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Στο 

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 

μπορώ να μπω από δύο εισόδους.



Η μία είναι από το 

πάρκινγκ των αυτοκινήτων. 



Βγαίνω από το πάρκινγκ 

και βλέπω την

μικρή αυλή της καφετέριας 

που ονομάζεται Μικρή Αγορά. 





Εκεί, μπορώ να κάτσω 

να πιώ τον χυμό μου 

όταν κουραστώ.



Η άλλη είσοδος είναι από τον δρόμο.



Φθάνω και βλέπω την είσοδο 

προς το Κέντρο Επισκεπτών.





Προχωρώ και παρατηρώ 

ότι υπάρχει ένα Κανάλι.







Στο τέλος του Καναλιού 

υπάρχουν τα Σιντριβάνια.





Το απόγευμα τα Σιντριβάνια 

χρωματίζονται με όμορφα χρώματα.





Κάνει θόρυβο.



Μαζί με το θόρυβο ακούω και μουσική.



Δεν αγχώνομαι γιατί μπορώ 

να πάω να χαλαρώσω στην καφετέρια 

που υπάρχει στην κεντρική είσοδο. 

Ξέρεις κάτι;







Νιώθω χαρά που μπορώ 

να επιλέξω τι θέλω να κάνω.



Παιδικές Χαρές



Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζω ότι μπορώ 

να επιλέξω σε ποια παιδική χαρά θα παίξω.

Είναι φτιαγμένες από ξύλο 

και θα ήταν ενδιαφέρον να πάω να τις δω.



Παιδική Χαρά 1



Οι Παιδικές Χαρές κάτω έχουν χαλίκι.



Στην μια παιδική χαρά υπάρχουν 

πίδακες με νερό οι οποίοι ανοίγουν και 

κλείνουν συνέχεια. 





Παιδική Χαρά 2



Σε μια άλλη παιδική χαρά 

υπάρχουν αντλίες με νερό.







Σε αυτήν την παιδική χαρά από το νερό 

δημιουργείται λάσπη.



Βλέπω και άλλα παιδιά εκεί.



Μπορώ να παίξω μαζί τους.



Μπορώ να αγγίξω την λάσπη 

αν το θέλω.



Παιδική Χαρά 3



Βλέπω ένα μακρύ ξύλο.





Προσπαθώ και ελέγχω 

την ισορροπία μου.



Είναι σημαντικό να γνωρίζω ότι 

ακριβώς απέναντί μου υπάρχει 

ένα φυλάκιο.







Το φυλάκιο έχει καθρέφτες.



Μουσικός Κήπος



Ο περίπατος που σκέφτομαι να κάνω 

κρύβει μοναδικές εμπειρίες…



Υπάρχουν μεγάλα πιατέλα στα οποία 

μπορώ να μιλήσω.





Ακούω τον άλλον 

από την απέναντι πλευρά τι μου λέει.



Πιο δίπλα βλέπω ένα μουσικό όργανο.





Μπορώ να παίξω με αυτό αν θέλω.



Περπατώ λίγο ακόμα και βλέπω 

μια μεγάλη πέτρα που γυρίζει.





Προσέχω όταν κάνει πολλή ζέστη γιατί 

μπορεί να πάθω έγκαυμα.



Αν θέλω μπορώ να πάω δίπλα

να παίξω σκάκι.





Όταν νιώσω κουρασμένος, 

υπάρχει ένας όμορφος χώρος για να 

χαλαρώσω.

Έχω να σου πω 
κάτι…





Ξέφωτο - Πευκώνας



Είναι κάτι που θέλω να μοιραστώ μαζί σου. 

Υπάρχει ένας μεγάλος όμορφος κήπος. 

Θέλεις να ανακαλύψουμε τι έχει;







Εκεί, μπορεί να υπάρχει 

δυνατή μουσική.



Αποφασίζω αν θέλω να μείνω

σε αυτόν τον κήπο.



Προχωρώντας βλέπω και άλλους 

κήπους.





Εκεί φυτεύουν διάφορα λαχανικά.





Λίγο πιο πάνω υπάρχει 

ένας Θόλος.



Μερικές φορές, 

το βράδυ φωτίζεται

με όμορφα χρώματα.



Μοιάζει κάπως έτσι.





Αν θέλω να ασχοληθώ με κάτι 

διαφορετικό μπορώ να κάνω 

γυμναστική.



Μπορώ να πάω στον Στίβο.

Άρα;





Έχω τη δυνατότητα να κάνω 

όποια άσκηση θέλω.



Πρέπει να γνωρίζω ότι έχει θόρυβο. 

Δεν αγχώνομαι.



Μπορώ να συνεχίσω να αθλούμαι. 



Ξέρω πως αν χρειαστώ κάτι,

υπάρχει νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια εκεί. 

Θα έχω βοήθεια.





Πρέπει να 
θυμάμαι…



Ο περίπατος που έχω αποφασίσει να κάνω 

είναι μεγάλος. 

Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες 

που μπορώ να κάνω.



Παραμένω ήρεμος. 

Εκφράζω αυτό που νιώθω 

στο άτομο που με συνοδεύει.



Αν χρειαστώ βοήθεια 

ή θέλω να ρωτήσω κάτι, 

μπορώ να πάω στην Υποδοχή.







Εκεί, υπάρχουν άνθρωποι 

που με χαρά, 

θα με βοηθήσουν 

ή θα απαντήσουν στις ερωτήσεις μου.





Στον περίπατό μου όταν έχει κόσμο,

θυμάμαι την μάσκα μου να φορώ

και τις αποστάσεις πάντα να κρατώ.



Σε ευχαριστούμε



©2022

Επιμέλεια Αισθητηριακής Προσβασιμότητας

Με αποκλειστική δωρεά

Μια παραγωγή
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