


4 ημέρες, και νύχτες, εκδηλώσεων, οι οποίες αντανακλούν το 
πολυδιάστατο πρόγραμμα δραστηριοτήτων που θα φιλοξενείται 
στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όταν αυτό θα 
ξεκινήσει τη λειτουργία του, προσκαλώντας τους επισκέπτες σε 
μία ‘μικρογραφία του μέλλοντος’.

Μουσική, Φωτογραφία, Αρχιτεκτονική, Αθλητισμός, Περιβάλλον, 
Δημιουργικά εργαστήρια, Ολονύχτιες προβολές Video-Art, Βρα-
δινός αγώνας δρόμου, Τέχνη, Μαγεία & Εκπλήξεις!

 
Ώρες λειτουργίας:

Κυριακή 21 Ιουνίου: 18:00 – 23:00 
Δευτέρα 22 Ιουνίου: 18:00 – 06:00 
Τρίτη 23 Ιουνίου: 18:00 – 06:00 
Τετάρτη 24 Ιουνίου: 18:00 – 06:00

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις. 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ευχαριστούμε για τη συνδρομή και τη συνεργασία:

Δήμος Αθηναίων, Δήμος Καλλιθέας, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, 
Ελληνική Αστυνομία, ΕΚΑΒ, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, Ένωση 
Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής & Αργοσαρωνικού, ΜΚE «Αναγέννη-
ση και Πρόοδος», Συγκοινωνίες Αθηνών Σύλλογος Ατόμων με Κινη-
τικά Προβλήματα και Φίλων «Περπατώ», City Sightseeing Athens

Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ανοίγει

για πρώτη φορά τις πόρτες του στο κοινό!
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21.6 | ΚΥΡΙΑΚΗ

22.6 | ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΠΟ 18:00 
ΜΕΧΡΙ 23:00

Συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου  
Χώρος: Ξέφωτο

Την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής ο Διονύσης Σαββόπουλος δίνει μια 
μοναδική συναυλία στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Μαζί του οι:  
Ορέστης Πλακίδης, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Βαγγέλης Καρύπης, η 
Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού και η Χορωδία του Μουσικού Σχο-
λείου Πειραιά. Τη συναυλία ανοίγει η Underground Youth Orchestra.

Ενσάρκωση 
Χώρος: Δυτικά μονοπάτια

Έκθεση φωτογραφίας του Βασίλη Μακρή με πρωταγωνιστές τους 
πρώτους χορευτές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Μαρία Κουσουνή 
και Βαγγέλη Μπίκο.

Η έκθεση είναι ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια των τετραήμερων εκδηλώσεων.

Dimitris Kalantzis Quintet
Χώρος: Ξέφωτο

Μουσικό αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι μέσα από ένα συνδυασμό 
δυτικής και τζαζ μουσικής.

The Wayne Escoffery Quartet
Χώρος: Ξέφωτο

Συναυλία τζαζ από τον βραβευμένο με grammy σαξοφωνίστα και το 
κουαρτέτο του. 

Παρουσίαση του προγράμματος video art  
Fireflies in the Night από τον Robert Storr, 
Πρύτανη της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Yale         
Χώρος: Ξέφωτο

Fireflies in the Νight (μέρος 1ο) 
Χώρος: Ξέφωτο

Ολονύχτιες προβολές video art. 

Για περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα επισκεφτείτε το 
snfcc.org/countdown

 

ΑΠΟ 18:00 
ΜΕΧΡΙ 06:00

20:30 – 
– 21:30 

21:30 – 
– 22:30  

22:45 –  
– 23:00   

23:00 –  
– 6:00   

21:00 –  
– 23:00 



18:30 – 
– 21:00 

18:30 – 
– 21:00 

18:30 – 
– 21:00 

19:00  – 
– 22:00  

18:30 – 
– 21:00 

Παραολυμπιακά αθλήματα     
Χ: Σιντριβάνι • Η: 6 – 16 ετών • ΑΣ: 24 • Δ: 15’ • ΕΠ: 10 

Το πρώτο πάρκο παραολυμπιακής παιδείας στο ΚΠΙΣΝ, με τίτλο 
Εξερευνώντας το Παραολυμπιακό Κίνημα, προκαλώντας μικρούς 
και μεγάλους να δοκιμάσουν και να μάθουν τις ικανότητες και τα 
επιτεύγματα αθλητών με αναπηρίες.  

Αθλοπαιδιές      
Χ: Ξέφωτο • Η: 6 – 15 ετών • ΑΣ: 60 άτομα • Δ: 30’ • ΕΠ: 5

Άλμα εις μήκος χωρίς φόρα, άλμα επί κοντώ, ρίψη Vortex/δίσκου, 
τρέξιμο και τρέξιμο με εμπόδια: τα παιδιά ανακαλύπτουν τη χαρά της 
κίνησης, την απόλαυση της φυσικής δραστηριότητας και της σωματι-
κής καλλιέργειας.  

Κηπουροί στην πόλη    
Χ: Λαχανόκηπος • Η: άνω των 4 ετών & οικογένειες 
ΑΣ: 10 οικογένειες • Δ: 45’ • ΕΠ: 3

Τα παιδιά, με καθοδήγηση από εκπαιδευτές της WWF Ελλάς, μαθαί-
νουν το βασικό αλφάβητο της κηπουρικής. 

Ο  Garry Kasparov παίζει σκάκι  
με τη νέα γενιά της Ελλάδας       
Χ: Λαβύρινθος

Ένα παιχνίδι σιμουλτανέ εναντίον 15 νεαρών πρωταθλητών.  
Θα ακολουθήσει συζήτηση και ο Garry Kasparov θα υπογράψει 
αυτόγραφα. 

Η συμμετοχή διασφαλίζεται με δελτία προτεραιότητας, που θα διανέμονται 
μισή ώρα πριν στην είσοδο του χώρου.

SNFCC Run – Τρέχοντας προς το Μέλλον       

Το ΚΠΙΣΝ προτείνει ένα βραδινό αγώνα δρόμου 6 χιλιομέτρων, για 
όλη την οικογένεια, που ξεκινάει από το Παναθηναϊκό Στάδιο και 
τερματίζει στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Στο Πάρκο μας υποδέχονται 
με τις μουσικές τους επιλογές οι Λατέρνατιβ.

Fireflies in the Νight (μέρος 2ο) 
Χώρος: Ξέφωτο

Ολονύχτιες προβολές video art. 

Για περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα επισκεφτείτε το 
snfcc.org/countdown

20:51 – 
– 23:00 

23:00 –  
– 6:00   

ΑΠΟ 18:00 
ΜΕΧΡΙ 06:00

Ξεναγήσεις στο Πάρκο   
Χ: Πευκώνας • ΑΣ: 20 άτομα • Δ: 30’ 

Ξεναγήσεις στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος από εκπαιδευόμενους στην 
αρχιτεκτονική τοπίου στο ΚΠΙΣΝ.

Ρομποτική / Αυτοματισμός  
Χ: Παιδότοπος 1 • Η: 5 - 15 ετών • ΑΣ: 24 άτομα • Δ: 8’ – 12’ • ΕΠ: 15 

Με τα ειδικά επιστημονικά ρομποτάκια WeDo και EV3 τα παιδιά, 
έρχονται σε επαφή με το μέλλον και κατανοούν την εφαρμογή της 
ψηφιακής τεχνολογίας.

Σκάκι για παιδιά  
Χ: Παιδότοπος 1   

Μικρά παιδιά παίζουν σκάκι και μεταμορφώνονται σε Βασιλιάδες, 
Βασίλισσες, Πύργους, και Αξιωματικούς…!

Ξιφασκία  
Χ: Παιδότοπος 2 • Η: 5-15 ετών • ΑΣ: 8 άτομα • Δ: 4’ • ΕΠ: 30

Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στους κανόνες  
ενός ευγενούς αθλήματος, να αντιμετωπίσουν τον αντίπαλο με  
ταχύτητα πνεύματος και σώματος, και να αποδεχτούν την υπεροχή 
του ικανότερου.

Κωπηλατική Άσκηση Εδάφους   
Χ: Παιδότοπος 4 • Η: 8 - 10 ετών & οικογένειες• ΑΣ: 6 άτομα • Δ: 5’ • ΕΠ: 30

Τα παιδιά και οι νέοι θα κάνουν ένα τρίλεπτο ζέσταμα και στη 
συνέχεια, στο στεγνό κωπηλατοδρόμιο θα διανύσουν 200 μέτρα, 
αντιμέτωποι με το χρόνο και τους συναθλητές τους. 

Κιναισθητικά παιχνίδια    
Χ: 5 • Η: 5 – 10 ετών • ΑΣ: 20 άτομα • Δ: 20’ • ΕΠ: 7

Δυναμικό εργαλείο για κατάκτηση γνώσης, που βασίζεται στο 
έξυπνο παιχνίδι και τους φυσικούς τρόπους εμπλοκής σε χρήσιμες 
εμπειρίες. Παιχνίδια ισορροπίας, ρυθμού, αίσθησης του χώρου και 
προσανατολισμού. 

18:30 – 
– 21:00  

18:30 – 
– 21:00  

18:30 – 
– 21:00  

18:30 – 
– 21:00  

18:30 – 
– 21:00 

23.6 | ΤΡΙΤΗ

Χ: Χώρος • Η: Ηλικίες • ΑΣ: Αριθμός Συμμετοχών 
Δ: Διάρκεια • ΕΠ: Επανάληψη Προγράμματος

Χ: Χώρος • Η: Ηλικίες • ΑΣ: Αριθμός Συμμετοχών 
Δ: Διάρκεια • ΕΠ: Επανάληψη Προγράμματος



18:30  – 
– 21:00 

18:30  – 
– 19:30 

19:45 – 
– 21:15   

21:15 – 
– 22:00   

22:00 – 
– 23:00   

23:00 – 
– 6:00   

19:00 – 
– 21:30   

18:30  – 
– 21:00 

18:30  – 
– 21:00 

Ξεναγήσεις στο Πάρκο   
Χ: Πευκώνας • ΑΣ: 20 άτομα • Δ: 30’ 

(βλ. Τρίτη 23.6)

Εργαστήριο κομποστοποίησης 
Χ: Παιδότοπος 1 • Η: άνω των 7 ετών & οικογένειες  
ΑΣ: 15 άτομα • Διάρκεια: 30’ • ΕΠ: 10

Μέλη της Οικολογικής Εταιρίας Ανακύκλωσης ενημερώνουν τα παι-
διά για τα οφέλη της φυσικής ανακύκλωσης. 

Πράκτορες του Πλανήτη. Κωδικός: Σώστε το Πάρκο 
Χ: Παιδότοποι 2 & 4 • Η: 7 - 12 ετών • ΑΣ: 20 - 25 άτομα • Δ: 30’ • ΕΠ: 10

Το Πάρκο γίνεται μια μικρογραφία του πλανήτη και τα παιδιά οι  
πράκτορές του, που αναλαμβάνουν να τον προστατέψουν. 

Φωλιές για διάβασμα 
Χ: Παιδότοπος 3 • Η: έως 5 ετών & οικογένειες • ΑΣ: 20 άτομα • Δ: 60’ • ΕΠ: 2

Με υφάσματα, σκοινιά και άλλα υλικά τα παιδιά μαζί με τους γονείς 
τους, φτιάχνουν φωλιές, μικρά καταφύγια απολαμβάνοντας τους 
ήχους του Πάρκου. 

Πάνω στη γη (Land Art)  
Χ: Παιδότοπος 5 • Η: άνω των 5 ετών 

Το φυσικό τοπίο ως καμβάς δημιουργίας, μεταμορφώνεται με οικο-
λογική ευαισθησία σε ένα συλλογικό έργο υπαίθριας τέχνης, που θα 
είναι εν εξελίξει καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 

Κηπουροί στην πόλη    
Χ: Λαχανόκηπος • Η: άνω των 4 ετών & οικογένειες 
ΑΣ: 10 οικογένειες • Δ: 45’ • ΕΠ: 3

(βλ. Τρίτη 23.6) 

Μαγειρεύοντας με βότανα   
Χ: Σιντριβάνι • Η: ενήλικες • Δ: 60’

Σε ένα παιχνίδι-πείραμα οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για την 
τεράστια ποικιλία των βοτάνων και δοκιμάζουν τις γευστικές περιπέ-
τειες του chef Χριστόφορου Πέσκια. 

19:00  – 
– 21:00 

Ο Καραγκιόζης Οικολόγος, του Ηλία Καρελλά   
Χ: Λαβύρινθος • Η: για όλη την οικογένεια

Θέατρο σκιών με τη συνοδεία μουσικής και τραγουδιών από την 
Αρετή Κετιμέ και το σαντούρι της, και τετραμελή ορχήστρα παρα-
δοσιακών οργάνων. Η παράσταση συμπληρώνεται από έκθεση με 
γιγαντοφιγούρες ζώων, φτιαγμένες από τον Ηλία Καρελλά.

Η συμμετοχή διασφαλίζεται με δελτία προτεραιότητας, που θα διανέμονται 
μισή ώρα πριν στην είσοδο του χώρου.

Yoga για παιδιά   
Χ: Ξέφωτο • Η: παιδιά άνω των 4 ετών • ΑΣ: 20 άτομα • Δ: 30’ • ΕΠ: 4

Εξαιρετική φυσική και διανοητική άσκηση, η Yoga βοηθάει τα παιδιά 
και τους έφηβους να αναπνέουν σωστά, να συγκεντρώνονται, να 
κατακτούν ισορροπία σώματος και πνεύματος.

Μαγειρεύοντας με φρούτα και λαχανικά  
Χ: Σιντριβάνι • Η: άνω των 5 ετών • ΑΣ: 20 άτομα • Δ: 45’ • ΕΠ: 2

Τα παιδιά αυτοσχεδιάζουν απλές καλοκαιρινές συνταγές με τα υλικά 
του λαχανόκηπου, υπό την καθοδήγηση της chef & food blogger 
Madame Ginger. 

Το Πάρκο μας   
Χ: Ξέφωτο

Παρουσίαση του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος από την αρχιτέκτονα 
τοπίου Έλλη Παγκάλου και προβολή ταινίας για την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα στο ΚΠΙΣΝ. Την ταινία θα προλογίσει ο αρχιτέκτονας 
του έργου Renzo Piano.

Από τη Γη στον Ουρανό:  
Lea Toran Jenner, Shaunna Kotka, David Dimitri    
Χώρος: Ξέφωτο

Δεξιοτεχνικές χορογραφίες με στεφάνι, ακροβατικά με ύφασμα 
κρεμασμένο από τον εργαταξιακό γερανό και ένας ‘περίπατος’ σε 
τεντωμένο σχοινί μήκους 300 μέτρων.

Fireflies in the Νight (μέρος 3ο) 
Χώρος: Ξέφωτο

Ολονύχτιες προβολές video art. 

Για περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα επισκεφτείτε το 
snfcc.org/countdown

ΑΠΟ 18:00 
ΜΕΧΡΙ 06:00

18:30  – 
– 21:00 

18:30  – 
– 21:00 

18:30  – 
– 21:00 

24.6 | ΤΕΤΑΡΤΗ

Χ: Χώρος • Η: Ηλικίες • ΑΣ: Αριθμός Συμμετοχών 
Δ: Διάρκεια • ΕΠ: Επανάληψη Προγράμματος

Χ: Χώρος • Η: Ηλικίες • ΑΣ: Αριθμός Συμμετοχών 
Δ: Διάρκεια • ΕΠ: Επανάληψη Προγράμματος



Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος μεταμορφώνεται σε ένα υπαίθριο σινεμά, 
παρουσιάζοντας το τριμερές ολονύχτιο πρόγραμμα προβολών video 
art Fireflies in the Night. Υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Robert 
Storr, Πρύτανη της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Yale, 
και των επιμελητριών Barbara London, Καλλιόπη Μηνιουδάκη και 
Francesca Pietropaolo, το πρόγραμμα περιλαμβάνει non-stop προβο-
λές ορισμένων από τα πιο σημαντικά έργα της διεθνούς video art, που 
αποτελεί ένα από τα κυριότερα εικαστικά μέσα του τέλους του 20ου 
και του 21ου αιώνα. 

Σαν μια διασταύρωση παραστάσεων σε αρχαίο ελληνικό θέατρο και 
προβολών σε σύγχρονο drive-in κινηματογράφο, τα έργα παρουσιά-
ζονται στην καρδιά του Πάρκου, σε μία ή και πολλαπλές οθόνες, και 
ξεκινούν αργά το βράδυ διαρκώντας έως το ξημέρωμα της επόμενης 
ημέρας. Χωρίς αρχή και τέλος, οι επισκέπτες μπορούν να παρακολου-
θήσουν τις προβολές ελεύθερα για όσο διάστημα επιθυμούν. Το πρό-
γραμμα περιλαμβάνει μια σύνθεση έργων που καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσμα θεματολογίας, ύφους και διαθέσεων, από ένα ποικιλόμορφο 
φάσμα καλλιτεχνών από διαφορετικές γενιές, τόσο από την Ελλάδα 
όσο και από το εξωτερικό.

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες:

Chantal Akerman • Alterazioni Video • Francis Alÿs • Michel Auder 
Dara Birnbaum • Olga Chernysheva • Donna Conlon & Jonathan Harker 
Danica Dakić • Patricia Esquivias • Haroun Farocki • Omer Fast 
Yang Fudong • Shaun Gladwell • Marco Godoy • Rodney Graham 
Gary Hill • Susan Hiller • Sanja Iveković • Joan Jonas • Isaac Julien 
Jesper Just • Anna K. E. • Amar Kanwar • Mary Reid Kelley with  
Patrick Kelley • Mike Kelley & Ericka Beckman • William Kentridge 
Ragnar Kjartansson • Meiro Koizumi • Katarzyna Kozyra • Sharon Lockhart 
Marilyn Minter • Joshua Mosley • Wangechi Mutu • Nikos Navridis 
Maria Papadimitriou • Sophia Petrides • Paul Pfeiffer • Artemis Potamianou 
Theo Prodromidis • Laure Prouvost • Araya Rasdjarmrearnsook  
Pipilotti Rist • Anri Sala • Carolee Schneemann • Cindy Sherman 
Ann-Sofi Sidén with Jonathan Bepler • Vassiliea Stylianidou 
Livia Ungur & Sherng-Lee Huang • Bill Viola • Guido Van Der Werve 
Sue Williamson • Young-Hae Chang Heavy Industries • ZimmerFrei.

22 Ñ 24.6
ΑΠΟ 23:00 

ΜΕΧΡΙ 06:00



Παρόλο που κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων δεν τελούνται εργασίες, ο χώρος είναι 
εργοταξιακός και προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων, 
ισχύουν οι κανόνες ασφαλείας που παρατίθενται στις εισόδους του Πάρκου.

Πρώτες βοήθειες

Πληροφορίες

ΞΕΦΩΤΟ 
ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ / ΠΡΟΒΟΛΩΝ

23/6 Αθλοπαιδιές 
24/6 Yoga για παιδιά

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ 
ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1. 23/6 Σκάκι για παιδιά & Ρομποτική / Αυτοματισμός  
 24/6 Εργαστήριο κομποστοποίησης 

2. 23/6 Ξιφασκία  
 24/6 Πράκτορες του Πλανήτη. Κωδικός: Σώστε το Πάρκο 

3. 24/6 Φωλιές για διάβασμα 

4. 23/6 Κωπηλατική Άσκηση Εδάφους 
 24/6 Πράκτορες του Πλανήτη. Κωδικός: Σώστε το Πάρκο 

5. 23/6 Κιναισθητικά παιχνίδια 
 24/6 Πάνω στη γη (Land Art) 

6. Χώρος παιχνιδιού

ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ
23, 24/6 Κηπουροί στην πόλη

ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ
23/6 Παραολυμπιακά αθλήματα 
24/6 Μαγειρεύοντας με βότανα / Μαγειρεύοντας με φρούτα και λαχανικά

ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ
23/6 Ο Garry Kasparov παίζει σκάκι με τη νέα γενιά της Ελλάδας 
24/6 Ο Καραγκιόζης Οικολόγος, του Ηλία Καρελλά

ΠΕΥΚΩΝΑΣ 
ΣΗΜΕΙΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ

ΔΥΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 
ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ



Mε λεωφορείο 

Από Κέντρο 
Γραμμές Β2, 550: Αποβιβάζεστε στη 
στάση «Ωνάσειο» στην κάθοδο της 
Λ. Συγγρού και κινείστε νότια με κα-
τεύθυνση προς τη θάλασσα μέχρι την 
οδό Ευριπίδου (συμβολή με παρά-
δρομο Λ. Συγγρού).

Από Παραλία 
Γραμμές Β2, 550: Αποβιβάζεστε στη 
στάση «Ευγενίδειο» στην άνοδο της 
Λ. Συγγρού και χρησιμοποιείτε την 
υπόγεια διάβαση προς την Καλλιθέα. 
Στην έξοδο ακολουθείτε τη σχετική 
σήμανση προς το ΚΠΙΣΝ.

Με Μετρό και Shuttle bus

Για τη διευκόλυνση των επισκεπτών 
κατά τις ημέρες των εκδηλώσεων, θα 
προσφέρεται δωρεάν μεταφορά του 
κοινού με τη χρήση μικρού ιδιωτικού 
λεωφορείου (shuttle bus). Το λεωφο-
ρείο, το οποίο φέρει το λογότυπο του 
ΚΠΙΣΝ, θα ξεκινά από το σταθμό Συγ-
γρού – Φιξ επί της οδού Καλλιρρόης 
και καταλήγει στην οδό Ευριπίδου, 
και αντίστροφα. Τα δρομολόγια θα 
πραγματοποιούνται κάθε 20’ περίπου, 
από τις 18.00 μέχρι τις 00.00.

Με Τραμ

Αποβιβάζεστε στη στάση «Δέλτα 
Φαλήρου» και κινείστε προς τη θά-
λασσα μεταξύ του γηπέδου και της 
Εσπλανάδας, έως ότου συναντήσετε 
τη σκάλα η οποία σας ανεβάζει στο 
επίπεδο της Εσπλανάδας, όπου και 
ακολουθείτε τη σχετική σήμανση 
προς το ΚΠΙΣΝ.

Με ποδήλατο

Διατίθενται περιορισμένες θέσεις 
στάθμευσης ποδηλάτων, στις εισό-
δους του εργοταξίου.

Με αυτοκίνητο

Για τους επισκέπτες που επιθυμούν 
να χρησιμοποιήσουν αυτοκίνητο για 
τη μεταφορά τους στο Κέντρο Πολιτι-
σμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κατά 
την διάρκεια των εκδηλώσεων παρα-
χωρείται δωρεάν χώρος στάθμευσης 
στο παρακείμενο πάρκινγκ του Tae 
Kwon Do για συγκεκριμένες ώρες 
που ορίζονται από το ΚΠΙΣΝ. Η χρήση 
του χώρου θα επιτρέπεται μόνο σε 
ασφαλισμένα οχήματα.

Οι επισκέπτες θα φτάνουν πεζή από 
εκεί μέχρι την κεντρική είσοδο μέσω 
της Εσπλανάδας (χώρος εργοταξίου) 
ή με shuttle buses από το οδικό δί-
κτυο. Τα shuttle buses προσφέρονται 
για άτομα με δυσκολία στην κίνηση 
και θα αναχωρούν από το χώρο στάθ-
μευσης του γηπέδου για την κεντρική 
είσοδο του ΚΠΙΣΝ ανά 20’ περίπου, 
και για όσο διάστημα λειτουργεί το 
ΚΠΙΣΝ για τις εκδηλώσεις.

Η στάθμευση των οχημάτων και 
ποδηλάτων στους παραπάνω χώρους 
τελεί υπό την ευθύνη του ιδιοκτήτη/
κατόχου τους για οποιαδήποτε ζημία 
προκύψει (κλοπή, φθορά κλπ).

Το εργοτάξιο του ΚΠΙΣΝ δεν διαθέτει 
χώρο στάθμευσης.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
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