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Ανδρέασ Σςελίκασ 
 
  Γεννόθηκε ςτην Αθόνα το 1978 και ςπούδαςε βιολύ, ςύνθεςη και διεύθυνςη ορχόςτρασ με την Ν. Μπϋργκερςτοκ 
και Θ. Αντωνύου. Σο 2001 ςυνεχύζει τισ ςπουδϋσ του ςτη διεύθυνςη ορχόςτρασ και ςτη ςύνθεςη ςτο Πανεπιςτόμιο 
για Μουςικό τησ Βιϋννησ ςτην τϊξη του L. Hager-E. Acel και Η. Lauermann.  
  Σον Ιούλιο του 2001, 2004 και 2005 κερδύζει το 1ο Βραβεύο ςτο Διεθνό Διαγωνιςμό εμιναρύων Διεύθυνςησ 
Ορχόςτρασ του Πανεπιςτημύου τησ Βιϋννησ και το επτϋμβρη του 2005 αποςπϊ το μοναδικό βραβεύο 
«Encouragement Award» ςτον 3ο Διεθνό Διαγωνιςμό Διεύθυνςησ Ορχόςτρασ Sibelius ςτο Ελςύνκι τησ 
Υινλανδύασ. 
  Έχει ςυνεργαςτεύ με όλεσ τισ ελληνικϋσ ορχόςτρεσ αλλϊ και με ορχόςτρεσ τησ Αυςτρύασ, Δανύασ, Ρουμανύασ, 
Ουγγαρύασ, Υινλανδύασ, Αλβανύασ. Σο 2006-2010 υπόρξε ςυνεργϊτησ αρχιμουςικόσ τησ Εθνικόσ Λυρικόσ κηνόσ 
και από το 1998 εύναι μόνιμοσ αρχιμουςικόσ τησ υμφωνικόσ ορχόςτρασ δόμου Αθηναύων. 
Έργα του ϋχουν παρουςιαςτεύ ςε Ελλϊδα και Αυςτρύα. 
 

Κύρα Ηλιάδη 
 
   Γεννόθηκε ςτην Αθόνα. Ξεκύνηςε πιϊνο ςε ηλικύα ϋξι ετών με την καθ.κ. Δόξα Μεταξϊ, με την οπούα μελϋτηςε επύ 
9ετύα. υνϋχιςε ςτο Ωδεύο Αθηνών ςτην τϊξη τησ καθ.κ. Αλύκησ Βατικιώτη, από όπου αποφούτηςε με Άριςτα και Α’ 
βραβεύο παμψηφεύ, το 1993. πούδαςε Πιϊνο ςτο Πανεπιςτόμιο “Mozarteum” του Salzburg ςτην Αυςτρύα αρχικϊ 
με τον Chr.Lieske (Κonzertfach), κατόπιν με τον G.Kern ςτο Μουςικοπαιδαγωγικό Σμόμα. Σο 1996 κϋρδιςε 
υποτροφύα του Κρατικού Ιδρύματοσ Τποτροφιών. Αποφούτηςε το 2000 με Άριςτα και διϊκριςη (Mag.artium). 
Παρϊλληλα ςπούδαςε Μουςικό και Κινητικό Διαπαιδαγώγηςη ςτο Ινςτιτούτο «Ορφ», Σμόματοσ του 
Πανεπιςτημύου “Mozarteum” δύπλα ςτην  B.Haselbach, P.Cubasch, απ’όπου αποφούτηςε επύςησ με Άριςτα και 
διϊκριςη. Έχει ςυμπρϊξει με την Ορχόςτρα του Δόμου Αθηναύων ωσ ςολύςτ. Διδϊςκει ςτο Ωδεύο Αθηνών μουςικό 
προπαιδεύα και πιϊνο και ςτο Μουςικό χολεύο Αλύμου  .    

        

υμφωνική Ορχήςτρα του Δήμου Αθηναίων 
 
   Η υμφωνικό Ορχόςτρα του Δόμου Αθηναύων ιδρύθηκε το 1996 και από τότε διαδραματύζει ςημαντικότατο 
ρόλο ςτα καλλιτεχνικϊ δρώμενα τησ Ελλϊδασ. Καθ' όλη τη διϊρκεια τησ πορεύασ τησ ϋχει καταφϋρει να βρύςκεται 
ςτην πρώτη γραμμό των μουςικών δραςτηριοτότων τόςο ςτην Ελλϊδα όςο και ςτο εξωτερικό. Σο 2003 η 
υμφωνικό Ορχόςτρα και τα Μουςικϊ ύνολα του Δόμου Αθηναύων ςχημϊτιςαν ανεξϊρτητο ενιαύο φορϋα. Οι 
τρεισ μόνιμοι αρχιμουςικού τησ ορχόςτρασ εύναι οι: Ελευθϋριοσ Καλκϊνησ, Μιχϊλησ Οικονόμου και Ανδρϋασ 
Σςελύκασ. Σο πλούςιο ρεπερτόριό τησ περιλαμβϊνει τα μεγαλύτερα ϋργα των ςημαντικότερων ςυνθετών τησ 
κλαςικόσ μουςικόσ: από τα αριςτουργόματα τησ μπαρόκ μουςικόσ μϋχρι τισ πρωτοποριακϋσ ςυνθϋςεισ των 
ςύγχρονων δημιουργών. Παρϊλληλα, ϋχουν ερμηνευθεύ οι ςημαντικότερεσ όπερεσ του διεθνούσ ρεπερτορύου ςε 
ςύμπραξη με καταξιωμϋνουσ ςολύςτ του μελοδρϊματοσ. Επύςησ, η καλλιϋργεια και η προβολό τησ ελληνικόσ 
μουςικόσ αποτελεύ πρωταρχικό ςτόχο για την ορχόςτρα. Ανταποκρινόμενη ςτισ ςύγχρονεσ απαιτόςεισ αλλϊ και 
ςτα φιλόμουςα αιςθόματα του κοινού, η υμφωνικό Ορχόςτρα ϋχει καθιερώςει μια ςειρϊ από τακτικϋσ δημόςιεσ 
εμφανύςεισ τόςο ςτην Ελλϊδα όςο και ςτο εξωτερικό με μεγϊλη επιτυχύα. Σο Μϋγαρο Μουςικόσ Αθηνών, η Εθνικό 
Λυρικό κηνό, το θϋατρο Παλλϊσ, το Μουςεύο Μπενϊκη, το Βυζαντινό Μουςεύο, το θϋατρο Κ. Δανδουλϊκη, το 
θϋατρο Ιλύςια, το Αττικό Άλςοσ, η Ρωμαώκό Αγορϊ και ο Εθνικόσ Κόποσ, αποτελούν τουσ χώρουσ όπου 
πραγματοποιούνται οι ςυναυλύεσ τησ ορχόςτρασ, προβϊλλοντασ ϋτςι καθημερινϊ την πολιτιςτικό τησ προςφορϊ 
ςτο αθηναώκό κοινό. Παρϊλληλα, η υμφωνικό Ορχόςτρα ϋχει εμφανιςτεύ ςτισ μεγαλύτερεσ μουςικϋσ ςκηνϋσ του 
εξωτερικού, όπωσ Auditorium National de Musica, ςτη Μαδρύτη, Auditorio Centro Social Caixanova ςτην 
Pontevedra και Centro Social Caixanova ςτο Vigo  τησ Ιςπανύασ, αναδεικνύοντασ ϋτςι την πλούςια πολιτιςτικό 
κληρονομιϊ τησ Ελλϊδασ και πιςτοποιώντασ το αςτεύρευτο ταλϋντο των μουςικών τησ. 

 
 
 
 



 

 

 
 υ ν α υ λ ί α   του   υνόλου Εγχόρδων τησ 

υμφωνικήσ Ορχήςτρασ του Δήμου Αθηναίων 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Divertimento I K. 136 ζε ρε μείζονα,  

για ορτήζηρα εγτόρδων 

i. Allegro 

ii. Andante 

iii. Presto 

 

Wolfgang Amadeus Mozart: Κονηζέρηο για πιάνο και ορτήζηρα αρ. 12 Κ. 414, ζε λα μείζονα 

i. Allegro 

ii. Andante 

iii. Allegretto 

 

ολίζη: Κύρα Ηλιάδη 
 

 
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

 

 

Ανηίοτος Εσαγγελάηος (1903-1981): Βσζανηινή Μελωδία, για ορτήζηρα εγτόρδων 

 

John Ireland (1879-1962): Concertino Pastorale, για ορτήζηρα εγτόρδων 

iii.       Toccata 

 

 

Piotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893): Σερενάηα, για ορτήζηρα εγτόρδων  

ζε νηο μείζονα, έργο 48 

ii. Valse: Moderato. Tempo di Valse 

 

 

Edvard Grieg (1843-1907): Peer Gynt. Σοσίηα αρ. 1, έργο 46  

ii. Ο θάναηος ηης Åse 

 

Γιώργος Περιζηέρης (1966): Minimala, για ορτήζηρα εγτόρδων 

i. Allegro  

ii. Moderato 

iii. Allegro energico 

 

 

       Μοσζική διεύθσνζη: Ανδρέας Σζελίκας 
 
                  



 

 

Σμήμα Ανοςολογίασ-Ιςτοςυμβατότητασ Ειδικό Κέντρο & Κέντρο Αναφοράσ 

για Πρωτοπαθείσ Ανοςοανεπάρκειεσ – Παιδιατρική Ανοςολογία 

Νοςοκομείο Παίδων “Η ΑΓΙΑ ΟΥΙΑ” 

 
Ερεη ηελ θιηληθή επζύλε παηδηώλ κε Πξσηνπαζείο Αλνζναλεπάξθεηεο (ΠΑΑ), ηα νπνία είλαη αζζελείο 

αλνζνθαηαζηαικέλνη, ζνβαξά θαη ρξνλίσο πάζρνληεο, θαιύπηεη ηνλ αλνζνινγηθό έιεγρν ζε παηδηά κε ινηκώμεηο, 

απηνάλνζν ή αιιεξγηθό λόζεκα,  ιεκθνϋπεξπιαζία (ιεπραηκία – ιεκθώκαηα) από όιε ζρεδόλ ηελ Ειιάδα θαη δηεμάγεη 

γνληδηαθό έιεγρν γηα γελεηηθή δηάγλσζε πνιιώλ από ηηο ΠΑΑ. 

Σππνπνηεί ην HLA ζε ζπγθεθξηκέλα λνζήκαηα θαη ζηα ππό κεηακόζρεπζε αξρέγνλσλ αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξσλ παηδηά, 

παξάιιεια κε ηνπο πηζαλνύο δόηεο ηνπο, ελώ παξάιιεια ππνδέρεηαη θαη εμππεξεηεί ηνπο εζεινληέο δόηεο. 

Επηθνηλσλεί κε ηνπο ηαηξνύο θαη επηζηήκνλεο γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ηεο λόζνπ θαη ησλ θιηληθώλ εθδειώζεώλ ησλ 

αζζελώλ κε ΠΑΑ ζηε Υώξα καο. Η θαηαγξαθή απηή ζα ζπκβάιιεη ζηελ αληαιιαγή επηζηεκνληθήο εκπεηξίαο θαη, πνιύ 

ζεκαληηθό, ζηε γλώζε ηνπ ηη ζπκβαίλεη ζηε ρώξα καο θαη ηελ επίπησζε απηώλ ησλ λνζεκάησλ ζηε Δεκόζηα Τγεία. Σν 

ζπνπδαηόηεξν, ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ θαιύηεξε αληηκεηώπηζε ησλ αζζελώλ θαη ηελ εθαξκνγή λέσλ, 

απνηειεζκαηηθόηεξσλ ζεξαπεηώλ. 

Σν Μνλαδηθό Παηδηαηξηθό Αλνζνινγηθό Σκήκα ζηε ρώξα καο κε 25εηή θαη πιένλ εκπεηξία θαη ζηαζεξή ζπλεξγαζία κε 

Δηεζλή Κέληξα θαη Φνξείο . 

  

ΗΗ  ιιζζηηοοζζεελλίίδδαα  μμααςς  ::  wwwwww..ppaaeedd--aannoossiiaa..ggrr  

  
ΠΠννιιιιννίί  ααλλααθθεεξξόόκκααζζηηεε  ζζηηνν  ααλλννζζννππννηηεεηηηηθθόό  κκααοο  ζζύύζζηηεεκκαα,,  ααιιιιάά  ιιίίγγννηη  γγλλσσξξίίδδννππκκεε  ηηηηοο  ιιεεηηηηννππξξγγίίεεοο  ηηννππ  θθααηη  ηηηηοο  θθιιηηλληηθθέέοο  ηηννππ  

ννλληηόόηηεεηηεεοο..  ΣΣνν  ααλλννζζννππννηηεεηηηηθθόό  ζζύύζζηηεεκκαα  εείίλλααηη  ηηνν  θθααίίξξηηνν  αακκππλληηηηθθόό  ζζύύζζηηεεκκαα  ππννππ  εεμμννππιιίίδδεεηη  ηηννλλ  ννξξγγααλληηζζκκόό  κκααοο  έέλλααλληηηη  θθάάζζεε  

εεηηζζββννιιέέαα,,  ώώζζηηεε  λλαα  ηηννλλ  ααλλααγγλλσσξξίίδδεεηη  θθααηη  λλαα  ηηννλλ  ααλληηηηκκεεηησσππίίδδεεηη,,  εελλώώ  ππααξξάάιιιιεειιαα  δδηηααηηεεξξεείί  ηηεελλ  ααθθεεξξααηηόόηηεεηηάά  ηηννππ..  ΛΛααλλζζααζζκκέέλλεε  

ήή  εειιιιηηππήήοο  ιιεεηηηηννππξξγγίίαα  ηηννππ  ννδδεεγγεείί  ζζεε  λλόόζζνν..  

ΠΠξξσσηηααγγσσλληηζζηηηηθθόό  ξξόόιινν  ζζ’’  ααππηηόό  ηηννλλ  ηηννκκέέαα  έέρρννππλλ  ννηη  ΠΠξξσσηηννππααζζεείίοο  ΑΑλλννζζννααλλεεππάάξξθθεεηηεεοο  ((ΠΠΑΑΑΑ)),,  ννηη  ννππννίίεεοο  εείίλλααηη  νν  θθννξξκκόόοο  ηηεεοο  

ηηεεοο  ΚΚιιηηλληηθθήήοο  θθααηη  ηηδδηηααηηηηέέξξσσοο  ηηεεοο  ΠΠααηηδδηηααηηξξηηθθήήοο  ΑΑλλννζζννιιννγγίίααοο,,  έέρρννππλλ  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηεείί  δδεε  σσοο  ““iinn  vviivvoo  ππεεηηξξάάκκααηηαα  ηηεεοο  θθύύζζεεοο””..  

ππκκββάάιιιιννππλλ  θθααζζννξξηηζζηηηηθθάά  ζζηηεελλ  ααλλάάππηηππμμεε  λλέέσσλλ  ζζεεξξααππεεππηηηηθθώώλλ  ππααξξεεκκββάάζζεεσσλλ..  

ΟΟηη  ΠΠξξσσηηννππααζζεείίοο  ΑΑλλννζζννααλλεεππάάξξθθεεηηεεοο  εείίλλααηη  ζζεεκκααλληηηηθθόό  θθεεθθάάιιααηηνν  ηηεεοο  ΙΙααηηξξηηθθήήοο  θθααηη  ηηδδηηααηηηηέέξξσσοο  ηηεεοο  ΠΠααηηδδηηααηηξξηηθθήήοο..  ΕΕίίλλααηη  

ζζππάάλληηαα  λλννζζήήκκααηηαα  θθααηη  ννθθεείίιιννλληηααηη  ζζεε  εελλδδννγγεελλήή  εειιιιεείίκκκκααηηαα  ηηννππ  ααλλννζζννππννηηεεηηηηθθννύύ  ζζππζζηηήήκκααηηννοο..  

ΟΟηη  ααζζζζεελλεείίοο  κκεε  ΠΠΑΑΑΑ  εεκκθθααλλίίδδννππλλ  ζζππλλήήζζσσοο  ιιννηηκκώώμμεεηηοο,,  ααιιιιάά  θθααηη  ααππηηννάάλλννζζαα  ήή  ααιιιιεεξξγγηηθθάά  λλννζζήήκκααηηαα,,  ιιεεκκθθννϋϋππεεξξππιιααζζίίεεοο  

((ιιεεππρρααηηκκίίαα––ιιεεκκθθώώκκααηηαα))..  ΕΕίίλλααηη  ααλλννζζννθθααηηααζζηηααιικκέέλλννηη,,  ζζννββααξξάά  θθααηη  ρρξξννλλίίσσοο  ππάάζζρρννλληηεεοο..  

ΗΗ  θθααηηααγγξξααθθήή  ηηννπποο  εείίλλααηη  ηηδδηηααίίηηεεξξεεοο  ζζεεκκααζζίίααοο..  

  

««ΑΑΡΡΜΜΟΟΝΝΙΙΑΑ»»  

ύύλλλλοογγοοςς  ΦΦίίλλωωνν  ΑΑζζθθεεννώώνν  μμεε  ΠΠρρωωηηοοππααθθεείίςς  ΑΑννοοζζοοααννεεππάάρρκκεειιεεςς  

--  ΠΠααιιδδιιααηηρριικκήήςς  ΑΑννοοζζοολλοογγίίααςς  

  
ΟΟ  ύύιιιιννγγννοο  ““ΑΑΡΡΜΜΟΟΝΝΙΙΑΑ””  γγεελλλλήήζζεεθθεε  ααππόό  ηηεελλ  ααλλάάγγθθεε  γγηηαα  εεππααηηζζζζεεηηννππννίίεεζζεε  ηηεεοο  ηηααηηξξηηθθήήοο  θθννηηλλόόηηεεηηααοο  ααιιιιάά  θθααηη  ηηννππ  

θθννηηλλννύύ  ζζρρεεηηηηθθάά  κκεε  ηηαα  λλννζζήήκκααηηαα  ηηννππ  ααλλννζζννππννηηεεηηηηθθννύύ  ζζππζζηηήήκκααηηννοο..  εε  ζζππλλεεξξγγααζζίίαα  κκεε  εεππηηζζηηήήκκννλλεεοο  ηηννππ  ρρώώξξννππ  θθααηη  άάιιιιεεοο  

ννξξγγααλλώώζζεεηηοο  ααζζζζεελλώώλλ,,  ππξξννζζππααζζεείί  λλαα  ππξξννζζθθέέξξεεηη  ππππννζζηηήήξξηημμεε  γγηηαα  ζζηηννπποο  ππάάζζρρννλληηεεοο  θθααηη  ηηηηοο  ννηηθθννγγέέλλεεηηέέοο  ηηννπποο,,  εελλώώ  

ππααξξάάιιιιεειιαα  ππππεεξξααζζππίίδδεεηη  ηηαα  δδηηθθααηηώώκκααηηαα  ηησσλλ  ααζζζζεελλώώλλ,,  θθππξξίίσσοο  ζζρρεεηηηηθθάά  κκεε  ηηεελλ  ππξξόόζζββααζζεε  ζζηηεελλ  ηηααηηξξννθθααξξκκααθθεεππηηηηθθήή  

ππεεξξίίζζααιιςςεε  θθααηη  ηηηηοο  εεηηδδηηθθέέοο  ζζππλλζζήήθθεεοο  λλννζζεειιεείίααοο  ππννππ  ρρξξεεηηάάδδννλληηααηη..  

ΕΕίίλλααηη  κκέέιιννοο  ::  IIPPOOPPII  ((IInntteerrnnaattiioonnaall  PPaattiieenntt  OOrrggaanniissaattiioonn  ffoorr  PPrriimmaarryy  IImmmmuunnooddeeffiicciieenncciieess,,  ΠΠ..ΕΕ....ΠΠ..ΑΑ..  ((ΠΠααλλεειιιιήήλληηαα  

ΈΈλλσσζζεε  ππααλλίίσσλλ  ΠΠααζζήήζζεεσσλλ,,    EEuurroorrddiiss  ((RRaarree  ddiisseeaasseess  EEuurrooppee))  

  

http://www.paed-anosia.gr/

