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Σημεία διαδρομής

Σημεία ενδιαφέροντος

 Αγορά

 Κανάλι

 Κύπελλο Σπύρου Λούη

 Πύργος Βιβλίων

 Φάρος

 Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

 Ξέφωτο

 Μουσικός Κήπος

⋆ Maman

Σημεία Εστίασης
Πεινάσατε; Αναζητήστε τα σχετικά σύμβολα στον χάρτη και 
απολαύστε γευστικές επιλογές στα σημεία εστίασης του ΚΠΙΣΝ.

Ξεναγήσεις
Περιηγηθείτε στο πρωτοποριακής αρχιτεκτονικής κτιριακό 
συγκρότημα, σχεδιασμένο από το Renzo Piano Building 
Workshop, αλλά και στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, 
λαμβάνοντας μέρος σε κάποια από τις ξεναγήσεις. 
Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα από το SNFCC.org ή 
σε μια Υποδοχή.

Εκδηλώσεις
Αναζητήστε το πρόγραμμα εκδηλώσεων του ΚΠΙΣΝ στο 
SNFCC.org για να ανακαλύψετε τι άλλο μπορείτε να 
παρακολουθήσετε σήμερα!

SNFCC Store
Ολοκληρώστε τη βόλτα σας με μια επίσκεψη στο SNFCC 
Store, για αναμνηστικά δώρα από την πρώτη επίσκεψή σας 
στο ΚΠΙΣΝ.

Γνωρίζατε ότι το ΚΠΙΣΝ περιβάλλεται από 
ποδηλατόδρομο 2,5 χλμ., ο οποίος συνδέεται 
με το κέντρο της Αθήνας;
Εάν είστε σε διάθεση εξερεύνησης, μπορείτε 
να νοικιάσετε ποδήλατα από το Κέντρο 
Επισκεπτών.

Το ΚΠΙΣΝ είναι ένας δημόσιος χώρος, με ελεύθερη πρόσβαση και 
διαπλαστική συμμετοχή του κοινού σε ένα πλήθος πολιτιστικών, 
εκπαιδευτικών, αθλητικών, περιβαλλοντικών και ψυχαγωγικών 
εκδηλώσεων και δράσεων.

Σχεδιασμένο από το αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building 
Workshop, δημιουργήθηκε με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το οποίο με την ολοκλήρωση του έργου το 
παρέδωσε στην Ελληνική Πολιτεία.

Λαβύρινθος / Θόλος

Παιδικές Χαρές

Πίδακες Νερού

Ποδηλατόδρομος

Στίβος & Υπαίθρια 
Όργανα Γυμναστικής
Φυτεμένα Δώματα

Ανακάλυψε το ΚΠΙΣΝ: 
Πρώτη βόλτα

⋆



ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ!
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Ανακαλύψτε το ΚΠΙΣΝ και 
το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, 

μέσα από μια βόλτα στα σημεία 
που δεν πρέπει να χάσετε!

ΑΓΟΡΑ
Η Αγορά για τις αρχαίες πόλεις-κράτη ήταν εκεί όπου 
χτυπούσε η καρδιά της δημόσιας ζωής, σε πολιτικό, 
πνευματικό, πολιτιστικό και εμπορικό επίπεδο. Στο ΚΠΙΣΝ,  
η Αγορά αποτελεί τον πυρήνα του αρχιτεκτονικού 
συγκροτήματος, χώρο συνάθροισης των επισκεπτών, 
ανάμεσα στα κτίρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 
και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Παραστάσεις δίνονται στις 

Εναλλακτική Σκηνή.

ΚΑΝΑΛΙ
Το Κανάλι αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα 
στοιχεία του ΚΠΙΣΝ, καθώς επαναπροσδιορίζει τη σχέση 
της περιοχής με τη θάλασσα. Μέσα στον χρόνο, το Κανάλι 
φιλοξενεί δραστηριότητες, πλωτές εγκαταστάσεις για 
μουσική, αλλά και το Παγοδρόμιο, ενώ προσφέρει μοναδικό 
σημείο για περίπατο όλες τις εποχές του χρόνου. Ακόμη, 59 
πίδακες και 10 περιστρεφόμενα σιντριβάνια παρουσιάζουν 
καθημερινά θεματικές χορογραφίες και δημιουργούν ένα 
φαντασμαγορικό αξιοθέατο. Ανακαλύψτε το πρόγραμμά 
τους στο SNFCC.org.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ
Το 2012 το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ανακοίνωσε 
ότι απέκτησε σε δημοπρασία 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.

ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
Μέσα στον χώρο υποδοχής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 
Ελλάδος, δεσπόζει ο εμβληματικός Πύργος Βιβλίων, ο οποίος 
είναι ορατός και από τον χώρο της Αγοράς μέσω της γυάλινης 
πρόσοψης δηλώνοντας έτσι την ταυτότητα του κτιρίου στο 
κοινό. Στο ισόγειο, φιλοξενεί έναν πολυχώρο που προσφέρεται 
για σεμινάρια, ομιλίες αλλά και μικρές μουσικές εκδηλώσεις. 
Ο Πύργος Βιβλίων αναπτύσσεται και επικοινωνεί με τα υπόλοιπα 
επίπεδα της Βιβλιοθήκης, φιλοξενώντας θεματικά αναγνωστήρια. 
Το δημόσιο δανειστικό τμήμα της ΕΒΕ βρίσκεται στο Ισόγειο 
και στον 2ο όροφο, ενώ το ερευνητικό βρίσκεται στον 2ο και 
4ο όροφο.

ΦΑΡΟΣ
Ο Φάρος του ΚΠΙΣΝ δεσπόζει στην κορυφή του νέου 
κτιρίου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Περιβάλλεται από 
γυαλί, προσφέροντας πανοραμική θέα 360° σε όλη την 
Αθήνα, τον Πειραιά και τον Σαρωνικό Κόλπο, ενώ βρίσκεται 
σε απευθείας οπτική επαφή με τον λόφο της Ακρόπολης. 
Αναζητήστε τον πανοραμικό χάρτη από τις Υποδοχές και δείτε 
από ψηλά το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος να αποκαλύπτεται 
μπροστά σας.

ΠΑΡΚΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος αποτελεί τον μεγαλύτερο δημόσιο 
μεσογειακό κήπο στον κόσμο και καταλαμβάνει το 85% της 
συνολικής έκτασης του ΚΠΙΣΝ. Περιλαμβάνει 16 είδη δέντρων, 
161 είδη θάμνων και μια ποικιλία από αγρωστώδη και βολβούς. 
Κάθε μήνας φέρνει ένα νέο χρώμα και κάθε εποχή προβάλλει 
έναν διαφορετικό συνδυασμό από άνθη και φυλλώματα.

ΞΕΦΩΤΟ
Η καρδιά του Πάρκου, το Ξέφωτο, σας περιμένει για παιχνίδι 
στο γρασίδι, χαλαρές στιγμές στον ήλιο και πικνίκ στη σκιά των 
δέντρων, ενώ το καλοκαίρι αποτελεί αγαπημένο σημείο για 
προβολές ταινιών και συναυλίες κάτω από τα αστέρια!

ΜΑΜΑΝ
Maman

τον Νοέμβριο του 2022. Με ύψος πάνω από 10 μέτρα, 
η διάσημη γιγαντιαία αράχνη από χάλυβα της Bourgeois 
δημιουργήθηκε το 1999, ως πρώτη ανάθεση για το Turbine 
Hall της Tate Modern, και στη συνέχεια χυτεύθηκε σε έξι 
αντίγραφα από μπρούντζο. Όπως έχει δηλώσει η Bourgeois, 
το Maman συμβολίζει τη μητέρα της, η οποία ύφαινε και 
αποκαθιστούσε ταπισερί.

Έως 6/11/2022

⋆

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ
Παίξτε μουσική με το μεταλλόφωνο ή τα πλήκτρα χορού και 
δημιουργήστε τις συνθέσεις σας στην τραμπάλα του ήχου. 
Πειραματιστείτε και ανακαλύψτε τη δημιουργικότητά σας 
με τα μουσικά παιχνίδια όπως οι παραβολικοί δίσκοι και η 
περιστρεφόμενη λίθος!

Με αποκλειστική δωρεά:

Πρώτη βόλτα


