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Μπορούμε να γίνουμε, κυριολεκτικά, άλλοι άνθρωποι; Μπορούμε να 
αλλάξουμε τον νου, τα συναισθήματα, τον τρόπο που σκεφτόμαστε και 
υπάρχουμε μέσα στον κόσμο; Η απάντηση είναι, αναμφισβήτητα, ναι.

Πολλές φορές η ζωή μου άλλαξε κατεύθυνση λόγω της μουσικής. Συνέβη να 
ακούσω κάτι που μου έκανε την καρδιά κομμάτια ή που μου φανέρωσε έναν 

ολοκαίνουργιο τρόπο να προσλαμβάνω τον κόσμο. Η τέχνη, ο χορός, το 
θέατρο μου έχουν δείξει καινούργιες λύσεις σε παλιά προβλήματα, με έχουν 

πάει ταξίδι μέσα στον εαυτό μου και στο υπερπέραν.

Το τετραήμερο πρόγραμμα Metamorphosis θα κάνει σίγουρα το ίδιο τόσο 
για τους καλλιτέχνες όσο και για το κοινό. Ο κάθε καλλιτέχνης και η 

κάθε ομάδα έχουν την ιδιαιτερότητά τους, όμως όλοι μαζί λειτουργούν 
καταλυτικά, μεταλλάσσοντας τον ήχο και την εικόνα σε νέα σχήματα.

Η ειδικότητα του Omar Souleyman είναι η έκσταση, του Tan Dun η 
ενδοσκόπηση. Ο David Dorfman μπορεί να σε προσγειώσει απότομα στην 

παρούσα στιγμή. Ο John Luther Adams κάνει τόσο το σώμα όσο και το 
μυαλό να χορεύουν. Η φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη δίνει μορφή στα 

χρώματα της Μεσογείου.

Οι υπόλοιποι σε αυτή την εκπληκτική γκάμα καλλιτεχνών –οι Xylouris 
White, ο Amir ElSaffar, οι The Secret Trio, ο Απόλλων Ρέτσος και η 

Demy– προσδίδουν στο παρόν μια μαγική μοναδικότητα. To Street Studio 
καλωσορίζει στη σκηνή το ευρύ κοινό. Στην Εναλλακτική Σκηνή κάνει την 

πρεμιέρα της η Εθνική Λυρική Σκηνή.

Ακόμα, εκατοντάδες αναδυόμενων και καταξιωμένων Ελλήνων μουσικών 
παίρνουν μέρος σε αυτή τη στιγμή αλλαγής και μεταμόρφωσης, 

συμμετέχοντας σε παραστάσεις στενά συνδεδεμένες 
με τον εκάστοτε χώρο.

Δεν υπάρχει καλύτερη περίοδος από τον Ιούνιο 
για να αλλάξουμε σε κάτι καινούργιο.

Ελάτε να πάρετε μέρος στη γιορτή μας.

Laurie Anderson
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Tο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
(ΚΠΙΣΝ) αποκτά ζωή για 4 ημέρες και νύχτες, μέσα από 
το πρόγραμμα Metamorphosis: Το ΚΠΙΣΝ στον Κόσμο 
και μετατρέπεται σε έναν κοινό τόπο συνάντησης, 
εξερεύνησης και πειραματισμού.

Από τις 23 έως τις 26 Ιουνίου το ΚΠΙΣΝ παρουσιάζει 
ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών, αθλητικών και 
εκπαιδευτικών εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο, όπου 
περισσότεροι από 400 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες θα 
συνθέσουν ένα πρωτοποριακό τετραήμερο δημιουργίας και 
συμμετοχικότητας.

Παράλληλα, το κοινό θα έχει για πρώτη φορά την ευκαιρία 
να επισκεφθεί τις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, όπως 
επίσης και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος σε ολόκληρη την 
έκτασή του.

Ελεύθερη είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις.

Καλλιτεχνική επιμέλεια προγράμματος:  
Limor Tomer, Γενική Διευθύντρια Συναυλιών & Διαλέξεων 
του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης

Προσκεκλημένη Καλλιτεχνική Διευθύντρια:  
Laurie Anderson

Metamorphosis
Το ΚΠΙΣΝ στον Κόσμο

Ώρες λειτουργίας:

Πέμπτη 23 Ιουνίου: 
18:00 – 04:00

Το ΚΠΙΣΝ θα 
παραμείνει ανοιχτό 
από την Παρασκευή 24 
Ιουνίου στις 18:00
έως την Κυριακή 26 
Ιουνίου στις 04:00  
σε συνεχές ωράριο.

Για να εξασφαλιστεί 
η βέλτιστη συμμετοχή 
στις εκδηλώσεις 
θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας.
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Η μνημειώδης επιτυχία του Μουσείου Guggenheim στο Μπιλμπάο έδωσε 
λαβή για μια έντονη διαμάχη όσον αφορά την ικανότητα πρόσφατα 
κατασκευασμένων πολιτιστικών κτιρίων να ηγηθούν μιας αστικής αναβάθμισης 
και να γίνουν αυτόματα πόλος έλξης μεγάλου κοινού. Η επιτυχία του Μπιλμπάο 
σε αυτά τα μέτωπα έχει βρει μιμητές σε όλο τον κόσμο, ενίοτε με ανάμεικτα 
αποτελέσματα, και έχει δώσει όλη την έμφαση στη ρώμη και την ικανότητα 
νέων αρχιτεκτονημάτων να ελκύσουν το κοινό και να καθορίσουν το αστικό 
τοπίο. Είναι όμως αυτή μια δίκαιη διαμάχη και ένα σωστό σημείο εκκίνησης; 
Τοποθετώντας όλη την έμφαση σε καινούργιες δομές, μήπως απλώς αγνοούμε 
τις περίπλοκες και δυναμικές σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα ιδρύματα 
και στις κοινότητες που αυτά υπηρετούν;

«Αν το χτίσεις, θα έρθουν».

Η φράση ειπώθηκε, και έκτοτε απαθανατίστηκε, στην ταινία Field of Dreams 
(Ο ξυπόλυτος Τζο). Μια φωνή την ψιθυρίζει στον αγρότη της Αϊόβα,  
Ρέι Κινσέλα (Κέβιν Κόστνερ) υποβάλλοντάς του τη σκέψη ότι αν φτιάξει ένα 
γήπεδο του μπέιζμπολ στο χωράφι όπου καλλιεργεί καλαμπόκι, ο κόσμος 
θα έρθει κάποια στιγμή να δει παίκτες του μπέιζμπολ να παίζουν. Η φράση 
υπαινισσόταν, μεταξύ άλλων, πως απλώς και μόνο η δημιουργία ενός χώρου, 
το χτίσιμο ενός κτιρίου, αναπόφευκτα θα γινόταν πόλος έλξης για τους 
ανθρώπους. Κάπως έγινε και η φράση ρίζωσε στο συλλογικό ασυνείδητο, 
καθώς άρχισε να χρησιμοποιείται ως επιχείρημα και ως σλόγκαν για την 
υπεράσπιση μεγάλων κοινοτικών έργων με σκοπό την αναζωογόνηση 
αστικών κοινοτήτων και υποβαθμισμένων περιοχών στο κέντρο της πόλης. 
Πρόκειται για μια προσέγγιση που έχει στρατευτεί για να δικαιώσει πολλά 
τέτοια εγχειρήματα ανά τον κόσμο, αν και όχι πάντοτε με επιτυχία. Όπως 
έχουμε αρχίσει να αντιλαμβανόμαστε, η ανέγερση κτιρίων, είτε πρόκειται για 
αθλητικές εγκαταστάσεις, είτε για πολιτιστικές, είτε ακόμα και για πάρκα, δεν 
γίνεται, μόνο και μόνο διά της παρουσίας τους, να προσελκύσει το κοινό, να 
αποτελέσει σημείο προορισμού και, συνεπώς, να δημιουργήσει μια κοινότητα. 
Με άλλα λόγια, αν απλώς και μόνο το χτίσεις, μπορεί και να μην έρθουν.

Τα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα αποκτούν ρόλο μέσα από τη σχέση 
τους με την κοινότητα την οποία υπηρετούν. Το κοινό είναι που προσδίδει στο 
ίδρυμα έναν σκοπό, όχι αντίστροφα. Το νόημα ενός κτιρίου τού το δίνουν οι 
άνθρωποι που προσέρχονται και όχι το αντίθετο.

Το όραμά μας για το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) 
ήταν ευθύς εξαρχής ως ένα σημείο προορισμού, ως ο ανοιχτός και 
προσβάσιμος δημόσιος χώρος μιας κοινότητας επισκεπτών οι οποίοι θα 
προσδιόριζαν και θα επινοούσαν εκ νέου την αντίληψη του δημόσιου χώρου 
σε μια πόλη που έχει εγκαταλείψει και παραμελήσει την έννοια της κοινής 
δημόσιας ζωής σε ανοιχτούς, δημόσιους χώρους. Η επιλογή του Renzo Piano 
ως αρχιτέκτονα του εγχειρήματος βασίστηκε εν μέρει στη φήμη του, που την 
αποδεικνύουν απτά τα έργα του ανά τον κόσμο, ως σχεδιαστή κτιρίων τα 
οποία αγκαλιάζουν την ιδέα του δημόσιου χώρου, λειτουργώντας ως αγορές 
με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου, όπου οι άνθρωποι συναντιούνται, 

συνομιλούν, συναθροίζονται και δημιουργούν. Ο σχεδιασμός από τον 
Renzo του Κέντρου Πολτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αντανακλά την 
αποστολή του και την επιθυμία του να δημιουργήσει δημόσιους χώρους που 
προσελκύουν ανθρώπους και δημιουργούν κοινότητες. Αυτό γίνεται αμέσως 
εμφανές στον επισκέπτη των κτιρίων και των εξωτερικών χώρων, όπως και του 
Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.

Ωστόσο τα κτίρια και το Πάρκο δεν μπορούν από μόνα τους να φέρουν τους 
ανθρώπους κοντά ούτε να μετατρέψουν ένα μέρος ή μια τοποθεσία σε σημείο 
συνάθροισης. Είναι μέσω ενός προγραμματισμού ο οποίος είναι ανοιχτός, 
προσβάσιμος, ισότιμος, ποικιλόμορφος και συμμετοχικός χωρίς διακρίσεις 
που οι χώροι μεταμορφώνονται σε πραγματικούς δημόσιους χώρους και σε 
κέντρα κοινοτικής ζωής. Ήδη από τα πρώτα στάδια μορφοποίησης αυτού του 
εξαιρετικού εγχειρήματος πιστεύαμε ακράδαντα πως το κοινό ορεγόταν έναν 
ελκυστικό δημόσιο χώρο ο οποίος θα προήγαγε την κοινότητα, λειτουργώντας 
ως μια φιλόξενη πλατφόρμα δημιουργικής έκφρασης, εξερεύνησης και 
ανακάλυψης για όλους ανεξαιρέτως όσοι επιθυμούσαν να συμμετέχουν.

Η δόμηση του ΚΠΙΣΝ είναι ένα βήμα πριν από τον τερματισμό.  
Τους επόμενους μήνες το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα εκκινήσει τη 
διαδικασία της παράδοσης των εγκαταστάσεών του στο Ελληνικό Δημόσιο 
και το ελληνικό κοινό, που είναι ο θεμιτός ιδιοκτήτης του. Τις επόμενες 
τέσσερις ημέρες, μέσω του Metamorphosis, ενός διεθνούς και εντόπιου 
προγράμματος μουσικής, χορού, εικαστικών τεχνών, παιχνιδιών και αθλητικών 
δραστηριοτήτων ανοιχτών σε όλους, το Ίδρυμα θα παρουσιάσει το έργο 
στο κοινό, προσκαλώντας όλους σε μια αναγνωριστική περιπλάνηση στα 
κτίρια και στο Πάρκο, ώστε να γνωρίσουν και ακόμα ακόμα να τεστάρουν 
τις δυνατότητες του χώρου να συνενωθεί με τον αστικό ιστό της πόλης και 
να λειτουργήσει ως ένας αυθεντικά δημόσιος χώρος. Εάν ο σχεδιασμός 
του Renzo Piano δίνει το μέτρο του οράματός του για το τι αποτελεί μια 
πραγματική αγορά, το πρόγραμμα Metamorphosis δίνει ένα δείγμα από 
το όραμά μας για το ΚΠΙΣΝ ως ένα σημείο προορισμού, μια πλατφόρμα 
δημιουργικής έκφρασης και ένα μέρος εξερεύνησης και ανακάλυψης που, 
ελπίζουμε, θα κινητοποιήσει στους ανθρώπους τα ίδια συναισθήματα ανήκειν, 
συλλογικότητας, δυναμισμού, αισιοδοξίας και ομοφροσύνης που υπήρξαν 
βασικά στοιχεία στο χτίσιμο αυτού του μοναδικού, ζωντανού συγκροτήματος.

Σας καλωσορίζουμε τον καθέναν ξεχωριστά και όλους μαζί στο Κέντρο 
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σας προσκαλούμε να έρθετε μαζί 
μας σε αυτό το ταξίδι προς τη διαμόρφωση μιας καινούργιας πραγματικότητας 
όσον αφορά τον εναγκαλισμό της γνώσης και την απόλαυση της καλλιτεχνικής 
έκφρασης, του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας και της φύσης. Ας είναι αυτό ένα 
σημείο αφετηρίας για μια αναζωογονημένη πίστη στον εαυτό μας και στο 
κοινό μας μέλλον. Στο κάτω κάτω, το ΚΠΙΣΝ ανήκει σ’ εσάς.

 
Ανδρέας Δρακόπουλος 
Πρόεδρος, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Μήνυμα – Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
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Πέμπτη 23 Ιουνίου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Παραδοσιακά Παιχνίδια

Μια σύγχρονη και διασκεδαστική αναβίωση των 
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 έκαναν τα αρχικά παιχνίδια να διαρκέσουν στον χρόνο 
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 οι ίδιοι, μετατρέποντας αυτή τη δραστηριότητα 
σε μια συνάντηση πέρα από γενιές και μια αφορμή 
ουσιαστικής παιδείας για τους μικρούς.

Ρομποτική-STEM  
(Science, Technology, Engineering  
& Mathematics) 

Τα παιδιά αγγίζουν τον κόσμο της ρομποτικής και 
διασκεδάζουν μαθαίνοντας! Μικροί και μεγάλοι μπορούν 
να παίξουν με ειδικά μικρά ρομπότ, να κατασκευάσουν 
και να εκφραστούν, ενώ παράλληλα εξοικειώνονται με 
την ηλεκτρονική και τον προγραμματισμό. Το εργαστήριο 
ρομποτικής δίνει στους μικρούς επιστήμονες τη χαρά του 
πειραματισμού, μια ενασχόληση που ενισχύει την αγάπη 
για τις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά, τη μηχανική. 
Ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό ταξίδι με την τεχνολογία 
που φέρνει ενθουσιασμό χάρη στις ανακαλύψεις, την 
αλληλεπίδραση και την καινοτομία που δημιουργεί! 

Στίβος για παιδιά

Τα παιδιά μυούνται στον κόσμο του κλασικού αθλητισμού 
συμμετέχοντας σε αθλήματα-παιχνίδια προσαρμοσμένα 
στην ηλικία τους δίχως την πίεση του ανταγωνισμού 
και των επιδόσεων. Πέντε ολυμπιακά αθλήματα: άλμα 
εις μήκος άνευ φοράς (ολυμπιακό άθλημα έως τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης το 1912), άλμα επί 
κοντώ, ρίψη δίσκου, τρέξιμο και τρέξιμο μετ’ εμποδίων 
μεταμορφώνονται σε ομαδικές δραστηριότητες μέσω 
των οποίων τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τις αξίες της 
κοινωνικότητας και της αποδοχής του «άλλου». Με αυτόν 
τον τρόπο οι χαρές του παιχνιδιού και της σωματικής 
δραστηριότητας καθίστανται εργαλεία διαπαιδαγώγησης 
και διδασκαλίας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τη μη κερδοσκοπική 
εταιρεία «Αναγέννηση και Πρόοδος», με τη συνεργασία 
της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Ξιφασκία 

Από τον 16ο αιώνα έως σήμερα η ξιφασκία μπορεί να 
έχει εξελιχθεί, ωστόσο στη βάση του παραμένει το 
ίδιο ιδιαίτερο και ευγενές άθλημα. Πρόκειται για μια 
συναρπαστικά διασκεδαστική δραστηριότητα όπου τον 
πρώτο ρόλο έχουν η δεξιοτεχνία, η ταχύτητα, η στρατηγική 
και ο απόλυτος συντονισμός σώματος και νου. Τα παιδιά 
έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την τέχνη και τις τεχνικές 
της ξιφασκίας, μαθαίνοντας να χειρίζονται τον αντίπαλο 
μέσα από κανόνες και τελετουργικά, καθώς συνδέονται με 
τη βαθιά παράδοση του αθλήματος, στην οποία κυριαρχούν 
ο σεβασμός και η αποδοχή του ικανότερου. 

Αθλητισμός

18:00 - 21:30
ΔΥΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 

 Για παιδιά   
 5-10 ετών.

Αριθμός 
συμμετεχόντων  
ανά πρόγραμμα:  
40 άτομα 

Διάρκεια 
προγράμματος: 10΄

Θα πραγματοποιη-
θούν συνολικά 20  
προγράμματα.

Αθλητισμός

18:00 - 21:30 
ΔΥΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 

 Για παιδιά   
 6-13 ετών. 

Αριθμός 
συμμετεχόντων  
ανά πρόγραμμα:  
30 άτομα  

Διάρκεια 
προγράμματος:  
10΄ - 15΄ 

Θα πραγματοποιη-
θούν συνολικά 14-20  
προγράμματα.

Αθλητισμός

18:00 - 21:30 
ΞΕΦΩΤΟ 

 Για παιδιά   
 6-15 ετών.

Αριθμός 
συμμετεχόντων  
ανά πρόγραμμα:  
60 άτομα 

Διάρκεια 
προγράμματος: 30΄

Θα πραγματοποι-
ηθούν συνολικά 7  
προγράμματα.

Αθλητισμός

18:00 - 21:30 
ΔΥΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ  

 Για παιδιά  
 5-15 ετών.

Αριθμός 
συμμετεχόντων  
ανά πρόγραμμα:  
8 άτομα  

Διάρκεια 
προγράμματος:  
3΄ - 4΄

Θα πραγματοποιη-
θούν συνολικά 50  
προγράμματα.

Πέμπτη 23 Ιουνίου
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Κωπηλατική Άσκηση Εδάφους 

Κουπί στο Φάληρο! Όχι όμως στη θάλασσα, αλλά στην 
ξηρά. Αυτός ο πανάρχαιος τρόπος πλεύσης, που πήρε τη 
μορφή αγωνίσματος τον 18ο αιώνα, προάγοντας την ευγενή 
άμιλλα, στα κολέγια της Οξφόρδης και του Κέμπριτζ, 
σήμερα γίνεται μια άκρως διασκεδαστική εμπειρία στο 
Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Οι μικροί συμμετέχοντες μετά 
από τρίλεπτη προθέρμανση θα κωπηλατούν για 200 μέτρα 
στο εικονικό «κωπηλατοδρόμιο», με τον χρόνο να μετράει. 
Θα απολαύσουν έτσι μια προσομοίωση κωπηλασίας σε 
ειδικά κωπηλατικά όργανα, γυμναστική δραστηριότητα 
ωφέλιμη τόσο για το μυϊκό όσο και για το κυκλοφορικό και 
το αναπνευστικό σύστημα. Διασκέδαση και αθλητισμός με 
ένα σπορ του υγρού στίβου, αλλά... πάντα έξω από το νερό! 

Αθλητισμός

18:00 - 21:30
ΔΥΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 

 Για παιδιά   
 6 ετών.

Αριθμός 
συμμετεχόντων  
ανά πρόγραμμα:  
8 άτομα 

Διάρκεια 
προγράμματος: 5΄

Θα πραγματοποιη-
θούν συνολικά 40  
προγράμματα.

Πέμπτη 23 Ιουνίου

Παραολυμπιακά Παιχνίδια

Τα Παραολυμπιακά Παιχνίδια προτείνουν μια σειρά 
παραολυμπιακών αθλημάτων αγκαλιάζοντας τα παιδιά 
με αναπηρίες. Οι αθλητές έχουν τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν χωρίς διακρίσεις σε αγωνίσματα της 
επιλογής τους, τα οποία τους προσφέρουν τη χαρά του 
αθλητισμού. Η διοργάνωση στοχεύει μεταξύ άλλων 
στην ευαισθητοποίηση του κοινού και στη δημιουργία 
ίσων ευκαιριών για τα άτομα με κινητικά προβλήματα. 
Αποδέκτες είναι οι συμμετέχοντες «παραολυμπιονίκες» 
αλλά και το ευρύτερο κοινό, το οποίο επιδιώκεται να 
αναγνωρίσει και να προασπίσει το δικαίωμα των ατόμων  
με κινητικούς περιορισμούς στην ισότιμη διεκδίκηση 
«χώρου» στις πόλεις μας. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τον Σύλλογο 
Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων «Περπατώ».

Αθλητισμός

18:00 - 21:30 
ΔΥΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ  

 Για παιδιά   
 6-16 ετών.

Αριθμός 
συμμετεχόντων  
ανά πρόγραμμα:  
24 άτομα 

Διάρκεια 
προγράμματος: 15΄

Θα πραγματοποιη-
θούν συνολικά 14  
προγράμματα.
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Χαρτόπολις  

Ανοιχτή γιορτή δημιουργικότητας και παιχνιδιού! Τα παιδιά 
πειραματίζονται ελεύθερα με μια ποικιλία από διαθέσιμα 
υλικά, όπως χαρτόκουτα, χαρτόνια, χρώματα, κ.ά., 
δημιουργώντας τις δικές τους, μοναδικές κατασκευές.  
Με όχημα το παιχνίδι τα παιδιά καλλιεργούν δημιουργικές 
δεξιότητες, συνεργάζονται και αναπτύσσουν την 
κοινωνικότητά τους. Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν έναν διασκεδαστικό 
και δημιουργικό τρόπο παιχνιδιού με απλά υλικά. Το 
πρόγραμμα στοχεύει στην παρουσίαση και προαγωγή 
του δημιουργικού παιχνιδιού με υλικά χαμηλού κόστους, 
αναπτύσσοντας έτσι τη φαντασία και  
την κοινωνικότητα. 

Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα

18:00 - 21:30 
ΠΙΔΑΚΕΣ ΝΕΡΟΥ  

 Για παιδιά   
 5-7  ετών. 

Αριθμός 
συμμετεχόντων  
ανά πρόγραμμα:  
40-50 άτομα  

Διάρκεια 
προγράμματος: 50΄ 

Θα πραγματοποι-
ηθούν συνολικά 4  
προγράμματα.

Κυνήγι Θησαυρού 

Το αγαπημένο παιχνίδι που δίνει στα παιδιά τον ρόλο του  
«ντετέκτιβ-εξερευνητή» σε μια διαδρομή περιήγησης  
και γνώσης. Ομάδες 3-4 παιδιών λαμβάνουν οδηγίες για 
να ανακαλύψουν κρυμμένα «στοιχεία» σε συγκεκριμένα 
σημεία του ΚΠΙΣΝ. Κάθε φορά που μια ομάδα καταφέρνει 
να βρει κάποιο στοιχείο, καλείται να απαντήσει σε 
ερωτήσεις σχετικά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τον 
αθλητισμό, τη διατροφή και γενικότερα την υγεία, ώστε 
να λάβει τον χάρτη που θα την οδηγήσει στον επόμενο 
«θησαυρό». Μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά ανακαλύπτουν 
το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, ενώ παράλληλα σχηματίζουν 
μια ομάδα που πρέπει να συνεργαστεί προς έναν κοινό 
σκοπό.

Τα αθλητικά προγράμματα υλοποιούνται από τη μη 
κερδοσκοπική εταιρεία «Αναγέννηση και Πρόοδος».   

Αθλητισμός

18:00 - 21:30  
ΔΥΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ   

 Για παιδιά  
 6-12 ετών.

Αριθμός 
συμμετεχόντων  
ανά πρόγραμμα:  
40-60 άτομα  

Διάρκεια 
προγράμματος: 60΄

Θα πραγματοποι-
ηθούν συνολικά 3  
προγράμματα.

Συμμετοχή με ηλε-
κτρονική προεγγρα-
φή στο SNFCC.org/
metamorphosis

Πέμπτη 23 Ιουνίου
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Πέμπτη 23 Ιουνίου

Street Studio City 
Υπαίθριο στούντιο ηχογράφησης 

Η κολεκτίβα μουσικών και καλλιτεχνών Found Sound 
Nation (FSN) υλοποιεί το πρότζεκτ Street Studio City 
(SSC), που θα μπορούσε να αποδοθεί στα ελληνικά 
ως «στούντιο στους δρόμους της πόλης». Οι μουσικοί 
παραγωγοί του προγράμματος SSC καλούν τους 
περαστικούς σε ένα υπαίθριο στούντιο για να συμπράξουν 
σε μια πρόβα αυτοσχεδιαστικής δημιουργίας. Τα τραγούδια 
και οι μουσικές ιδέες που δημιουργούνται καταγράφονται 
και στο τέλος κάθε ημέρας η ηχογράφηση μοιράζεται σε 
όλους τους συμμετέχοντες και στο κοινό. Το SSC είναι 
ένα μοντέλο συνεργατικής μουσικής δημιουργίας που 
εμπλουτίζει όσους έρχονται σε επαφή μαζί του  
–συμμετέχοντες και κοινό– με την εμπειρία μιας  
αυθόρμητης στιγμής.

Με τους μουσικούς:  
Nandi Plunkett, Jeremy Thal 

Μουσική

18:00   
ΦΑΡΟΣ   

Ο Garry Kasparov παίζει σκάκι  
με τη νέα γενιά της Ελλάδας 

Πώς είναι να παίζει κανείς σκάκι με τον Garry Kasparov; 
Ο κορυφαίος σκακιστής έρχεται αντιμέτωπος με 15 
πρωταθλητές και πρωταθλήτριες 10-12 ετών, σε μια 
συναρπαστική σιμουλτανέ αναμέτρηση. Παγκόσμιος 
πρωταθλητής σε ηλικία 22 ετών, νικητής σε οκτώ 
Ολυμπιάδες σκακιού, έχει τιμηθεί με το σκακιστικό 
Όσκαρ, ενώ αποχώρησε από το επαγγελματικό σκάκι το 
2005, ύστερα από τριάντα χρόνια συνεχούς σκακιστικής 
παρουσίας. Πολιτικός ακτιβιστής και συγγραφέας 
εργάζεται για την προώθηση του αθλήματος στα σχολεία, 
στις ΗΠΑ και διεθνώς, μέσω του Ιδρύματος για το σκάκι 
Kasparov (Kasparov Chess Foundation). Οι νεαροί 
συμμετέχοντες θα επιλεγούν από την Ένωση Σκακιστών 
Θεσσαλονίκης. Με το πέρας του παιχνιδιού ο Garry 
Kasparov θα συνομιλήσει με το κοινό. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ένωση Σκακιστών 
Θεσσαλονίκης.

Αθλητισμός 

19:00 - 22:00   
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ 

Συμμετοχή με δελτία 
προτεραιότητας τα 
οποία θα διανέμονται 
από τις 18:00 στον 
Λαβύρινθο.
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Πέμπτη 23 Ιουνίου

Ομάδα David Dorfman Dance & αθλητές 
κλασικού αθλητισμού και Special Olympics 

Η δημιουργία χορευτικών πειραματισμών με διάφορες 
κοινωνικές ομάδες αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας 
και δράσης της ομάδας χορού David Dorfman Dance 
(DDD). Έχοντας παρουσιάσει τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο 
εξωτερικό περισσότερα από τριάντα προγράμματα με τη 
βοήθεια εθελοντικών ομάδων (The Athletes Project, The 
Family Project, No Roles Barred), η ομάδα DDD υλοποιεί 
στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος μια παράσταση με αθλητές 
κλασικού αθλητισμού και Special Olympics, ανιχνεύοντας 
κοινωνικούς και προσωπικούς ρόλους μέσω της τέχνης  
του χορού. 

Χορός 

20:30  
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ  
ΚΗΠΟΣ    

SNF RUN: Τρέχοντας προς το Mέλλον 

Μια ζωντανή γιορτή του αθλητισμού, ένας βραδινός 
αγώνας δρόμου, προσκαλεί δρομείς κάθε ηλικίας και 
ταχύτητας από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό! Τρέχουμε 
όλοι μαζί γιορτάζοντας την Ολυμπιακή Ημέρα –επέτειο 
της ίδρυσης της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής– σε 
μια συμβολική διαδρομή 6 χιλιομέτρων για τη χαρά της 
συμμετοχής και του τερματισμού. Μικροί και μεγάλοι 
ξεκινάμε με τη δύση του ήλιου από το Παναθηναϊκό 
Στάδιο και τερματίζουμε δίχως ανταγωνιστική διάθεση 
στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Παράλληλα διεξάγεται και 
Παραολυμπιακός αγώνας δρόμου 1 χιλιομέτρου. 

Ο αγώνας υλοποιείται από τη μη κερδοσκοπική εταιρεία 
«Αναγέννηση και Πρόοδος».

Αθλητισμός 

20:00 - 22:00    
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ 
ΣΤΑΔΙΟ   

Περισσότερες  
πληροφορίες στο 
www.SNFRUN.org 
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Πέμπτη 23 Ιουνίου

Συναυλία Demy & Friends 

Η Demy φέρνει στη μουσική της όλη την ενέργεια και 
τον ενθουσιασμό της σύγχρονης ποπ. Βραβευμένη 
τραγουδίστρια με τρία Mad Video Music Awards, στήνει μια 
μουσική γιορτή για μικρούς και μεγάλους προσκαλώντας 
αστέρια της ελληνικής μουσικής σκηνής σε μια σειρά από 
αναπάντεχα ντουέτα-εκπλήξεις. 

Special guests: 
Ευρυδίκη 
Κώστας Μαρτάκης 
Στέλιος Λεγάκης 
Άρης Μακρής

Μουσική

21:30   
ΞΕΦΩΤΟ   

Συναυλία Xylouris White 

Το ντουέτο Xylouris White έχει δημιουργήσει το δικό 
του μουσικό ιδίωμα με ήχους από τζαζ, post-rock και 
παραδοσιακή κρητική μουσική, κερδίζοντας τη διεθνή 
σκηνή. Με βαθιά μουσική παράδοση αλλά και ροκ 
επιρροές, ο Γιώργος Ξυλούρης αναδεικνύει το λαούτο  
σε πρώτο ρόλο συνοδεία φωνής. Έντονη μουσικότητα  
και αυτοσχεδιασμός χαρακτηρίζουν τις εμφανίσεις του  
με τον Jim White, το δεύτερο μέλος του ντουέτου, ο  
οποίος μετατρέπει τα ντραμς σε όργανο με άπειρες 
δυνατότητες, ενώ έχει συνεργαστεί με κορυφαία ονόματα 
της indie rock και post-punk σκηνής. Μουσική με δυνατό 
και ελεύθερο πνεύμα, goatish (κατσικίσια), όπως τη 
χαρακτηρίζουν και οι ίδιοι, για όσους μπορούν να την 
ακολουθήσουν στα ύψη της. 

Μουσική

22:30    
ΞΕΦΩΤΟ   
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Παρασκευή 24 Ιουνίου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Παρασκευή 24 Ιουνίου 

Παρουσίαση της μονογραφίας του  
Renzo Piano για το ΚΠΙΣΝ και συζήτηση  
για το έργο του

Ομιλητές: 
Renzo Piano, αρχιτέκτονας 
Victoria Newhouse, συγγραφέας, ιστορικός αρχιτεκτονικής 
Annabelle Selldorf, αρχιτέκτονας 
Lia Piano, Γενική Διευθύντρια Εκπαιδευτικών Προγραμμά-
των και Διατήρησης Αρχείου, Fondazione Renzo Piano 
Adam Weinberg, Διευθυντής του Μουσείου Whitney,  
Νέα Υόρκη 
Γιώργης Γερόλυμπος, φωτογράφος, αρχιτέκτονας 
Γιάννης Πεπονής, Καθηγητής, Σχολή Αρχιτεκτονικής, 
Georgia Institute of Technology, Ατλάντα, ΗΠΑ

Συντονίζει ο Ανδρέας Κούρκουλας, Καθηγητής, Σχολή 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  

Εκδηλώσεις & 
Θεάματα

18:30  
ΕΛΣ / ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

Με δελτία 
προτεραιότητας τα 
οποία θα διανέμονται 
από τις 17:00 στο 
Κέντρο Επισκεπτών. 

Jazz & Colors 

Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος μεταμορφώνεται σε μια 
ανοιχτή μουσική παλέτα φιλοξενώντας την παραγωγή Jazz 
& Colors. Δεκατέσσερις τζαζ ορχήστρες απλώνονται στον 
χώρο του Πάρκου και ερμηνεύουν ταυτόχρονα τις ίδιες 
μουσικές συνθέσεις με ποικιλότροπα στυλ η καθεμία, ενώ 
οι επισκέπτες ακολουθούν τα ακούσματα με αυθόρμητη 
σειρά. Το Jazz & Colors πρωτοπαρουσιάστηκε στο Σέντραλ 
Παρκ στη Νέα Υόρκη και αποτελεί μοναδική μουσική 
εμπειρία, καθώς προσκαλεί τον ακροατή να συλλέξει  
και να απολαύσει όσο περισσότερες διασκευές μιας 
μουσικής σε παράλληλη εκτέλεση. 

Takis Paterelis Qrt (Πατερέλης, Σαμαράς, Κλωνής, Τριβόλης),  
Baby Trio (Κοντραφούρης, Παπαδούλης, Τσιφτσής), 
Dimitris Kalantzis Qrt (Καλαντζής, Κτιστάκης, Γεωργιάδης, 
Πολυζωγόπουλος), Tsakelectric (Τσάκας, Λιόλιος, Soto, Σεβδαλής), 
Takis Barberis Group (Τ. Μπαρμπέρης, Γ. Μπαρμπέρης, Σαριδάκης, 
Κεχρής), Dimitris Vasilakis Qrt (Βασιλάκης, Πολυχρονάκος, 
Λούτας, Στουραΐτης), B.F.A.M (Παναγιωτόπουλος, Παπάς, 
Πανταζής, Καψαμπέλης), Next Step Qrt (Παπαδόπουλος, 
Κότσυφας, Μάνος, Ποδαράς), Datfunk Band (Παπασταματάκης, 
Καπηλίδης, Adetayo), Athens Jazz Legacy Band (Παπαδόπουλος, 
Καρούντζος, Κωστελέτος, Χαϊδεμένος, Αγγελάκης), Hot Club 
de Grece (Λουκάτος, Αρφάνης, Κλάγκος), καθώς και οι Αμίρης, 
Λαδόπουλος, Μπενετάτος, Ρούλος, Μπέλλος, Κωνσταντίνου, Huber, 
Αναδολής.

Ιδέα/Σύλληψη: Peter Shapiro

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Δημήτρης Καλαντζής

Μουσική 

20:00    
ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ & 
ΟΧΘΕΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ  
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Παράσταση Street Dance:  
Οι βραβευμένες ομάδες χορού του  
δρόμου Funky Habits και Waveomatics 

Οι Waveomatics και οι Funky Habits σε μια ανοιχτή 
παράσταση αυτοσχεδιασμών και αλληλεπίδρασης. 
Breakers, poppers και μεταμοντέρνοι χορευτές, με κοινή 
φιλοσοφία για τη δύναμη του χορού και την κοινωνική 
και πολιτική της επίδραση, παρουσιάζουν στο κοινό ένα 
ανατρεπτικό χορευτικό δρώμενο!

Σε guest εμφάνιση χορευτές της ομάδας  
David Dorfman Dance. 

Χορός

20:30   
ΠΙΔΑΚΕΣ ΝΕΡΟΥ  
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Παρασκευή 24 Ιουνίου 

Circus of Illusions 

Παραστάσεις που κόβουν την ανάσα και ψυχαγωγούν 
μικρούς και μεγάλους παρουσιάζουν κορυφαίοι 
καλλιτέχνες του τσίρκου: ο μύθος του Circe du Soleil,  
ο ξεκαρδιστικός David Shiner, η κορυφαία ισορροπίστρια 
Elayne Kramer, η ευλύγιστη χορεύτρια Nina Burri, o 
λαμπερός καουμπόι AJ Silver, οι μάγοι των ψευδαισθήσεων 
Smirnov Duo, η καλλιτέχνις του χούλα χουπ Anna Jack. 
Στο πρόγραμμα συμμετέχει ο Λάμπρος Φισφής σε μια 
βραδιά θεάματος, μαγείας και κωμωδίας! Την επιμέλεια του 
προγράμματος υπογράφει ο Mark Mitton. Προετοιμαστείτε 
για την μαγεία τους! 

Εκδηλώσεις & 
Θεάματα

00:00   
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ  

Water Passion after St. Matthew 

Το Water Passion after St. Matthew γράφτηκε το 2000 
για τη 250ή επέτειο από τον θάνατο του Bach, και είναι 
βασισμένο στο έργο του Τα κατά Ματθαίον Πάθη. Στις 
συνθέσεις του ο Tan Dun διευρύνει τα όρια μεταξύ της 
κλασικής μουσικής, της παράστασης πολυμέσων και της 
κουλτούρας δύο κόσμων: της Δύσης και της Ανατολής. 
ενώ πειραματίζεται με το ηχητικό αποτύπωμα πρωτογενών 
υλικών όπως το χαρτί, το νερό, η πέτρα.

Η διαφάνεια του νερού, οι αντανακλάσεις και οι ήχοι του 
συνδυάζονται με κλασικά όργανα (όπως βιολί, τσέλο), 
ποικίλα κρουστά, θιβετιανά και κινέζικα παραδοσιακά 
όργανα, φωνητικά, ψηφιακό ήχο, ακόμα και με τη σιωπή, 
ενισχύοντας τον τελετουργικό χαρακτήρα της παράστασης.

Stephen L. Bryant | Μπάσος-βαρύτονος 
Chiara Chizzoni | Σοπράνο  
BeiBei Wang | Κρουστά 
Alexandrina Boyanova | Βιολί  
Felix Fan | Τσέλο 
Jeremy Thal | Πλήκτρα 

Συμμετέχει η ελληνική χορωδία 
Fons Musicalis σε μουσική διδασκαλία 
Κωστή Κωσταντάρα

Μουσική Διεύθυνση  
Sarah Ioannides

Μουσική

21:30  
ΞΕΦΩΤΟ  
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Ξεναγήσεις στο Πάρκο  
Σταύρος Νιάρχος 

Οι επισκέπτες γνωρίζουν το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, 
συνολικής έκτασης 210.000 τ.μ., δημιουργία του 
αρχιτεκτονικού γραφείου Renzo Piano Building Workshop 
σε συνεργασία με τους μελετητές περιβάλλοντος χώρου 
H.Pangalou & Associates/DEBORAH NEVINS & Associates.

Περιήγηση στους κήπους με φυτά και δέντρα της 
Μεσογείου, στα φυτεμένα δώματα, στα μονοπάτια, στα 
σιντριβάνια, στους χώρους παιχνιδιού, με φόντο τη 
θάλασσα και την Ακρόπολη.

Ξενάγηση

09:30 - 12:30 &  
18:00 - 21:00   
ΠΕΥΚΩΝΑΣ  

Διάρκεια  
ξενάγησης: 40΄

Αριθμός 
συμμετεχόντων ανά 
ξενάγηση: 20 άτομα

Με δελτία 
προτεραιότητας τα 
οποία θα διανέμονται 
από τις 09:00 στο 
Κέντρο Επισκεπτών.

Ξεναγήσεις στο κτίριο  
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής 

Το νέο κτίριο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ), ένα από 
τα πλέον σύγχρονα διεθνώς, υποδέχεται τους επισκέπτες 
του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος λίγο 
πριν την έναρξη της λειτουργίας του. Οι συμμετέχοντες 
θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πρωτοποριακή 
αρχιτεκτονική, όπως και την υψηλή τεχνολογία και 
αισθητική του. Θα επισκεφθούν τους βασικούς χώρους 
κοινού της ΕΛΣ, την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, την 
Εναλλακτική Σκηνή, αλλά και τα παρασκήνια. Επιπλέον, 
θα ξεναγηθούν στο 5ο επίπεδο, όπου βρίσκονται όλες οι 
αίθουσες δοκιμών.

Ξεναγήσεις στο κτίριο της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 

Ξεναγήσεις στο νέο, υπερσύγχρονο κτίριο που θα 
στεγάσει τις σπάνιες συλλογές της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
της Ελλάδος (ΕΒΕ). Οι επισκέπτες εξοικειώνονται με 
την Βιβλιοθήκη, μαθαίνοντας για την αρχιτεκτονική και 
τη λειτουργία της. Θα ξεναγηθούν στο νεοσύστατο και 
πολυδιάστατο δημόσιο τμήμα της ΕΒΕ, στα αναγνωστήρια 
της Ερευνητικής βιβλιοθήκης, στα βιβλιοστάσια καθώς και 
στους χώρους υποστηρικτικών υπηρεσιών της ΕΒΕ, όπως 
οι χώροι συντήρησης χειρογράφων και ψηφιοποίησης.

Ξενάγηση

10:00 - 17:30    
AΓΟΡΑ  

Διάρκεια  
ξενάγησης: 40΄

Αριθμός 
συμμετεχόντων ανά 
ξενάγηση: 15 άτομα

Με δελτία 
προτεραιότητας τα 
οποία θα διανέμονται 
από τις 09:00 στην 
Αγορά.

Ξενάγηση

10:00 - 17:30    
AΓΟΡΑ   

Διάρκεια  
ξενάγησης: 40΄

Αριθμός 
συμμετεχόντων ανά 
ξενάγηση: 15 άτομα

Με δελτία 
προτεραιότητας τα 
οποία θα διανέμονται 
από τις 09:00 στην 
Αγορά.
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Ομάδα David Dorfman Dance &  
Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών

Η ομάδα χορού David Dorfman Dance (DDD) συμπράττει 
με την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, συνθέτοντας μια 
παράσταση ελεύθερης κίνησης για χορευτές και άτομα 
με κινητικές δυσκολίες. Ο χορογράφος και ακτιβιστής 
David Dorfman ανοίγει ένα ευρύ πεδίο διερεύνησης των 
κοινωνικών αντιλήψεων γύρω από τη σωματικότητα, την 
αρτιμέλεια, το ιδανικό του κάλλους, την υγεία. Mας κάνει 
να αναρωτηθούμε για τα όρια της ίδιας της δημοκρατίας 
μας και για τα δικαιώματα που αποδίδει στους πολίτες 
της. Οι παραστάσεις του έχουν τη μοναδική ικανότητα να 
γοητεύουν, να συνεγείρουν και να προβληματίζουν. 

Χορός

12:00   
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ   

Οικογένεια Εν Δράσει   

Ένας αγώνας περιπέτειας για όλη την οικογένεια με πολλή 
κίνηση και διασκέδαση! Η πρώτη φάση περιλαμβάνει 
τρέξιμο στο Πάρκο όπου οι συμμετέχοντες απολαμβάνουν 
τη φύση, ακολουθούν σταθμοί φυσικών δοκιμασιών 
και μια απολαυστική βαρκάδα στο κανάλι του Πάρκου 
Σταύρος Νιάρχος, όπου όλα τα μέλη της οικογένειας θα 
συνεργαστούν μεταξύ τους, ώστε να διανύσουν αποδοτικά 
την απόσταση του καναλιού. Κατά τη διάρκεια του αγώνα 
μια χορευτική έκπληξη περιμένει όλες τις ομάδες! Ένα 
παιχνίδι εξοικείωσης και υποδοχής στο νέο Πάρκο, το οποίο 
προάγει την ευεξία, τη συνεργασία και την ομαδικότητα. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τη μη κερδοσκοπική 
εταιρεία «Αναγέννηση και Πρόοδος». 

Αθλητισμός 

09:30 - 12:30  
ΔΥΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

Συμμετοχή με 
ηλεκτρονική 
προεγγραφή  
στο SNFCC.org/
metamorphosis   

Κέντρο για Χαρισματικά και  
Ταλαντούχα Παιδιά    

Το Κέντρο για Χαρισματικά και Ταλαντούχα Παιδιά 
προσκαλεί μαθητές από το δημοτικό ως το λύκειο στα πιο 
πρωτότυπα εργαστήρια εξερεύνησης, και όχι μόνο. Σε 
συνεργασία με το Κολέγιο Ανατόλια, το Κέντρο δημιουργεί 
πρωτοποριακά προγράμματα προσφέροντας την ευκαιρία 
σε χαρισματικούς νέους να αναδείξουν τα ταλέντα και τον 
ενθουσιασμό τους για τις επιστήμες.  
 

10:30 - 11:50 | «Θέλεις να γίνεις Επιστήμονας;» 

Τα παιδιά ανακαλύπτουν τον απέραντο κόσμο της 
επιστήμης, προσπαθώντας να απαντήσουν σε ποικίλα 
επιστημονικά ερωτήματα και πραγματοποιώντας πειράματα 
με υλικά καθημερινής χρήσης.

Για παιδιά 8-9  ετών. | Θα πραγματοποιηθεί 1 πρόγραμμα.
 

10:30 - 11:50 | «Κρυπτολογία»  

Στο εργαστήριο κρυπτολογίας τα παιδιά μαθαίνουν να 
κωδικοποιούν και να αποκωδικοποιούν μηνύματα μέσα από 
τη μελέτη κρυπτοσυστημάτων, όταν χρειαστεί και με τη 
βοήθεια των μαθηματικών! 

Για παιδιά 13-16 ετών. | Θα πραγματοποιηθεί 1 πρόγραμμα.
 

12:10 - 13:30  | «Η μαγεία της μαθηματικής σκέψης»  

Τα παιδιά χαίρονται τη μαγεία των αριθμών σε ένα 
εργαστήριο-μαθηματικό καλειδοσκόπιο, όπου δημιουργούν 
αριθμητικά παιχνίδια και καλλιτεχνικά έργα, καλλιεργώντας 
ευχάριστα τη μαθηματική σκέψη. 

Για παιδιά 10-12 ετών. | Θα πραγματοποιηθεί 1 πρόγραμμα.
 

12:10 - 13:30  | «Φιλοσοφία: σκέψη, σκέψη, είσαι εδώ;»   

Με καταδυτικό υλικό τη σκέψη, τα παιδιά «βουτούν» 
στα νερά της φιλοσοφικής αναζήτησης στην πόλη 
του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα, διατυπώνοντας και 
απαντώντας τα δικά τους ερωτήματα.

Για παιδιά 13-16 ετών. | Θα πραγματοποιηθεί 1 πρόγραμμα.

Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα

10:30 - 13:30     
ΦΑΡΟΣ   

Διάρκεια κάθε 
προγράμματος: 80΄

Αριθμός 
συμμετεχόντων  
ανά πρόγραμμα:  
30 άτομα

Συμμετοχή με 
προεγγραφή από τις 
09:00 στο Κέντρο 
Επισκεπτών.Μαγικό Τσίρκο 

Τσίρκο για μεγάλους και παιδιά, μαγικά και 
ταχυδακτυλουργικά κόλπα με πραγματικούς σταρ της 
μαγικής διασκέδασης: ο μύθος του Circe du Soleil, o 
ξεκαρδιστικός David Shiner, η κορυφαία ισορροπίστρια 
Elayne Kramer, η ευλύγιστη χορεύτρια Nina Burri, o 
λαμπερός καουμπόι AJ Silver, οι μάγοι των ψευδαισθήσεων 
Smirnov Duo, η καλλιτέχνις του χούλα χουπ Anna Jack. 
Την  επιμέλεια του προγράμματος έχει ο Mark Mitton, ενώ 
ο Λάμπρος Φισφής συμμετέχει με έναν ρόλο έκπληξη. 
Στο Μαγικό Τσίρκο όλα είναι δυνατά, ακόμη και να γίνετε 
μέρος του μαγικού θεάματος!

 

Εκδηλώσεις & 
Θεάματα 

10.30    
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ   
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Street Studio City 
Υπαίθριο στούντιο ηχογράφησης   

Η κολεκτίβα μουσικών και καλλιτεχνών Found Sound 
Nation (FSN) υλοποιεί το πρότζεκτ Street Studio City 
(SSC), που θα μπορούσε να αποδοθεί στα ελληνικά 
ως «στούντιο στους δρόμους της πόλης». Οι μουσικοί 
παραγωγοί του προγράμματος SSC καλούν τους 
περαστικούς σε ένα υπαίθριο στούντιο για να συμπράξουν 
σε μια πρόβα αυτοσχεδιαστικής δημιουργίας. Τα τραγούδια 
και οι μουσικές ιδέες που δημιουργούνται καταγράφονται 
και στο τέλος κάθε ημέρας η ηχογράφηση μοιράζεται σε 
όλους τους συμμετέχοντες και στο κοινό. Το SSC είναι 
ένα μοντέλο συνεργατικής μουσικής δημιουργίας που 
εμπλουτίζει όσους έρχονται σε επαφή μαζί του  
–συμμετέχοντες και κοινό– με την εμπειρία μιας  
αυθόρμητης στιγμής.

Με τους μουσικούς: Nandi Plunkett, Jeremy Thal 

Μουσική

18:00  
ΝΟΤΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ  

Σάββατο 25 Ιουνίου

Η Πάπισσα, η ηθική και η κριτική: 
Ξαναδιαβάζοντας τον Εμμανουήλ Ροΐδη

Συζήτηση με αφορμή τα 150 χρόνια από την πρώτη έκδοση 
της Πάπισσας Ιωάννας του Ροΐδη.

Ομιλητές: 
Λάμπρος Βαρελάς, Αναπληρωτής Καθηγητής  
Νεοελληνικής Φιλολογίας, ΑΠΘ 
Δημήτρης Καλοκύρης, συγγραφέας 
Δημήτρης Μαυρίκιος, σκηνοθέτης 
Γιάννης Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Συντονίζει ο Γιάννης Παπαθεοδώρου

Metamorphosis

Οι επιμελήτριες του καλλιτεχνικού προγράμματος του 
τετραημέρου, η πολυσχιδής καλλιτέχνις Laurie Anderson 
και η Limor Tomer, Γενική Διευθύντρια Συναυλιών & 
Διαλέξεων του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας 
Υόρκης, συζητούν παρουσία κοινού με αφετηρία το 
πρόγραμμα του Metamorphosis.

Εκδηλώσεις & 
Θεάματα

18:30 
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ

Με δελτία 
προτεραιότητας τα 
οποία θα διανέμονται 
από τις 17:30 στην 
Αγορά.

Εκδηλώσεις & 
Θεάματα

18:30 
ΦΑΡΟΣ

Με δελτία 
προτεραιότητας τα 
οποία θα διανέμονται 
από τις 17.30 στην 
Αγορά.

Η Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ  
σε έργα Γιάννη Χρήστου

Ο Γιάννης Χρήστου (1926-1970) αποτέλεσε μία από 
τις σημαντικότερες μορφές της διεθνούς μουσικής 
πρωτοπορίας. Στην πρώτη παραγωγή της νεοσύστατης 
Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ συμπράττουν το σύνολο 
σύγχρονης μουσικής dissonArt και η Αθηναϊκή Συμφωνική 
Ορχήστρα Νέων (ΑΣΟΝ), υπό την καθοδήγηση του 
αρχιμουσικού Βλαδίμηρου Συμεωνίδη, παρουσιάζοντας δύο 
έργα του Γιάννη Χρήστου. Η κυρία με τη στρυχνίνη (1967) 
βασίζεται στην καταγραφή των ονείρων του συνθέτη. Η 
Αναπαράσταση ΙΙΙ (Ο πιανίστας) (1968) είναι μια σύνθεση 
που ερμηνεύεται εναλλάξ από τους Άρη Σερβετάλη και 
Λενιώ Λιάτσου, διερευνώντας τις ονειρικές τελετουργίες 
της καλλιτεχνικής μετάπραξης. Την εικαστική εγκατάσταση 
υπογράφει ο εικαστικός Αλέξανδρος Ψυχούλης, ενώ τη 
σκηνοθεσία ο Αλέξανδρος Ευκλείδης. 

Μουσική

18:30  
ΕΛΣ /  
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ

Ο πιανίστας 
18:30 & 19:15 & 00:00
 
Η κυρία με τη 
στρυχνίνη 
20:30 & 00:30

Με δελτία  
προτεραιότητας τα 
οποία θα διανέμονται 
στην Αγορά μία ώρα 
πριν την έναρξη της 
κάθε παράστασης. 
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Inuksuit  

Το Inuksuit, μια σύνθεση-μουσική γέφυρα με το φυσικό 
περιβάλλον, συνδέει τους ήχους της φύσης με τη μουσική. 
Το αγκάλιασμα του φυσικού κόσμου με τη μουσική και 
η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των ανθρώπων 
μέσω του μουσικού βιώματος αποτελούν τον άξονα της 
δημιουργίας του συνθέτη του έργου John Luther Adams, 
ο οποίος κέρδισε το 2014 το βραβείο Πούλιτζερ για το 
έργο του Become Ocean και το 2015 το βραβείο Γκράμι 
για την «Καλύτερη Σύγχρονη Κλασική Σύνθεση». Στην 
Αθήνα το πολυσήμαντο αυτό έργο θα παρουσιαστεί 
από μία μεγάλη ομάδα Ελλήνων μουσικών υπό την 
καθοδήγηση του Δημήτρη Δεσύλλα και τη συμμετοχή του 
σολίστα των κρουστών Douglas Perkins. Το πρόγραμμα 
πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ωδείου Αθηνών. 

Μουσική

19:00    
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ    

Σάββατο 25 Ιουνίου

Εργαστήριο μεταξοτυπίας 

Η πανάρχαιη τεχνική της μεταξοτυπίας, της πρώτης 
εκτυπωτικής μεθόδου, που απαντάται από τη λεκάνη της 
Μεσογείου ως τη μακρινή Ιαπωνία και την Ινδονησία, 
μετατρέπεται σε σύγχρονη τέχνη στα χέρια ενός 
καινοτόμου πειραματιστή του είδους. Ο Μανώλης 
Αγγελάκης, γνωστός και ως tind, εξελίσσει την 
οικογενειακή παράδοση στο επάγγελμα του μεταξοτύπη, 
προβάλλει την αξία της τέχνης του και ανακαλύπτει 
τις απεριόριστες εφαρμογές της. Στο συγκεκριμένο 
εργαστήριο χρησιμοποιεί εναλλακτικά, αντί για μελάνι 
εκτύπωσης, χρώμα body paint, προσκαλώντας τους 
επισκέπτες του Πάρκου να μοιραστούν ένα καλλιτεχνικό 
τύπωμα στο δέρμα τους! Πιστεύει στην ομορφιά των 
τυπογραφικών λαθών και την παρουσιάζει, όπως και την 
αξία της μεταξοτυπίας, μέσα από συνεργασίες με τίτλο «Το 
λάθος είναι ανώτερο της Τέχνης».

Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα

19:00 - 21:00     
ΠΡΟΑΥΛΙΟ  
ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ   

 Για όλη την   
 οικογένεια.
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In C  

Το In C του Terry Riley αποτελεί την εμβληματική σύνθεση 
του μινιμαλισμού, του 1964, η οποία άλλαξε την πορεία 
της μουσικής τον 20ό αιώνα, επηρεάζοντας δημιουργούς 
όπως ο Steve Reich και ο Philip Glass. Ο Riley με την 
πρωτοποριακή δημιουργία του εισήγαγε μια νέα αντίληψη 
για τη μουσική φόρμα, βασισμένη σε επαναλαμβανόμενα 
σχήματα που αλληλοσυνδέονται. Η εκτέλεση των 53 
σύντομων μουσικών φράσεων του In C μπορεί να 
πάρει ποικίλα σχήματα, ενώ περιέχει έντονα στοιχεία 
αυτοσχεδιασμού, καθώς «παίρνει την μπαγκέτα από τον 
συνθέτη και την περνάει στα χέρια των μουσικών».

Στο Metamorphosis το έργο ερμηνεύει η Σχολή 
Παραδοσιακής Μουσικής του Ωδείου Αθηνών, σε επιμέλεια 
και μουσική διεύθυνση του Νίκου Τσούχλου, όπου περίπου 
είκοσι πέντε μουσικοί, χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες:  
1. τοξωτά έγχορδα (βιολί, λύρες, βιολοντσέλο), 2. πνευστά 
(κλαρινέτο, φλογέρα, νέι, γκάιντα, ζουρνάς), 3. νυκτά 
έγχορδα (κανονάκι, ούτι, λαούτο, ταμπουράς, σαντούρι) και 
4. κρουστά.

Μουσική

20:00  
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ  

Σάββατο 25 Ιουνίου

Παράσταση Street Dance:  
Οι βραβευμένες ομάδες χορού του δρόμου 
Funky Habits και Waveomatics 

Οι Waveomatics και οι Funky Habits σε μια ανοιχτή 
παράσταση αυτοσχεδιασμών και αλληλεπίδρασης. 
Breakers, poppers και μεταμοντέρνοι χορευτές, με κοινή 
φιλοσοφία για τη δύναμη του χορού και την κοινωνική 
και πολιτική της επίδραση, παρουσιάζουν στο κοινό ένα 
ανατρεπτικό χορευτικό δρώμενο.

Σε guest εμφάνιση χορευτές της ομάδας  
David Dorfman Dance. 

Χορός

20:30   
ΠΙΔΑΚΕΣ ΝΕΡΟΥ  
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Performance της Laurie Anderson  

Η Laurie Anderson συγκαταλέγεται στις πιο 
αναγνωρισμένες μορφές της παγκόσμιας καλλιτεχνικής 
κοινότητας. Η παραγωγή της εκτείνεται από τη μουσική 
και την performance έως την παρουσίαση πολυμεσικών 
έργων και πειραματικού θεάτρου και κινηματογράφου. 
Στην Αθήνα θα παρουσιάσει μια βιωματική performance 
με αφετηρία το αντίθετο της βεβαιότητας: τη μόνιμη 
διερώτηση. Η δυνατότητα του ανθρώπινου προσώπου να 
υπερβεί την ταυτότητά του, να μάθει αυτό που αγνοεί, να 
γίνει αυτό που δεν είναι ακόμα… όλα αυτά είναι για τη 
Laurie Anderson στοιχεία που μας καθιστoύν ξεχωριστές 
προσωπικότητες, προσφέροντας μια ευκαιρία να 
συλλογιστούμε τους εαυτούς μας και τους άλλους.

Μουσική

21:30   
ΞΕΦΩΤΟ  

Σάββατο 25 Ιουνίου

Συναυλία Omar Souleyman

Ο Omar Souleyman γεννήθηκε στη νοτιοανατολική Συρία 
και έχει εμφανιστεί σε φεστιβάλ τζαζ και ροκ σε όλο τον 
κόσμο συνεργαζόμενος με καλλιτέχνες όπως η Björk. 
Με την εκρηκτική χρήση των συνθεσάιζερ και των drum 
machines δημιουργεί έναν ρυθμικό πλούτο που υπερβαίνει 
τη μουσική του κόσμου (world music). Στο τελευταίο του 
άλμπουμ «Bahdeni Nami» συνεργάστηκε με τον dj και 
πειραματικό μουσικό Kieran Hebden (aka Four Tet). Στην 
Αθήνα ο Omar Souleyman θα φέρει το προσωπικό του 
γιορταστικό όραμα για τη χορευτική electronica.

Μουσική

22:30    
ΞΕΦΩΤΟ  
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Σάββατο 25 Ιουνίου

Η Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ  
σε έργα Γιάννη Χρήστου 

Ο Γιάννης Χρήστου (1926-1970) αποτέλεσε μία από 
τις σημαντικότερες μορφές της διεθνούς μουσικής 
πρωτοπορίας. Στην πρώτη παραγωγή της νεοσύστατης 
Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ συμπράττουν το σύνολο 
σύγχρονης μουσικής dissonArt και η Αθηναϊκή Συμφωνική 
Ορχήστρα Νέων (ΑΣΟΝ), υπό την καθοδήγηση του 
αρχιμουσικού Βλαδίμηρου Συμεωνίδη, παρουσιάζοντας δύο 
έργα του Γιάννη Χρήστου. Η κυρία με τη στρυχνίνη (1967) 
βασίζεται στην καταγραφή των ονείρων του συνθέτη. Η 
Αναπαράσταση ΙΙΙ (Ο πιανίστας) (1968) είναι μια σύνθεση 
που ερμηνεύεται εναλλάξ από τους Άρη Σερβετάλη και 
Λενιώ Λιάτσου, διερευνώντας τις ονειρικές τελετουργίες 
της καλλιτεχνικής μετάπραξης. Την εικαστική εγκατάσταση 
υπογράφει ο εικαστικός Αλέξανδρος Ψυχούλης, ενώ τη 
σκηνοθεσία ο Αλέξανδρος Ευκλείδης. 

Μουσική

00:00     
ΕΛΣ /  
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ

Ο πιανίστας 
18:30 & 19:15 & 00:00
 
Η κυρία με τη 
στρυχνίνη 
20:30 & 00:30

Με δελτία  
προτεραιότητας τα 
οποία θα διανέμονται 
στην Αγορά μία ώρα 
πριν την έναρξη της 
κάθε παράστασης. 

Προβολή της ταινίας Η καρδιά ενός σκύλου  

Η βραβευμένη ταινία Η καρδιά ενός σκύλου (2015) είναι 
ένας συλλογισμός στις έννοιες της μνήμης, του ονείρου 
και της λήθης. Ξεκινώντας από τον θάνατο της μητέρας 
της, η Laurie Anderson ακολουθεί τον χαμό της Λολαμπέλ, 
του αγαπημένου της τεριέ, και κατόπιν την απώλεια του 
αγαπημένου της φίλου και εικαστικού Gordon Matta-Clark, 
αλλά και εκείνη του συζύγου της, του διάσημου ρόκερ 
Lou Reed. Κι όμως, η διαδρομή αυτή δεν είναι διόλου 
σκοτεινή και πεισιθανάτια. Η καρδιά ενός σκύλου είναι 
μια μελαγχολική και διανοητικά οξεία παρατήρηση για το 
εφήμερο της ύπαρξης σε όλες της τις μορφές: βιολογική, 
καλλιτεχνική, μνημονική. 

Εκδηλώσεις & 
Θεάματα

00:00    
ΞΕΦΩΤΟ  
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Κυριακή 26 Ιουνίου 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Κυριακή 26 Ιουνίου 

Ξεναγήσεις στο Πάρκο  
Σταύρος Νιάρχος 

Οι επισκέπτες γνωρίζουν το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, 
συνολικής έκτασης 210.000 τ.μ., δημιουργία του 
αρχιτεκτονικού γραφείου Renzo Piano Building Workshop 
σε συνεργασία με τους μελετητές περιβάλλοντος χώρου 
H.Pangalou & Associates/DEBORAH NEVINS & Associates.

Περιήγηση στους κήπους με φυτά και δέντρα της 
Μεσογείου, στα φυτεμένα δώματα, στα μονοπάτια, στα 
σιντριβάνια, στους χώρους παιχνιδιού, με φόντο τη 
θάλασσα και την Ακρόπολη.

Ξεναγήσεις στο κτίριο  
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής 

Το νέο κτίριο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ), ένα από 
τα πλέον σύγχρονα διεθνώς, υποδέχεται τους επισκέπτες 
του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος λίγο 
πριν την έναρξη της λειτουργίας του. Οι συμμετέχοντες 
θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πρωτοποριακή 
αρχιτεκτονική, όπως και την υψηλή τεχνολογία και 
αισθητική του. Θα επισκεφθούν τους βασικούς χώρους 
κοινού της ΕΛΣ, την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, την 
Εναλλακτική Σκηνή, αλλά και τα παρασκήνια. Επιπλέον, 
θα ξεναγηθούν στο 5ο επίπεδο, όπου βρίσκονται όλες οι 
αίθουσες δοκιμών.

Ξεναγήσεις στο κτίριο της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 

Ξεναγήσεις στο νέο, υπερσύγχρονο κτίριο που θα 
στεγάσει τις σπάνιες συλλογές της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
της Ελλάδος (ΕΒΕ). Οι επισκέπτες εξοικειώνονται με 
την Βιβλιοθήκη, μαθαίνοντας για την αρχιτεκτονική και 
τη λειτουργία της. Θα ξεναγηθούν στο νεοσύστατο και 
πολυδιάστατο δημόσιο τμήμα της ΕΒΕ, στα αναγνωστήρια 
της Ερευνητικής βιβλιοθήκης, στα βιβλιοστάσια καθώς και 
στους χώρους υποστηρικτικών υπηρεσιών της ΕΒΕ, όπως 
οι χώροι συντήρησης χειρογράφων και ψηφιοποίησης.
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Ξενάγηση

09:30 - 12:30 &  
18:00 - 21:00   
ΠΕΥΚΩΝΑΣ  

Διάρκεια  
ξενάγησης: 40΄

Αριθμός 
συμμετεχόντων ανά 
ξενάγηση: 20 άτομα

Με δελτία 
προτεραιότητας τα 
οποία θα διανέμονται 
από τις 09:00 στο 
Κέντρο Επισκεπτών.

Ξενάγηση

10:00 - 17:30    
AΓΟΡΑ  

Διάρκεια  
ξενάγησης: 40΄

Αριθμός 
συμμετεχόντων ανά 
ξενάγηση: 15 άτομα

Με δελτία 
προτεραιότητας τα 
οποία θα διανέμονται 
από τις 09:00 στην 
Αγορά.

Ξενάγηση

10:00 - 17:30    
AΓΟΡΑ   

Διάρκεια  
ξενάγησης: 40΄

Αριθμός 
συμμετεχόντων ανά 
ξενάγηση: 15 άτομα

Με δελτία 
προτεραιότητας τα 
οποία θα διανέμονται 
από τις 09:00 στην 
Αγορά.

44



46

Κυριακή 26 Ιουνίου 

Ολυμπιάδα Φλούξους    

Ξεκινώντας από την ιδέα του Geοrge Maciunas, ιδρυτή 
του καλλιτεχνικού κινήματος Φλούξους (Fluxus) για τη 
διοργάνωση μιας «αντι-Ολυμπιάδας» παράδοξων και 
διασκεδαστικών αγωνισμάτων, έξι σύγχρονοι Έλληνες 
καλλιτέχνες σχεδιάζουν «φλούξους» παιχνίδια και 
αθλήματα για παιδιά και ενήλικες με την επιμέλεια της  
μη κερδοσκοπικής εταιρείας Very Young Contemporary  
Art (VYCA).  
 

«Zen τρέχω», του Γιώργου Γυπαράκη 

Φορέστε στα πόδια τον ειδικό αθλητικό εξοπλισμό και 
τρέξτε όσο πιο αργά γίνεται. Στο τέρμα, ένα πραγματικό, 
λαχταριστό παγωτό λιώνει, περιμένοντας τον νικητή.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στους Πίδακες Νερού.  
Για ενήλικες και παιδιά άνω των 10 ετών.  
Αριθμός συμμετεχόντων ανά πρόγραμμα: 6-8 άτομα  
Διάρκεια προγράμματος: 10΄.  
Θα πραγματοποιηθούν συνολικά 18 προγράμματα. 
 

«Φυτά και Ζιζάνια», της Λίνας Θεοδώρου 

Ο στόχος των Ζιζανίων είναι να αρπάξουν όσο 
περισσότερα φρούτα και λαχανικά μπορούν από τα Φυτά. 
Εάν τα Φυτά καταφέρουν να αγγίξουν τα Ζιζάνια με τα 
χέρια τους, τότε αυτά ξεραίνονται. 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στα Νότια Μονοπάτια.  
Για παιδιά 7-14 ετών.  
Αριθμός συμμετεχόντων ανά πρόγραμμα: 9-12 άτομα  
Διάρκεια προγράμματος: 10΄- 15΄.  
Θα πραγματοποιηθούν συνολικά 12-18 προγράμματα.
 

Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα

10:30 - 13:30     
ΠΙΔΑΚΕΣ ΝΕΡΟΥ, 
ΝΟΤΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ, 
ΔΥΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, 
ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ    

 Για παιδιά   
 και ενήλικες. 

Πράκτορες του Πλανήτη    

Τα παιδιά γίνονται οι Πράκτορες του Πλανήτη και 
αναλαμβάνουν διαφορετικές αποστολές στις οποίες πρέπει 
να προστατέψουν και να σώσουν τα σημαντικότερα αγαθά 
της Γης, οξύνοντας την οικολογική τους συνείδηση.  
 

Αποστολή: «Καταπολεμήστε τον Πουφ» 

Μέσα από την αποστολή «Καταπολεμήστε τον Πουφ» 
τα παιδιά εκπαιδεύονται στην εξοικονόμηση ενέργειας, 
μαθαίνοντας τρόπους ώστε να μη σπαταλάμε ενέργεια και 
να την εξοικονομούμε στην καθημερινή μας ζωή.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του Λαβύρινθου. 

Αποστολή: «Σώστε το Πάρκο» 

Στην αποστολή «Σώστε το Πάρκο» τα παιδιά μαθαίνουν 
για τους κινδύνους που απειλούν το αστικό πράσινο και 
αποκαλύπτουν τρόπους για να προστατέψουν τα πάρκα του 
πλανήτη.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στον Μουσικό Κήπο. 
 

Αποστολή: «Στα Ίχνη μιας Σταγόνας» 

Η αποστολή «Στα Ίχνη μιας Σταγόνας» μαθαίνει στα παιδιά 
την αξία των υδάτινων αποθεμάτων και τους κινδύνους που 
τα απειλούν, γνωρίζοντας πώς μπορούν να προστατέψουν 
τους υδάτινους πόρους από την οικιακή ρύπανση.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στο Προαύλιο του Κέντρου 
Επισκεπτών. 

 
 

Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα

10:30 - 13:30     
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ, 
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ, 
ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ    

 Για παιδιά 7-9   
 & 10-12 ετών. 

Αριθμός 
συμμετεχόντων  
ανά πρόγραμμα:  
20-25 άτομα  

Διάρκεια κάθε 
προγράμματος: 30΄ 

Θα πραγματοποι-
ηθούν συνολικά 6 
προγράμματα για 
κάθε αποστολή. 
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Ολυμπιάδα Φλούξους    

«Αντι-Τρίαθλο», των Νίκου Καναρέλη  
και Μαρίας Καρακίτσου 

Ένα παράδοξο και διασκεδαστικό αντι-τρίαθλο!

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στον Δυτικό Δρόμο.  
Για ενήλικες και παιδιά άνω των 7 ετών. 

Πρώτο άθλημα: «Πινγκ πονγκ για τεμπέληδες»

Οι ρακέτες όμως δεν είναι οι κανονικές, η μπάλα δεν είναι 
τόσο μικρή και το παιχνίδι δεν είναι τόσο εύκολο!

Αριθμός συμμετεχόντων ανά πρόγραμμα: 4 άτομα  
Διάρκεια προγράμματος: 10΄.  
Θα πραγματοποιηθούν συνολικά 18 προγράμματα.

Δεύτερο άθλημα: «Τρέχω και Διαβάζω»

Οι δρομείς τρέχουν ενώ διαβάζουν όσο πιο δυνατά 
μπορούν βιβλία που θα κρατούν στα χέρια τους και θα 
τους έχει δώσει ο διαιτητής.

Αριθμός συμμετεχόντων ανά πρόγραμμα: 6 άτομα  
Διάρκεια προγράμματος: 5΄.  
Θα πραγματοποιηθούν συνολικά 36 προγράμματα.

Τρίτο άθλημα: «Σαΐτα-ακόντιο»

Ρίξτε τη σαΐτα σας στον στόχο. Μόνο που ο στόχος δεν 
μοιάζει με αυτό που έχετε φανταστεί!

Αριθμός συμμετεχόντων ανά πρόγραμμα: 6 άτομα  
Διάρκεια προγράμματος: 10΄.  
Θα πραγματοποιηθούν συνολικά 18 προγράμματα.
 

«Χειμερινή Ολυμπιάδα - Ελκηθροδρομία»,  
του Γιάννη Γρηγοριάδη 

Ένα χειμερινό σπορ στη μέση του καλοκαιριού! Οι ομάδες 
διαγωνίζονται σπρώχνοντας η καθεμία το δικό της 
ιδιόρρυθμο έλκηθρο, σε διαδρομή 25 μέτρων. Στη μέση  
της διαδρομής κάτι θα αλλάξει! 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στον χώρο της Εσπλανάδας.  
Για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών.  
Αριθμός συμμετεχόντων ανά πρόγραμμα: 4 άτομα  
Διάρκεια προγράμματος: 10΄- 15΄.  
Θα πραγματοποιηθούν συνολικά 12-18 προγράμματα.

Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα

10:30 - 13:30     
ΠΙΔΑΚΕΣ ΝΕΡΟΥ, 
ΝΟΤΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ, 
ΔΥΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, 
ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ

    

Ολυμπιάδα Φλούξους    

«Water Feats», τρεις υδάτινοι άθλοι,  
του Θεόδωρου Ζαφειρόπουλου 

Στο τέλος των παιχνιδιών θα δοθεί το «Στεγνό» βραβείο 
σε όποιον κατάφερε να μείνει εντελώς στεγνός και 
το βραβείο «Έγινα παπί» σε όποιον έγινε πραγματικά 
μούσκεμα!

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στον χώρο της Εσπλανάδας.  
Για ενήλικες και παιδιά άνω των 8 ετών.  

Άθλος Πρώτος: «Δώσ’ μου ένα ποτηράκι νερό»

Οι παίκτες, ανά ομάδες, πρέπει να κουβαλήσουν νερό  
σε απόσταση 60 μέτρων με το διάτρητο κουβαδάκι τους 
και να γεμίσουν το ποτήρι που ισορροπεί στο κεφάλι του 
ενός παίκτη. 

Αριθμός συμμετεχόντων ανά πρόγραμμα: 4-12 άτομα  
Διάρκεια προγράμματος: 10΄ 
Θα πραγματοποιηθούν συνολικά 18 προγράμματα.

Άθλος Δεύτερος: «Υδατοκαλαθοσφαίριση»

Μια «υδάτινη» εκδοχή καλαθοσφαίρισης με νερόμπαλες 
και απόχες ψαρέματος.

Αριθμός συμμετεχόντων ανά πρόγραμμα: 4-18 άτομα  
Διάρκεια προγράμματος: 20΄ 
Θα πραγματοποιηθούν συνολικά 10 προγράμματα.

Άθλος Τρίτος: «Υδατόπυργος»

Οι παίκτες, ανά ομάδες, γεμίζουν μια τεράστια μπάλα 
γυμναστικής με νερό.

Αριθμός συμμετεχόντων ανά πρόγραμμα: 6 άτομα  
Διάρκεια προγράμματος: 10΄.  
Θα πραγματοποιηθούν συνολικά 18 προγράμματα.

Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα

10:30 - 13:30     
ΠΙΔΑΚΕΣ ΝΕΡΟΥ, 
ΝΟΤΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ, 
ΔΥΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, 
ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ    

Κυριακή 26 Ιουνίου 
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Εργαστήριο «Πλέξε την ιστορία μου»  

Η εικαστικός και ακτιβίστρια Eileen Botsford χρησιμοποιεί 
το πλέξιμο ως δραστηριότητα για να εκμαιεύσει τις 
ιστορίες που κρύβονται στη μνήμη των ανθρώπινων 
κοινοτήτων. Για το πρόγραμμα Metamorphosis η 
καλλιτέχνις θα επισκεφθεί το ΚΕΘΕΑ και το Δίκτυο 
Μεταναστριών στην Ελλάδα «Melissa», για να δημιουργήσει 
μαζί τους πρωτότυπα ζωγραφικά έργα τέχνης. Κατόπιν 
αυτά τα συγκεκριμένα έργα θα αποτελέσουν τα 
«αρχέτυπα» πάνω στα οποία θα βασιστούν οι επισκέπτες 
του ΚΠΙΣΝ, ώστε να δημιουργήσουν εκείνοι πλέον τα 
δικά τους πλεκτά έργα. Με το πλέξιμο δίνεται στους 
συμμετέχοντες μια μοναδική ευκαιρία για έκφραση, που 
κινητοποιεί τις προσωπικές μνήμες και την ανάγκη μας να 
τις αφηγηθούμε.

Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα

10:30 - 13:30     
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ  
ΚΗΠΟΣ   

 Για όλη την   
 οικογένεια. 

Κυριακή 26 Ιουνίου 

Κέντρο για Χαρισματικά και  
Ταλαντούχα Παιδιά    

Το Κέντρο για Χαρισματικά και Ταλαντούχα Παιδιά 
προσκαλεί μαθητές από το δημοτικό ως το λύκειο στα πιο 
πρωτότυπα εργαστήρια εξερεύνησης, και όχι μόνο. Σε 
συνεργασία με το Κολέγιο Ανατόλια, το Κέντρο δημιουργεί 
πρωτοποριακά προγράμματα προσφέροντας την ευκαιρία 
σε χαρισματικούς νέους να αναδείξουν τα ταλέντα και τον 
ενθουσιασμό τους για τις επιστήμες.  
 

10:30 - 11:50 | «Θέλεις να γίνεις Επιστήμονας;» 

Τα παιδιά ανακαλύπτουν τον απέραντο κόσμο της 
επιστήμης, προσπαθώντας να απαντήσουν σε ποικίλα 
επιστημονικά ερωτήματα και πραγματοποιώντας πειράματα 
με υλικά καθημερινής χρήσης.

Για παιδιά 8-9 ετών. | Θα πραγματοποιηθεί 1 πρόγραμμα.
 

10:30 - 11:50 | «Θεωρία Παιγνίων»  

Τα παιδιά γνωρίζουν τη Θεωρία Παιγνίων, έναν σύγχρονο 
κλάδο της μαθηματικής επιστήμης, η οποία μετατρέπει τις 
περίπλοκες καταστάσεις σε μαθηματικά παιχνίδια. 

Για παιδιά 13-16 ετών. | Θα πραγματοποιηθεί 1 πρόγραμμα.
 

12:10 - 13:30  | «Η μαγεία της μαθηματικής σκέψης»  

Τα παιδιά χαίρονται τη μαγεία των αριθμών σε ένα 
εργαστήριο-μαθηματικό καλειδοσκόπιο, όπου δημιουργούν 
αριθμητικά παιχνίδια και καλλιτεχνικά έργα, καλλιεργώντας 
ευχάριστα τη μαθηματική σκέψη. 

Για παιδιά 10-12 ετών. | Θα πραγματοποιηθεί 1 πρόγραμμα.
 

12:10 - 13:30  | «Κρυπτολογία»    

Στο εργαστήριο κρυπτολογίας τα παιδιά μαθαίνουν να 
κωδικοποιούν και να αποκωδικοποιούν μηνύματα μέσα από 
τη μελέτη κρυπτοσυστημάτων, όταν χρειαστεί και με τη 
βοήθεια των μαθηματικών! 

Για παιδιά 13-16 ετών. | Θα πραγματοποιηθεί 1 πρόγραμμα.

Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα

10:30 - 13:30     
ΦΑΡΟΣ   

Διάρκεια κάθε 
προγράμματος: 80΄

Αριθμός 
συμμετεχόντων  
ανά πρόγραμμα:  
30 άτομα

Συμμετοχή με 
προεγγραφή από τις 
09:00 στο Κέντρο 
Επισκεπτών.

50
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Street Studio City 
Υπαίθριο στούντιο ηχογράφησης   

Η κολεκτίβα μουσικών και καλλιτεχνών Found Sound 
Nation (FSN) υλοποιεί το πρότζεκτ Street Studio City 
(SSC), που θα μπορούσε να αποδοθεί στα ελληνικά 
ως «στούντιο στους δρόμους της πόλης». Οι μουσικοί 
παραγωγοί του προγράμματος SSC καλούν τους 
περαστικούς σε ένα υπαίθριο στούντιο για να συμπράξουν 
σε μια πρόβα αυτοσχεδιαστικής δημιουργίας. Τα τραγούδια 
και οι μουσικές ιδέες που δημιουργούνται καταγράφονται 
και στο τέλος κάθε ημέρας η ηχογράφηση μοιράζεται 
σε όλους τους συμμετέχοντες και στο κοινό. Το SSC 
είναι ένα μοντέλο συνεργατικής μουσικής δημιουργίας 
που εμπλουτίζει όσους έρχονται σε επαφή μαζί του –
συμμετέχοντες και κοινό– με την εμπειρία μιας  
αυθόρμητης στιγμής.

Με τους μουσικούς:  
Nandi Plunkett, Jeremy Thal 

Μουσική

11:00   
ΣΚΑΛΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ   

Αριστοτέλης προσιτός 

Μια συζήτηση για την Έκδοση των Απάντων του 
Αριστοτέλη στα νέα ελληνικά.

Συζητούν οι συντελεστές της έκδοσης: 
Γεράσιμος Κουζέλης, Καθηγητής Κοινωνικής Θεωρίας και 
Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Βασίλης Κάλφας, Καθηγητής Φιλοσοφίας, ΑΠΘ 
Παντελής Μπασάκος, Ομότιμος Καθηγητής  
του Παντείου Πανεπιστημίου 
Παύλος Καλλιγάς, Ομότιμος Καθηγητής  
του Πανεπιστημίου Αθηνών 
Χλόη Μπάλλα, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Φιλοσοφίας, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Συντονίζει ο Βασίλης Κάλφας

Εκδηλώσεις & 
Θεάματα

18:30 
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ

Με δελτία 
προτεραιότητας τα 
οποία θα διανέμονται 
από τις 17.30 στην 
Αγορά.

Κυριακή 26 Ιουνίου 

David Dorfman Dance &  
Αποστολία Παπαδαμάκη / Quasi Stellar

Ο χορογράφος David Dorfman πιστεύει στη θεραπευτική 
ενέργεια του χορού και βλέπει το σώμα ως μια πολιτική 
και συναισθηματική δύναμη. «Στην κανονικότητα και 
τον πουριτανισμό της κοινωνίας οι χορευτές χρειάζεται 
να απαντήσουν αναταράσσοντας αντιλήψεις και 
προσφέροντας στους ανθρώπους την ευκαιρία να δουν κι 
άλλες δυνατότητες για το σώμα και τη ζωή τους», λέει ο 
χορογράφος. Για το πρόγραμμα Metamorphosis ο David 
Dorfman συμπράττει με την Αποστολία Παπαδαμάκη και 
οι εννιά χορευτές της ομάδας David Dorfman Dance 
συνεργάζονται με επτά Έλληνες χορευτές σύγχρονου 
χορού της ομάδας Quasi Stellar.

Χορός

19:00   
ΦΑΡΟΣ  

Εργαστήριο μεταξοτυπίας 

Η πανάρχαιη τεχνική της μεταξοτυπίας, της πρώτης 
εκτυπωτικής μεθόδου, που απαντάται από τη λεκάνη της 
Μεσογείου ως τη μακρινή Ιαπωνία και την Ινδονησία, 
μετατρέπεται σε σύγχρονη τέχνη στα χέρια ενός 
καινοτόμου πειραματιστή του είδους. Ο Μανώλης 
Αγγελάκης, γνωστός και ως tind, εξελίσσει την 
οικογενειακή παράδοση στο επάγγελμα του μεταξοτύπη, 
προβάλλει την αξία της τέχνης του και ανακαλύπτει 
τις απεριόριστες εφαρμογές της. Στο συγκεκριμένο 
εργαστήριο χρησιμοποιεί εναλλακτικά, αντί για μελάνι 
εκτύπωσης, χρώμα body paint, προσκαλώντας τους 
επισκέπτες του Πάρκου να μοιραστούν ένα καλλιτεχνικό 
τύπωμα στο δέρμα τους! Πιστεύει στην ομορφιά των 
τυπογραφικών λαθών και την παρουσιάζει, όπως και την 
αξία της μεταξοτυπίας, μέσα από συνεργασίες με τίτλο  
«Το λάθος είναι ανώτερο της Τέχνης».

Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα

19:00 - 21:00     
ΠΡΟΑΥΛΙΟ  
ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ   

 Για όλη την   
 οικογένεια.
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Συναυλία The Secret Trio 

Τρεις βιρτουόζοι με διεθνή λάμψη συναντιούνται στο 
Secret Trio. Η μουσική της Μέσης Ανατολής, οι ρυθμοί 
των Βαλκανίων, η κλασική και η ροκ μουσική, όπως 
και οι αυτοσχεδιασμοί της τζαζ απαρτίζουν το μουσικό 
λεξιλόγιό τους. Η πλήρης απουσία των κρουστών δίνει 
τον πρώτο λόγο στα έγχορδα. Ο Tamer Pinarbaşı παίζει 
κανονάκι χωρίς πλήκτρο, παρουσιάζοντας τις ανεξάντλητες 
εκφραστικές δυνατότητες του οργάνου. Ο κλαρινετίστας 
İsmail Lumanovski, «ταξιδεύει» μουσικά από Ανατολή σε 
Δύση, ακόμη και μέσα στο ίδιο μουσικό κομμάτι.  
Ο Ara Dinkjian είναι κορυφαίος δεξιοτέχνης στο ούτι και 
συνθέτης των επιτυχημένων οργανικών συνθέσεων του 
συγκροτήματος Night Ark. Το Secret Trio φέρνει στην 
Αθήνα τη δική του μυστική συνταγή για την jazz fusion. 

Μουσική 

19:30      
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ  

Κυριακή 26 Ιουνίου 
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Συναυλία Amir ElSaffar &  
Two Rivers Ensemble 

Ο πολυτάλαντος τρομπετίστας και συνθέτης της τζαζ Amir 
ElSaffar εμπνέεται από τις παραδόσεις της αμερικανο-
ιρακινής καταγωγής του. Βαθύς γνώστης της ανατολικής 
μουσικής, ο ElSaffar συνοδεύεται από το κουιντέτο Two 
Rivers Ensemble: τον Nasheet Waits, έναν από τους πιο 
δυναμικούς τζαζ ντράμερ, τον εξαιρετικό μπασίστα Carlo 
DeRosa, τον σολίστα του μπουζουκιού Tareq Abboushi, 
που έχει καθιερώσει το δικό του μείγμα τζαζ με αραβικές 
φόρμες, τον πολυ-οργανοπαίκτη Zafer Tawil, έναν από τους 
πιο περιζήτητους session μουσικούς στη Νέα Υόρκη, και 
τον εκθαμβωτικό σαξοφωνίστα Ole Mathisen. Η μουσική 
τους σύμπραξη έχει αναγνωριστεί σε όλο τον κόσμο ως μια 
μοναδική και βαθιά εμπειρία.

Μουσική

20:30       
ΞΕΦΩΤΟ   
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Συναυλία Απόλλωνα Ρέτσου  

Οι ιστορίες από το βιβλίο The Melancholy Death of 
Oyster Boy and other stories του διάσημου Αμερικανού 
σκηνοθέτη Τιμ Μπάρτον έδωσαν το ερέθισμα στον 
Απόλλωνα Ρέτσο να ξεκινήσει τη σύνθεση δεκαέξι 
τραγουδιών. Ενορχηστρώνοντας τις παράξενες ιστορίες 
για πενταμελή μπάντα (δύο ηλεκτρικές κιθάρες, πιάνο, 
μπάσο, τύμπανα), παιδική χορωδία, σύνολο εγχόρδων και 
έναν αφηγητή, ο Ρέτσος δημιουργεί ένα μουσικό σύμπαν 
όπου συνυπάρχουν η αθωότητα, ο τρόμος και το μακάβριο 
«μπαρτονικό» χιούμορ. 

Συμμετέχουν η Χορωδία του Μουσικού Ομίλου  
Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης και η Χορωδία 
GraduArti Αποφοίτων των Αρσακείων. 

Διδασκαλία και διεύθυνση χορωδιών:  
Χριστίνα Βαρσάμη-Κούκνη

Μουσική Διεύθυνση:  
Θοδωρής Λεμπέσης 

Μουσική

21:30   
ΞΕΦΩΤΟ  

Κυριακή 26 Ιουνίου 
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Συναυλία Ελευθερίας Αρβανιτάκη  
Δεύτερη ζωή  

Την ιδιαίτερη σχέση της με τον ποιητικό λόγο παρουσιάζει 
η ερμηνεύτρια σε μια συναυλία με τίτλο Δεύτερη ζωή.  
Με επιλογές από το ρεπερτόριό της η Ελευθερία 
Αρβανιτάκη ταξιδεύει το κοινό στον λυρικό κόσμο της 
μελοποιημένης ελληνικής ποίησης. 

Το concept και η επιμέλεια του προγράμματος είναι της 
Ελευθερίας Αρβανιτάκη και της Λήδας Ρουμάνη, ενώ οι 
ενορχηστρώσεις του Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη. 

Μαζί της παίζουν οι μουσικοί:  
Γιώργος Γεωργιάδης (μπάσο), Αλέξανδρος Δράκος 
Κτιστάκης (τύμπανα), Γιάννης Κυριμκυρίδης (πιάνο), 
Νίκος Μέρμηγκας (λάφτα, μπουζούκι, λαούτο, μαντολίνο), 
Δημήτρης Τσάκας (σαξόφωνο). 

Μουσική

22:30      
ΞΕΦΩΤΟ   
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Όλες τις Ημέρες 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Φως και χρώμα ελληνικό  
στη ζωγραφική του Τέτση   

Μια μοναδική έκθεση αφιερωμένη στον αείμνηστο 
ζωγράφο Παναγιώτη Τέτση εμπλουτίζει τις εκδηλώσεις 
Metamorphosis. Παρουσιάζονται 35 έργα, τα περισσότερα 
μνημειακών διαστάσεων, που προέρχονται κυρίως 
από τη μεγάλη δωρεά του καλλιτέχνη προς την Εθνική 
Πινακοθήκη. Οι πίνακες της έκθεσης, που ανήκουν στα 
αριστουργήματα του ζωγράφου, αντιπροσωπεύουν 
τις κυριότερες περιόδους της δημιουργίας του και 
εικονογραφούν με εμβληματικό τρόπο την αισθητική του. 
Από τους τελευταίους τοπιογράφους, φανατικός οπαδός 
της ζωγραφικής του βλέμματος, ο αείμνηστος καλλιτέχνης 
αποθεώνει τα απλά και καθημερινά «θαύματα», όπως 
τα ονόμαζε, αναζητώντας «την αποκάλυψη μέσα στο 
ασήμαντο».  

Επιμέλεια έκθεσης:  
Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα, Διευθύντρια της Εθνικής 
Πινακοθήκης - Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου  
Έφη Αγαθονίκου, Διευθύντρια Συλλογών ΕΠΜΑΣ  

Εικαστικά 

ΥΠΟΔΟΧΗ  
ΑΓΟΡΑΣ  

__

Λαϊκή αγορά,  
1979–1982 
Τέμπερα σε  
μουσαμά,  
249 x 405 εκ.,  
Εθνική Πινακοθήκη –  
Μουσείο Αλεξάνδρου 
Σούτζου

 

KΑΝΑΛΙ  

Η δράση θα 
πραγματοποιηθεί  
την Παρασκευή,  
το Σάββατο και την 
Κυριακή.

Όλες τις Ημέρες 

Κύπελλο Σπύρου Λούη   

Το Ασημένιο Κύπελλο που εμπνεύστηκε και σχεδίασε 
ο Michel Bréal για τον Πρώτο Μαραθωνιονίκη, τον 
Έλληνα Σπύρο Λούη, και το οποίο του απονεμήθηκε 
κατά τους πρώτους Σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες 
στην Αθήνα, το 1896, εκτίθεται μόνιμα στο Κέντρο 
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Το ιστορικό 
κειμήλιο αγοράστηκε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
σε δημοπρασία του οίκου Christies όταν διατέθηκε προς 
πώληση από τον εγγονό του δρομέα. Η απόκτηση του 
Κυπέλλου συνοδεύτηκε από την άμεση δέσμευση του 
Ιδρύματος να το καταστήσει προσιτό στο ευρύ κοινό και να 
το μοιραστεί με όλους, εκθέτοντάς το μόνιμα στο ΚΠIΣΝ 
μετά την ολοκλήρωσή του. Έως τότε, περισσότεροι από 
3.500.000 επισκέπτες είχαν ήδη την ευκαιρία να δουν το 
Κύπελλο από κοντά, κατά τη φιλοξενία του στο Μουσείο της 
Ακρόπολης και στο Ολυμπιακό Μουσείο στη Λωζάνη.

 

ΥΠΟΔΟΧΗ  
ΑΓΟΡΑΣ   

Ιστιοπλοϊκή δράση στο κανάλι του ΚΠΙΣΝ    

Το κανάλι στο ΚΠΙΣΝ έχει τη δική του ζωή! Έμπειροι 
ιστιοπλόοι κάθε ηλικίας του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου 
θα πλημμυρίσουν το κανάλι του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος 
αναδεικνύοντας το άθλημά τους. Οι επισκέπτες του 
ΚΠΙΣΝ θα απολαύσουν επιδείξεις τεχνικής καθώς θα 
χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί τύποι ιστιοπλοϊκών σκαφών, 
κατάλληλοι για παιδιά, ενήλικες και άτομα με αναπηρίες. 
«Νέοι αθλητές» θα παρουσιάσουν την πιο διασκεδαστική 
πλευρά του αθλήματος με ομαδικά παιχνίδια και αγώνες. 
Ακολουθήστε το κανάλι μας! 
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Fireflies in the Night Take Wing 
Βραδινές προβολές video art   

Το πρόγραμμα βραδινών προβολών video art Fireflies 
in the Night Take Wing περιλαμβάνει μερικά από τα πιο 
σημαντικά έργα του μέσου που κυριαρχεί στα τέλη του 
20ου και του 21ου αιώνα: το βίντεο. Απλωμένο σε έντεκα 
επιλεγμένα σημεία των εγκαταστάσεων του ΚΠΙΣΝ, το 
Fireflies in the Night Take Wing παρουσιάζει βίντεο που 
διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς την μορφολογική, 
εννοιολογική και ποιητική τους προσέγγιση, και 
προέρχονται από ένα διεθνή κατάλογο με περισσότερους 
από πενήντα καλλιτέχνες, πολλοί από τους οποίους 
παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Επιμέλεια: Barbara London, Καλλιόπη Μηνιουδάκη, 
Francesca Pietropaolo, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση 
του Robert Strorr

Παρουσιάζονται έργα των Marte Aas, Shiva Ahmadi,  
Bill Balaskas,  Bahar Behbahani, Sylvie Blocher, Pauline 
Boudry and Renate Lorenz, Luca Buvoli, Paolo Canevari, 
 Seoungho Cho, Marianna Christofides, Moyra Davey, 
Angela Detanico and Rafael Lain, Lili Reynaud-Dewar, 
Cheryl Donegan, Ninar Esber, Patricia Esquivias,   
Yang Fudong, Aikaterini Gegisian and Fatma Çiftçi,   
IC-98 (Visa Suonpää, Finnish and Patrik Söderlund), 
Marion Inglessi, Alfredo Jaar, Eleni Kamma,  Mikhail Karikis, 
Mary Reid Kelley with Patrick Kelley, Bouchra Khalili,  
Basim Magdy, Ato Malinda,  Jenny Marketou, Oscar Muñoz, 
Luke Murphy,  Shirin Neshat, Adrian Paci, Sondra Perry, 
Liliana Porter, Diana Fonseca Quiñones, Yvonne Rainer, 
Raqs Media Collective (Jeebesh Bagchi, Monica Narula 
and Shuddhabrata Sengupta), Julian Rosefeldt, Tom 
Sachs, Erica Scourti, Michael Smith, Lina Theodorou, 
 Stefanos Tsivopoulos, Jannis Varelas, Erika Vogt, Hu Wei, 
Monika Weiss, Jane and Louise Wilson, Poka-Yio, Katerina 
Zacharopoulou, Katarina Zdjelar

Εικαστικά

00:00 - 04:00       
ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΠΙΣΝ   

Όλες τις Ημέρες 
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ΝΑYTAΘΛΗΤΙΚΗ

ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Χάρτης  
Προβολών

1  Προαύλιο Κέντρου Επισκεπτών

2  Μεσογειακός Κήπος 

3  Πίδακες Νερού  

4  Νότια Μονοπάτια 

5  Πίσω Αγορά

6  Πύργος Βιβλίων της ΕΒΕ

 7  Χώρος Υποδοχής της ΕΛΣ

 8  Podium

 9  Εστιατόριο

10  Όχθες του Καναλιού (Νότια)

11  Όχθες του Καναλιού (Ανατολικός Τοίχος)

Κάθε βράδυ τα προγράμματα θα προβάλλονται σε λούπα σε 

διαφορετικές τοποθεσίες του ΚΠΙΣΝ από τα μεσάνυχτα μέχρι 

τις 04:00 πμ. Ο θεατής θα μπορεί να τα ανακαλύψει με όποια 

σειρά ταιριάζει στη διάθεση και την περιέργειά του.
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Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), 
με την ολοκλήρωσή του, θα αποτελέσει έναν βιώσιμο 
αστικό, πολυλειτουργικό χώρο εκπαίδευσης, πολιτισμού 
και ψυχαγωγίας υψηλών προδιαγραφών. Σχεδιασμένο από 
το διάσημο αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building 
Workshop (RPBW), το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 
και τον πλήρη εξοπλισμό των νέων εγκαταστάσεων της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) και της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) καθώς και τη δημιουργία του 
Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, έκτασης 210.000 τ.μ. 

Η δημιουργία και κατασκευή του ΚΠΙΣΝ αποτελεί 
αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος 
(ΙΣΝ). Με την ολοκλήρωσή του το έργο θα παραδοθεί  
στο Ελληνικό Δημόσιο το οποίο θα αναλάβει τον πλήρη 
έλεγχο και λειτουργία του.

Το Κέντρο Επισκεπτών είναι ένας χώρος όπου κάθε 
επισκέπτης μπορεί να μάθει περισσότερα για το Κέντρο 
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), την ιστορία, 
τον ρόλο, την αποστολή και το μέλλον του, ενώ ταυτόχρονα 
προσφέρει τη δυνατότητα στο κοινό να ενημερωθεί για τις 
τεχνικές λεπτομέρειες της κατασκευής, καθώς και για την 
πρόοδο των εργασιών.

Από τον Οκτώβριο του 2013 έως τον Ιανουάριο του 2016 το 
προσωρινό Κέντρο Επισκεπτών φιλοξένησε πάνω από 300 
εκδηλώσεις και περισσότερους από 58.000 επισκέπτες 
—μεταξύ αυτών, 9.000 μαθητές—  ενημερώνοντάς τους 
για την πορεία του έργου και προσφέροντας μια ευρεία 
ποικιλία πολιτιστικών και επιμορφωτικών δράσεων.

Από τη μόνιμη πλέον θέση του, στο βορειανατολικό 
τμήμα του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, στην οποία ξεκίνησε 
τη λειτουργία του τον Φεβρουάριο του 2016, το νέο 
Κέντρο Επισκεπτών συνεχίζει να φιλοξενεί ποικίλες 
εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες για 
μικρούς και μεγάλους, προσφέροντας μια πρώτη γεύση 
της μελλοντικής λειτουργίας του ΚΠΙΣΝ, μέχρι αυτό να 
ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στην Ελληνική Πολιτεία. 
Συναυλίες, διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια για παιδιά και 
μεγάλους, σχεδιάζονται ειδικά για το Κέντρο Επισκεπτών 
και αποσκοπούν σε έναν δημιουργικό διάλογο με τους 
επισκέπτες και, κατ’ επέκταση, στη διαμόρφωση του 
μελλοντικού χαρακτήρα του ΚΠΙΣΝ.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 2016 το Κέντρο 
Επισκεπτών θα εξακολουθήσει να προσφέρει εκδηλώσεις 
για όλους. Με θέα το υδάτινο κανάλι και το ΚΠΙΣΝ, το 
Κέντρο Επισκεπτών προσκαλεί το κοινό σε προβολές 
ταινιών, μουσικές βραδιές και δημιουργικά εργαστήρια  
με ελεύθερη είσοδο! 

Κέντρο Πολιτισμού  
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το Κέντρο Επισκεπτών
του ΚΠΙΣΝ 

Κέντρο Επισκεπτών  
του Κέντρου 
Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος

Ευριπίδου & Δοϊράνης, 
176 74 Καλλιθέα
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Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος καλύπτει με δωρεά το κόστος 
δημιουργίας του Προγράμματος Μελών του ΚΠΙΣΝ, τα 
λειτουργικά του έξοδα για δύο χρόνια, καθώς και τις 
συνδρομές των πρώτων 25.000 μελών που θα εγγραφούν 
κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων Metamorphosis. 

Αναζητήστε τα 5 σημεία εγγραφής και απολαύστε τα 
μοναδικά προνόμια της συνδρομής. Με την εγγραφή 
σας στο Πρόγραμμα Μελών εξασφαλίζετε εκπτώσεις 
στις υπηρεσίες του ΚΠΙΣΝ και προτεραιότητα σε αγορά 
εισιτηρίων, προσκλήσεις σε εκδηλώσεις μόνο για μέλη και 
επικοινωνία μέσω ειδικού newsletter. 

Τα προνόμια ενεργοποιούνται μόλις ανοίξει το σύνολο 
του ΚΠΙΣΝ στο κοινό, ενώ μέχρι τότε τα μέλη θα 
απολαμβάνουν προτεραιότητα στις εκδηλώσεις του 
Κέντρου Επισκεπτών.

Ωράριο λειτουργίας 
των σημείων 
εγγραφής:

Πέμπτη 23 Ιουνίου 
18:00 - 00:00

Παρασκευή 24 Ιουνίου 
18:00 - 00:00

Σάββατο 25 Ιουνίου 
09:00 - 00:00

Κυριακή 26 Ιουνίου 
09:00 - 00:00
   

Πρόγραμμα Μελών  
ΚΠΙΣΝ
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Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Πέμπτη 23/6

18:00 –21:30 | ΔΥΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 

Αθλητισμός

 Παραδοσιακά Παιχνίδια

18:00 –21:30 | ΞΕΦΩΤΟ  

Αθλητισμός

 Στίβος για παιδιά 

18:00 –21:30 | ΔΥΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 

Αθλητισμός

 Ρομποτική-STEM  
 (Science, Technology,  
 Engineering & Mathematics)

18:00 –21:30 | ΔΥΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 

Αθλητισμός

 Ξιφασκία

18:00 –21:30 | ΔΥΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 

Αθλητισμός

 Κωπηλατική Άσκηση Εδάφους

18:00 –21:30 | ΔΥΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 

Αθλητισμός

 Παραολυμπιακά Παιχνίδια

18:00 –21:30 | ΠΙΔΑΚΕΣ ΝΕΡΟΥ  

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 Χαρτόπολις

18:00 –21:30 | ΔΥΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ  

Αθλητισμός

 Κυνήγι Θησαυρού 

18:00 - 20:00 | ΦΑΡΟΣ 

Μουσική

Street Studio City 
Υπαίθριο στούντιο ηχογράφησης 

19:00 – 22:00 | ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ  

Αθλητισμός

Ο Garry Kasparov παίζει σκάκι  
με τη νέα γενιά της Ελλάδας

20:00 – 22:00 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ  

Αθλητισμός

SNF RUN: Τρέχοντας προς το Mέλλον

20:30 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΗΠΟΣ   

Χορός

Ομάδα David Dorfman Dance & 
αθλητές κλασικού αθλητισμού και 
Special Olympics  

21:30 | ΞΕΦΩΤΟ  

Μουσική

Συναυλία Demy & Friends

22:30 | ΞΕΦΩΤΟ  

Μουσική

Συναυλία Xylouris White
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Παρασκευή 24/6 Σάββατο 25/6

18:30 | ΕΛΣ / ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ  

Εκδηλώσεις & Θεάματα

Παρουσίαση της μονογραφίας 
του Renzo Piano για το ΚΠΙΣΝ και 
συζήτηση για το έργο του

20:00 | ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ & ΟΧΘΕΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ  

Μουσική

Jazz & Colors

20:30 | ΠΙΔΑΚΕΣ ΝΕΡΟΥ   

Χορός

Street Dance με τους  
Funky Habits και Waveomatics 

21:30 | ΞΕΦΩΤΟ  

Μουσική

Water Passion after St. Matthew

00:00 | ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ  

Εκδηλώσεις & Θεάματα

Circus of Illusions

09:30 – 12:30 & 18:00 – 21:00 |  ΠΕΥΚΩΝΑΣ   

Ξενάγηση

Ξεναγήσεις στο Πάρκο  
Σταύρος Νιάρχος

10:00 – 17:30 | ΑΓΟΡΑ    

Ξενάγηση

Ξεναγήσεις στο κτίριο της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής

10:00 – 17:30 | ΑΓΟΡΑ   

Ξενάγηση

Ξεναγήσεις στο κτίριο της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

09:30 – 12:30| ΔΥΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ   

Αθλητισμός

 Οικογένεια Εν Δράσει

10:30 | ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ 

Εκδηλώσεις & Θεάματα

 Μαγικό Τσίρκο

10:30 - 13:30 | ΦΑΡΟΣ 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 Κέντρο για Χαρισματικά και   
 Ταλαντούχα Παιδιά

12:00 | ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ 

Χορός

David Dorfman Dance &  
Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών

18:00 - 20:00 | ΝΟΤΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 

Μουσική

Street Studio City 
Υπαίθριο στούντιο ηχογράφησης

18:30 | ΕΛΣ / ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 

Μουσική

Η Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ  
σε έργα Γιάννη Χρήστου

18:30 | ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΒΕ 

Εκδηλώσεις & Θεάματα

Η Πάπισσα, η ηθική και η κριτική: 
Ξαναδιαβάζοντας τον Εμμανουήλ 
Ροΐδη

18:30 | ΦΑΡΟΣ 

Εκδηλώσεις & Θεάματα

Metamorphosis: συζήτηση των  
Laurie Anderson & Limor Tomer

19:00 | ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ 

Μουσική

Inuksuit

19:00 – 21:00 

ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 
Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εργαστήριο μεταξοτυπίας

20:00 | ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ 

Μουσική

In C

20:30 | ΠΙΔΑΚΕΣ ΝΕΡΟΥ 

Χορός

Street Dance με τους  
Funky Habits και Waveomatics

21:30 | ΞΕΦΩΤΟ 

Μουσική

Performance Laurie Anderson

22:30 | ΞΕΦΩΤΟ 

Μουσική

Συναυλία Omar Souleyman

00:00 | ΞΕΦΩΤΟ 

Εκδηλώσεις & Θεάματα

Προβολή της ταινίας Η καρδιά ενός 
σκύλου

00:00 | ΕΛΣ / ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 

Μουσική

Η Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ  
σε έργα Γιάννη Χρήστου
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Κυριακή 26/6

09:30 – 12:30 & 18:00 – 21:00 | ΠΕΥΚΩΝΑΣ  

Ξενάγηση

Ξεναγήσεις στο Πάρκο 
Σταύρος Νιάρχος

10:00 – 17:30 | ΑΓΟΡΑ 

Ξενάγηση

Ξεναγήσεις στο κτίριο της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής

10:00 – 17:30 | ΑΓΟΡΑ 

Ξενάγηση

Ξεναγήσεις στο κτίριο της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

10:30 – 13:30 

ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ, 

ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 Πράκτορες του Πλανήτη

10:30 – 13:30 | ΠΙΔΑΚΕΣ ΝΕΡΟΥ, ΝΟΤΙΑ 

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ, ΔΥΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, 

ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 Ολυμπιάδα Φλούξους

10:30 – 13:30 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΗΠΟΣ 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 Εργαστήριο  
 «Πλέξε την ιστορία μου»

10:30 - 13:30 | ΦΑΡΟΣ 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 Κέντρο για Χαρισματικά και   
 Ταλαντούχα Παιδιά

11:00 | ΣΚΑΛΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 

Μουσική

Street Studio City 
Υπαίθριο στούντιο ηχογράφησης

18:30 | ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΒΕ 

Εκδηλώσεις & Θεάματα

Αριστοτέλης προσιτός:  
Μια συζήτηση για την Έκδοση  
των Απάντων του Αριστοτέλη  
στα νέα ελληνικά

19:00 | ΦΑΡΟΣ 

Χορός

David Dorfman Dance &  
Αποστολία Παπαδαμάκη /  
Quasi Stellar 

Όλες τις ημέρες

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΟΡΑΣ   

Εικαστικά

Φως και χρώμα ελληνικό στη 
ζωγραφική του Τέτση

00:00 – 04:00 

ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΠΙΣΝ  

Εικαστικά

Fireflies in the Night Take Wing 
Βραδινές προβολές video art

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΟΡΑΣ

Κύπελλο Σπύρου Λούη

Ιστιοπλοϊκή δράση στο κανάλι  
του ΚΠΙΣΝ    

19:00 – 21:00 

ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 Εργαστήριο μεταξοτυπίας

19:30 | ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ 

Μουσική

Συναυλία The Secret Trio

20:30 | ΞΕΦΩΤΟ 

Μουσική

Συναυλία Amir ElSaffar &  
Two Rivers Ensemble

21:30 | ΞΕΦΩΤΟ 

Μουσική

Συναυλία Απόλλωνα Ρέτσου

22:30 | ΞΕΦΩΤΟ 

Μουσική

Συναυλία  
Ελευθερίας Αρβανιτάκη  
Δεύτερη ζωή
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1   Φάρος

2   Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) 

3   Αγορά

4   Υποδοχή Αγοράς

5   Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) 

6   Πίσω Αγορά

7   Σκαλιά Καναλιού

8   Κανάλι

9   Εσπλανάδα 

10   Κέντρο Επισκεπτών

11   Μεσογειακός Κήπος

12   Νότια Μονοπάτια

13   Λαβύρινθος

14   Ξέφωτο

15   Μουσικός Κήπος

16   Δυτικά Μονοπάτια

17   Δυτικός Δρόμος

18   Πίδακες Νερού

  Τουαλέτες

  Πρώτες βοήθειες

  Στην Υποδοχή Αγοράς λειτουργεί το Media  
  area των εκδηλώσεων.

Τοποθεσίες 



Ευχαριστούμε τους μελετητές του έργου RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP/
BETAPLAN, DEBORAH NEVINS and Associates/H. PANGALOU and Associates, 
EXPEDITION/OMETE, ARUP/LDK, ARUP Acoustics, THEATRE PROJECTS 
CONSULTANTS, FRONT, Atelier Martine Harlé, British Library, SefronHornWinch, 
DENCO,HPC PASECO, Ergonomia, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ, AMA Alexi 
Marmot Associates Ltd, Baumann, C&G Partners, Aaron Cohen Associates, τον 
διαχειριστή του έργου FAITHFUL+GOULD, το προσωπικό της κοινοπραξίας Salini 
Impregilo – ΤΕΡΝΑ και όλους όσοι εργάστηκαν για την ολοκλήρωση του έργου.

Ευχαριστούμε για τη συνδρομή και τη συνεργασία: 
Δήμος Αθηναίων, Δήμος Καλλιθέας, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, 
Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, Ελληνική Αστυνομία 
(Διοίκηση Τροχαίας, Τροχαία Αθηνών, Καλλιθέας και Καισαριανής), ΕΚΑΒ, 
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ΕΟΕ, Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής 
& Αργοσαρωνικού, ΜΚE «Αναγέννηση και Πρόοδος», Ένωση Σκακιστών 
Θεσσαλονίκης, Οδικές Συγκοινωνίες (Α.Ε.), Σταθερές Συγκοινωνίες (Α.Ε.), ΟΑΣΑ 
(Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας), Special Olympics Ηellas, ΜΕΤΡΟ 
ΑΕ, ESA Security Solutions, Lifeguard Hellas, Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά 
Προβλήματα και Φίλων «Περπατώ», Ωδείο Αθηνών, Aegean Airlines, City 
Sightseeing Athens, Interbus, Nαυτικός Όμιλος Καλαμακίου.


