
Παρουσίαση του 
Νέου Φωτισμού της Ακρόπολης

ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΓΕΜΑΤΗ ΣΚΟΤΑΔΙ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ, 
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΑΡΑ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟ ΦΩΣ



Το Ίδρυμα Ωνάση, παραμένοντας πιστό στον σκοπό του για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στον πολιτισμό και τη 
δημοκρατία, πήρε τη στρατηγική απόφαση να ενεργήσει ως χορηγός σε μια σειρά έργων με στόχο την αναβάθμιση των 
υποδομών της Ακρόπολης και πιο συγκεκριμένα την αναβάθμιση των φωτιστικών υποδομών στην Ακρόπολη (σε 14 
σημεία) και το φωτισμό για πρώτη φορά 5 νέων σημείων. Το έργο πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, με δωρεά και υλοποίηση από το Ίδρυμα Ωνάση.

Η ιστορία ξεκίνησε όταν 



Πρώτο από τα έργα αυτά ήταν η αναβάθμιση
των φωτιστικών υποδομών με νέας γενιάς, 
υψηλών προδιαγραφών τεχνολογία, πιο φιλική 
προς το περιβάλλον και οικονομικά αποδοτική. 
Παράλληλα, η μετάβαση από τον θερμό στον πιο 
ψυχρό φωτισμό αποτέλεσε μια νέα αισθητική 
πρόταση που ήρθε να αναδείξει εκ νέου τις 
γραμμές και τις σκιάσεις των μνημείων και του 
βράχου. Το έργο πραγματοποιήθηκε από το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με δωρεά 
και υλοποίηση από το Ίδρυμα Ωνάση.

Αναβάθμιση των φωτιστικών υποδομών με νέας γενιάς, 
υψηλών προδιαγραφών τεχνολογία, πιο φιλική προς το 
περιβάλλον και οικονομικά αποδοτική.

Μετάβαση από θερμό σε πιο ψυχρό φωτισμό, μια νέα 
αισθητική πρόταση που ήρθε να αναδείξει εκ νέου τις 
γραμμές και τις σκιάσεις των μνημείων και του βράχου.

Μελέτη & Σχεδιασμός Έργου από τη διεθνούς κύρους και 
βραβευμένη με ΕΜΜΥ σχεδιάστρια φωτισμού, Ελευθερία 
Ντεκώ. 



Όταν το έργο ολοκληρώθηκε έφτασε η ώρα να παραδοθεί στην 
Πολιτεία και στο ευρύ κοινό



Πως να επικοινωνήσεις το έργο εν μέσω πανδημίας…

Με απόλυτο σεβασμό στο Μνημείο και στο συμβολισμό του

Τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα

Διατηρώντας τις ισορροπίες μεταξύ όλων των 
stakeholders

Εμπλέκοντας συναισθηματικά το ευρύ κοινό –
δημιουργώντας αίσθηση προσμονής και 
περηφάνιας



Δημιουργία μίας μοναδικής hybrid εμπειρίας για τα 
διαφορετικά μας κοινά



Η ομάδα μας

STAVROS GASPARATOS

ALEXANDROS MARAGOS

Σχεδιασμός Φωτισμού: 

Σκηνοθεσία: 

Μουσική: 

Σχεδιασμός & Υλοποίηση 
Παραγωγής:



Ένα έργο με πολλές προκλήσεις και τεράστια ευθύνη 

Χρόνος λιγότερο από 23 Ημέρες

Σχεδιασμός βάσει δυναμικών σεναρίων που ανταποκρίνονται στο ευμετάβλητο περιβάλλον της εποχής

Εξέλιξη της πανδημίας και ισχύ διαφορετικών πρωτοκόλλων

Εύρεση Χώρων / Αδειοδοτήσεις

Περιορισμοί λόγω της σημασίας των Μνημείων

Γυρίσματα & Πρόβες σε αντίξοες συνθήκες

Συντονισμός πολλών συνεργατών 



Επίσημη Τελετή Παράδοσης του Έργου 
στο λόφο της Πνύκας (Τηλεσκόπιο Δωρίδη) 

με θέα την Ακρόπολη



με 9 προσκεκλημένους, μεταξύ των οποίων η 
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο 
Πρωθυπουργός και η Υπουργός Πολιτισμού & 
Αθλητισμού

η τελετή ξεκίνησε με ένα video από το making off / 

behind the scenes του σχεδιασμού και της 
τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων και



με ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό & φωτιστικό δρώμενο
(onsite & παράλληλα livestreamed), το οποίο σήμανε 
επίσημα και την μετάβαση από τον παλαιό στο νέο 
φωτισμό





και συνεχίστηκε με τις ομιλίες του Προέδρου του Ιδρύματος 
Ωνάση, της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού και του
Πρωθυπουργού.



Επίσημη Δείπνο στο Διόνυσο 
οι προσκεκλημένοι παρακολούθησαν την Τελετή 

Παράδοσης του Έργου σε livestreaming και το 
οπτικοακουστικό & φωτιστικό δρώμενο ζωντανά



Ζωντανή Μετάδοση της 
Επίσημης Τελετής

Αυτή την Τετάρτη, στις 30 
Σεπτεμβρίου στις 20:00, όπου κι αν 
βρισκόμαστε στο κέντρο της πόλης, 
ανοίγουμε τις κάμερές μας και 
κοιτάμε προς τον Ιερό Βράχο της 
Ακρόπολης, για 4 λεπτά γεμάτα χαρά 
και φως. Η εμπειρία θα είναι ζωντανή 
σε όλον τον κόσμο, μέσα από 
το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση, 

τον ιστότοπο του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και σε 
απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ1. 
Η νυχτερινή ΑΘΗΝΑ αλλάζει, η 
Ακρόπολη εκπέμπει νέο φως.

https://www.youtube.com/watch?v=2_Dd3JBAHv4
https://www.youtube.com/watch?v=2_Dd3JBAHv4
http://digitalculture.gov.gr/


πώς το επικοινωνήσαμε 

SoMe

Αξιοποίηση των 
SoMe για την 
καλλιέργεια 
ενδιαφέροντος 
και δημιουργία 
προσμονής 
μέσα από 
συνεργασίες 
για τη διάχυση 
φωτογραφικού 
υλικού με το 
νέο φωτισμό 
της Ακρόπολης 

Έντυπα & 
Online Μέσα

Below the 

radar 

δημοσιότητα

Instagram 

Influencers 

Συνεργασία με 
mega και micro 

influencers

Πριν 

Δελτίο 
Τύπου

Αρθρογραφία & 
Συνεντεύξεις 

Mε συντελεστές 
του έργου

Κατά τη Διάρκεια & Μετά

Instagram 

Influencers

Μicro-influencers

βρέθηκαν σε 
επιλεγμένα σημεία 
της Αθήνας, 
προκειμένου να 
αποθανατίσουν τη 
στιγμή και να την 
μοιραστούν με το 
κοινό τους

Παραγωγή 
Οπτικοακουστικ
ού & Φωτιστικού 
Δρώμενου σε 
Video 



Τι πετύχαμε

− 50.000 προβολές ζωντανής μετάδοσης

− Το video 4 λεπτών με το οπτικοακουστικό & φωτιστικό δρώμενο του νέου 
φωτισμού της Ακρόπολης ξεπέρασε τις 400.000 προβολές

− 1.093 αναφορές / δημοσιεύματα / ρεπορτάζ σε μέσα εθνικής εμβέλειας 
(Τύπος, διαδίκτυο, τηλεόραση και ραδιόφωνο) καθώς επίσης και σε διεθνή tier-1 

Μέσα (συμπεριλαμβανομένων των Bloomberg, Reuters, Euronews).

− Η αλληλεπίδραση των χρηστών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης έφτασε στα 

35.000 likes και σχόλια

− Το hashtag #acropolislights έγινε το trending topic στην Ελλάδα για 
μια ολόκληρη μέρα

− Πολλαπλές Βραβεύσεις μεταξύ των οποίων IPRA Golden World 

Award for Excellence (GWA) στην κατηγορία «Event Management»

https://www.bloomberg.com/news/videos/2020-10-01/acropolis-gets-new-low-energy-lights-video
https://www.reuters.com/article/us-greece-acropolis/new-acropolis-lighting-system-brightens-athens-eternal-compass-idUSKBN26L3KN
https://www.euronews.com/2020/09/30/greece-s-iconic-monument-the-acropolis-is-to-be-bathed-in-new-light


GREECE’S ICONIC MONUMENT, THE ACROPOLIS IS BATHED IN NEW LIGHT

NEW ACROPOLIS LIGHTING SYSTEM BRIGHTENS ATHENS’ “ETERNAL COMPASS”

Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΕΛΑΜΨΕ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ

ΟΛΑ ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΦΗΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΤΟ ΝΕΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛHΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΛΟΥΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΦΩΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΡΙΧΝΟΝΤΑΣ ΦΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ KAI ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

H ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

NEW ACROPOLIS LIGHTING TO BE UNVEILED WEDNESDAY






