Αµφιθέατρο Στερεοσκοπικών Προβολών
Οδοιπορικό στο Άγιο Όρος
Ζήστε τη χιλιόχρονη Μοναστική Πολιτεία µε την αδιάσπαστη από τον 10ο αιώνα ιστορική συνέχεια. Στο Περιβόλι
της Παναγίας, όπου επικρατεί η γαλήνη και η λήθη των
εγκοσµίων, ο άνθρωπος οδηγείται στην ψυχική αγαλλίαση
και την πνευµατική ανάταση. Ο ήχος των σηµάντρων µέσα
από το θρόισµα του ανέµου στα δέντρα, τα κύµατα που
δέρνουν τις απόκρηµνες ακτές, το άκουσµα των ανόθευτων Βυζαντινών ύµνων, δηµιουργούν τη µοναδικότητα που
αναζητά η ψυχή.

Ένα µαγικό εντυπωσιακό τρισδιάστατο ταξίδι στα
άδυτα του Αγίου Όρους. Μια 3D
3D παρουσίαση του µοναστικού χώρου και τρόπου ζωής.
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Θαλασσόκοσµος
Αισθανθείτε τη µαγεία των τσιπούρων και των συναγρίδων
που κολυµπούν ανάµεσα σας και τα σαλάχια που περνούν
από πάνω σας, µην ξεχαστείτε όµως και αγγίξετε τις σµέρνες.
Προσπαθήστε να πιάσετε τους τεράστιους ροφούς και τους
τόνους, αλλά κρυφτείτε από τους επικίνδυνους καρχαρίες που
ψάχνουν για τη λεία τους. Απολαύστε τις µέδουσες σε ένα
µαγικό χορό και τα τροπικά φανταχτερά ψαράκια σε µια φανταστική παρέλαση.
Η τρισδιάστατη αυτή βιντεοταινία, που προβάλλεται αποκλειστικά στην Ιερισσό Χαλκιδικής, είναι γυρισµένη στο ενυδρείο
Θαλασσόκοσµος Ηρακλείου Κρήτης – www.cretaquarium.gr.
(22’ Παραγωγή Κέντρου Πολιτισµού 2009)

Μύθοι του Αισώπου
Η ιστορία περιλαµβάνει δύο µύθους, τον Τζίτζικα και το Μέρµηγκα και το Λαγό και τη Χελώνα.
Είναι ο µύθος του ακούραστου µυρµηγκιού που δουλεύει όλο
το καλοκαίρι προνοητικά για να έχει φαγητό και στέγη το χειµώνα και του τεµπέλη τζίτζικα που δε νοιάζεται για τίποτα.
Στο δεύτερο µύθο η γέρικη χελώνα κερδίζει σε αγώνα δρόµου
το γρήγορο, αλλά περήφανο λαγό δείχνοντάς µας ότι δεν αρκεί να καυχιέσαι για κάτι, αλλά και να προσπαθείς να το πετύχεις. (40’ Ψηφιακή Παραγωγή 2009)

Aesop’ s Fables

Journey to Mount Athos

The story consists of 2 fables: The Ant and the Cricket
and the Hare and Tortoise.

A magical and impressive 3D journey through the sanctuary
of Mount Athos. A presentation of the monastic way of life.
Experience the 1000 year old history of the Monastic Republic which still continues until today. In the Holy Virgin’s garden
peace and solitude help one’s soul revive. The sound of the
bells, the rustling of the leaves, the Byzantine chimes create
the uniqueness a soul needs to relax.

The first is the story of the workaholic ant tirelessly
working all year round in order to collect food and shelter for the winter and the lazy cricket carelessly sitting
around and teasing the busy ant. The second is the
story of the old and slow tortoise winning the race
against the smart and fast hare. This is a lesson for
those who think they can tease the more fragile teaching us that those who give it their best always
come out winners at the end. (40’ Production 2009)

This stereoscopic journey presents Ecumenicalism and the
everlasting Orthodox meaning. Major goal of this effort is to
show the outside world the cultural and religious heritage of
Mount Athos and mainly to women who cannot visit due to
the “Avaton” Rule which forbids them to live this magical experience.

Μ’ αυτό το στερεοσκοπικό οδοιπορικό αναδεικνύεται η
Οικουµενικότητα και το διαχρονικό µήνυµα, που η Κιβωτός
της Ορθοδοξίας εκπέµπει. Σκοπός είναι να προβληθεί η
Πολιτιστική και Θρησκευτική κληρονοµιά του Άθω σε όλο
τον κόσµο και κυρίως στις γυναίκες, που λόγω του
«Άβατου» δεν είναι δυνατόν να ζήσουν τη θαυµαστή
πραγµατικότητα.
Είναι µια στερεοσκοπική παρουσίαση του Αγίου Όρους
που συνδυάζει πληροφορίες για τη Βυζαντινή αρχιτεκτονική, τον τρόπο ζωής των Μοναχών, αλλά και για το φυσικό
πλούτο της χερσονήσου του Άθω (30’ Παραγωγή Κέντρου
Πολιτισµού 2006).

3D Theatre

Virtually visit Mount Athos, admire the Byzantine architecture
and enter the churches and the “Trapezas”, the place where
monks eat. Then, after wandering around the natural wealth
of the Athos peninsula, come back out into our world again…
(30’ Production: Cultural Centre 2006)
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SeaWorld
Feel the magic of the giltheads and the sea breams
swimming beside you and the sting rays passing
above you. Beware though! Don’t touch the eels. Try
catching the huge blackfish and the tunas, but hide
from the dangerous sharks searching for their prey.
Enjoy the magical dance of the jelly fish and the sparking tropical fish parading around.
This 3D video, which is shown exclusively in Ierissos,
was filmed on base at the “Cretaquarium” in Heraklio
Crete – www.cretaquarium.gr. (22’ Production: Cultural
Centre 2009)

CULTURAL CENTRE–

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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STAGIRA - AKANTHOS

BEACH BAR
SUMMER KOZI

Το Κέντρο Πολιτισµού διαθέτει εκθεσιακό χώρο 253 τµ.
Που φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις του Αγίου Όρους και
έργων Τέχνης. Θαυµάστε αγιογραφίες διαφόρων τεχνοτροπιών και έργα ζωγραφικής σε διάφορα υλικά. Επίσης, φιλοξενούνται έργα ξυλογλυπτικής.

Ierissos - Tel: 23770 21130
www.ierissos.gr - info@ierissos.gr

Εκθεσιακός Χώρος

Ιερισσός Χαλκιδικής 6945254905
www.halkidikinet.gr/kozi

Το αµφιθέατρο είναι χωρητικότητας 78 θέσεων και η
οθόνη είναι κυλινδρική επιφάνειας 50τµ. Για την προβολή χρησιµοποιούνται 4 προβολικά συστήµατα που προβάλλουν ταυτόχρονα, για να δηµιουργήσουν το εξαιρετικό αποτέλεσµα. Ο θεατής έχει την αίσθηση ότι είναι παρών σε ότι διαδραµατίζεται µπροστά του φορώντας τα
ειδικά γυαλιά.

Here you will find the first 3D Digital High Definition
Theatre in Greece, which operates since 2004.

Άλσος Αριστοτέλη

∆ιαθέτει το πρώτο αµφιθέατρο ψηφιακών τρισδιάστατων
προβολών video υψηλής ευκρίνειας (HD) στην Ελλάδα
και λειτουργεί από το 2004.

The Cultural Centre is an innovative way of showing the
cultural tradition not only of the Stagira-Akanthos region
but also of Mount Athos using digital technology.

Παραµυθοχώρα

Το Κέντρο Πολιτισµού είναι ένας καινοτόµος τρόπος
προβολής της Πολιτιστικής Παράδοσης της περιοχής και
του Αγίου Όρους, µε τις δυνατότητες που δίνει η ψηφιακή τεχνολογία.

The Theatre can hold up to 78 people and has a 50m2
curved screen. For screening 4 projectors operate simultaneously in order to create an exceptional result. The spectator feels that he is present in what is being shown in front
of him while wearing the special glasses.

Exhibition Hall
The Cultural Centre offers a space of 253 m2 in which one
may visit and see periodic exhibitions from Mount Athos
and various works of art. Admire paintings on many different materials. Moreover, the centre hosts religious and
woodcut icons.

