω. Απλές, καθημερινές κινήσεις που όμως 
αποτελούν τα μοντέλα που πάνω τους στηρίζεται 
η κινησιολογική ανάπτυξη των παιδιών. Σε 
αυτό το πρόγραμμα, τα παιδιά προσχολικής 
ηλικίας ανακαλύπτουν τις ικανότητές τους και 
εξοικειώνονται με το σώμα τους.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Κυριακή 02*, 09, 16/12 
& 06/01  
13.30-14.45  

ΣΤΙΒΟΣ 6

Για παιδιά 3–6 ετών
(έως 20 συμμετοχές με 
σειρά προτεραιότητας)

*02/12: Η
δραστηριότητα μπορεί
να φιλοξενήσει παιδιά με
σωματική ή και νοητική 
αναπηρία με παρουσία 
των συνοδών τους.

Δημιουργική ενόργανη 
 

Μέσω της ενόργανης γυμναστικής και σε 
συνδυασμό με παιχνίδι και διασκέδαση, τα 
παιδιά γνωρίζουν το σώμα και τις ικανότητές 
τους, ενώ παράλληλα βελτιώνουν την ευλυγισία 
και την μυϊκή συναρμογή!

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Σάββατο 01, 08, 15, 29/12 
& 05/01 
Κυριακή 02, 09, 16/12 & 
06/01
11.45-13.00 

ΣΤΙΒΟΣ 6

Για παιδιά 3–6 ετών

(έως 20 συμμετοχές με 
σειρά προτεραιότητας)

* 02/12: Η
δραστηριότητα μπορεί
να φιλοξενήσει παιδιά με
σωματική ή και νοητική 
αναπηρία με παρουσία των 
συνοδών τους.

Μαθήματα ποδηλάτου 
για παιδιά και για ενήλικες  

 

Ειδικοί εκπαιδευτές διδάσκουν στα παιδιά 
απλές τεχνικές που τους δίνουν την ευκαιρία 
να χαρούν το ποδήλατο χωρίς βοηθητικές 
ρόδες, ενώ και εκείνα που ξέρουν ήδη 
ποδήλατο μπορούν να βελτιώσουν τις 
δεξιότητες τους. Για τους ενήλικες που 
δεν ξέρουν ποδήλατο, αλλά πάντα 
ήθελαν να μάθουν, προσφέρονται ειδικά 
προσαρμοσμένα μαθήματα. 

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: MBike

Κυριακή 09/12
12.00-16.00 
 
ΚΕΝΤΡΟ  
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 23

Για παιδιά 10 ετών και άνω 
και τους γονείς τους και για 
ενήλικες

(με σειρά προτεραιότητας)

SNFCC

Κυριακή 09/12
10.00-12.00 

ΠΑΡΚΟ

Για ηλικίες 15 ετών και άνω. 
(έως 300 συµµετοχές με 
προεγγραφή στο SNFCC.org)

150 ατομικές συμμετοχές 
και 150 ομαδικές 
συμμετοχές για ζεύγη 
αθλητών (75 ομάδες των 2 
αθλητών μικτές και όχι).

 

Η γραμματεία στο χώρο 
το Στίβου θα ανοίξει στις 
09.00 και θα παραμείνει 
ανοιχτή για όλη τη διάρκεια 
της εκδήλωσης για νέες 
εγγραφές.

Η πρώτη εκκίνηση του αγώνα 
θα δοθεί στις 10.00.

Urban Trail Run III 
 

Ένας αγώνας 2,5 χιλιομέτρων µε 100 μέτρα 
θετική υψομετρική κλίση, προσκαλεί τους 
συμμετέχοντες να κινηθούν στα πιο ψηλά 
σημεία του ΚΠΙΣΝ. Ανηφόρες, κατηφόρες, 
σκάλες, ράμπες, χώμα και νερά συνθέτουν 
την πιο απαιτητική διαδρομή του Πάρκου!

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Roller Skates για παιδιά
 

Ψυχαγωγία, γυμναστική ή μεταφορικό μέσο; 
Τα πατίνια είναι όλα αυτά μαζί! Μέσα από τα 
αυτοτελή, εισαγωγικά μαθήματα, τα παιδιά 
θα εξασκήσουν την ισορροπία τους κάνοντας 
βόλτες με πατίνια!

Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία. Οι συμμετέχοντες 
θα πρέπει να έχουν δικό τους εξοπλισμό (πατίνια, κράνη, 
επιγονατίδες). 

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Ακαδημία πατινιών Powerskate.eu
Γιάννης Κούσπαρης, πιστοποιημένος εκπαιδευτής με Level 
1, 2 και 3 από τον οργανισμό ICP.
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Σάββατο 01, 08, 15, 22, 
29/12 
10.30-12.00

ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ 20

Για παιδιά 5–9 ετών

(έως 30 συμμετοχές με
σειρά προτεραιότητας)

Κηπουροί του Πάρκου
 

Ο Δεκέμβριος ήρθε στο Πάρκο. Η φύση έχει 
ανάγκη να ξεκουραστεί, τα φυτά σταματούν 
να μεγαλώνουν, τα ζώα και τα πουλιά 
δυσκολεύονται να βρουν τροφή, τα έντομα 
βρίσκουν ένα καταφύγιο και αποσύρονται  
μέχρι να έρθει η άνοιξη.

Οι μικροί Κηπουροί του Πάρκου, 
ανακαλύπτουν την αξία των εσπεριδοειδών, 
κατασκευάζουν φωλιές για πουλιά, φροντίζουν 
το λαχανόκηπο, φτιάχνουν με τα φυσικά υλικά 
χριστουγεννιάτικα στολίδια… και όλα αυτά 
μέσα σε ένα συναρπαστικό ταξίδι εξερεύνησης 
και ανακάλυψης του Πάρκου. 

Οι συμμετέχοντες προτείνεται να έχουν μαζί τους καπέλο και νερό.

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

ΦΥΣΗ

SNFCC

ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κυριακή 09/12
12.30-13.30  
Κυριακή 06/01
18.00-19.00

ΠΑΙΔΙΚΟ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 11

Για παιδιά 4–5 ετών  

(έως 20 συμμετοχές  
με προεγγραφή στο  
SNFCC.org)

Ένα Ρομπότ στο Πάρκο
 

Προγραμματίζοντας το ρομποτάκι bee-bot, 
τα παιδιά κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον 
κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής, μαθαίνουν 
να σκέφτονται αλγοριθμικά και να δουλεύουν 
ομαδικά. Με τις ειδικά σχεδιασμένες πίστες 
εξασκούνται στον προσανατολισμό και 
αναζητούν τις συντομότερες διαδρομές για 
να αποφύγουν εμπόδια και να φτάσουν στον 
προορισμό τους. Ένα παιχνίδι ανακάλυψης του 
Πάρκου Σταύρος Νιάρχος μέσα από την πίστα 
του bee-bot!

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: STEM

Κυριακή 09/12
17.00-20.00

ΠΑΙΔΙΚΟ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 11

Για παιδιά 6–12 ετών ετών 

(έως 25 συμμετοχές με 
σειρά προτεραιότητας)

Οι τέσσερις εποχές 
στο ΚΠΙΣΝ 
Εξερεύνηση του Κήπου  
  

Με τοπόσημο τον ανοικτό και ηλιόλουστο 
Μεσογειακό Κήπο, αυτό το εκπαιδευτικό, 
περιβαλλοντικό πρόγραμμα, οργανώνεται σε 
τρεις ενότητες, με δραστηριότητες που δίνουν 
στο παιδί τη δυνατότητα να ερευνά, να λύνει 
προβλήματα και να αφηγείται ιστορίες. Τα παιδιά 
θα ανακαλύψουν τη χλωρίδα του Πάρκου ανά 
εποχή, θα εντρυφήσουν στην τέχνη του animation, 
της εικονογράφησης και της συγγραφής σεναρίου 
και θα δημιουργήσουν μια ταινία μικρού μήκους.

Θεματικές:
Εξερεύνηση 14/10 ( Έρευνα)
Λύση 18/11 (Εικονογράφηση) 
Εξιστόρηση  9/12 (Κινηματογράφηση) 

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: 
Polyeco Contemporary Art Initiative (PCAI)

ΤΕΧΝΕΣ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ

Σάββατο 01, 08, 15/12
17.00-20.00
 
MAKER SPACE 11

Για εφήβους ηλικίας 
12–16 ετών, κλειστή 
συμμετοχή ανά κύκλο 
εργαστηρίων

Ένας μήνας video art:    
Kύκλος εργαστηρίων για τη βίντεο-τέχνη

  

Εργαστήρια με στόχο τη γνωριμία με τη γλώσσα 
της κινούμενης εικόνας και μία ιστορική αναδρομή 
με παραδείγματα χρήσης του φιλμ και του 
βίντεο από κινηματογραφιστές και εικαστικούς 
καλλιτέχνες από τον Dziga Vertov και την Maya 
Deren, στον Bill Viola και τον Tony Oursler.

Αφήγηση ιστορίας
Οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με τα 
είδη και τη λειτουργία των πλάνων, τις κινήσεις 
της κάμερας καθώς και με την τεχνική του μοντάζ, 
με τεχνικές όπως το το cut-on-action split screen 
και το jump cut, τη λειτουργία του ήχου και της 
μουσικής στο φιλμ, τη χρήση αρχειακού υλικού 
(found footage) και την αφήγηση πάνω στην 
εικόνα (voice over). Θα εξερευνήσουμε επίσης 
τρόπους παρουσίασης της δημιουργικής μας 
δραστηριότητας στα κοινωνικά μέσα (Instagram, 
Facebook κ.λπ.)  

Οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν μια ταινία 
αφήγησης μιας πραγματικής ή φανταστικής ιστορίας.

Θα πρέπει να έχουν μαζί τους ψηφιακή φωτογραφική 
κάμερα με δυνατότητα λήψης βίντεο. 

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Very Young Contemporary Art 
(VYCA) συνεργασία με τον εικαστικό Γιάννη Ισιδώρου

Κυριακή 02/12  
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
  
ΠΑΙΔΙΚΟ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 11

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

(έως 25 συμμετοχές 
ανά ώρα με σειρά 
προτεραιότητας) 

Κυριακή 02/12  
11.30
  
ΞΕΦΩΤΟ 1

Δημιουργούμε 
όλοι μαζί τέχνη: 
Παιχνίδια ισορροπίας  

 

Αυτό το μήνα κατασκευάζουμε ξύλινες κινητές 
κατασκευές και πειραματιζόμαστε με την 
αιώρηση και την ταλάντωση γλυπτικών μορφών. 
Με έμπνευση από το γλύπτη Alexander Calder, 
τα κινούμενα γλυπτά του Susumu Shingu που 
κοσμούν το ΚΠΙΣΝ και σύνθετες τεχνικές 
όπως origami, mobile, κολάζ και assemblage, 
οι συμμετέχοντες, χρησιμοποιώντας πληθώρα 
υλικών, χρωμάτων και υφών, θα δημιουργήσουν 
ευφάνταστα, κινούμενα γλυπτά που μεταμορ-
φώνονται!

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

Χαρταετοί στο Ξέφωτο 
Gemeinsam im Aufwind – αέρα στα 

πανιά μας  

 

Την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου, οι επισκέπτες του 
Πάρκου θα έχουν την ευκαιρία να δουν στον ουρα-
νό πάνω από το Ξέφωτο να πετάει ένας χαρταετός 
τραίνο, ο οποίος θα αποτελείται από 16 αυτοσχέ-
διους χαρταετούς.  Το πέταγμα γίνεται στο πλαίσιο 
της ενέργειας «Gemeinsam im Aufwind - Αέρα στα 
πανιά μας» όπου μαθητές δεκαέξι σχολείων που 
ανήκουν στο διεθνές σχολικό δίκτυο PASCH της 
Ελλάδας ανέλαβαν τη διακόσμηση ενός χαρταετού. 
Χρησιμοποιώντας χρωματιστούς μαρκαδόρους και 
την φαντασία τους ζωγράφισαν και έγραψαν πάνω 
στους χαρταετούς εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο 
όσα σημαίνει το πρόγραμμα PASCH για αυτούς. 
Πάνω σε κάθε χαρταετό εμφανίζεται επίσης και το 
όνομα ή το λογότυπο του εκάστοτε σχολείου. 
 
Πρόκειται για ενέργεια ελληνογερμανικής σύμπραξης στον 
τομέα της συνεργασίας μεταξύ σχολείων! 
Πραγματοποιείται  υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα.

Τρίτη 11, 18/12        
17.00-18.00 | 
για βρέφη 6–12 μηνών
18.30-19.30 |  
 για βρέφη 12–24 μηνών
 
  
ΠΑΙΔΙΚΟ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 11

(έως 10 βρέφη και  
10 γονείς ανά εργαστήριο  
με προεγγραφή στο  
SNFCC.org)

SNFCC

Έχω μια ωραία ιδέα!
 

Φυσικά υλικά, χρώματα, υφάσματα και 
πολυμορφικά αντικείμενα γίνονται πολύτιμοι 
συνταξιδιώτες στα μονοπάτια της πρώτης παιδικής 
ηλικίας. Μουσικά ερεθίσματα, πηγές ήχου και 
φωτός που βελτιώνουν την αφηρημένη σκέψη, 
παιχνίδια αδρής και λεπτής κινητικότητας και 
εξερευνητικό παιχνίδι αποτελούν ορισμένα μέσα 
πειραματισμού σε ένα εργαστήριο με στόχο τη 
διάδραση και την κοινωνικοποίηση των βρεφών. 

Προτείνεται οι συμμετέχοντες να φοράνε άνετα ρούχα 
καθώς και να έχουν μια δεύτερη αλλαξιά.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: abariza
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12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 
30/12 

Ώρα έναρξης:  
19.30 
(Κυριακές: 18.30)

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΝΙΑΡΧΟΣ ΕΛΣ 13

Ζυλ Μασνέ 
Μανόν 
Με την γκαβότα της Γ’ Πράξης 
Όπερα

 
Κύκλος Γαλλική Όπερα
Μια από τις διασημότερες όπερες του γαλλικού 
ρεπερτορίου, η Μανόν του Μασνέ επιστρέφει 
στην Εθνική Λυρική Σκηνή αλλά και στην 
αθηναϊκή μουσική ζωή μετά από 52 χρόνια 
απουσίας. Εξιστορεί τον άτυχο έρωτα του ιππότη 
Ντε Γκριέ για τη Μανόν, την περιπετειώδη ζωή 
της κοπέλας, την αγάπη της για την πολυτέλεια 
και τον θάνατό της σε εξαθλίωση, παράλληλα 
με την προσπάθεια του Ντε Γκριέ να κρατηθεί 
μακριά της. 

Μουσική διεύθυνση: Λουκάς Καρυτινός - Κλεάντε Ρούσσο 
Σκηνοθεσία: Θωμάς Μοσχόπουλος 

Με την Ορχήστρα, τη Χορωδία και Μονωδούς της ΕΛΣ 

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

Μέγας δωρητής ΕΛΣ
/ GNO Lead donor

20, 22, 28, 29/12

Ώρα έναρξης:  
20.00  
(Κυριακές στις 18.30)

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΝΙΑΡΧΟΣ ΕΛΣ 13

Ρήγος / Τσαϊκόφσκι
Η λίμνη των κύκνων
Μπαλέτο

 

Η πρώτη χορογραφία του Κωνσταντίνου Ρήγου 
από τη θέση του νέου διευθυντή του Μπαλέτου 
της ΕΛΣ αποτελεί μια νέα ανάγνωση του 
διασημότερου μπαλέτου όλων των εποχών, 
η οποία σε μεγάλο βαθμό συνομιλεί με την 
πρωτότυπη χορογραφία του έργου. Η Λίμνη των 
κύκνων του Τσαϊκόφσκι διαχρονικά συναρπάζει 
και συγκινεί το κοινό, ενώ την ίδια στιγμή 
αποτελεί την απόλυτη πρόκληση στην καριέρα 
των χορευτών.

Μουσική διεύθυνση: Ηλίας Βουδούρης
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 ΕΛΣ 

14, 16, 18, 19/12

Ώρα έναρξης:  
11.00

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΝΙΑΡΧΟΣ ΕΛΣ 13

15/12

Ώρα έναρξης:  
20.00

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΝΙΑΡΧΟΣ ΕΛΣ 13

Ερνστ Τοχ
Η πριγκίπισσα 
και το μπιζέλι
Παιδική όπερα 

 

Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει σε 
συμπαραγωγή με το Κέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την παιδική όπερα 
Η πριγκίπισσα και το μπιζέλι.
Το παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για 
την πριγκίπισσα που ήταν τόσο ευαίσθητη ώστε 
να ενοχλείται από ένα μπιζέλι κρυμμένο κάτω 
από αλλεπάλληλα στοιβαγμένα στρώματα 
ενέπνευσε στον Αυστριακό συνθέτη Ερνστ Τοχ 
μια παιδική όπερα, που πρωτοπαρουσιάστηκε 
το 1927. H Αποστολία Παπαδαμάκη επιχειρεί 
να οπτικοποιήσει τη μουσική του Τοχ με στόχο 
να τη μεταδώσει με τρόπο δημιουργικό στους 
μικρούς θεατές. 

Μουσική διεύθυνση-μετάφραση: Νίκος Βασιλείου
Σκηνοθεσία-χορογραφία: Αποστολία Παπαδαμάκη

Ελληνική Συμφωνική 
Ορχήστρα Νέων (ΕΛΣΟΝ)
Συναυλία 

 

Η ΕΛΣΟΝ, η οποία εγκαινίασε τη λειτουργία της 
την προηγούμενη καλλιτεχνική περίοδο, συνεχίζει 
και για τη σεζόν 2018/19 τις συναυλίες της στην 
Εθνική Λυρική Σκηνή, αυτή τη φορά με έργα των 
Σταφυλάκι, Σοπέν και Μέντελσον.

Μουσική διεύθυνση: Διονύσης Γραμμένος
Σολίστ: Αλεξία Μουζά

05/01
03, 10/2 2019 
 
Ώρα έναρξης: 
18.30 & 20.30

The artist on the composer 
Πρόγραμμα εικαστικών εγκαταστάσεων 

 

Κύκλος Μουσική και εικαστικές τέχνες, σε 
συνεργασία με τον Οργανισμό ΝΕΟΝ
Το τριετές πρόγραμμα The artist on the composer 
είναι μια συνεργασία μεταξύ της ΕΛΣ και του 
Οργανισμού ΝΕΟΝ (www.neon.org.gr) η οποία 
επικεντρώνεται στη σχέση μεταξύ εικαστικών 
τεχνών και όπερας. Το πρόγραμμα διασυνδέει 
πρωτοπόρους σύγχρονους εικαστικούς και 
σκηνοθέτες ή/και παραγωγούς ταινιών με τη 
«ζωντανή» εκτέλεση ορχηστρικής μουσικής.

Μουσική διεύθυνση: Γιώργος Ζιάβρας
Πρώτη ανάθεση: Νίκος Ναυρίδης
Σολίστ: Τάσης Χριστογιαννόπουλος, Δημήτρης Τηλιακός

Με την Ορχήστρα της ΕΛΣ
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06, 07/12 
 
Ώρες έναρξης: 
18.30 & 20.30

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ ΕΛΣ 13

Μάνος Χατζιδάκις  
Magnus Eroticus 
Μεταγραφή για μπαρόκ σύνολο  

 

Ο Μάνος Χατζιδάκις ταξιδεύει πίσω στον χρόνο 
και ο Μεγάλος Ερωτικός συναντά το αγγλικό 
μπαρόκ αναδεικνύοντας έτσι την οικουμενική 
διάσταση ενός εκ των σπουδαιότερων κύκλων 
τραγουδιών στην ιστορία της ελληνικής 
μουσικής.

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Ανδρέας Λινός
Μουσική μεταγραφή: Μιγκέλ Ανρύ
Μετάφραση: Ιάσων Μαρμαράς
Φωνή: Κέβιν Σκέλτον, Ρέιτσελ Ρέντμοντ

01, 02, 08, 09, 21, 23, 27, 
29, 30/12 
 
Πρωινές παραστάσεις 
Ώρα έναρξης: 11.00

Απογευματινές παραστάσεις 
(01 & 08/12) 
 Ώρα έναρξης: 18.30

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ ΕΛΣ 13

Λένα Πλάτωνος  
Το αηδόνι του αυτοκράτορα 
Όπερα για παιδιά και νέους  

 

Το μουσικό παραμύθι της σπουδαίας Λένας 
Πλάτωνος Το αηδόνι του αυτοκράτορα 
παρουσιάζεται ως η κεντρική παραγωγή όπερας 
για παιδιά και νέους της Εναλλακτικής Σκηνής 
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Πρόκειται για 
μια εντυπωσιακή παραγωγή όπου η όπερα 
«συνομιλεί» με το animation, σε συνεργασία 
με το Διεθνές Φεστιβάλ & Αγορά Κινουμένων 
Σχεδίων Animasyros.

Λιμπρέτο: Γιώργος Βολουδάκης
Σκηνοθεσία: Κατερίνα Πετσατώδη
Animation: Ειρήνη Βιανέλλη

02/12 

Ώρα έναρξης:  
20.30 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ 13

Φρανσίς Πουλένκ  
Η ανθρώπινη φωνή 
Μονόπρακτη όπερα βασισμένη 
στον ομώνυμο θεατρικό 
μονόλογο του Ζαν Κοκτώ 

 
Η διεθνώς καταξιωμένη υψίφωνος της ΕΛΣ 
Έλενα Κελεσίδη, μετά τα τριακόσια χρόνια 
μοναξιάς που βίωσε ως Εμίλια Μάρτυ στην 
όπερα Υπόθεση Μακρόπουλου του Λέος 
Γιάνατσεκ, καλείται φέτος να ζήσει τα τελευταία 
σαράντα λεπτά μιας σχέσης και ίσως μιας ζωής.

Σκηνοθεσία: Παναγής Παγουλάτος
Στον ρόλο της Γυναίκας η Έλενα Κελεσίδη

20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 
29, 30/12 
 
Ώρα έναρξης: 
20.30

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ ΕΛΣ 13

Ουόλς / Χάνσαρντ / Ιργκλόβα  
Once
Μιούζικαλ  

 

Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ Once, ο 
απόλυτος θρίαμβος του Μπρόντγουεϊ, έρχεται 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μεγάλη 
παραγωγή της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής. Μια σύγχρονη ιστορία αγάπης 
ζωντανεύει επί σκηνής μέσα από υπέροχα 
τραγούδια, όπως το βραβευμένο με Όσκαρ 
«Falling Slowly», και με ένα εξαιρετικό καστ 
ταλαντούχων ηθοποιών-μουσικών-τραγουδιστών 
της νέας γενιάς. Ένας ύμνος για την πίστη στα 
όνειρα και τη δύναμη της μουσικής. 

Κείμενο: Έντα Ουόλς  
Μουσική – Στίχοι: Γκλεν Χάνσαρντ, Μαρκέτα Ιργκλόβα
Βασισμένο στην ομώνυμη κινηματογραφική ταινία σε σενάριο 
και σκηνοθεσία του Τζων Κάρνεϋ

Κάθε Δευτέρα   
18.00–20.00 

ΧΩΡΟΙ ΕΛΣ 13

Πληροφορίες-εγγραφές: 
213 088 5755
education@nationalopera.gr

Κάθε Δευτέρα   
17.30–19.00 

ΧΩΡΟΙ ΕΛΣ 13

Πληροφορίες-εγγραφές: 
213 088 5753
education@nationalopera.gr

Εργαστήριο κίνησης για 
μεικτή ομάδα ατόμων με 
ή χωρίς αισθητηριακές 
αναπηρίες

Διαπολιτισμική Ορχήστρα
 

H Εναλλακτική Σκηνή σε συνεργασία με τις 
Εκπαιδευτικές και Κοινωνικές Δράσεις της ΕΛΣ 
στελεχώνουν μια νέα Διαπολιτισμική ορχήστρα. 
Μόνιμοι ή προσωρινοί κάτοικοι των Αθηνών, 
επαγγελματίες και ερασιτέχνες μουσικοί από 
όλες τις κοινότητες της πόλης καλούνται να 
λάβουν μέρος, να βιώσουν μια μοναδική 
εμπειρία και να δημιουργήσουν ένα πολυεθνικό 
ρεπερτόριο από τις μουσικές παραδόσεις των 
χωρών προέλευσής τους.   

Υπεύθυνος ορχήστρας: Χάρης Λαμπράκης

Visualizing Sound
 

Στο εργαστήριο κίνησης Visualizing Sound 
άτομα με ή χωρίς αισθητηριακές αναπηρίες 
αλληλεπιδρούν, εκφράζονται, αλλά κυρίως 
αισθάνονται χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το 
σώμα τους για την παραγωγή μουσικής.  

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Γιώτα Πεκλάρη (χορεύτρια, 
χορογράφος, καθηγήτρια χορού) σε συνεργασία με την Εύα 
Καρτερού (χορεύτρια, παιδαγωγός) και τη Βίκη Σκορδαλή 
(ηθοποιός, χορεύτρια) Ειδικός συνεργάτης: Θάνος 
Δασκαλόπουλος (body musician)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΛΣ

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

Μέγας δωρητής Εκπαιδευτικών 
& Κοινωνικών Δράσεων ΕΛΣ

Κάθε Δευτέρα   
18.00–20.00 

ΧΩΡΟΙ ΕΛΣ 13

Πληροφορίες-εγγραφές: 
213 0885752
education@nationalopera.gr

Κάθε Δευτέρα & Πέμπτη   
10.00–12.00 

ΠΕΥΚΩΝΑΣ, ΠΑΡΚΟ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

Διαπολιτισμική Χορωδία
 

Η Διαπολιτισμική Χορωδία της Εναλλακτικής 
Σκηνής της ΕΛΣ συνεχίζει το πολυπολιτισμικό 
ταξίδι της στις γειτονιές του κόσμου. 
Διανύοντας πλέον την τρίτη χρονιά από τη 
δημιουργία της, η Διαπολιτισμική Χορωδία 
εξακολουθεί να χαρίζει μοναδικές στιγμές και 
έντονα συναισθήματα στους ακροατές, αλλά 
παράλληλα και μια μοναδική εμπειρία στα 
μέλη της. 

Μαέστρος χορωδίας: Βασούλα Δελλή

Αυτοσχέδια χορωδία
 

Οι Εκπαιδευτικές και Κοινωνικές Δράσεις 
της ΕΛΣ διοργανώνουν εργαστήριο μουσικής 
για σχολικές ομάδες πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι 
μαθητές μιμούνται με τις φωνές και τα σώματά 
τους ήχους της φύσης καθώς και ανθρώπινους 
ήχους, δημιουργώντας ηχοτοπία που 
εμπνέονται από τους ήχους το Πάρκου.  

Σχεδιασμός/Υλοποίηση: Μιχάλης Καταχανάς 
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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 το οποίο πρόσφατα πήρε την πρώτη θέση στα Ευρωπαϊκά Βραβεία 
Κήπων και το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο δημόσιο μεσογειακό κήπο 
στον κόσμο. 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.

• 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.

Ξεναγήσεις

Ομαδικές Ξεναγήσεις

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

Δευτέρα-Κυριακή
06.00-00.00

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΠΙΣΝ 18

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, 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.

Μόνιμο Έκθεμα

> Ωράριο Δεκεμβρίου 
• Πάρκο Σταύρος Νιάρχος: 
   Από 01/12 έως 20/12: 
   Δευτέρα έως Πέμπτη: 06.00-22.00
   Παρασκευή έως Κυριακή: 06.00-0.00
   Από 21/12 έως 06/01: 
   Καθημερινά: 06.00-00.00 
• Αγορά, Φάρος: 06.00-00.00
• Κέντρο Επισκεπτών 09.00-22.00

> 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 
κηδεμόνα τους, ο οποίος οφείλει να μεριμνά για την καθαριότητα του 
χώρου.

> Wi-Fi 
Το ΚΠΙΣΝ διαθέτει δωρεάν Wi-Fi, ενώ παρέχει δωρεάν χρήση ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών στους χώρους της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. 

> Δωρεάν έντυπα σε ψηφιακή μορφή
Στο ΚΠΙΣΝ έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε δωρεάν πρόσβαση στον 
υπολογιστή ή το smartphone σας, σε πολλά περιοδικά και εφημερίδες 
από ολόκληρο τον κόσμο μέσω της πλατφόρμας pressreader.com

> 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. 

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

> Πρώτες Βοήθειες
Στο χώρο του ΚΠΙΣΝ λειτουργούν ιατρεία στελεχωμένα με νοσηλευτικό 
προσωπικό. 
Αναζητήστε τα στον χάρτη στην επόμενη σελίδα.

> Εστίαση
Στους χώρους του ΚΠΙΣΝ λειτουργούν τα εξής σημεία εστίασης:

Agora Bistro (στην Αγορά) | 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) | 09.00-00.00

Οι ώρες λειτουργίας του Pharos Café ενδέχεται να τροποποιούνται 
για τις ανάγκες συγκεκριμένων εκδηλώσεων

Park Kiosk (στο Πάρκο)  |  08.00-22.00 
Park Kiosk - Souvlaki (στο Ξέφωτο) | 12.00-22.00 

Coffee & Juice Vans on Tour (στην Αγορά) | 09.00-21.00 

Ice-cream Van on Τour: 
Δευτέρα – Παρασκευή 10.00-18:00 
Σάββατο – Κυριακή 11:00-21:00  

Hot-dog Van on Τour:
Σάββατο – Κυριακή 13.00-23.00

Τα Μέλη του ΚΠΙΣΝ έχουν 10% έκπτωση στους χώρους εστίασης 
προσκομίζοντας την κάρτα τους

> Πωλητήριο 
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

> Κάπνισμα
Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στους κλειστούς χώρους του ΚΠΙΣΝ, 
καθώς και σε απόσταση 8μ. από τα εξωτερικά ανοίγματα των κτιρίων. Oι 
επισκέπτες παρακαλούνται να σεβαστούν το χώρο και να χρησιμοποιούν 
τα σταχτοδοχεία δαπέδου που έχουν τοποθετηθεί. Ωστόσο, ενθαρρύ-
νουμε τους επισκέπτες να απολαύσουν το Πάρκο χωρίς να καπνίσουν.

> Βιωσιμότητα
Το ΚΠΙΣΝ διαθέτει πλατινένια Πιστοποίηση LEED ως Πράσινο Κτίριο. 
Η πιστοποίηση αυτή θεωρείται η υψηλότερη δυνατή διάκριση για περι-
βαλλοντικά και βιώσιμα κτίρια. Πιστοποιεί ότι ένα κτίριο έχει σχεδιαστεί, 
κατασκευαστεί και λειτουργεί με βάση τις αρχές της αειφόρου δόμησης, 
με περιβαλλοντικά καινοτόμες πρακτικές αποσκοπώντας στην εξοικονό-
μηση ενέργειας, την ορθολογική χρήση του νερού, τη μείωση των εκπο-
μπών CO

2
, τη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος, 

και την ορθολογική διαχείριση των πόρων. Η πλατινένια πιστοποίηση του 
ΚΠΙΣΝ αποτελεί την πρώτη διάκριση αυτού του είδους για πολιτιστικό 
έργο τέτοιας κλίμακας στην Ευρώπη.

> 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 ποδηλάτων στο Κανάλι και στο Κέντρο 
Επισκεπτών όπου μπορείτε να ελέγξετε το ποδήλατό σας και να ενημερωθείτε.

Υπηρεσίες & Χρήσιμες Πληροφορίες

•

•

•

•

•

•

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

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 εσωτερική
μετακίνηση ατόμων με αναπηρία.

Στο Κέντρο Επισκεπτών, στο Park Kiosk και στην Αγορά 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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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

Μετρό
• Σταθμός Φάληρο (ΗΣΑΠ)

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

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

Περισσότερες πληροφορίες στο  
SNFCC.org

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

Το ΚΠΙΣΝ προσφέρει καθημερινά δωρεάν 
μεταφορά 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). 

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

Δωρεάν Shuttle Bus

ΜΜΜ ParkingΤο ΚΠΙΣΝ δεν ευθύνεται για τυχόν 
τροποποιήσεις δρομολογίων των ΜΜΜ
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Εντοπίστε εύκολα τα σημεία όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις,  
βλέποντας τον αριθμό στον οποίο αντιστοιχεί το καθένα στο χάρτη.Χάρτης

 

SNFCC Store 

C Coffee & Juice Van on Τour Park Kiosk - Souvlaki
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Την περίοδο των γιορτών θα υπάρξει 
αυξημένη συχνότητα δρομολογίων. 

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. 

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

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

Τη λειτουργία του shuttle bus υποστηρίζει 
και η ΒΡ, ως Συνεργάτης Κινητικότητας 
του ΚΠΙΣΝ
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Δεκέμβριος  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη

07.30-08.45 Mat Pilates 
για προχωρημένους                             σ. 24

08.45-10.00 Mat Pilates                              σ. 24
08.00-10.00 Άσκηση για Όλους                                σ. 24
10.00-10.50 Άθληση στην 3η ηλικία                                 σ. 25
11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 

για άτομα 65+                                                                                 σ. 26
17.00-19.00 Ομαδικό Παιχνίδι 

(Football Skills)*                                                                          σ. 29
18.30-21.30 Άσκηση για όλους                                  σ. 22
18.30-20.30 Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης, Ίντερνετ 
και Παιδική Ασφάλεια*                                        σ. 27

19.00-20.30 Yoga στο Πάρκο                                  σ. 25
20.00-22.00 Ομαδικοί Αγώνες                                 σ. 26

07.30-08.45 Mat Pilates                                        σ. 24
08.00-10.00 Άσκηση για Όλους                                σ. 24
10.00-10.50 Άθληση στην 3η ηλικία                                                                                                             σ. 25
11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 

για άτομα 65+                                                                                σ. 26
17.00-18.15 Qigong 50+                                σ. 26
17.00-19.00 Ομαδικό Παιχνίδι 

(Football Skills)*                                                                                 σ. 29
18.00-21.00 Άσκηση για Όλους                              σ. 24
19.00 - 21.00 Έξι διαλέξεις 

για την αρχιτεκτονική*                                  σ. 17
20.00-22.00 Ομαδικοί Αγώνες                                  σ. 26

08.00-09.30 Yoga στο Πάρκο                                          σ. 25
08.00-10.00 Άσκηση για Όλους                                           σ. 24
11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 

για άτομα 65+                                                                                 σ. 26
17.00-18.15 Εξελίσσοντας τον νεαρό 

αθλητή                                                                                σ. 30
17.00-20.00 Αθλοπαιδιές στο Πάρκο                              σ. 28
18.00-19.00 Mat Pilates                                  σ. 24
18.00-19.15 Tai Chi                                     σ. 25
18.00-21.00 Άσκηση για Όλους                                    σ. 24
18.30-20.00 SNFCC Running Team                                   σ. 24
20.00-22.00 Ομαδικοί Αγώνες                                  σ. 26

07.30-08.45 Mat Pilates 
για προχωρημένους                             σ. 24

08.45-10.00 Mat Pilates                                       σ. 24
08.00-10.00 Άσκηση για Όλους                                σ. 24
10.00-10.50 Άθληση στην 3η ηλικία                                 σ. 25
11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 

για άτομα 65+                                                                                 σ. 26
17.00-19.00 Ομαδικό Παιχνίδι 

(Football Skills)*                                                                          σ. 29
18.30-21.30 Άσκηση για όλους                                 σ. 24
18.30-20.30 Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης, Ίντερνετ 
και Παιδική Ασφάλεια*                                        

σ. 27

19.00-20.30 Yoga στο Πάρκο                                  σ. 25
20.00-22.00 Ομαδικοί Αγώνες                                 σ. 26
20.30 Ι Solisti Veneti*                                                                                σ. 09

08.00-09.30 Yoga στο Πάρκο                                          σ. 25
08.00-10.00 Άσκηση για Όλους                                           σ. 24
11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 

για άτομα 65+                                                                                 σ. 26
17.00-19.30 Έχω μια ωραία ιδέα*                                          σ. 33
17.00-18.15 Εξελίσσοντας τον νεαρό 

αθλητή                                                                                σ. 30
17.00-20.00 Αθλοπαιδιές στο Πάρκο                              σ. 28
18.00-19.00 Mat Pilates                                  σ. 24
18.00-19.15 Tai Chi                                             σ. 25
18.00-21.00 Άσκηση για Όλους                                    σ. 24
18.30-20.00 SNFCC Running Team                                   σ. 24
19.00-21.00 Έξι διαλέξεις 

για την αρχιτεκτονική*                                  σ. 17
20.00-22.00 Ομαδικοί Αγώνες                                  σ. 26

07.30-08.45 Mat Pilates                              σ. 24
08.00-10.00 Άσκηση για Όλους                                σ. 24
10.00-10.50 Άθληση στην 3η ηλικία                                                                                                             σ. 25
11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 

για άτομα 65+                                                                                σ. 26
17.00-18.15 Qigong 50+                                σ. 26
17.00-19.00 Ομαδικό Παιχνίδι 

(Football Skills)*                                                                                 σ. 29
18.00-21.00 Άσκηση για Όλους                              σ. 24
18.30-21.30 Χριστουγεννιάτικο 

Εργαστήριο Εμπρού: 
Ζωγραφική στο νερό*                                  σ. 19

20.00-22.00 Ομαδικοί Αγώνες                                  σ. 26

Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
0201

15 16

08 09

Κυριακή

08.30-09.45 Tai Chi                                            σ. 25
08.30-10.00 SNFCC Running Team                                          σ. 24
09.00-14.00 Iστιοπλοΐα στο Κανάλι*                                                                     σ. 24
10.00-13.00 Street Soccer 5X5                                                                          σ. 28
10.30-12.00 Κηπουροί του Πάρκου                                 σ. 32
11.15-12.30 Ομαδικές Αποστολές                                σ. 29
11.45-13.00 Δημιουργική Ενόργανη                               σ. 30
13.00-14.30 Πρασινοδάχτυλοι                                                                           σ. 27
13.00-14.30 Αθλοπαιδιές στο Πάρκο                                  σ. 28
13.00-14.30 Παιχνίδια για Οικογένειες                                   σ. 28
14.30-17.00 Καγιάκ στο Κανάλι*                                 σ. 24
16.00-17.15 Αθλητικά Παιχνίδια                                                                            σ. 29
16.00-19.00 Mini Tennis*                                  σ. 28
17.00-18.15 Εξελίσσοντας τον 

νεαρό αθλητή                                  σ. 30
17.00-20.00 Ένας μήνας video art                                 σ. 33

09.00-14.00 Iστιοπλοΐα στο Κανάλι*                                                                     σ. 24
10.00-13.00 Street Soccer 5X5                                σ. 28
10.45-11.45 Yoga για παιδιά                                σ. 30
11.00-12.30 Θεραπευτικοί Κήποι                               σ. 27
11.00-14.00 Μιλάμε για τα φυτά του 

Πάρκου                                            σ. 27
11.30 Χαρταετοί στο Ξέφωτο                                           σ. 33
11.45-13.00 Δημιουργική Ενόργανη                                             σ. 30
12.00-14.00 Pétanque                                              σ. 25
12.00-15.00 Δημιουργούμε όλοι μαζί 

τέχνη: Παιχνίδια Ισορροπίας                                                                                  σ. 27
12.30-14.30 Κύκλος κρουστών με 

χρηστικά αντικείμενα                                                                                   σ. 29
13.00-14.30 Αθλοπαιδιές στο Πάρκο                                σ. 28
13.30-14.45 Γνώρισε τις ικανότητές σου σ. 30
14.30-17.00 Καγιάκ στο Κανάλι*                                 σ. 24
16.00-17.15 Στιβομαχίες                                σ. 29
16.00-19.00 Mini Tennis*                                σ. 28
21.00 But The Greatest is Love                                          σ. 16

09.00-14.00 Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι*                                              σ. 24
10.00-12.00 Urban Trail Run III*                                              σ. 25
10.00-13.00 Street Soccer 5X5                                σ. 28
10.45-11.45 Yoga για παιδιά                                σ. 30
12.00-13.15 Δημιουργική Ενόργανη                                σ. 30
12.00-14.00 Pétanque                                 σ. 25
12.00-16.00 Μαθήματα ποδηλάτου για 

παιδιά και για ενήλικες                                                                                σ. 26
12.30-13.30  Ένα Ρομπότ στο Πάρκο*                                                                                 σ. 32
13.00-14.30 Αθλοπαιδιές στο Πάρκο                                                                                  σ. 28
13.30-14.45 Γνώρισε τις ικανότητές σου                                                                                 σ. 30
14.30-17.00 Καγιάκ στο Κανάλι*                                              σ. 24
16.00-17.15 Στιβομαχίες                                   σ. 29
16.00-19.00 Mini Tennis*                                             σ. 28
17.00-20.00 Οι τέσσερις εποχές 

στο ΚΠΙΣΝ                                                                                 σ. 32
17.30-20.30 Το Εργόχειρο της 

Κουρελούς: Πλουμίδια 
και στολίσματα*                                                                                σ. 18

08.30-09.45 Tai Chi                                            σ. 25
08.30-10.00 SNFCC Running Team                                          σ. 24
09.00-14.00 Iστιοπλοΐα στο Κανάλι*                                                                     σ. 24
10.00-13.00 Street Soccer 5X5                                                                          σ. 28
10.30-12.00 Κηπουροί του Πάρκου                                 σ. 32
11.15-12.30 Ομαδικές Αποστολές                                σ. 29
11.45-13.00 Δημιουργική Ενόργανη                               σ. 30
12.00 Jazz Octet 

Στρατιωτικής 
Μουσικής Φρουράς 
Αθηνών                                       σ. 10

13.00-14.30 Πρασινοδάχτυλοι                                                                           σ. 27
13.00-14.30 Αθλοπαιδιές στο Πάρκο                                  σ. 28
13.00-14.30 Παιχνίδια για Οικογένειες                                   σ. 28
14.30-17.00 Καγιάκ στο Κανάλι*                                 σ. 24
16.00-17.15 Αθλητικά Παιχνίδια                                                                               σ. 29
16.00-19.00 Mini Tennis*                                  σ. 28
17.00-18.15 Εξελίσσοντας τον 

νεαρό αθλητή                                  σ. 30
17.00-20.00 Το χαρτί... γιορτάζει!                                 σ. 18
17.00-20.00 Ένας μήνας video art                                σ. 33
20.00-22.00 Ομαδικοί Αγώνες                               σ. 26

08.30-09.45 Tai Chi                                            σ. 25
08.30-10.00 SNFCC Running Team                                          σ. 24
09.00-14.00 Iστιοπλοΐα στο Κανάλι*                                                                     σ. 24
10.00-13.00 Street Soccer 5X5                                                                          σ. 28
10.30-12.00 Κηπουροί του Πάρκου                                 σ. 32
11.15-12.30 Ομαδικές Αποστολές                                σ. 29
11.45-13.00 Δημιουργική Ενόργανη                               σ. 30
13.00-14.30 Πρασινοδάχτυλοι                                                                           σ. 27
13.00-14.30 Αθλοπαιδιές στο Πάρκο                                  σ. 28
13.00-14.30 Παιχνίδια για Οικογένειες                                   σ. 28
14.30-17.00 Καγιάκ στο Κανάλι*                                 σ. 24
16.00-17.15 Αθλητικά Παιχνίδια                                                                            σ. 29
16.00-19.00 Mini Tennis*                                  σ. 28
17.00-18.15 Εξελίσσοντας τον 

νεαρό αθλητή                                  σ. 30
17.00-20.00 Το χαρτί... γιορτάζει!                                 σ. 18
17.00-20.00 Ένας μήνας video art                                σ. 33
20.00-22.00 Ομαδικοί Αγώνες                               σ. 26

09.00-14.00 Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι*                                               σ. 24
10.00-13.00 Street Soccer 5X5                                σ. 28
10.45-11.45 Yoga για παιδιά                                σ. 30
11.30-14.30 Γιρλαντοϊστορίες                               σ. 19
12.00-13.15 Δημιουργική Ενόργανη                                σ. 30
12.00-14.00 Pétanque                                 σ. 25
12.00 El Sistema Greece 

Greece & Latin Brass 
Connection                                                                               σ. 08

12.30-14.00 Εργαστήριο Εμπρού: Η 
Μαγεία των Χριστουγέννων*                                                                                σ. 20

13.00-14.30 Αθλοπαιδιές στο Πάρκο                                                                                  σ. 28
13.30-14.45 Γνώρισε τις ικανότητές σου                                                                                 σ. 30
14.30-17.00 Καγιάκ στο Κανάλι*                                              σ. 24
15.00-17.00 Roller Skates για παιδιά                                                                                 σ. 30
16.00-17.15 Στιβομαχίες                                 σ. 29
16.00-19.00 Mini Tennis*                                             σ. 28
17.30-20.30 Το Εργόχειρο της 

Κουρελούς: Πλουμίδια 
και στολίσματα*                                                                                σ. 18

07.30-08.45 Mat Pilates                                          σ. 24
08.45-10.00 Mat Pilates για 

προχωρημένους                                           σ. 24
08.00-10.00 Άσκηση για Όλους                                         σ. 24
10.00-10.50 Άθληση στην 3η ηλικία                                        σ. 25
11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 

για άτομα 65+                                                                                 σ. 26
17.00-19.00 Ομαδικό Παιχνίδι 

(Football Skills)*                                                                                σ. 29
18.00-21.00 Το χαρτί... γιορτάζει!                              σ. 18
18.00-21.00 Άσκηση για Όλους                                    σ. 24
19.00-20.15 Tai Chi για προχωρημένους                                     σ. 25
19.00-20.30 Yoga στο Πάρκο                                  σ. 25
20.00-22.00 Ομαδικοί Αγώνες                                  σ. 26

08.00-09.30 Yoga στο Πάρκο                                          σ. 25
08.00-10.00 Άσκηση για Όλους                                           σ. 24
09.00-10.15 Qigong 50+                                          σ. 26
11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 

για άτομα 65+                                                                                 σ. 26
 17.00-18.15 Εξελίσσοντας 

τον νεαρό αθλητή                                                                                σ. 30
17.00-20.00 Αθλοπαιδιές στο Πάρκο                              σ. 28
18.00-19.45 Με το 1, με το 2, με το 3! 

Τα πρώτα μου Χριστούγεννα 
στο ΚΠΙΣΝ!*                                     σ. 18

18.00-19.00 Mat Pilates                                  σ. 24
18.00-21.00 Άσκηση για Όλους                                    σ. 24
20.00-22.00 Ομαδικοί Αγώνες                                  σ. 26

08.00-09.30 Yoga στο Πάρκο                                          σ. 25
08.00-10.00 Άσκηση για Όλους                                           σ. 24
09.00-10.15 Qigong 50+                                          σ. 26
11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 

για άτομα 65+                                                                                 σ. 26
17.00-18.15 Εξελίσσοντας 

τον νεαρό αθλητή                                                                                σ. 30
17.00-20.00 Αθλοπαιδιές στο Πάρκο                              σ. 28
18.00-19.45 Με το 1, με το 2, με το 3! 

Τα πρώτα μου Χριστούγεννα 
στο ΚΠΙΣΝ!*                                     σ. 18

18.00-19.00 Mat Pilates                                  σ. 24
18.00-21.00 Άσκηση για Όλους                                    σ. 24
20.00-22.00 Ομαδικοί Αγώνες                                  σ. 26
20.30-00.00 Social Ballroom                                 σ. 04

07.30-08.45 Mat Pilates                                          σ. 24
08.45-10.00 Mat Pilates για 

προχωρημένους                                           σ. 24
08.00-10.00 Άσκηση για Όλους                                         σ. 24
10.00-10.50 Άθληση στην 3η ηλικία                                        σ. 25
11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 

για άτομα 65+                                                                                 σ. 26
17.00-19.00 Ομαδικό Παιχνίδι 

(Football Skills)*                                                                                σ. 29
18.00-21.00 Το χαρτί... γιορτάζει!                              σ. 18
18.00-21.00 Άσκηση για Όλους                                    σ. 24
19.00-20.15 Tai Chi για προχωρημένους                                     σ. 25
19.00-20.30 Yoga στο Πάρκο                                  σ. 25
20.00-22.00 Ομαδικοί Αγώνες                                  σ. 26

Photo credits: 
Marcos Hermes
Michelle Bates
Adrien Tillmann
Παύλος Σβορώνος

Όλες τις ημέρες
06.00-00.00  Έκθεση Κυπέλλου 

Σπύρου Λούη                                  σ. 38
10.00-19.30   Ξεναγήσεις στο Πάρκο 

& στο ΚΠΙΣΝ                                  σ. 38
Φωτεινές εγκαταστάσεις 
στο Πάρκο Σταύρος 
Νιάρχος                                 σ. 02

10.00-22.00  Παγοδρόμιο*                                σ. 01

•Οι εκδηλώσεις με * απαιτούν
προεγγραφή στο SNFCC.org/events

•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.

Γιορτάστε μαζί μας την 
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων 
με Αναπηρία!Highlights               

Γιορτινές Δράσεις & Εργαστήρια
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Όλες τις ημέρες
06.00-00.00  Έκθεση Κυπέλλου 

Σπύρου Λούη                                  σ. 38
10.00-19.30   Ξεναγήσεις στο Πάρκο 

& στο ΚΠΙΣΝ                                  σ. 38
Φωτεινές εγκαταστάσεις 
στο Πάρκο Σταύρος 
Νιάρχος                                 σ. 02

10.00-22.00  Παγοδρόμιο*                                σ. 01

•Οι εκδηλώσεις με * απαιτούν
προεγγραφή στο SNFCC.org/events

•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

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη

25   ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ01

Δεκέμβριος

Ιανουάριος
  

07.30-08.45 Mat Pilates 
για προχωρημένους                             σ. 24

08.45-10.00 Mat Pilates                              σ. 24
08.00-10.00 Άσκηση για Όλους                                σ. 24
10.00-10.50 Άθληση στην 3η ηλικία                                 σ. 25
11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 

για άτομα 65+                                                                                 σ. 26
17.00-19.00 Ομαδικό Παιχνίδι 

(Football Skills)*                                                                          σ. 29
18.30-21.30 Άσκηση για όλους                                 σ. 24
18.30-20.30 Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης, Ίντερνετ και 
Παιδική Ασφάλεια*                                σ. 27

19.00-20.30 Yoga στο Πάρκο                                  σ. 25
20.00-22.00 Ομαδικοί Αγώνες                                 σ. 26

08.00-09.30 Yoga στο Πάρκο                                          σ. 25
08.00-10.00 Άσκηση για Όλους                                           σ. 24
11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 

για άτομα 65+                                                                                 σ. 26
17.00-18.15 Εξελίσσοντας τον νεαρό 

αθλητή                                                                                σ. 30
17.00-19.30 Έχω μια ωραία ιδέα*                                 σ. 33
17.00-20.00 Αθλοπαιδιές στο Πάρκο                              σ. 28
18.00-19.00 Mat Pilates                                  σ. 24
 18.00-19.15 Tai Chi                                     σ. 25
18.00-21.00 Άσκηση για Όλους                                    σ. 24
18.30-20.00 SNFCC Running Team                                   σ. 24
20.00-22.00 Ομαδικοί Αγώνες                                  σ. 26

07.30-08.45 Mat Pilates                              σ. 24
08.00-10.00 Άσκηση για Όλους                                σ. 24
10.00-10.50 Άθληση στην 3η ηλικία                                                                                                             σ. 25
11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 

για άτομα 65+                                                                                σ. 26
17.00-18.15 Qigong 50+                                σ. 26
17.00-19.00 Ομαδικό Παιχνίδι 

(Football Skills)*                                                                                 σ. 29
17.30-20.30 Μαθήματα Πρώτων 

Βοηθειών                                                                                 σ. 26
18.00-21.00 Άσκηση για Όλους                              σ. 24
18.30-21.30 Χριστουγεννιάτικο 

Εργαστήριο Εμπρού: 
Ζωγραφική στο νερό*                                  σ. 19

20.00-22.00 Ομαδικοί Αγώνες                                  σ. 26

11.00-13.00 Το Ημερολόγιο 
του άι Βασίλη                             σ. 21

11.00-14.00 Χριστουγεννιάτικες 
Οικογενειακές Αποστολές*                              σ. 21

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

12.30-14.30 Χριστουγεννιάτικος 
κύκλος κρουστών με 
χρηστικά αντικείμενα                                                                          σ. 22

12.00-15.00 Τα καράβια της γιορτής                                 σ. 20
18.30 FLIP Fabrique: 

Attrape-Moi*                                σ. 05
18.30-19.30 Κάλαντα- 

Φιλαρμονική δήμου 
Καλλιθέας                               σ. 11

12.30 FLIP Fabrique: 
Attrape-Moi*                                          σ. 05

18.00 Χριστουγεννιάτικες 
ιστορίες στον Φάρο*                                                                                 σ. 07

18.30 FLIP Fabrique: 
Attrape-Moi*                                                                                σ. 05

07.30-08.45 Mat Pilates                              σ. 24
08.00-10.00 Άσκηση για Όλους                                σ. 24
10.00-10.50 Άθληση στην 3η ηλικία                                                                                                             σ. 25
11.00-13.00 Το Ημερολόγιο 

του άι Βασίλη                                                                                                            σ. 21
11.00-14.00 Χριστουγεννιάτικες 

Οικογενειακές Αποστολές*                                                                                 σ. 21
13.00-14.00 Bubble Show: 

La petite marguerite                                                                                σ. 22
17.00-18.15 Qigong 50+                                σ. 26
 17.00-19.00 Ομαδικό Παιχνίδι 

(Football Skills)*                                                                               σ. 29
18.00 Χριστουγεννιάτικες 

ιστορίες στον Φάρο*                                                                                σ. 07
18.00-21.00 Άσκηση για Όλους                              σ. 24
18.00-21.00 Τα καράβια της γιορτής                                  σ. 20
20.00-22.00 Ομαδικοί Αγώνες                                  σ. 26

11.00-13.00 Christmas Games                             σ. 20
11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 

για άτομα 65+                                                                                 σ. 26
12.30-15.30 Ημερολόγια Τοίχου*                              σ. 22
18.15 Ζωντανή Μετάδοση 

της συναυλίας της 
Φιλαρμονικής του 
Βερολίνου*                                                                           σ. 12

22.15 Μario Biondi live*                                 σ. 13
23.30 Huey Morgan DJ Set                                σ. 14
00.00 Σόου πυροτεχνημάτων                               
00.02 SNF RUN: 

2019 First Run!*                              σ. 14

12.15 Ζωντανή Μετάδοση  
της Πρωτοχρονιάτικης 
Συναυλίας της 
Φιλαρμονικής της 
Βιέννης*                                                                          σ. 15

18.00 Χριστουγεννιάτικες 
ιστορίες στον Φάρο*                   σ. 07

07.30-08.45 Mat Pilates                              σ. 24
08.00-10.00 Άσκηση για Όλους                                σ. 24
10.00-10.50 Άθληση στην 3η ηλικία                                                                                                             σ. 25
11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 

για άτομα 65+                                                                                                            σ. 26
11.00-14.00 Χριστουγεννιάτικες 

Οικογενειακές Αποστολές*                                                                                 σ. 21
13.00-14.00 Bubble Show: 

La petite marguerite                                                                                σ. 22
17.00-18.15 Qigong 50+                                σ. 26
17.00-20.00 Η Τέχνη που φοράμε*                             σ. 23
18.00-21.00 Εργαστήρι Καλλιγραφίας*                             σ. 23
17.00-19.00 Ομαδικό Παιχνίδι 

(Football Skills)*                                                                               σ. 29
18.00-21.00 Άσκηση για  Όλους                              σ. 24
18.00 Χριστουγεννιάτικες 

ιστορίες στον Φάρο*                                                                                σ. 07
20.00-22.00 Ομαδικοί Αγώνες                                  σ. 26

Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
23

30

22

29

Κυριακή

05 06

09.00-14.00 Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι*                                               σ. 24
11.00-13.45 Το Πάρκο των Θαυμάτων: 

Ο Χιονάνθρωπος λιώνει*                                σ. 20
11.00-14.00 Χριστουγεννιάτικες 

Οικογενειακές Αποστολές*                                σ. 21
11.30-14.30 Γιρλαντοϊστορίες                               σ. 19
17.00-20.00 Τύπωσε τη δική σου ευχή                                σ. 20
17.00 Παραβάσεις*                                 σ. 06
17.30-20.30 Τυχερές Γάτες*                                             σ. 21

09.00-14.00 Iστιοπλοΐα στο Κανάλι*                                                                     σ. 24
10.30-12.00 Κηπουροί του Πάρκου                                 σ. 32
11.00-13.00 Christmas Games                                σ. 20
16.30-19.30 Δημιουργούμε όλοι μαζί 

τέχνη: Το γούρι της νέας 
χρονιάς                                  σ. 19

13.00-14.30 Πρασινοδάχτυλοι                                                                           σ. 27
17.00-20.00 Το χαρτί... γιορτάζει!                                 σ. 18
17.30-19.00 Εργαστήριο Εμπρού: Η 

Μαγεία των Χριστουγέννων*                                  σ. 20
13.00-14.30 Παιχνίδια για Οικογένειες                                   σ. 28
17.30-19.00 Hula hoop LED show                                 σ. 20
18.00 Χριστουγεννιάτικες 

ιστορίες στον Φάρο*                                                                            σ. 07

08.00-09.30 Yoga στο Πάρκο                                          σ. 25
08.00-10.00 Άσκηση για Όλους                                           σ. 24
 09.00-10.15 Qigong 50+                                          σ. 26
11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 

για άτομα 65+                                                                                 σ. 26
 17.00-18.15 Εξελίσσοντας 

τον νεαρό αθλητή                                                                                σ. 30
17.00-20.00 Αθλοπαιδιές στο Πάρκο                              σ. 28
18.00-19.45 Με το 1, με το 2, με το 3! 

Τα πρώτα μου Χριστούγεννα 
στο ΚΠΙΣΝ!*                                     σ. 18

18.00-19.00 Mat Pilates                                  σ. 24
18.00-21.00 Άσκηση για Όλους                                    σ. 24
20.00-22.00 Ομαδικοί Αγώνες                                  σ. 26

07.30-08.45 Mat Pilates                                          σ. 24
08.45-10.00 Mat Pilates για 

προχωρημένους                                           σ. 24
08.00-10.00 Άσκηση για Όλους                                         σ. 24
10.00-10.50 Άθληση στην 3η ηλικία                                        σ. 25
11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 

για άτομα 65+                                                                                 σ. 26
17.00-19.00 Ομαδικό Παιχνίδι 

(Football Skills)*                                                                                σ. 29
18.00-21.00 Το χαρτί... γιορτάζει!                              σ. 18
18.00-21.00 Άσκηση για Όλους                                    σ. 24
19.00-20.15 Tai Chi για προχωρημένους                                     σ. 25
19.00-20.30 Yoga στο Πάρκο                                  σ. 25
19.00-20.30 Πάνω σ' έναν 

αρχαίο στίχο                                                                               σ. 17
20.00-22.00 Ομαδικοί Αγώνες                                  σ. 26

08.30-09.45 Tai Chi                                            σ. 25
08.30-10.00 SNFCC Running Team                                          σ. 24
09.00-14.00 Iστιοπλοΐα στο Κανάλι*                                                                     σ. 24
10.00-13.00 Street Soccer 5X5                                                                          σ. 28
10.30-12.00 Κηπουροί του Πάρκου                                 σ. 32
11.00-13.00 Christmas Games                                σ. 20
11.00-14.00 Χριστουγεννιάτικες 

Οικογενειακές Αποστολές*                                σ. 21
11.45-13.00 Δημιουργική Ενόργανη                               σ. 30
13.00-14.30 Πρασινοδάχτυλοι                                                                           σ. 27
13.00-14.30 Αθλοπαιδιές στο Πάρκο                                  σ. 33
16.00-17.15 Αθλητικά Παιχνίδια                                 σ. 29
16.00-19.00 Mini Tennis*                                  σ. 28
17.00-18.15 Εξελίσσοντας τον 

νεαρό αθλητή                                  σ. 30
17.00-20.00 Το χαρτί... γιορτάζει!                                 σ. 18
18.00-20.00 Βρέχει γκλίτερ & 

χιονίζει ντισκομπάλες!                                σ. 04
20.00-22.00 Ομαδικοί Αγώνες                               σ. 26

09.00-14.00 Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι*                                               σ. 24
11.00-13.45 Το Πάρκο των Θαυμάτων: 

Ο Χιονάνθρωπος λιώνει*                                σ. 20
11.00-14.00 Χριστουγεννιάτικες 

Οικογενειακές Αποστολές*                               σ. 21
11.30-14.30 Γιρλαντοϊστορίες                               σ. 19
12.00-15.00 Ημερολόγια Τοίχου*                                                              σ. 22
12.30-14.30 Οι κύκλοι κρουστών 

ντύνονται Χριστουγεννιάτικα σ. 22
17.00-20.00 Τύπωσε τη δική σου ευχή                                σ. 20
17.00-20.00 Η Τέχνη που φοράμε*                                             σ. 23
18.30-19.30 Κάλαντα - 

Φιλαρμονική δήμου 
Καλλιθέας                              σ. 11

21.00 Petros Klampanis 
Orchestrette                                            σ. 10

08.00-09.30 Yoga στο Πάρκο                                          σ. 25
08.00-10.00 Άσκηση για Όλους                                           σ. 24
 09.00-10.15 Qigong 50+                                          σ. 26
11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 

για άτομα 65+                                                                                 σ. 26
11.00-14.00 Χριστουγεννιάτικες 

Οικογενειακές Αποστολές*                                                                                σ. 21
 17.00-18.15 Εξελίσσοντας 

τον νεαρό αθλητή                                                                                σ. 30
17.00-20.00 Αθλοπαιδιές στο Πάρκο                              σ. 28
18.00 Χριστουγεννιάτικες 

ιστορίες στον Φάρο*                                    σ. 07
18.00-19.45 Με το 1, με το 2, με το 3! 

Τα πρώτα μου 
Χριστούγεννα στο ΚΠΙΣΝ!*                                     σ. 18

18.00-19.00 Mat Pilates                                  σ. 24
18.00-21.00 Άσκηση για Όλους                                    σ. 24
18.00-21.00 Τυχερές Γάτες*                                   σ. 21
20.00-22.00 Ομαδικοί Αγώνες                                  σ. 26

07.30-08.45 Mat Pilates                                          σ. 24
08.45-10.00 Mat Pilates για 

προχωρημένους                                           σ. 24
08.00-10.00 Άσκηση για Όλους                                         σ. 24
10.00-10.50 Άθληση στην 3η ηλικία                                        σ. 25
11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 

για άτομα 65+                                                                                 σ. 26
11.00-13.00 Το Ημερολόγιο του άι Βασίλη                                                                              σ. 21
11.00-13.00 XMAS Walker Race*                                                                               σ. 22
11.00-14.00 Χριστουγεννιάτικες 

Οικογενειακές Αποστολές*                                                                               σ. 21
12.30-14.30 Χριστουγεννιάτικος 

κύκλος κρουστών με 
χρηστικά αντικείμενα                                                                               σ. 22

17.00-19.00 Ομαδικό Παιχνίδι 
(Football Skills)*                                                                                σ. 29

18.00-21.00 Το χαρτί... γιορτάζει!                              σ. 18
18.00-21.00 Άσκηση για Όλους                                    σ. 24
19.00-20.15 Tai Chi για προχωρημένους                                     σ. 25
19.00-20.30 Yoga στο Πάρκο                                  σ. 25
18.00 Χριστουγεννιάτικες 

ιστορίες στον Φάρο*                                    σ. 07
20.00-22.00 Ομαδικοί Αγώνες                                  σ. 26

08.30-09.45 Tai Chi                                            σ. 25
08.30-10.00 SNFCC Running Team                                          σ. 24
09.00-14.00 Iστιοπλοΐα στο Κανάλι*                                                                     σ. 24
10.00-13.00 Street Soccer 5X5                                                                          σ. 28
11.15-12.30 Ομαδικές Αποστολές                                 σ. 29
12.00-15.00 Τα Οικογενειακά 

Πορτρέτα του 2019                                σ. 22
11.45-13.00 Δημιουργική Ενόργανη                               σ. 29
13.00-14.30 Παιχνίδια για Οικογένειες                                                                           σ. 28
13.00-14.30 Αθλοπαιδιές στο Πάρκο                                                                          σ. 28
14.30-17.00 Καγιάκ στο Κανάλι*                                                                         σ. 24
16.00-17.15 Αθλητικά Παιχνίδια                                  σ. 29
16.00-19.00 Mini Tennis*                                  σ. 28
17.00-18.15 Εξελίσσοντας τον 

νεαρό αθλητή                                  σ. 30
17.00-20.00 Το χαρτί... γιορτάζει!                                 σ. 18
17.30-19.00 Hula hoop LED show                                σ. 20
18.00 Χριστουγεννιάτικες 

ιστορίες στον Φάρο*                                 σ. 07
20.00-22.00 Ομαδικοί Αγώνες                               σ. 26

08.00-09.30 Yoga στο Πάρκο                                          σ. 25
08.00-10.00 Άσκηση για Όλους                                           σ. 24
 09.00-10.15 Qigong 50+                                          σ. 26
11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 

για άτομα 65+                                                                                 σ. 26
11.00-14.00 Χριστουγεννιάτικες 

Οικογενειακές Αποστολές*                                                                                σ. 21
 17.00-18.15 Εξελίσσοντας 

τον νεαρό αθλητή                                                                                σ. 30
17.00-20.00 Αθλοπαιδιές στο Πάρκο                              σ. 28
18.00-19.00 Mat Pilates                                  σ. 24
18.00-21.00 Άσκηση για Όλους                                    σ. 24
18.00-19.45 Με το 1, με το 2, με το 3! 

Τα πρώτα μου Χριστούγεννα 
στο ΚΠΙΣΝ!*                                     σ. 18

18.00 Χριστουγεννιάτικες 
ιστορίες στον Φάρο*                                    σ. 07

20.00-22.00 Ομαδικοί Αγώνες                                  σ. 26

07.30-08.45 Mat Pilates                                          σ. 24
08.45-10.00 Mat Pilates για 

προχωρημένους                                           σ. 24
08.00-10.00 Άσκηση για Όλους                                         σ. 24
10.00-10.50 Άθληση στην 3η ηλικία                                        σ. 25
11.00-15.00 Μαθήματα Υπολογιστών 

για άτομα 65+                                                                                 σ. 26
11.00-14.00 Χριστουγεννιάτικες 

Οικογενειακές Αποστολές*                                                                               σ. 21
12.00-15.00 Τα Οικογενειακά 

Πορτρέτα του 2019                                                                               σ. 22
12.30-14.30 Χριστουγεννιάτικος 

κύκλος κρουστών με 
χρηστικά αντικείμενα                                                                               σ. 22

17.00-19.00 Ομαδικό Παιχνίδι 
(Football Skills)*                                                                                σ. 29

18.00-21.00 Το χαρτί... γιορτάζει!                              σ. 18
18.00-21.00 Άσκηση για Όλους                                    σ. 24
19.00-20.15 Tai Chi για προχωρημένους                                     σ. 25
19.00-20.30 Yoga στο Πάρκο                                  σ. 25
18.00 Χριστουγεννιάτικες 

ιστορίες στον Φάρο*                                    σ. 07
20.00-22.00 Ομαδικοί Αγώνες                                  σ. 26

09.00-14.00 Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι*                                               σ. 24
10.00-13.00 Street Soccer 5X5                                σ. 28
11.00-12.00 Yoga για παιδιά                                σ. 30
12.30-14.30 Roller Skates για παιδιά                               σ. 30
12.30-14.30 Οι κύκλοι 

κρουστών ντύνονται 
Χρισουγεννιάτικα σ.22

12.00-13.15 Δημιουργική Ενόργανη                                σ. 30
12.00-14.00 Pétanque                                 σ. 25
13.00-14.30 Αθλοπαιδιές στο Πάρκο                                                                                  σ. 28
13.30-14.45 Γνώρισε τις ικανότητές σου                                                                                 σ. 30
14.30-17.00 Καγιάκ στο Κανάλι*                                              σ. 24
16.00-17.15 Στιβομαχίες                                 σ. 29
16.00-19.00 Mini Tennis*                                             σ. 28
18.00-19.00 Ένα Ρομπότ στο Πάρκο*                                                                                σ. 32
21.00 Μαρία Μανουσάκη 

Quartet
σ. 11

Γιορτάστε μαζί μας την 
αλλαγή του χρόνου και ελάτε 
στο μεγάλο πάρτι μας στην 
Αγορά!

Αναζητήστε και το σόου-
έκπληξη στο παγοδρόμιο!
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Όλες οι παρακάτω δράσεις 
απαιτούν προεγγραφή.
 
Ημερομηνίες προεγγραφής: 
28/11, 07, 12 & 19/12

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
SNFCC.org/members

Χρήσιμες
Πληροφορίες

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

Eίσαι Μέλος;

10/12: I Solisti Veneti, σ. 09
24/12: FLIP Fabrique: Attrape-Moi, σ.05 
25/12: FLIP Fabrique: Attrape-Moi 12.30 & 18.30, σ.05 
31/12: Ζωντανή μετάδοση της συναυλίας της Φιλαρμονικής 
           του Βερολίνου, σ.12
31/12: Συναυλία Mαrio Biondi live, σ.13
01/01: Ζωντανή μεταδόση της Πρωτοχρονιάτικης Συναυλίας
           της Φιλαρμονικής της Βιέννης, σ.15 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 13

Προκρατημένες θέσεις για Μέλη + καλεσμένο – έως 300 συμμετοχές

Προτεραιότητα στην 
κράτηση θέσεων για Μέλη:

Γενική Δοκιμή Once 
Tετάρτη 19/12    
20.30 | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΛΣ 13  
Έως 40 θέσεις αποκλειστικά για Μέλη + καλεσμένο

Backstage Ξεναγήσεις Μανόν 
Κυριακή 23/12    

14.30-15.30 & 16.00-17.00 | ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΛΣ 13  
Έως 25 θέσεις/ξενάγηση αποκλειστικά για Μέλη

Σε συνεργασία με την 
Εθνική Λυρική Σκηνή:

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. 

Συζητήσεις Ελληνικής Γαστρονομίας 
με την Γωγώ Δελογιάννη

Ένα ταξίδι στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κοινωνίας μας, διαχρονικά, μέσα 
από τα στοιχεία της πολιτιστικής και οικονομικής ιστορίας, όπως μπορεί να 
τα καταδείξει ο πιο άμεσος και καθημερινός τρόπος επικοινωνίας με τους 
ανθρώπους, η γαστρονομία.

Δευτέρα 03/12
Τα εθνικά προϊόντα και ο γαστρονομικός τουρισμός
Δευτέρα 17/12
Το φαγητό της γιορτής: Ρίζα της ελληνικής παράδοσης

19.00–21.00  |  ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 11

Για Μέλη + καλεσμένο – έως 150 συμμετοχές ανά συνάντηση
Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Γωγώ Δελογιάννη, σεφ

Κύκλος Διαλέξεων 
για Μέλη:

Δράσεις αποκλειστικά 
για τα Μέλη του ΚΠΙΣΝ

ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΧΑΡΙΣΕ 
ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ!
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Τυχερές Γάτες: Εργαστήριο χειροποίητου χυτού 
κοσμήματος

Σύμφωνα με λαϊκές παραδόσεις, από την Ευρώπη μέχρι την Ασία και την 
Αφρική, η γάτα θεωρείται ένας καλός οιωνός που φέρνει καλοτυχία. Σε 
αυτό το εργαστήριο, οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε μια πρώτη επαφή 
με το χυτό κόσμημα, δημιουργώντας χειροποίητα γούρια-γάτες με κερί 
αργυροχρυσοχοΐας. Mε έμπνευση την χάρτινη (cut-out) γάτα του Henri 
Matisse, θα κατασκευάσουν μοντέλα αρχικά σε χαρτί, τα οποία στη συνέχεια 
θα μεταφέρουν στο κερί χρησιμοποιώντας διάφορες διακοσμητικές τεχνικές. 
Οι κέρινες γάτες θα αποσταλούν στο χυτήριο και οι συμμετέχοντες θα 
παραλάβουν τα έργα τους σε μπρούτζο.

Παρασκευή 14/12
17.00–20.00 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 11  

Μόνο για Μέλη - έως 20 συμμετοχές (παιδιά 8+ & ενήλικες)
Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Very Young Contemporary Art (VYCA) 
σε συνεργασία με την σχεδιάστρια κοσμημάτων Κατερίνα Ηλιοπούλου

Εργαστήριο Εμπρού:
Η Μαγεία των Χριστουγέννων

Η Μαγεία των Χριστουγέννων έχει χαθεί! Μικροί και μεγάλοι 
αναλαμβάνουμε δράση. Παιχνίδια, γέλια, μελωδίες και τα στολίδια που θα 
φτιάξουμε με την τεχνική του Ebru (ζωγραφική στο νερό) θα μας βοηθήσουν 
να ανακαλύψουμε το σημείο που είναι κρυμμένη!

Κυριακή 23/12 
12.00–14.00 | ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 11  

Μόνο για Μέλη - έως 25 συμμετοχές (παιδιά 3-12 ετών & ενήλικες) 
Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Κατερίνα Μόμιτσα: Εικαστικός (ebru artist)  
Άννα Κωνσταντίνου: Εμψυχώτρια Μη Ανταγωνιστικού Παιχνιδιού

Εργαστήρια
για παιδιά και ενήλικες:

ΝΕΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

Όλες οι παρακάτω δράσεις 
απαιτούν προεγγραφή.
 
Ημερομηνίες προεγγραφής: 
28/11, 07, 12 & 19/12

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
SNFCC.org/members

Χρήσιμες
Πληροφορίες

Δράσεις αποκλειστικά 
για τα Μέλη του ΚΠΙΣΝ

Μοιράσου μαζί μας 
τα στιγμιότυπα από την 
επίσκεψή σου στο ΚΠΙΣΝ ή την 
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. 

Εισαγωγή 
στη φωτογραφία μέσω κινητού

Τις Τρίτες του Δεκεμβρίου 04, 11 & 18/12
18.30–20.30 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΒΕ 2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ  11  

Mόνο για Μέλη- έως 18 συμμετοχές ανά εργαστήριο
Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Found.ation

Εργαστήρια
για Νέες Τεχνολογίες

Πρωινές αθλητικές 
δραστηριότητες για Μέλη, 
κάθε Τετάρτη!

Βελτίωση φυσικής κατάστασης:

05/12: Αερόβια άσκηση
12/12: Ευλυγισία
19/12: Γενική ενδυνάμωση

08.30–09:45 | ΣΤΙΒΟΣ 6  

Μόνο για Μέλη – Έως 30 συμμετοχές ανά συνάντηση 
Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Αποκλειστικά slots για Μέλη, 
στο Παγοδρόμιο του ΚΠΙΣΝ!

Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή 

18.00–18.40 | Για Μέλη + καλεσμένο – έως 30 συμμετοχές ανά κύκλο

ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΧΑΡΙΣΕ 
ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ!



Την 1η Δεκεμβρίου, ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύει! 

Παγοδρόμιο στο Κανάλι, φεστιβάλ φωτός στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, 

φωτισμένα δέντρα παντού και τρία πανύψηλα έλατα στην Αγορά σας περιμένουν. 

Στις 02/12 συμμετέχουμε στην Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία με μια 

ειδικά σχεδιασμένη συναυλία και πλήθος δράσεων προσβάσιμων από όλους. 

10/12, οι Solisti Veneti τιμούν τη μνήμη του Claudio Scimone. Στις 13/12 

εορταστικό social ballroom και στις 16/12 χριστουγεννιάτικη συναυλία με τους 

Latin Brass Connection και τα παιδιά του El Sistema Greece. Jazz σε όλες της τις 

εκφάνσεις στις 08/12, 30/12 και 06/01. Στις 23/12 η Μύτη του Γκόγκολ κοιτιέται 

στον καθρέφτη του θεατρικού αναλογίου του ΚΠΙΣΝ. Από τις 22/12 ως τις 06/01 

στον Φάρο διηγούμαστε χριστουγεννιάτικες ιστορίες, παρέα με ένα καστ-έκπληξη. 

24-25/12 τα ακροβατικά των FLIP Fabrique αναστατώνουν την Αίθουσα Σταύρος 

Νιάρχος. Πιάσ’ τους αν μπορείς! Παραμονή Πρωτοχρονιάς, μεταξύ άλλων, ο 

Mario Biondi τραγουδάει live, ο Huey Morgan, frontman των Fun Lovin’ Criminals, 

ξεκινάει το πάρτι με ένα DJ Set, η χρονιά μπαίνει με τον αγώνα SNF RUΝ 2019 

FIRST RUN, πυροτεχνήματα φωτίζουν τον ουρανό, και το νέο έτος ξεκινά με την 

καλύτερη δυνατή διάθεση!      

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΣΤΟ ΚΠΙΣΝ

Με αποκλειστική δωρεά:

Κέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Λεωφ. Συγγρού 364,
17674 Kaλλιθέα

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


