
Όταν άνοιξε το Κέντρο 
Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος επι-
βεβαίωσε μέχρι κεραίας 

τις αρχικές προσδοκίες των δημιουρ-
γών του. Η συμβολή του στον επανα-
προσδιορισμό του δημόσιου χώρου, 
στην ανάδειξη της βιωσιμότητας και 
της αρχιτεκτονικής υπήρξε καίρια 
ενώ αναμφισβήτητα αποτελεί πλέον 
το κορυφαίο διαπλαστικό κέντρο, με 
πλήθος πολιτιστικών, εκπαιδευτικών,  
αθλητικών, περιβαλλοντικών και ψυ-

χ α γ ω γ ι κ ώ ν 
εκδηλώσεων 
και δράσεων.
Κατά τη δι-
άρκεια της 
π ε ρ ι ό δ ο υ 
του ανα-
γ κ α σ τ ι κ ο ύ 
ε γ κ λ ε ι σ μ ο ύ 
φροντίζει να 
φτάνει κοντά 

σε όσους το αγαπούν και το έχουν 
ανάγκη μέσα από το πρόγραμμα 
#snfccAtHome. Αυτή την εβδομάδα 
και συγκεκριμένα από την Τρίτη 28 
Απριλίου στις 18:00, στο πλαίσιο του 
κύκλου «Αναγνώσεις», η Όλια Λαζα-
ρίδου, μια από τις πιο σημαντικές ηθο-
ποιούς του «θεάτρου λόγου», διαβάζει 
το εμβληματικό παιδικό μυθιστόρημα 

της Άλκης Ζέη «Το καπλάνι της βιτρί-
νας»,  σε σκηνοθετική επιμέλεια του 
Γιώργου Νανούρη. Την ανάγνωση 
συνοδεύουν υπέροχα, πρωτότυπα ζω-
γραφικά έργα του εικαστικού Αλέκου 
Λεβίδη, καθώς και πρωτότυπη μου-
σική του καταξιωμένου συνθέτη Δη-
μήτρη Μαραγκόπουλου. Τη σκυτάλη 
κατόπιν παίρνει ο Ακύλλας  Καραζή-
σης, ένας από τους σημαντικότερους 
Έλληνες ηθοποιούς και σκηνοθέτες, 
ο οποίος διαβάζει την «Αρχιτεκτο-
νική της σκόρπιας ζωής», του Νίκου 
Γαβριήλ Πεντζίκη, ενός από τους ση-
μαντικότερους λογοτέχνες του δεύτε-
ρου μισού του 20ου αιώνα (Τετάρτη 
29/04 στις 19:00)
Ανάμεσα από τις υπόλοιπες εκδηλώ-
σεις ξεχώρισα επίσης τα διαδικτυα-
κά προγράμματα του Κέντρου  Πο-
λιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
(#snfccAtHome), Yoga, Pilates και Tai 
Chi, τα οποία σχεδιάζει και υλοποιεί 
η ΑΜΚΕ Αναγέννηση & Πρόοδος. 
(Mat Pilates, κάθε Τρίτη & Πέμπτη 
στις 09:00, Yoga, κάθε Τετάρτη & 
Παρασκευή στις 09:00 και Tai Chi, 
κάθε Σάββατο στις 09:00).
Η εβδομάδα θα πλημμυρίσει μουσική 
με την ηχογραφημένη συναυλία-αφι-
έρωμα στον Λουκιανό Κηλαηδόνη 
την Παρασκευή 01/05 στη 13:00, 
αλλά και τις ηχογραφημένες συναυλί-

ες του «Μαρία Μανουσάκη Quartet» 
την Τρίτη 28/04 στις 20:00 και των 
«Κυριάκος Σφέτσας & Greek Fusion 
Orchestra» την Πέμπτη 30/04  στις 
20:00.
Ο νέος κύκλος live συναυλιών, 
#snfccAtHome: music συνεχίζεται, 
επίσης,  με τη ζωντανή συναυλία του 
κορυφαίου πιανίστα και διακεκριμέ-
νου συνθέτη Σταύρου Λάντσια, να 
πραγματοποιείται  το Σάββατο 02/05 
στις 20:00.
Τέλος, στο Θεατρικό Αναλόγιο του 
ΚΠΙΣΝ, την Κυριακή 03/05 στις 
19:00, η Λυδία Φωτοπούλου και ο 
Χρήστος Λούλης ζωντανεύουν «Τα 
Κύματα», το αριστούργημα της Βιρ-
τζίνια Γουλφ, σε μια ηχογραφημένη 
ανάγνωση υπό τη σκηνοθετική επι-
μέλεια του Δημήτρη Καραντζά. Συν-
δεθείτε διαδικτυακά και καλή διασκέ-
δαση!

T H E  T R E N D L E T T E R

#ΜένωΣπίτι
#snfccAtHome: Oι εκδηλώσεις αυτή την εβδομάδα

                        By
                  Γιώτα       
       Παναγιώτου

soposh@notice.gr


