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Εαρινό Πρόγραμμα Εκδηλώσεων
Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Ενήλικες & παιδιάIETT
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Κασσαβέτη 18, 14562, Κηφισιά
Τηλ.: 210 8019975
Fax: 210 6777494
e-mail: info@iett.gr

Εκπαιδευτικά προγραμμάτα: 
Λίνα Παπαευαγγέλου, 
linapapaevangelou@gmail.com

Το Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή (ΙΕΤΤ) ιδρύθηκε το 1999 από τον 
συλλέκτη Φ.Τσιχριτζή με κύριο σκοπό την υποστήριξη και προώθηση των 
εικαστικών τεχνών.

Το ΙΕΤΤ στεγάζεται σε ένα κτίριο στο κέντρο της Κηφισιάς (Κασσαβέτη 18) 
και από την σύστασή του μέχρι σήμερα έχει αναπτύξει, μια συστηματική 
δράση για να αποτελέσει έναν ενεργό και δραστήριο πολιτιστικό πυρήνα 
στην ευρύτερη περιοχή των βορείων προαστείων της Αθήνας.

Κατά τη διάρκεια της 20ετούς λειτουργίας του, το ΙΕΤΤ ανέπτυξε 
ποικίλες πρωτοβουλίες. Έχουν οργανωθεί εκθέσεις ζωγραφικής, 
φωτογραφίας και γλυπτικής από μεγάλους Έλληνες καλλιτέχνες, καθώς 
και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες. Οι χώροι του 
Ιδρύματος μπορούν να φιλοξενήσουν τόσο εικαστικά γεγονότα όσο και 
πάσης φύσεως πολιτιστικές δραστηριότητες συναφείς με τους σκοπούς 
του Ιδρύματος.

Κύριος στόχος του ΙΕΤΤ είναι η ιδέα να προσφέρει στον καλλιτέχνη 
ένα χώρο όπου μπορεί να παράγει και να παρουσιάζει έργα πρωτογενή 
και πρωτότυπα, με μία ελευθερία που θα τον ωθεί σε νέες διαστάσεις 
δημιουργίας, με νέες προοπτικές.

ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ ΤΣΙΧΡΙΤΖΗ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ

CMYK

THREE-COLOUR PRINTING



Εαρινό
27/1/2019, 17/2/2019

3,17/3/2019, 7, 21/4/2019

Κυριακή 11.00-12.00

Κόστος µεµονωµένης

συµµετοχής € 20

ΠρόγραμμαΕκδηλώσεωνΠρόγραμμαΕκδηλώσεωνΠρόγραμμα
Για παιδιά 2 - 4 ετών και γονείς
•   Tα πρώτα μου βήματα στον κόσμο της Τέχνης 
Ελάτε να κάνουμε παρέα τα πρώτα μας βήματα στον μαγικό κόσμο της Τέχνης! 
Ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο για μικρά παιδιά μαζί με τους γονείς τους που 
στόχο έχει, μέσα από πολλά και διαφορετικά ερεθίσματα, να ενεργοποιήσει 
τη φαντασία των παιδιών και να ενισχύσει την συνεργασία, το βίωμα και την 
δημιουργικότητα. Ιστορίες, παιχνίδια, ήχοι και εικόνες θα μας ταξιδεύουν 
κάθε φορά σε ένα καινούριο κόσμο και στο τέλος θα φτιάχνουμε το δικό μας 
έργο τέχνης δοκιμάζοντας διαφορετικά υλικά και τεχνικές.
Η επαφή και η ενεργή συμμετοχή των μικρών παιδιών με την Τέχνη θα τα 
βοηθήσει να αναπτύξουν την οπτική τους αντίληψη, θα τους δώσει τη 
δυνατότητα να εκφράσουν συναισθήματα και σκέψεις, θα τους προσφέρει τη 
χαρά της δημιουργίας και θα αυξήσει την αυτοπεποίθησή τους. 

Σχεδιασµός/Υλοποίηση: Έλλη Λαµπαδαρίδου, Εικαστικός.

για παιδιά 6-10 ετών 
•   Εργαστήρι ζωγραφικής - Ζωγραφίζω έναν άνθρωπο.
Κάθε Σάββατο ένα διαφορετικό εργαστήρι ζωγραφικής.
Ένα εικαστικό εργαστήριο ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά έτσι ώστε να  γνωρί-
σουν τα έργα σπουδαίων ζωγράφων και μέσα από αυτά να δώσουν σχήμα και 
μορφή στα όνειρα και στα αισθήματά τους, να μάθουν τα μυστικά του σχεδίου 
και του χρώματος.
Η ανθρώπινη μορφή στο πέρασμα των αιώνων έγινε πηγή έμπνευσης για πολ-
λούς καλλιτέχνες. Το σχέδιο της ανθρώπινης φιγούρας (μορφής) είναι ένα 
από τα πιο αγαπημένα θέματα αλλά και  αρκετά πολύπλοκο τελικά. Οι καλλι-
τέχνες επηρεασμένοι κάθε φορά από τις ιδέες της εποχής τους επιχείρησαν 
να ερμηνεύσουν την ανθρώπινη ύπαρξη με έργα που έδιναν στο πρόσωπο τη 
διάσταση του συμβόλου. Εμείς με τα παιδιά μέσα από μια πληθώρα έργων 
και πληροφοριών πάνω στο θέμα της απόδοση της  ανθρώπινης φιγούρας, θα 
επιλέξουμε δέκα έργα καλλιτεχνών και θα τα επεξεργαστούμε  στο εικαστικό 
εργαστήριο του Σαββάτου.

Με την εικαστικό παιδαγωγό Ηλιάνα Μπάρδη.

2, 9, 16, 23/2/2019
2, 16, 30/3/2019
8, 13, 20/4/2019

Σάββατο 10.30-12.00 
Κόστος συµµετοχής € 150 

Μεµονωµένη
συµµετοχή € 20 



Για ενήλικες
•   Φιλοσοφία - ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Σπουδαία πρόσωπα που σημάδεψαν την ιστορία των κοινωνιών του αρχαίου 
κόσμου και συνέβαλλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση και εξέλιξή τους 
παρουσιάζονται σε πολύπλευρη εκτύλιξη του βίου και του έργου τους καθώς 
και της επιρροής που άσκησαν στον ανθρώπινο πολιτισμό και εν γένει στην 
πορεία του πνεύματος στον κόσμο. Σκοπός είναι να προβληθούν οι εκφάνσεις 
της προσωπικότητας αυτών των μορφών του παρελθόντος που αποτέλεσαν 
κεντρικό ενδιαφέρον για ποικίλες ερμηνείες στην πεζογραφία, ιστορία και 
θεωρία των ιδεών.
•   25/2 Σόλων, ο νομοθέτης των Αθηνών
•   4/3 Λυκούργος, ο νομοθέτης της Σπάρτης
•   18/3 Αλκιβιάδης,ο πολιτικός και στρατηγός
•   1/4 Ασπασία,η πρώτη κυρία των Αθηνών
•   15/4 Αριστοφάνης,ο κωμωδιογράφος
•   22/4 Ιππόδαμος,ο πολεοδόμος του Πειραιά

25/2/2019
4, 18/3/2019,

1, 15, 22/4/2019
6, 13, 20, 27/5/2019

Δευτέρα 18.00-19.30
Κόστος συµµετοχής € 200 

Κόστος µεµονωµένης 
συµµετοχής € 25

Για παιδιά 8 - 12 ετών 
•   Τέχνη και Επιστήμη-Steaming art 
Πως συνδέονται η Επιστήμη, η Τεχνολογία, η Μηχανική και τα Μαθηματικά με 
τις σύγχρονες Τέχνες;
Σας περιμένουμε σε ένα διαφορετικό εργαστήρι, όπου ο κόσμος των 
εφαρμοσμένων επιστημών μπλέκεται με την Τέχνη, δημιουργώντας ένα 
ξεχωριστό εικαστικό και επιστημονικό αποτέλεσμα.
Το Steam είναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση της μάθησης που χρησιμοποιεί 
την επιστήμη, την τεχνολογία, την μηχανική, τις τέχνες και τα μαθηματικά 
ως σημεία πρόσβασης για την καθοδήγηση της έρευνας των παιδιών 
της ανάπτυξης της κριτικής τους σκέψης. Τα τελικά αποτελέσματα είναι 
οι μαθητές συμμετέχοντας με βιωματικές δράσεις στο πρόγραμμα,να 
εξασκούνται στην επίλυση προβλημάτων και να συνεργάζονται μέσα από 
καινοτόμες δημιουργικές τεχνικές. Διαδικασίες επιστημονικής μεθόδου 
,πειράματα φυσικής, χημείας, και μηχανικής είναι μόνο μερικοί άξονες που θα 
αναπτύξουμε σε αυτό το εργαστήρι. Ένα μοναδικό έργο τέχνης, θα μας φέρνει 
κάθε φορά πιο κοντά στον «ατμό» (STEAM) της σύγχρονης σκέψης.

Σχεδιασµός/Υλοποίηση:
Έλλη Λαµπαδαρίδου, Εικαστικός
Χαρίκλεια Θεοδωράκη, Νηπιαγωγός, Dr Φυσικών Επιστηµών

27/01/2019

17/02/2019, 3, 17/03/2019

7, 21/04/2019

Σάββατο 13.00-14.30

Κόστος συµµετοχής € 90 

Μεµονωµένη συµµετοχή € 20 

Εαρινό ΠρόγραμμαΕκδηλώσεωνΠρόγραμμαΕκδηλώσεωνΠρόγραμμα



•   6/5 Ιπποκράτης, ο επιστήμων ιατρός
•   13/5 Κομφούκιος,ο Κινέζος φιλόσοφος
•   20/5 Επίκουρος, ο φιλόσοφος του Κήπου
•   27/5 Υπατία, η φιλόσοφος της Αλεξάνδρειας
Οι εισηγήσεις συνοδεύονται από κείμενα και εποπτικό υλικό.

Εισήγηση: Χριστίνα Σίνου, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου 
Αθηνών

Για ενήλικες
•   Ηρωικές μορφές της Όπερας  
Μία βασική επισκόπηση ηρωικών μορφών και ιστορικών προσωπικοτήτων 

που αναφέρονται: από τα Ιντερμέδια των Μεδίκων μέχρι την Ωραία Ελένη του 

Jasques Offenbach.Προσεχτική ανάγνωση των κειμένων, μουσική μύηση 

και διεπιστημονικές προσεγγίσεις μέσα από το πρίσμα της θεωρίας της 

πρόσληψης και της ποιητικής φιλοσοφίας.

Με τον Αχιλλέα Σταµατιάδη.

5/2/2019: Intermedi dei Medici, C.Monteverdi: Η Αρμονία των Σφαιρών, 

                    Απόλλων εναντίον Πύθωνα, Ορφέας

12/2/2019: C.Monteverdi: H Επιστροφή του Οδυσσέα 

19/2/2019: D.Sarro: Αχιλλέας στη Σκύρο 

26/2/2019: Serenata Veneziana, A. Vivaldi, J.B. Lully: Περσέας και 

                      Ανδρομέδα | Έρως και Ψυχή

5/3/2019: A.Scarlatti, J.A.Hasse, G.F.Händel: Μέγας Αλέξανδρος | Ηρακλής

12/3/2019: J.A. Hasse: Πύραμος και Θίσβη, ο Ρωμαίος και η Ιουλιέττα της 

                      αρχαιότητας

19/3/2019: A. Steffani: Μάρκος Αυρήλιος | Νιόβη, βασίλισσα της Θήβας

26/3/2019: W.A. Mozart: Απόλλων και Υάκινθος

2/4/2019: A. Salieri: Η Αποκαλυφθείσα Ευρώπη

9/4/2019: Α. Cesti, J. Offenbach: Η Εκλογή του Πάριδος, Ωραία Ελένη 

5, 12, 19, 26/2/2019

5, 12, 19, 26/3/2019

2, 9/4/2019

Τρίτη 18.00-20.00

Κόστος συµµετοχής € 200 

Κόστος µεµονωµένης 

συµµετοχής € 25



Για ενήλικες
•   ART AS THERAPY - Ο εσωτερικός μας καλλιτέχνης 
      θεραπευτής του εαυτού μας OMAΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
      (άνω των 50 χρόνων)
Κύκλος 12 Συναντήσεων Θεραπείας ΕΝΗΛΙΚΩΝ µέσα από τις Εικαστικές 
Τέχνες, στο ΙΙΕΤ.
Στη  σύγχρονη εποχή ο ρόλος του μουσείου αλλάζει και αποκτά ολοένα και πιο 
έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Το μουσείο ανοίγει τις πόρτες του στον κόσμο, 
με διαδραστικές προτάσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής.
Το Ίδρυμα Τσιχριτζή ακολουθώντας διεθνή ρεύματα στο χώρο της τέχνης, 
πρωτοπορεί και σας προσκαλεί σε μια σειρά συναντήσεων αυτογνωσίας μέσα 
από την τέχνη. Από θεατές των εικαστικών έργων του ιδρύματος, σας προσκα-
λούμε να περάσετε στο ρόλο του δημιουργού. 
Συντονίστριες Συναντήσεων: Μαρκέλλα Μασούρα: Εικαστική 
Ψυχοθεραπεύτρια / Επικοινωνιολόγος
Αννίτα Καληµέρη: Θεραπεύτρια µέσω των Εκφραστικών Τεχνών / 
Εικαστικός
Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

26/2/2019,

5, 12, 19, 26/3/2019

2, 9, 16/4/2019

7, 14, 21, 28/5/2019

Τρίτη,  12.00-14.00

Κόστος συµµετοχής € 220

Για ενήλικες
•   Η μαγεία της Αστικής Αρχιτεκτονικής 
      Οι ωραιότερες πόλεις του κόσμου Μέρος Β’
Ένα οδοιπορικό ανά τον κόσμο. Τα κτίρια των πόλεων δημιουργούν 
την ατμόσφαιρα της κάθε μιας πόλης αλλά κυρίως διαμορφώνουν τον 
χαρακτήρα της. Μας μιλάνε για την ιστορία της το κλίμα της, την πολιτιστική 
της κληρονομιά.
Μια λεπτομερής εξέταση πέντε σημαντικών αλλά και πανέμορφων πόλεων.
14/2    ΣΙΚΑΓΟ
21/2    ΤΟΚΥΟ 
28/2    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
7/3      ΒΕΝΕΤΙΑ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
14/3    ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ- ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ- ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 

Εισηγητής Λαζαρής Ζαούσης

14, 21, 28/2/2019

7, 14/3/2019

Πέµπτη 18.30-20.00

Κόστος συµµετοχής € 80

Εαρινό Πρόγραμμα
Εκδηλώσεων

Πρόγραμμα
Εκδηλώσεων

Πρόγραμμα



Για ενήλικες
•   ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
      ART AS THERAPY - Ο εσωτερικός μας καλλιτέχνης 
      θεραπευτής του εαυτού μας. 
Με αφορμή την έκθεση ΑΝΑΔΟΧΟΣ, το Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσι-

χριτζή, σας προσκαλεί σε έναν Ημερήσιο Βιωματικό Θεραπευτικό Μαρα-

θώνιο μέσα από τις Εικαστικές Τέχνες. 

Στο Μαραθώνιο αυτό θα συνδεθείτε με τα εικαστικά έργα της έκθεσης, 

αλλά και με τον εσωτερικό σας καλλιτέχνη. Με όχημα μας την τέχνη, θα 

αναζητήσουμε το Αρχέτυπο του Φροντιστή. Το Αρχέτυπο του Φροντιστή 

συνδέεται με την βοήθεια προς τον άλλον, την φροντίδα προς τον εαυτό 

και τελικά τον σεβασμό στον κόσμο στον οποίο ζούμε. 

Από θεατές των εικαστικών έργων του ιδρύματος, σας προσκαλούμε να 

περάσετε σε διάδραση με τα εκθέματα, αλλά και να γίνετε  εσείς οι ίδιοι 

δημιουργοί. Δώστε την ευκαιρία στον εαυτό σας, να γνωρίσει με ποιους 

τρόπους η τέχνη μπορεί να σταθεί αρωγός για μια ποιοτική, γεμάτη ζωή.

Περιγραφή Σεµιναρίου: Συνάντηση με τον φροντιστή στα παραμύθια, 

στην ελληνική μυθολογία, στον κινηματογράφο.

Διαδραστικές δράσεις με τα εκθέματα της έκθεσης Ανάδοχος

Διακοπή για µεσηµεριανό

Επαφή με τα εικαστικά υλικά

Δημιουργία  προσωπικού εικαστικού έργου 

Διάλειµµα για καφέ

Αλληλοεπίδραση µε τα δηµιουργήµατά σας

Γνωριµία µε τον εαυτό µέσα από την τέχνη

Συντονίστριες Μαραθωνίου

Μαρκέλλα Μασούρα: Εικαστική Ψυχοθεραπεύτρια / Επικοινωνιολόγος

Αννίτα Καληµέρη: Θεραπεύτρια µέσω των Εκφραστικών Τεχνών / 

Εικαστικός

16/3 

Σάββατο 11:00 έως 18.00

Κόστος συµµετοχής  € 50

(συµπεριλαµβάνει τα 

διαλείµµατα καφέ)



Διαλέξεις
•   ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Επισκεπτόμαστε συχνά τα μουσεία του κόσμου για να θαυμάσουμε τα εκθέ-

ματα τους. Σπάνια προσέχουμε τα κτίρια που τα στεγάζουν. Κι όμως, τυχαίνει 

να είναι κάποια από τα ωραιότερα και διασημότερα κτίρια του κόσμου. Ας τα 

απολαύσουμε μαζί με όλα τα αριστουργήματα που θα συναντήσουμε εκεί.

Εισηγητής Λαζαρής Ζαούσης.  

7/2/2019

Πέµπτη 19.00-21.00

Κόστος συµµετοχής  € 20

Εαρινό ΠρόγραμμαΕκδηλώσεωνΠρόγραμμαΕκδηλώσεωνΠρόγραμμα

Διαλέξεις
•   ΜΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Ο δημοσιογράφος και αθηναιογράφος Νίκος Βατόπουλος και η ιστορικός 

τέχνης και ανεξάρτητη επιμελήτρια  Ίρις Κρητικού μας υποδέχονται μαζί 

σε μια πολυσχιδή εικαστική αφήγηση της πόλης.

20/2/2019

Τετάρτη  18.30-21.00 

Κόστος συµµετοχής  € 10

Για ενήλικες
•   Πλέξιμο με Βελόνες – Επίπεδο 2 :
Τμήμα Προχωρημένων
Προχωρημένες Τεχνικές Πλεξίματος
(20 ώρες ή 10 συναντήσεις)

Έχετε τελειώσει το Επίπεδο 1 (Αρχαρίων) ή έχετε παρακολουθήσει κάτι 
παρόμοιο; Είσαστε μία αυτοδίδακτη πλέκτρια που θέλετε να εμπεδώσετε 
τις πλεκτικές σας γνώσεις, ώστε να προχωρήσετε σε πιο προχωρημένες 
τεχνικές; Είσαστε ένα άτομο που κάποτε έπλεκε, και αποφάσισε να 
ασχοληθεί πάλι με το πλέξιμο μετά από μεγάλο διάστημα απραξίας; Εάν η 
απάντησή σας σε κάποια (ες) από τις παραπάνω ερωτήσεις είναι «ναι» τότε 
το Επίπεδο 2 αφορά εσάς !!!  

Με την Μαρία Ντάβου πρόεδρος της οµάδας Velonistas.

2, 9, 16, 23/2/2019
2, 16, 30/3/2019
6, 13, 20/4/2019

Σάββατο 13.00-15.00
Κόστος

συµµετοχής € 150



Σύντοµα

θα ανακοινωθεί

η ηµεροµηνία

Διαλέξεις
•   ΜΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ
Ο δημοσιογράφος και αθηναιογράφος Νίκος Βατόπουλος και η ιστορικός 

τέχνης και ανεξάρτητη επιμελήτρια  Ίρις Κρητικού μας υποδέχονται μαζί σε 

μια πολυσχιδή εικαστική αφήγηση της πόλης.

Διαλέξεις
•   ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΙΕΤΤ
Θ.Βερέµης, Στ.Βιρβιδάκης,  Μ.Ευθυµίου, Γ.Κακλίκης,  Μ.Κούµας,

Σ.Ριζάς.

Μάρτιος ,Απρίλιος, Μάιος.

Διαλέξεις
•   ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Αριστουργήµατα και Αστοχίες
 Η Μοντέρνα Αρχιτεκτονική δεν είναι πια… μοντέρνα. Επισήμως είναι πάνω 
από 100 ετών. Στην πραγματικότητα είναι περίπου 170 ετών. Όπως κι αν 
έχει είναι το αρχιτεκτονικό κίνημα που σημάδεψε τον 20ο αιώνα και που 
καλά κρατεί ακόμα και στις μέρες μας. Μεταμόρφωσε πόλεις εκ βάθρων. 
Σε κάποιες περιπτώσεις αρίστευσε. Σε κάποιες άλλες απέτυχε παταγωδώς. 
Ας δούμε που, πότε και κυρίως πως.
Εισηγητής  Λαζαρής  Ζαούσης

21/3/2019

Πέµπτη  19.00-21.00 

Κόστος συµµετοχής  € 20

Σύντοµα
θα ανακοινωθούν

οι ηµεροµηνίες



Στον  ηλιόλουστο  κήπο του Ιδρύματος  και στους ελκυστικούς εκθεσιακούς χώρους 
του μπορείτε να επιλέξετε από τα ειδικά προγράμματα και τις εικαστικές δράσεις.
Ανάλογα με την ηλικία και τα ενδιαφέροντα του προσφέρετε στο παιδί σας αξέχαστες 
στιγμές  χαράς και εμπειριών.

Ειδική έκπτωση 10% στους ΚΥΚΛΟΥΣ για ταυτόχρονη προαγορά περισσοτέρων του 
ενός προγραμμάτων. Οι θέσεις για όλα τα προγράμματα είναι περιορισμένες.

Πληροφορίες-Κρατήσεις
Τ : 210 8019975  E mail: info@iett.gr, linapapaevangelou@gmail.com

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΟ ΙΕΤΤ
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Εαρινό Πρόγραμμα
Εκδηλώσεων

Πρόγραμμα
Εκδηλώσεων

Πρόγραμμα
Διαλέξεις
•   ΟΠΕΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Τα κτίρια που στεγάζουν τις όπερες ανά τον κόσμο καλούνται κατ’ αρχήν 
να ικανοποιήσουν υψηλά οπτικά και ακουστικά κριτήρια. Πέρα απ’ αυτά 
όμως, συχνά εντυπωσιάζουν και με την αρχιτεκτονική τους. Γίνονται από 
τα πλέον εμβληματικά κτίρια, αποτελούν ‘στολίδι’ για την πόλη τους. Τα 
παραδείγματα είναι πάμπολλα. Ας τα δούμε.

Εισηγητής Λαζαρής Ζαούσης.  

28/3/2019
Πέµπτη  19.00-21.00 

Κόστος συµµετοχής  € 20



Σημειώσεις



Έλλη Λαμπαδαρίδου, Woman with turban, 40x30cm


