
7 Πρότζεκτ -  8 Διαδρομές - 1 Aνοιχτό Event στην Ελευσίνα 
 
 
Διαδρομές: 
Διαδρομή 1 | Ημερομηνία: 28.01 | Ώρα: 10:15 - 14:00 
Σημείο Συνάντησης: Ελαιουργική, Αθανασίου και Αναστασίου Μουρίκη 130, 192 00 Ελευσίνα  
Εργαστήρια και διαδραστικές εγκαταστάσεις που μπορείτε να παρακολουθήσετε στη Διαδρομή 1:   

One Street | Pa.Pa.Pa! | Eleusis Box 
 
Διαδρομή 2 | Ημερομηνία: 28.01 | Ώρα: 10:15 - 14:00 
Σημείο Συνάντησης: Λιμάνι, Οδός Κανελλοπούλου 7, 19200 Ελευσίνα   
Εργαστήρια και διαδραστικές εγκαταστάσεις που μπορείτε να παρακολουθήσετε στη Διαδρομή 2:  

Shipshape | Taking Our Place/Making Our Place | Pa.Pa.Pa! 
 
Διαδρομή 3 | Ημερομηνία: 28.01 | Ώρα: 10:15 - 14:00 
Σημείο Συνάντησης: Εργοστάσιο Ίρις, Οδός Σ. Αθανασίου 7, 192 00 Ελευσίνα 
Εργαστήρια και διαδραστικές εγκαταστάσεις που μπορείτε να παρακολουθήσετε στη Διαδρομή 3:   

Playground | Eleusis Box | Taking Our Place/Making Our Place 
 
Διαδρομή 4 | Ημερομηνία: 28.01 | Ώρα: 10:15 - 14:00 
 
Σημείο Συνάντησης: Πολιτιστικό Κέντρο Λ. Κανελλόπουλος, Οδός  Ίων Δραγούμη 29, 192 00 
Ελευσίνα  
Εργαστήρια και διαδραστικές εγκαταστάσεις που μπορείτε να παρακολουθήσετε στη Διαδρομή 4:   

What is Home | Taking Our Place/Making Our Place | Pa.Pa.Pa! 
 
Διαδρομή 5 | Ημερομηνία: 28.01 | Ώρα: 10:15 - 14:00 
Σημείο Συνάντησης: Φιλική Φωλιά, Οδός Περικλέους 13, 192 00 Ελευσίνα 
Εργαστήρια και διαδραστικές εγκαταστάσεις που μπορείτε να παρακολουθήσετε στη Διαδρομή 5:   

Taking Our Place/Making Our Place | Pa.Pa.Pa! | One Street 
 
Διαδρομή 6 | Ημερομηνία: 28.01 | Ώρα: 10:15 - 14:00 
Σημείο Συνάντησης: Αρχαιολογικός Χώρος Ελευσίνας,  Οδός Σωτηρίου Γκιόκα 2-4, 192 00 Ελευσίνα 
Εργαστήρια και διαδραστικές εγκαταστάσεις που μπορείτε να παρακολουθήσετε στη Διαδρομή 6:   

Eleusis Box | Taking Our Place/Making Our Place | Playground 
 
Διαδρομή 7 | Ημερομηνία: 28.01 | Ώρα: 10:15 - 14:00 
Σημείο Συνάντησης: Δημαρχείο Ελευσίνας, Οδός Χατζηδάκη 35, 192 00 Ελευσίνα 
Εργαστήρια και διαδραστικές εγκαταστάσεις που μπορείτε να παρακολουθήσετε στη Διαδρομή 7:   

Pa.Pa.Pa! | Eleusis Box | Shipshape 
 
Διαδρομή 8 | Ημερομηνία: 28.01 | Ώρα: 10:15 - 14:00 
Σημείο Συνάντησης:  Ξενοδοχείο Μέλισσα, Οδός Περσεφόνης 21,192 00 Ελευσίνα 
Εργαστήρια και διαδραστικές εγκαταστάσεις που μπορείτε να παρακολουθήσετε στη Διαδρομή 8:   

Eleusis Box | Taking Our Place/Making Our Place | What is Home 
 
 
 
 
 



Ανοιχτό Event: 
Γνωρίστε από κοντά τα Tandem προτζεκτ - Ελευσίνα 
Ημερομηνία: 28.01 | Ώρα: 15:00 - 18:00  
Χώρος: Ελαιουργική, Αθανασίου και Αναστασίου Μουρίκη 130, 192 00 Ελευσίνα  
Μετά την ολοκλήρωση των διαδρομών και την επίσκεψη σε διαφορετικούς χώρους της Ελευσίνας που 
φιλοξενούν εργαστήρια και διαδραστικές εικαστικές εγκαταστάσεις, σας καλούμε στο χώρο της Ελαιουργικής 
όπου μπορείτε να συναντήσετε από κοντά τις 7 ομάδες και τα πρότζεκτ τους. Κάθε ομάδα Tandem έχει έναν 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο εσωτερικό της Ελαιουργικής. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά επαγγελματίες από 
διάφορους Ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς φορείς, να συνομιλήσετε με τους καλλιτέχνες και να ανταλλάξετε ιδέες με 
τους επισκέπτες μας που έρχονται στην Ελευσίνα ειδικά για την εκδήλωση του Ευρωπαϊκού προγράμματος 
Tandem Europe. 
 
 
Περιγραφές προγραμμάτων που θα παρουσιαστούν στην Ελευσίνα:  
 
1. One Street | Διαδραστική Εικαστική Eγκατάσταση – Εργαστήριο 
Χώρος εργαστηρίου: Ελαιουργική, Ιερά Οδός & Αφών Μουρίκη 130, 19200 Ελευσίνα 
Ώρες εργαστηρίου: 10:30 και 12:15 
Συντελεστές: Trevelyan Wright (UK), Isla Telford (UK), Oliver Sherlock (UK), Maja Pegan (SI), 
Denis Zelnik (SI), Dario Dogša (SI) 
 
Το πρότζεκτ One street συνδέει τους κατοίκους με την πόλη τους μέσω καλλιτεχνικών φωτιστικών 
εγκαταστάσεων και ένα εργαστήριο κατασκευής φαναριών. Ο αγγλικός οργανισμός B Arts θα 
παρουσιάσει το Umwelt, μια προσωρινή εικαστική εγκατάσταση των καλλιτεχνών Sherlock και 
Freeman σε ένα στενό της Ελευσίνας. Αποτελεί μια διαδραστική φωτιστική εγκατάσταση που 
ανταποκρίνεται στην κίνηση των περαστικών μετατρέποντας το δημόσιο χώρο σε ένα ευχάριστο 
πέρασμα φωτός και ευημερίας. Στις 28 Ιανουαρίου στην Ελευσίνα, θα συνδεθεί η εγκατάσταση 
Umwelt με μια άλλη φωτιστική εγκατάσταση στο Stoke-on-Trent της Αγγλίας και θα ανταλλάξουν 
δεδομένα με τις αλληλεπιδράσεις των περαστικών στην Ευρώπη. Επίσης, ο οργανισμός από τη 
Σλοβενία House! society for people and places θα πραγματοποιησεί ένα εργαστήριο κατασκευής 
φαναριών όπου επιτρέπουν το μετασχηματισμό του δημόσιου χώρου και δίνουν τη δυνατότητα στους 
κατοίκους να συμμετέχουν στη διαδικασία βιώνοντας το με διαφορετικό τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο οι 
κάτοικοι διεκδικούν το χώρο τους και συνδέονται με την άλλη άκρη της Ευρώπης. 
  
2. Taking Our Place/Making Our Place | Διαδραστικές Εικαστικές Eγκαταστάσεις  
Χώρος εικαστικής εγκατάστασης: Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας, Χαριλάου 28 19200 Ελευσίνα  
Ώρες διαδραστικής εγκατάστασης: 10:30 - 14:45 
Συντελεστές: Simon Thirkill (UK), Chris Squire (UK), Szilvia Kovács (HU), Andrea Kovács (HU) 
 
Μάθετε πώς οι κάτοικοι της περιοχής παίρνουν στα χέρια τους την τέχνη που δημιουργείται στην 
περιοχή τους, γνωρίστε τους κατοίκους και τους καλλιτέχνες, δείτε τι δημιουργούν και δοκιμάστε να 
δημιουργήσετε και εσείς το δικό σας έργο για να δώσετε φως στην Ελευσίνα. 
Το έργο Momentum Wheel από τους αγγλικούς οργανισμούς Impossible Arts και Any Plant είναι ένα 
ψηφιακό αφιέρωμα στην μακρά παράδοση φωτιστικών εγκαταστάσεων στην πόλη Heckmondwike. 
Στο Τσέπελ, μια περιοχή της Βουδαπέστης, τοπικοί καλλιτέχνες, αλλά και κάτοικοι της περιοχής 
φτιάχνουν έργα τέχνης ενώ παιδιά πραγματοποίησαν μια ειδική προβολή πάνω στην πρόσοψη του 
τοπικού εμπορικού κέντρου. Θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά τον κάτοικο Simon Thirkill 
και τον καλλιτέχνη Chris Squire που εργάστηκαν για το έργο στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και την  
ερευνήτρια Szilvia Kovács και την Andrea Kovács, επαγγελματία του πολιτιστικού χώρου οι οποίοι 
εργάστηκαν για το έργο στην Ουγγαρία. 
 
3. EleusisBox | Παράσταση – Εργαστήριο 
Χώρος παράστασης: Πλατεία Ηρώων19200 Ελευσίνα 
Ώρες παράστασης: 10:30 - 14:45 
Συντελεστές: Catherine Lenoble (FR), Julien Maudet (FR), Angeliki Lampiri (GR), Spyros 
Andreopoulos (GR) 



EleusisBox: ένα παιχνίδι καρτών που προωθεί το διάλογο, την καταγραφή & την ανταλλαγή ιστοριών 
που αφορούν το δημόσιο χώρο. Εκτός από το παιχνίδι καρτών, το EleusisBox περιλαμβάνει και μια 
ψηφιακή συσκευή όπου λειτουργεί ως μια offline βιβλιοθήκη για το δημόσιο χώρο και επιτρέπει την 
πρόσβαση μέσω smartphone, laptop ή tablet σε μια σειρά αρχείων σχετικά με το παιχνίδι και την 
έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί για το δημόσιο χώρο. Το EleusisBox είναι αποτέλεσμα μιας 
συνεργατικής διαδικασίας μεταξύ της γαλλικής ομάδας Dcalk (Tours, Γαλλία), της Motus Terrae 
(Ελευσίνα, Ελλάδα) και κατοίκους της Ελευσίνας. Ελάτε να τεστάρουμε μαζί το παιχνίδι και να 
ανακαλύψουμε τη διαδραστική και παραστατική του πλευρά! 
 
4. Pa.Pa.Pa! | Διαδραστική Εικαστική Eγκατάσταση - Εργαστήριο – Παρουσίαση 
Χώρος εικαστικής εγκατάστασης: Παλιός Σιδηροδρομικός Σταθμός Ελευσίνας,19200 Ελευσίνα 
Ώρες διαδραστικής εγκατάστασης: 10:30 - 14:45 
Συντελεστές: Simona Pezzano (IT), Ruben Gomes (PT), Pedro Fonseca (PT) 
Pa.Pa.Pa! Ένα πρότζεκτ σε 3 πράξεις: 
Πρώτη πράξη - συναισθηματική αστική χαρτογράφηση - καλλιτεχνική προσέγγιση - προσωρινή 
εγκατάσταση στον Παλιό Σιδηροδρομικό Σταθμό της Ελευσίνας. Μια παραγωγή του οργανισμού από 
την Πορτογαλία 4iS - platform for social innovation μαζί με δύο τοπικούς εταίρους, το Teatro e 
Marionetas de Mandrágora & Colectivo, ac. 
Δεύτερη πράξη - εργαστήριο με θέμα "Αφήγηση και Νέες Τεχνολογίες" με τη Simona Pezzano – 
Παραγωγή από τον Ιταλικό οργανισμό ABCitta σε συνεργασία με τον οργανισμό Il Lazzaretto. 
Τρίτη πράξη - Μια οπτική περιγραφή του πρότζεκτ  Pa.Pa.Pa! στο χώρο της Ελαιουργικής μέσω μιας 
αφηγηματικής έμφασης στη συνεργατική διαδικασία, στις επιπτώσεις και στα αποτελέσματα. 
 
5. Playground | Διαδραστικό Εργαστήριο 
Χώρος εργαστηρίου: Φιλική Φωλιά, Περικλέους 13 & Κοντούλη, 19200 Ελευσίνα 
Ώρες εργαστηρίου: 10:30 και 12:15 
Συντελεστές: Lydia Ashman (UK), Poppy Green (UK), Breg Horemans (BE/NL), Gert-Jan Stam 
(NL/DE), Nafsika Tzanou (GR) 
 
To πρότζεκτ PlayGround είναι ένα διαδραστικό και συμμετοχικό πρότζεκτ παιχνιδιού, παράστασης και 
εκμάθησης, ένα πρότζεκτ όπου ο αγγλικός οργανισμός Bow Arts Education London και ο ολλανδικός 
οργανισμός Dutch art collective TAAT (Theatre in Architecture, Architecture in Theatre) έχουν 
αναπτύξει από κοινού. Το PlayGround σας προσκαλεί στη Φιλική Φωλιά να φτιάξετε όλοι μαζί ένα 
παιχνιδιάρικο περιβάλλον όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να διερευνήσουν πώς μπορούν να 
ενσωματωθούν οι καλλιτεχνικές διεργασίες σε διαφορετικά περιβάλλοντα μάθησης. 
Είναι ανοιχτό σε παιδιά, εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες οι οποίοι καλούνται να οικοδομήσουν ένα 
προσωρινό παιχνιδιάρικο χώρο χρησιμοποιώντας μια ειδικά φτιαγμένη κατασκευή. Στο εργαστήριο 
που θα πραγματοποιηθεί στη Φιλική Φωλιά, οι συμμετέχοντες θα καθοδηγηθούν μέσα από μια 
διαδικασία, καλλιεργώντας την ικανότητά τους να στοχαστούν, να αναρωτηθούν, να παρατηρήσουν 
και να πειραματιστούν. Το PlayGround είναι μια διαδραστική παιδική χαρά που δημιουργείται μέσα 
από μια συμμετοχική διαδικασία, η οποία επιχειρεί να απαντήσει σε έναν επίκαιρο κοινωνικό 
προβληματισμό. Αμφισβητεί το πώς και πού μαθαίνουμε και παίζουμε, και πώς ένα μη-ιεραρχικό 
μοντέλο καλλιτεχνικής παραγωγής μπορεί να λειτουργήσει μέσα από κοινωνικές διεργασίες. Σας 
περιμένουμε! 
 
6. Shipshape | Εργαστήριο 
Χώρος: Ελαιουργείο, Κανελλοπούλου 1Γ, 19200 Ελευσίνα 
Ώρες εργαστηρίου: 10:30 και 12:15 
Συντελεστές: Alina Constantin (DK), Amber Mottram (WAL), Andrew O’Rourke (WAL), Rasmus 
Gonsen (GR) 
 
ShipShape - ένα διαδραστικό παιχνίδι που αφορά την ευαισθητοποίηση σε θέματα σχετικά με τις 
σύγχρονες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, ενθαρρύνοντας το διάλογο και 
δημιουργώντας δυνατότητες για μια θετική αλλαγή.  Γεγονότα ιστορικού και σύγχρονου θαλάσσιου 
εμπορίου, δημιουργούν το πλαίσιο για να εξερευνήσουμε τα ταξίδια ενός παλιού ιστιοφόρου και ενός 
σύγχρονου εμπορικού πλοίου. Τα αντικρουόμενα αυτά ταξίδια θέτουν σύγχρονες κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές προκλήσεις, δημιουργώντας ένα χώρο για παραγωγικό διάλογο. Το εργαστήριο 
απευθύνεται σε συμμετέχοντες ηλικίας 10-14 ετών αλλά και σε δασκάλους. 
 



7. What is Home | Εργαστήριο 
Χώρος εργαστηρίου: Ν.Π.Δ.Δ Π.Α.Κ.Π.Π.Α, Κίμωνος 15 & Παγκάλου, 19200 Ελευσίνα 
Ώρες εργαστηρίου: 10:30 και 12:15 
Συντελεστές: Danila Barone (IT), Cosimo Francavilla (IT), Michalis Kilakos (GR), Antonio Panella 
(IT) 
Ποια είναι ουσιαστικά η αίσθηση του σπιτιού; Οι σκέψεις κάποιου μεταφέρονται αυτόματα στην 
επείγουσα ανθρωπιστική κρίση της μακράς διαρκείας και συνεχιζόμενης κατάστασης των 
προσφύγων. Ωστόσο, η διαδικασία θα μπορούσε να είναι πλήρως εσωστρεφής: μια διανοητική 
διαδικασία, η αναζήτηση μας για έναν εσωτερικό "ουσιαστικό" χώρο μέσα από κινησιακές, 
παραστατικές ή τελετουργικές διαδικασίες, ομαδικές ή ένα-προς-ένα ασκήσεις, αλλά σίγουρα 
σχετίζεται με την αίσθηση του ‘ανήκειν’, μια αίσθηση του τόπου, μια σύμπνοια, μια προσωρινή 
κοινότητα. Το σπίτι είναι το μέρος της ψυχής σου, κάτι στο εσωτερικό του εαυτού σου που σε κάνει να 
γνωρίσεις και να είναι σε θέση να κατανοείς όλους τους ανθρώπους. Στο εργαστήριο που 
πραγματοποιείται στην Ελευσίνα,  οι συμμετέχοντες θα παίξουν, θα ψάξουν και θα μοιραστούν το τι 
σκέφτονται με τους εαυτούς τους και κυρίως με άλλους ανθρώπους. Στο τέλος, οι συμμετέχοντες 
πραγματοποιούν μια παράσταση 30 λεπτών για να ευαισθητοποιήσουν σχετικά με το τι είναι 
πραγματικά το Σπίτι.   
 
 
Για τις δράσεις στην Ελευσίνα: 
Νικολέτα Κοντούλη, info@motusterrae.gr, +30 694 947 3147 
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