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Με την επιθυμία να διατηρήσει ζωντανό το διάλογο
μεταξύ του Κέντρου Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και του κοινού, έως και την επίσημη παράδοσή του στο
Ελληνικό Δημόσιο, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ανακοινώνει την πρόθεσή του να
καταστήσει το ΚΠΙΣΝ και πάλι πλήρως προσβάσιμο στο κοινό, δίνοντας την ευκαιρία στους
επισκέπτες να απολαύσουν και να ανακαλύψουν ξανά το έργο μέσα από τη διοργάνωση
ανοικτών εκδηλώσεων. Η κατασκευή του ΚΠΙΣΝ έχει πλέον ολοκληρωθεί. Το ΙΣΝ παρέλαβε
το έργο σήμερα από την κοινοπραξία και ξεκινά επίσημα η διαδικασία της μετάβασής του
στο Ελληνικό Δημόσιο.
Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 16 Αυγούστου, με κύριο στόχο να δώσουν στο κοινό την
ευκαιρία να αναπτύξει ισχυρότερους δεσμούς με το έργο και να το συνοδεύσουν καθ’ όλη τη
διαδικασία παράδοσής του στο Ελληνικό Δημόσιο, η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί
μέχρι το ξεκίνημα του νέου έτους.
Το θερινό ωράριο λειτουργίας του ΚΠΙΣΝ θα είναι από τις 06:00 π.μ. έως τα μεσάνυχτα. Το
χειμερινό ωράριο λειτουργίας θα είναι από τις 06:00 έως τις 20:00.
Το πρόγραμμα δωρεάν εκδηλώσεων θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων προγράμματα ευεξίας
και αθλητισμού (όπως για παράδειγμα Σύμβουλοι Άσκησης και Ευεξίας οι οποίοι θα είναι
διαθέσιμοι καθημερινά από τις 06:30 ως 09:30 και από τις 18:30 έως 21:30, μαθήματα yoga
κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 19:00 και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 08:00 κ.α.),
δραστηριότητες για παιδιά και οικογένειες (όπως για παράδειγμα το Πρόγραμμα
Ψυχοκινητικής Αγωγής για παιδιά κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 18:30 και στις 20:00),
κινηματογραφικές προβολές (κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 21:00) καθώς και
μουσικές συναυλίες.
Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας (ΕΒΕ), συμμετέχοντας σε
μία από τις τέσσερις καθημερινές ξεναγήσεις οι οποίες ξεκινούν στις 09:30, 11:30, 17:30 και
19:30. Με εξαίρεση τις ξεναγήσεις αυτές, τα δύο κτίρια θα είναι κλειστά για το κοινό κατά
την περίοδο της μετάβασης του ΚΠΙΣΝ στο Ελληνικό Δημόσιο, καθώς η ΕΛΣ και η ΕΒΕ θα
προετοιμάζονται για τη δική τους μετάβαση στις νέες εγκαταστάσεις. Oι εκδηλώσεις – που
θα πραγματοποιούνται από τον Αύγουστο έως και την παράδοση του ΚΠΙΣΝ στο Ελληνικό
Δημόσιο– χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από το ΙΣΝ.
Για την άμεση εξυπηρέτηση των επισκεπτών, θα λειτουργούν στο χώρο προσωρινά καντίνες
ενώ σε μεταγενέστερο χρόνο θα λειτουργούν, σε μόνιμη βάση, εστιατόριο και καφέ. To
parking, χωρητικότητας 1.000 θέσεων, θα λειτουργήσει προσωρινά χωρίς χρέωση ενώ σε
δεύτερο χρόνο προβλέπεται να υπάρχει αντίτιμο.
To parking θα ακολουθεί τις ώρες λειτουργίας του ΚΠΙΣΝ. Οι παιδότοποι θα λειτουργήσουν
αφού εξασφαλιστούν οι αναγκαίες άδειες για τις οποίες έχουν ήδη δρομολογηθεί οι
απαιτούμενες ενέργειες. Τέλος, σε όλους τους χώρους του ΚΠΙΣΝ διατίθεται δωρεάν WiFi.
Tο όνομα του δικτύου είναι SNFCC-FREE-WIFI.
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Το νέο πρόγραμμα εκδηλώσεων του ΚΠΙΣΝ έρχεται να συμπληρώσει το πρωτοποριακό,
τετραήμερο πολιτιστικό πρόγραμμα παραστάσεων, οικογενειακών δραστηριοτήτων και
εκθεμάτων Metamorphosis, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 23 έως τις 26 Ιουνίου,
δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να επισκεφτεί για πρώτη φορά τα κτίρια της ΕΛΣ και της
ΕΒΕ, καθώς και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Σχεδόν 120.000 επισκέπτες επισκέφθηκαν το
ΚΠΙΣΝ κατά τη διάρκεια του τετραήμερου εορτασμού.
Στο Πρόγραμμα Μελών του ΚΠΙΣΝ που εγκαινιάστηκε εκείνες τις ημέρες εγγράφηκαν πάνω
από 41.000 μέλη μέσω 26.000 ατομικών και οικογενειακών συνδρομών. Οι συνδρομές των
μελών αυτών καλύφθηκαν με μια μεμονωμένη δωρεά του ΙΣΝ, για δύο χρόνια. Αξίζει να
σημειωθεί ότι σχεδόν 1 στα 4 μέλη είναι παιδιά ως 17 ετών. Οι εγγραφές για το Πρόγραμμα
Μελών θα ξεκινήσουν εκ νέου το Σεπτέμβριο και οι συνδρομές που θα καταβάλουν τα νέα
μέλη θα συμβάλλουν στη μελλοντική βιωσιμότητα του ΚΠΙΣΝ. Οι συνδρομές μελών για
εταιρίες και δωρητές θα διαμορφωθούν μέχρι το τέλος του έτους με στενή συνεργασία του
ΚΠΙΣΝ ΑΕ με την ΕΒΕ και την ΕΛΣ.
«Η πρώτη φάση του οράματός μας έχει πραγματοποιηθεί», δήλωσε ο Ανδρέας
Δρακόπουλος, Πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. «Ευχή μας τώρα είναι το κοινό να
συνεχίσει να αγκαλιάζει το ΚΠΙΣΝ ως δικό του, να το στηρίξει, να το ευχαριστηθεί, να το
μετατρέψει σε σημαντικό προορισμό και να το εντάξει στην καθημερινότητά του».
Ο Renzo Piano, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε στις 24
Ιουνίου, δήλωσε: «Πρόκειται για μία ιστορία αριστείας. Η αριστεία ξεκίνησε με τον [Ανδρέα
Δρακόπουλο] και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κατάρτισαν ένα εξαιρετικά φιλόδοξο σχέδιο
και μετά αυτό συνεχίστηκε. Διότι η αριστεία είναι μεταδοτική και επηρεάζει τους πάντες
γύρω της. Αγγίζει τα πάντα, άγγιξε και εμάς τους ίδιους».
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Αυγούστου είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΚΠΙΣΝ ,
κ
αι στον ιστότοπο του
ΙΣΝ

http://www.in.gr/entertainment/LifeGuide/suggestions/article/?aid=1500095191
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