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ΓΓνώρισε
ένα νέο κόσμο

πολιτισμού και γνώσης!

Συνοδεία παιδιών
Για τις εκδηλώσεις "Το Παλιόπαιδο", 

"Απ' τα μικρά και ταπεινά προκύπτουν τα μεγάλα"
και για τη συναυλία με τους Burger Project,

τα παιδιά υποχρεωτικά θα πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα.

Σύμβουλος Προγραμματισμού: Κάτια Παπασπηλιοπούλου

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr
Πρόσβαση με το Μετρό από τη στάση Πανεπιστήμιο

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΠλατεΠλατεία α Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 γ. Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Aθήνα θήνα 

Τηλ.:Τηλ.: 210 3221 91210 3221 917 Ε-mail:Ε-mail: 150xronia@lsparnas.gr150xronia@lsparnas.gr

www.lsparnas.gr/150xronia, www.lsparnas.gr/150xronia, fsparnassosfsparnassos

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

από 8 ετών

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

6-10 ετών

ΣάββατοΣάββατο 21.121.11
έναρξη: έναρξη: 11:0011:00

Κυριακή 22.1Κυριακή 22.11
11:00-12:3011:00-12:30
εισιτήριο: 7€

γενική είσοδος: 7€

Με την Κατερίνα Σπυροπούλου
χορεύτρια - χορογράφο

Τα παιδιά ξεναγούνται με χαρτί και μολύβι στους διάφορους χώρους 
του Παρνασσού. Με κινήσεις και στάσεις του σώματός τους, 
ζωντανεύουν τα σκίτσα τους. 

Μια φορά κι έναν καιρό τέσσερα παιδιά αποφάσισαν ότι κάτι έπρεπε 
να κάνουν... τέσσερα νεαρά αγόρια συνωμότησαν για καλό σκοπό...  
τέσσερα αδέρφια ξεκίνησαν τη δικιά τους περιπέτεια...κι όπως συχνά 
συμβαίνει με τα αληθινά παραμύθια ακολουθώντας το όνειρό τους 
δημιούργησαν έναν ολόκληρο κόσμο! 

Η προφορική αφηγήτρια Σάσα Βούλγαρη δημιουργεί ένα πρόγραμμα για 
τον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσό. Αληθινά περιστατικά, αποσπάσματα 
από έργα σπουδαίων λογοτεχνών που πέρασαν από τους χώρους του, 
όπως οι ∆ροσίνης, Παλαμάς, Παπαδιαμάντης, Πολέμης, Βιζυηνός και άλλοι, 
μαζί με μύθους και παραμύθια φέρνουν κοντά μας μια εποχή μακρινή 
αλλά... όχι και τόσο! 

Σχεδιασμός προγράμματος, αφήγηση, 
στοιχεία τραγουδιού: Σάσα Βούλγαρη 

Απ’ τα μικρά 
και ταπεινά 
προκύπτουν τα μεγάλα
ΑΦΗΓΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΣΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ

Παιχνίδια
χορού και κίνησης
ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

8-12 ετών

Με την ομάδα Playroom ΣάββατοΣάββατο 28.28.11
11:00-12:3011:00-12:30
εισιτήριο: 7€

Kυριακή Kυριακή 29.1129.11
έναρξη: έναρξη: 11:0011:00
γενική είσοδος: 7€

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Τα παιδιά ξεναγούνται στην αίθουσα
συναυλιών του Παρνασσού και
αναλύουν τα στοιχεία που συνθέτουν 
έναν τέτοιο χώρο. Χρησιμοποιώντας 
τη φαντασία τους και με διάφορα υλικά 
κατασκευάζουν το δικό τους συναυλιακό χώρο σε μια αυτοσχέδια μακέτα. 
Το κάθε παιδί θα χρησιμοποιήσει από ένα κουτί το οποίο θα περιέχει ό,τι 
χρειάζεται για να κατασκευάσει τη δική του φανταστική σκηνή. 

Οι Burger Project, το συγκρότημα 
που προσαρμόζεται σαν χαμαιλέοντας 

σε κάθε διαφορετική συνθήκη,  
ετοίμασε μία ακόμα διαδραστική 

παιδική παράσταση στην αίθουσα 
συναυλιών του Παρνασσού 

για το καλωσόρισμα των Χριστουγέννων! 

Η δημιουργική παρουσίαση των οργάνων και ο ρόλος τους 
σε ένα μουσικό συγκρότημα, ο αυτοσχεδιασμός, 

οι πολλαπλές δυνατότητες της φωνής είναι κάποια 
από τα δρώμενα που θα δώσουν ερεθίσματα 

και θα διεγείρουν τη φαντασία. 

Η ζωντανή μουσική, ο χορός και το τραγούδι
θα διασφαλίσουν ότι θα περάσουμε όλοι καλά!

Eλάτε να
κατασκευάσουμε μαζί 
ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΥΣ 
ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ



Σάββατο 7.11Σάββατο 7.11

Σάββατο 7.Σάββατο 7.11
11:00-12:3011:00-12:30

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

6-12 ετών

εισιτήριο: 7€

εισιτήριο: 7€
11:00-12:011:00-12:00 | 12:00-13:0012:00-13:00

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

6-12 ετών

Με την Κάτια Παπασπηλιοπούλου
μουσειοπαιδαγωγό

Παιχνίδι
μυστηρίου
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ
ΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ

Με τη Μυρτώ Πίγκου-Ρεπούση,
θεατροπαιδαγωγό (∆ρ Εκπαιδευτικού Θεάτρου/∆ράματος)

Ένα αίνιγμα βρίσκεται καλά κρυμμένο 
στο υπέροχο κτήριο του Παρνασσού… 
Λύνοντας γρίφους και περνώντας από κάποιες δοκιμασίες, 
τα παιδιά ανακαλύπτουν σημαντικά στοιχεία για το κτήριο, 
την αρχιτεκτονική του και την ιστορία 
των 150 χρόνων που πέρασαν. 

Παίζοντας
με τη ζωγραφική
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ

Με αφορμή τη μεγάλη αναδρομική έκθεση του Γιώργου Μπουζιάνη 
που έγινε το 1949 στην αίθουσα του Παρνασσού, 
τα παιδιά ανακαλύπτουν το έργο του ζωγράφου, αλλά και 
τον Παρνασσό που του έδωσε την ευκαιρία να εκθέσει τα έργα του. 
Μέσα από μια δραματοποίηση των έργων του,
τα παιδιά έρχονται πιο κοντά στα συναισθήματά τους.

ΣάββατοΣάββατο 14.14.11
11:00-12:30
εισιτήριο: 7€

0300 12:31200011:01:0 :: 1111:00 122 000 12:30
εισιτήριο: 7εισ ριο €

ΣάββατοΣάββατο 14.14.11
 Κυριακή   Κυριακή  22.22.11

11:30-15:0011:30-15:00
εισιτήριο: 10€

Με τη Μαριλένα Κουβίδη, αρχιτέκτονα
και την Κάτια Παπασπηλιοπούλου, μουσειοπαιδαγωγό

ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 

15+ ετών

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

6-12 ετών

Παρουσίαση της ζωής και 
του έργου του μεγάλου Έλληνα 
ζωγράφου, προδρόμου του Mοντερνισμού
μέσα από τα ίδια του τα έργα. 

Τα παιδιά παρακολουθούν μία προβολή και παίρνουν μέρος 
διαδραστικά σε μία συζήτηση πάνω στα έργα. 
Μέσα από την τεχνολογία του 3D mapping επιλεγμένα έργα του 
ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια των παιδιών.

Ακολουθεί σχετική εικαστική δραστηριότητα όπου τα παιδιά εμπνέονται 
από τον ζωγράφο, για να κάνουν το δικό τους έργο. 

ΔΟΜΗΝIΚΟΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή EL GRECO 

και μοντέρνα 
ζωγραφική 

Οι συμμετέχοντες θα ξεκινήσουν 
την αρχιτεκτονική τους παρατήρηση 
και περιήγηση από το κτήριο του Παρνασσού. 

Έχοντας πάρει οδηγίες από την αρχιτέκτονα Μαρία Ζαχαριάδου και έχοντας 
επιλέξει την ατομική τους «λέξη- έννοια-κλειδί» θα διανύσουν μαζί της 
μια συγκεκριμένη επιλεγμένη διαδρομή στο κέντρο της Αθήνας. 
Η διαδρομή τελειώνει με επιστροφή στον Παρνασσό, 
όπου θα επεξεργαστούν το υλικό τους και τέλος θα κατασκευάσουν 
ένα χάρτινο ανάγλυφο, αποτυπώνοντας και επικοινωνώντας 
τα ευρήματα και τις ιδέες τους.

Στο τέλος της εκδήλωσης 
θα δoθεί βεβαίωση παρακoλούθησης. 
Τα έργα θα εκτεθούν και θα ακολουθήσει βράβευση.

Aρχιτεκτονική 
στην πόλη

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Το παλιόπαιδο
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΕΑΤΡ ΚΗ Π ΡΑΣΤΑΣΗ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

από 8 ετών

Το παλιόπαιδο είναι η ιστορία ενός παιδιού συνηθισμένου σαν όλα 
τα παιδιά και ξεχωριστού σαν κάθε παιδί. Την ιστορία ενός παιδιού 
που μεγάλωνε φορώντας την γκρίζα θλίψη ενός δανεικού παλτού 
που του έπεφτε μεγάλο. Όλοι το φώναζαν Παλιόπαιδο – ίσως 
επειδή ήταν το πιο φτωχό και θλιμμένο απ’ όλα τα παιδιά. 
Κάποια στιγμή λοιπόν αποφάσισε πως, αν σε λένε Παλιόπαιδο, 
πρέπει και να γίνεις. Όμως, είσαι στ’ αλήθεια… παλιόπαιδο; 

Μια ιστορία εμπνευσμένη από τη ζωή των μουσικών του El Sistema 
και της διεθνούς φήμης συμφωνικής ορχήστρας «Bolivar» 
της Βενεζουέλας. Μια ιστορία για την πίστη στον άνθρωπο και 
στον ανθρωπισμό. Μια ιστορία για τη δύναμη της τέχνης και 
του πολιτισμού ενάντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Η παράσταση είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Αγγελικής 
∆αρλάση, η οποία θα παρίσταται στην εκδήλωση.

Με την Ομάδα Τέχνης Πάροδος

Ερμηνεύουν: 

Χριστίνα Ανδρικοπούλου, Ελένη Βασιλονικολού, 
Γιώργος Μενεγάκης, Γιάννης Μπρουκλόγιαννης, 
Αναστασία Σαμαρτζή, Μιχάλης Σαχάς, Λεωνίδας Τσαγανός. 

Κίνηση: Σοφία ∆ράκου 

Στίχοι: Χριστίνα Ανδρικοπούλου 

Μουσική: Γιώργος Μενεγάκης 

Σκηνοθεσία: Ηλίας Πίτσικας

Κυριακή 15.Κυριακή 15.11
έναρξηέναρξη: 11:00: 11:00

γενική είσοδος: 7€

θέατρο

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 5

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός γιορτάζει φέτος 
το Νοέμβριο τα 150 χρόνια από την ίδρυσή του 
με μια σειρά εκδηλώσεων που αναδεικνύουν 
την κληρονομιά του και σηματοδοτούν το επόμενο βήμα 
της πολιτιστικής και κοινωνικής δράσης του.

Με μία ευρεία ποικιλία εικαστικών, μουσικών, 
λογοτεχνικών αλλά και παιδικών εκδηλώσεων, 
που συνθέτουν το πρόγραμμά του, ανοίγει 
τις πόρτες του για να υποδεχτεί μικρούς και μεγάλους 
σε ένα ταξίδι γνωριμίας του αρχαιότερου φιλολογικού
συλλόγου στην Ελλάδα και συνδιαμόρφωσης 
της επόμενης μέρας του.

Ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, ακόμα και 
στις σκοτεινότερες εποχές της ελληνικής ιστορίας, 
έβρισκε τον τρόπο να φωτίζει με τη δράση του
την καθημερινότητα της σύγχρονης Αθήνας. 

Το μήνα Νοέμβριο τιμά την ιστορία του και θυμίζει 
στους Αθηναίους ότι στον πολιτισμό και τη δημιουργία 
κάθε μέρα πρέπει να είναι μέρα γιορτής. 

Οι πόρτες ανοίγουν για όλους! 
Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί τα γενέθλιά μας!

Όλες οι εκδηλώσεις τελούν υπό Όλες οι εκδηλώσεις τελούν υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου 
της ∆ημοκρατίας Κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου. Παυλοπούλου.



Σάββατο 7.11Σάββατο 7.11

Σάββατο 7.Σάββατο 7.11
11:00-12:3011:00-12:30

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

6-12 ετών

εισιτήριο: 7€

εισιτήριο: 7€
11:00-12:011:00-12:00 | 12:00-13:0012:00-13:00

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

6-12 ετών

Με την Κάτια Παπασπηλιοπούλου
μουσειοπαιδαγωγό

Παιχνίδι
μυστηρίου
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ
ΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ

Με τη Μυρτώ Πίγκου-Ρεπούση,
θεατροπαιδαγωγό (∆ρ Εκπαιδευτικού Θεάτρου/∆ράματος)

Ένα αίνιγμα βρίσκεται καλά κρυμμένο 
στο υπέροχο κτήριο του Παρνασσού… 
Λύνοντας γρίφους και περνώντας από κάποιες δοκιμασίες, 
τα παιδιά ανακαλύπτουν σημαντικά στοιχεία για το κτήριο, 
την αρχιτεκτονική του και την ιστορία 
των 150 χρόνων που πέρασαν. 

Παίζοντας
με τη ζωγραφική
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ

Με αφορμή τη μεγάλη αναδρομική έκθεση του Γιώργου Μπουζιάνη 
που έγινε το 1949 στην αίθουσα του Παρνασσού, 
τα παιδιά ανακαλύπτουν το έργο του ζωγράφου, αλλά και 
τον Παρνασσό που του έδωσε την ευκαιρία να εκθέσει τα έργα του. 
Μέσα από μια δραματοποίηση των έργων του,
τα παιδιά έρχονται πιο κοντά στα συναισθήματά τους.

ΣάββατοΣάββατο 14.14.11
11:00-12:30
εισιτήριο: 7€

0300 12:31200011:01:0 :: 1111:00 122 000 12:30
εισιτήριο: 7εισ ριο €

ΣάββατοΣάββατο 14.14.11
 Κυριακή   Κυριακή  22.22.11

11:30-15:0011:30-15:00
εισιτήριο: 10€

Με τη Μαριλένα Κουβίδη, αρχιτέκτονα
και την Κάτια Παπασπηλιοπούλου, μουσειοπαιδαγωγό

ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 

15+ ετών

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

6-12 ετών

Παρουσίαση της ζωής και 
του έργου του μεγάλου Έλληνα 
ζωγράφου, προδρόμου του Mοντερνισμού
μέσα από τα ίδια του τα έργα. 

Τα παιδιά παρακολουθούν μία προβολή και παίρνουν μέρος 
διαδραστικά σε μία συζήτηση πάνω στα έργα. 
Μέσα από την τεχνολογία του 3D mapping επιλεγμένα έργα του 
ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια των παιδιών.

Ακολουθεί σχετική εικαστική δραστηριότητα όπου τα παιδιά εμπνέονται 
από τον ζωγράφο, για να κάνουν το δικό τους έργο. 

ΔΟΜΗΝIΚΟΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή EL GRECO 

και μοντέρνα 
ζωγραφική 

Οι συμμετέχοντες θα ξεκινήσουν 
την αρχιτεκτονική τους παρατήρηση 
και περιήγηση από το κτήριο του Παρνασσού. 

Έχοντας πάρει οδηγίες από την αρχιτέκτονα Μαρία Ζαχαριάδου και έχοντας 
επιλέξει την ατομική τους «λέξη- έννοια-κλειδί» θα διανύσουν μαζί της 
μια συγκεκριμένη επιλεγμένη διαδρομή στο κέντρο της Αθήνας. 
Η διαδρομή τελειώνει με επιστροφή στον Παρνασσό, 
όπου θα επεξεργαστούν το υλικό τους και τέλος θα κατασκευάσουν 
ένα χάρτινο ανάγλυφο, αποτυπώνοντας και επικοινωνώντας 
τα ευρήματα και τις ιδέες τους.

Στο τέλος της εκδήλωσης 
θα δoθεί βεβαίωση παρακoλούθησης. 
Τα έργα θα εκτεθούν και θα ακολουθήσει βράβευση.

Aρχιτεκτονική 
στην πόλη

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Το παλιόπαιδο
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΕΑΤΡ ΚΗ Π ΡΑΣΤΑΣΗ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

από 8 ετών

Το παλιόπαιδο είναι η ιστορία ενός παιδιού συνηθισμένου σαν όλα 
τα παιδιά και ξεχωριστού σαν κάθε παιδί. Την ιστορία ενός παιδιού 
που μεγάλωνε φορώντας την γκρίζα θλίψη ενός δανεικού παλτού 
που του έπεφτε μεγάλο. Όλοι το φώναζαν Παλιόπαιδο – ίσως 
επειδή ήταν το πιο φτωχό και θλιμμένο απ’ όλα τα παιδιά. 
Κάποια στιγμή λοιπόν αποφάσισε πως, αν σε λένε Παλιόπαιδο, 
πρέπει και να γίνεις. Όμως, είσαι στ’ αλήθεια… παλιόπαιδο; 

Μια ιστορία εμπνευσμένη από τη ζωή των μουσικών του El Sistema 
και της διεθνούς φήμης συμφωνικής ορχήστρας «Bolivar» 
της Βενεζουέλας. Μια ιστορία για την πίστη στον άνθρωπο και 
στον ανθρωπισμό. Μια ιστορία για τη δύναμη της τέχνης και 
του πολιτισμού ενάντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Η παράσταση είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Αγγελικής 
∆αρλάση, η οποία θα παρίσταται στην εκδήλωση.

Με την Ομάδα Τέχνης Πάροδος

Ερμηνεύουν: 

Χριστίνα Ανδρικοπούλου, Ελένη Βασιλονικολού, 
Γιώργος Μενεγάκης, Γιάννης Μπρουκλόγιαννης, 
Αναστασία Σαμαρτζή, Μιχάλης Σαχάς, Λεωνίδας Τσαγανός. 

Κίνηση: Σοφία ∆ράκου 

Στίχοι: Χριστίνα Ανδρικοπούλου 

Μουσική: Γιώργος Μενεγάκης 

Σκηνοθεσία: Ηλίας Πίτσικας

Κυριακή 15.Κυριακή 15.11
έναρξηέναρξη: 11:00: 11:00

γενική είσοδος: 7€

θέατρο

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 5

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός γιορτάζει φέτος 
το Νοέμβριο τα 150 χρόνια από την ίδρυσή του 
με μια σειρά εκδηλώσεων που αναδεικνύουν 
την κληρονομιά του και σηματοδοτούν το επόμενο βήμα 
της πολιτιστικής και κοινωνικής δράσης του.

Με μία ευρεία ποικιλία εικαστικών, μουσικών, 
λογοτεχνικών αλλά και παιδικών εκδηλώσεων, 
που συνθέτουν το πρόγραμμά του, ανοίγει 
τις πόρτες του για να υποδεχτεί μικρούς και μεγάλους 
σε ένα ταξίδι γνωριμίας του αρχαιότερου φιλολογικού
συλλόγου στην Ελλάδα και συνδιαμόρφωσης 
της επόμενης μέρας του.

Ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, ακόμα και 
στις σκοτεινότερες εποχές της ελληνικής ιστορίας, 
έβρισκε τον τρόπο να φωτίζει με τη δράση του
την καθημερινότητα της σύγχρονης Αθήνας. 

Το μήνα Νοέμβριο τιμά την ιστορία του και θυμίζει 
στους Αθηναίους ότι στον πολιτισμό και τη δημιουργία 
κάθε μέρα πρέπει να είναι μέρα γιορτής. 

Οι πόρτες ανοίγουν για όλους! 
Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί τα γενέθλιά μας!

Όλες οι εκδηλώσεις τελούν υπό Όλες οι εκδηλώσεις τελούν υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου 
της ∆ημοκρατίας Κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου. Παυλοπούλου.



Σάββατο 7.11Σάββατο 7.11

Σάββατο 7.Σάββατο 7.11
11:00-12:3011:00-12:30

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

6-12 ετών

εισιτήριο: 7€

εισιτήριο: 7€
11:00-12:011:00-12:00 | 12:00-13:0012:00-13:00

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

6-12 ετών

Με την Κάτια Παπασπηλιοπούλου
μουσειοπαιδαγωγό

Παιχνίδι
μυστηρίου
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ
ΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ

Με τη Μυρτώ Πίγκου-Ρεπούση,
θεατροπαιδαγωγό (∆ρ Εκπαιδευτικού Θεάτρου/∆ράματος)

Ένα αίνιγμα βρίσκεται καλά κρυμμένο 
στο υπέροχο κτήριο του Παρνασσού… 
Λύνοντας γρίφους και περνώντας από κάποιες δοκιμασίες, 
τα παιδιά ανακαλύπτουν σημαντικά στοιχεία για το κτήριο, 
την αρχιτεκτονική του και την ιστορία 
των 150 χρόνων που πέρασαν. 

Παίζοντας
με τη ζωγραφική
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ

Με αφορμή τη μεγάλη αναδρομική έκθεση του Γιώργου Μπουζιάνη 
που έγινε το 1949 στην αίθουσα του Παρνασσού, 
τα παιδιά ανακαλύπτουν το έργο του ζωγράφου, αλλά και 
τον Παρνασσό που του έδωσε την ευκαιρία να εκθέσει τα έργα του. 
Μέσα από μια δραματοποίηση των έργων του,
τα παιδιά έρχονται πιο κοντά στα συναισθήματά τους.

ΣάββατοΣάββατο 14.14.11
11:00-12:30
εισιτήριο: 7€

0300 12:31200011:01:0 :: 1111:00 122 000 12:30
εισιτήριο: 7εισ ριο €

ΣάββατοΣάββατο 14.14.11
 Κυριακή   Κυριακή  22.22.11

11:30-15:0011:30-15:00
εισιτήριο: 10€

Με τη Μαριλένα Κουβίδη, αρχιτέκτονα
και την Κάτια Παπασπηλιοπούλου, μουσειοπαιδαγωγό

ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 

15+ ετών

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

6-12 ετών

Παρουσίαση της ζωής και 
του έργου του μεγάλου Έλληνα 
ζωγράφου, προδρόμου του Mοντερνισμού
μέσα από τα ίδια του τα έργα. 

Τα παιδιά παρακολουθούν μία προβολή και παίρνουν μέρος 
διαδραστικά σε μία συζήτηση πάνω στα έργα. 
Μέσα από την τεχνολογία του 3D mapping επιλεγμένα έργα του 
ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια των παιδιών.

Ακολουθεί σχετική εικαστική δραστηριότητα όπου τα παιδιά εμπνέονται 
από τον ζωγράφο, για να κάνουν το δικό τους έργο. 

ΔΟΜΗΝIΚΟΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή EL GRECO 

και μοντέρνα 
ζωγραφική 

Οι συμμετέχοντες θα ξεκινήσουν 
την αρχιτεκτονική τους παρατήρηση 
και περιήγηση από το κτήριο του Παρνασσού. 

Έχοντας πάρει οδηγίες από την αρχιτέκτονα Μαρία Ζαχαριάδου και έχοντας 
επιλέξει την ατομική τους «λέξη- έννοια-κλειδί» θα διανύσουν μαζί της 
μια συγκεκριμένη επιλεγμένη διαδρομή στο κέντρο της Αθήνας. 
Η διαδρομή τελειώνει με επιστροφή στον Παρνασσό, 
όπου θα επεξεργαστούν το υλικό τους και τέλος θα κατασκευάσουν 
ένα χάρτινο ανάγλυφο, αποτυπώνοντας και επικοινωνώντας 
τα ευρήματα και τις ιδέες τους.

Στο τέλος της εκδήλωσης 
θα δoθεί βεβαίωση παρακoλούθησης. 
Τα έργα θα εκτεθούν και θα ακολουθήσει βράβευση.

Aρχιτεκτονική 
στην πόλη

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Το παλιόπαιδο
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΕΑΤΡ ΚΗ Π ΡΑΣΤΑΣΗ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

από 8 ετών

Το παλιόπαιδο είναι η ιστορία ενός παιδιού συνηθισμένου σαν όλα 
τα παιδιά και ξεχωριστού σαν κάθε παιδί. Την ιστορία ενός παιδιού 
που μεγάλωνε φορώντας την γκρίζα θλίψη ενός δανεικού παλτού 
που του έπεφτε μεγάλο. Όλοι το φώναζαν Παλιόπαιδο – ίσως 
επειδή ήταν το πιο φτωχό και θλιμμένο απ’ όλα τα παιδιά. 
Κάποια στιγμή λοιπόν αποφάσισε πως, αν σε λένε Παλιόπαιδο, 
πρέπει και να γίνεις. Όμως, είσαι στ’ αλήθεια… παλιόπαιδο; 

Μια ιστορία εμπνευσμένη από τη ζωή των μουσικών του El Sistema 
και της διεθνούς φήμης συμφωνικής ορχήστρας «Bolivar» 
της Βενεζουέλας. Μια ιστορία για την πίστη στον άνθρωπο και 
στον ανθρωπισμό. Μια ιστορία για τη δύναμη της τέχνης και 
του πολιτισμού ενάντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Η παράσταση είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Αγγελικής 
∆αρλάση, η οποία θα παρίσταται στην εκδήλωση.

Με την Ομάδα Τέχνης Πάροδος

Ερμηνεύουν: 

Χριστίνα Ανδρικοπούλου, Ελένη Βασιλονικολού, 
Γιώργος Μενεγάκης, Γιάννης Μπρουκλόγιαννης, 
Αναστασία Σαμαρτζή, Μιχάλης Σαχάς, Λεωνίδας Τσαγανός. 

Κίνηση: Σοφία ∆ράκου 

Στίχοι: Χριστίνα Ανδρικοπούλου 

Μουσική: Γιώργος Μενεγάκης 

Σκηνοθεσία: Ηλίας Πίτσικας

Κυριακή 15.Κυριακή 15.11
έναρξηέναρξη: 11:00: 11:00

γενική είσοδος: 7€

θέατρο

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 5

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός γιορτάζει φέτος 
το Νοέμβριο τα 150 χρόνια από την ίδρυσή του 
με μια σειρά εκδηλώσεων που αναδεικνύουν 
την κληρονομιά του και σηματοδοτούν το επόμενο βήμα 
της πολιτιστικής και κοινωνικής δράσης του.

Με μία ευρεία ποικιλία εικαστικών, μουσικών, 
λογοτεχνικών αλλά και παιδικών εκδηλώσεων, 
που συνθέτουν το πρόγραμμά του, ανοίγει 
τις πόρτες του για να υποδεχτεί μικρούς και μεγάλους 
σε ένα ταξίδι γνωριμίας του αρχαιότερου φιλολογικού
συλλόγου στην Ελλάδα και συνδιαμόρφωσης 
της επόμενης μέρας του.

Ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, ακόμα και 
στις σκοτεινότερες εποχές της ελληνικής ιστορίας, 
έβρισκε τον τρόπο να φωτίζει με τη δράση του
την καθημερινότητα της σύγχρονης Αθήνας. 

Το μήνα Νοέμβριο τιμά την ιστορία του και θυμίζει 
στους Αθηναίους ότι στον πολιτισμό και τη δημιουργία 
κάθε μέρα πρέπει να είναι μέρα γιορτής. 

Οι πόρτες ανοίγουν για όλους! 
Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί τα γενέθλιά μας!

Όλες οι εκδηλώσεις τελούν υπό Όλες οι εκδηλώσεις τελούν υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου 
της ∆ημοκρατίας Κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου. Παυλοπούλου.



Σάββατο 7.11Σάββατο 7.11

Σάββατο 7.Σάββατο 7.11
11:00-12:3011:00-12:30

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

6-12 ετών

εισιτήριο: 7€

εισιτήριο: 7€
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ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

6-12 ετών

Με την Κάτια Παπασπηλιοπούλου
μουσειοπαιδαγωγό

Παιχνίδι
μυστηρίου
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ
ΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ

Με τη Μυρτώ Πίγκου-Ρεπούση,
θεατροπαιδαγωγό (∆ρ Εκπαιδευτικού Θεάτρου/∆ράματος)

Ένα αίνιγμα βρίσκεται καλά κρυμμένο 
στο υπέροχο κτήριο του Παρνασσού… 
Λύνοντας γρίφους και περνώντας από κάποιες δοκιμασίες, 
τα παιδιά ανακαλύπτουν σημαντικά στοιχεία για το κτήριο, 
την αρχιτεκτονική του και την ιστορία 
των 150 χρόνων που πέρασαν. 

Παίζοντας
με τη ζωγραφική
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ

Με αφορμή τη μεγάλη αναδρομική έκθεση του Γιώργου Μπουζιάνη 
που έγινε το 1949 στην αίθουσα του Παρνασσού, 
τα παιδιά ανακαλύπτουν το έργο του ζωγράφου, αλλά και 
τον Παρνασσό που του έδωσε την ευκαιρία να εκθέσει τα έργα του. 
Μέσα από μια δραματοποίηση των έργων του,
τα παιδιά έρχονται πιο κοντά στα συναισθήματά τους.

ΣάββατοΣάββατο 14.14.11
11:00-12:30
εισιτήριο: 7€

0300 12:31200011:01:0 :: 1111:00 122 000 12:30
εισιτήριο: 7εισ ριο €

ΣάββατοΣάββατο 14.14.11
 Κυριακή   Κυριακή  22.22.11

11:30-15:0011:30-15:00
εισιτήριο: 10€

Με τη Μαριλένα Κουβίδη, αρχιτέκτονα
και την Κάτια Παπασπηλιοπούλου, μουσειοπαιδαγωγό

ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 

15+ ετών

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

6-12 ετών

Παρουσίαση της ζωής και 
του έργου του μεγάλου Έλληνα 
ζωγράφου, προδρόμου του Mοντερνισμού
μέσα από τα ίδια του τα έργα. 

Τα παιδιά παρακολουθούν μία προβολή και παίρνουν μέρος 
διαδραστικά σε μία συζήτηση πάνω στα έργα. 
Μέσα από την τεχνολογία του 3D mapping επιλεγμένα έργα του 
ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια των παιδιών.

Ακολουθεί σχετική εικαστική δραστηριότητα όπου τα παιδιά εμπνέονται 
από τον ζωγράφο, για να κάνουν το δικό τους έργο. 

ΔΟΜΗΝIΚΟΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή EL GRECO 

και μοντέρνα 
ζωγραφική 

Οι συμμετέχοντες θα ξεκινήσουν 
την αρχιτεκτονική τους παρατήρηση 
και περιήγηση από το κτήριο του Παρνασσού. 

Έχοντας πάρει οδηγίες από την αρχιτέκτονα Μαρία Ζαχαριάδου και έχοντας 
επιλέξει την ατομική τους «λέξη- έννοια-κλειδί» θα διανύσουν μαζί της 
μια συγκεκριμένη επιλεγμένη διαδρομή στο κέντρο της Αθήνας. 
Η διαδρομή τελειώνει με επιστροφή στον Παρνασσό, 
όπου θα επεξεργαστούν το υλικό τους και τέλος θα κατασκευάσουν 
ένα χάρτινο ανάγλυφο, αποτυπώνοντας και επικοινωνώντας 
τα ευρήματα και τις ιδέες τους.

Στο τέλος της εκδήλωσης 
θα δoθεί βεβαίωση παρακoλούθησης. 
Τα έργα θα εκτεθούν και θα ακολουθήσει βράβευση.

Aρχιτεκτονική 
στην πόλη

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Το παλιόπαιδο
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΕΑΤΡ ΚΗ Π ΡΑΣΤΑΣΗ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

από 8 ετών

Το παλιόπαιδο είναι η ιστορία ενός παιδιού συνηθισμένου σαν όλα 
τα παιδιά και ξεχωριστού σαν κάθε παιδί. Την ιστορία ενός παιδιού 
που μεγάλωνε φορώντας την γκρίζα θλίψη ενός δανεικού παλτού 
που του έπεφτε μεγάλο. Όλοι το φώναζαν Παλιόπαιδο – ίσως 
επειδή ήταν το πιο φτωχό και θλιμμένο απ’ όλα τα παιδιά. 
Κάποια στιγμή λοιπόν αποφάσισε πως, αν σε λένε Παλιόπαιδο, 
πρέπει και να γίνεις. Όμως, είσαι στ’ αλήθεια… παλιόπαιδο; 

Μια ιστορία εμπνευσμένη από τη ζωή των μουσικών του El Sistema 
και της διεθνούς φήμης συμφωνικής ορχήστρας «Bolivar» 
της Βενεζουέλας. Μια ιστορία για την πίστη στον άνθρωπο και 
στον ανθρωπισμό. Μια ιστορία για τη δύναμη της τέχνης και 
του πολιτισμού ενάντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Η παράσταση είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Αγγελικής 
∆αρλάση, η οποία θα παρίσταται στην εκδήλωση.

Με την Ομάδα Τέχνης Πάροδος

Ερμηνεύουν: 

Χριστίνα Ανδρικοπούλου, Ελένη Βασιλονικολού, 
Γιώργος Μενεγάκης, Γιάννης Μπρουκλόγιαννης, 
Αναστασία Σαμαρτζή, Μιχάλης Σαχάς, Λεωνίδας Τσαγανός. 

Κίνηση: Σοφία ∆ράκου 

Στίχοι: Χριστίνα Ανδρικοπούλου 

Μουσική: Γιώργος Μενεγάκης 

Σκηνοθεσία: Ηλίας Πίτσικας

Κυριακή 15.Κυριακή 15.11
έναρξηέναρξη: 11:00: 11:00

γενική είσοδος: 7€

θέατρο

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 5

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός γιορτάζει φέτος 
το Νοέμβριο τα 150 χρόνια από την ίδρυσή του 
με μια σειρά εκδηλώσεων που αναδεικνύουν 
την κληρονομιά του και σηματοδοτούν το επόμενο βήμα 
της πολιτιστικής και κοινωνικής δράσης του.

Με μία ευρεία ποικιλία εικαστικών, μουσικών, 
λογοτεχνικών αλλά και παιδικών εκδηλώσεων, 
που συνθέτουν το πρόγραμμά του, ανοίγει 
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ΓΓνώρισε
ένα νέο κόσμο

πολιτισμού και γνώσης!

Συνοδεία παιδιών
Για τις εκδηλώσεις "Το Παλιόπαιδο", 

"Απ' τα μικρά και ταπεινά προκύπτουν τα μεγάλα"
και για τη συναυλία με τους Burger Project,

τα παιδιά υποχρεωτικά θα πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα.

Σύμβουλος Προγραμματισμού: Κάτια Παπασπηλιοπούλου

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr
Πρόσβαση με το Μετρό από τη στάση Πανεπιστήμιο

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΠλατεΠλατεία α Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 γ. Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Aθήνα θήνα 

Τηλ.:Τηλ.: 210 3221 91210 3221 917 Ε-mail:Ε-mail: 150xronia@lsparnas.gr150xronia@lsparnas.gr

www.lsparnas.gr/150xronia, www.lsparnas.gr/150xronia, fsparnassosfsparnassos

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

από 8 ετών

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

6-10 ετών

ΣάββατοΣάββατο 21.121.11
έναρξη: έναρξη: 11:0011:00

Κυριακή 22.1Κυριακή 22.11
11:00-12:3011:00-12:30
εισιτήριο: 7€

γενική είσοδος: 7€

Με την Κατερίνα Σπυροπούλου
χορεύτρια - χορογράφο

Τα παιδιά ξεναγούνται με χαρτί και μολύβι στους διάφορους χώρους 
του Παρνασσού. Με κινήσεις και στάσεις του σώματός τους, 
ζωντανεύουν τα σκίτσα τους. 

Μια φορά κι έναν καιρό τέσσερα παιδιά αποφάσισαν ότι κάτι έπρεπε 
να κάνουν... τέσσερα νεαρά αγόρια συνωμότησαν για καλό σκοπό...  
τέσσερα αδέρφια ξεκίνησαν τη δικιά τους περιπέτεια...κι όπως συχνά 
συμβαίνει με τα αληθινά παραμύθια ακολουθώντας το όνειρό τους 
δημιούργησαν έναν ολόκληρο κόσμο! 

Η προφορική αφηγήτρια Σάσα Βούλγαρη δημιουργεί ένα πρόγραμμα για 
τον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσό. Αληθινά περιστατικά, αποσπάσματα 
από έργα σπουδαίων λογοτεχνών που πέρασαν από τους χώρους του, 
όπως οι ∆ροσίνης, Παλαμάς, Παπαδιαμάντης, Πολέμης, Βιζυηνός και άλλοι, 
μαζί με μύθους και παραμύθια φέρνουν κοντά μας μια εποχή μακρινή 
αλλά... όχι και τόσο! 

Σχεδιασμός προγράμματος, αφήγηση, 
στοιχεία τραγουδιού: Σάσα Βούλγαρη 

Απ’ τα μικρά 
και ταπεινά 
προκύπτουν τα μεγάλα
ΑΦΗΓΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΣΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ

Παιχνίδια
χορού και κίνησης
ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

8-12 ετών

Με την ομάδα Playroom ΣάββατοΣάββατο 28.28.11
11:00-12:3011:00-12:30
εισιτήριο: 7€

Kυριακή Kυριακή 29.1129.11
έναρξη: έναρξη: 11:0011:00
γενική είσοδος: 7€

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Τα παιδιά ξεναγούνται στην αίθουσα
συναυλιών του Παρνασσού και
αναλύουν τα στοιχεία που συνθέτουν 
έναν τέτοιο χώρο. Χρησιμοποιώντας 
τη φαντασία τους και με διάφορα υλικά 
κατασκευάζουν το δικό τους συναυλιακό χώρο σε μια αυτοσχέδια μακέτα. 
Το κάθε παιδί θα χρησιμοποιήσει από ένα κουτί το οποίο θα περιέχει ό,τι 
χρειάζεται για να κατασκευάσει τη δική του φανταστική σκηνή. 

Οι Burger Project, το συγκρότημα 
που προσαρμόζεται σαν χαμαιλέοντας 

σε κάθε διαφορετική συνθήκη,  
ετοίμασε μία ακόμα διαδραστική 

παιδική παράσταση στην αίθουσα 
συναυλιών του Παρνασσού 

για το καλωσόρισμα των Χριστουγέννων! 

Η δημιουργική παρουσίαση των οργάνων και ο ρόλος τους 
σε ένα μουσικό συγκρότημα, ο αυτοσχεδιασμός, 

οι πολλαπλές δυνατότητες της φωνής είναι κάποια 
από τα δρώμενα που θα δώσουν ερεθίσματα 

και θα διεγείρουν τη φαντασία. 

Η ζωντανή μουσική, ο χορός και το τραγούδι
θα διασφαλίσουν ότι θα περάσουμε όλοι καλά!

Eλάτε να
κατασκευάσουμε μαζί 
ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΥΣ 
ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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"Απ' τα μικρά και ταπεινά προκύπτουν τα μεγάλα"
και για τη συναυλία με τους Burger Project,

τα παιδιά υποχρεωτικά θα πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα.
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