
Ζήσε τον Κήπο & τα Πάρκα αλλιώς! 
Πρόγραμμα εκδηλώσεων 

 
Εθνικός Κήπος |14/6-7/7 
 
Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019  
11.00 Στρογγυλό κιόσκι 

Athens Garden Festival  

To φεστιβάλ, που γεννήθηκε στους κήπους της Αθήνας και τίμησε από το 2013 μέχρι σήμερα τον 

Εθνικό κήπο, ανοίγει κι άλλο την βεντάλια του και μετουσιώνεται σε ένα διαγωνιστικό φεστιβάλ 

μικρών μουσικών συνόλων με μελωδίες από την παγκόσμια ανθολογία της κλασσικής, ρομαντικής, 

ιμπρεσσιονιστικής, σύγχρονης και νεοκλασικής μουσικής. 

Κριτική επιτροπή από διακεκριμένους καλλιτέχνες και μουσικολόγους, θα επιλέξει τα τρία πρώτα 

μουσικά σύνολα, τα οποία θα βραβευτούν με χρηματικά έπαθλα. 

Συνδιοργάνωση με το Αθηναϊκό Καλλιτεχνικό Δίκτυο  

18.30 Αστέρι  

Pilates*  

19.30 Ηλιακό ρολόι 

Μελωδίες από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων  

 

Σάββατο 15 Ιουνίου 2019  

11.00 Στρογγυλό κιόσκι 

Athens Garden Festival  

To φεστιβάλ, που γεννήθηκε στους κήπους της Αθήνας και τίμησε από το 2013 μέχρι σήμερα τον 

Εθνικό κήπο, ανοίγει κι άλλο την βεντάλια του και μετουσιώνεται σε ένα διαγωνιστικό φεστιβάλ 

μικρών μουσικών συνόλων με μελωδίες από την παγκόσμια ανθολογία της κλασσικής, ρομαντικής, 

ιμπρεσσιονιστικής, σύγχρονης και νεοκλασικής μουσικής. 

Κριτική επιτροπή από διακεκριμένους καλλιτέχνες και μουσικολόγους, θα επιλέξει τα τρία πρώτα 

μουσικά σύνολα, τα οποία θα βραβευτούν με χρηματικά έπαθλα. 

Συνδιοργάνωση με το Αθηναϊκό Καλλιτεχνικό Δίκτυο  

18.30 Αστέρι  

Yoga*  

 

19.30 Ηλιακό ρολόι 



Μελωδίες από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων 

 

Κυριακή 16 Ιουνίου 2019 

11.00 Στρογγυλό κιόσκι 

Athens Garden Festival  

To φεστιβάλ, που γεννήθηκε στους κήπους της Αθήνας και τίμησε από το 2013 μέχρι σήμερα τον 

Εθνικό κήπο, ανοίγει κι άλλο την βεντάλια του και μετουσιώνεται σε ένα διαγωνιστικό φεστιβάλ 

μικρών μουσικών συνόλων με μελωδίες από την παγκόσμια ανθολογία της κλασσικής, ρομαντικής, 

ιμπρεσσιονιστικής, σύγχρονης και νεοκλασικής μουσικής. 

Κριτική επιτροπή από διακεκριμένους καλλιτέχνες και μουσικολόγους, θα επιλέξει τα τρία πρώτα 

μουσικά σύνολα, τα οποία θα βραβευτούν με χρηματικά έπαθλα. 

Συνδιοργάνωση με το Αθηναϊκό Καλλιτεχνικό Δίκτυο  

19.30 Ηλιακό ρολόι 

Μελωδίες από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων 

 

Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 

11.00 Παραπλεύρως παιδικής χαράς  

Ησυχία..ακούμε τους ρυθμούς του Κήπου: Μουσικοκινητικά παιχνίδια από το Παιδικό 

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΠΑΝΔΑ για παιδιά ηλικίας 4-10 ετών 

Δηλώσεις συμμετοχής από 10/06 στο τ. 2106427770, Δευτέρα-Παρασκευή: 09.00-13.00  

 

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 

 11.00 Παραπλεύρως παιδικής χαράς  

Μαθαίνω, παίζω, τραγουδώ: Εργαστήρι μουσικοκινητικής αγωγής για παιδιά ηλικίας 6-10 ετών 

Δηλώσεις συμμετοχής στο τ. 210 5284868, Δευτέρα-Παρασκευή: 10:00-14:00 

18.30 Αστέρι  

Yoga* 

19.00 Παραπλεύρως παιδικής χαράς  

Ένα μαντήλι ταξιδεύει: Παιδική αφηγηματική παράσταση με μουσική από την ομάδα “paperdollwise” 

19.30 Ηλιακό ρολόι  

Μελωδίες από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων  

 

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019  

11.00 Παραπλεύρως παιδικής χαράς  

Ησυχία..ακούμε τους ρυθμούς του Κήπου: Μουσικοκινητικά παιχνίδια από το Παιδικό 

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΠΑΝΔΑ για παιδιά ηλικίας 4- 10 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής από 

10/06 στο τ. 210 6427770, Δευτέρα- Παρασκευή: 09.00-13.00 

 

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 

11.00 Παραπλεύρως παιδικής χαράς  

Μαθαίνω, παίζω, τραγουδώ: Εργαστήρι μουσικοκινητικής αγωγής για παιδιά ηλικίας 6- 10 ετών 

Δηλώσεις συμμετοχής στο τ. 210 5284868, Δευτέρα-Παρασκευή:  10.00-14.00 

19.00 Παραπλεύρως παιδικής χαράς 

Pilates* 

 



Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής 

Αστέρι  

19.00 Οι νέοι για την Ευρώπη της μουσικής: Συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων  

Το πρόγραμμα της συναυλίας 

J.S. Bach - Aria από την 3η σουΐτα 

A. Scarlatti - άρια Sento nel core 

A. Cesti - άρια Tu mancavi 

Σοπράνο: Άννυ Φασσέα  

G. F. Telemann - κοντσέρτο για βιόλα και έγχορδα 

Σολίστ βιόλας: Άλκηστις Μισούλη 

W.A. Mozart - Divertimento KV136 για έγχορδα 

J. Haydn - κοντσέρτο για κόρνο και έγχορδα αρ.2 

Σολιστ κόρνου: Νίκος Ανυφαντής 

G. Pergolesi - άρια «vidit suum dulcem natum» από το Stabat mater 

Σοπράνο: Άννυ Φασσέα 

D. Lovreglio - Traviata fantasy 

Σολίστ κλαρινέτου: Παναγιώτης Γιαννακάς 

Μουσική διεύθυνση: Ανδρέας Τσελίκας 

20.00 Συναυλία με τη Big Band δήμου Αθηναίων  

 

Σάββατο 22 Ιουνίου 2019 

Ηλιακό ρολόι  

11.00 Μελωδίες από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων  

11.00 Στρογγυλό κιόσκι  

Από τις πέντε αισθήσεις στα συναισθήματα: Ένα κυνήγι θησαυρού συναισθημάτων στη φύση για 

παιδιά ηλικίας 5-10 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στο τ. 210 5202421, Δευτέρα-Παρασκευή: 10.00-

14.00 

19.00 Αστέρι 

Mamakido* 

Γυμναστική για γονείς και παιδιά ηλικίας 3-8 ετών 

 

Κυριακή 23 Ιουνίου 2019 

11.00 Ηλιακό ρολόι  

Μελωδίες από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων  

11.00 Πέργκολα με γλυσίνα  

Μια συνάντηση με τα ζωάκια του βιβλιολαβύρινθου του Κήπου: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα  για 

παιδιά άνω των 5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στα τ. 210 8829735 & 210 6929736, Τρίτη-Παρασκευή: 

12.00-15.00 

 

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 

19.00 Παραπλεύρως παιδικής χαράς  

TΙΚ ΤΑΚ ΝΤΟ: Μουσικοθεατρική παράσταση από την ομάδα «Τικ Τακ Ντο» για παιδιά ηλικίας άνω 

των 4 ετών 

Το “Τικ Τακ Ντο” είναι ένα ανατρεπτικό παραμύθι που αντλεί στοιχεία από την παράδοση τεσσάρων 

διαφορετικών πολιτισμών θίγοντας το ζήτημα του φυλετικού ρατσισμού, της ελευθερίας της γνώμης, 



του εκφοβισμού και την σημασία της προσπάθειας για την επίτευξη των προσωπικών στόχων. Επίσης, 

συστήνει με ευφάνταστο τρόπο στο κοινό τους Μπαχ, Μότσαρτ, Μπετόβεν! 

 

Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Αδάμ 

Κείμενο: Αργυρώ Ταμβάκου & Παναγιώτης Λαμπής 

Χορογραφία: Λουκάς Θεοδοσόπουλος 

Σκηνικά - Κοστούμια: Βάλια Συριοπούλου  

Ειδικές κατασκευές:  Παναγιώτης Αδάμ 

Μάσκες: Μάρθα Φωκά 

Πρωτότυπη Μουσική και Μουσική Διδασκαλία: Ευτέρπη Κατσαμάτσα και Στρατής Στηλ 

Φωτισμοί: Παναγιώτης Λαμπής 

Βοηθός Σκηνοθέτη: Κωνσταντίνος Ντομουχτσής 

Ερμηνεύουν: Γεωργία Γρίβα, Χρήστος Καπενής, Ευτέρπη Κατσαμάτς,  Έλενα Γεωργίου, Αργυρώ 

Ταμβάκου, Αρμάν Εδουάρδος Μενετιάν 

19.30 Ηλιακό ρολόι 

Μελωδίες από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων  

 

Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 

11.00 Παραπλεύρως παιδικής χαράς  

Ησυχία..ακούμε τους ρυθμούς του Κήπου: Μουσικοκινητικά παιχνίδια από το Παιδικό 

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΠΑΝΔΑ για παιδιά ηλικίας 4-10 ετών 

Δηλώσεις συμμετοχής από 10/06 στο τ. 210 6427770, Δευτέρα-Παρασκευή:  09.00-13.00 

19.30 Ηλιακό ρολόι  

Μελωδίες από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων  

 

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 

18.30 Αστέρι 

Μamakido* 

Γυμναστική για γονείς και παιδιά ηλικίας 3-8 ετών 

19.00 Παραπλεύρως παιδικής χαράς  

Το νερό που σε καλεί: Παράσταση από την ομάδα θεάτρου “Ludus” για παιδιά ηλικίας 4-11 ετών  

Η ομάδα Ludus παρουσιάζει την παιδική παράσταση «Το νερό που σε καλεί», ένα έργο- εγκώμιο στην 

αγάπη, εμπνευσμένο από τη «Νεράιδα» του  Ζαν Ζιρωντού. 

Το έργο πραγματεύεται τη σύνδεση δύο διαφορετικών κόσμων και κατ’ επέκταση τη σχέση του 

ανθρώπου με τη φύση. Από τη μια πλευρά, τα αιθέρια πλάσματα του νερού κι απ’ την άλλη οι 

υπόλοιποι ήρωες, εκπρόσωποι των ανθρώπων. Όλα ξεκινούν, όταν μια Νεράιδα συναντά έναν Ιππότη 

και ερωτεύονται. Η αγάπη τους δοκιμάζεται μέχρι να γίνει αποδεκτή. Μέσα από τα εμπόδια και τις 

δυσκολίες, στο τέλος υπερισχύει και η δύναμή της γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των δύο κόσμων. 

Συντελεστές 
Κείμενο- σκηνοθεσία: Ομάδα Ludus 
Μουσική: Σταματία Χωρεψιμά 
Φωτογραφία: Αντώνης Παναγόπουλος 
Αφίσα: Σοφία Μπακιρτζή 
19.30 Ηλιακό ρολόι  

Μελωδίες από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων  

 



Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 

11.00 Παραπλεύρως παιδικής χαράς  

Ησυχία..ακούμε τους ρυθμούς του Κήπου: Μουσικοκινητικά παιχνίδια από το Παιδικό 

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΠΑΝΔΑ για παιδιά ηλικίας 4- 10 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής από 

10/06 στο τ. 210 6427770, Δευτέρα- Παρασκευή: 09.00-13.00 

 

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 

18.30 Αστέρι  

Pilates* 

19.30 Ηλιακό ρολόι  

Μελωδίες από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων  

 

Σάββατο 29 Ιουνίου 2019 

10.30 Παιδική χαρά  

Αστικά τοπία με την τεχνική του stencil: Μουσειοπαιδαγωγική δράση για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών 

Δηλώσεις συμμετοχής στο τ. 210 3452150, Δευτέρα-Παρασκευή:  10.00-14.00 

11.00 Στρογγυλό κιόσκι  

Από τις πέντε αισθήσεις στα συναισθήματα: Ένα κυνήγι θησαυρού συναισθημάτων στη φύση για 

παιδιά ηλικίας 5-10 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στο τ. 210 5202421, Δευτέρα-Παρασκευή: 10.00-

14.00 

19.00 Αστέρι  

Yoga* 

 

Κυριακή 30 Ιουνίου 2019 

10.30 Παιδική χαρά  

Τα παπαγαλάκια των Αθηνών: Μουσειοπαιδαγωγική δράση για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. Δηλώσεις 

συμμετοχής στο τ. 210 7248150 & 210 7232604, Δευτέρα-Παρασκευή:  10.00-13.00  

 

Τρίτη 2 Ιουλίου  

11.00 Παραπλεύρως παιδικής χαράς  

Ησυχία..ακούμε τους ρυθμούς του Κήπου: Μουσικοκινητικά παιχνίδια από το Παιδικό 

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΠΑΝΔΑ για παιδιά ηλικίας 4- 10 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής από 

10/06 στο τ. 210 6427770, Δευτέρα- Παρασκευή: 09.00-13.00 

12.00 Στρογγυλό κιόσκι  

Οι μικροί εξερευνητές: Εξερευνούμε τα μυστικά του Εθνικού Κήπου:  Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 

παιδιά ηλικίας 8-12 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στο τ. 210 5142138, Δευτέρα-Παρασκευή: 10.00-

16.00 

19.30 Ηλιακό ρολόι  

Μελωδίες από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων  

 

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 

18.30 Αστέρι  

Pilates* 

 

 



19.00 Παραπλεύρως παιδικής χαράς  

Κοκκινοσκουφίτσα: Παιδική θεατρική παράσταση από την ομάδα «Θεατρικοί Ορίζοντες»  
Οι Θεατρικοί Ορίζοντες παρουσιάζουν το υπέροχο, κλασικό έργο του  Σαρλ Περώ.  
Διασκευή - Μουσική : Ελένη Νικολάου Τσακάλου 
Σκηνοθεσία : Ντίνος Σπυρόπουλος 
Σκηνικό - Κοστούμια : Κοσμάς Πανωρίδης 
Χορογραφίες : Δέσποινα Χουζούρη 
Παίζουν οι ηθοποιοί: Ελένη Τσακάλου, Βαγγέλης Παπατζανάκης, Σίλια Μουστάκη, Ρένα Καραγιάννη 
 

Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019  

11.00 Παραπλεύρως παιδικής χαράς  

Ησυχία..ακούμε τους ρυθμούς του Κήπου: Μουσικοκινητικά παιχνίδια από το Παιδικό 

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΠΑΝΔΑ για παιδιά ηλικίας 4- 10 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής από 

10/06 στο τ. 210 6427770, Δευτέρα- Παρασκευή: 09.00-13.00  

12.00 Στρογγυλό κιόσκι  

Οι μικροί εξερευνητές: Εξερευνούμε τα μυστικά του Εθνικού Κήπου 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 8-12 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στο τ. 210 5142138, 

Δευτέρα-Παρασκευή: 10.00-16.00 

19.30 Ηλιακό ρολόι  

Μελωδίες από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων  

 

Σάββατο 6 Ιουλίου 2019 

10.30 Παιδική χαρά  

Τα παπαγαλάκια των Αθηνών: Μουσειοπαιδαγωγική δράση για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. Δηλώσεις 

συμμετοχής στο τ. 210 7248150 & 210 7232604, Δευτέρα-Παρασκευή: 10.00-13.00  

11.00 Στρογγυλό κιόσκι  

Από τις πέντε αισθήσεις στα συναισθήματα: Ένα κυνήγι θησαυρού συναισθημάτων στη φύση για 

παιδιά ηλικίας 5-10 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στο τ. 210 5202421, Δευτέρα-Παρασκευή: 10.00-

14.00 

 

Πάρκο Ελευθερίας - Προαύλιος χώρος Κέντρου Τεχνών |14-23/6 
 

Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019  

19.30 Athens Garden Festival  

To φεστιβάλ, που γεννήθηκε στους κήπους της Αθήνας και τίμησε από το 2013 μέχρι σήμερα τον 

Εθνικό κήπο, ανοίγει κι άλλο την βεντάλια του και μετουσιώνεται σε ένα διαγωνιστικό φεστιβάλ 

μικρών μουσικών συνόλων με μελωδίες από την παγκόσμια ανθολογία της κλασσικής, ρομαντικής, 

ιμπρεσσιονιστικής, σύγχρονης και νεοκλασικής μουσικής. 

Κριτική επιτροπή από διακεκριμένους καλλιτέχνες και μουσικολόγους, θα επιλέξει τα τρία πρώτα 

μουσικά σύνολα, τα οποία θα βραβευτούν με χρηματικά έπαθλα. 

Συνδιοργάνωση με το Αθηναϊκό Καλλιτεχνικό Δίκτυο  

 

Σάββατο 15 Ιουνίου 2019 

19.30 Athens Garden Festival  

To φεστιβάλ, που γεννήθηκε στους κήπους της Αθήνας και τίμησε από το 2013 μέχρι σήμερα τον 



Εθνικό κήπο, ανοίγει κι άλλο την βεντάλια του και μετουσιώνεται σε ένα διαγωνιστικό φεστιβάλ 

μικρών μουσικών συνόλων με μελωδίες από την παγκόσμια ανθολογία της κλασσικής, ρομαντικής, 

ιμπρεσσιονιστικής, σύγχρονης και νεοκλασικής μουσικής. 

Κριτική επιτροπή από διακεκριμένους καλλιτέχνες και μουσικολόγους, θα επιλέξει τα τρία πρώτα 

μουσικά σύνολα, τα οποία θα βραβευτούν με χρηματικά έπαθλα. 

Συνδιοργάνωση με το Αθηναϊκό Καλλιτεχνικό Δίκτυο  

 

Κυριακή 16 Ιουνίου 2019 

11.00 Pilates*  

19.30 Athens Garden Festival  

To φεστιβάλ, που γεννήθηκε στους κήπους της Αθήνας και τίμησε από το 2013 μέχρι σήμερα τον 

Εθνικό κήπο, ανοίγει κι άλλο την βεντάλια του και μετουσιώνεται σε ένα διαγωνιστικό φεστιβάλ 

μικρών μουσικών συνόλων με μελωδίες από την παγκόσμια ανθολογία της κλασσικής, ρομαντικής, 

ιμπρεσσιονιστικής, σύγχρονης και νεοκλασικής μουσικής. 

Κριτική επιτροπή από διακεκριμένους καλλιτέχνες και μουσικολόγους, θα επιλέξει τα τρία πρώτα 

μουσικά σύνολα, τα οποία θα βραβευτούν με χρηματικά έπαθλα. 

Συνδιοργάνωση με το Αθηναϊκό Καλλιτεχνικό Δίκτυο  

 

Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 

19.00 Ένα μαντήλι ταξιδεύει 

Παιδική αφηγηματική παράσταση με μουσική από την ομάδα “paperdollwise” 

Ήταν, λέει κάποτε ένα κορίτσι που με τίποτα δεν ήταν ευχαριστημένο. Ο πατέρας της έψαχνε τρόπο 

να την κάνει να χαμογελάσει μα δεν τα κατάφερνε . Μια μέρα ένας δυνατός άνεμος έφερε στο 

παράθυρό της ένα μαντήλι  και το κορίτσι… 

Η ομάδα paperdollwise διάλεξε παραμύθια από όλη την Ελλάδα που μιλάνε για μαντήλια και 

νεράιδες, που λένε για την επιμονή και την αγάπη. Δύο ηθοποιοί και ένας μουσικός αφηγούνται και 

ζωντανεύουν τους ρόλους των παραμυθιών, τραγουδούν και καλούν τα παιδιά να γνωρίσουν ιστορίες 

και μελωδίες από την παράδοση μας! 

Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιάννης Φιλίππου – Ευτυχία Λιβανίου  

 

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 

20.00 Συναυλία με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής δήμου Αθηναίων  

 

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 

20.00 Συναυλία με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων  

 

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 

20.00 Συναυλία με το μουσικό σχήμα Χάρισμα, αφιερωμένη στο έντεχνο ελληνικό τραγούδι 

Το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι τραγουδιέται από τους νέους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του 

NGradio που έχουν το Χάρισμα και την αγάπη να το κάνουν.  

Παίζουν οι μουσικοί: Ισίδωρος Πάτερος -μπουζούκι, κιθάρα, φωνή| Στέλιος Νικολαΐδης: φωνή| 

Χαρούλα Νικολαΐδου: πιάνο, φωνή| Άννα-Μαρία Νικολαΐδου: φωνή| Τάσος Περόγλου: κρουστά, 

φωνή 

Με την υποστήριξη του Ngradio  

 



Σάββατο 22 Ιουνίου 2019 

11.00 Yoga* 

20.00 Συναυλία με το συγκρότημα “Valletta Street project”  

                                        

Κυριακή 23 Ιουνίου 2019 

18.00 Τι κάνει μια πελώρια κολοκύθα στην άκρη του κήπου; 

Παίζουμε διαβάζοντας ιστορίες για παιδιά προσχολικής ηλικίας 3-6 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στο 

τηλ. 210 8810884, Δευτέρα-Παρασκευή: 11.00-15.00 

 
Άλσος Προμπονά |27/6-1/7 
 
Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 

11.00 Παραπλεύρως παιδικής χαράς  

Μαθαίνω, παίζω, τραγουδώ: Εργαστήρι μουσικοκινητικής αγωγής για παιδιά ηλικίας 6- 10 ετών 

Δηλώσεις συμμετοχής στο τ. 210 5284868, Δευτέρα-Παρασκευή:  10.00-14.00 

19.00 Λαβύρινθος  

Yoga* 

19.30 Γήπεδο μπάσκετ 

Μελωδίες από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων 

 

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019  

11.00 Παραπλεύρως παιδικής χαράς  

Μαθαίνω, παίζω, τραγουδώ: Εργαστήρι μουσικοκινητικής αγωγής για παιδιά ηλικίας 6- 10 ετών 

Δηλώσεις συμμετοχής στο τ. 210 5284868, Δευτέρα-Παρασκευή:  10.00-14.00 

20.00 Συναυλία με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής δήμου Αθηναίων  

 

Σάββατο 29 Ιουνίου 2019 

19.00 Λαβύρινθος  

Pilates* 

20.00 Γήπεδο μπάσκετ 

Μουσική εκδήλωση με τον Παντελή Αμπαζή, τον Γεράσιμο Γεννατά και τους Opera Chaotique  

Ο πληθωρικός «μαντάμ» παιχνιδιάρης τραγουδοποιός Παντελής Αμπαζής συναντά (εν χορδαίς και 

οργάνοις) τον "σανιδοφάγο" δημοφιλή ηθοποιό Γεράσιμο Γεννατά. Μπαίνει λίγο στα χωράφια του, 

παιζοτραγουδά και χορεύει μαζί του. Ελαφρά τραγούδια και βαριά λαϊκά, με jazz διάθεση και rock 

άποψη! 

Ο "ανεξήγητα αρέσω" αιδοιοαοιδός φλερτάρει τη "madame" του και με το "γατόνι" αγκαλιά, δε 

δείχνει "κανένα έλεος για τους κοντούς! αλλά ομολογεί "δε δουλεύω" και τραγουδά στη "Svetlana" 

τον "ύμνο των χοντρών" και όλοι μαζί αναφωνούν "ζήτω τα λαϊκά κορίτσια!" 

Ο Γεράσιμος Γεννατάς «διηγείται» μελωδικά τα τραγούδια, πλέκοντας με δεξιοτεχνία και υποκριτική 

μαεστρία, τη μουσική με το θέατρο, το stand up comedy με την επιθεώρηση. Εξάλλου τι άλλο είναι 

ένα τραγούδι, από έναν τρίλεπτο μονόλογο μετά μουσικής; Μια μικρή ιστορία με κατάλληλη μουσική 

υπόκρουση, ένα σενάριο τσέπης, με αρχή, μέση και τέλος.  

Opera Chaotique 

Οι Opera Chaotique ένα εκκεντρικό ντουέτο με αναπάντεχα ανατρεπτικό χιούμορ, άκρως 

σουρεαλιστική φαντασία και εκρηκτικές μουσικές αλχημείες, έχουν καταφέρει μέσα σε λιγότερο από 



τέσσερα χρόνια να χαρτογραφηθούν ως ένα απολύτως μοναδικό φαινόμενο του μουσικού 

στερεώματος. Το ιδιαίτερο αυτό δίδυμο που καταπατά επιδεικτικά τις διαχωριστικές γραμμές 

ανάμεσα στην όπερα, τη τζαζ, το καμπαρέ και την ποπ, δημιουργήθηκε το 2011 από τον Tenorman 

φωνή/αφήγηση και πιάνο και τον Voodoo Drummer στα ντραμς. Ξεχώρισαν αμέσως για το ιδιαίτερο 

μουσικό τους στίγμα, τη μοναδική αισθητική και την σαρωτική σκηνική παρουσία τους. 

Όλοι μαζί είναι κάτι παράξενα γοητευτικό! Παίζουν, χορεύουν, τραγουδούν, πειράζουν ο ένας τον 

άλλον, αυτοσαρκάζονται, βάζουν στο κόλπο το κοινό και απογειώνουν την παράσταση με 

σπαραξικάρδιες πρόζες και πασίγνωστα διαχρονικά τραγούδια. 

 

Κυριακή 30 Ιουνίου 2019 

18.00 Λαβύρινθος  

Mamakido*  

Γυμναστική για γονείς και παιδιά ηλικίας 3-8 ετών 

19.00 Γήπεδο μπάσκετ 

Χιονάτη: Θεατρική παράσταση από την θεατρική ομάδα «Θεατρικοί ορίζοντες» για παιδιά ηλικίας 3-
12 ετών 
Οι Θεατρικοί Ορίζοντες παρουσιάζουν το υπέροχο, κλασικό έργο των  αδερφών Γκριμ.  

Διασκευή - Μουσική: Ελένη Νικολάου Τσακάλου 
Σκηνοθεσία: Ντίνος Σπυρόπουλος 
Σκηνικό: Μαρία Μακρή – Γεωργέλη 
Κοστούμια: Κοσμάς Πανωρίδης 
Μουσική επιμέλεια – ενορχήστρωση: Δημήτρης Σόρκος 
Χορογραφίες: Δέσποινα Χουζούρη 
Παίζουν οι ηθοποιοί: Ελένη Τσακάλου, Ίλια Σπυροπούλου,  Άγγελος Κούκος, Ειρήνη Πολυδώρου 
 

Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019 

11.00 Παραπλεύρως παιδικής χαράς  

Μαθαίνω, παίζω, τραγουδώ: Εργαστήρι μουσικοκινητικής αγωγής για παιδιά ηλικίας 6- 10 ετών 

Δηλώσεις συμμετοχής στο τ. 210 5284868, Δευτέρα-Παρασκευή:  10.00-14.00 

 

Άλσος Παγκρατίου |3-12/7  
 
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019  

10.00 Γήπεδο μπάσκετ 

Mamakido*  

Γυμναστική για γονείς και παιδιά ηλικίας 3-8 ετών 

11.00 Γήπεδο μπάσκετ  

Μαθαίνω, παίζω, τραγουδώ: Εργαστήρι μουσικοκινητικής αγωγής για παιδιά ηλικίας 6- 10 ετών 

Δηλώσεις συμμετοχής στο τ. 210 5284868, Δευτέρα-Παρασκευή:  10.00-14.00 

20.00 Γήπεδο μπάσκετ 

Συναυλία με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων  

 

Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 

10.00 Γήπεδο μπάσκετ 

Mamakido*  

Γυμναστική για γονείς και παιδιά ηλικίας 3-8 ετών 



11.00 Γήπεδο μπάσκετ  

Μαθαίνω, παίζω, τραγουδώ: Εργαστήρι μουσικοκινητικής αγωγής για παιδιά ηλικίας 6- 10 ετών 

Δηλώσεις συμμετοχής στο τ. 210 5284868, Δευτέρα-Παρασκευή:  10.00-14.00 

 

 

 

Τρίτη 9 Ιουλίου 2019 

10.00 Πάρκο υπαίθριας άθλησης  

Functional training* 

Κυκλική προπόνηση στα υπαίθρια όργανα γυμναστικής υπό την επίβλεψη γυμναστών του ΟΠΑΝΔΑ 

20.00 Γήπεδο μπάσκετ 

Συναυλία με την Παυλίνα Βουλγαράκη 

To it girl της ελληνικής σκηνής, ένα από τα πιο δυναμικά και φρέσκα ταλέντα των ημερών μας,  

η Παυλίνα Βουλγαράκη σε μια συναυλία με τραγούδια από τις δύο προσωπικές της δουλειές, Μωβ 

Καληνύχτες και Λαβύρινθοι, και βέβαια όλες τις συνεργασίες της με σπουδαίους καλλιτέχνες της 

ελληνικής δισκογραφίας. Με τη μουσική της χαράζει διαδρομές από το alternative τραγούδι στη ροκ 

μουσική, κάνει παρακάμψεις μέσα από dark electro χωράφια για να επιστρέψει στους μελωδικούς 

δρόμους που τόσο αγαπά. 

Μαζί της θα βρίσκεται ο δεκαεννιάχρονος τραγουδοποιός και ερμηνευτής Δημήτρης Κόψης. 

 

Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019  

19.00 Γήπεδο μπάσκετ 

Η φάρμα του διαδικτύου: Εκπαιδευτική  παράσταση για το ασφαλές διαδίκτυο από την θεατρική 

ομάδα «Χιλιοδέντρι» για παιδιά ηλικίας 4-12 ετών 

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση - εργαλείο για την εκπαίδευση μαθαίνει στα παιδιά να 

αναγνωρίζουν και να προφυλάσσονται από τους κινδύνους του Διαδικτύου. Σε συνεργασία με 

το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου-Saferinternet.gr αποτέλεσε το κεντρικό γεγονός 

πανελλήνιας εκστρατείας ενημέρωσης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων. Με τρόπο άμεσο και διασκεδαστικό οι μικροί θεατές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και 

να θωρακίζονται απέναντι σε κινδύνους όπως η λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων από αγνώστους, η 

αποκάλυψη στοιχείων, οι συναντήσεις με αγνώστους στο διαδίκτυο, η  δημοσίευση προσωπικών 

φωτογραφιών, ο ρατσισμός. Συχνά, τα παιδιά εμπνέονται από τις ιστορίες της Φάρμας, κάνουν 

θεατρικά, γράφουν ποιήματα, τραγούδια και ζωγραφίζουν. 

 

Συντελεστές 

Κείμενο: Βερόνικα Σαμαρά, Γιώργος Κορμάς 

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Σοφία Τσινάρη 

Μουσική: Δημήτρης Παπαγεωργίου  

Σκηνικά - Κοστούμια: Αριστοτέλης Καρανάνος, Αλεξάνδρα Σιάφκου 

Κινησιολογία: Μόνικα Κολοκοτρώνη 

Παίζουν: Θάνος Αλεξίου, Νατάσα Σφενδυλάκη, Άννα Πορφύρη 

Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019 

10.00 Πάρκο υπαίθριας άθλησης 



Functional training* 

Κυκλική προπόνηση στα υπαίθρια όργανα γυμναστικής υπό την επίβλεψη γυμναστών του ΟΠΑΝΔΑ 

 

Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 
20.00 Γήπεδο μπάσκετ   
Συναυλία με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής δήμου Αθηναίων 
 
 
*Οι αθλούμενοι που θα συμμετέχουν στα προγράμματα άθλησης και ευεξίας θα πρέπει να φέρουν 
αθλητική περιβολή, ενώ για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα Yoga, Pilates και Mamakido θα 
πρέπει να φέρουν το δικό τους στρωματάκι. 
 
 
Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί. 
 

Ελεύθερη συμμετοχή για όλους! 
Πληροφορίες: www.opanda.gr 

 
 
 

http://www.opanda.gr/

