
 
 

 

 
     Είκοσι Χρόνια  

 

ΗΗ  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΛΛΛΛΙΙΩΩΣΣ  
έένναα  αασσττιικκόό  ππεείίρρααμμαα  γγιιαα  μμιιαα  δδιιααφφοορρεεττιικκήή  ππόόλληη  

5&6 Ιουνίου 2010 

www.parallaximag.gr/thessaloniki.html 
 
 
Σε μια περίοδο προβληματισμού και συζήτησης σχετικά με την πόλη της Θεσσαλονίκης, την 
πόλη του παρελθόντος, την πόλη του παρόντος, την πόλη που ζούμε, την πόλη που 
αλλάζει και -πάνω από όλα- την πόλη που ονειρευόμαστε, την πόλη αλλιώς, η Parallaxi 
επιλέγει να γιορτάσει τα είκοσι χρόνια από τότε που εκδόθηκε, οργανώνοντας ένα διήμερο 
αστικής παρέμβασης και προτάσεων, για το πως θα μπορούσε να είναι η Θεσσαλονίκη του 
μέλλοντος.  
 
Το διήμερο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 5-6 Ιουνίου 2010 και συμπίπτει με την 
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει δεκάδες διαφορετικές εκδηλώσεις σε 
όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης που έχουν ως άξονα την πράσινη 
ανάπτυξη, τις φιλικότερες δράσεις προς το περιβάλλον, αρχιτεκτονικές προτάσεις και 
παρεμβάσεις αλλά και happenings πολιτισμού σε αναπάντεχα μέρη της πόλης, όλα στο 
πλαίσιο μιας γιγάντιας συνέργιας και συνεργασίας ετερόκλητων δυνάμεων που υποδηλώνει 
τη διάθεση της πόλης για εξωστρέφεια και δημιουργία. Από το Θερμαϊκό και την 
αποκατάσταση της σχέσης της πόλης με τη θάλασσα, μέχρι την ανακύκλωση και τα 
αρχιτεκτονικά projects του μέλλοντος, ξετυλίγεται για 48 ώρες ένας καταιγισμός δράσεων 
που θα μετατρέψουν την Θεσσαλονίκη σε ένα αληθινό φυτώριο ιδεών και προτάσεων, από 
τα πιο δημιουργικά μυαλά της πόλης.  
 
Στην ενέργεια θα συμμετάσχουν, με δράσεις ή συνεργασίες, δεκάδες φορείς της πόλης, 
μουσεία, θεατρικά και μουσικά σχήματα, σχολές και δημιουργικές ομάδες, δημιουργικά και 
αρχιτεκτονικά γραφεία, καθώς και πλήθος εθελοντών από το κοινό της πόλης, με τη 
συνδρομή των οποίων θα υλοποιηθεί σε ένα διήμερο αυτό το αστικό πείραμα για μια 

Θεσσαλονίκη αλλιώς, μια πόλη διαφορετική! ...αυτοί, εμείς, εσείς και όλοι μαζί. 
 
Το project θα κινηματογραφηθεί από την N-Orasis και το αποτέλεσμα της ταινίας που θα προκύψει θα 
προβληθεί δημόσια στον κινηματογράφο Ολύμπιον το Σεπτέμβριο. Ταυτόχρονα, θα εντεθεί σε DVD στο τεύχος 
της Parallaxi Οκτωβρίου και θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο αποτελώντας μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για 
διαφήμιση της πόλης στο εξωτερικό.  

http://www.parallaximag.gr/thessaloniki.html


 
 

 

 
το πρόγραμμα  
 

Παρασκευή απόγευμα | Η έναρξη 
20:00 Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία στο κέντρο της πόλης 
 

Σάββατο 
 

πρωί @ κέντρο της πόλης 
11:00 μεταμόρφωση του κτηρίου της ΧΑΝΘ από τις ομάδες και τα προγράμματά της με τίτλο 
«...παράθυρο στην πόλη...», και την ταυτόχρονη «πράσινη» παρέμβαση από τους VitaVerde  
11:30 συναυλία κλασικής οθωμανικής μουσικής στον προαύλιο χώρο του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Θεσσαλονίκης με το Σύνολο Οθωμανικής Μουσικής 
11:30 & 12:15 θεατρικό δρώμενο από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στις αγορές Καπάνι και 
Λουλουδάδικα 
12:00 – 18:00 ολοήμερο street party στην οδό Ρογκότη από τον Αρκτούρο για την προστασία του 
λύκου  
12:00 – 18:00 Χαρούμενες Διαβάσεις στην οδό Ρογκότη από την Ένωση Πεζών 
12:00 συναυλία των Performers the Quartet στον πεζόδρομο της Ικτίνου  
12:30 αυτοσχεδιασμός βασισμένος στην τεχνική του Noguchi Taicho από την Ακτίς Αελίου στην 
αγορά Μοδιάνο  
13:00 χορευτικό δρώμενο Lindy Hop Green - The Big Charleston, από τους Lindy Hop Greece με 
μάθημα τσάρλεστον στους περαστικούς στον πεζόδρομο της Ικτίνου 
13:30 ποιητικό δρώμενο από το Σαιξπηρικόν με χάρτινα αεροπλανάκια από τα μπαλκόνια του 
ξενοδοχείου Palace στην οδό Τσιμισκή με ποιητές της Θεσσαλονίκης 
14:00-15:00 δρώμενο «κίνηση και ακινησία» από το Χοροθέατρο Αδράστεια στο φανάρι των οδών 
Τσιμισκή & Αριστοτέλους  
14:30 συναυλία «Διάβαση / Σπουδή 30’’» των Νo Knock Entry στον υπαίθριο χώρο του 
ξενοδοχείου Excelsior στην οδό Μητροπόλεως    
15:00 σαρανταπεντάλεπτη βόλτα με ποδήλατα των BikeRespect (αναχώρηση από την Πλατεία 
Αριστοτέλους @ 15:00)  
17:00 συναυλία στην οροφή του Λευκού Πύργου από Sindos Concert Band 
 

να ζωντανέψουμε το Ναυαρίνο 
10:00 – 12:00 βιβλία στο δρόμο σε ένα πρόγραμμα για παιδιά από τις εκδόσεις Επόμενος Σταθμός 
στην παιδική χαρά και αφήγηση παραμυθιών 
12:00 – 13:00 ένα χορευτικό παραμύθι με παιδιά που ζωντανεύουν παιχνίδια από τη Σχολή Χορού 
Άσπα Φούτση στην πλατεία   
10:00 – 18:00 μετατροπή του πεζόδρομου της Ισαύρων σε «πράσινο πεζόδρομο» με 
αρχιτεκτονικές και σχεδιαστικές παρεμβάσεις σε όλο το μήκος 
21:30 – 23:00 θερινός κινηματογράφος στην οδό Ισαύρων από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης με προβολή των οικολογικών ταινιών που δημιούργησαν οι φοιτητές της Σχολής 
Κινηματογράφου Α.Π.Θ. 

 
 
 



 
 

 

 

ραντεβού για το βράδυ  
20:00 Καμάρα - εργοτάξιο εξαιρετικών συναντήσεων: το Μικρό Θέατρο εμπνέεται από τον τόπο 
συνάντησης-ραντεβού, με άξονα την Καμάρα και δημιουργεί ένα θεατρικό δρώμενο με τους 
περαστικούς 
22:30 δρώμενο του ομάδα χορού Vis Motrix στην στοά του Ούζου Μέλαθρον 

 

η Βαλαωρίτου αλλιώς  
                      όταν οι δρόμοι Βηλαρά, Καθολικών και Τύπου γίνονται πεζόδρομοι 

21:00 δημιουργικοί πειραματισμοί με video projections από το Πείραμα σε τοίχο της οδού Τύπου 
με την ιστορία της μουσικής σκηνής της πόλης, εργαστήρια και  έκθεση φωτογραφίας και κολάζ σε 
στοά επί της Βαλαωρίτου 
21:00 μιούζικαλ "Τα ροκ του Broadway’’ από τη Σχολή Ανδρέας Βουτσινάς στην οδό Καθολικών 
21:30 δρώμενο από τους Art Minds με προβολή του ‘’Μια βραδιά Ντελίριο’’ του Δημήτρη 
Τσιαπκίνη στη βιτρίνα του Ladoze 
21:45 εικαστικό χάπενινγκ Papier Masqué από το Dynamo Project στις οδούς Τύπου, Καθολικών 
και Βηλαρά  
22:00 θεατρικό δρώμενο “Manimal Circus” από την Ούγκα Κλάρα στην οδό Καθολικών βασισμένο 
στο έργο Ζωολογία του Μ. Ματσούρεκ 
22:45 μουσική παρέλαση κρουστών από τους Paranue παντού  
23:15 street party σε συνεργασία με τα μπαρ Παπαρούνα, Έλβις, Ladoze, Partizan  

 

Κυριακή  

 

παιχνίδι @ δάσος  
10:30 – 13:30 Ένα πρωτότυπο Κυνήγι Θησαυρού με οικολογικό περιεχόμενο στην καρδιά του Σειχ Σου, 
στην περιοχή Μπάρμπα Γιώργη, κοντά στο Φιλίππειον. Σε συνεργασία με την ΕΡΤ3 και την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, και με την φροντίδα της ΜΚΟ οργάνωσης Παιδιά Εν Δράσει που ανέλαβε να 
μυήσει τα παιδιά στο περι-αστικό δάσος της πόλης.   
 

πρωί @ θάλασσα 
Μια προσπάθεια αποκατάστασης της σχέσης της πόλης και των ανθρώπων της με το Θερμαϊκό κόλπο 
και την έννοια της θάλασσας. 
 

...στο νερό  
11:00 – 15:00 σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο Ανοιχτής Θάλασσας ανοίγουμε πανιά στο 
πέλαγος 
11:00 – 15:00 προσομοίωση θαλάσσιας συγκοινωνίας που δεν εφαρμόστηκε ποτέ στο μήκος της 
παραλίας, με δωρεάν βόλτες του πλοίου Αργώ, ώστε να γίνει κατανοητή από τους πολίτες 
(αναχωρήσεις ανά μία ώρα από το Makedonia Palace με αφήγηση εν πλω της ιστορίας του 
λιμανιού και εξοικείωση με την ιδέα της θαλάσσιας συγκοινωνίας) 
11:00 – 15:00 περιβαλλοντολογικές ενημερώσεις από τις οργανώσεις Ινστιτούτο Θαλάσσιας 
Προστασίας Αρχιπέλαγος, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Έλιξ και Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης 
Europe Direct (Αμερικανική Γεωργική Σχολή) στην αυλή του Makedonia Palace 

                                                             ...στην παραλία 
11:00 – 15:00 τα πάρκα της παραλίας γίνονται ένας φιλικός χώρος δράσεων: στο τέταρτο πάρκο 
της παραλίας δωρεάν μαθήματα γιόγκα, καποέιρα, σιάτσου, πιλάτες, αικίντο και φλαμένγκο  
 



 
 

 

 
12:00 τα παιδιά του 61ου δημοτικού σχολείου της Παναγίας Φανερωμένης εκθέτουν για τα παιδιά 
της Στοργής στο 4ο Πάρκο της Νέας Παραλίας  
12:00 Το Μέγαρο Μουσικής στον κήπο της Μουσικής, συναυλία των Plaza Ensemble από τον 
Οργανισμό του Μεγάρου Μουσικής στο Πάρκο των Ήχων 
13:00 συναυλία της Παιδικής Χορωδίας Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης στο Πάρκο των Ήχων 
12:00 – 15:00 φεστιβάλ γκράφιτι και σκέιτμπορντ σε συνεργασία με το Zero Gravity | Street Party 
με djs και m.c’s από το web radio UpNLoud.gr 

η μουσική ζωντανεύει σε αναπάντεχους χώρους  
11:00 συναυλία στην αυλή του Νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος από τους Σύνολο Σαξοφώνων Sax 
Nouveau 
12:00 συναυλία στην τραπεζαρία του Χαρίσειου Γηροκομείου από τους Tango Salonico 
12:30 συναυλία στον κήπο της Σχολής Τυφλών από τους μαθητές του Ωδείου Βορείου Ελλάδος 

 

με θέα τη θάλασσα  
14:30 χορευτικό δρώμενο «Χορός και Οικολογία» της Σχολής Χορού Βίκυς Σιάνου στο 
πλακόστρωτο της παλιάς παραλίας στο ύψος του Θερμαϊκού  
15:00 Αριστοτέλους Beach από τη Sfina - μετατροπή της παλιάς παραλίας σε πλαζ 
17:00 συναυλία των Prefabricated Quartet πάνω σε πλοίο στο ύψος της Πλατείας Αριστοτέλους 
20:00 συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Καλαμαριάς 
“Μετανάστες του Πολιτισμού” από τα μπαλκόνια του Electra Palace 

 

...φινάλε για τώρα | αρχή για το αύριο .... 
 

Αγίου Μηνά  
18:00- 20:00 Μια βόλτα στην Ιστορία: στην οδό Αγίου Μηνά η Metropolis – Αρχιτεκτονική 
αναβιώνει το Hotel de Ville ανοίγοντας στο κοινό τις πόρτες των αρχοντικών ενός μαγικού δρόμου 
με μουσικές εκπλήξεις στο εσωτερικό των κτηρίων από το Σύλλογο Καθηγητών του Κρατικού 
Ωδείου Θεσσαλονίκης.   
 

Ερνέστου Εμπράρ  
Στο δρόμο που φέρει το όνομα του ανθρώπου που σχεδίασε τη Θεσσαλονίκη του 20ου αιώνα, 
αλλά η πρότασή του εφαρμόστηκε ελάχιστα, μια παρέμβαση σε κτήρια και happenings με ομάδες 
της περιοχής που θα μεταμορφώσουν το δρόμο.  
21:00 – 24:00 

-«Το Φωτιστικό σου αλλιώς», εικαστική φωτιστική εγκατάσταση με παλιά φωτιστικά από τους 
beforelight 
-προβολές πάνω σε κτήρια από το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης με φωτογραφίες από 
την ιστορία της πόλης 
-αρχιτεκτονική προβολή στα κτήρια ενός σχεδίου ανάπλασης της οδού Εμπράρ και της γύρω 
περιοχής  από την αρχιτεκτονική ομάδα 3* 

21:00 θεατρικό event έκπληξη της Πειραματικής Σκηνής της Τέχνης με ‘’Σκοτεινές ιστορίες μιας 
φωτεινής πόλης’’ 
22:00 – 23:30  Live συναυλίες των Sleepin Pillow και των Motel Selenik, και flamengo performance 
από το Flamenco Studio “Pellizco”  
24:00 Φως και Θάλασσα από τους Φίλους των Δημητρίων στην παραλία στο ύψος της πλατείας 
Ελευθερίας  

 



 
 

 

 

 
εκθέσεις 
θα κρατήσουν μέχρι τις 13 Ιουνίου  
 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 
Τα project που θα άλλαζαν την πόλη: έκθεση των προτάσεων των σημαντικότερων αρχιτεκτονικών 
γραφείων της πόλης για έργα στο πολεοδομικό συγκρότημα που θα μπορούσαν να αλλάξουν την 
πόλη.   
Ώρες λειτουργίας: Δε-Παρ 10:00 – 13:00 & 18:00 – 20:00, Σάβ - Κυρ 11:00 – 21:00  

 
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. 

Προωθώντας τη Θεσσαλονίκη: τα σημαντικότερα γραφιστικά γραφεία της Θεσσαλονίκης 
σχεδιάζουν την ιδανική αφίσα για την προώθηση της πόλης.  
Ώρες λειτουργίας: Δευτ-Παρ 09:00 – 14:00, Δευτ & Τετ 17:00 – 21:00, Σάββατο & Κυριακή 10:00 – 18:00 

 

Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης – Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης  
‘’Τίποτε δεν πάει χαμένο’’: περισσότεροι από 25 designers της Θεσσαλονίκης δημιουργούν 
αντικείμενα από ανακυκλωμένα υλικά. Από ρούχα μέχρι έπιπλα και βιομηχανικό σχεδιασμό.  
Διάρκεια: 8 - 13 Ιουνίου 2010 
Εγκαίνια: Τρίτη 8 Ιουνίου στις 8 μμ.  
Ώρες λειτουργίας: Τρ-Τετ-Πεμ-Παρ-Κυρ 11:00 – 19:00, Σάββατο 11:00 – 20:00, Δευτέρα κλειστά  

 

Cheap Art – Στρατόπεδο Κόδρα 
Preview του στησίματος της έκθεσης που εγκαινιάζεται τη Δευτέρα 7 Ιουνίου (Κυριακή 6/6 από τις 
15:00 έως τις 18:00)  

 

Δημόσιες προβολές  
Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης προβάλλει σε μια εγκατάσταση στην είσοδο της ΔΕΘ 
τις οικολογικές δημιουργίες των παιδιών των καλλιτεχνικών εργαστηρίων του μουσείου.  

 

Αστική Οθόνη/ Urban Lightbox 
Αρχιτεκτονικό γραφείο Σταμάτη Γιαννίκη, αλλάζει την όψη στην οδό Καραϊσκάκη 10 

   Πρόγραμμα Προβολών | Σάββατο 5 & Κυριακή 6 Ιουνίου 2010, 09:00μ.μ. - 5:30π.μ. 
 



 
 

 

 
 
παρεμβάσεις στην πόλη  
Σάββατο & Κυριακή 
 

• εικαστική εγκατάσταση στο κτήριο του ξενοδοχείου ABC 
 

• εικαστική προβολή σε κτήριο στην οδό Προξένου Κορομηλά 14 από τους Kalos & Klio 
Showroom (βραδινές ώρες) 

 

• CarBone BikeRack: δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα σε κεντρικούς δρόμους της πόλης 
αντικαθίστανται με ομοίωματα αυτοκινήτων που είναι σταθμοί ποδηλάτων (σχεδιασμένο από 
τους αρχιτέκτονες Λεωνίδα Τραμπούκη και Ελένη Πεταλωτή)  

• Thess Bic Seat? (Thessaloniki Bicycle Seating): καλαίσθητες κατασκευές που συνδυάζουν χώρο 
στάθμευσης ποδηλάτων με αστικά καθιστικά, δηλαδή χώρους ανάπαυσης, χαλάρωσης και 
παρατήρησης σε σημεία αναφοράς της πόλης, όπως ο Λευκός Πύργος (σχεδιασμένο από την 
αρχιτεκτονική ομάδα InfraRed) 

• φωτογραφική έκθεση από την Stereosis Forward στις βιτρίνες των καταστημάτων της 
Προξένου Κορομηλά (από το Σάββατο απόγευμα) 

• preview της έκθεσης “Tίποτα δεν πάει Xαμένο” στις βιτρίνες του Fena Fresh  

• εικαστική εγκατάσταση με παλιές τηλεοράσεις στο πάρκο των Ηλυσίων από τη Stereosis 
Forward 

• ολοήμερη επέμβαση από τις 9 το πρωί του Σαββάτου, από την Κίνηση Πολιτών Αλλάζουμε την 
Πόλη, τους Φίλους του Πρασίνου και εθελοντές στο οικόπεδο επί των οδών Ιασωνίδου και 
Ευριπίδου με δεντροφύτευση, νέα παγκάκια και αλλαγή τοπίου (σχεδιασμός από τους 
αρχιτέκτονες Μπερνάρ Κουόμο και Πρόδρομο Νικηφορίδη)  

• δημιουργία μιας διαφορετικής παιδικής χαράς από υλικά προς ανακύκλωση (12:00 – 18:00), 
στο πάρκο του Ντορέ (σχεδιασμένη από του αρχιτέκτονες Ράνια Σταματάκη και Άκη 
Ταλιαδώρο)  

• εικαστική εγκατάσταση  «Fai(re)tale» από το Container στην οδό Νικηφόρου Φωκά.  

• Πράσινα Βιβλιοπωλεία: τα κεντρικά βιβλιοπωλεία φιλοξενούν στις βιτρίνες τους βιβλία 
οικολογίας και πράσινης αρχιτεκτονικής 

• Πράσινες Γκαλερί: οι σημαντικότερες γκαλερί της Θεσσαλονίκης μεταμορφώνουν τις βιτρίνες 
τους επηρεασμένες από την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.  

 

        

 

 

 



 
 

 

 
 
 

οι συμμετοχές  
 
 
 

Φορείς: Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 
Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 
XANΘ 
 
 
 
 

Μουσεία: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Κέντρο 
Σύγχρονης Τέχνης, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, 
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Tελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. 
 
 
 
 

Θέατρα-Μουσική: Motel Selenik, Νo Knock Entry, Paranaue, Performers the Quartet, Plaza 
Ensemble, Prefabricated Quartet, Sindos Concert Band, Sleepin Pillow, Tango Salonico, Ακτίς Αελίου, 
Μικρό Θέατρο, Ούγκα Κλάρα, Ομάδα Χορού Vis Motrix, Παιδική Xορωδία Συλλόγου Φίλων Μουσικής 
Θεσσαλονίκης, Πειραματική Σκηνή της Τέχνης, Σύλλογος Καθηγητών Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, 
Συμφωνική Ορχήστρα Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Καλαμαριάς, Σύνολο Οθωμανικής Μουσικής, 
Σύνολο Σαξοφώνων Sax Nouveaux, Σχολή Θεάτρου Ανδρέας Βουτσινάς, Χοροθέατρο Αδράστεια 
 

 
Σχολές, Ομάδες, Χώροι Τέχνης, Οργανώσεις: 157+173 Designers, Art Minds, beforelight, 
BikeRespect, Birth Choices, Capoiera Grouppo Jacopina ΧΑΝΘ, Cheap Art, Container, Dynamo Project, 
Flamenco Studio "Pellizco", Kalos & Klio Showroom, Lindy Hop Greece, Navarino Network, Pilates 
Studio-Άννα Τσιλιμπάρη, Sfina, Stereosis, Techikan Aikido ΧΑΝΘ, Zero Gravity, Ακαδημία Σιάτσου-
Δάφνη Τσιγιανοπούλου, Αρκτούρος, Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία, Δίκτυο Κινήσεων για τη 
Θεσσαλονίκη, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Έλιξ, Ένωση Πεζών, Επόμενος Σταθμός, Ινστιτούτο Θαλάσσιας 
Προστασίας «Αρχιπέλαγος», Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας 
(Αμερικανική Γεωργική Σχολή), Κέντρο Σατιανάντα Γιόγκα, Κίνηση Πολιτών Αλλάζουμε την Πόλη, 
Ναυτικός Όμιλος Ανοιχτής Θάλασσας, Πανελλήνια Οργάνωση Αγωγής Υγείας «Αλληλεγγύη Υγείας», 
Παιδιά εν Δράσει, Πείραμα, Ποδηλάτες Θεσσαλονίκης, Σαιξπηρικόν, Σχολή Χορού Άσπας Φούτση, 
Σχολή χορού Βίκη Σιάνου, Φίλοι του Πρασίνου, Φίλοι των Δημητρίων, Ωδείο Βορείου Ελλάδος 
 
Δημιουργικά Γραφεία: Alter Vision, Beetroot, Colibri, Designers United, Dolphins, Kitchen Was, 
Linea Design, Pilides, Red Creative, Red Fish, Rooster, Tria, Unusual Minds, Urbanica, Θανάσης 
Γεωργίου, Γραμμή, Γιάννης Τοκαλατσίδης 
 
 
 
 
 

Αρχιτεκτονικά γραφεία: InfraRed, Katerina Tsigarida Architects, Metropolis Αρχιτεκτονική, 
Nimand Architects, Schema 4 Architects, Sparch Σακελλαρίδου - Παπανικολάου Αρχιτέκτονες, 
Stamatios Giannikis, VitaVerde, Αρχιτεκτονικό γραφείο Μπερνάρ Κουόμο-Πρόδρομου Νικηφορίδη, 
Αρχιτεκτονικό Γραφείο Νίκου Σουλάκη, Π. Μακρίδης & Συνεργάτες, Ταλιαδώρος-Σταματάκη, 
Τραμπούκης Λεωνίδας – Πεταλωτή Ελένη, Αρχιτεκτονική Ομάδα 3* 
 

 



 
 

 

 

 
χορηγοί | υποστηρικτές  
 
Μέγας Χορηγός: ΟΠΑΠ 
Χορηγοί: Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ΕΥΑΘ 
Υποστηρικτές: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα 
Κεντρικής Μακεδονίας, Σταύρος Ανδρεάδης, Νίκος Ευθυμιάδης, Ανθόπουλος-Δημιουργικές 
Κατασκευές από Ξύλο, Ανδρεάδης- Ζησιάδης Α.Τ.Ε., EKME A.E., KOMET A.T.E., Πράσινο – Μελέτες & 
Κατασκευές Περιβάλλοντος Χώρου, Στεφάνου Α.Ε., Κακαλιάγκος Πιάνα, Μακεδονικά Ξενοδοχεία, Opel 
Sinis, Διατηρητέο, Θερμαϊκός, Ούζου Μέλαθρον 
Xορηγός Συντονισμού Παραγωγής: SYMVOLI – Conference & Event Organisers 
Σχεδιασμός Επικοινωνίας: Dolphins  
Χορηγoί Επικοινωνίας: ΕΡΤ3, MTV+, 958 Fm, Ράδιο-ΔΕΘ, Off Radio, Republic, For Free 
Χορηγοί Εκτυπώσεων: Whale Graphics, Διαμαντίδου ΑΕ, Σκορδόπουλος, Χρωμοτύπ Α.Ε. 
Συντονισμός Επικοινωνίας: Epi-direct (Λήδα Παπαδοπούλου), Mariana Pagalos  
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
  


