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το συγκεκριμένο concept στο-
χεύει στη δημιουργία ενός ξεχω-

ριστού χώρου, ο οποίος θα έχει τα 
δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
και βασικά στοιχεία φιλοσοφίας από 
την αρχική του αποτύπωση. Επιπλέ-
ον διαθέτει συγκεκριμένους άξονες 
σχεδιασμού και ανάπτυξης, συμβα-
τούς με την ιδιαιτερότητα που πα-
ρουσιάζει το θέμα της Ελληνικής μυ-
θολογίας. 

Η «πρώτη σκέψη» για τη δημιουργία 
του θεματικού πάρκου «Οι 12 Άθλοι 
του Ηρακλή», ξεκινά από την από-
λυτη ανάγκη, η Ελλάδα να δημιουρ-
γήσει τουλάχιστον μια σειρά πάρκων 
παρουσίασης της Ελληνικής Μυθο-
λογίας. Όταν μεγάλα πάρκα και χώ-
ρες και πόλεις του εξωτερικού έχουν 
εκμεταλλευτεί πολλαπλώς την ελκυ-
στικότητα που παρουσιάζει η μυθο-
λογία μας, γίνεται εύκολα κατανοητό 
ότι η λειτουργία στη χώρα μας, ενός 
ποιοτικού χώρου, ανάλογης θεματο-
λογίας, είναι πλέον κάτι περισσότε-
ρο από επιβεβλημένη. 

Οι πρώτες 
σκέψεις… 
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Πρόκειται ουσιαστικά για έναν πολυθεματικό χώρο με 
στοιχεία μοναδικότητας και με βασικό παράγοντα λειτουργίας 
του τη σύνθεση προσαρμοσμένων δράσεων στα πρότυπα
 αντίστοιχων χώρων της Ευρώπης και της Αμερικής. 

Η  πρόταση για τη δημιουργία ενός 
απόλυτα πρωτότυπου και διαδρα-
στικού θεματικού πάρκου «Οι 12 
Άθλοι του Ηρακλή» λαμβάνει 
υπόψη όλα τα συγκριτικά πλεονε-
κτήματα και τις ιδιαιτερότητες της 
Ελλάδας. Συνυπολογίζει τα χαρα-
κτηριστικά της ελληνικής παιδοκε-
ντρικής οικογένειας, τις ανάγκες των 
Ελλήνων και ξένων επισκεπτών και 
τον βαθμό απόδοσης του κάθε επι-
λεγμένου θέματος που παρουσιάζε-
ται.
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Οι επιτυχίες 
συνεχίζονται...

το μεγάλο κενό που είχε διαπιστωθεί στην Ελλάδα 
στον τομέα των θεματικών πάρκων, παρουσιάζει 

έντονα στοιχεία αντιστροφής των αρνητικών δεικτών. 

Καθοριστική συμβολή στη δημιουργία των νέων συν-
θηκών στη χώρα μας έχει η Helexpo σε συνεργασία 
με τη δημιουργική ομάδα Dream Workers και την 
Eksagon Exhibitions, που πρωτοπορούν στον σχε-
διασμό θεματικών πάρκων, με ιδιαίτερη φιλοσοφία και 
συνεχίζουν τη δημιουργία νέου τύπου δράσεων που 
συνδυάζουν την ψυχαγωγία με την εκπαίδευση.  

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί το κατά 
κοινή ομολογία, κορυφαίο ευρωπαϊκό, θεματικό πάρ-
κο το «Εργοστάσιο και Μουσείο Σοκολάτας» που 
λειτούργησε σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Ρώμη με 
ακατάρριπτα ρεκόρ επισκεψιμότητας. Tην ίδια υψηλή 
επιτυχία σημείωσαν και «Οι μυστικοί κόσμοι του 
Ευγένιου Τριβιζά» (σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα) και 
οι «Δεινόσαυροι» (σε Θεσσαλονίκη και προσεχώς 
Αθήνα).

Επιπλέον στον μεγάλο κατάλογο των επιτυχιών είναι 
καταγεγραμμένα τα δύο μεγαλύτερα χριστουγεννιά-
τικα θεματικά πάρκα, ο «Μύλος των Ξωτικών» στα 
Τρίκαλα, και η «Ονειρούπολη Δράμας», καθώς και 
δεκάδες εκθέσεις, μουσεία και μεγάλες διοργανώσεις.

Οι Μυστικοί Κόσμοι του Ευγένιου Τριβιζά

Ο Μύλος των Ξωτικών

Δεινόσαυροι

8



Εργοστάσιο και Μουσείο Σοκολάτας

Ονειρούπολη Δράμας
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Ένα διαφορετικό Θεματικό πάρκο 

σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, «Οι 12 Άθλοι του Ηρα-
κλή» είναι σε διεθνές επίπεδο, μοναδικό υπόδειγμα θε-

ματικού πάρκου στο είδος του. Αποτελεί σύνθεση του συνό-
λου των θεμάτων που άπτονται της ιστορίας του Ηρακλή, με 
επιπλέον πρωτότυπες ιδέες που αναδεικνύουν ολόκληρο 
το φάσμα των μηνυμάτων, των μύθων και των άθλων του. 

Περιλαμβάνει πρωτότυπες ιδέες που σχεδιάστηκαν, 
κατά βάση, για τις ανάγκες της οικογενειακής ψυχαγωγίας 
και των μαθητών, οι οποίες όμως καλύπτουν και τα ενδια-
φέροντα του μεμονωμένου, ενήλικα και ξένου επισκέπτη.

Με τον σχεδιασμό του, το συγκεκριμένο πάρκο ξεπερνά 
το στάδιο της απλής παρουσίασης ονομάτων, εικόνων, 
ιστοριών και σκηνογραφίας και περνάει στη φάση της 
συνεκτικής εμπειρίας. Μικροί και μεγάλοι επισκέπτες θα 
γνωρίσουν και θα «δουν» τον Ηρακλή και τους άθλους 
του, όπως ποτέ μέχρι σήμερα μέσα από τα σχολικά 
τους βιβλία, τα παραμύθια, τα κινούμενα σχέδια, τις 
ταινίες και τα κόμικς.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια βιωματική εμπειρία 
ώστε το κοινό ολοκληρώνοντας την επίσκεψη στο 
θεματικό πάρκο, να έχει έντονη την αίσθηση ότι βί-
ωσε και έμαθε πολλά, ενδιαφέροντα, νέα και σημα-
ντικά πράγματα. 

Από την 
αρχή μέ-
χρι το 
τέλος του 
θεματικού 
πάρκου ο 
επισκέπτης 
θα παρακο-
λουθεί, 
θα αλληλεπι-
δρά 
και θα συμ-
μετέχει 
στους άθλους 
σε χώρους και 
εκθέματα από-
λυτα συνδε-
δεμένα μεταξύ 
τους.
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Το ισχυρότερο brand 
name της Ελλάδας  

Η Ελληνική Μυθολογία αποτέλεσε παγκοσμίως, πηγή έμπνευσης για 
εκατοντάδες συγγραφείς και ιστορικούς, για καλλιτεχνικά αρι-

στουργήματα καθώς και για δεκάδες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές 
παραγωγές.  

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι ο μυθικός 
Ηρακλής που κατατάσσεται ως ένα από τα πιο 
γνωστά και τα μεγαλύτερα brand names του κόσμου!

Πασίγνωστες ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, αμέτρητα εικονογραφημένα 
βιβλία και εκδόσεις, ονόματα εταιριών και αθλητικών συλλόγων είναι 
μόνον η μία πλευρά αυτής της επιχειρηματικότητας που αναπτύχθηκε 
βασισμένη στο όνομά του. Υπάρχει ακόμη ένας μεγάλος αριθμός από 
θεματικά πάρκα, μουσεία και πολιτιστικούς χώρους που αναφέρονται 
στον μύθο που δημιουργεί συνειρμικά το «βαρύ» και πασίγνωστο όνο-
μα του Ηρακλή.
Και αυτά συμβαίνουν στην Αμερική και σε χώρες της Ευρώπης, όπου 
εκεί έχει αναπτυχθεί ήδη μια ολόκληρη βιομηχανία πολιτιστικής και βιο-
μηχανικής  επιχειρηματικότητας, βασισμένη στον Ηρακλή, κάνοντας τη 
μυθολογία πηγή απεριόριστης, νέας μυθοπλασίας και εμπειρίας.
Δεν είναι σίγουρα τυχαίο ότι τη «γνώση» της Ελληνικής Μυθολογίας 
κατέχουν αλλά και διδάσκονται εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρο τον 
κόσμο.  Ταυτόχρονα στη χώρα μας, πέρα από την παρουσία της στη δι-
δακτέα ύλη των σχολικών βιβλίων, αποτελεί και ένα «κλασικό» και αγα-
πημένο εξωσχολικό εγχειρίδιο. 

11



«Οι 12 Άθλοι του Ηρακλή»

αν κάποιος επιχειρούσε μία πρόχει-
ρη «δημοσκόπηση» με το ερώτη-

μα «Ποιοι είναι οι περίφημοι 12 Άθλοι 
του Ηρακλή», το πιο πιθανό (έως και 
σίγουρο) είναι ότι κανείς από τους 
ερωτώμενους δεν θα 
απαριθμούσε σωστά τα 
ονόματα των άθλων. Οι 
περισσότεροι θα στα-
ματούσαν στους 3 έως 4 
άθλους ενώ ελάχιστοι θα 
πλησίαζαν τους 9 έως 10.  

Το συγκεκριμένο θε-
ματικό πάρκο δεν δίνει 
απλά την απάντηση στο 
ερώτημα, αλλά προχωρά 
πολλά βήματα παρακά-
τω. Η ιδιαίτερη «ξενά-
γηση» με ισχυρή δόση 
χιούμορ, αλλά και ο 
έντονα διαδραστικός χαρακτήρας των 
εκθεμάτων οδηγεί τους επισκέπτες σε 
μια απολαυστική εμπειρία ανακάλυψης 
της γνώσης σε συνδυασμό με την κα-
τανόηση των σημαντικών συμβολισμών 
που απορρέουν από τους μύθους της 
μυθολογίας με απλό, εύκολο, ποιοτικό 
και διασκεδαστικό τρόπο.   
Οι επισκέπτες ακολουθούν μια ξεχωρι-
στή «διαδρομή του χρόνου» και ανα-

καλύπτουν με ιδιαίτερο τρόπο όλους 
τους αγαπημένους μύθους.

Ο Ηρακλής με τους άθλους που πέτυχε 
κατάφερε να καθιερωθεί ως ο μεγαλύ-

τερος ήρωας της Αρχαίας 
Ελλάδας, ταυτίζοντας το 
όνομά του με τις έννοι-
ες «πάθος», «δύναμη», 
«ανδρεία», «γενναιότη-
τα». Στο πάρκο παρουσι-
άζονται και άλλες πτυχές 
της ιστορίας του μεγάλου 
ήρωα. 

Ουσιαστικά ο Ηρακλής 
μετά την ολοκλήρωση 
των άθλων του, συνέχι-
σε τα κατορθώματά του 
«εμπλουτίζοντας την αρ-
χαία Ελληνική μυθολογία 

και  τη σύγχρονη ιστορική έρευνα με 
διδαχές και στοιχεία».

Τα παιδιά σχολικής και προσχολικής 
ηλικίας, με διαδραστικά παιχνίδια, σε 
ένα θεματοποιημένο περιβάλλον, γνωρί-
ζουν τους αποσυμβολισμούς μέσα από 
αυτήν τη διαφορετική «ξενάγηση», την 
ελληνική μυθολογία και την καθημερι-
νότητα θεών και ανθρώπων.

Ένα από τα 
σημαντικότερα 
τμήματα της 
Ελληνικής 

Μυθολογίας 
με τους θεούς, 
τους ήρωες και 
τους θρύλους, 

ζωντανεύουν σε 
έναν ιδιαίτερο και 
μοναδικό χώρο. 
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Ο χώρος και τα 
πλεονεκτήματά του

Ο εκθεσιακός χώρος τής ΔΕΘ – Helexpo 
(Θεσσαλονίκη), αποτελεί σίγουρα 

έναν από τους μεγαλύτερους και πιο λει-
τουργικούς  χώρους  εκθέσεων, συνεδρίων 
και εκδηλώσεων στην Ελλάδα. 

Το πάρκο αναπτύσσεται στο «Περίπτερο 1» 
του εκθεσιακού κέντρου, σε 2.000  τ.μ. . Το 
γεγονός ότι στον ίδιο χώρο λειτούργησαν δύο 
από τα κορυφαία και πιο επιτυχημένα, θεμα-
τικά πάρκα της χώρας, το Εργοστάσιο και 
Μουσείο Σοκολάτας και Οι Μυστικοί Κό-
σμοι του Ευγένιου Τριβιζά, προσδίδει ακόμη 
μεγαλύτερη αξία στη δυναμική τής συγκεκριμέ-
νης πρωτοβουλίας.

Τα επιπλέον συγκριτικά πλεονε-
κτήματα του χώρου ενισχύουν την 
αποτελεσματικότητα της δράσης:
•  Άμεση και εύκολη πρόσβαση (βρί-

σκεται στο κέντρο της Θεσσαλο-
νίκης)

•  Εγκαταστάσεις που παρέχουν 
Ασφάλεια

•  Δωρεάν χώροι στάθμευσης   
•  Αναγνωρισιμότητα του χώρου
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Επιστημονική εγκυρότητα 
και χιούμορ

στο πραγματικά μοναδικό project των «12 Άθλων του Ηρακλή» συμμε-
τέχει μια μεγάλη επιστημονική και δημιουργική ομάδα που μέσα από την 

άριστη συνεργασία, έφτασε σε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.  

Την ιστορική και επιστη-
μονική εγκυρότητα επιμε-

λήθηκε η κα Δήμητρα Μήτ-
τα, καθηγήτρια φιλόλογος και 

συνεργάτης του Κέντρου Ελλη-
νικής Γλώσσας σε θέματα αρχαί-

ας ελληνικής μυθολογίας. Αφότου 
ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο 

ΑΠΘ, στη Φιλοσοφική Σχολή, έκα-
νε μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα 

στο ίδιο Πανεπιστήμιο σε θέματα Φι-
λοσοφίας της Μυθολογίας. Είναι καθηγή-

τρια φιλόλογος στο Καλλιτεχνικό Σχολείο 
Θεσσαλονίκης διδάσκουσα σε δημόσιες και 

ιδιωτικές σχολές Θεάτρου (ΚΘΒΕ, Ανώτερη 
Δραματική Σχολή “Άνδρέας Βουτσινάς” κλπ). 

Ανέλαβε επίσης  τη σύνταξη του ηλεκτρονικού 
μυθολογικού λεξικού. Τα αποτελέσματα των ερευ-

νών της εμπεριέχονται σε αυτοτελείς εκδόσεις και 
σε άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς 

τόμους. 
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Τη δική του όμως «πινελιά» 
στα κείμενα πρόσθεσε και ο 

δημοφιλής Γιάννης Σερβετάς, 
γνωστός και πολύ αγαπητός στο 

ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό κοι-
νό κυρίως για το πηγαίο και ευφυ-

ές χιούμορ του. Η δική του «παρέμ-
βαση» πρόσθεσε στην επιστημονική 

εγκυρότητα του σεναρίου του θεματικού 
πάρκου «Οι 12 Άθλοι του Ηρακλή» και 

έντονη δόση χιούμορ. Ο Γιάννης Σερβε-
τάς γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου και 

ζει. Ασχολήθηκε από τις αρχές του 1990 αρ-
χικά με το ραδιόφωνο και στη συνέχεια με την 

τηλεόραση. Ήχος, εικόνα και κείμενο, ή αλλιώς 
ραδιόφωνο, τηλεόραση, συγγραφή, αποτελούν τα 

επαγγελματικά ενδιαφέροντα με τα οποία ασχολεί-
ται ο δημοφιλής Γιάννης με τη χαρακτηριστική φωνή.  

Ευχάριστος και κωμικός χαρακτήρας, φημίζεται για τα 
ανέκδοτά του και τους ρόλους που ενσαρκώνει συχνά –

πυκνά στη δημοφιλή σατιρική εκπομπή «Ράδιο Aρβύλα».  



Η φιλοσοφία 

Η δημιουργία του πάρκου «Οι 12 Άθλοι του 
Ηρακλή» στην Ελλάδα, «ακουμπά» στην  

ανάγκη για ανάπτυξη, ενός μοναδικού, ξεχω-
ριστού και πρωτότυπου χώρου με ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά. 

Η φιλοσοφία του πάρκου έχει συγκε-
κριμένους άξονες σχεδιασμού και 
ανάπτυξης που κατατάσσουν τη συ-
γκεκριμένη ιδέα στα κορυφαία θεμα-
τικά πάρκα της Ευρώπης:  

•  Πρωτοτυπία
•  Ποιοτικό συνδυασμό ψυχαγωγίας και 

εκπαίδευσης
•  Επιστημονική τεκμηρίωση 
•  Χιούμορ 
•  Ανταποδοτικότητα στο κόστος τού ει-

σιτηρίου με δεκάδες δωρεάν παροχές
•  Κάλυψη διαφοροποιημένων αναγκών 

ψυχαγωγίας
•  Ολοκληρωμένη σειρά δραστηριοτήτων 

(φαγητό, δράσεις, παιχνίδι κ.λπ.)
•  Ευδιάκριτο δραματολογικό ιστό 
•  Υψηλή αισθητική
•  Διαδραστικότητα
•  Ασφάλεια
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Η Αισθητική 

Η αισθητική του συγκεκριμένου project αποτελεί τη 
βάση στην οποία θα στηριχτεί η ποιοτική αποτύπωση 
ενός, μοναδικού χώρου οικογενειακής ψυχαγωγίας.

Με τρισδιάστατες κινούμενες κατασκευές 
δημιουργείται το σκηνικό ενός ξεχωριστού 
κόσμου, γεμάτου από οικείους, γνωστούς 
και άγνωστους θρύλους, από ιστορίες 
για παιδιά και ενήλικες, ενός κόσμου μι-
κρού αλλά εντυπωσιακά διαφοροποιη-
μένου από το σήμερα, πλημμυρισμένου 
από άθλους και κατορθώματα από τους 
πιο σπουδαίους ήρωες της ελληνικής 
μυθολογίας.

Με έμφαση στην πρωτοτυπία, το αι-
σθητικό αποτέλεσμα είναι ένα ισχυ-
ρό, συγκριτικό πλεονέκτημα.

Είναι σχεδιασμένο με έντονα και προσεγμένα στοιχεία 
στα οποία κυριαρχούν οι θρύλοι της μυθολογίας με 
πρωτότυπα σκίτσα από σπουδαίους καλλιτέχνες. 
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Ο Μύθος και οι 12 Άθλοι

Η μητέρα του Ηρακλή, η Αλκμήνη, ήταν παντρεμένη 
με τον Αμφιτρύωνα. Ο Δίας ωστόσο παίρνοντας 

τη μορφή του Αμφιτρύωνα κοιμήθηκε με την Αλκμή-
νη. Έτσι τελικά πατέρας του Ηρακλή ήταν ο ολύμπιος 
θεός.

Ως έφηβος προκάλεσε τον πόλεμο μεταξύ της Θήβας 
με το βασίλειο του Ορχομενού. Ως ανταμοιβή για τη 
νίκη του εναντίον του Ορχομενού, πήρε για γυναίκα 
του τη Μεγάρα, κόρη του βασιλιά της Θήβας. Η  Ήρα 
όμως που ζήλευε λόγω του Δία, τον τρέλανε, με αποτέ-
λεσμα να σκοτώσει τη γυναίκα του και τα παιδιά του. 
Όταν συνειδητοποίησε τι έκανε, αποφάσισε να πάει 
στο Μαντείο των Δελφών για να πάρει χρησμό, ώστε 
να μάθει με ποιον τρόπο θα μπορούσε να εξαγνισθεί. 
Σύμφωνα με τον χρησμό, έπρεπε να υπηρετήσει για 
δώδεκα χρόνια τον Ευρυσθέα, βασιλιά της Τίρυνθας, 
και να πραγματοποιήσει τους 12 άθλους που θα του 
πρόσταζε εκείνος.
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ΟΙ 12 ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
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01

Το λιοντάρι 
της Νεμέας
Ο Ηρακλής δεν 
κατάφερε να το 
σκοτώσει με το τόξο 
και το σπαθί του, γι’ 
αυτό και πάλεψε με 
γυμνά χέρια με το 
θηρίο και το έπνιξε. 
Το έγδαρε και 
φόρεσε τη λεοντή.
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Το λιοντάρι 
της Νεμέας
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02

Η Λερναία Ύδρα

Τέρας με πολλά κεφάλια. Κάθε 
φορά που ο Ηρακλής έκοβε 
ένα, φύτρωναν δύο στη θέση 
του. Ο Ηρακλής κατάφερε 
να σκοτώσει το τέρας 
χρησιμοποιώντας 
φωτιά σε κάθε 
κεφάλι που έκοβε,
 με σκοπό να μην 
δημιουργείται 
άλλο.
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03

Το ελάφι  
της Κερύνειας
Το συγκεκριμένο ζώο ήταν 
υπό την προστασία της Αρ-
τέμιδος. Είχε χάλκινα πόδια 
και χρυσά κέρατα. Ήταν 
ταχύτατο και ατίθασο. Ο 
Ηρακλής δεν σκότωσε το 
ελάφι, αφού δεν του είχε ζη-
τήσει κάτι τέτοιο ο βασιλιάς. 
Έπρεπε να βρει ωστόσο ένα 
τέχνασμα για να εκπληρώ-
σει τον άθλο του και να μην 
εξοργίσει την Άρτεμη. Το 
έπιασε, το πήγε στον Ευρυ-
σθέα και του ζήτησε να βγει 
από το παλάτι και να πάρει ο 
ίδιος το ελάφι. Όταν ο Ευ-
ρυσθέας προσπάθησε να το 
πιάσει, ο Ηρακλής το άφησε 
και εκείνο ξέφυγε, τρέχο-
ντας γρήγορα προς την προ-
στάτιδα θεά του.
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Ο Ερυμάνθιος
Κάπρος
Ο Ευρυσθέας ζήτησε το 
αγριογούρουνο ζωντανό.  
Ο Ηρακλής κατάφερε να  
το πιάσει στριμώχνοντάς το 
στο φαράγγι της Φολόης.
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Οι συγκεκριμένοι στάβλοι φιλοξενού-
σαν πάνω από 3000 βόδια και είχαν 
να καθαρισθούν πάρα πολλά χρόνια 
(πολλοί λένε γύρω στα 30 χρόνια). Το 
να τους καθαρίσει κάποιος μέσα σε 
μία μέρα, ήταν πραγματικά άθλος. Ο 
Ηρακλής τους καθάρισε στρέφοντας 
τα νερά του Πηνειού και του Αλφειού 
προς τους στάβλους, παρασέρνοντας 
την κοπριά.

Οι στάβλοι του Αυγεία
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06

Οι Στυμφαλίδες 
Όρνιθες

Ήταν ανθρωποφάγα 
αρπακτικά πουλιά 
με χάλκινα ράμφη, 
νύχια και φτερά, 
και πετούσαν 
σαν σαΐτες. Ήταν 
κρυμμένα στην 
λίμνη Στυμφαλία. 
Ο Ηρακλής 
κατόρθωσε, με 
τη βοήθεια της 
Αθηνάς, να τα κάνει 
να φανερωθούν και 
να τα σκοτώσει με 
τα βέλη του.
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Ο Ευρυσθέας  
ζήτησε τον ταύρο 
ζωντανό.  
Ο Ηρακλής 
αιχμαλώτισε 
τον ταύρο 
χρησιμοποιώντας 
ένα δίχτυ.

Ο ταύρος  
της Κρήτης
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Ανθρωποφάγα άλογα 
που ανήκαν στον 
βασιλιά Διομήδη.  
Ο Ηρακλής κατάφερε 
να τα εξημερώσει 
και να τα πάει στον 
Ευρυσθέα.

Τα άλογα 
του Διομήδη
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09 Δεν είναι σίγουρο πώς κατάφερε να πάρει ο Ηρα-
κλής τη ζώνη της βασίλισσας των Αμαζόνων. Άλλοι 
λένε ότι στη μάχη που έγινε μεταξύ των Αμαζόνων, 
του Ηρακλή και των συντρόφων του, η Ιππολύτη 
βρέθηκε νεκρή και ο Ηρακλής τής πήρε τη ζώνη. 
Άλλοι λένε ότι η Ιππολύτη έδωσε τη ζώνη της με 
αντάλλαγμα την ελευθερία της.

Η ζώνη της Ιππολύτης
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Ο Ηρακλής κατάφερε να σκοτώσει με το ρόπαλό 
του τον Όρθρο, ένα φοβερό σκυλί που τα φύλαγε, 
με τα βέλη του τον Γηρυόνη, τον ιδιοκτήτη τους, και 
τελικά να απαγάγει τα βόδια.

Τα βόδια του Γηρυόνη
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Τα δέντρα τα οποία εί-
χαν τα χρυσά μήλα βρί-
σκονταν στον κήπο των 
θεών, ο οποίος βρισκό-
ταν στη χώρα του Άτ-
λαντα. Οι κόρες του Άτ-
λαντα έκλεβαν όμως τα 
μήλα, γι’ αυτό και η Ήρα 
ανέθεσε τη φύλαξή τους 
στις νύμφες Εσπερίδες 
και στο Λάδωνα, δράκο-
ντα με εκατό κεφάλια. 
Ο Ηρακλής έπεισε τον 
Άτλαντα να του φέρει 
τα μήλα και κατάφερε να 
τον ξεγελάσει για να μην 
μείνει να κρατάει αιώνια 
τη γη και τον ουρανό.

Τα μήλα των 
Εσπερίδων
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Ο Ηρακλής κατάφερε να πιάσει τον σκύλο 
Κέρβερο, που φύλαγε τις πύλες του Κάτω 
Κόσμου και να τον πάει στον Ευρυσθέα.

Ο Κέρβερος



Όλος ο μύθος του Ηρακλή και οι Άθλοι 
του παρουσιάζονται σε διαφορετικές 

αίθουσες σε τρία διαφορετικά τμήματα του 
πάρκου. 

Οι επισκέπτες των «12 Άθλων 
του Ηρακλή», συμμετέχουν 
βιωματικά και με τη  βοήθεια των 
«ξεναγών» και ερμηνευτών, σε ένα 
ανεπανάληπτο ταξίδι στον χρόνο, 
στον χώρο και στην Ελληνική 
Μυθολογία.

ΤΑ βΑΣΙΚa ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
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Όλα ξεκινούν από την πρώτη εικόνα. Η εξω-
τερική όψη είναι σχεδιασμένη για να προκα-

λεί σε μικρούς και μεγάλους την «περιέργεια» να 
πλησιάσουν και να μπουν μέσα στην «εποχή της 
μυθολογίας». 

Η πρόσοψη είναι άριστα, καλλιτεχνικά 
διακοσμημένη, με ιδιαίτερα έντονα, 
αισθητικά στοιχεία που παραπέμπουν 
στους άθλους του Ηρακλή. 

Το ταξίδι τής οικογένειας, των παιδιών και όλων 
των επισκεπτών, ξεκινά με μια σχεδόν «υποχρεωτι-
κή» ανάγκη, για πρώτη αναμνηστική φωτογράφιση 
στην είσοδο του πάρκου.  

Είσοδος - Εξωτερική όψη 
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Στη ρεσεψιόν του πάρκου, γίνεται η υποδοχή 
και η πρώτη ενημέρωση των επισκεπτών. Στα 
ταμεία του πάρκου προσφέρεται όλο το πληρο-
φοριακό και έντυπο υλικό που χρειάζονται όσοι 
ξεκινούν το φανταστικό ταξίδι σε έναν κόσμο 
μυθικό.

Στον χώρο αναμονής κυριαρχούν 
μοναδικά σημεία ατομικής και 
ομαδικής φωτογράφισης.

Ρεσεψιόν 
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Το ταξίδι των επισκεπτών ξεκινάει από ένα εξαιρετικά πρωτότυπο και διαφορετι-
κό Μουσείο που περιλαμβάνει 3 διαφορετικές αίθουσες. 
Στην 1η αίθουσα γίνεται η «γνωριμία» γενικά με τον συναρπαστικό κόσμο της 
Ελληνικής Μυθολογίας. Οι 12 θεοί του Ολύμπου, οι ημίθεοι, οι ήρωες, τα μυθικά 
τέρατα κλπ., δημιουργούν απίστευτες εικόνες στη φαντασία όσων είναι έτοι-
μοι για αυτό το μοναδικό ταξίδι.

Όπως η αρχή του μύθου θέλει τον Ηρακλή να ξεκινάει τη μεγάλη του περι-
πέτεια από τον χρησμό του Μαντείου των Δελφών, έτσι και οι επισκέπτες 
μας αρχίζουν την περιήγησή τους στους 12 Άθλους από την 2η αίθουσα 
του μουσείου, με την Πυθία, στο γνωστότερο μαντείο της Αρχαίας Ελλά-
δας. Μέσα από μια σύντομη διαδρομή και με τη βοήθεια ξεναγών αλλά 
και ενός τεράστιου ανάγλυφου χάρτη, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατό-
τητα να πάρουν στοιχεία απ’ όλη την ιστορική διαδρομή του μυθικού 
ήρωα. Ταυτόχρονα στην ίδια αίθουσα θα γίνει η παρουσίαση της 
γέννησης, της νεότητάς του αλλά και γενικά των πρώτων μύθων-κα-
τορθωμάτων του Ηρακλή (τα φίδια στην κούνια του, ο δρόμος της 
Αρετής και της Κακίας, το λιοντάρι του Κιθαιρώνα, ο γάμος του 
Ηρακλή κλπ). 

Στην 3η αίθουσα γίνεται πλέον η παρουσίαση των 12 Άθλων της 
ενήλικης ζωής του μυθικού ήρωα. Σε μουσειακό περιβάλλον, με 
εικόνες και κείμενα παρουσιάζονται συνοπτικά οι Άθλοι αλλά 
και ο συμβολισμός τού κάθε κατορθώματος του Ηρακλή. 
Κάθε άθλος όμως έχει και το δικό του έκθεμα, με τρισδιά-
στατη παρουσίαση ενός χαρακτηριστικού αντικειμένου, 
διαφορετικού σε κάθε περίπτωση. 

Ένα διαφορετικό Μουσείο 
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Μια διαδρομή εξερεύνησης και ευχάριστου μυ-
στηρίου περιλαμβάνει η περιήγηση στον «σύγ-
χρονο λαβύρινθο» της Αίθουσας των Μύθων. 
Ένας διαφορετικός κόσμος, μυστήριος και ελκυ-
στικός ανοίγεται μπροστά στα μάτια των μικρών 
και μεγάλων επισκεπτών. 

Στο ξεκίνημα της διαδρομής των επισκεπτών πα-
ρουσιάζεται ο πρώτος μεγάλος μύθος… αμέσως 
μετά ο δεύτερος… μετά ο τρίτος… στην κεντρι-
κή και μεγάλη αίθουσα του πάρκου, με κατασκευ-
ές και με τρισδιάστατα ρομποτικά ομοιώματα, με 
ήχους και με κίνηση, κυριαρχούν οι αναπαραστά-
σεις των 12 Άθλων του Ηρακλή. 

Οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται 
με έναν εντυπωσιακό τρόπο 
και βιωματικά. Οι επισκέπτες 
κατακτούν τους μύθους του 
Ηρακλή.

Η Αίθουσα των Μύθων



Η διαδραστικότητα και η συμμετοχή κυρίως των παιδιών είναι απαραίτη-
τα στοιχεία για την πλήρη ανάπτυξη των δράσεων. Στην ειδική αίθουσα 
δράσεων δημιουργείται μια μοναδική ατμόσφαιρα ψυχαγωγικών δραστη-
ριοτήτων. 

Κατασκευές, ομαδικά και ατομικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, κουίζ 
κ.α., κατηγοριοποιημένα για όλες τις ηλικίες, περιμένουν τους επι-
σκέπτες να παίξουν και να δοκιμάσουν τις νέες γνώσεις τους! 

Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους
θα υλοποιούνται καθημερινά και καθ’ 
όλη τη διάρκεια λειτουργίας, δράσεις 
και διαδραστικά προγράμματα.

Η συμμετοχή συνδυάζεται με την εκπαίδευση σε έναν χώρο 
διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Οι δράσεις που θα 
πραγματοποιούνται είναι ελκυστικές, άκρως ενδιαφέρουσες, 
εντυπωσιακές και πρωτότυπες. Η συμμετοχή των παιδιών 
θα επιβραβεύεται με επιπλέον, δωρεάν παροχές
και εκπλήξεις.  

Αίθουσα δράσεων
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Ομαδικές και ατομικές φωτογραφίες σε ένα 
εντυπωσιακό σκηνικό για όλους τους επισκέ-
πτες. Οι πιο αγαπημένοι ήρωες της μυθολο-
γίας, θεοί, ημίθεοι και θνητοί  φωτογραφίζο-
νται μαζί με τους επισκέπτες και τις μεγάλες 
εφευρέσεις τους. 

Η εμπειρία του θεματικού 
πάρκου γίνεται μ’ αυτόν 
τον τρόπο ακόμη πιο 
διασκεδαστική με την 
πρωτότυπη φωτογραφία να 
είναι το καλύτερο αναμνηστικό 
της επίσκεψης.

Αίθουσα Green Box



Σε ειδικά  διαμορφωμένο χώρο στην 
έξοδο του πάρκου, το κοινό μπορεί να 
επισκεφτεί ένα εντυπωσιακό πωλητή-
ριο με εκατοντάδες βασικά αναμνηστι-
κά αλλά και ιδιαίτερα προϊόντα που θα 
παραπέμπουν στη μυθολογία και στους 
άθλους του Ηρακλή.

Βιβλία, παραμύθια, κόμικς, 
dvd, μέχρι διάφορα προϊόντα 
με το λογότυπο του πάρκου, 
αποτελούν ένα πρωτότυπο, 
αναμνηστικό δώρο από την 
επίσκεψη στον χώρο. 

Πωλητήριο

41



Coffee time
Στο καφέ του νέου και μεγάλου θεματικού 
πάρκου, οι επισκέπτες μπορούν να απο-
λαύσουν τον καφέ τους και μεγάλη ποικι-
λία από σοκολάτες, γλυκά ή ένα ελαφρύ 
γεύμα σε ευχάριστο και ήρεμο περιβάλ-
λον. 

Επίσης, μετά από συνεννόηση 
με τη Διεύθυνση αλλά και με 
το Γραφείο Επικοινωνίας του 
πάρκου, στον χώρο μπορούν 
να φιλοξενηθούν ειδικές 
εκδηλώσεις και παιδικά πάρτι.
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Coffee time

Το προσωπικό    

Μια μεγάλη παρέα με πολύ ταλέντο 
και κέφι, καθημερινά ζωντανεύει τους 

ήρωες της Ελληνικής μυθολογίας. 

Νέοι εκπαιδευτικοί, ηθοποιοί, καλλιτέχνες 
και εμψυχωτές, άριστα εκπαιδευμένοι, 
σε διάφορους ρόλους και σε κάθε θέση, 
κερδίζουν το χαμόγελο των επισκεπτών  
και αποτελούν την «ψυχή» του πάρκου και 
την εγγύηση της επιτυχίας.      

43



TarGET Group

το σημαντικότερο κοινό-στόχος του πάρκου είναι πληθυσμιακά τερά-
στιο. Πρόκειται γενικότερα για τις οικογένειες (γονείς ή παππούδες - 

θείους κ.λπ.) και τα παιδιά 4 – 17 ετών (παιδιά προσχολικής και σχολικής 
ηλικίας, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου) και τους συνοδούς τους.

Το εκπαιδευτικό μέρος των δραστηριοτήτων καθιστά το θεματικό πάρκο 
ενδιαφέρον και επιλέξιμο για τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους 
μαθητές, έτσι ώστε να προγραμματίσουν μια επίσκεψη στο πλαίσιο των 
πολιτιστικών και εκπαιδευτικών τους εκδρομών και περιπάτων.

Βασικός στόχος παραμένει η ποιοτική αξιοποίηση της σχολικής επίσκε-
ψης. Το όραμα ενός τέτοιου χώρου πέρα από την ελκυστικότητα του 
θέματος, στηρίζεται κυρίως στη διαδραστικότητα και είναι επόμενο να 
συνδεθεί άμεσα με επισκέψεις σχολείων, επιπλέον και λόγω της ξεκάθα-
ρης εκπαιδευτικής του θεματολογίας. 

Σχολεία (όλων των βαθμίδων  
εκπαίδευσης)
Ελεύθεροι επισκέπτες (οικογένειες 
και επισκέπτες όλων των ηλικιών)
Ξένοι τουρίστες
Φροντιστήρια

Σύλλογοι
Οργανωμένες ομάδες 
(πρόσκοποι, ΣΕΟ, αθλητικές 
ακαδημίες, πολιτιστικοί
σύλλογοι κ.λπ.)
Οργανωμένα από τουριστικά  
γραφεία groups
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www.dream-workers.gr

Τηλέφωνο: +30 2310 291270 & +30 2310 291263

email: info@dream-workers.gr



Οι 12 Άθλοι
του Ηρακλή
Μυθολογικο θεΜατικο 

Παρκο – Μουσειο


