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Ο Φεβρουάριος
στο ΚΠΙΣΝ
Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)
καλωσορίζει τον τελευταίο μήνα του χειμώνα, με εκδηλώσεις
για όλους. Εκθέσεις, κινηματογραφικές προβολές, διαλέξεις,
ξεναγήσεις, εργαστήρια και δραστηριότητες για κάθε ηλικία,
και, φυσικά, πολλή μουσική και χορός, υπόσχονται να φέρουν
την άνοιξη πιο γρήγορα.
Την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου (14/2), σας περιμένουμε να
γιορτάσουμε μαζί την αγάπη, με μια ταινία και μια συναυλία
ειδικά για την περίσταση, ενώ την Κυριακή της Αποκριάς και
την Καθαρά Δευτέρα (26-27/2), live μουσική, μασκαρέματα,
παιχνίδια, χειροτεχνίες και μεζέδες αναμένεται να
μας απογειώσουν μαζί με τους χαρταετούς που θα
κατασκευάσουμε και θα πετάξουμε στο Πάρκο!
Ο μήνας όμως αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για έναν
ακόμη λόγο. Στις 23 Φεβρουαρίου, το Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος παραδίδει το ΚΠΙΣΝ στο Ελληνικό Δημόσιο και την
ελληνική κοινωνία, τον νόμιμο ιδιοκτήτη του, σε μια εκδήλωση
όπου όλοι είναι προσκεκλημένοι. Πρόκειται για μία σημαντική
στιγμή στην πορεία μας, καθώς και επισήμως, συνιδιοκτήτες
και συμ-μέτοχοι του ΚΠΙΣΝ γινόμαστε όλοι οι Έλληνες. Σας
καλούμε λοιπόν να γίνετε μέρος όχι μόνο της ξεχωριστής
αυτής βραδιάς, αλλά της καθημερινότητας του ΚΠΙΣΝ,
ενός χώρου ανοιχτού και προσιτού σε όλους, ο οποίος θα
εξελίσσεται διαρκώς.
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Κομβικό σημείο αποτελεί και η μετάβαση της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στους
νέους τους χώρους, συμπληρώνοντας μαζί με το Πάρκο
Σταύρος Νιάρχος το φάσμα γνώσης, πολιτισμού, ευεξίας και
ψυχαγωγίας που το ΚΠΙΣΝ επιθυμεί να παρέχει σε όλους.
Και τον Φεβρουάριο, το σύνολο των αθλητικών,
εκπαιδευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και
δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στο ΚΠΙΣΝ έχουν
ελεύθερη είσοδο για όλους με αποκλειστική δωρεά του
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, δίνοντας έτσι την ευκαιρία
στους επισκέπτες από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο
να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του, να απολαύσουν το
φυσικό του περιβάλλον και να γνωρίσουν τις προγραμματικές
του δυνατότητες αλλά και τον ρόλο του στην πόλη.
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Focus:
Φάρος
Ο Φάρος του ΚΠΙΣΝ δεσπόζει στην κορυφή του νέου
κτιρίου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ενώ πάνω του απλώνεται
το «Ιπτάμενο Χαλί», το ενεργειακό στέγαστρο με τα
φωτοβολταϊκά πάνελ, έκτασης ενός στρέμματος.
Όπως όλοι οι φάροι, έτσι και ο Φάρος του ΚΠΙΣΝ
περιβάλλεται από γυαλί, προσφέροντας πανοραμική θέα
360 ο σε όλη την Αθήνα, τον Πειραιά και τον Σαρωνικό Κόλπο,
ενώ βρίσκεται σε απευθείας οπτική επαφή με τον λόφο
της Ακρόπολης. Όμως, εκτός από τη γυάλινη αίθουσα,
ο Φάρος προσφέρει και έναν περιμετρικό υπαίθριο χώρο,
προστατευμένο από το στέγαστρο.
Το Αναγνωστήριο
Το αναγνωστήριο στον Φάρο σχεδιάστηκε από το
αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building Workshop
και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της επιθυμίας του
να εκμεταλλευτεί το άπλετο αττικό φως. Ο Φάρος είναι
φτιαγμένος έτσι ώστε να προσφέρει ιδανικές συνθήκες
ανάγνωσης, διαχέοντας αρμονικά το φυσικό φως του ήλιου
κάτω από την προστασία της ενεργειακής οροφής.
Σύντομα το αναγνωστήριο θα εξοπλιστεί πλήρως, με βιβλία
και όχι μόνο, για μικρούς και μεγάλους.
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Ο Φεβρουάριος στον Φάρο
Φυσικά, η αίθουσα του Φάρου δεν λειτουργεί αποκλειστικά
ως αναγνωστήριο. Η πολυμορφικότητά του, τον καθιστά
ιδανικό σημείο για πολλές από τις εκδηλώσεις και εκθέσεις
του ΚΠΙΣΝ.
Τον Φεβρουάριο, επίδοξοι χορευτές κάθε ηλικίας
μπορούν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα με θέα ολόκληρη
την πόλη, καθώς η ενότητα Social Ballroom που ξεκίνησε
με τεράστια προσέλευση τον Ιανουάριο συνεχίζεται
στις 12/2 με αφιέρωμα στη salsa στον Φάρο (σελ. 38).
Ακόμη, οι επισκέπτες μπορούν να συμμετέχουν στο Culture
Jam με καλεσμένο τον Mala στις 4/2 (σελ.10), αλλά και
να γιορτάσουν την Ημέρα των Ερωτευμένων στις 14/2,
παρακολουθώντας την ταινία Χαμένοι στη Μετάφραση (σελ.
19). Τέλος, κάθε Παρασκευή στον Φάρο πραγματοποιείται το
Εργαστήρι Παραδοσιακών Χορών από το Θέατρο Ελληνικών
Χορών ‘Δόρα Στράτου’ (σελ.39).
Γνωρίζετε ότι..
• η επίσκεψη στον Φάρο είναι δωρεάν και επιτρέπεται
όλες τις ώρες;
• μπορείτε να ανεβείτε στον Φάρο είτε χρησιμοποιώντας
τα ασανσέρ που βρίσκονται στην Αγορά, είτε
περπατώντας μέσα από το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος;
• ο δημιουργός του κτιρίου, αρχιτέκτονας Renzo Piano,
ανέφερε σε συνέντευξή του πως η σύνδεση ανάμεσα στο
φως, το νερό και την πόλη ήταν πρωταρχικής σημασίας
για αυτόν;
• υπάρχει τοποθετημένο ένα τηλεσκόπιο με το οποίο
μπορείτε να δείτε τα νησιά του Αργοσαρωνικού;
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Culture Jam
feat. Mala
Σάββατο 4/2
19.30-23.00
ΦΑΡΟΣ /
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
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Το ΚΠΙΣΝ, σε συνεργασία με τους ραδιοφωνικούς
παραγωγούς Black Athena, γνωστούς από τις εκπομπές
τους στο ξενόγλωσσο πρόγραμμα του Αθήνα 9,84 και τα
DJ sets τους σε φεστιβάλ όπως το Plissken, παρουσιάζει
το ανανεωμένο Culture Jam, ένα project αφιερωμένο
στην dance μουσική. Οι καλεσμένοι του Culture Jam μας
μεταφέρουν τις εμπειρίες τους από την παγκόσμια και
εγχώρια dance σκηνή μέσω μιας ανοιχτής συζήτησης με το
κοινό, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζουν μέρος της δουλειάς
τους σε ένα live DJ-set.
Αυτόν τον Φεβρουάριο, καλεσμένος του Culture Jam είναι
ο μουσικός παραγωγός και DJ Mala (Mark Lawrence),
μέλος του καταξιωμένου βρετανικού σχήματος Digital
Mystikz (DMZ). Το ιδρυτικό δίδυμο Mala και Coki έπαιξε
σημαντικό ρόλο στην αναγέννηση της Dubstep σκηνής στo
Λονδίνο. Οι DMZ κέρδισαν διεθνή αναγνώριση όταν το
τραγούδι τους Anti-War Dub, επιλέχθηκε για το soundtrack
της ταινίας Children of Men το 2006. Πέντε χρόνια
αργότερα (2011), ο Mala ταξίδεψε στην Κούβα μαζί με τον
διάσημο παραγωγό του BBC Gilles Peterson και ξεκίνησε
να δουλεύει σε ένα νέο άλμπουμ με το όνομα Mala In
Cuba, το οποίο και κυκ λοφόρησε τον Σεπτέμβριο του
2012. Εμπνευσμένος από την αγάπη του Peterson για την
Κουβανέζικη μουσική, ο Mala προσπάθησε να συνδυάσει
παραδοσιακές μελωδίες με τη soundsystem κουλτούρα,
μέσα από ένα μουσικο-ανθρωπολογικό ταξίδι που ενώνει
δύο –φαινομενικά– ασύμβατα είδη.
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Music
Escapades
Ατμοσφαιρική μουσική
στο ΚΠΙΣΝ
Η ενότητα Music Escapades του Φεβουαρίου προκαλεί
τους επισκέπτες του ΚΠΙΣΝ να αφουγκραστούν τους
ήχους πέρα από τη μουσική! Η δημιουργία ατμοσφαιρικών
ηχοτοπίων μέσα από μινιμαλιστικές συνθέσεις και το
πειραματικό παιχνίδι με ηλεκτρονικούς ήχους, είναι το κοινό
σημείο των σχημάτων που θα εμφανιστούν αυτόν τον μήνα
στο ΚΠΙΣΝ.

Tareq
Σάββατο 11/2
21.00
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
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O Tareq, ο Ελληνοϊορδανός καλλιτέχνης ηλεκτρονικής
μουσικής, έχει μια πολύπλευρη καριέρα ως περφόρμερ,
παραγωγός και DJ. Στο ενεργητικό του συγκαταλέγονται
τρία άλμπουμ, αλλά και διακρίσεις όπως αυτές του
καλύτερου άλμπουμ ηλεκτρονικής μουσικής για το 2010
στην Ελλάδα για το Cocoon και του Tune of the Month το
2011 (Mighty Mouse Remix) από το διεθνές περιοδικό Mix
Mag. Συνεργάστηκε με ονόματα όπως οι Fischerspooner,
Mighty Mouse και Gala. Στο ΚΠΙΣΝ θα παρουσιάσει με
guests-έκπληξη τραγούδια από τις προηγούμενες δουλειές
του, καθώς και αυτά από το επερχόμενο EP Indigo, που έχει
γράψει σε συνεργασία με τον Γάλλο παραγωγό Lacquer και
τον Άγγλο καλλιτέχνη Jonny Neutron.
Tareq: Φωνητικά
Eliot: Φωνητικά, πλήκτρα & programming
Tharrenos: Κιθάρες
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Music Escapades

ΙΟΝ

Melorman

© Γιάν νης Πόθος

© Αγ γελική Βρεττού

Music Escapades

Σάββατο 18/2
21.00
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
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Λίγο μετά την κυκ λοφορία του νέου άλμπουμ Unsound,
ο ΙΟΝ, κατά κόσμον Γιάννης Παπαϊωάννου, ένα από τα πιο
δραστήρια ονόματα της ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής,
εμφανίζεται στο ΚΠΙΣΝ όπου θα παρουσιάσει ζωντανά
αποσπάσματα από τη νέα του δουλειά σε συνδυασμό με
παλαιότερα κομμάτια. Ενεργός στη δισκογραφία με αυτό το
project από το 1996, έχοντας παίξει ζωντανά σε δεκάδες
φεστιβάλ, έχοντας ανοίξει συναυλίες καλλιτεχνών όπως
οι Anne Clark, Momus, M83, Cold Cave κ.ά., και με μια
πληθώρα κυκ λοφοριών σε ελληνικά και ξένα labels, o
ION έχει καταφέρει να δημιουργήσει έναν ιδιαίτερα βαθύ
και προσωπικό ήχο: Ένα πρωτότυπο μείγμα από ambient
ηχοτόπια, ατμοσφαιρικά drones, field recordings και dub
techno beats.
ION (Γιάννης Παπαϊωάννου): Σύνθεση, παραγωγή, μουσική
Αγγελική Βρεττού: Video, Animation
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Σάββατο 25/2
21.00
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
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Melorman είναι το ψευδώνυμο του Αθηναίου ηλεκτρονικού
μουσικού Αντώνη Χανιωτάκη. O ήχος του είναι
αναγνωρίσιμος και η μουσική του συχνά περιγράφεται ως
ζεστή και επιβλητική, με στόχο να εμπνεύσει νοσταλγία ή να
δημιουργήσει συναισθηματικές εικόνες μέσω του ήχου του.
Έχει εμφανιστεί σε πολλά φεστιβάλ και έχει στο δυναμικό
του αρκετές συνεργασίες σε ηχογραφήσεις και remixes
με κορυφαίους του είδους. To 2017 θα κυκ λοφορήσει
το πέμπτο του κατά σειρά άλμπουμ με τίτλο Somewhere
Someday (με electronica, down tempo και ambient ήχους)
στη Sun Sea Sky Productions, στο Σικάγο, σε βινύλιο και σε
ψηφιακή μορφή.
Melorman (Αντώνης Χανιωτάκης): Σύνθεση,
παραγωγή, μουσική
Naono Ambito: Video, Animation
Βαγγέλης Ασλανίδης: Κρουστά
Ξενοφώντας Σακελλαρίου: Μπάσο
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Η ημέρα των ερωτευμένων δίνει το στίγμα της για τον
μήνα Φεβρουάριο στο Park Your Cinema. Το πρόγραμμα
προβολών του στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος επιφυλάσσει μερικές εκπλήξεις από το αρχείο
της εταιρείας Finos Film, με κινηματογραφικές παραγωγές
που όχι μόνο δύσκολα μπορεί κανείς να ανακαλύψει μέσω
τηλεοπτικών μεταδόσεων, αλλά και περιπτώσεις φιλμ που
πλέον χαρακτηρίζονται και ως ιστορικά ντοκουμέντα.
Αυτός, άλλωστε, ήταν και ο βασικός στόχος του
αφιερώματος Finos Film: Ο Μύθος, το οποίο δίνει την
ευκαιρία στους επισκέπτες του ΚΠΙΣΝ να
παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν εκ νέου ταινίες της
σπουδαίας για την πολιτιστική κ ληρονομιά του τόπου μας
εταιρείας σε μεγάλη οθόνη, με restored ψηφιακές κόπιες
και εικόνα ευκρινέστερη και καλύτερη ακόμη και από την
εποχή που πρωτοπροβλήθηκαν.

Park Your
Cinema
AKOY THN KAΡΔΙΑ
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Ο… Άγιος Βαλεντίνος, λοιπόν, συστήνει τέσσερα φιλμ από
την περίοδο των δεκαετιών του ’40 μέχρι και του ’60, με
τεράστια ονόματα της υποκριτικής, από τον Αιμίλιο Βεάκη
μέχρι τον Μάνο Κατράκη, σε ιστορίες αγάπης που τονίζουν
και την κοινωνική πραγματικότητα της κάθε εποχής, υπό
τον τίτλο «Από Έρωτα…». Μεγάλες εμπορικές επιτυχίες,
σημαντικοί αστέρες του θεάματος στο καστ, μουσικές και
τραγούδια που παραμένουν αξέχαστα και αγαπητά.
Επιπλέον, μια ξένη ταινία που θα καρδιοχτυπά μαζί σας στις
14 Φεβρουαρίου (βλ. σελ.18) και, φυσικά, η συνέχιση των
προβολών μεταγλωττισμένων στα ελληνικά φιλμ για παιδιά,
στο πλαίσιο του προγράμματος Park for Kids, που κάθε
απόγευμα Κυριακής κατακ λύζουν το ΚΠΙΣΝ και μας δίνουν
την ελπίδα ότι οι νεότερες γενιές θα βάλουν το σινεμά στην
καρδιά τους, για πάντα.
Eπιμέλεια προβολών – Κείμενα:
Ηλίας Φραγκούλης
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Park Your Cinema
FINOS FILM: Ο ΜΥΘΟΣ - ΑΠΟ ΕΡΩΤΑ…

Λόλα
(1964)

Η φωνή της καρδιάς
(1943)
Κυριακή 5/2
20.00
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΛΣ

Έχοντας εκτίσει την ποινή του για τη δολοφονία του εραστή της
γυναίκας του, ο Σπύρος προσπαθεί να επιβιώσει πιάνοντας δουλειά
σε ένα ταβερνάκι. Μια στοργική σχέση φιλίας γεννιέται με μια
νεαρή κοπέλα, που τυγχάνει να είναι η χαμένη του κόρη, την οποία
προσπαθεί να βοηθήσει για να παντρευτεί τον αγαπημένο της. Η
πρώτη παραγωγή της Finos Film γυρίστηκε μέσα στην Κατοχή, το
1942. Το φιλμ εμψυχώνει τους Αθηναίους που είχαν κουραστεί να
βλέπουν προπαγανδιστικές ταινίες του κατακτητή, προκαλώντας
τον εκνευρισμό της Γκεστάπο, η οποία παρομοίασε την αθρόα
προσέλευση στις αίθουσες με… εθνικό συλλαλητήριο (ο κόσμος
έβγαινε στους δρόμους με λαμπάδες μετά τις προβολές, όχι μονάχα
λόγω της συσκότισης).

Κυριακή 19/2
20.00
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΛΣ

Σκηνοθεσία: Ντίνος Δημόπουλος

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Ιωαννόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Τζένη Καρέζη, Νίκος Κούρκουλος, Διονύσης
Παπαγιαννόπουλος, Παντελής Ζερβός, Γιάννης Βογιατζής, Νίκος
Φέρμας, Λαυρέντης Διανέλλος, Σπύρος Καλογήρου

Πρωταγωνιστούν: Αιμίλιος Βεάκης, Δημήτρης Χορν, Καίτη Πάνου,
Σμαρούλα Γιούλη, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Αλέκος Λειβαδίτης,
Νίτσα Τσαγανέα, Παντελής Ζερβός

Εκείνες που δεν πρέπει να αγαπούν
(1951)
Κυριακή 12/2
20.00
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΛΣ
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Νεαρός σπουδαστής μουσικής, ερωτευμένος με μια κοπέλα
φτωχή, παρασύρεται από τα κάλλη της ερωμένης ενός πλούσιου
παντρεμένου της καλής κοινωνίας και παρατά για χάρη της τα πάντα.
Η δεύτερη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία της χρονιάς βασίστηκε
στο μουσικό ρομάντζο των Σακελλάριου - Γιαννακόπουλου «Φτερό
στον Άνεμο» και περιλαμβάνει πλάνα - ντοκουμέντα των Αθηνών,
από το παλιό κτίριο της Λυρικής Σκηνής το οποίο γκρεμίστηκε (για
να αντικατασταθεί από το νεότερο θέατρο Ολύμπια, το 1958) μέχρι
και την «επαρχιακή» παραλιακή της Γλυφάδας. Θρυλική και η σκηνή
του κουιντέτου που παίζει το «Ασ' τα τα Μαλλάκια σου», με τον Φώτη
Πολυμέρη να ντουμπλάρει τον Αλεξανδράκη.

Ο Άρης αποφυλακίζεται και εμφανίζεται ξανά στην Τρούμπα για να
ξεκαθαρίσει παλιούς λογαριασμούς με τα μέλη της συμμορίας που τον
έβαλε μέσα, αλλά και να σώσει από τον βούρκο το κορίτσι που αγαπά,
τη Λόλα. Ένα από τα πιο σεβαστά δραματικά φιλμ στην ιστορία του
ελληνικού σινεμά, με την κλασική μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και
την πρώτη εμφάνιση της Βίκυς Μοσχολιού με το τραγούδι «Του Ήλιου
Σβήστηκε το Φως». Η περιοχή γύρω από το καμπαρέ που κυριαρχεί ως
φόντο στην ταινία δημιουργήθηκε στα studio της Finos, γιατί η Τρούμπα
της περιόδου θεωρήθηκε επικίνδυνη για τα γυρίσματα. Από εδώ
προέρχεται και η cult ατάκα «Πολλά τα λεφτά, Άρη», που απευθύνει ο
Καλογήρου στον Κούρκουλο.

Ιστορία μιας ζωής
(1965)
Κυριακή 26/2
20.00
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΛΣ

Ορφανή κοπέλα, που διαπομπεύεται δημόσια στο χωριό της, έρχεται
στην Αθήνα για ένα καλύτερο μέλλον. Θα ξεκινήσει από υπηρέτρια
σε μικροαστικό σπίτι και θα καταλήξει στους κύκλους της υψηλής
κοινωνίας όταν παντρευτεί έναν πλούσιο και αρκετά μεγαλύτερο σε
ηλικία χήρο. Τότε, μοιραία, θα ανακαλύψει και τον πραγματικό έρωτα
στο πρόσωπο ενός νέου. Ίσως παραγνωρισμένο σήμερα, ένα από
τα σημαντικότερα κοινωνικά δράματα που υπέγραψε ο Δαλιανίδης
σχολιάζει πικρά ένα ρεαλιστικό πρόβλημα της εποχής, με τα κορίτσια
της επαρχίας που έπεφταν θύματα εκμετάλλευσης στην πρωτεύουσα.
Σπουδαία ερμηνεία από τον Κατράκη, εκθαμβωτική η Λάσκαρη και
εξαιρετικό jazzy score από τον Μίμη Πλέσσα.

Σκηνοθεσία: Αλέκος Σακελλάριος

Σκηνοθεσία: Γιάννης Δαλιανίδης

Πρωταγωνιστούν: Άννα Καλουτά, Αλέκος Αλεξανδράκης, Σμαρούλα
Γιούλη, Κούλης Στολίγκας, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Περικλής
Χριστοφορίδης, Γιάννης Γκιωνάκης, Γεωργία Βασιλειάδου

Πρωταγωνιστούν: Ζωή Λάσκαρη, Μάνος Κατράκης, Λευτέρης
Βουρνάς, Ανδρέας Ντούζος, Άννα Παϊτατζή, Τασσώ Καββαδία,
Μαρία Μαρτίκα, Άγγελος Μαυρόπουλος, Μπέτυ Αρβανίτη
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Park Your Cinema
PARK FOR KIDS

Ένας σκίουρος σούπερ - ήρωας
The nut job (2014)

Η ιστορία του Ντεσπερό
The tale of Despereaux (2008)
Κυριακή 5/2
18.00
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΛΣ

Μια φορά κι έναν καιρό, ο Ντεσπερό, ο πιο μικροσκοπικός - ακόμη
και για το είδος του - ποντικός, ονειρευόταν να γίνει ένας θαρραλέος
ιππότης. Διωγμένος απ’ το σπίτι του λόγω της ανήκουστης επιθυμίας
του, με έναν καλοσυνάτο αρουραίο φίλο για παρέα, ξεκινά το
περιπετειώδες ταξίδι του μέχρι το μακρινό βασίλειο του Ντορ, η
πριγκίπισσα του οποίου κινδυνεύει. Η δεύτερη computer-animated
ταινία που διένειμε στην ιστορία του το studio της Universal βασίζεται
σε ένα αναγνωρισμένο για την παιδαγωγική του αξία βιβλίο
φαντασίας της Kate DiCamillo από το 2003.
(Προβολή με ελληνική μεταγλώττιση.)

Κυριακή 19/2
18.00
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΛΣ

Σε μια φανταστική αμερικανική μεγαλούπολη, στα τέλη της δεκαετίας
του ‘60, ο Σέρλι, ένας σκανδαλιάρης σκίουρος, αναζητά οτιδήποτε
σε φαγώσιμο. Θα ανακαλύψει ένα μαγαζί που πουλά ξηρούς καρπούς
και μαζί με μια παρέα ζώων από γειτονικό πάρκο θα αποφασίσει να
οργανώσει ένα παράτολμο ριφιφί, με στόχο να εξασφαλίσει ένα
σεβαστό απόθεμα… φιστικιών για τους επόμενους χειμώνες.
Μια κωμική περιπέτεια για παιδιά, που βασίστηκε στο καναδέζικο
μικρού μήκους φιλμ Surly Squirrel του 2005.
(Προβολή με ελληνική μεταγλώττιση.)
Σκηνοθεσία: Peter Lepeniotis

Σκηνοθεσία: Sam Fell, Robert Stevenhagen

Τα Τερατοκουτάκια
The Boxtrolls (2014)
Κυριακή 12/2
18.00
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΛΣ

Τα ασχημούλικα και παρεξηγημένα Τερατοκουτάκια, πλάσματα μιας
υπόγειας κοινωνίας που ζουν μέσα σε κούτες, ανέθρεψαν από μωρό
ένα ορφανό αγόρι, που ως έφηβος πια αναλαμβάνει να τα σώσει από
τον αρχηγό τού πάνω κόσμου, τον Ασπροκάπελο Λόρδο Παρμεζάνα,
ο οποίος έχει βαλθεί να τα εξοντώσει. Όπως πάντα, μια εξαιρετικά
προσεγμένη παραγωγή της εταιρείας Laika, που γυρίστηκε με την
τεχνική του stop-motion animation σε διάστημα 72 εβδομάδων!
Προτάθηκε για το Όσκαρ καλύτερης animated ταινίας το 2015.
(Προβολή με ελληνική μεταγλώττιση.)
Σκηνοθεσία: Graham Annable, Anthony Stacchi

Μπάτε σκύλοι αλέστε
The secret life of pets (2016)
Κυριακή 26/2
18.00
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΛΣ

Πώς περνούν τις ώρες τους τα κατοικίδια ζώα των διαμερισμάτων του
Μανχάταν, όταν τα αφεντικά τους φεύγουν το πρωί για τη δουλειά;
Και σε τι μπελάδες θα βρεθεί ο τετράποδος Μαξ, όταν αναγκαστεί
να συγκατοικήσει με τον αδέσποτο Ντιουκ; Η έκτη μεγαλύτερη
εισπρακτική επιτυχία του 2016 παγκοσμίως είναι μια απόλυτα
ψυχαγωγική περιπέτεια καταδίωξης που αγαπήθηκε απίστευτα από
θεατές κάθε ηλικίας και δη τους φιλόζωους, φτιαγμένη από την
ομάδα που μας έδωσε τη φιλμική σειρά των Εγώ, ο Απαισιότατος
και τα Minions.
(Προβολή με ελληνική μεταγλώττιση.)
Σκηνοθεσία: Chris Renaud, Yarrow Cheney
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Χαμένοι στη μετάφραση
Lost in translation (2003)
Ένας ώριμος κινηματογραφικός star του Χόλιγουντ φτάνει στο
Τόκυο για τα γυρίσματα διαφημιστικού τοπικής φίρμας… ουίσκι. Μια
νεαρή απόφοιτος κολεγίου σκοτώνει τον χρόνο της σε δωμάτιο
ξενοδοχείου, συνοδεύοντας τον celebrity φωτογράφο - σύντροφό
της. Άυπνοι και οι δύο, θα συναντηθούν στο bar του ξενοδοχείου, θα
τραγουδήσουν karaoke, θα φάνε μαζί, θα εξομολογηθούν πράγματα
που θα τους φέρουν κοντά, κι ένα πρωί εκείνος θα της ψιθυρίσει
κάτι στο αυτί. Instant classic ρομάντζο για τους teens των ΄00s, η
δεύτερη σκηνοθετική απόπειρα της Coppola τιμήθηκε με το Όσκαρ
πρωτότυπου σεναρίου, υμνώντας τις πιθανότητες της ζωής (όσο και
το άδοξό της, ίσως).

Τρίτη 14/2
19.30
ΦΑΡΟΣ
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Love
Central

Σκηνοθεσία: Sofia Coppola

Τρίτη 14/2

Όταν οι Black Eyed Peas κυκλοφορούσαν το 2011 το Party all the
time, ανεπιβεβαίωτες φήμες, κάτι σαν αστικός μύθος, ανέφεραν
πως εμπνεύστηκαν από ένα WedSin live show, το οποίο έτυχε να
παρακολουθήσουν στο σύντομο πέρασμά τους από την Αθήνα!
Κάπως έτσι μπορεί κάποιος να περιγράψει ένα live των Wedding
Singers: Μια επίθεση αγάπης, χορού, αστερόσκονης, χορευτικής
διάθεσης, με βάση τα '90s. Έχοντας γυρίσει όλη την Ελλάδα,
παίζοντας σε χώρους από τρύπες μέχρι αρένες και από γάμους
μέχρι παραδοσιακά πανηγύρια, οι Wedding Singers, έχουν αποδείξει
ένα πράγμα μόνο. Πως με το non-stop-mix τους από '90s διασκευές
μπορούν να μετατρέψουν κάθε χώρο που παίζουν, στο μεγαλύτερο
πάρτυ της εκάστοτε πόλης.

Τρίτη 14/2
21.00
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
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© Αιμίλιος Παπαχαραλάμπους

Η αγάπη είναι παντού στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος! Είτε μόνοι είτε με το άλλο σας μισό,
γιορτάστε μαζί μας την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου,
παρακολουθώντας την προβολή της ταινίας Χαμένοι στη
μετάφραση, και απολαμβάνοντας μια συναυλία από τους
Wedding Singers. Άλλωστε, πού ξέρετε; Μπορεί ο έρωτας
και η αγάπη να σας περιμένουν φέτος τον Φεβρουάριο στο
ΚΠΙΣΝ!

The Wedding Singers
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Λάμπης Κουντουρόγιαννης: Ηλ. κιθάρα, φωνή
Χρήστος Αλεξάκης: Πλήκτρα
Θοδωρής Μαυρογιώργης: Φωνή, ηλ.κιθάρα
Αλέξης Σταυρόπουλος: Τύμπανα
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Δικό σας!
Πέμπτη 23/2
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΕΛΣ /
ΑΓΟΡΑ / ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ / ΦΑΡΟΣ /
ΠΑΡΚΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
18.00
Περίπατοι, μουσική, γέλια, συγκινήσεις, προγράμματα εκπαίδευσης,
άθληση, αναγνώσεις, δημιουργικές συνεργασίες, χιλιάδες
επισκέπτες, ποδηλάτες, δρομείς, φίλοι, ζευγάρια και οικογένειες,
παιδικές φωνές και χαμόγελα συναντιούνται κάθε μέρα στο δικό
σας ΚΠΙΣΝ.
10 χρόνια έχουν συμπληρωθεί από τότε που το Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας δημιουργίας του
Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ως δώρου προς την
ελληνική κοινωνία. Από το καλοκαίρι που μας πέρασε, το ΚΠΙΣΝ έχει
ήδη γίνει πραγματικότητα και έχει διανύσει τα πρώτα του βήματα.

*Η τελετή παράδοσης θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Σταύρος
Νιάρχος. Θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα το οποίο θα
διαδραματίζεται στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος και σε ποικίλα σημεία
του ΚΠΙΣΝ, ενώ παράλληλα θα μεταδίδεται ζωντανά στην Αγορά, στον
Πύργο Βιβλίων της ΕΒΕ και στον Φάρο.
Η βραδιά θα κλείσει με μουσική και εκπλήξεις!
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών, οι κρατήσεις των θέσεων
για την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος θα πραγματοποιούνται μέσω
ηλεκτρονικής προεγγραφής στο www.SNFCC.org/events.
Για τη συμμετοχή σας στις εξωτερικές εκδηλώσεις δεν
απαιτείται κράτηση.

Ένα έργο που ξεκίνησε ως όραμα μίας μεγάλης ομάδας ανθρώπων
για τη δημιουργία ενός νέου δημόσιου τόπου, ανοιχτού σε όλους.
Ακόμα μεγαλύτερη είναι η ομάδα των ανθρώπων, όλοι εσείς, που
κάθε μέρα δίνετε πνοή σε αυτόν τον κοινό τόπο.
Στις 23 Φεβρουαρίου, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σας καλεί στην
ανοιχτή γιορτή παράδοσης του ΚΠΙΣΝ προς την ελληνική κοινωνία,
προς όλους εσάς και εμάς.

© ΚΠΙΣΝ

Σας περιμένουμε!
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Aποκριά
Κυριακή 26/2 | ΞΕΦΩΤΟ
11.00-18.00

1

Η Αποκριά ήρθε φέτος στο ΚΠΙΣΝ!

Palov

Στο ΚΠΙΣΝ γιορτάζουμε το πρώτο μας καρναβάλι και
σας προσκαλούμε σε ένα άκρως αποκριάτικο πάρτυ στο
Ξέφωτο! Την εορταστική ατμόσφαιρα θα συμπληρώσουν
live σχήματα, ορχήστρα κρουστών, DJ set με τον Palov,
καθώς και εργαστήρια face painting και κατασκευής
μάσκας για μικρούς και μεγάλους.

Ο Palov είχε την πρώτη του επαφή με τα decks το 1988.
Παράλληλα, το 2006 μαζί με τον Blend Mishkin, σχημάτισαν τους
Palov&Mishkin, κυκλοφορώντας τη συλλογή Backaslam extravaganza
και το άλμπουμ Think Twice. Αυτήν την εποχή συνεργάζεται με τον
μουσικό Άγγελο Αγγελίδη, με τον οποίο έχουν ολοκληρώσει τη νέα
τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο He hecho mucho por ti, που
αναμένεται να κυκλοφορήσει φέτος. Επίσης, διατηρεί με τον Panama
Cardoon την Carnibal recordings, όπου το υλικό της διατίθεται
αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή.
Ως DJ εμφανίζεται σε διάφορους χώρους στην Ελλάδα και
εξωτερικό, αναμειγνύοντας ήχους και μουσικές από όλο τον κόσμο
και διαφορετικά είδη μουσικής, όπως latin, cumbia, afro, jazz, funk,
hip hop, reggae, dub and bass.

Πάρτε μέρος και στα αποκριάτικα εργαστήρια που θα λάβουν
χώρα όλο τον μηνα! (σελ. 32-35, 47)
Η πρόσβαση στο Πάρκο θα είναι
ελεύθερη για όλους.
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Patatatiti

To Βloco Swingueira είναι ένα μουσικό σύνολο κρουστών, που παίζει
και χορεύει στους ρυθμούς της samba reggae από την Bahia της
Βραζιλίας. Ο δυναμικός ήχος από διαφορετικούς τύπους κρουστών
μαζί με τις εντυπωσιακές χορογραφίες δημιουργούν μια πρωτόγνωρη
οπτικοακουστική εμπειρία.
Από την ίδρυσή του το 2014, έχει συμμετάσχει σε πάνω από 30
φεστιβάλ και συναυλίες, όπως το Φεστιβάλ Ελαιώνα, το Καρναβάλι
της Πάτρας, το Καρναβάλι Μεταξουργείου, το Φεστιβάλ Circus Days,
ο Μαραθώνιος της Αθήνας κ.ά.

Οι Patatatiti είναι ένα καινούργιο σχήμα επηρεασμένο από τις
παραδοσιακές μουσικές της Λατινικής Αμερικής. Παίζοντας cumbia
από την Κολομβία και τον Παναμά, guajira, salsa και προσθέτοντας το
δικό τους χρώμα, παρουσιάζουν ένα χορευτικό και εξωστρεφές live.
Μετά από έναν χρόνο συναυλιών ανά την Ελλάδα, οι Patatatiti έχουν
ξεκινήσει την πρώτη τους προσωπική δουλειά μέρος της οποίας και
παρουσιάζουν.

© Mάνος Σπυριδάκης

Bloco Swingueira

Jim Staridas: τρομπόνι
Άγγελος Αγγελίδης: κιθάρα
Daniela Bolano: φωνή
Κρίτων Μπελλώνιας: τύμπανα
Κώστας Πατσιώτης: μπάσο
Άγγελος Πολυχρόνου: κρουστά
Πέτρος Αγγελίδης: τρομπέτα
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Κούλουμα
στο Πάρκο
Κ. Δευτέρα 27/2
11.00
ΞΕΦΩΤΟ

1

Καθώς η Αποκριά μας αποχαιρετά, η περίοδος της
Σαρακοστής ξεκινά! Φέτος, την Καθαρά Δευτέρα, ελάτε
να γιορτάσουμε μαζί τα Κούλουμα, σε ένα παραδοσιακό
γλέντι με νηστίσιμους μεζέδες και φυσικά, το καθιερωμένο
πέταγμα του αετού.
Για εσάς όμως που δεν έχετε μαζί σας χαρταετό, δεν
υπάρχει λόγος ανησυχίας! Στα Νότια Μονοπάτια θα
διοργανωθεί εργαστήρι (11.00-14.00), όπου, υπό την
καθοδήγηση του διακοσμητή Ηλία Καραντωνίου, γονείς και
παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να κατασκευάσουν τον δικό
τους χαρταετό. To εργαστήρι θα έχει συνεχόμενη ροή και
θα κατασκευάζονται 20 χαρταετοί ανά 30'.

Ο Μάνος Αχαλινωτόπουλος
στο ΚΠΙΣΝ
Κ. Δευτέρα 27/2
13.00
ΞΕΦΩΤΟ

1

Την πολύχρωμη ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσουν οι
χαρταετοί, θα πλαισιώσει το εξαμελές μουσικό σχήμα
του Μάνου Αχαλινωτόπουλου, που θα παρουσιάσει ένα
παραδοσιακό χορευτικό ρεπερτόριο από όλες τις περιοχές
της Ελλάδας, με έμφαση σε τραγούδια και σκοπούς της
Αποκριάς.
Το σχήμα αποτελείται από τους τραγουδιστές Γιώργο
Αγγελόπουλο και Ρία Ελληνίδου και τέσσερις σολίστες
μουσικούς (κ λαρίνο, βιολί, λαούτο και παραδοσιακά
κρουστά).

Το μόνο που χρειάζεται να φέρετε εσείς, είναι τη διάθεση
να πετάξετε ψηλά!
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© ΙΣΝ / Γιώργης Γερόλυμπος

© Γιάν νης Μπεχράκης / Reuters

Γιάννης
Μπεχράκης
Δευτέρα-Κυριακή
06.00-00.00
ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΠΙΣΝ
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O διεθνώς αναγνωρισμένος φωτοδημοσιογράφος
Γιάννης Μπεχράκης είναι διευθυντής του φωτογραφικού
τμήματος του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters σε
Ελλάδα και Κύπρο. Οι φωτογραφίες του έχουν δημοσιευτεί
στα μεγαλύτερα διεθνή ΜΜΕ, ενώ ο ίδιος έχει κερδίσει
Pulitzer (2016) και έχει τιμηθεί με δεκάδες άλλες
διακρίσεις. Στην πρόσφατη δουλειά του αποτυπώνει το
οδοιπορικό των προσφύγων που εγκαταλείπουν την πατρίδα
τους προς αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής.
Πρόσωπα, χώροι υποδοχής ή μετακίνησης, ενδιάμεσοι
σταθμοί αλλά και στιγμιότυπα από την ατμόσφαιρα
που διέπει το επώδυνο και συχνά ατέλειωτο ταξίδι των
προσφύγων, αιχμαλωτίζονται στο φακό του, προκαλώντας
ανάμεικτα συναισθήματα στον θεατή των εικόνων που
φιλοξενεί το ΚΠΙΣΝ. Ρίχνοντας μια πιο προσεκτική ματιά
στις φωτογραφίες του, καταλαβαίνει κανείς πως η κρίση
που απεικονίζεται και βιώνεται στις μέρες μας είναι βαθιά
ανθρωπιστική, κι αυτό ο Μπεχράκης το καταγράφει με
απαράμιλλο τρόπο.

Κύπελλο
Σπύρου Λούη
Δευτέρα - Κυριακή
06.00-00.00
ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΠΙΣΝ
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Το Ασημένιο Κύπελλο που εμπνεύστηκε και σχεδίασε ο
Michel Bréal για τον Πρώτο Μαραθωνιονίκη, τον Έλληνα
Σπύρο Λούη, και το οποίο του απονεμήθηκε κατά τους
πρώτους Σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα,
το 1896, εκτίθεται μόνιμα στο ΚΠΙΣΝ. Το ιστορικό
κειμήλιο αγοράστηκε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
σε δημοπρασία του οίκου Christie’s όταν διατέθηκε προς
πώληση από τον εγγονό του δρομέα. Η απόκτηση του
Κυπέλλου συνοδεύτηκε από την άμεση δέσμευση του
Ιδρύματος να το καταστήσει προσιτό στο ευρύ κοινό και να
το μοιραστεί με όλους, εκθέτοντάς το μόνιμα στο ΚΠIΣΝ
μετά την ολοκ λήρωσή 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.
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09.00-10.00
(για παιδιά 6-9 ετών)
10.00-11.00
(για παιδιά 9-12 ετών)

Δραστηριότητες για παιδιά

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι

Στίβος για παιδιά

Ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου παρουσιάζει μια σειρά
από διαδραστικές ιστιοπλοϊκες δράσεις, με διαφορετικούς
τύπους σκαφών τόσο μέσα στο νερό, εντός του Καναλιού,
όσο και στη στεριά, με καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις
για παιδιά.

Δευτέρα 6, 13, 20/2
Τετάρτη 1, 8, 15, 22/2
Παρασκευή 3, 10,
17, 24/2
16.30 -17.15
(για παιδιά 6-12 ετών)
ΣΤΙΒΟΣ

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου

*Την Κ. Δευτέρα 27/2
το πρόγραμμα δεν θα
πραγματοποιηθεί.

12.00-13.00
(για εφήβους
12-17 ετών)

6

(έως 15 άτομα ανά
πρόγραμμα)
*με προεγγραφή στο
SNFCC.org/events
KANAΛΙ

© ΚΠΙΣΝ

© ΙΣΝ/Πηνελόπη Γερασίμου

Σάββατο 4, 11,
18, 25/2
Κυριακή 5, 12,
19, 26/2

Δραστηριότητες για παιδιά

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκμάθηση των
αγωνισμάτων του στίβου με εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό
τρόπο. Τα παιδιά ανακαλύπτουν τις κρυμμένες τους
ικανότητες σύμφωνα με την ηλικία τους, συμμετέχοντας
σε βασικές κινητικές δραστηριότητες δρόμων, αλμάτων
και ρίψεων. Παράλληλα με τη βελτίωση της φυσικής τους
κατάστασης, τα παιδιά αποκτούν κοινωνικότητα, πειθαρχία
και εμπιστοσύνη στις ικανότητες τους.
Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από επιστήμονες στον τομέα
της άθλησης και διεκπεραιώνεται από καταρτισμένους
και έμπειρους καθηγητές φυσικής αγωγής στον ειδικά
διαμορφωμένο στίβο του Πάρκου.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

18

Yoga για παιδιά

Πέμπτη 2, 9, 16/2
16.30-18.00
(για παιδιά 5-8 ετών)
Σάββατο 4, 11, 18,
25/2
11.00 – 12.30
(για παιδιά 9-12 ετών)
ΞΕΦΩΤΟ

1

Μέσα από το πρόγραμμα Ψυχοκινητικής Αγωγής τα
παιδιά έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ποικίλα
ψυχοκινητικά παιχνίδια, δομημένα πάνω στις ηλικιακές τους
ικανότητες. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργική
και ψυχαγωγική απασχόληση των παιδιών σε ένα κατάλληλα
διαμορφωμένο περιβάλλον, προάγοντας την ιδέα της
άσκησης ως καθημερινός τρόπος ζωής. Έμπειροι καθηγητές
φυσικής αγωγής σε κινητικά, παιδαγωγικά και μαθησιακά
θέματα καθοδηγούν τα παιδιά στη δραστηριότητα αυτή,
η οποία απευθύνεται σε όλους και έχει στόχο να
αγκαλιάσει εξίσου παιδιά που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες
κινητικές και μαθησιακές δυσκολίες.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

© Α & Π / Σταύρος Μπόγλου

Πρόγραμμα Ψυχοκινητικής Αγωγής
Σάββατο 4, 11,
18, 25/2
12.00 – 13.00
(για παιδιά 4-12 ετών)
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Από μικρή ηλικία τα παιδιά ζουν με την πίεση του
σχολείου και το άγχος της επιτυχίας. Η yoga είναι
ένας διασκεδαστικός τρόπος να αναπτύξουν τα παιδιά
σημαντικές δεξιότητες σε ένα περιβάλλον όπου απουσιάζει
ο ανταγωνισμός.
Το μάθημα γίνεται δίχως κριτική και σκοπός δεν είναι η
εκτέλεση της τέλειας στάσης. Σε κ λίμα ενθάρρυνσης, τα
παιδιά αναπτύσσονται κινητικά, γνωσιακά, συναισθηματικά
και κοινωνικά. Η προσέγγιση είναι παιδοκεντρική και με
εργαλείο το παιχνίδι, τα παιδιά μαθαίνουν να ελέγχουν το
σώμα τους, την αναπνοή τους και τις σκέψεις τους, καθώς
και να ηρεμούν. Παράλληλα δυναμώνουν, βελτιώνουν την
ευλυγισία τους και αποκτούν αυτοπεποίθηση.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος
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Παρασκευή 3, 10,
17, 24/2
15.00–17.00
Σάββατο 4, 11,
18, 25/2
Κυριακή 5, 19, 26/2
14.30–17.00
(Για παιδιά 12+
και ενήλικες)
(έως 15 άτομα ανά 30')

Δραστηριότητες για παιδιά

Δραστηριότητες για παιδιά

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

Καγιάκ στο Κανάλι

Park games

Σκοπός του προγράμματος είναι η γνωριμία μικρών
και μεγάλων με το άθλημα του καγιάκ, βασισμένη
στο περιεχόμενο και τη δομή των προγραμμάτων της
Ομοσπονδίας Κανόε-Καγιάκ. Η επαφή με το νερό στις
εγκαταστάσεις του Καναλιού αποτελεί μια ιδιαίτερη
ευκαιρία να γνωρίσει κανείς το ΚΠΙΣΝ κωπηλατώντας!

Κυριακή 5/2
11.00-13.30
(για παιδιά 6-12 ετών)
(Αριθμός
συμμετεχόντων:
300 άτομα)
ΣΤΙΒΟΣ, ΞΕΦΩΤΟ

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

6

1

Μια μέρα γεμάτη ψυχαγωγικά παιχνίδια κινητικών και
νοητικών δεξιοτήτων θα φέρει παιδιά και γονείς πιο
κοντά στο Πάρκο, δίνοντας έμφαση στα στοιχεία
της συνεργασίας, της διέγερσης των αισθήσεων, του
προσανατολισμού, της αντίληψης, της οπτικής μνήμης και
της λήψης αποφάσεων, μέσα από την σωματική κίνηση.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

*Την Κυριακή 12/2
το πρόγραμμα δεν θα
πραγματοποιηθεί.
ΚΑΝΑΛΙ

18

Παίζω και μαθαίνω
Τρίτη 7, 14, 21, 28/2
16.30-18.00
(για παιδιά 5-8 ετών)
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

4
Σάββατο 4, 11,
18, 25/2
11.00–12.30
(για παιδιά 9-12 ετών)
ΞΕΦΩΤΟ

1

Μια σύγχρονη και διασκεδαστική αναβίωση κοινωνικών
παιχνιδιών που ενθουσιάζουν ακόμα τα παιδιά! Το κουτσό,
η διελκυστίνδα, οι κρίκοι και οι τσουβαλοδρομίες σε πιο
μοντέρνες εκδοχές τους, οι οποίες, όμως, δεν αλλοιώνουν
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τα κατέστησαν διαχρονικά,
αποτελώντας μέρος του λαϊκού μας πολιτισμού. Αλλά δεν
είναι μόνο τα παιδιά που θα διασκεδάσουν παίζοντας.
Και οι μεγαλύτεροι θα ανακαλέσουν μνήμες από την παιδική
τους ηλικία· ίσως μάλιστα να δελεαστούν να παίξουν και
οι ίδιοι, μετατρέποντας αυτή τη δραστηριότητα σε μια
συνάντηση χωρίς ηλικία.

Ο κόσμος του χούλα χουπ
© Δημήτρης Παρθυμός

© ΙΣΝ/Πηνελόπη Γερασίμου

*με προεγγραφή στο
SNFCC.org/events

Κυριακή 12/2
11.30-13.00
(για παιδιά 6-12 ετών)
(Αριθμός
συμμετεχόντων:
25 άτομα)
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

4

Το χούλα χουπ αποτελεί ένα διαχρονικό παιχνίδι για παιδιά.
Πόσοι όμως γνωρίζουμε ότι συμβάλλει στον συντονισμό,
στην ισορροπία του σώματος και στην εγρήγορση του
μυαλού; Στο εργαστήριο αυτό τα παιδιά θα έχουν την
ευκαιρία να πειραματιστούν με ποικίλους τρόπους με
το αγαπημένο τους παιχνίδι και να γυμνάσουν σώμα και
πνεύμα διασκεδάζοντας!
Θα υπάρχουν διαθέσιμα χούλα χουπς για όλους
τους συμμετέχοντες.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Sunny Diz

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος
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Κυριακή 5, 12, 19,
26/2
11.00-12.30
(για παιδιά 5-9 ετών)
(Αριθμός
συμμετεχόντων:
25 άτομα)
ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

7

Δραστηριότητες για παιδιά

ΦΥΣΗ

ΤΕΧΝΕΣ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ

Οι Κηπουροί του Πάρκου

Χειροποίητα κοστούμια από χαρτί!

“Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει, καλοκαίρι θα μυρίσει!”

Σάββατο 18/2
11.30-13.30
(για παιδιά 6-10 ετών)

Ο Φλεβάρης μας επιφυλάσσει εκπλήξεις στο Πάρκο,
με πρώτη και καλύτερη τις ανθισμένες αμυγδαλιές, που
φέρνουν το μήνυμα ότι η άνοιξη είναι κοντά.

(Αριθμός
συμμετεχόντων:
20 άτομα)

Οι μικροί κηπουροί μαθαίνουν να φυτεύουν γυμνόριζα
φυτά, δημιουργούν το σπορείο τους, μασκαρεύονται
με φυσικά υλικά, φροντίζουν το Λαχανόκηπο, μέσα από
ένα συναρπαστικό ταξίδι εξερεύνησης παιχνιδιού και
ανακάλυψης του Πάρκου.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΕΒΕ

13

© Χριστίνα Κάλμπαρη

Δραστηριότητες για παιδιά

Με αφορμή τις Απόκριες, φτιάχνουμε μοναδικά κοστούμια
από χαρτί και τα διακοσμούμε με μοτίβα, σχέδια, κολλάζ
και ό,τι άλλο φανταστούμε! Αφήνουμε τη φαντασία μας να
ξεδιπλωθεί, κόβουμε, κολλάμε και ζωγραφίζουμε πάνω στο
χαρτί και ύστερα ντυνόμαστε με τα χειροποίητα κοστούμια
μας. Με απλά υλικά δημιουργούμε ρούχα πολύχρωμα ή
λιτά, αστεία ή σοβαρά, εμπνευσμένα από ιστορίες ή από τη
φαντασία μας, και ο καθένας μας γίνεται ο μαγικός ράφτης
που θα ντύσει τον δικό του ευφάνταστο κόσμο!
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Χρίστινα Κάλμπαρη, Εικαστικός

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Σταυρούλα Κατσογιάννη,
Γεωπόνος-Aρχιτέκτων τοπίου MSc

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΕΧΝΗ
Η Φάρμα των Ζώων

(για παιδιά από 7 ετών
και άνω και τους γονείς
τους)
(έως 20 άτομα ανά ώρα)
ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΕΒΕ

13

Έχοντας πάρει τον τίτλο του από το προτελευταίο
μυθιστόρημα του Τζορτζ Όργουελ Animal Farm, το
δημιουργικό αυτό και αποκριάτικο εργαστήριο βοηθάει
τους συμμετέχοντες να επεξεργαστούν τις μεταμορφώσεις.
Οι συμμετέχοντες με βασικό υλικό χρωματιστά χαρτόνια
διαφόρων υφών και μεγεθών, θα κατασκευάσουν τη
δική τους μάσκα με οδηγό το αγαπημένο τους ζώο. Στο
τέλος, ο χώρος του εργαστηρίου θα μεταμορφωθεί με
αλληγορικό τρόπο σε μία κοινωνία των ζώων της φάρμας.
Το εργαστήριο είναι ανοιχτό προς όλους και μπορεί να
υποστηρίξει συμμετέχοντες με αναπηρία ή χωρίς.

Κυριακή 5, 12, 19/2
11.30-12.30
(για παιδιά 3 ετών και
τους γονείς τους)

© Δήμητρα Πάνου

Σάββατο 11/2
11.00-15.00

Μαμά και παιδί

(έως 30 συμμετοχές
ανά συνάντηση)
ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΕΒΕ

13

Μία δραστηριότητα εμπνευσμένη από τα έργα της Niki
de Saint Phalle με κεντρικό θέμα τη μητέρα. Πάνω σε
χειροποίητα κεραμικά πλακάκια, οι μαμάδες μαζί με τα
παιδιά θα μπορούν να ζωγραφίσουν τα πρόσωπά τους.
Μια συμβολική πράξη συνεργασίας και αγάπης που το
αποτέλεσμά της θα ενσωματωθεί στη 'Μεγάλη Μητέρα',
μια κατασκευή-γλυπτό ειδικά διαμορφωμένη ώστε να
φιλοξενήσει ένα μωσαϊκό από πορτρέτα μαμάδων και
παιδιών!
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Playroom

Σχεδιασμός- Υλοποίηση: Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος,
Εικαστικός, Ελισάβετ Χελιδώνη, Εικαστικός - Εκπαιδευτικός
Ειδικής Αγωγής
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Σάββατο 18/2
17.00-20.00
(για παιδιά άνω
των 10 ετών και τους
γονείς τους)
(Αριθμός
συμμετεχόντων:
25 άτομα)
ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΕΒΕ

13

Δραστηριότητες για παιδιά

Δραστηριότητες για παιδιά

ΤΕΧΝΕΣ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΧΝΕΣ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ

Commedia dell’arte

Ελεύθερη δημιουργική απασχόληση –
Απόκριες

Οι μάσκες αποτελούν την πεμπτουσία του βενετσιάνικου
καρναβαλιού και ταξινομούνται σε δύο μεγάλες
κατηγορίες, στις αποκριάτικες και σ’ αυτές της Commedia
dell’arte. Στην πρώτη κατηγορία ανήκει η Bauta, μια λευκή
μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο, χωρίς στόμα, και
φοριέται από άντρες, γυναίκες και παιδιά. Οι περίτεχνες
μάσκες της Commedia dell’arte συνδέονται άμεσα με τις
αυτοσχέδιες Ιταλικές κωμωδίες.

Παρασκευή 24/2,
Σάββατο 25/2 &
Κυριακή 26/2
17.00-20.00
(Έως 30 συμμετοχές
ανά 30 λεπτά)
ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΕΒΕ

13

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Χριστίνα Τσινισιζέλη, Εικαστικός

Σχήματα και χρώματα στον ουρανό
Κυριακή 26/2
11.30-14.00
(για παιδιά 6-11 ετών)
(Αριθμός
συμμετεχόντων:
25 άτομα)
ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΕΒΕ

13

© Κατερίνα Ζαφειροπούλου

Παιδιά όλων των ηλικιών εξερευνούν και αποτυπώνουν
αποκριάτικα ζωγραφικά σχήματα, χρώματα και μορφές σε
ένα εργαστήριο ελεύθερης δημιουργικής απασχόλησης.

Οι συμμετέχοντες θα επιλέξουν τον χαρακτήρα που με τον
οποίο θα ασχοληθούν, μεταμορφώνοντας μια λευκή μάσκα
Bauta σε ένα εικαστικό αντικείμενο.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Κατερίνα Ζαφειροπούλου &
Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος, Εικαστικοί

34

Το τελευταίο τριήμερο της Αποκριάς, η φαντασία μας παίζει
με τα χρώματα, για να μεταμορφώσει τη μάσκα μας και μαζί
με αυτήν κι εμάς.

Ήρθε η ώρα ο ουρανός να γεμίσει χρώματα και σχήματα…
Γι’ αυτό κι εμείς είμαστε έτοιμοι στο εργαστήριο χαρταετού
να φτιάξουμε ιπτάμενες κατασκευές που θα χορεύουν
στον αέρα! Άλλες με ουρές, άλλες με φτερά, άλλες με
κορδέλες και σχοινιά, θα περιμένουν να στολιστούν, να
πετάξουν και να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους σε ένα
γιορτινό πολύχρωμο παιχνίδι χαράς.
Οι συμμετέχοντες φιλοτεχνούν ο καθένας τον δικό του
διακοσμητικό χαρταετό, ενώ στη συνέχεια δημιουργούν
συλλογικά τρεις μεγάλους χαρταετούς, στα χρώματα του
ΚΠΙΣΝ.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Δάφνη Κουρή, Εικαστικός
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Δραστηριότητες για παιδιά

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚH

TECH FREAKS LAB

© Exile Room

Δραστηριότητες για παιδιά

Γνωριμία με την αρχιτεκτονική
Με αφορμή το ΚΠΙΣΝ, θα ανακαλύψουμε την έννοια της
κεντρικής ιδέας στην αρχιτεκτονική, τον ρόλο του νερού,
το κέλυφος ενός κτίσματος, καθώς και την αρχιτεκτονική
τοπίου, αντλώντας ερεθίσματα από έργα διάσημων
αρχιτεκτόνων.

«Κρυψώνα κι αποκάλυψη»
Σάββατο 4/2
17.30-19.30
(για εφήβους 13-18
ετών)
(Αριθμός
συμμετεχόντων:
20 άτομα)

Ανακαλύπτουμε τη γέννηση ενός κτίσματος στην
αρχιτεκτονική, αντλώντας έμπνευση από τα έργα του
Ελβετού αρχιτέκτονα Le Corbusier και δημιουργούμε το
προσωπικό μας έργο.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Χριστίνα Τσινισιζέλη, Εικαστικός

Anima Books
Παρασκευή 10, 24/2
18.00-20.00
(για παιδιά 7-11 ετών)
(Αριθμός
συμμετεχόντων:
15 άτομα)
MULTIMEDIA ROOM
ΕΒΕ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΕΒΕ

13

13

Ένα χάρτινο κινούμενο βιβλίο κρύβει μέσα του ολόκ ληρο
το ΚΠΙΣΝ. Ανοίγει μαγικά και μας ταξιδεύει σε όλο το
Πάρκο. Στην παράξενη βόλτα βιβλία εισβάλουν στη
Βιβλιοθήκη, τα μουσικά όργανα παίρνουν θέση στη Λυρική,
το Κανάλι γεμίζει σκαφάκια και το ηλιόλουστο πάρκο
απολαμβάνει τη βόλτα των επισκεπτών.
Οι συμμετέχοντες κατασκευάζουν τρισδιάστατες
φιγούρες, δισδιάστατα αντικείμενα και χάρτινα σκηνικά,
φωτογραφίζουν και δημιουργούν τη δική τους ταινία
animation! Ένα εργαστήρι γνωριμίας με το animation και τις
τεχνικές κινούμενης εικόνας για παιδιά δημοτικού.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Exile Room / Ιωάννα Γιακουμάτου,
Εκπαιδευτικός οπτικοακουστικών τεχνών και ψηφιακών
μέσων

Φωτεινό Φυτολόγιο

«Ζω παράλληλα με το νερό»
Σάββατο 11/2
17.30-19.30
(για εφήβους 13-18
ετών)
(Αριθμός
συμμετεχόντων:
20 άτομα)
ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΕΒΕ

Με αφορμή το Κανάλι, ανακαλύπτουμε τον ρόλο του
στοιχείου του νερού στην αρχιτεκτονική, αντλώντας
έμπνευση από τα έργα του Αμερικανού αρχιτέκτονα Frank
Lloyd Wright και φιλοτεχνούμε το δικό μας έργο.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Χριστίνα Τσινισιζέλη, Εικαστικός

Παρασκευή 3, 17/2
18.00-20.00
(για παιδιά 8-12 ετών)
(Αριθμός
συμμετεχόντων:
15 άτομα)
ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΕΒΕ

13

13

Αντλώντας έμπνευση από τα είδη φυτών του Πάρκου
Σταύρος Νιάρχος και με τη βοήθεια αγώγιμου μελανιού,
τα παιδιά θα διακοσμήσουν κάρτες ευχών με σχέδια που
φωτίζουν! Χρησιμοποιώντας σκίτσο και χρώμα, τα φύλλα
των φυτών θα μετατραπούν σε κυκ λώματα επάνω στο χαρτί,
βοηθώντας τους νεαρούς συμμετέχοντες να κατανοήσουν
τη δομή ενός φύλλου, αλλά και ενός ηλεκτρικού
κυκ λώματος που ανάβει ένα φως. Τοποθετώντας τις
κάρτες πάνω στον χάρτη του Πάρκου, θα συνθέσουμε ένα
διαφορετικό φυτολόγιο.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Άρτεμις Παπαγεωργίου,
Αρχιτέκτονας - Εικαστικός

36

© Άρτεμις Παπαγεωργίου
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Κυριακή 12/2
11.00-12.00
13.00 (πάρτυ)
ΦΑΡΟΣ

16

Δραστηριότητες για ενήλικες

ΧΟΡOΣ

ΧΟΡOΣ

Social Ballroom: Salsa
με τους Salsa Sinners Dance Co.

Εργαστήριο χορού με χούλα χουπ
για ενήλικες

Κάθε μήνα, αρχάριοι και προχωρημένοι χορευτές
κάθε ηλικίας συγκεντρώνονται στο ΚΠΙΣΝ σε ένα
μάθημα χορού ανοιχτό για όλους! Το Social Ballroom
φέρνει στο ΚΠΙΣΝ χορούς και μουσικές από όλο
τον κόσμο, ενώ δίνει την ευκαιρία σε όλους να τους
δοκιμάσουν. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται υπό την
επίβλεψη έμπειρων δασκάλων, ενώ μετά το σεμινάριο,
ακολουθεί πάρτυ στο οποίο οι χορευτές, αρχάριοι και
προχωρημένοι, μπορούν να δοκιμάσουν τις
κινήσεις τους.
Η θεματική του Φεβρουαρίου είναι αφιερωμένη στη
μουσική salsa. Τη διοργάνωση επιμελήθηκε η χορευτική
ομάδα Salsa Sinners Dance Co., η οποία επικεντρώνεται
στον τρόπο έκφρασης του κάθε ανθρώπου μέσω της
λάτιν μουσικής. H χορευτική αυτή κολεκτίβα, μοναδική
στο είδος της στην Ελλάδα, έχει ταξιδέψει σε όλο τον
κόσμο, έχει στο ενεργητικό της αναρίθμητους τίτλους,
σημαντικές διακρίσεις και πολλά βραβεία, ενώ οι
τηλεοπτικές της εμφανίσεις έχουν ξεχωρίσει και έχουν
κερδίσει την αγάπη του κόσμου.

Κυριακή 19/2
11.30-13.00
(Αριθμός
συμμετεχόντων:
25 άτομα)
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

4

Το hoop dance είναι ένα είδος αερόβιας γυμναστικής με τη
χρήση μεγάλων στεφανιών, που ενδυναμώνει τους μύες και
βοηθά στη συγκέντρωση και το συντονισμό. Τα τελευταία
χρόνια έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς σε ολόκληρο
τον κόσμο, ως ένα δημιουργικό hobby, μια μέθοδος
διατήρησης της φυσικής κατάστασης ή ακόμη ως τρόπος
ζωής. Στο εργαστήριο θα μάθουμε βασικές κινήσεις του
hoop dance και θα χορέψουμε με τον καλύτερο παρτενέρ
το αγαπημένο μας χούλα χουπ! Θα υπάρχουν διαθέσιμα
χούλα χουπ για όλους τους συμμετέχοντες.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Sunny Diz

Εργαστήρι Παραδοσιακών Χορών
Παρασκευή 3, 10,
17, 24/2
11.00-12.30
(Αριθμός
συμμετεχόντων:
25 άτομα)
ΦΑΡΟΣ

16

38

© ΚΠΙΣΝ

Δραστηριότητες για ενήλικες

H διατήρηση των παραδοσιακών χορών αποτελεί το έναυσμα
του εργαστηρίου αυτού. μέσα από τη διδασκαλία του
χορού, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν ποικίλες λαογραφικές
πληροφορίες, ενώ παράλληλα τονώνουν την αίσθηση της
συνεργασίας και της ομαδικότητας.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Θέατρο Ελληνικών Χορών
'Δόρα Στράτου'
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11.00-12.00
13.00-14.00
(για ενήλικες και
εφήβους άνω των 17
ετών)

ΑΘΛΗΤΙΣΜOΣ & ΕΥΕΞIΑ

ΑΘΛΗΤΙΣΜOΣ & ΕΥΕΞIΑ

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι

Mat Pilates

Ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου παρουσιάζει μια σειρά
από διαδραστικές ιστιοπλοϊκες δράσεις, με διαφορετικούς
τύπους σκαφών τόσο μέσα στο νερό, εντός του Καναλιού,
όσο και στη στεριά, με καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις
για παιδιά και ενήλικες.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου

Δευτέρα 6, 13, 20
08.00–09.00
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Τετάρτη 1, 8, 15, 22/2
Παρασκευή 3, 10, 17,
24/2
08.00–09.00
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

(έως 15 άτομα ανά
πρόγραμμα)

Τετάρτη 1, 8, 15, 22/2
Πέμπτη 2, 9, 16/2
18.30–19.30

*με προεγγραφή στο
SNFCC.org/events

*Την Πέμπτη 23/2 και
την Κ. Δευτέρα 27/2
το πρόγραμμα δεν θα
πραγματοποιηθεί.

ΚΑΝΑΛΙ

18

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

A & Π / Σταύρος Μπόγλου

Δραστηριότητες για ενήλικες

Ένας δημιουργικός τρόπος εκγύμνασης εμπνευσμένος
από τον Joseph Pilates που μας βοηθάει στη διατήρηση
της σωστής στάσης σώματος και συντελεί στη βελτίωση
της ευλυγισίας, της δύναμης, της ελαστικότητας και της
ισορροπίας. Οι συνολικά 500 ασκήσεις της μεθόδου είναι
κατάλληλες για άντρες και γυναίκες όλων των ηλικιών,
αρχάριους και προχωρημένους. Πραγματοποιείται πάνω σε
στρώματα και με ειδικά όργανα γυμναστικής (δαχτυλίδια,
λάστιχα, μπάλες). Η μέθοδος pilates δίνει έμφαση στην
ενδυνάμωση του κέντρου του σώματος και επικεντρώνεται
στους κοιλιακούς, ραχιαίους και την πλάτη. Οι ασκήσεις
pilates, εκτός από τη σωματική εκγύμναση, βοηθούν στη
βελτίωση της ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης, στη
μείωση των συμπτωμάτων της κόπωσης και στην αποβολή
του στρες.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Yoga στο Πάρκο
Δευτέρα 6, 13, 20/2
18.00–19.30
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Παρασκευή 3, 10,
17, 24/2
18.00–19.30
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
*Την Κ. Δευτέρα 27/2
το πρόγραμμα δεν θα
πραγματοποιηθεί.

Με τη yoga συνδέουμε την κινητικότητα του σώματος
με την πνευματική διεργασία, με ήπιες πρακτικές που
περιλαμβάνουν αναπνοές, asanas και χαλάρωση στο τέλος
κάθε μαθήματος. Μέσω της ήρεμης και ελεγχόμενης οι
συμμετέχοντες αποκτούν πνευματική ηρεμία, αυτοέλεγχο
και αυτοσυγκέντρωση τόσο για τη σωστή εκτέλεση της
άσκησης, όσο και για την ανάπτυξη θετικής σκέψης,
με στόχο την καθημερινή βελτίωση σε όλα τα επίπεδα.
Οι ασκούμενοι θα πρέπει να φορούν άνετα ρούχα, να
φέρουν το δικό τους στρώμα yoga, όπως επίσης και μια
κουβερτούλα για να καλύψουν το σώμα τους κατά τη
διάρκεια της χαλάρωσης.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Καγιάκ στο Κανάλι
Παρασκευή 3, 10,
17, 24/2
15.00–17.00
Σάββατο 4, 11, 18,
25/2
Κυριακή 5, 19, 26/2
14.30–17.00
Για παιδιά 12+ και
ενήλικες
(έως 15 άτομα ανά 30')
*με προεγγραφή στο
SNFCC.org/events
*Την Κυριακή 12/2
το πρόγραμμα δεν θα
πραγματοποιηθεί.
ΚΑΝΑΛΙ

Σκοπός του προγράμματος είναι η γνωριμία μικρών
και μεγάλων με το άθλημα του καγιάκ, βασισμένη
στο περιεχόμενο και τη δομή των προγραμμάτων της
Ομοσπονδίας Κανόε-Καγιάκ. Η επαφή με το νερό στις
εγκαταστάσεις του Καναλιού αποτελεί μια ιδιαίτερη
ευκαιρία να γνωρίσει κανείς το ΚΠΙΣΝ κωπηλατώντας!
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος
© Α & Π/Σταύρος Μπόγλου

© ΙΣΝ / Γιώργης Γερόλυμπος

Σάββατο 4, 11,
18, 25/2
Κυριακή 5, 12,
19, 26/2

Δραστηριότητες για ενήλικες
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Κυριακή 12/2
14.30–17.00
ΚΑΝΑΛΙ

18

Δραστηριότητες για ενήλικες

Δραστηριότητες για ενήλικες

ΑΘΛΗΤΙΣΜOΣ & ΕΥΕΞIΑ

ΑΘΛΗΤΙΣΜOΣ & ΕΥΕΞIΑ

Κωπηλατικοί αγώνες επίδειξης στο Κανάλι

Σύμβουλος άσκησης, βελτίωσης
υγείας και ευεξίας

Η Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία Φιλάθλων Ναυτικών
Σωματείων διοργανώνει αγώνa επίδειξης Κωπηλασίας
στο Κανάλι του ΚΠΙΣΝ. Ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί
χρησιμοποιώντας τυπικά σκιφ σε τέσσερις κατηγορίες και
δύο διαγωνιζόμενα σκάφη ανά κατηγορία. Οι νικητές θα
αναδειχθούν βάσει χρόνου, τον οποίο θα επιβεβαιώσουν και
κριτές διαιτησίας. Οι συμμετέχοντες θα είναι αθλητές ηλικίας
15-18 ετών.

Δευτέρα – Παρασκευή
07.00-10.00 &
18.30-21.30
ΣΤΙΒΟΣ
*Την Κ. Δευτέρα 27/2
το πρόγραμμα δεν θα
πραγματοποιηθεί.

6

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Καθηγητές φυσικής αγωγής με προπονητική εμπειρία θα
βρίσκονται στους χώρους των υπαίθριων οργάνων από
τις 07.00 έως τις 10.00, και από τις 18.30 έως τις 21.30.
Οι ασκούμενοι που ενδιαφέρονται μπορούν να λάβουν
συμβουλές και καλές πρακτικές και να ενταχθούν σε ένα
πρόγραμμα αξιολόγησης της φυσικής τους κατάστασης.
Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του προπονητή θα σχεδιαστεί
ένα εξατομικευμένο προπονητικό πρόγραμμα, που θα
περιλαμβάνει αερόβια άσκηση, μυϊκή ενδυνάμωση,
ασκησιολόγιο ευλυγισίας και αποθεραπείας. Το πρόγραμμα
απευθύνεται σε κάθε ενήλικα που επιδιώκει να βελτιώσει την
υγεία και ευεξία του μέσω της άθλησης.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Πρόγραμμα Αερόβιας Προπόνησης
Τετάρτη 1, 8, 15, 22/2
Παρασκευή 3, 10, 17,
24/2
19.30–20.30
ΣΤΙΒΟΣ

6

Το πρόγραμμα αερόβιας προπόνησης απευθύνεται σε
όλους εκείνους που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν την
καρδιοαναπνευστική τους αντοχή αλλά και να συμμετέχουν
σε αγώνες δρόμου μεγάλων αποστάσεων. Το πρόγραμμα
καθοδηγείται από πεπειραμένο καθηγητή φυσικής αγωγής
με αγωνιστική εμπειρία και στηρίζεται σε επιστημονική
προπόνηση λαμβάνοντας υπόψιν τις φυσιολογικές
παραμέτρους των αθλουμένων.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

42

© Α&Π/Σταύρος Μπόγλου

Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών
Τετάρτη 22/2
16.00-18.00
MULTIMEDIA ROOM
ΕΒΕ

13

Τα Μαθήματα Υποστήριξης Ζωής-Πρώτων Βοηθειών
στοχεύουν στην ενημέρωση και προετοιμασία όλων μας για
την αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων υγείας που μπορεί
να απειλήσουν τη ζωή. Προσφέρεται μη πιστοποιημένη
εκπαίδευση στην αντιμετώπιση θυμάτων ανακοπής, πνιγμού
και πνιγμονής, καθώς και στη χρήση αυτόματου εξωτερικού
απινιδωτή. Περιλαμβάνεται και πρακτική άσκηση με ειδικά
προπλάσματα.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος
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Πέμπτη 2, 9, 16/2
18.30-20.30
MULTIMEDIA ROOM
ΕΒΕ

13

Δραστηριότητες για ενήλικες

ΦΥΣΗ

ΦΥΣΗ

Κηπουρική για ενήλικες
(τμήμα αρχαρίων)

Κομποστοποίηση στο αστικό περιβάλλον

Στην ενότητα των τεσσάρων μαθημάτων κηπουρικής δίνονται
πρακτικές συμβουλές, κατανοητές από ερασιτέχνες, για
την καλλιέργεια λαχανικών, αρωματικών φυτών της κουζίνας
και συνηθισμένων καλλωπιστικών φυτών στον κήπο, τη
βεράντα και το εσωτερικό του σπιτιού. Παρουσιάζονται
οι στοιχειώδεις αρχές σχεδιασμού του κήπου, τα κριτήρια
επιλογής φυτών και υλικών, οι οδηγίες εγκατάστασης
και συντήρησης των φυτών, αλλά και τα συνηθισμένα
προβλήματα και οι οικολογικοί τρόποι διαχείρισής τους.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση:
Αντρέας Μπαρμπούτσης, Γεωπόνος - Αρχιτέκτων τοπίου

Κηπουρική για ενήλικες
(τμήμα προχωρημένων)
Δευτέρα 6, 13, 20/2
18.30-20.30
MULTIMEDIA ROOM
ΕΒΕ

13

Για εκείνους που αναζητούν ακόμα πιο εξειδικευμένες
γνώσεις στην κηπουρική, στο εργαστήριο αυτό
περιγράφονται οι εργασίες του κήπου κάθε μήνα, με έμφαση
στον οικολογικό τρόπο διαχείρισης. Επιλέγονται κοινά
οπωροκηπευτικά, αρωματικά και καλλωπιστικά φυτά, για τα
οποία δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες καλλιέργειας και
οικολογικής διαχείρισης των πιο συνηθισμένων προβλημάτων.
Επίσης, αναλύονται οι ευνοϊκές συγκαλλιέργειες, οι
ευεργετικές ιδιότητες για τον οργανισμό και οι ειδικές
χρήσεις τους.

Τρίτη 7, 14, 21/2
18.30-20.30
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

13

Η κομποστοποίηση ακούγεται όλο και συχνότερα. Παρ’
όλα αυτά δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση σχετικά με τη
διαδικασία, τα στάδια και την εφαρμογή από κάποιον που
δεν διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις. Η κομποστοποίηση
αποτελεί μία από τις σημαντικότερες φυσικές διαδικασίες
ανακύκλωσης οργανικών υλικών, με σκοπό την
επαναχρησιμοποίησή τους ως ένα ασφαλές θρεπτικό
υπόστρωμα για την ανάπτυξη των φυτών. Σκοπός αυτής της
διάλεξης αποτελεί η παροχή πληροφοριών για τη διαδικασία
της κομποστοποίησης με τη μορφή ενός οδηγού εφαρμογής
για τον απλό πολίτη.
Η κάθε ενότητα είναι αυτοτελής. Στην πρώτη συνάντηση
θα γίνει αποσαφήνιση των όρων που αφορούν στην
κομποστοποίηση και εισαγωγή στις βασικές αρχές της, στη
δεύτερη θα αναφερθούν μεταξύ άλλων οι βασικές αρχές
και οι πρώτες ύλες της κομποστοποίησης ενώ στην τρίτη
θα συζητηθούν οι εφαρμογές της και θα πραγματοποιηθεί
περιήγηση στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Σταμάτης Καβασίλης, Γεωπόνος
– Εδαφολόγος, Σταυρούλα Κατσογιάννη, Γεωπόνος –
Αρχιτέκτων Τοπίου MSc
© Σταμάτης Καβασίλης

Τετάρτη 1, 8, 15, 22/2
18.30-20.30

Δραστηριότητες για ενήλικες

Σχεδιασμός-Υλοποίηση:
Αντρέας Μπαρμπούτσης, Γεωπόνος - Αρχιτέκτων τοπίου

44

45

Δραστηριότητες για ενήλικες

Δραστηριότητες για ενήλικες

ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΕΧΝΗ

Η Φωτογραφία και η σχέση της με τις
άλλες μορφές τέχνης
Πέμπτη 2, 9, 16/2
18.30-20.30
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

13

H πρώτη φωτογραφία τραβήχτηκε το 1839 και η τεχνολογική
εξέλιξη της συντέλεσε στη διαμόρφωση της αισθητικής της.
Πρόκειται για ένα μέσο καταγραφής, κατανόησης, αλλά και
μεταμόρφωσης του κόσμου. Η φωτογραφία αντιπαρατέθηκε
με τις άλλες μορφές τέχνης και ξεκίνησε ο προβληματισμός
κατά πόσο αυτή αποτελεί τέχνη ή όχι, θέτοντας παράλληλα
την αντικειμενικότητα του φακού υπό διαπραγμάτευση.
Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων θα γίνει αναφορά στους E. Degas,
A. Rodin, C. Brancusi, Gilbert & George, D. Arbus, A.Stieglitz,
M. Duchamp, R. Mapplethorpe, C. Sherman, M. Ray, R. Frank,
Α. Rodchenko, H. Cartier-Bresson, T. Ruff, Bernd and Hilla
Becher, J. Wall, A. Gursky, L. Samaras, G. Richter, N. Goldin.

Η Φάρμα των Ζώων
Σάββατο 11/2
11.00-15.00
(για παιδιά από 7 ετών
και άνω και τους γονείς
τους)
(έως 20 άτομα ανά ώρα)
ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΕΒΕ

13

Το εργαστήριο είναι ανοιχτό προς όλους και μπορεί να
υποστηρίξει συμμετέχοντες με αναπηρία ή χωρίς.

Οι συναντήσεις είναι αυτοτελείς. Στην πρώτη, θα συζητηθούν
θεματικές όπως φωτογραφία και κολλάζ, κίνηση και χορός, οι
γλύπτες και η φωτογραφία κ.ά., στη δεύτερη, το πορτραίτο και
η απεικόνιση του, φωτογραφία μόδας κ.ά., ενώ το θέμα της
τελευταίας είναι η φωτογραφία και ο σύγχρονος πολιτισμός.

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

Σχεδιασμός-Υλοποίηση:
Χριστίνα Πετρηνού, Ιστορικός τέχνης

Εργαστήριο βενετσιάνικης μάσκας
Κυριακή 19/2
17.00-20.00
(Αριθμός
συμμετεχόντων:
20 άτομα)

© William Eggleston

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΕΒΕ
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Έχοντας πάρει τον τίτλο του από το προτελευταίο
μυθιστόρημα του Τζορτζ Όργουελ Animal Farm, το
δημιουργικό αυτό και αποκριάτικο εργαστήριο βοηθάει
τους συμμετέχοντες να επεξεργαστούν τις μεταμορφώσεις.
Οι συμμετέχοντες με βασικό υλικό χρωματιστά χαρτόνια
διαφόρων υφών και μεγεθών, θα κατασκευάσουν τη δική
τους μάσκα με οδηγό το αγαπημένο τους ζώο. Στο τέλος, ο
χώρος του εργαστηρίου θα μεταμορφωθεί με αλληγορικό
τρόπο σε μία κοινωνία των ζώων της φάρμας. Στόχος
του εργαστηρίου είναι μέσω των εικαστικών τεχνών τα
παιδιά, με ή χωρίς αναπηρία, να έρθουν σε επικοινωνία, να
συνεργαστούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες.

13

Ελάτε να δούμε μαζί βενετσιάνικες ημι-μάσκες, μάσκες
Κολομπίνας ή Αρλεκίνου-Γελωτοποιού, και να εμπνευστούμε
από το σχήμα τους και τα περίτεχνα διακοσμητικά τους
σχέδια, για να φτιάξουμε τις προσωπικές μας μοναδικές
μάσκες –διακοσμημένες με χρυσοστόλιστες καμπύλες,
χρωματιστούς ρόμβους, μοτίβα με νότες ή και φουντωτά
φτερά. Το εργαστήρι θα περιλαμβάνει ζωγραφική και κολλάζ.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση:
Ζένια Δημητρακοπούλου, Εικαστικός
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Τετάρτη 1, 8, 15, 22/2
18.00-20.00
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΒΕ

13
(Αριθμός
συμμετεχόντων:
15 άτομα)

Δραστηριότητες για ενήλικες

Δραστηριότητες για ενήλικες

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Internet of Things

Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 65+

Το Internet of Things είναι ο χώρος που ο προγραμματισμός
παντρεύεται με τα αντικείμενα και δημιουργεί ένα εντελώς
νέο και διαφορετικό περιβάλλον καινοτομίας στο σπίτι,
στην εργασία, στην πόλη. Έχετε σκεφτεί πώς θα ήταν να
μπορούσατε να ελέγξετε το σπίτι ή το αυτοκίνητό σας από
μακριά; Το ΚΠΙΣΝ προσφέρει ένα εισαγωγικό σεμινάριο
στον κόσμο του Internet of Things, ιδανικό για όσους θέλετε
να πειραματιστείτε με τον χώρο.

Δευτέρα, Τετάρτη,
Παρασκευή
11.00-12.00
(για αρχάριους)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Microsoft, Sociallnnov/Μάγκυ
Κοντού, developer, UI/UX designer

Δευτέρα
18.00-19.00
(για αρχάριους
που έχουν ήδη
παρακολουθήσει
μαθήματα σ το ΚΠΙΣΝ)

Τρίτη, Πέμπτη
11.00-12.00
(για αρχάριους
που έχουν ήδη
παρακολουθήσει
μαθήματα σ το ΚΠΙΣΝ)

Καθώς η τεχνολογία έχει διευκολύνει, και την ίδια
στιγμή κατακ λύσει, τη σύγχρονη καθημερινότητά μας,
το ΚΠΙΣΝ προσφέρει την ευκαιρία μιας πρώτης επαφής
με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε όσους δεν είναι
εξοικειωμένοι με τη χρήση τους. Τα μαθήματα υπολογιστών
απευθύνονται σε χρήστες χωρίς προηγούμενη εμπειρία,
οι οποίοι επιθυμούν να μάθουν τις κύριες λειτουργίες
του υπολογιστή, τη χρήση βασικών προγραμμάτων και την
πλοήγηση στο διαδίκτυο, γνώσεις που θα τους βοηθήσουν
στη διεκπεραίωση απλών εργασιών. Μέσα από απλά και
πρακτικά βήματα εκμάθησης, το πρόγραμμα απευθύνεται
σε αρχάριους χρήστες ηλικίας 65+ και σε όσους
επιθυμούν να λάβουν βασικές γνώσεις του αντικειμένου.

ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Πέμπτη 2, 9, 16/2
18.00-20.00
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΒΕ

13
(Αριθμός
συμμετεχόντων:
15 άτομα)

Το βιογραφικό, στα χρόνια της ψηφιακής οικονομίας
και των social media, δεν βρίσκεται μόνο στο χαρτί.
Παρέχονται χρήσιμες και πρακτικές πληροφορίες για να
δημιουργήσετε μια ολοκ ληρωμένη διαδικτυακή παρουσία
για την επαγγελματική σας ταυτότητα. Η στρατηγική των
social media, η παρουσία και το περιεχόμενο που θα
μοιραστείτε με το επαγγελματικό σας περιβάλλον, αλλά
και μικρά dos & don’ts που κάνουν τη διαφορά. Από το
LinkedIn στο Instagram και από το Pinterest στο about.me
- διαφορετικές πλατφόρμες και κανάλια επικοινωνίας
αξιοποιήσιμα για τη βέλτιστη παρουσίαση της δουλειάς
σας, στον κόσμο.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Sociallnnov/ Πάνος Λαδάς,
online marketing expert
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© ΚΠΙΣΝ

Ψηφιακό Βιογραφικό

*Την Κ. Δευτέρα 27/2
το πρόγραμμα δεν θα
πραγματοποιηθεί.
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ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

13
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ΕΡΓΑΣΤHΡΙΟ ΙΔΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤHΡΙΟ ΙΔΕΩΝ

Πώς να επιλέξω το επάγγελμά μου;

Δωρεά μυελού οστών

Μια συζήτηση που έχει ως στόχο την παροχή βοήθειας σε
γονείς και παιδιά, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά
με τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
για την επιλογή του μελλοντικού επαγγέλματος και τα
απαραίτητα βήματα για τον σχεδιασμό της επαγγελματικής
σταδιοδρομίας.

Τετάρτη 8/2
18.00-20.00
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

13

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Άννα Ντούμα, Επαγγελματικός
σύμβουλος & Σύμβουλος σπουδών

Αναζήτηση εργασίας στην Ελλάδα
και το εξωτερικό
Δευτέρα 20/2
18.30-20.30
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

13

Διάλεξη για τις Μαθησιακές Δυσκολίες ΙΙ
Τέταρτη 15/2
18.00–20.00
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

13
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Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος /
Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης, Καθηγητής Αιματολογίας,
Δ/ντής ΜΜΜΟ ΠΓΝ Πατρών και ΚΕΔΜΟΠ

Στο πρώτο μέρος της παρουσίασης οι ενδιαφερόμενοι
θα μπορέσουν να ενημερωθούν για την επιλογή των
καταλληλότερων τρόπων αναζήτησης εργασίας, ενώ στο
δεύτερο μέρος θα λάβουν χρήσιμη πληροφόρηση για
την προετοιμασία και προώθηση της επαγγελματικής τους
εικόνας. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε
ζευγάρια και μέσω άσκησης ανταλλαγής ρόλων αξιολογούν
τις δεξιότητές τους.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Άννα Ντούμα, Επαγγελματικός
σύμβουλος & Σύμβουλος σπουδών

Μια παρουσίαση για τις προληπτικές δράσεις και
τα προγράμματα πρώιμης αντιμετώπισης των ειδικών
μαθησιακών διαταραχών. Επίσης, θα περιγραφούν
οι σύγχρονες προσεγγίσεις στο χώρο της πρώιμης
παρέμβασης και οι οποίες αναγνωρίζουν την επιθυμία
των γονέων να συμμετέχουν δυναμικά στη διαδικασία
παρέμβασης των προβλημάτων του παιδιού τους, καθώς και
οι σχετικές δράσεις που έχουν αναπτυχθεί.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος / Μ.
Βλασσοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια Παθολογίας Λόγου και
Επικοινωνίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αικ. Σακελλαρίου,
Ψυχολόγος-Ψυχοπαιδαγωγός, Υποψήφια Διδάκτωρ ΕΚΠΑ,
Υπηρεσία Παιδιών και Εφήβων του Κ.Κ.Ψ.Υ Βύρωνα –
Καισαριανής, Α’ Ψυχιατρική Κ λινική ΕΚΠΑ

Γνωρίζετε πόσοι συνάνθρωποι μας αγωνιούν καθημερινά
μέχρι να βρουν τον συμβατό τους δότη που θα τους σώσει
τη ζωή; Για τους περισσότερους ασθενείς με λευχαιμία,
πολλοί από αυτούς μικρά παιδιά, η μοναδική ελπίδα
είναι η μεταμόσχευση μυελού των οστών, δηλαδή εμείς!
Γνωρίζετε ότι δίνοντας απλά αίμα μπορείτε να χαρίσετε
ζωή; Γνωρίζετε ότι μπορείτε να γίνετε δότες μυελού των
οστών απλά δίνοντας σάλιο; Οι ασθενείς δεν μπορούν να
επιλέξουν. Εμείς μπορούμε. Ελάτε να σας ενημερώσουμε
και να γίνετε δότες μυελού των οστών ώστε να κάνουμε τη
λευχαιμία παρελθόν!

Εργαστήρια για όσους ξεχνούν
λίγο ή πολύ
Τρίτη 7, 14, 21, 28/2
17.30–19.30
MULTIMEDIA ROOM
ΕΒΕ
(για άτομα 65+)

13

Ενισχύστε τη μνήμη και τις άλλες νοητικές λειτουργίες
σας παίζοντας και διασκεδάζοντας όλοι μαζί! Σκοπός
των δραστηριοτήτων αυτών είναι η νοητική κινητοποίηση,
η σωματική ευεξία, η τόνωση της αυτοπεποίθησης και
η κοινωνικοποίηση. Σε ομάδες 25-30 ατόμων, με την
καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών, συμμετέχετε σε
παιχνίδια που συνδυάζουν νοητική και φυσική άσκηση,
καθώς και ψυχική ενεργοποίηση. Το πρόγραμμα
απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες άνω των 65 ετών που
θέλουν να διατηρηθούν δραστήριοι και υγιείς! Μην ξεχνάτε
ότι ο συνδυασμός νοητικής και σωματικής δραστηριότητας
συντελεί αποφασιστικά στην πρόληψη της άνοιας και της
νόσου Alzheimer.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

© ΚΠΙΣΝ

Δευτέρα 6/2
18.30-19.30
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© ΙΣΝ/Πηνελόπη Γερασίμου

Ξεναγήσεις
ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΣ & ΕΒΕ
ΣΗΜΕΙΟ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ:
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΒΕ

13
Δευτέρα - Κυριακή
10.00-11.30*
11.00-12.30
12.00-13.30
16.00-17.30
16.30-18.00
18.00-19.30
18.30-20.00
* Η ξενάγηση των
10.00 πραγματοποιείται
στα Αγγλικά
Έως 25 συμμετοχές
ΠΑΡΚΟ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΑΡΧΟΣ
ΣΗΜΕΙΟ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ:
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Δευτέρα - Κυριακή*
13.00-14.30
* Η ξενάγηση της Πέμπτης
πραγματοποιείται
στα Αγγλικά
Έως 25 συμμετοχές
Διάρκεια ξεναγήσεων:
90'

Θέλετε να γνωρίσετε το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος από κοντά; Το ΚΠΙΣΝ προσφέρει
καθημερινά ξεναγήσεις στο βραβευμένο κτιριακό
συγκρότημα που θα φιλοξενήσει τις νέες εγκαταστάσεις
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) και της Εθνικής
Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ), σχεδιασμένο από το
αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building Workshop.
Ανακαλύψτε τις αίθουσες κοινού αλλά και μερικούς από
τους backstage χώρους των δύο κτιρίων. Επισκεφθείτε τις
αίθουσες προβών, την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος και την
Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, και περιηγηθείτε στο Δημόσιο
Τμήμα της ΕΒΕ, τα ερευνητικά αναγνωστήρια και τους
χώρους αποθήκευσης των βιβλίων.
Επίσης, προσφέρονται καθημερινά ξεναγήσεις στο Πάρκο
Σταύρος Νιάρχος. Ως σύγχρονο έργο Αρχιτεκτονικής
Τοπίου, το νέο Πάρκο της πόλης έχει σχεδιαστεί σύμφωνα
με τις αρχές της αειφορίας και της βιωσιμότητας, σεβόμενο
τα οικοσυστήματα και τις εναλλαγές ενός τόπου σε διαρκή
εξέλιξη. Ένας φιλόξενος και ανοιχτός χώρος, με φυτεύσεις
και χαρακτήρα που αντανακ λούν το μεσογειακό τοπίο, που
μπορείτε να επισκεφθείτε καθημερινά.

Ξεναγήσεις
για ομάδες
Για συλλόγους,
οργανισμούς
& ΜΚΟ

Οι ξεναγήσεις για ομάδες προσφέρονται για εκπαιδευτικούς
συλλόγους, πολιτιστικούς οργανισμούς, ΜΚΟ και
άλλους φορείς ειδικού ενδιαφέροντος. Οι ξεναγήσεις
πραγματοποιούνται κατόπιν συνεν νόησης κάθε Τρίτη
13.00-14.30 και 15.00-16.30, και Κυριακή 13.00-14.30
και 15.00-16.30. Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 216 8091001/2/3
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση tours@snfcc.org.
Για ομάδες 12 έως 25 ατόμων.

Σχολικές
επισκέψεις

Το ΚΠΙΣΝ υποδέχεται τους μαθητές πραγματοποιώντας
εκπαιδευτικά προγράμματα για τάξεις πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα προγράμματα
πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-10.30
και 11.00-12.30. Για δηλώσεις συμμετοχής στα εκπαιδευτικά
προγράμματα του ΚΠΙΣΝ μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας
στο 216 8091005 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
schools@snfcc.org.
Για ομάδες έως 25 παιδιών. Ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων έχει πραγματοποιηθεί από τη μουσειοπαιδαγωγό
Καλλιόπη Κουτρουμπή.

* 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.
* Οι ξεναγήσεις είναι προσβάσιμες σε ΑμεΑ.

Με προεγγραφή στο
SNFCC.org/events
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Χρήσιμες Πληροφορίες

Γίνε Μέλος
του ΚΠΙΣΝ
Οι επισκέπτες του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν
στο Πρόγραμμα Μελών του ΚΠΙΣΝ, υποστηρίζοντας με
τον τρόπο αυτό τη μελλοντική λειτουργία και βιωσιμότητα
του έργου. Οι συνδρομές των Μελών θα συνεισφέρουν
στην υλοποίηση δραστηριοτήτων και προγραμμάτων ειδικά
σχεδιασμένων με βάση την αποστολή του να είναι ανοιχτό
και προσβάσιμο σε όλους, ενώ ταυτόχρονα τα Μέλη θα
έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν ειδικά σχεδιασμένα
προνόμια σε σχέση με τους τρεις βασικούς πυλώνες του:
την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ), την Εθνική Βιβλιοθήκη της
Ελλάδος (ΕΒΕ) και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα
Μελών και τα προσφερόμενα προνόμια, μπορείτε να
αναζητήσετε το σχετικό φυλλάδιο ή να επισκεφθείτε
το www.SNFCC.org/members. Μπορείτε επίσης να
επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στην αποκ λειστική
γραμμή εξυπηρέτησης του Προγράμματος, 216 809 1010
ή με email στο members@snfcc.org.
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Ωράριο

Το χειμερινό ωράριο λειτουργίας, που ισχύει από 1η Νοεμβρίου έως
31 Μαρτίου, είναι: Πάρκο Σταύρος Νιάρχος 06.00-20.00, Στίβος,
Αγορά, Φάρος 06.00 - 00.00, Κέντρο Επισκεπτών 09.00 - 22.00.

Είσοδος

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις με την
αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
Για ορισμένες εκδηλώσεις υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων
και απαιτείται προεγγραφή.

Προσβασιμότητα

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι πλήρως
προσβάσιμο σε όλους, φιλοδοξώντας τα προγράμματα και οι
υπηρεσίες που προσφέρει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων
των επισκεπτών.
Πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες σε άτομα
με αναπηρία:
• Όλες οι είσοδοι είναι προσβάσιμες σε ΑμεΑ.
• Το ΚΠΙΣΝ διαθέτει golf cart και αναπηρικά αμαξίδια για την
εσωτερική μετακίνηση ατόμων με αναπηρία.
Οι ενδιαφερόμενοι, με σειρά προτεραιότητας, μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τα παραπάνω, με την προσκόμιση της
ταυτότητάς τους, είτε στην Υποδοχή του ΚΠΙΣΝ, είτε στο
Κέντρο Επισκεπτών. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας,
μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 216 			
8091001/2/3.
• Το ΚΠΙΣΝ διαθέτει θέσεις στάθμευσης για ΑμεΑ στο ισόγειο
του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων. Η είσοδος του πάρκινγκ
βρίσκεται στην οδό Πεισιστράτου 1.
• Ο χώρος του Στίβου είναι προσβάσιμος σε ΑμεΑ.
• Στο Κέντρο Επισκεπτών, στο Κιόσκι και στην Αγορά υπάρχουν
διαθέσιμα WC για άτομα με αναπηρία.
• Οι ανελκυστήρες στα κτίρια του ΚΠΙΣΝ είναι προσβάσιμοι
σε όλους.
• 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.
• Οι οργανωμένες ξεναγήσεις που προσφέρονται στα κτίρια
της ΕΛΣ και της ΕΒΕ είναι προσβάσιμες σε ΑμεΑ. Για
περισσότερες πληροφορίες και για να οργανώσετε τη συμμετοχή
σας σε μια ξενάγηση καλέστε στο 216 8091001/2/3.
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Χρήσιμες Πληροφορίες

Κατοικίδια

Κατοικίδια εισέρχονται στον χώρο μόνο με τη συνοδεία του ιδιοκτήτη
τους, ο οποίος οφείλει να τα έχει υπό την εποπτεία του καθ’ όλη
τη διάρκεια παραμονής τους στον χώρο και να μεριμνά για την
καθαριότητα του χώρου. Η πρόσβαση των κατοικιδίων, απαγορεύεται
στο Ξέφωτο και τον Λαβύρινθο καθώς και στους παιδότοπους.

Wi-Fi

Σε όλους τους χώρους του ΚΠΙΣΝ διατίθεται δωρεάν WiFi.
Tο όνομα του δικτύου είναι SNFCC-FREE-WIFI.

Ψηφιακές
υπηρεσίες

Το ΚΠΙΣΝ προσφέρει δωρεάν χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
με δυνατότητα πρόσβασης στο internet. Επιπλέον, μέσω της
πλατφόρμας www.pressreader.com οι επισκέπτες, χρησιμοποιώντας
είτε τους σταθερούς υπολογιστές είτε δικές τους συσκευές, έχουν
πρόσβαση σε περισσότερα από 5.000 περιοδικά και εφημερίδες σε
ψηφιακή μορφή. Ο κατάλογος περιλαμβάνει περιεχόμενο από 100
διαφορετικές χώρες σε 60 διαφορετικές γλώσσες. Οι υπολογιστές
βρίσκονται στο ισόγειο της ΕΒΕ, και ελπίζουμε η υπηρεσία αυτή να
αποτελέσει μια πλατφόρμα καθημερινής ενημέρωσης, διασκέδασης
αλλά και έμπνευσης για τους επισκέπτες μας.

Εστίαση

Για την άμεση εξυπηρέτηση των επισκεπτών, λειτουργούν στους
εξωτερικούς χώρους του ΚΠΙΣΝ προσωρινά καντίνες, ενώ σε
μεταγενέστερο χρόνο θα λειτουργούν, σε μόνιμη βάση, εστιατόριο
και καφέ.

Κάπνισμα

Βάσει της σχετικής οδηγίας της περιβαλλοντικής πιστοποίησης
LEED, το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στους κλειστούς χώρους του
ΚΠΙΣΝ, καθώς και σε απόσταση 8μ. από τα εξωτερικά ανοίγματα των
κτιρίων. Στους λοιπούς ανοιχτούς χώρους του ΚΠΙΣΝ το κάπνισμα
δεν απαγορεύεται. Ωστόσο, ο σεβασμός προς το περιβάλλον και η
προώθηση του υγιεινού τρόπου ζωής παραμένουν βασικές αξίες στις
οποίες έχει αναπτυχθεί το ΚΠΙΣΝ. Στο πλαίσιο αυτό ενθαρρύνουμε
τους επισκέπτες να απολαύσουν το Πάρκο χωρίς να καπνίσουν
κατά τη διάρκεια παραμονής τους στους χώρους του. Σε περίπτωση
που οι επισκέπτες επιθυμούν να καπνίσουν, παρακαλούνται να
σεβαστούν τον χώρο και να χρησιμοποιούν τα σταχτοδοχεία
δαπέδου που έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή.
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Πράσινη
Διαχείριση

Το ΚΠΙΣΝ κατέκτησε την πλατινένια Πιστοποίηση LEED ως Πράσινο
Κτίριο, την υψηλότερη δυνατή διάκριση για περιβαλλοντικά και
βιώσιμα κτίρια. Η διάκριση πιστοποιήθηκε από το Αμερικανικό
Συμβούλιο Πρασίνων Κτιρίων (U.S. Green Building Council –
USGBC), τον οργανισμό που ανέπτυξε το κορυφαίο διεθνές
σύστημα πιστοποίησης πρασίνων κτιρίων LEED. Το σύστημα παρέχει
πιστοποίηση ότι ένα κτίριο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί
με βάση τις αρχές της αειφόρου δόμησης, με περιβαλλοντικά
καινοτόμες πρακτικές αποσκοπώντας στην εξοικονόμηση ενέργειας,
την ορθολογική χρήση του νερού, τη μείωση των εκπομπών CO2,
τη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος, την
ορθολογική διαχείριση των πόρων και την αντιμετώπιση των
επιπτώσεών τους. Η πλατινένια πιστοποίηση αποτελεί μια μοναδική
διάκριση η οποία επιτυγχάνεται μέσα από μια ιδιαίτερα απαιτητική
διαδικασία. Η πλατινένια πιστοποίηση του ΚΠΙΣΝ αποτελεί την
πρώτη διάκριση αυτού του είδους για πολιτιστικό έργο τέτοιας
κλίμακας στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
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Ειδικές
Εκδηλώσεις

Σταθερές
Δραστηριότητες

Σάββατο 4/2

Δευτέρα - Κυριακή
Εκθέσεις
06.00-00.00

21.00

Culture Jam feat. Mala
ΦΑΡΟΣ (σελ. 6)
Τρίτη 14/2
Love Central
19.30

Χαμένοι στη Μετάφραση
ΦΑΡΟΣ (σελ. 18)
21.00

The Wedding Singers

Έκθεση Φωτογραφίας
Γιάννη Μπεχράκη
Κύπελλο Σπύρου Λούη
ΥΠΟΔΟΧΗ (σελ. 26, 27)

Οι εκδηλώσεις με * απαιτούν προεγγραφή

Εκδηλώσεις
Δραστηριότητες για παιδιά

στο SNFCC.org/events

Δραστηριότητες για ενήλικες

Παρασκευή

Παρασκευή

Τετάρτη & Παρασκευή

15.00-17.00

11.00-12.30

19.30-20.30

Σάββατο & Κυριακή*
14.30-17.00

Καγιάκ στο Κανάλι*
(για παιδιά 12+ & ενήλικες)
*εκτός από Κυριακή 12/2

Πρόγραμμα Αερόβιας
Προπόνησης

Internet of Things

ΦΑΡΟΣ (σελ. 39)

ΣΤΙΒΟΣ (σελ. 42)

(σελ. 48)

Δευτέρα-Παρασκευή*

Δευτέρα

11.00-12.00, 13.00-14.00

07.00-10.00 & 18.30-21.30

Ξεναγήσεις

Τρίτη

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι*
(ενήλικες από 17+)

11.00-12.00 (για αρχάριους)
18.00-19.00 (για αρχάριους που
έχουν παρακολουθήσει μαθήματα στο
ΚΠΙΣΝ)

Πληροφορίες (σελ. 52)

16.30-18.00

KAΝΑΛΙ (σελ. 40)

Σύμβουλος άσκησης,
βελτίωσης υγείας και
ευεξίας

Δευτέρα - Κυριακή

(για παιδιά 5-8 ετών)

*εκτός από Κ.Δευτέρα 27/2
ΣΤΙΒΟΣ (σελ. 43)

ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ
Σάββατο

Δευτέρα

11.00-12.30
(για παιδιά 9-12 ετών)

Παρασκευή

Τετάρτη

ΞΕΦΩΤΟ

18.00-19.30

18.30 – 20.30

Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι*

Παίζω και Μαθαίνω

Yoga στο Πάρκο

Πέμπτη

KAΝΑΛΙ (σελ. 28)

(σελ. 30)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (σελ. 40)

Κυριακή 26/2

Πέμπτη

Κυριακή

Δευτέρα

11.00

16.30-18.00 (για παιδιά 5-8 ετών)

11.00-12.30

08.00-09.00

Αποκριά

Σάββατο

ΞΕΦΩΤΟ (σελ. 22)

11.00-12.30 (για παιδιά 9-12 ετών)

Καθαρά Δευτέρα 27/2

Πρόγραμμα
Ψυχοκινητικής Αγωγής

11.00-18.00

ΞΕΦΩΤΟ (σελ. 28)

Δικό σας!
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
ΕΛΣ /ΑΓΟΡΑ / ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
/ ΦΑΡΟΣ / ΠΑΡΚΟ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΑΡΧΟΣ (σελ. 20)

09.00-10.00 (για παιδιά 6-9 ετών)
10.00-11.00 (για παιδιά 9-12 ετών)
12.00-13.00
(για εφήβους 12-17 ετών)

Κούλουμα στο Πάρκο
ΞΕΦΩΤΟ (σελ. 24)

ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΒΕ

Σάββατο & Κυριακή

Σάββατο & Κυριακή
18.00

18.00-20.00

Εργαστήρι
Παραδοσιακών Χορών

KAΝΑΛΙ (σελ. 30, 41)

ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (σελ. 18)
Πέμπτη 23/2

Τετάρτη

Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή
16.30-17.15 (για παιδιά 6-12 ετών)

Στίβος για παιδιά
ΣΤΙΒΟΣ (σελ. 29)

Οι Κηπουροί του Πάρκου
(για παιδιά 5-9 ετών)
ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ (σελ. 32)

18.00-19.30

18.30-20.30

Κηπουρική για ενήλικες
(τμήμα αρχαρίων)

Δευτέρα*

Τετάρτη & Παρασκευή

18.30-20.30

Mat Pilates

11.30-12.30

*εκτός από Πέμπτη 23/2 και

Μαμά και Παιδί
(για παιδιά 3 ετών & τους
γονείς τους)

Κ.Δευτέρα 27/2

Μαθήματα Υπολογιστή
(για άτομα 65+)
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ (σελ. 49)

Τρίτη

18.30-19.30

Κυριακή *

Τετάρτη, Παρασκευή
11.00-12.00 (για αρχάριους που
έχουν παρακολουθήσει μαθήματα στο
ΚΠΙΣΝ)

MULTIMEDIA ROOM EBE (σελ. 44)

Τετάρτη & Πέμπτη*

08.00-09.00

Τρίτη, Πέμπτη
11.00-12.00 (για αρχάριους που
έχουν παρακολουθήσει μαθήματα στο
ΚΠΙΣΝ)

Κηπουρική για ενήλικες
(τμήμα προχωρημένων)

17.30-19.30

Εργαστήρια για όσους
ξεχνούν λίγο ή πολύ
MULTIMEDIA ROOM ΕΒΕ (σελ. 51)

*εκτός από 27/2
MULTIMEDIA ROOM EBE (σελ. 44)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (σελ. 41)
Πέμπτη*

*εκτός από Κυριακή 26/2

18.00-20.00

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ (σελ. 33)

Ψηφιακό Βιογραφικό
*εκτός από 23/2

Σάββατο
12.00-13.00 (για παιδιά 4-12 ετών)

ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΒΕ
(σελ. 48)

Yoga για παιδιά
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (σελ. 29)
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Ημερολόγιο
Φεβρουάριος 2017

Οι εκδηλώσεις με * απαιτούν προεγγραφή

Εκδηλώσεις
Δραστηριότητες για παιδιά

στο SNFCC.org/events

Δραστηριότητες για ενήλικες

Πέμπτη 2/2

Δευτέρα 6/2

21.00 | Music Escapades

Πέμπτη 16/2

20.00 | Park Your Cinema

18.30-20.30 |Φωτογραφία

18.30-19.30 | Εργαστήριο Ιδεών

Tareq

18.30-20.30 |Φωτογραφία

Λόλα (1964)

17.00-20.00

Η Φωτογραφία και η
σχέση της με τις άλλες
μορφές τέχνης

Πώς να επιλέξω το
επάγγελμά μου

ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (σελ. 9)

Η Φωτογραφία και η
σχέση της με τις άλλες
μορφές τέχνης

ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΛΣ (σελ. 15)

Ελεύθερη Δημιουργική
Απασχόληση – Απόκριες

Δευτέρα 20/2

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ (σελ. 35)

ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (σελ. 46)

18.30-20.30 | Εργαστήριο Ιδεών

21.00 | Music Escapades

Αναζήτηση εργασίας
στην Ελλάδα και το
εξωτερικό

ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (σελ. 11)

ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (σελ. 50)

ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (σελ. 46)
Τρίτη 7/2
Παρασκευή 3/2

18.30-20.30 |Φύση

Φωτεινό Φυτολόγιο

Κομποστοποίηση στο
αστικό περιβάλλον

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ (σελ. 37)

ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (σελ. 45)

18.00-20.00 | Tech Freaks Lab

Κυριακή 12/2
11.00-13.00 | Social Ballroom

Social Ballroom: Salsa
ΦΑΡΟΣ (σελ. 38)
11.30-13.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

Παρασκευή 17/2

Ο κόσμος του
Χούλα Χουπ

18.00-20.00 | Tech Freaks Lab

ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ (σελ. 31)

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ (σελ. 37)

Φωτεινό Φυτολόγιο

14.30-17.00 | Αθλητισμός και Ευεξία
Σάββατο 4/2

Τετάρτη 8/2

17.30-19.30 | Αρχιτεκτονική

18.00-20.00

Γνωριμία με την
Αρχιτεκτονική

Κωπηλατικοί Αγώνες
Επίδειξης στο Κανάλι

Δωρεά μυελού οστών

ΚΑΝΑΛΙ (σελ. 42)

ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (σελ. 51)

18.00 | Park for Kids

Πέμπτη 9/2

Τα Τερατοκουτάκια
(2014)

Mala

18.30-20.30 |Φωτογραφία

ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΛΣ (σελ. 16)

ΦΑΡΟΣ (σελ. 6)

Η Φωτογραφία και η
σχέση της με τις άλλες
μορφές τέχνης

20.00 | Park Your Cinema

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ (σελ. 36)
21.00 | Culture Jam

Κυριακή 5/2
11.00-13.30

Park Games
ΣΤΙΒΟΣ, ΞΕΦΩΤΟ (σελ. 31)
18.00 | Park for Kids

Η ιστορία του Ντεσπερό
(2008)

ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (σελ. 46)

Η φωνή της καρδιάς
(1943)
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΛΣ (σελ. 14)

ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΛΣ (σελ. 14)

Παρασκευή 10/2

Τρίτη 14/2

18.00-20.00 | Tech Freaks Lab

18.30-20.30 |Φύση

Anima Books
MULTIMEDIA ROOM ΕΒΕ (σελ. 37)

ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΛΣ (σελ. 16)
20.00 | Park Your Cinema

Εκείνες που δεν πρέπει
να αγαπούν (1951)

Κομποστοποίηση στο
αστικό περιβάλλον
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (σελ. 45)

Σάββατο 11/2
11.00-15.00 | Δημιουργούμε
Όλοι μαζί Τέχνη

Τετάρτη 15/2

Η Φάρμα των Ζώων
ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ (σελ. 32)

Διάλεξη για τις
μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ

17.30-19.30 | Αρχιτεκτονική

ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (σελ. 50)

Γνωριμία με την
Αρχιτεκτονική
ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ (σελ. 36)

18.00-20.00 | Εργαστήριο Ιδεών

Σάββατο 18/2
11.30-13.30 | Παιδικά Εργαστήρια

Χειροποίητα κοστούμια
από χαρτί!

ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (σελ. 50)

18.30-20.30 |Φύση

Κομποστοποίηση στο
αστικό περιβάλλον
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (σελ. 45)

Τετάρτη 22/2

Comedia dell’arte

16.00-18.00 | Αθλητισμός και Ευεξία

ION

Μαθήματα Πρώτων
Βοηθειών
MULTIMEDIA ROOM ΕΒΕ (σελ. 43)

Σχήματα και χρώματα
στον ουρανό
ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ (σελ. 35)
17.00-20.00

Ελεύθερη Δημιουργική
Απασχόληση – Απόκριες
18.00 | Park for Kids

Μπάτε σκύλοι αλέστε
(2016)
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΛΣ (σελ. 17)
20.00 | Park Your Cinema

ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (σελ. 10)

Ιστορία μιας ζωής (1965)
Παρασκευή 24/2

Κυριακή 19/2

17.00-20.00

11.30-13.00 | Χορός

Ελεύθερη Δημιουργική
Απασχόληση – Απόκριες

Εργαστήρι χορού με
χούλα χουπ
για ενήλικες

Κυριακή 26/2

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ (σελ. 35)

17.00-20.00 | Παιδικά Εργαστήρια

21.00 | Music Escapades

Melorman

11.30-13.30 | Παιδικά Εργαστήρια
Τρίτη 21/2

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ (σελ. 33)

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ (σελ. 34)

Σάββατο 25/2

ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΛΣ (σελ. 15)

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ (σελ. 35)
18.00-20.00 | Tech Freaks Lab

ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ (σελ. 39)

Anima Books

17.00-20.00 | Εργαστήρια για
ενήλικες

MULTIMEDIA ROOM ΕΒΕ (σελ. 37)

Εργαστήριο
βενετσιάνικης μάσκας
ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΒΕ (σελ. 47)
18.00 | Park for Kids

Ένας σκίουρος σούπερ
ήρωας (2014)
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΛΣ (σελ. 17)

60
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Χάρτης

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

Ν ΟΣ
Σ Ε ΙΔ Ω

Α ΡΧ
Ν ΑΥ

22

ΟΥ

Σ Α Χ ΤΟ

17

ΣΗ

ΥΡΗ

Β ΟΤ

16
3
15

14

ΙΣ Τ
Π Ε ΙΣ

i

ΡΑΤΟ

20

Ξέφωτο

2

Πευκώνας

3

Νότια Μονοπάτια

4

Λαβύρινθος

5

Υπαίθρια Όργανα Γυμναστικής

16

Φάρος

6

Στίβος

17

Πανοραμικά Σκαλιά

7

Δυτικά Μονοπάτια

18

Κανάλι

8

Παιδική Χαρά

19

Εσπλανάδα

9

Περίπτερο

20

Υποδοχή ΚΠΙΣΝ

10

Πίδακες Νερού

21

Υπαίθριο Πάρκινγκ

11

Μουσικός Κήπος

Νότιος Τοίχος ΕΛΣ

12

Μεσογειακός Κήπος

Καντίνες

Υ

P

WC

1

21

Εθνική Βιβλιοθήκη
της Ελλάδος

14

Αγορά
Εθνική Λυρική Σκηνή

Κέντρο Επισκεπτών

13
4
5

18
WC

19

Οι είσοδοι που
είναι διαθέσιμες
για την πρόσβαση
των επισκεπτών
είναι οι
ακόλουθες:

•
•
•
•
•

Shuttle
bus

Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης προς και από το ΚΠΙΣΝ
προσφέρεται καθημερινά δωρεάν μεταφορά των επισκεπτών
με τη χρήση μικρού ιδιωτικού λεωφορείου (shuttle bus). Το
λεωφορείο ξεκινά από την πλατεία Συντάγματος (στη συμβολή
της με την οδό Ερμού), πραγματοποιεί στάση στον σταθμό
Συγγρού - Φιξ (επί της Λ. Συγγρού) και καταλήγει στη νότια
πλευρά του Καναλιού του ΚΠΙΣΝ (κοντά στο κτίριο της ΕΛΣ)
και αντίστροφα. Για το αναλυτικό πρόγραμμα των δρομολογίων
παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ στην
κατηγορία Πρόσβαση.

ΜΜΜ

Από το κέντρο της Αθήνας: B2, 550 (Στάση Ωνάσειο)
Από Γλυφάδα: Α1 (Στάση Δέλτα), Α3 (Στάση Αγ. Ανάργυροι), Β2
(Στάση Ευγενίδειο), Τ3-τραμ (Στάση Τζιτζιφιές)
Από Πειραιά: Α1, Β1 (Στάση Τζιτζιφιές), 229 (Στάση Ωνάσειο)

Parking

To parking, χωρητικότητας 1.000 θέσεων, λειτουργεί προσωρινά
χωρίς χρέωση, ενώ σε δεύτερο χρόνο προβλέπεται να υπάρχει
αντίτιμο. Οι ώρες λειτουργίας του parking είναι από τις 06.00
έως τις 00.00.

Ευριπίδου & Δοϊράνης (είσοδος για το Κέντρο Επισκεπτών)
Ευριπίδου & Ηρακλέους
Ευριπίδου & Δημοσθένους (είσοδος για τον Στίβο)
Πεισιστράτου & Σαχτούρη (είσοδος για τον χώρο στάθμευσης)
Εσπλανάδα

Δημοτικό
Πάρκο

7

1

Καλλιθέας

12

6

ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ

8

2

9

11

(Υπόγεια

KE

Διάβαση

i

Πεζών)

WC

10
WC
WC

ΕΥ ΡΙ Π ΙΔ

Υ
ΡΟ
Π ΝΗ
Μ ΣΩ
Α
Λ ΑΤ
Κ

ΟΥ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

ΔΟΪΡΑΝΗΣ

ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ
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Διοργάνωση:
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Με την αποκλειστική δωρεά:
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