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Σώμα και Πνεύμα:  
η δυναμική μιας αντίθεσης

Στην ημερίδα θα διερευνηθούν θέματα που άπτονται των συγκλίσεων και των απο-
κλίσεων που έχουν διατυπωθεί ανά τους αιώνες και μέχρι τις μέρες μας γύρω από τη 
σχέση σώματος και πνεύματος και την έκφραση αυτής της σύνθετης αντιπαλότητας  
στις πιο υψηλές και τις πιο πεζές μορφές της στην Ιστορία, τις Επιστήμες και την Τέχνη.

Μια ημερίδα που εστιάζει στις ιστορικές και σύγχρονες θέσεις και αντιλήψεις για τη 
σχέση πνεύματος και σώματος στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και παιδεία. Κομβικό 
σημείο αποτελεί ο 20ός αιώνας, όπου ο καταναλωτισμός εστιάζει στο σώμα και την ύλη 
αποσχισμένα από την πνευματική τους διάσταση (είτε με την έννοια της αρχαιοελλη-
νικής φιλοσοφίας και σκέψης είτε με την έννοια της ιερότητας).

Σήμερα, όπου η κοινωνία του καταναλωτισμού βρίσκεται αντιμέτωπη με την οικονομική 
κρίση, πιθανώς να γίνουμε μάρτυρες μιας ακόμη ανατροπής, που θα ξαναφέρει στο 
προσκήνιο προσεγγίσεις της ύλης και του πνεύματος που συνδέονται με την παράδο-
ση της ελληνικής σκέψης στη διαχρονία της.

Body and Spirit:  
the dynamics of an antithesis

The purpose of the colloquium is to discuss issues preoccupying man throughout the 
centuries regarding the relationship between body and spirit and the expression of this 
complicated issue in history, philosophy, art and science.

The colloquium intends to focus on historical and modern concepts from a diachronic 
perspective covering ancient Greek thought, medieval developments and modern no-
tions, where logic emerged as the predominant tool for the progress of science. The 
20th century is of particular interest, as consumerism focuses on the body and the spirit 
cut off from their spiritual dimension (either in the ancient Greek sense propounded in 
its philosophy or even in the sense of the potential sanctification of matter).

Today, consumer society is faced with the international economic crisis; it is possible 
that we shall witness a new transition which will bring new approaches to concepts 
associated with matter and spirit.
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Οι Διάλογοι των Αθηνών

Η ημερίδα αποτελεί συνέχεια των Διαλόγων των Αθηνών που οργανώθηκαν με πρωτοβουλία του 
Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και πραγματοποιήθηκαν στη Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών τον Νοέμβριο του 2010 σε συνεργασία με το Institut de France, την Academia dei 
Lincei, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, το Πανεπιστήμιο του Stanford, την Ακαδημία Επιστημών 
της Βιέννης, το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Harvard και την Ακαδημία 
Αθηνών και με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων από όλον τον κόσμο. Η έναρξη των 
Διαλόγων των Αθηνών αποτέλεσε ένα εξόχως σημαντικό επιστημονικό και πολιτιστικό γεγονός με 
διεθνή απήχηση και εμβέλεια, το οποίο παρακολούθησαν ζωντανά και διαδικτυακά περισσότερα 
από 50.000 άτομα.

Οι Διάλογοι συνεχίζονται διαδικτυακά μέσω του ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού,  Athens 
Dialogues e-journal (http://www.athensdialogues.org/e-journal/about-the-e-journal), το οποίο επι-
μελείται το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Harvard (Center for Hellenic 
Studies) με επικεφαλής τον καθηγητή Gregory Nagy. Η πρωτοποριακή ηλεκτρονική πλατφόρμα 
που σχεδιάστηκε ειδικά για τους Διαλόγους φιλοξενεί τα κείμενα των ανακοινώσεων, τις παρου-
σιάσεις τους αλλά και τον ανοιχτό διάλογο επιστημόνων και κοινού σε μία εφαρμογή που σημα-
τοδοτεί τη νέα εποχή των ηλεκτρονικών μέσων. Τα κείμενα είναι εμπλουτισμένα με συνδέσεις 
περιεχομένου και προσφέρονται για πολλαπλές χρήσεις.

Η νέα φάση των Διαλόγων ξεκίνησε το 2011 με τον προγραμματισμό τριών διοργανώσεων ετησίως 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κοινός θεματικός άξονας είναι ο σύγχρονος άνθρωπος και τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει ιδωμένα υπό το πρίσμα της ελληνικής σκέψης στη διαχρονία της. 

Με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και στο πλαίσιο 
του έργου «Η Ελληνική Σκέψη σε Διάλογο: Προγράμματα Βιωματικής Μάθησης», υλοποιήθηκαν 
τρεις ακόμη ημερίδες στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών με θέμα τη μετανάστευση (22 Σεπτεμβρί-
ου 2012), την ψηφιακή τεχνολογία και τον ρόλο της στη δημοκρατία (1 Δεκεμβρίου 2012) και την  
περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας με έμφαση στο ταξίδι από τον περιηγητισμό στην  
αναψυχή (20 Σεπτεμβρίου 2013). 

Στο ίδιο πλαίσιο πραγματοποιήθηκαν επίσης δύο ημερίδες με θέμα  «Οι ευθύνες του σήμερα – 
Οι προκλήσεις του αύριο» και «Επιστήμη, Τεχνολογία, Ηθική» στο Πανεπιστήμιο Columbia της 
Νέας Υόρκης (2011), στο Πανεπιστήμιο Harvard, Cambridge Massachusetts (2012), ενώ για τις 30 
Νοεμβρίου 2013, προγραμματίζεται ημερίδα στο King’s College του Λονδίνου σε συνεργασία με 
το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών και θέμα «Η Ρητορική της Εικόνας: Λόγος, Εικόνα, Λογότυπο».

The Athens Dialogues

This one day conference is part of the Athens Dialogues project, organized by the Alexander S. 
Onassis Public Benefit Foundation in collaboration with eight world class academic institutions 
(the Institut de France, the Academia dei Lincei, the University of Oxford, Stanford University, the 
Austrian Academy of Sciences, the Deutsches Archäologisches Institut, the Center for Hellenic 
Studies of Harvard and the Academy of Athens) and held at the Onassis Cultural Centre in No-
vember 2010, with the participation of prominent scientists from all over the world.  The beginning 
of this scientific and cultural project was highly received on an international level while more than 
50,000 people watched the conference live through the internet. 

The Athens Dialogues is an ongoing project, which is also continued through the electronic scientific 
journal entitled the Athens Dialogues e-journal. The e-journal is edited by the Center for Hellenic 
Studies of Harvard University while Professor Gregory Nagy is the editor in chief (http://www.
athensdialogues.org/e-journal/about-the-e-journal). This pioneering electronic platform, which was 
designed especially for the Athens Dialogues, publishes the essays and the presentations of the 
speakers as well as the open dialogue between the audience and the scientists, through an applica-
tion that signals a new era for electronic media. The texts are enriched with various links and can 
be used in multiple ways.

The new phase of the Athens Dialogues project was initiated in 2011 with three annual colloquia 
in Greece and abroad. The common axis was the modern individual and the problems we all face 
examined through the perspective of Greek philosophy and thought in its diachrony.  

During the years 2011-2013, with the participation of eminent scholars from Greece and abroad and 
within the framework of the project “Greek Cognition Colloquia: Experiential Learning Programs” 
three one-day colloquia were organized at the Onassis Cultural Centre in Athens. The first was 
dedicated on the issue of immigration (22nd September 2011), the second on digital technology and 
its role in democracy and education (1st December 2012) and the third on the adventure of human 
curiosity with special emphasis on travel from antiquity to modern recreation (20th September 
2013).  

Two more colloquia were organized abroad: the first took place at Columbia University, N.Y. 
(2011) and the other at Harvard University, Cambridge Massachusetts (2012). The topics tackled  
were "Today’s Responsibilities - Tomorrow’s Challenges" and "Science, Technology and Ethics" 
respectively.

This year another colloquium is scheduled for November 30, in collaboration with the Centre  
for Hellenic Studies, King’s College London entitled  "The Rhetoric of Images: Logos, Icon, Logo".



10:00 - 10:30 Εγγραφή συνέδρων 

10:30 - 12:00 Πρώτη Συνεδρία 

ΑΡΧΑΊΑ ΦΊΛΟΣΟΦΊΑ  

10:30-11:00 /  Στέλιος Βιρβιδάκης, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Τμήματος Μεθοδολογίας,  
Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών

// Oι σχέσεις σώματος και πνεύματος ως φιλοσοφικό πρόβλημα

11:00-11:30 /  Ανδρέας Λέμπεντεφ, Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας,  
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

// Η Πλατωνική αντίληψη περί ψυχής και οι αρχαϊκές της ρίζες

11:30-12:00 /  Παύλος Καλλιγάς, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Τμήματος Μεθοδολογίας,  
Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών 

// Σώμα και ψυχή στον πρώιμο Νεοπλατωνισμό

12:00 -12:30 Διάλειμμα 

12:30 -14:00 2η Συνεδρία  

ΤΟ ΣΏΜΑ ΏΣ ΜΈΣΟ ΓΊΑ ΤΟ ΠΝΈΎΜΑ

12:30-13:00 /  Andrew Louth, Επίτιμος Καθηγητής Πατερικών και Βυζαντινών Σπουδών  
του Πανεπιστημίου του Durham/Επισκέπτης Καθηγητής Ανατολικής Ορθόδοξης 
Θεολογίας,Vrije Universiteit, Amsterdam

//   Η θεολογία του ενδιάμεσου, σχετικά με το σώμα και πνεύμα 

13:00-13:30 /  Urοš Τ. Todorović, Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο του Sydney, 
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

//  Το υπερβατικό Βυζαντινό σώμα  

13:30-14:00 /  Γεώργιος Παπαγεωργίου, Καθηγητής Χειρουργικής

//  Scientia versus sapientia: σοφία και γνώση στην εποχή της τεχνολογικής έκρηξης

10:00 - 10:30 Registration

10:30 - 12:00 First Session

ANCIENT PHILOSOPHY 

10:30-11:00 /  Stelios Virvidakis, Professor of Philosophy,  
Department of Philosophy and History of Science, University of Athens
// The relations between body and mind as a philosophical problem 

11:00-11:30 /  Andrei Lebedev, Associate Professor of Philosophy,  
Department of Philosophy and Social Studies, University of Crete

//  The Platonic concept of the soul and its archaic roots 

11:30-12:00 /  Pavlos Kalligas, Professor of Philosophy, Department of Philosophy  
and History of Science, University of Athens 

// Body and soul relations in early Neoplatonism

12:00 -12:30 Coffee Break

12:30 -14:00 Second Session 

MATTER AS A WAY TO SPIRIT

12:30-13:00 /  Andrew Louth, Professor Emeritus of Patristic and Byzantine Studies,  
Durham University/Visiting Professor of Eastern Orthodox Theology, Vrije Universiteit, 
Amsterdam

//   The Theology of the In-between, with reference of matter and spirit 

13:00-13:30 /  Urοš Τ. Todorović, Department of Modern Greek Studies, Sydney University, 
Australia; Department of Social Theology, School of Theology, National and Kapodistrian 
University of Athens  

//   Transcendental Βyzantine body 

13:30-14:00 /  George Papageorgiou, Ηonorary Professor of Surgery

//   Scientia versus sapientia: wisdom and knowledge in the age  

of the scientific-tecnological revolution 



14:00 - 15:30  Διάλειμμα-Γεύμα 

15:30 - 17:00 3η Συνεδρία 

Η ΈΠΟΧΗ ΤΗΣ ΛΟΓΊΚΗΣ 

15:30-16:00 / Algis Mickunas, Επίτιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας, Ohio University

//  Η αποτυχία των απλουστεύσεων  

16:00-16:30 /  Παύλος Κόντος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας, 
Πανεπιστήμιο Πατρών   

//  Σωματικός εαυτός: μια σκέψη αρχαιότερη από τους εαυτούς μας 

16:30-17:00 / Βάσω Κιντή, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Μεθοδολογίας,  
Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αθηνών

//   Ασώματος γνώση 

17:00 - 17:30 Διάλειμμα 

17:30 - 19:00 4η Συνεδρία   

ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΈΠΟΧΗ 

17:30-18:00 /   Αναστάσιος Ιωάννης Μεταξάς, Ομότιμος Καθηγητής, 

Πανεπιστήμιο Αθηνών  

//  Η ρητορική του σώματος: από τη μια αμφισβήτηση στην άλλη 

18:00-18:30 /  Σταυρούλα Τσινόρεμα, Καθηγήτρια Σύγχρονης και Νεότερης Φιλοσοφίας, 
Βιοηθικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

// Νους εν σώματι. Προβληματισμοί από τις επιστήμες και την ηθική

18:30-19:00 /  Λίνα Νικολακοπούλου, Στιχουργός 

// Το είναι του είμαι

14:00 - 15:30 Lunch

15:30 - 17:00  Third Session

THE AGE OF REASON

15:30-16:00 /  Algis Mickunas, Emeritus Professor of Philosophy, Ohio University 

//   The failure of reductionisms

16:00-16:30 /  Pavlos Kontos, Associate Professor of Philosophy, University of Patras

// Corporeal self: a mind older than ourselves 

16:30-17:00 /  Vasso Kindi, Associate Professor, Department of Philosophy  
and History of Science, University of Athens 

// Disembodied knowledge 

17:00 - 17:30 Coffee Break

17:30 - 19:00 Fourth Session 

MODERN TIMES 

17:30-18:00 /  Anastasios Ioannis Metaxas, Emeritus Professor, University of Athens

//  The rhetoric of the body: α questioning and questioned image

18:00-18:30 /  Stavroula Tsinorema, Professor of Contemporary and Modern Philosophy, 
Bioethics, University of Crete 

// The mind in the body. Reflections from science and ethics  

18:30-19:00 /  Lina Nikolakopoulou, Lyricist  

// The being of existence 



Η Έλληνική Σκέψη σε Διάλογο: 
Προγράμματα Βιωματικής Μάθησης

Η ημερίδα αποτελεί ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Η Ελλη-

νική Σκέψη σε διάλογο: Προγράμματα Βιωματικής Μάθησης». Το εν λόγω έργο αποτελεί μέρος της πράξης 

«Ακαδημία Πλάτωνος: Η Πολιτεία και ο Πολίτης» που υλοποιείται μέσω του επιχειρησιακού προγράμμα-

τος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοι-

νωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Στόχος του εν λόγω έργου είναι η εκπαίδευση και δια βίου μά-

θηση ανθρώπων κάθε ηλικίας μέσα από ένα ευρύ φάσμα βιωματικών δραστηριοτήτων σ’ ένα πλαίσιο που 

στοχεύει στη διάνοιξη νέων δρόμων σκέψης και στοχασμού σε ζητήματα παγκόσμιου και διαχρονικού 

ενδιαφέροντος με επίκεντρο τον ελληνικό τρόπο σκέψης και την περιοχή της «Ακαδημίας Πλάτωνος».

Το έργο «Η Ελληνική σκέψη σε διάλογο: Προγράμματα Βιωματικής Μάθησης» σχεδιάστηκε από τη Στέγη 

Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία και 

υλοποιείται σε σύμπραξη με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως ένα «έργο εν κινήσει 

και εν διαρκεί εξελίξει». Κορυφαίοι στοχαστές, ακαδημαϊκοί, επιστήμονες, καλλιτέχνες και διανοούμενοι 

από όλο τον κόσμο θα συμμετέχουν σε δημόσιες συζητήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια 

και στοχευμένα προγράμματα βιωματικής μάθησης με άξονα τον ελληνισμό, την πολιτεία και τον πολίτη.

Τα προγράμματα βιωματικής μάθησης περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δράσεις: // Λέξεις και Σκέ-

ψεις // Εικαστικοί Διάλογοι // Εργαστήρια/ Workshops // Παράλληλες δραστηριότητες και απευ-

θύνονται κυρίως σε ενήλικους (εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς, φοιτητές, αλλά και στο ευρύ κοινό).  

Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι 24 μήνες και θα υλοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της τριετίας 2012-

2014 ενώ κορυφώνονται το 2013 (ευρωπαϊκό έτος Πλάτωνα).

Το πρόγραμμα των εργαστηρίων/ workshops απαρτίζεται από μια σειρά δράσεων, κατά τις οποίες η ελλη-

νική σκέψη συμφύεται με τη σύγχρονη πραγματικότητα και τα νέα μέσα.

Tα εκπαιδευτικά εργαστήρια έχουν ως στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με έννοιες της ελληνι-

κής σκέψης και της ελληνικής φιλοσοφίας με τρόπο που να σχετίζεται με τα σύγχρονα ρεύματα της δια-

νόησης και της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Απώτερος σκοπός των εργαστηρίων αυτών είναι η διερεύνηση 

σε βάθος μέσα από πρωτότυπες προοπτικές του γενικού θέματος «Η ευθύνη του σήμερα-Οι προκλήσεις 

του αύριο».

Η κεντρική πύλη του έργου, από την οποία μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, βρίσκεται στο 

www.plato-academy.gr

Στο πλαίσιο του έργου έχει αναπτυχθεί Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Μάθησης ως αποθετήριο 

εκπαιδευτικού υλικού και ιστοχώρος παροχής ηλεκτρονικών μαθημάτων σε θεματικές ενότητες συναφείς 

με τις δράσεις του προγράμματος «Η Ελληνική Σκέψη σε Διάλογο: Προγράμματα Βιωματικής Μάθησης» 

όπως οι κοινωνικές επιστήμες, η ανθρωπολογία, η ιστορία, τα νέα μέσα και η ψηφιακή τεχνολογία. Στο Σύ-

στημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Μάθησης περιλαμβάνεται υλικό συμπληρωματικό των δραστηριοτήτων 

που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος του ΕΣΠΑ. Η πρόσβαση στον ιστοχώρο είναι προσω-

ποποιημένη και η εγγραφή είναι ανοιχτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες (akadimia-platonos.org/).

Greek Cogitation Colloquia:  
Expreriential Learning Programs

The workshop is implemented in the framework of the project “Greek Cogitation Colloquia: Expreri-

ential Learning Programs” which is co-financed by European Social Fund and national funds through the 

operational programme “Education and Lifelong Learning”. The project aims at life-long learning for all 

people through a wide range of experiential activities, opening new ways of thinking and reflecting issues of 

global and enduring interest, focusing on the Greek way of thinking and the geographic location of “Plato’s 

Academy”. The project  “Greek Cogitation Colloquia: Experiential Learning Programs” has been designed 

by the Cultural Foundation Alexander S. Onassis Non Profit Organization and is implemented in collabo-

ration with the National University of Athens as a “project in constant progress and in motion”. Leading 

thinkers, scholars, scientists, artists and intellectuals from around the world will participate in public con-

ferences, debates, educational activities, training programs, workshops and experiential learning programs. 

Experiential learning programs include the following actions:  //  Words and Thoughts //  Visual Dialogues

//  Workshops //  Parallel activities and appeal mainly to adults (teachers, scholars, students and the general 

public). The program, whose duration is 24 months, is implemented throughout three years (2012-2014) 

and culminates in 2013 (European Year of Plato).

The Workshops’ Experiential Learning Program consists of a series of actions, where the Greek way of 

thinking is inherent to contemporary realities and the new media. The implemented workshops are de-

signed to familiarize participants with concepts of Greek cogitation and Greek philosophy in a way that 

relates to the modern currents of intellectual and artistic creation. The ultimate goal of these workshops 

is to explore in depth through original outlook of the general topic “Τoday’s Responsibilities-Tomorrow’s 

challenges”.

The main website of the Project “Academy of Plato: The City and the Citizen” is www.plato-academy.gr

For the project we have designed a Learning Management System, as a repository of educational material 

and as a website where people could have e-learning lessons based on the four categories mentioned 

above. Through the Learning Management System you can find reference material for all the categories of 

experimental learning courses which are taking place in the frame of the project. The access to the Learn-

ing Management System is free and you only have to login (http://akadimia-platonos.org/).



Το Κοινωφελές  Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ώνάσης

Οι δραστηριότητες του Ιδρύματος Ωνάση είναι πολυποίκιλες και εστιάζουν σε τομείς πολύ σημαντι-

κούς για τον άνθρωπο όπως ο πολιτισμός, η παιδεία, το περιβάλλον, η υγεία και η κοινωνική αλληλεγγύη.

Στο πλαίσιο των δράσεών του για τον πολιτισμό το Ίδρυμα δημιούργησε ένα νέο κτήριο επί της Λεω-

φόρου Συγγρού στην Αθήνα, εξολοκλήρου αφιερωμένο στις τέχνες και τον πολιτισμό, τη Στέγη Γραμ-

μάτων και Τεχνών (www.sgt.gr). Θεμελιώθηκε το 2000 και λειτούργησε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο 

του 2010 φιλοξενώντας το διεθνές συνέδριο Οι Διάλογοι των Αθηνών. Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 

είναι ο νέος τόπος φιλοξενίας του θεάτρου, του χορού, της μουσικής, των εικαστικών και των γραμ-

μάτων. Αποστολή της είναι η προβολή του σύγχρονου πολιτισμού, η υποστήριξη των νέων Ελλήνων 

δημιουργών, η καλλιέργεια διεθνών συνεργασιών, η εκπαίδευση για τα παιδιά και η διά βίου μάθηση για 

ανθρώπους κάθε ηλικίας, σε έναν χώρο ανοιχτό και προσιτό σε όλους. Τα επίσημα εγκαίνια του νέου 

πολιτιστικού χώρου έγιναν τον Δεκέμβριο του 2010.

Οι Διάλογοι των Αθηνών του 2010 επικεντρώθηκαν σε 6 θεματικές ενότητες (Ταυτότητα και Ετερότητα, 

Ιστορία και Ιστορίες,  Λόγος και Τέχνη,  Δημοκρατία και Πολιτεία, Επιστήμη και Ηθική, Ποιότητα Ζωής). 

To συνέδριο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με 8 έγκυρους ακαδημαϊκούς φορείς (Ακαδημία Αθηνών, 

Accademia dei Lincei, Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών, Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, Institut de 

France, Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Harvard, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και 

Πανεπιστήμιο Stanford). Σήμερα οι Διάλογοι των Αθηνών έχουν μετεξελιχθεί σε ένα διεπιστημονικό πρό-

γραμμα με σκοπό την διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του Ελληνικού Πολιτισμού και του σύγχρονου 

κόσμου. Πρόσφατα, το πρόγραμμα αυτό επαναξιολογήθηκε και τέθηκαν νέοι στόχοι. Οι Διάλογοι τώρα 

αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου πολιτιστικού προγράμματος της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών. Έτσι, 

μέσα στα έτη 2013 και 2014 θα πραγματοποιηθούν τρεις συναντήσεις ετησίως καθώς η Οργανωτική 

Επιτροπή των Διαλόγων αποφάσισε υπέρ της πραγματοποίησης μίας σειράς εκδηλώσεων που θα επι-

κεντρωθούν σε θέματα κρίσιμα για τον σύγχρονο άνθρωπο δημιουργώντας μία πλατφόρμα συζήτησης 

θεμάτων της καθημερινότητας και εξετάζοντας όσο περισσότερες παραμέτρους τους είναι δυνατόν. Οι 

δύο εκ των τριών συναντήσεων που έχουν προγραμματιστεί για το έτος 2013 θα πραγματοποιηθούν 

στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών ενώ η τρίτη θα πραγματοποιηθεί στo Λονδίνο σε συνεργασία με το 

King’s College.

Το Ίδρυμα Ωνάση προβάλλει τον ελληνικό πολιτισμό και εκτός συνόρων. Πιο συγκεκριμένα στις Η.Π.Α. 

και τον Καναδά, μέσω του Θυγατρικού ιδρύματος στον Ολυμπιακό πύργο της Νέας Υόρκης, το οποίο 

διοργανώνει διαλέξεις, μια σημαντική έκθεση αρχαιολογικού ενδιαφέροντος κάθε χρόνο και ένα πρό-

γραμμα επισκεπτών καθηγητών σε Πανεπιστήμια της Βορείου και Νοτίου Αμερικής και του Καναδά.  Σε 

αυτό το πλαίσιο το Ίδρυμα ανέλαβε την δημιουργία και κατασκευή της Ωνασείου Βιβλιοθήκης Ελληνι-

κής και Ρωμαϊκής Τέχνης στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, την ανάπλαση και τον 

εξοπλισμό των βιβλιοθηκών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του Βυζαντινού και Χριστιανικού 

Μουσείου και του Μουσείου Μπενάκη στην Αθήνα, την αρχιτεκτονική συντήρηση και αναστήλωση 

χώρων και κτιρίων ανά τον κόσμο, καθώς και πληθώρα άλλων έργων σχετικών με τις τέχνες και τον 

πολιτισμό.

Στο ίδιο πλαίσιο το Ίδρυμα στηρίζει οικονομικά πανεπιστημιακές έδρες, τμήματα ή προγράμματα στην 

Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Νότια Αμερική, την Αφρική, την Αυστραλία και την Ασία, όπου διδά-

The Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation

The Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation’s activities are multifarious, focused on very 

important areas such as culture, education, environment, health and social solidarity. 

Within the framework of its activities for the promotion of culture, the Foundation created the 

Onassis Cultural Centre (www.sgt.gr) on Syngrou Avenue in Athens, dedicated to arts and culture. 

The foundations of the Onassis Cultural Centre were laid in the year 2000 and the building oper-

ated for the first time in November 2010 by hosting the Athens Dialogues international conference. 

The Onassis Cultural Centre is Athens’ new cultural space, open and accessible to everyone, host-

ing theatre, dance, music, visual arts and letters events. Its mission is to promote contemporary cul-

ture, to support young Greek artists, to cultivate international collaborations, to educate children 

and people of all ages through life-long learning. The new cultural space was officially inaugurated 

in December 2010.

The Athens Dialogues 2010 conference focused on 6 themes (Identity and Difference, Stories and 

Histories, Logos and Art, Democracy and Politeia, Science and Ethics, Quality of Life) and was co-

organized in collaboration with 8 leading world class academic institutions (Academy of Athens, 

Accademia dei Lincei, Austrian Academy of Sciences, German Archaeological Institute, Institut de 

France, Centre for Hellenic Studies of Harvard University, University of Oxford, Stanford Univer-

sity). Τhe Athens Dialogues project has evolved into an interdisciplinary program aiming to explore 

the relationship between Greek culture and the modern world. Recently, the project was reas-

sessed and new objectives were set. The Athens Dialogues now form part of a wider cultural project 

of the Onassis Cultural Centre so during the academic years 2012, 2013 and 2014, three yearly 

events will take place. The Organizational Committee of the Athens Dialogues has decided on the 

realization of this series of events that will focus on issues that are crucial for our modern society, 

offering a platform for discussing everyday life issues from a variety of perspectives as broad as pos-

sible. For the year 2013, two colloquia will be taking place at the Onassis Cultural Centre, whereas 

the third one will be organized in London, in collaboration with King’s College.

The Onassis Foundation disseminates Greek civilization abroad and specifically to the U.S.A. and 

Canada, through the Affiliate Foundation at the Olympic Tower in New York, which organizes con-

ferences, a major archaeological exhibition every year, and a programme of visiting Professors to 

Universities of North and South America and Canada. In this context, the Foundation undertook 

the establishment of the Onassis Library for Hellenic and Roman Art at the Metropolitan Museum 

of Art in New York, the renovation and equipment of the libraries of the National Archaeological 

Museum, the Christian and Byzantine Museum and the Benaki Museum in Athens, the architectural 

preservation and restoration of sites and buildings around the world, as well as countless other 

endeavors related to the arts and culture. 

Within the same framework, the Foundation offers financial assistance to Universities with Greek 

chairs, departments or programmes in Europe, the United States, Canada, South America, Africa, 

Australia and Asia, where Greek studies are taught. 

In appreciation of the contribution made by these Universities, as well as of the difficulties they 



σκονται οι ελληνικές σπουδές. Εκτιμώντας την προσφορά τους και γνωρίζοντας τις οικονομικές δυσκο-

λίες που αντιμετωπίζουν, στηρίζει θεσμοθετημένα πανεπιστημιακά προγράμματα ελληνικών σπουδών 

που παρουσιάζουν αξιόλογο και σταθερό έργο. Συνδράμει, επίσης, κλασικά σχολεία δημοτικής και μέ-

σης εκπαίδευσης στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, όπου διδάσκεται η αρχαία ελληνική γλώσσα και ο αρχαίος 

ελληνικός πολιτισμός. 

Η οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος καλύπτει τη διδασκαλία της αρχαίας και νέας ελληνικής γλώσσας, 

της ελληνικής φιλολογίας, λογοτεχνίας, της ιστορίας, της φιλοσοφίας, της αρχαιολογίας και του ελλη-

νικού πολιτισμού. Στα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα προσφέρονται οι σειρές των κλασικών 

αρχαίων συγγραφέων, εκδόσεις της ελληνικής γραμματείας, λεξικά, εγχειρίδια γραμματικής και συντα-

κτικού για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, καθώς και ο απαιτούμενος τεχνολογικός εξοπλισμός. 

Το Ίδρυμα έχει ενισχύσει πάνω από 100 εκπαιδευτικά ιδρύματα σε 40 χώρες. 

Μεταξύ των δράσεών του, το Ίδρυμα χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες για διδακτορικές και μετα-

πτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό μεταπτυχιακές σπουδές και σε αλλοδαπούς για 

μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα στην Ελλάδα. Μέχρι το 2012, έχουν δοθεί συνολικά περίπου 4.950 

υποτροφίες σε Έλληνες και 745 σε αλλοδαπούς. Ο Σύνδεσμος Υποτρόφων, με την ενεργό συμμετοχή 

περίπου 1.700 πρώην υποτρόφων και την οικονομική στήριξη του Ιδρύματος, διοργανώνει συνέδρια, 

διαλέξεις, πολιτιστικές και επιστημονικές εκδηλώσεις.

Στους τομείς της κοινωνικής αλληλεγγύης και της υγείας, το Ίδρυμα δώρισε στο ελληνικό Δημόσιο το 

1992, το πρότυπο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) πλήρως εξοπλισμένο. Με δυναμικότητα 

127 κλινών το ΩΚΚ ήταν το πρώτο πιστοποιημένο νοσοκομείο στην Ελλάδα για την ανάπτυξη και 

την παροχή υπηρεσιών υγείας στον τομέα της καρδιοχειρουργικής και της καρδιολογίας ενηλίκων και 

παίδων. Άλλα κοινωφελή έργα του Ιδρύματος περιλαμβάνουν την παροχή οικονομικής υποστήριξης 

σε οργανισμούς όπως η ΕΛΠΙΔΑ και η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων 

Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ).

Ακόμη μια σημαντική πτυχή του έργου του Ιδρύματος είναι η θέσπιση των Διεθνών Βραβείων, από το 

1978. Τα βραβεία απονεμήθηκαν σε άτομα και οργανισμούς, των οποίων οι υπηρεσίες στους τομείς 

του πολιτισμού, της κοινωνικής προσφοράς και του περιβάλλοντος κρίθηκαν πολύτιμες. Σήμερα, το 

Ίδρυμα προσφέρει το Διεθνές Βραβείο Ωνάση για τη Ναυτιλία, το Εμπόριο και τα Χρηματοοικονομικά, 

σε συνεργασία με το Cass Business School του City University του Λονδίνου και το City του Λονδίνου.

Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας του Πανεπιστήμιου Κρήτης το Ίδρυμα Ωνάση 

διοργανώνει, μια φορά το χρόνο, κύκλους σεμιναριακών διαλέξεων, υψηλού επιστημονικού επιπέδου, 

με τίτλο «The Onassis Foundation Science Lecture Series». Οι διαλέξεις γίνονται στους κλάδους των 

θετικών επιστημών - Φυσική, Βιολογία, Χημεία, Πληροφορική, Μαθηματικά. Ο κάθε κύκλος διαρκεί μία 

εβδομάδα και όλοι έχουν στόχο την περαιτέρω εκπαίδευση και προώθηση νέων Ελλήνων επιστημόνων, 

μεταπτυχιακών και τελειόφοιτων.

Οι διαλέξεις - οι οποίες πραγματοποιούνται τον Ιούλιο κάθε έτους στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος 

Τεχνολογίας και Έρευνας, στο Ηράκλειο της Κρήτης - δίνονται στην αγγλική γλώσσα από εξέχουσες 

επιστημονικές προσωπικότητες και συμπληρώνονται από διαλέξεις διακεκριμένων Ελλήνων επιστημό-

νων του ομόλογου κλάδου.  Διεξάγονται έως τέσσερις κύκλοι διαλέξεων ανά έτος, που καλύπτουν θέ-

ματα τα οποία αποτελούν αιχμή στη διεθνή επιστήμη και έρευνα στους κλάδους της Φυσικής, Χημείας, 

encounter, the Foundation funds established university Programmes of Greek Studies which have 

done important and consistent work. It also supports primary and secondary schools in Europe 

and the United States that teach the Ancient and Modern Greek language and culture. 

The Foundation’s support covers the teaching of Ancient and Modern Greek language, literature, 

history, philosophy, archaeology and culture. The Foundation donates series of works by the clas-

sical ancient Greek authors, Classical  Works publications, dictionaries, Greek grammar and syntax 

books as well as the necessary technical equipment, to the academic institutions concerned. The 

Foundation has supported more than 100 educational institutions in 40 countries. 

Among its other activities, the Foundation awards scholarships to Greeks for postgraduate studies 

in Greece and abroad and to non-Greeks for research and postgraduate studies in Greece. Until 

2012, approximately 4,950 scholarships have been awarded to Greeks and 745 to foreigners. The 

Scholars Association, with the active involvement of approximately 1700 former scholars and the 

financial support of the Onassis Foundation, organizes conferences, lectures, cultural and scientific 

events.

In the fields of social solidarity and health, the Foundation donated to the Greek state in 1992 the 

model Onassis Cardiac Surgery Centre (OCSC). The 127-bed capacity OCSC is the first hospital 

in Greece fully certified in the departments of adult and pediatric heart surgery and cardiology. 

Other public benefit projects of the Foundation include financial support to organizations such 

as ELPIDA for the establishment of a cancer hospital for children, and the Hellenic Society for 

Disabled Children (ELEPAP). 

Another important aspect of the Foundation’s work is the awarding of international prizes, since 

1978, bestowed on individuals or organizations in the fields of culture, social achievement and the 

environment. Today, the Foundation offers the Onassis International Prize in Shipping, Trade and 

Finance, in collaboration with the City of London and Cass Business School of the City University, 

London.

The Onassis Foundation, in association with the Foundation for Research and Technology Hellas 

(FORTH) of the University of Crete, organizes the “Onassis Foundation Science Lecture Series”, 

an annual series of high-level scientific lectures that cover the following applied sciences fields: 

physics, chemistry, biology, mathematics and computer science. The lecture series are week-long 

and aim at the further education and advancement of young Greek scientists, both graduates and 

post-graduates. The lectures, which take place in July at the FORTH premises in Heraklion, Crete, 

are offered in English by internationally acclaimed scientists and are supplemented by lectures of-

fered by Greek scientists, distinguished in the said fields.

Up to four series of lectures are organized each year, covering topics which are at the cutting 

edge of international scientific research in the fields of physics, chemistry, biology, mathematics 

and computer science. The collaboration began in 2001 and since then, eminent academicians have 

participated in lectures and seminars of the FORTH as keynote speakers.

The Onassis Foundation represents in Greece the Lindau Nobel Laureate Meetings since 2009, as 

the academic collaborator of the Scientific Meetings in Physics, Chemistry and Medicine or Physiol-

ogy, that take place annually in Lindau, Germany.



Βιολογίας, Μαθηματικών και της Επιστήμης των Υπολογιστών. Η συνεργασία αυτή ξεκίνησε το 2001 και 

έως σήμερα εξέχουσες ακαδημαϊκές προσωπικότητες έχουν επισκεφθεί το ΙΤΕ για να δώσουν διαλέ-

ξεις και να παραδώσουν σεμινάρια ως επισκέπτες ομιλητές στο ως άνω πρόγραμμα. 

Επιπλέον, το Ίδρυμα Ωνάση από το 2009, αποτελεί τον φορέα εκπροσώπησης της Ελλάδας ως ακαδη-

μαϊκός συνεργάτης στον θεσμό των Επιστημονικών Συναντήσεων για την Φυσική, την Χημεία και την 

Ιατρική ή την Φυσιολογία που πραγματοποιούνται ετησίως στο Lindau της Γερμανίας. Τα ετήσια Lindau 

Nobel Laureate Meetings διοργανώνονται από το Council for the Lindau Nobel Laureate Meetings και 

το Ίδρυμα Lindau Nobelprizewinners Meetings at Lake Constance, με την γραμματειακή υποστήριξη 

και συνδρομή της σχετικής Γραμματείας. Αποτελούν ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο φόρουμ, όπου 

διαφορετικές γενεές επιστημόνων από τους τομείς της Φυσικής, της Χημείας, της Ιατρικής/Φυσιολο-

γίας αλλά και των Οικονομικών επιστημών, έχουν την δυνατότητα να ανταλλάξουν γνώση και απόψεις. 

Προσφέρουν έμπνευση και κίνητρο τόσο στους καταξιωμένους επιστήμονες – κατόχους Βραβείου 

Νόμπελ που συντονίζουν τις συζητήσεις, όσο και στα νέα ταλέντα της επιστημονικής κοινότητας που 

συμμετέχουν, μέσα από ανοιχτές συζητήσεις, σεμινάρια αλλά και κοινωνικές εκδηλώσεις που διοργα-

νώνονται ειδικά για την περίσταση. Το Ίδρυμα, ως ακαδημαϊκός συνεργάτης του θεσμού, έχει μέχρι 

στιγμής χρηματοδοτήσει τη συμμετοχή στις εν λόγω Συναντήσεις 24 νέων επιστημόνων. 

Τέλος, το 2012 το Ίδρυμα Ωνάση, στο πλαίσιο της κοινωφελούς του δράσης, ανταποκρίθηκε στο αίτημα 

των καιρών και σε εκείνο της πολιτείας, αναλαμβάνοντας τη διοργάνωση του Αρχιτεκτονικού Διαγω-

νισμού και τη χρηματοδότηση όλων των Αρχιτεκτονικών, Βιοκλιματικών και Τεχνικών Μελετών για το 

έργο Rethink Athens / Ξανα-σκέψου την Αθήνα (www.rethinkathens.org). Νικητής του διαγωνισμού 

αναδείχτηκε το Ολλανδικό γραφείο OKRA LANDSCHAPSARCHITECTEN BV. Στόχος του έργου 

είναι η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη με τη διαμόρφωση προϋποθέσεων περιβαλλοντικής 

αναβάθμισης, τη βελτίωση του μικροκλίματος με φυτεύσεις και στέγαστρα, την καλύτερη εξυπηρέτηση 

του πολίτη με οικολογικά μέσα μαζικής μετακίνησης που θα μειώσουν τους παραγόμενους ρύπους και 

θα είναι φιλικά στον πεζό και τους ποδηλάτες. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με ευρύτερα κίνητρα, θα οδη-

γήσουν στην αντιστροφή του κλίματος κοινωνικής και οικονομικής υποβάθμισης, στην αποκατάσταση 

και την επαναλειτουργία των κτιρίων, και στο ζωντάνεμα των πιο κεντρικών περιοχών της πόλης.

Για την πραγματοποίηση του έργου, το Ίδρυμα Ωνάση είχε συνάψει ως χορηγός σύμβαση με το ΥΠΕ-

ΚΑ, το πρώην ΥΠΟΜΕΔΙ και την Αττικό Μετρό, καθώς και μνημόνια συνεργασίας με την Περιφέρεια 

Αττικής και τον Δήμο Αθηναίων. Το έργο κατασκευής ανέρχεται σε 92 εκ. Ευρώ. Έχει ήδη ανακοινωθεί 

από τα συναρμόδια υπουργεία ΠΕΚΑ και ΠΑΝΥΠ, την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο Αθηναίων ότι 

εντάσσεται σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επομένως το 95% του προϋπολογισμού του Έργου 

καλύπτεται από κοινοτικά (και όχι εθνικά) κονδύλια.

Το Re-think Athens /Ξανα-σκέψου την Αθήνα επιταχύνει τη δράση του με το όραμα να έχει μεταμορ-

φωθεί το κέντρο της Αθήνας ως το 2016! Από τη λεωφόρο Αμαλίας και το Σύνταγμα, ως την Ομόνοια 

και το Αρχαιολογικό Μουσείο η πόλη θα ξανακερδίσει τον δημόσιο χώρο της και θα αποτελέσει ένα 

ξεχωριστό χώρο συνάντησης για πολίτες από όλες τις γειτονιές: το πρωί για την οικονομική και εμπορι-

κή δραστηριότητα και το βράδυ για την ψυχαγωγία και το δημιουργικό ελεύθερο χρόνο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Ιδρύματος, μπορείτε να επι-

σκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.onassis.gr. 

The annual Lindau Nobel Laureate Meetings are organized by the Council for the Lindau Nobel 

Laureate Meetings and the Foundation Lindau Nobelprizewinners Meetings at Lake Constance, 

with the secretariat support and contribution of the relevant Secretariat. 

The Meetings are a universally recognized Forum, where different generation scientists have 

the opportunity to exchange knowledge and views. They offer inspiration and motive, to highly 

regarded scientists – Laureates of Nobel Prize that coordinate the meetings from the scientific 

fields of Chemistry, Physics, Medicine/Physiology and Economics, as also to the new talents of the 

scientific community, through open dialogues, seminars and events.The Foundation, as the aca-

demic collaborator of the Institution, has supported financially the participation in the Meetings 

of 24 young scientists until now.

Finally in 2012, within the framework of its public benefit activity, the Onassis Foundation re-

sponded to the present need for urban revival by funding and organizing the Architectural Com-

petition and all the Architectural, Bioclimatic and Technical Studies relative to the Rethink Athens 

project (www.rethinkathens.org). The winner of the competition was the Dutch architectural 

practice OKRA LANDSCHAPSARCHITECTEN BV. The aim of the project is to improve the 

quality of everyday life for the citizens by providing the conditions of environmental upgrade, 

restitution of the urban environment and improvement of the microclimate by planting trees, 

constructing shelters and prescribing the use of eco-friendly public means of transport which will 

reduce emissions and will create an inviting environment for both pedestrians and cyclists. All 

of the above, combined with other initiatives, will help reverse the climate of social and financial 

decline and restore the many vacant buildings back into activity, revitalizing thus the most central 

parts of the city.

For the implementation of this project, the Onassis Foundation signed, as sponsor, a legal Agree-

ment with the Ministry of Environment, Energy and Climate Change, the former Ministry of 

Transport, Infrastructure and Networks (now called Ministry of Development, Competitiveness, 

Transport, Infrastructure and Networks), the Attiko Metro S.A., as well as memoranda of col-

laboration with the Attica Region and the Municipality of Athens. The overall cost of the inter-

vention will be 92 million euros. The Ministry of Environment, Energy and Climate Change, the 

Ministry of Development, Competitiveness, Transport, Infrastructure and Networks, the Attica 

Region and the Municipality of Athens have already announced that the Rethink Athens project 

will be funded by the NSRF.  Therefore, 95% of the project budget will be covered by EU (and 

not national) funds.

The Re-think Athens project is launching the transformation of the center of Athens in 2016! 

Extending from Amalias Avenue and Syntagma Square to Omonoia Square and the Archaeological 

Museum, the city will reclaim its public space and will evolve into a unique place, where citizens 

from every corner of Athens can meet, both in commercial and leisure activities. 

For more information regarding the Onassis Foundation’s activities, you may visit our website at 

www.onassis.gr.



Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ίδρύματος Ώνάση

H Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, ο νέος πολιτιστικός οργανισμός που έχει 
μπει δυναμικά στην καλλιτεχνική ζωή του τόπου, συνεχίζει και την τρίτη χρονιά της λειτουργίας του 
να εκπλήσσει με παραγωγές που καλύπτουν όλο το φάσμα των τεχνών. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα 
περιλαμβάνει θέατρο, χορό, μουσική, εικαστικά και εκδηλώσεις λόγου. Αποστολή της Στέγης είναι 
να προβάλλει τον σύγχρονο πολιτισμό, να υποστηρίζει την σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση εντός 
συνόρων, να καλλιεργεί διεθνείς συνεργασίες, τοποθετώντας στο κέντρο των δράσεών της την εκ-
παίδευση για παιδιά και την διά βίου μάθηση για ανθρώπους κάθε ηλικίας, σε ένα χώρο ανοιχτό και 
προσιτό σε όλους.

Από την έναρξη της λειτουργίας της τον Δεκέμβριο του 2010, η Στέγη έχει παρουσιάσει συνολικά 384 
παραγωγές (115 συναυλίες, 45 θεατρικές παραστάσεις, 21 παραστάσεις χορού, 6 εικαστικές εκθέσεις, 
130 εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, νέους, οικογένειες, σχολικές ομάδες και ενήλικες και 67 
συζητήσεις στο πλαίσιο «Λέξεις & Σκέψεις»).  Συνολικά έχει κόψει 210.000 εισιτήρια, ενώ τα εκπαι-
δευτικά προγράμματα για παιδιά, νέους, οικογένειες και σχολικές ομάδες έχουν παρακολουθήσει 
πάνω από 10.000 παιδιά. Η επίσημη ιστοσελίδα της Στέγης στο facebook μετρά 96.000 fans, τη Στέγη 
ακολουθούν στο twitter 7.800 χρήστες, ενώ στο σχήμα «Φίλων» της Στέγης έχουν εγγραφεί πάνω 
από 2.500 άτομα, απολαμβάνοντας μοναδικά προνόμια και εκπτώσεις στην αγορά εισιτηρίων. 

Οι εσωτερικοί χώροι της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, με συνολική έκταση 18.000 τ.μ., αναπτύσσο-
νται σε 7 ορόφους και 9 υπόγεια επίπεδα. Στις εγκαταστάσεις του κτιρίου περιλαμβάνονται: 

//  Κεντρική Σκηνή: Αμφιθεατρική αίθουσα χωρητικότητας 880 ατόμων, για την πραγματοποίηση με-
γάλου εύρους εκδηλώσεων, όπως παραστάσεις θεάτρου και χορού, συναυλίες, κινηματογραφικές 
προβολές, διαλέξεις και συνέδρια.

//  Μικρή Σκηνή: Αίθουσα 220 θέσεων που μπορεί να φιλοξενήσει μικρότερης κλίμακας εκδηλώσεις, 
όπως θεατρικές, μουσικές ή χορευτικές παραστάσεις, παρουσιάσεις, διαλέξεις, κινηματογραφικές 
προβολές (πολυμέσων, εικονικής πραγματικότητας), σεμινάρια και συνέδρια.

//  Αίθουσα εκθέσεων & διαλέξεων: Αίθουσα στον 5ο όροφο που μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 
διακόσια άτομα, σε ελεύθερη διάταξη, ιδανική για διαλέξεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, συζητήσεις 
στρογγυλής τράπεζας.

//  Εκθεσιακός Χώρος: Ειδικά διαμορφωμένος χώρος 600 τ.μ., στο υπόγειο επίπεδο του κτιρίου, για 
εκθέσεις και άλλες δράσεις.

//  Ελεύθεροι, ανοιχτοί χώροι αναπτύσσονται στους ορόφους της Στέγης, ιδανικοί για μικρότερες 
εκθέσεις ή συναντήσεις.

//  Liquid Sky: Μπαρ στο ισόγειο. Πριν ή μετά την παράσταση, τη συναυλία, την έκθεση ή τη συζήτηση, 
ο διάλογος με την τέχνη συνεχίζεται μέσα σε έναν ατμοσφαιρικό χώρο. Η καταξιωμένη εικαστικός 
Αιμιλία Παπαφιλίππου σχεδίασε το χώρο του μπαρ ως συνολικό έργο τέχνης.

//  Εστιατόριο-bar Hytra στον 6ο όροφο και την ταράτσα με συναρπαστική θέα προς τον Ιερό Βράχο, 
το μνημείο του Φιλοπάππου, το λόφο του Λυκαβηττού και το Σαρωνικό.

// Υπόγειοι χώροι στάθμευσης.

Onassis Cultural Centre, Athens

Τhe Onassis Cultural Centre (OCC), the new cultural institution that entered Athens’ artistic 

scene, continues to surprise its audience with productions across the whole spectrum of the arts. 

Its programme includes theatre, dance, music, visual arts and lectures. The goal of the Onassis 

Cultural Centre is to promote Greek contemporary cultural expression, cultivate international 

collaborations and educate children and people of all ages through life-long learning, in a venue that 

is open and accessible to all.

From its inauguration to this day, the OCC has presented 384  productions in total (115 con-

certs, 45 theatre performances, 21 dance performances, 6 visual arts exhibitions, 130 education-

al programmes for children, teenagers, school groups and adults and 67  discussions within the 

framework of “Talks and Thoughts”). The OCC has sold a total of 210.000 tickets, while more 

than 10.000 children have participated in its educational activities. The OCC has 96.000 fans on 

facebook, 7.800 followers on twitter, while more than 2.500 people have become “Friends” of the 

OCC, with unique privileges and discounts in the purchase of tickets. 

The Onassis Cultural Centre’s 18,000 sq. m. of internal floor space are spread over no fewer than 

sixteen levels, nine of which are underground. The Centre’s cutting-edge facilities include: 

//  Main Stage: An 880-seat amphitheatre, suitable for a range of large-scale events, from theatrical 
and dance performances, concerts and cinema screenings to lectures and concerts.

//  Upper stage: A 220-seat auditorium which can be used for smaller-scale theatrical, music and 
dance performances, presentations, lectures, cinema screenings (multimedia, virtual reality), 
seminars and conferences.

//  Lecture & exhibition space: A room on the 5th floor which can seat up to two hundred people on 
free-standing chairs. It is ideal for lectures, educational programmes and round-table discussions.

//  Exhibition hall: A 600 sq. m. space on the Centre’s underground level specially-designed for 
exhibitions and other activities.

//  A number of open spaces spread over the Centre’s levels and ideal for smaller exhibitions or 
meetings.

//  Liquid Sky: Ground floor bar. An atmospheric space to spend time before and after the 
performance, concert, exhibition or discussion. The ground-floor bar was redesigned by artist 
Aemilia Papafilippou around an original artwork. 

//  Bar-Restaurant Hytra: 6th floor and the terrace with a breathtaking view of the Acropolis, the 
Philopappos monument, Lycabettus and the Saronic gulf.

// Underground car-parking areas.



Η ημερίδα πραγματοποιείται στο Πλαίσιο του Έργου «Η Ελληνική Σκέψη σε Διάλογο:  Προγράμματα 
Βιωματικής Μάθησης». Το εν λόγω έργο αποτελεί μέρος της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος: η Πολιτεία και 
ο Πολίτης» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

The project is implemented in the framework of “Greek Cogitation Colloquia: Expreriential Learning 
Programs” which is co-financed by European Social Fund and National funds through the Operational 

Programme Education and Lifelong Learning.

Διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 107-109, 117 45 Αθήνα / Εισιτήρια: 210 900 5 800,  

Διοίκηση: 2130 1 78000 / Ιστοσελίδα: www.sgt.gr / e-mail: info@sgt.gr

Address: 107-109 Syngrou Avenue, 117 45 Athens / Tickets: 210 900 5 800,  

Management: 2130 1 78000 / website: www.sgt.gr / e-mail: info@sgt.gr
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