
Τα Νέα του Μήνα 
Ιούλιος 2014 

Καλοκαιρινά βράδια  
στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
Σε έναν χώρο συμβολικό στο κέντρο της  
πόλης, στον εξωτερικό χώρο του Εθνικού  
Αρχαιολογικού Μουσείου, ο Οργανισμός 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας με 
την πολύτιμη συνεργασία και υποστήριξη 
του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου,  
διοργανώνει από 16 έως 23 Ιουλίου ένα  
καλοκαιρινό επταήμερο με μουσική, παιδικό 
θέατρο και προβολές. 
Στόχος του Οργανισμού είναι να αναδείξει τη 
συγκεκριμένη περιοχή της πόλης μας, να της  
δώσει ζωή και να την καταστήσει σημείο 
αναφοράς πολιτισμού όπως της αξίζει, με τη 
συμμετοχή των κατοίκων και των επισκεπτών 
της πόλης. 
Τετάρτη 16 Ιουλίου  
Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών   
"Μουσικές Κινηματογραφικές Στιγμές" 
Mουσική από ταινίες-σταθμούς στην ιστορία 
της 7ης τέχνης, κάτω από τον καλοκαιρινό 
ουρανό της Αθήνας 
Μουσική διεύθυνση: Δημήτριος Μίχας 
Πέμπτη 17 Ιουλίου  
Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής 
"Δημιουργίες Ελλήνων Συνθετών" 
 Ένα νοσταλγικό μουσικό ταξίδι με τραγούδια 
των Μ. Χατζιδάκι, Μ. Θεοδωράκη, Β. Τσιτσά-
νη και Μ. Λοΐζου 
Ερμηνεύουν: Μανώλης Σκουλάς, Δώρα  
Λουΐζου. Διεύθυνση Ορχήστρας: Χρήστος  
Χαλκιάς 

Παρασκευή 18 Ιουλίου 
"Η μαγική σοφίτα". Παιδική διαδραστική 
παράσταση με  ζωντανή μουσική για παιδιά 
3 έως 9 ετών από τον καλλιτεχνικό οργανι-
σμό Μορφές Έκφρασης  
Δευτέρα 21 Ιουλίου   
"Δον Κιχώτης".  Παιδική παράσταση με την 
υποστήριξη του Ινστιτούτου Θερβάντες από 
την παιδική σκηνή «Μαγικές Σβούρες» 
Τρίτη 22 Ιουλίου 
Προβολή της κινηματογραφικής ταινίας 
"Ξαφνικά πέρυσι το καλοκαίρι" στο πλαίσιο 
του 4ου Athens Open Air Film Festival, με την 
υποστήριξη της Πρεσβείας των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα 
Τετάρτη 23 Ιουλίου 
"Athens Big Band presents the Swing Era"  
Η Big Band αναβιώνει τη χρυσή εποχή του 

swing. Αυτή τη χορευτική διάσταση της μου-
σικής θα αναδείξουν οι Athens Lindy Hop 
μέσα από εντυπωσιακές φιγούρες και  
ευφάνταστες  Χορογραφίες 
Διεύθυνση Ορχήστρας: Μάνος Θεοδοσάκης  
Πέμπτη 24 Ιουλίου 
"Ο Καραγκιόζης Ναυαγός και το Ναυάγιο 
των Αντικυθήρων" από το Θέατρο Σκιών  
"Χαρίδημος" 
 
Ώρα έναρξης: 21.00 
* Είσοδος ελεύθερη 
Πληροφορίες: 210 5284800 
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* Σας ενημερώνουμε ότι φέτος δεν θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις στο Θέατρο του Αττικού Άλσους, 
λόγω της μη παραχωρήσεώς του από την Περιφέρεια Αττικής. 



La Traviata @ Τεχνόπολη 
18 & 19 Ιουλίου 

Με τη Συμφωνική Ορχήστρα & τη Χορωδία  

του Δήμου Αθηναίων  

Η Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρ-
ντι, η τραγική μοίρα ενός έρωτα, 
αναβιώνει στην κεντρική σκηνή 
της Τεχνόπολης στις 18 και 19 
Ιουλίου.   
 
Η Τραβιάτα του Βέρντι είναι μια 
από τις πιο δημοφιλείς όπερες 
παγκοσμίως. Η Τραβιάτα ‒ δηλα-
δή η Παραστρατημένη ‒ βασίζε-
ται σε ποιητικό κείμενο του 
Φραντσέσκο Μαρία Πιάβε που 
με τη σειρά του στηρίζεται στο 

έργο «Η Κυρία με τις Καμέλιες» του 
Αλέξανδρου Δουμά. Αφορά την ιστορί-
α της Μαρί Ντυπλεσσί, διάσημης εταί-
ρας της παρισινής κοινωνίας, την  
οποία γνώριζε καλά ο συγγραφέας.  
Η όπερα περιγράφει τον έρωτα μιας 
εταίρας με γόνο καλής οικογένειας του 
Παρισιού. Η σχέση προκαλεί την αντί-
δραση της οικογένειας του νέου, το 
ζευγάρι χωρίζει και ξανασυναντιέται 
λίγο πριν το θάνατο της κοπέλας.  
 
Η εμβληματική όπερα του Βέρντι  
παρουσιάζεται από τη Συμφωνική  
Ορχήστρα και τη Χορωδία του Δήμου 
Αθηναίων σε συνεργασία με διακε-
κριμένους λυρικούς καλλιτέχνες.  
Συνδιοργάνωση: Τεχνόπολις &  

Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & 
Νεολαίας Δήμου Αθηναίων 
 
Info: 
«Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων  
Πειραιώς 100, Γκάζι, 210 3475518 
Ώρα έναρξης: 9μ.μ. 
Τιμές εισιτηρίων: 8€ προπώληση, 10€ 
γενική είσοδος  
6€ για φοιτητές και ανέργους – με την 
επίδειξη της κάρτας  
 
Προπώληση εισιτηρίων:  viva.gr,  
Public, Βιβλιοπωλεία Παπασωτηρίου, 
Seven Spots, Βιβλιοπωλείο IANOS 
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Το αγαπημένο μας Εργαστήρι Ελληνικής 
Μουσικής τον Ιούλιο “βγαίνει” στις γειτο-

νιές της Αθή-
νας με λαϊκά 
και έντεχνα 
Τραγούδια 
που αγαπά-
με και  
τραγουδάμε 

διακεκριμένων Ελλήνων δημιουργών, 
ερμηνευμένα από τους Μανώλη  
Σκουλά και Δώρα Λουϊζου.  
Μουσική διεύθυνση: Χρήστος Χαλκιάς 
Την Τρίτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στην 
Πλατεία Αγίας Αικατερίνης στα Κάτω  
Πετράλωνα, την Τετάρτη 9 Ιουλίου 
στην Πλατεία Μεσολογγίου στο Παγκράτι 
και την Πέμπτη 10 Ιουλίου στην Πλατεία 
Αγίου Θωμά Αμπελοκήπων. 
΄Ωρα έναρξης: 8.30μ.μ. 
Το Σάββατο 12 Ιουλίου, στις 8.30μ.μ. η 
Χορωδία του Δήμου Αθηναίων τιμά τον 

ιδρυτή του Ιωνικού Κέντρου Ισίδωρο  
Κιολέογλου με τη συναυλία Χάρτινο το 
φεγγαράκι, στο Ιωνικό Κέντρο (Λυσίου 11, 
Πλάκα). 
Διεύθυνση Χορωδίας: Σταύρος Μπερής 
Λίγο αργότερα την ίδια μέρα, στις 9μ.μ., 
κάτω από το ολόγιομο φεγγάρι του Ιουλί-
ου, στο προαύλιο του Κέντρου Τεχνών στο 
Πάρκο Ελευθερίας, η Φιλαρμονική  

Ορχήστρα 
Πνευστών θα 
μας ταξιδέψει 
με Μουσική 
από τον Παγκό-
σμιο Κινηματο-
γράφο.  

Ελάτε να θυμηθούμε αξέχαστες μελωδίες 
από ταινίες που έχουν σημαδέψει την 7η 
τέχνη και να αφεθούμε στη μαγεία του 
καλοκαιριού και της μουσικής. 
Μουσική διεύθυνση: Δημήτριος Μίχας 
 

Αυλαία για τα  μουσικά ταξίδια του  
Ιουλίου, την 
Πέμπτη 24.7 
στις 9μ.μ. στο 
Κέντρο  
Τεχνών στο 
Πάρκο Ελευ-
θερίας με το Gala Mozart. Η Συμφωνική 
Ορχήστρα κλείνει την καλλιτεχνική περίο-
δο 2013-2014 παρουσιάζοντας ένα πρό-
γραμμα αφιερωμένο σε έναν από τους 
μεγαλύτερους συνθέτες της κλασικής επο-
χής: τον Wolfgang Amadeus Mozart. 
Σολίστ: Magdalena Mala (σοπράνο),  
Αγγελίνα Γεωργιάδη (βιολί) 
Μουσική διεύθυνση: Γεώργιος Γαλάνης 
 
* Η είσοδος για όλες τις συναυλίες είναι 
ελεύθερη 

Μουσικές περιπλανήσεις του Ιουλίου... 



Τρίτο  Masterclass  
Διεύθυνσης Ορχήστρας  

Μια προσφορά στους νέους Έλληνες μαέστρους σε 

διδασκαλία Μιχάλη Οικονόμου 

Μετά την επιτυχία που  

σημείωσαν τα δύο προηγούμενα 

masterclass ο Οργανισμός Πολιτι-

σμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

προσφέρει στους νέους Έλληνες 

μαέστρους τη δυνατότητα συμ-

μετοχής στο Γ’ Πανελλήνιο mas-

terclass διεύθυνσης ορχήστρας 

με τη Συμφωνική Ορχήστρα του 

Δήμου Αθηναίων.  

Το σεμινάριο θα πραγματοποιη-

θεί στην Αθήνα από 25-30 Αυ-

γούστου 2014, υπό τη διεύθυνση 

του διακεκριμένου αρχιμουσι-

κού Μιχάλη Οικονόμου. Θα 

λειτουργήσουν δύο τμήματα: 

τμήμα αρχάριων υπό τη διδα-

σκαλία της μαέστρου και μου-

σικολόγου Αθανασίας Κυριακί-

δου και τμήμα προχωρημένων. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 

όσοι έχουν γεννηθεί από το 

1979 και μετά.  

Στο σεμινάριο δεν υπάρχουν 

δίδακτρα και η επιλογή των 

σπουδαστών που θα διευθύ-

νουν στην τελική συναυλία θα 

γίνει κατά τη διάρκεια των μα-

θημάτων και των προβών, κα-

τόπιν μυστικής ψηφοφορίας 

των μελών της ορχήστρας. Η 

συναυλία θα πραγματοποιηθεί 

στο προαύλιο του Κέντρου Τε-

χνών (Πάρκο Ελευθερίας) στις 

29 Αυγούστου και θα είναι 

ανοιχτή στο κοινό όπως επίσης 

όλα τα μαθήματα και οι πρό-

βες. 

Συμμετοχές: έως 15 Αυγούστου  

Η λίστα των μελών και το πλή-

ρες πρόγραμμα του σεμιναρίου 

θα ανακοινωθούν στις 18 Αυ-

γούστου 2014. 

Δείτε όλες τις πληροφορίες για 

τη συμμετοχή σας στο  http://

www.opanda.gr/?p=3518 

«Κάνε τη διαφορά. 
Μίλα ΤΩΡΑ!» 

Οι νέοι της Αθήνας  

πατάνε Γκάζι… ενάντια 

στην ενδοσχολική βία  

Με το σύνθημα «Κάνε τη δια-

φορά. Μίλα ΤΩΡΑ!» οι νέοι της 

πρωτεύουσας συμμετέχουν στο 

6ο Athens School Festival 2014 

και με τα τραγούδια τους στέκο-

νται ενάντια στο φαινόμενο των 

καιρών, στο Bullying,  στέλνο-

ντας το δικό τους μήνυμα ενά-

ντια στο σχολικό εκφοβισμό και 

την ενδοσχολική βία. 

22 σχολικές και φοιτητικές  

μπάντες ανεβαίνουν φέτος στο 

stage της "Τεχνοπολις" στο 

Γκάζι χαρίζοντας μας ένα full 

power music διήμερο, την Πα-

ρασκευή 4 και το Σάββατο 5 

Ιουλίου. Μαζί τους τα Ημισκού-

μπρια (4/7) και ο Ρους (5/7), 

που στηρίζουν αφιλοκερδώς με 

την παρουσία και τα τραγούδια 

τους την εκδήλωση, αλλά και τις 

μπάντες. 

Το φετινό φεστιβάλ πραγματο-

ποιείται σε συνεργασία με το 

YouSmile.gr, τη διαδικτυακή 

πλατφόρμα εκπαίδευσης και 

ενημέρωσης του Οργανισμού 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού». 

Οργάνωση: Οργανισμός Πολιτι-

σμού, Αθλητισμού & Νεολαίας 

και «Τεχνόπολις» Δήμου Αθη-

ναίων. 

΄Ωρα έναρξης: 7μ.μ. 
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Ο Οργανισμός Πολιτι-
σμού, Αθλητισμού & 
Νεολαίας στο πλαίσιο 
των πολι-
τιστικών 
του δρά-
σεων στο 
κέντρο 
της πό-
λης, που 
σκοπό 
έχουν 
την τό-
νωση και αναβάθμιση 
περιοχών όπως το 
Μεταξουργείο, διορ-
γανώνει μαζί με το 
Θέατρο Μεταξουρ-
γείο, εκδηλώσεις για 
μικρούς και μεγά-
λους, με την ευκαιρία 

συμπλήρωσης 15 χρό-
νων λειτουργίας του 
θεάτρου. 

Οι εκδηλώσεις θα 
πραγματοποιη-
θούν από 1η έως 
20 Ιουλίου στον 
πεζόδρομο μπρο-
στά στο Θέατρο 
Μεταξουργείο, 
Ακαδήμου 14 στον 
Κεραμεικό, στην 
πλατεία Αυδή.  

Οι εκδηλώσεις περι-
λαμβάνουν προβολές 
ταινιών, ανάγνωση 
παραμυθιών και μου-
σικές παραστάσεις. 
Ώρα έναρξης: 9μ.μ. 
 
*Είσοδος  ελεύθερη 

Εκδηλώσεις  

στο Μεταξουργείο 
Open Air Film Festival 

Συνεχίζεται έως και το 
Σεπτέμβριο η αγαπημέ-
νη καλοκαιρινή από-
δραση στην πόλη, το 
Athens Open Air Film 
Festival, αποκαλύπτο-
ντας, μέσω 
της κινημα-
τογραφικής 
ματιάς, 
κρυμμένες  
οάσεις της  
πόλης. 
Ιδιαίτερης ομορφιάς 
χώροι της Αθήνας, αλλά 
και των ευρύτερων πε-
ριοχών της πόλης, μετα-
τρέπονται σε υπαίθριες 
αίθουσες προβολής, με 
ελεύθερη είσοδο, συν-
δυάζοντας την ομορφιά 
του αστικού τοπίου με 
αριστουργήματα της 

7ης τέχνης, τόσο κλασι-
κά όσο και σύγχρονα.  
Μεγάλες πρεμιέρες, 
σπάνια κλασσικά αρι-
στουργήματα, μερικά 
από τα διαμάντια του 

ελληνικού 
κινηματο-
γράφου και 
πρωτότυ-
πες μουσι-
κές εκδη-
λώσεις 

συνθέτουν τη μεγαλύτε-
ρη υπαίθρια γιορτή της 
Αθήνας. 
 
Ώρα έναρξης  
προβολών: 9μ.μ. 
 
Δείτε το αναλυτικό  
πρόγραμμα στο  
http://goo.gl/qtiaJa 

http://www.opanda.gr/?p=3518
http://www.opanda.gr/?p=3518
http://www.opanda.gr/?p=3518
http://goo.gl/qtiaJa


eXploding  
Δυναμιτίζοντας την Εικόνα 

Η γενιά του ‘80 στο προσκήνιο… 

Τέταρτη έκθεση: Σπυριδούλα Πολίτη 

Το eXploding – Δυναμιτίζο-
ντας την Εικόνα είναι ένα 
εικαστικό πρόγραμμα που 
οργανώνει ο Οργανισμός στο 
Κέντρο Τεχνών στο Πάρκο   
Ελευθερίας, όπου δέκα εικα-
στικοί της γενιάς του ΄80, 
δάσκαλοι και διεθνείς προ-
σωπικότητες παρουσιάζουν 
την οπτική πολυπλοκότητα 
των προτάσεών τους.  
Η τέταρτη έκθεση του  

Προγράμματος, «Back to the Ma-
trix» της ζωγράφου Σπυριδούλας 
Πολίτη, θα πραγματοποιηθεί έως 
20 Ιουλίου 2014.  
 
Η Σπυριδούλα Πολίτη, αποτελεί μια 
από τις σημαντικότερες παρουσίες 
στα εικαστικά τεκταινόμενα της 
μεταπολίτευσης, με σπουδές στην 
Α.Σ.Κ.Τ. στο εργαστήριο του Ν. Κεσ-
σανλή. Έχει υλοποιήσει 8 ατομικές 
και συμμετάσχει σε πλήθος ομαδι-
κών εκθέσεων στην Ελλάδα, στην 
Ευρώπη και στις Η.Π.Α. και είναι 
ιδρυτικό μέλος της εικαστικής ομά-
δας «INDOORS». Έργα της βρίσκο-
νται σε ιδιωτικές συλλογές, Μου-

σεία και Τράπεζες. 
Την επιμέλεια του προγράμματος 
eXploding έχει η Ρεγγίνα Αργυράκη. 
Συνεπιμελητές: Βασίλης Γκοιμήσης, 
Άννα Ντινοπούλου, Δρ Ηλίας Κορο-
μηλάς. 
 
Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων: 
Βασ. Σοφίας, Πάρκο Ελευθερίας, 
τηλ.: 210 72 24 028  
Στάση ΜΕΤΡΟ: Μέγαρο Μουσικής                                             
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη  – Σάββατο:  
10.00 –20.00, Κυριακή  10.00 – 
14.00 
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Καλοκαιρινό Camp 
Συνεχίζονται οι εγγραφές για την 3η περίοδο 

Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται η λει-
τουργία του θερινού αθλητικού και ψυχα-
γωγικού camp  
του  Οργανι-
σμού και για 
τον μήνα Ιού-
λιο, προσφέ-
ροντας διέξο-
δο στα παιδιά 
κατά την περί-
οδο των καλο-
καιρινών δια-
κοπών τους, προσθέτοντας μία διαφορετι-
κή νότα στην καθημερινότητά τους με 
αντικειμενικό στόχο την στήριξη των ερ-
γαζόμενων γονέων. 
Το πρόγραμμα εκπονείται υπό την επίβλε-

ψη έμπειρων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής 
και λοιπού Καλλιτεχνικού Προσωπικού, 

διατηρώντας υψηλή ποιότητα 
παρεχομένων υπηρεσιών.  
Διεξάγεται στα Αθλητικά Κέ-
ντρα: 1) Ρουφ (324 Α.Κ. – Πει-
ραιώς και Εχελιδών) και 2) 
Γουδή (Κανελλοπούλου και 
Κοκκινοπούλου 5) και ώρες 
07:30π.μ. έως 16:30μ.μ 
Η 3η περίοδος ξεκινάει στις 
14 Ιουλίου έως τις 25 Ιουλίου. 

 
Για εγγραφές και πληροφορίες επισκε-
φτείτε την ιστοσελίδα του ΟΠΑΝΔΑ 
www.opanda.gr ή καλέστε στα  
τηλέφωνα 210 5284873, 874 

Τα παιδιά παίζουν μπάσκετ! 

Τουρνουά μπάσκετ 
με τη συμμετοχή  
παιδικών 
ομάδων της 
Αθήνας θα 
πραγματο-
ποιήσει ο 
Οργανισμός 
Πολιτισμού, 
Αθλητισμού 
& Νεολαίας 
την Τετάρτη 9 Ιουλίου 
στις 19.00, στο 401ο 
Ανοιχτό Αθλητικό 
Κέντρο της Αθήνας, 
στον Κολωνό 
(Λένορμαν & Αλεξάν-
δρειας). 
Στους αγώνες θα λά-
βουν μέρος τα σωμα-

τεία, τα οποία δρα-
στηριοποιούνται στο 

Δήμο Αθηναί-
ων,   
Ιάσων Κολω-
νού,  
Α.Ο. Τρίτων, 
Ορφέας Πατη-
σίων και  
Αναγέννηση 
Πετραλώνων. 

Οι αγώνες θα διεξα-
χθούν στο πλαίσιο 
της ανακατασκευής 
του συγκριμένου Α-
θλητικού Κέντρου, 
που ολοκληρώθηκε 
με την ευγενική χορη-
γία της εταιρείας  
ARTUME A.E. 
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Το newsletter είναι μηνιαία έκδοση του Τμήματος Προβολής & Επικοινωνίας  του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. 
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