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 Μήνυμα Προέδρου

Οι 
πρΟσπάθειεσ τησ ετάιριάσ γιά τΟ ΚτηριΟ 
της Όπερας και της άκαδημίας Λυρικής τέχνης 
«Maria Callas», η οποία ιδρύθηκε στις 31 ιουλίου 

2000 από προσωπική πρωτοβουλία και με την συμπαράσταση 
γνωστών προσωπικοτήτων απ’ όλο τον κοινωνικό ιστό της 
χώρας, είχε ως όραμα την πραγματοποίηση του μεγάλου 
έργου της δημιουργίας ενός κατάλληλου κτηρίου για το Λυρικό 
μας θέατρο και παράλληλα την ίδρυση Μουσικής άκαδημίας 
Λυρικής τέχνης που θα φέρει το όνομα της Maria Callas, 
φόρος τιμής στη μέγιστη καλλιτέχνιδα μουσικό. 

η εταιρία στην πορεία των 8 χρόνων από την ίδρυσή της, 
διοργάνωσε συναυλίες, εκθέσεις ζωγραφικής, εκπόνησε 
μελέτες και προσεγγιστικό προϋπολογισμό απαιτούμενων 
δαπανών και μελετών για τη δημιουργία του Νέου Κτηρίου 
εθνικής Λυρικής σκηνής και της άκαδημίας Λυρικής τέχνης 
«Maria Callas». επίσης, οργάνωσε μία μοναδική έκθεση με 

τίτλο «στον άστερισμό Maria Callas» - η καταγωγή ενός μύθου», 
με αντικείμενα, σπάνια προσωπικά ντοκουμέντα, video με 
μαρτυρίες προσωπικοτήτων και συνέντευξη της ίδιας. 

Όλες οι σημαντικές αυτές εκδηλώσεις είχαν ως στόχο την 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης αλλά και την άσκηση 
πίεσης προς την πολιτεία, αφού το έργο αυτό δεν μπορεί να 
είναι ιδιωτικό. 

Μέσα σ’αυτή τη φιλοσοφία κινήθηκε η σειρά επαφών με 
φορείς του πολιτικού αλλά και του οικονομικού χώρου, μεταξύ 
των οποίων και το Ίδρυμα «σταύρος Νιάρχος».

Έτσι, η πρόσφατη εξαγγελία του ιδρύματος ότι αναλαμβάνει 
να κατασκευάσει εξ’ ολοκλήρου το κτήριο της Όπερας 
στο Φαληρικό Δέλτα και να το παραδώσει στο Υπουργείο 
πολιτισμού, που είναι ο επίσημος φορέας στον οποίο ανήκει η 

εθνική Λυρική σκηνή, προσέφερε τη μέγιστη ικανοποίηση στα 
μέλη της εταιρίας, δεδομένου ότι αυτή η κατάληξη αποτελεί 
την επιτυχή ολοκλήρωση ανεξάντλητων προσπαθειών μιας 
δεκαετίας. 

Ως πρόεδρος της εταιρίας από κοινού με τα μέλη του 
Διοικητικού συμβουλίου και με τη στήριξη εταίρων και Φίλων 
συνεχίζουμε το έργο μας  προκειμένου να υλοποιηθεί και η 
άκαδημία Λυρικής τέχνης, που θα φέρει το όνομα της Maria 
Callas. είναι σημαντικό να ιδρυθεί η Μουσική άκαδημία 
στη χώρα μας ώστε να επαναπροσδιοριστεί η ποιότητα της 
μουσικής παιδείας και οι σπουδές σε αυτήν να είναι ισάξιες και 
να αναγνωρίζονται από τις μουσικές άκαδημίες και σχολές της 
ευρώπης. 

η άκαδημία Λυρικής τέχνης, δυστυχώς, για λόγους καθαρά 
τεχνικούς, δεν μπορεί να γίνει δίπλα στην όπερα όπως το 

οραματισθήκαμε γι’αυτό προσανατολιζόμαστε σε ένα κτήριο 
μεγάλης ιστορικής αξίας και άμεσα συνδεδεμένο με τη ζωή 
της Maria Callas. 

η άκαδημία Λυρικής τέχνης προορίζεται να γίνει χώρος 
εμπειρίας και γνώσης, ειδικά για ταλαντούχους που θα 
διακριθούν στον διεθνή χώρο, έχοντας αποκτήσει εφόδια 
ισάξια των άκαδημιών της ευρώπης. 

τέλος, σε αυτήν την άκαδημία θα δημιουργηθεί μια 
άρχειοθήκη σε συνεργασία με συλλέκτες σπάνιων 
ηχογραφήσεων, μαγνητοσκοπήσεων και ανέκδοτου αρχειακού 
υλικού που αφορά στη Λυρική τέχνη και ειδικότερα στη Maria 
Callas και στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι σπουδαστές της 
άκαδημίας.

Βάσω παπαντωνίου
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Κτήριο Όπερας Ακαδημία «Maria Callas»

η άθηΝά ειΝάι η ΜΟΝη πρΩτεΥΟΥσά ΚράτΟΥσ – 
μέλους της ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της 
Βαλκανικής, που, έχοντας «παρουσία» στη Λυρική 

τέχνη διεθνώς, με εξέχουσα μορφή τη Maria Callas, δε 
διαθέτει κτήριο για τις παραστάσεις του μοναδικού Λυρικού 
θεάτρου της χώρας. η προώθηση της προσπάθειας για τη 
στέγαση της εθνικής Λυρικής σκηνής δεν αποτελεί μόνο ένα 
έργο παναθηναϊκής και εθνικής σημασίας, αλλά καλύπτει 
και τη θλιβερή αυτή έλλειψη του κέντρου του ελληνισμού. 

Οι προσπάθειες της εταιρίας για το Κτήριο της Όπερας 
και της άκαδημίας Λυρικής τέχνης «Maria Callas» είχε ως 
όραμα την πραγματοποίηση αυτού του μεγάλου έργου. 

Μέσα σ’αυτή τη φιλοσοφία κινήθηκε η σειρά επαφών με 
φορείς του πολιτικού αλλά και του οικονομικού χώρου, 
μεταξύ των οποίων και το Ίδρυμα «σταύρος Νιάρχος». 

στΟχΟσ τησ ΜΟΥσιΚησ άΚάΔηΜιάσ «Maria Callas» 
είναι η εκπαίδευση ταλαντούχων νέων, προορισμένων 
να υπηρετήσουν τη Μουσική τέχνη ως ερμηνευτές 

(performers). H αρτιότερη προετοιμασία τους θα τους 
δώσει δυνατότητες να διακριθούν και θα τους επιτρέψει να 
διεκδικήσουν μια θέση στο διεθνές στερέωμα. 

η Μουσική άκαδημία θα συμβάλλει στον επαναπροσδιορισμό 
της Μουσικής παιδείας και στην αναβάθμιση των Μουσικών 
σπουδών σε όλη την επικράτεια, δίχως να αντιμάχεται 
τα τμήματα της Μουσικολογίας και των θεωρητικών των 
ελληνικών πανεπιστημίων. 

η άκαδημία Λυρικής τέχνης έχει εξαρχής εκπαιδευτική 
διάρθρωση εδρών με πολύ συγκεκριμένο και εξειδικευμένο 
αντικείμενο: Όπερα- Oπερέττα– Μελοδραματική (master 
classes)- Διεύθυνση & σκηνοθεσία Όπερας- σκηνογραφία/
ενδυματολογία – Μusical – Διεύθυνση χορωδίας – 
Corepetition (προγυμναστές έργων). 

στην Μουσική άκαδημία όπου άξιοι Έλληνες και άξιοι ξένοι 
θα διδάξουν και θα συνυπάρξουν έχει σαν προορισμό να 
αποκτήσει η Μουσική στη χώρα μας τον τόπο της εμπειρίας 
και της γνώσης που θα βοηθήσει τους ταλαντούχους νέους 
ερμηνευτές να μην χάνονται στο δρόμο. η άκαδημία Λυρικής 
τέχνης θα προσφέρει διδασκαλία σύμφωνα με τα υψηλά 
πρότυπα των διεθνών σχολών.
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Διάγραμμα Εταιρικού Πλάνου

Δημιουργια κτηριου οπεραςΔημιουργια υποςτηρικτών

ΘεςμοΘετηςη / προώΘηςη / 
αναβαΘμιςη

της Λυρικης τεχνης

προώΘηςη Λυρικης τεχνης

ςυςταςη εταιριας για τη Δημιουργια 
νεου κτηριου εΘνικης Λυρικης ςκηνης 
και ακαΔημιας “Maria Callas”

ευρεςη υποςτηρικτών

ευρεςη χορηγών

ευρεςη / μεΛετη καταΛΛηΛών χώρών

εικονικη παρουςιαςη /
οργανώςη προταςης

Διαμορφώςη κτηριου ακαΔημιας και μουςειου
προταςη ςτην ποΛιτεια και 
τους κυβερνητικους φορεις

αιτηςη ςτην ποΛιτεια και 
τους κυβερνητικους φορεις

ςυμφώνια ποΛιτειας - χορηγών
εγκριςη χώρου

ενυπογραφη αποφαςη φορεών

Δημιουργια ακαΔημιας και μουςειου 
«Maria Callas»

κατοχυρώςη κτηριου ακαΔημιας

αρχιτεκτονικη μεΛετη κτηριου ακαΔημιας
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η 
πρΟσπάθειά τησ πρΟεΔρΟΥ τησ ετάιριάσ 
Κας Βάσως παπαντωνίου και των ανθρώπων 
που ενστερνίζονται το όραμά της και αποτελούν 

τα ιδρυτικά μέλη της εταιρίας, τους εταίρους και τους 
Φίλους για το Κτίριο Όπερας και της άκαδημίας Λυρικής 
τέχνης “Maria Callas”, έχει μια πολυκύμαντη διαδρομή 
που αισίως φθάνει τα 11 χρόνια.  

1997: πρώτη δημόσια δήλωση της προέδρου το 1997 που 
αφιερώνει την συναυλία της στην Opera Comique 
για την 20η επέτειο του θανάτου της Μ. Κάλλας 
στην ανάγκη δημιουργίας νέου κτηρίου για την 
ελληνική Λυρική σκηνή και άκαδημίας Λυρικής 
τέχνης που θα φέρει το όνομα Μαρία Κάλλας.

1999: πρώτη επίσκεψη της κυρίας Βάσως παπαντωνίου 

στο Ίδρυμα «σταύρος Νιάρχος»

2000: ιδρύεται η άστική μη Κερδοσκοπική εταιρία 
για τη Δημιουργία Νέου Κτηρίου της ελληνικής 
Λυρικής σκηνής και άκαδημίας Μαρία Κάλλας 
συναποτελούμενη αρχικά από 30 εταίρους, οι οποίοι 
και αποτέλεσαν τα ιδρυτικά μέλη της εταιρίας. Ως 
έδρα της εταιρίας ορίζεται η άθήνα, και τα γραφεία 
της βρίσκονται στην οδό Λυκαβηττού 21, Κολωνάκι.

2004: η εταιρία ενώ ξεκίνησε με την επιλογή του 
Κεραμεικού κατόπιν εισηγήσεως του ΥππΟ υιοθετεί 
τελικά την επιλογή του πρώην ιπποδρόμου στο 
Φαληρικό Δέλτα ως την καλύτερη δυνατή λύση. η 
επιλογή του Κεραμεικού κρίνεται ως χρονοβόρα και 
χρηματοβόρα.

Eπίσκεψη της προέδρου στο Ίδρυμα «σταύρος 
Νιάρχος» και υποβολή των ειδικών μελετών που 
εξεπό-νησε η εταιρία για να ληφθεί η μεγάλη 
απόφαση του ιδρύματος η οποία και ανακοινώθηκε 
το Νοέμβριο του 2006.

2005: επίσκεψη στα γραφεία της εταιρίας κατόπιν 
προσκλήσεως του Δημάρχου Καλλιθέας κου 
άσκούνη για να συζητηθούν τα θέματα του 
οικοπέδου

2006: 2 Φεβρουαρίου. Νέα επαφή της κυρίας Βάσως 
παπαντωνίου με τοΊδρυμα «σταύρος Νιάρχος» 
όπου συζητείται και εξετάζεται η πρότασή της 
για ανάληψη της χρηματοδότησης της ελληνικής 
Λυρικής σκηνής και της άκαδημίας Λυρικής τέχνης 

«Maria Callas» από το Ίδρυμα. επίσημη ανακοίνωση 
των προθέσεων του ιδρύματος «σταύρος Νιάρχος» 
να χρηματοδοτήσει και το νέο κτήριο της εθνικής 
Λυρικής σκηνής μαζί με την εθνική Βιβλιοθήκη. 

2007: τηλεδιάσκεψη του πρωθυπουργού με τον 
εκπρόσωπο του Ίδρύματος «σταύρος Νιάρχος» που 
εδρεύει στη Νέα Υόρκη άνδρέα Δρακόπουλο και 
υπογραφή του μνημονίου για την κατασκευή του 
κτηρίου της Όπερας.

το όραμα γίνεται πραγματικότητα.

η εταιρία συνεχίζει για τον δεύτερο στόχο της που είναι η 
άκαδημία Λυρικής τέχνης «Maria Callas».
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Εκδηλώσεις

στά πΛάισιά τησ πρΟσπάθειάσ Μάσ γιά τηΝ εξάπΛΩση τΟΥ ιΔεΩΔΟΥσ τησ 
Λυρικής τέχνης, η εταιρία μας διοργανώνει μουσικές εκδηλώσεις με την 
υπογραφή «άς κάνουμε το Όραμα Όπερα».

20 Νοεμβρίου 1997: OPERA COMIQUE, η soprano Vasso Papantoniou με την 
συμφωνική Ορχήστρα Colonne υπό την διεύθυνση του άλέξανδρου Μυράτ, παρίσι. 

14 Μαρτίου 2000: KENSINGTON PALACE, η soprano Vasso Papantoniou με την 
συνοδεία άρπας (Μαρία Μπιλντέα), παρουσία της πριγκίπισσας Michael of Kent, 
Λονδίνο.  

6 Φεβρουαρίου 2001: ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΑΘΗΝΩΝ, η soprano Vasso Papantoniou με 
την Ορχήστρα της Ουγγρικής Κρατικής Όπερας υπό τη διεύθυνση του Hans richter. 
άθήνα. 

10 ιουλίου 2002: ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ & ΛΕΝΑΣ ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ, η 
soprano Vasso Papantoniou με την συνοδεία άρπας (Μαρία Μπιλντέα) άθήνα. 

9 Δεκεμβρίου 2003: GALA Με αφορμή την Έκθεση «Κάτοπτρα Μουσικής-συνείδηση 
ιστορίας», η εταιρία παράθεσε επίσημο δείπνο στην αίθουσα Ball room του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία. την βραδιά 
κόσμησε το μουσικό σύνολο Ex silentio.

2 Δεκεμβρίου 2004: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ παρουσίαση Λευκώματος - ημερολογίου για το 2005 «στον 
άστερισμό Maria Callas - η καταγωγή ενός Μύθου», συναυλία του artis piano Trio, (άίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων στον σταθμό σύνταγμα του άττικό Μετρό). 

13 Μαΐου 2006: ΣΥΝΑΥΛΙΑ - GALA «ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΑΜΑ, ΟΠΕΡΑ» Διοργάνωση μιας σημαντικής 
συναυλίας - gala στην αίθουσα εκδηλώσεων του συνεδριακού Κέντρου της εθΝιΚησ άσΦάΛιστιΚησ 
(Λεωφ. συγγρού 103-105, άθήνα). εμφανίστηκαν διακεκριμένοι Έλληνες νέοι λυρικοί καλλιτέχνες με την 
Ορχήστρα των χρωμάτων, υπό την διεύθυνση του μαέστρου Μίλτου Λογιάδη, σε αποσπάσματα από έργα 
ιταλών και γάλλων συνθετών (rossini, Bellini, Verdi, saint-saens κα)

15 Νοεμβρίου 2006: ΣΥΝΑΥΛΙΑ - ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ρεσιτάλ Φλάουτου και Άρπας 
και παράθεση Δείπνου για τα Μέλη της εταιρίας, στον Ναυτικό Όμιλο πειραιά. εμφανίστηκαν οι Μαρία 
Μπιλντέα (άρπα), Μαριλένα Δωρή (φλάουτο).

2007: ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ ΗΡΩΔΕΙΟ η εταιρία μας διοργανώνει ένα μείζων πολιτιστικό γεγονός για το Έτος 
Μαρία Κάλλας: συναυλία - Gala «στον αστερισμό Μαρία Κάλλας» στο θέατρο ηρώδου του άττικού στις 
25 σεπτεμβρίου με διεθνούς φήμη καλλιτέχνες Vesselina KasarOVa, simone KErMEs, με Maestro τον 
Theodor KOUrENTZis.  
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Ημερίδες  -  Εκθέσεις

η 
ετάιριά, στηΝ πρΟσπάθειά τησ Νά εΝηΜερΩσει 
το κοινό για την αναγκαιότητα της δημιουργίας 
ενός κτηρίου για την Όπερα και την ίδρυση της 

Μουσικής άκαδημίας είχε την πρωτοβουλία και την έμπνευση 
να διοργανώσει σημαντικά γεγονότα πολιτισμού, ημερίδες, 
εκθέσεις με πρωτογενές αρχειακό και φωτογραφικό υλικό γύρω 
από τον μύθο «Maria Callas», εκθέσεις και Δημοπρασίες Έργων 
από τους σημαντικότερους, σύγχρονους Έλληνες δημιουργούς 
και ξένους καλλιτέχνες, έκανε την παραγωγή ντοκυμαντέρ, 
διοργάνωσε Gala, εκπόνησε μελέτες. 

άπό την πολυεπίπεδη δράση της εταιρίας αναφέρουμε 
ενδεικτικά τα εξής: 

τις ημερίδες :

«Δημιουργια νεου κτηριου για την εΛΛηνικη Λυρικη ςκηνη και 
μουςικης ακαΔημιας Maria Callas» ημερίδα - εθνικό Ίδρυμα 
ερευνών, 10 Μαΐου 2004 

«η αναγκη ιΔρυςης μουςικης ακαΔημιας και το εΛΛειμμα της ανώτατης 
μουςικης παιΔειας ςτην εΛΛαΔα» ημερίδα - εθνικό Ίδρυμα ερευνών, 
12 Μαΐου 2004 

τις εκθέσεις :  

«ςτον αςτεριςμο Maria Callas - η καταγώγη ενος μυΘου» Έκθεση 
φωτογραφιών & προσωπικών αντικειμένων. 
28 άπριλίου εώς 20 Μαΐου 2004, εθνικό ιδρυμα ερευνών. 

«ςτον αςτεριςμο Maria Callas - η καταγώγη ενος μυΘου» έκθεση 
φωτογραφιών & προσωπικών αντικειμένων. 18 Μαΐου-τέλη 
ιουνίου 2005, Δημοτική πινακοθήκη θεσσαλονίκης.

εκΘεςη κουςτουμιών - γΛυπτών  η εταιρία τιμώντας τη μνήμη της 
παγκοσμίου φήμης ελληνίδας σοπράνο, με αφορμή το «Έτος 
Maria Callas», 30 χρόνια από το θάνατό της, διοργάνωσε το 2007 
ένα μείζων και μοναδικό στην ελλάδα πολιτιστικό γεγονός. η 
έκθεση του καταξιωμένου Costume art Designer Nίκου Φλώρου 
φιλοξενήθηκε στο Μέγαρο Μελά της εθνικής τράπεζας της 
ελλάδος από τις 19 σεπτεμβρίου έως τις 19 Οκτωβρίου 2007. 

τα εικαστικά:

«κατοπτρα μουςικης - ςυνειΔηςη ιςτοριας»  Έκθεση Ζωγραφικής 
και γλυπτικής ελλήνων και ξένων Καλλιτεχνών. 
2 Δεκεμβρίου 2003 εώς 10 ιανουαρίου 2004, Κυλινδρόμυλοι 
σαραντόπουλου.

«εΛΛηνικη τεχνη του 20ου αιώνα» Έκθεση. 
7 εώς 13 Δεκεμβρίου 2004, εθνικό ιδρυμα ερευνών.  



12 13

M
U

Ημερίδες  -  Εκθέσεις

η 
ετάιριά, στηΝ πρΟσπάθειά τησ Νά εΝηΜερΩσει 
το κοινό για την αναγκαιότητα της δημιουργίας 
ενός κτηρίου για την Όπερα και την ίδρυση της 

Μουσικής άκαδημίας είχε την πρωτοβουλία και την έμπνευση 
να διοργανώσει σημαντικά γεγονότα πολιτισμού, ημερίδες, 
εκθέσεις με πρωτογενές αρχειακό και φωτογραφικό υλικό γύρω 
από τον μύθο «Maria Callas», εκθέσεις και Δημοπρασίες Έργων 
από τους σημαντικότερους, σύγχρονους Έλληνες δημιουργούς 
και ξένους καλλιτέχνες, έκανε την παραγωγή ντοκυμαντέρ, 
διοργάνωσε Gala, εκπόνησε μελέτες. 

άπό την πολυεπίπεδη δράση της εταιρίας αναφέρουμε 
ενδεικτικά τα εξής: 

τις ημερίδες :

«Δημιουργια νεου κτηριου για την εΛΛηνικη Λυρικη ςκηνη και 
μουςικης ακαΔημιας Maria Callas» ημερίδα - εθνικό Ίδρυμα 
ερευνών, 10 Μαΐου 2004 

«η αναγκη ιΔρυςης μουςικης ακαΔημιας και το εΛΛειμμα της ανώτατης 
μουςικης παιΔειας ςτην εΛΛαΔα» ημερίδα - εθνικό Ίδρυμα ερευνών, 
12 Μαΐου 2004 

τις εκθέσεις :  

«ςτον αςτεριςμο Maria Callas - η καταγώγη ενος μυΘου» Έκθεση 
φωτογραφιών & προσωπικών αντικειμένων. 
28 άπριλίου εώς 20 Μαΐου 2004, εθνικό ιδρυμα ερευνών. 

«ςτον αςτεριςμο Maria Callas - η καταγώγη ενος μυΘου» έκθεση 
φωτογραφιών & προσωπικών αντικειμένων. 18 Μαΐου-τέλη 
ιουνίου 2005, Δημοτική πινακοθήκη θεσσαλονίκης.

εκΘεςη κουςτουμιών - γΛυπτών  η εταιρία τιμώντας τη μνήμη της 
παγκοσμίου φήμης ελληνίδας σοπράνο, με αφορμή το «Έτος 
Maria Callas», 30 χρόνια από το θάνατό της, διοργάνωσε το 2007 
ένα μείζων και μοναδικό στην ελλάδα πολιτιστικό γεγονός. η 
έκθεση του καταξιωμένου Costume art Designer Nίκου Φλώρου 
φιλοξενήθηκε στο Μέγαρο Μελά της εθνικής τράπεζας της 
ελλάδος από τις 19 σεπτεμβρίου έως τις 19 Οκτωβρίου 2007. 

τα εικαστικά:

«κατοπτρα μουςικης - ςυνειΔηςη ιςτοριας»  Έκθεση Ζωγραφικής 
και γλυπτικής ελλήνων και ξένων Καλλιτεχνών. 
2 Δεκεμβρίου 2003 εώς 10 ιανουαρίου 2004, Κυλινδρόμυλοι 
σαραντόπουλου.

«εΛΛηνικη τεχνη του 20ου αιώνα» Έκθεση. 
7 εώς 13 Δεκεμβρίου 2004, εθνικό ιδρυμα ερευνών.  



14 15

M
U

στηΝ εΚθεση-ΔηΜΟπράσιά  «ΚάτΟπτρά ΜΟΥσιΚησ – σΥΝειΔηση ιστΟριάσ» γιά τηΝ «εΛΛηΝιΚη τεχΝη τΟΥ 20ΟΥ άι.» 
σπουδαίοι σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί – και ευάριθμοι ξένοι- κατέθεσαν με τα έργα την δική τους προσφορά στο Όραμα 
του κτηρίου της εθνικής Λυρικής σκηνής και της Μουσικής άκαδημίας. άνάμεσά τους οι Valerio adami, γιώργος γυπαράκης, 

Βλάσσης Κανιάρης, Νίκος Καναρέλης, χρίστος Καράς, racid Khimoune, γιάννης Κουνέλης, Βασίλης Κυπραίος, γιώργος Λαζόγκας, 
Μανώλης Μπαμπούσης, χρήστος Μπότσογλου, γιώργος ξένος, Ναυσικά πάστρα, παύλος, γιώργος ρόρρης, τάκις, Κώστας τσόκλης, 
γιάννης Φωκάς, παντελής χανδρής. Καλλιτέχνες που πρωταγωνίστησαν μαχητικά στην ευρωπαϊκή πρωτοπορία και καλλιτέχνες που 
διαμορφώνουν την τέχνη του σήμερα. παράλληλα με την έκθεση στους Κυλινδρόμυλους σαραντοπούλου σε επιμέλεια του Μάνου 
στεφανίδη διοργανώθηκε και Δημοπρασία στο εθνικό Ίδρυμα ερευνών (2-12-2003 εώς 10-1-2004). 

Eργο του  γιάννη ΚουνέλληEργο του Takis

Ημερίδες  -  Εκθέσεις
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Διαδικτυακός Τόπος

το σηΜάΝτιΚΟτερΟ ΒηΜά τησ ετάιριάσ Μάσ 
προς την επίτευξη των στόχων της είναι 
αδιαμφισβήτητα η επικοινωνία μας με τους 

υποστηρικτές της ιδέας που υπηρετούμε και η συγκέντρωσή 
τους κατ’επακόλουθο. η κοινή μας γνώμη εντείνεται με κάθε 
καινούρια γνωριμία, κάθε νέο μέλος και κάθε νέα υποστήριξη.

επωφελούμενοι της ψηφιακής τεχνολογίας, μπορεί ο καθένας 
να βρει εκτενείς πληροφορίες, αναλυτικές λεπτομέρειες, 
φωτογραφίες και πολυμέσα από την έως τώρα δράση της 
εταιρίας μας, με μια απλή επίσκεψη στο web-site μας.

εδώ βρίσκονται όλα όσα παραλείπονται από το έντυπο που 
κρατάτε και που σκοπό έχει απλά να συστηθούμε.

Ονόματα των εταίρων μας και των παραγόντων των 
εκδηλώσεών μας. Υλικό της διαφημιστικής μας εκστρατείας. 
Φωτογραφίες και βίντεο από τις εκδηλώσεις μας. 
ηλεκτρονικές εκδοχές των εκδόσεών μας. Μελέτες των 
χώρων που προτείναμε στην κυβέρνηση. σύνδεσμοι με 
όπερες όλου του κόσμου. τελευταία νέα της εταιρίας. 
εξελίξεις σχετικά με τους σκοπούς μας. προκείμενες 
εκδηλώσεις μας.
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ΗΕταιρία - Διοικητικό Συμβούλιο ΗΕταιρία - Ιδρυτικά Μέλη

η 
άστιΚη Μη ΚερΔΟσΚΟπιΚη ετάιριά γιά τΟ 
ΚτηριΟ της Όπερας και της άκαδημίας Λυρικής 
τέχνης «Maria Callas» ιδρύθηκε στις 31 

ιουλίου 2000, συναποτελούμενη αρχικά από 30 εταίρους, 
οι οποίοι και αποτέλεσαν τα ιδρυτικά μέλη της εταιρίας. 
Ως έδρα της εταιρίας ορίζεται η άθήνα, και τα γραφεία της 
βρίσκονται στην οδό Λυκαβηττού 21, Κολωνάκι. 

η εταιρία αποτελείται, εκτός από τα 30 ιδρυτικά Μέλη της, 
από 150 εταίρους και Φίλους, που αποτελούν το σώμα των 
τακτικών Μελών.

παράλληλα, τις προσπάθειες της εταιρίας στηρίζουν 
και άνώτατα πνευματικά ιδρύματα, ο σύλλογος ελλήνων 
Μουσουργών, το εθνικό συμβούλιο Μουσικής, καθώς και 
κορυφαίοι Έλληνες σολίστ.

επίσης, η εταιρία έχει συγκεντρώσει πάνω από 6500 
υπογραφές ανθρώπων που στηρίζουν την προσπάθεια 
της εταιρίαs για το Κτήριο της Όπερας και της άκαδημίας 
Λυρικής τέχνης «Maria Callas».

η σύνθεση του Δ.σ., όπως έχει κατά την παρούσα έκδοση, 
είναι: 

Πρόεδρος ΒάσΩ πάπάΝτΩΝιΟΥ
Αντιπρόεδρος Α’ γεΩργιΟσ στεΦάΝάΚησ 
Αντιπρόεδρος Β’ ΜάριάΝΝά ΒάρΔιΝΟγιάΝΝη
Γραμματέας ΒάσιΛησ ΒάσιΛιΚΟσ
Μέλη εΛισάΒετ πάπάΖΩη

ΔηΜητριΟσ τσιτΟΥράσ 
τριάΝτάΦΥΛΛΟσ ΛΥσιΜάχΟΥ
γιάΝΝησ Μετάξάσ

IΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

άγγΛΟσ γιάννης
ΒάρΔιΝΟγιάΝΝη Μαριάννα
ΒάσιΛιΚΟσ Βασίλης 
ΒερΝιΚΟσ Νίκος 
ΒΟΒΟΛιΝη - ΛάσΚάριΔη άλεξάνδρα 
γΟΥΛάΝΔρη Νίκη 
ΔάΥιΔ γεώργιος
ΔεΛηΒΟριάσ Άγγελος
εΜΦιετΖΟγΛΟΥ πρόδρομος 
θεΟχάράΚησ Βασίλης 

ΚάΝεΛΛΟπΟΥΛΟσ άνδρέας 
ΚάράΜάγΚιΩΛησ Μενέλαος 
ΚάράτΖάσ Κωνσταντίνος 
Κάρράσ χρήστος 
ΚάστάΝιΩτησ θανάσης 
ΚΟΝτάράτΟσ σάββας 
ΚΟτάΜάΝιΔΟΥ εύα 
ΚΟΥΜάΝτάρεάσ Μένης 
ΚΟΥΝΔΟΥρΟσ Νίκος 
ΚΥριάΚΟπΟΥΛΟσ Οδυσσέας

ΚΥριάΚΟπΟΥΛΟΥ Καίτη 
ΛιΒάΝησ ηλίας 
ΛΥσιΜάχΟΥ τριαντάφυλλος 
ΜάΜάγΚάΚησ Νίκος
ΝιάρχΟσ θανάσης 
πάπάΒάσιΛειΟΥ Βασίλης 
πάπάΝτΩΝιΟΥ Βάσω 
ρεσΒάΝησ Λεωνίδας 
τσΟΚΛησ Κώστας 
ΦράγΚιστά Μαρίλη

η εταιρία αποτελείται, εκτός από τα 30 Ιδρυτικά Μέλη της, από 150 Εταίρους και Φίλους, που αποτελούν το 
Σώμα των Τακτικών Μελών.

ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
άΚάΔηΜιά άθηΝΩΝ εθΝιΚΟ ΚάπΟΔιστριάΚΟ πάΝεπιστηΜιΟ άθηΝΩΝ
εθΝιΚΟ ΜετσΟΒειΟ πΟΛΥτεχΝειΟ πάΝεπιστηΜιΟ Κρητησ
σχΟΛη ΚάΛΩΝ τεχΝΩΝ άΝΩτάτη σχΟΛη ΟιΚΟ/ΚΩΝ πάΝεπιστηΜιΟΥ άθηΝΩΝ 
πάΝτειΟ πάΝεπιστηΜιΟ άριστΟτεΛειΟ πάΝεπιστηΜιΟ θεσσάΛΟΝιΚησ 
πάΝεπιστηΜιΟ άιγάιΟΥ πάΝεπιστηΜιΟ πάτρΩΝ 
ΔηΜΟΚριτειΟ πάΝεπιστηΜιΟ θράΚησ πάΝεπιστηΜιΟ ιΩάΝΝιΝΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ / ΦΟΡΕΙΣ

arwHEilEr HEllENE
DiErBErGEr BrUNO
GiUsEPPE Di sTEFaNO - GiUsEPPE E MONiCa
MaDalENa GriPPa  
NaaB FraNK
PETEr sTEiN
TEaTrO Di saN CarlO - PrOF. GiOaCCHiNO laNZa TOMaZi
iNTErNaTiONal iNsTiTUTE FOr OPEra & POETrY
Dr. GiaFraNCO DE BOsiO εθΝιΚΟ σΥΜΒΟΥΛιΟ ΜΟΥσιΚησ, ΜεΛΟσ τΟΥ

iNT. MUsiC COUNCil / UNEsCO

εΝΩση εΛΛηΝΩΝ ΜΟΥσΟΥργΩΝ

σχΟΛη ViGNaNElli άθηΝΩΝ

ΩΔειΟ ΜΟΥσιΚΟι ΟριΖΟΝτεσ

ΩΔειΟ ΝιΚΟΛάΟσ ΜάΝτΖάρΟσ

ΩΔΕΙΑ / ΙΔΡΥΜΑΤΑ
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ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – 
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Κατάλογος της έκθεσης που 
διοργανώθηκε από την Εταιρία 
μας στους Κυλινδρόμυλους 
Σαραντοπούλου σε επιμέλεια 
Μάνου Στεφανίδη (Δεκέμβριος 
2003 – Ιανουάριος 2004), 
εκδόσεις Έφεσος, 2003.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2004
Οι Όπερες του Κόσμου, 
συλλεκτική έκδοση σε 
κείμενα Κατερίνας Σχινά, 
καλλιτεχνική επιμέλεια 
Βάσως Αβραμοπούλου, 
Εκδόσεις Λιβάνη.

ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ Maria 
Callas – Η ΚΑΤΑΓωΓΗ ΕΝΟΣ 
ΜΥθΟΥ
Κατάλογος της έκθεσης 
φωτογραφιών & προσωπικών 
αντικειμένων που διοργανώθηκε 
από την Εταιρία μας στην Αθήνα 
και την θεσσαλονίκη, 2004 και 
2005 αντίστοιχα.

ΚΤΙΡΙΟ ΟΠΕΡΑΣ ΚΑΙ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
«Maria Callas»
Πρακτικά των Ημερίδων που 
διοργανώθηκαν από την 
Εταιρία στο Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών, Αθήνα,  Μάιος 
2004

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2005
Στον Αστερισμό Maria 
Callas – H καταγωγή 
ενός μύθου, με σπάνιο 
φωτογραφικό και αρχειακό 
υλικό από τη ζωή και τo 
έργο της Maria Callas.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2008
Στον Αστερισμό Maria Callas 
– Γλυπτά Κοστούμια Όπερας, 
έκδοση φιλοτεχνημένη με τα 
έργα του Νίκου Φλώρου από 
την Έκθεση – αφιέρωμα της 
Εταιρίας μας στο Έτος «Maria 
Callas».

ΝΙΚΟΣ ΦΛωΡΟΣ, ΓΛΥΠΤΑ 
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΟΠΕΡΑΣ. 
Κατάλογος της Έκθεσης – 
αφιέρωμα της Εταιρίας μας 
στο Έτος «Maria Callas», στο 
Μέγαρο Μελά της Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος από 
τις 19 Σεπτεμβρίου έως τις 
19 Οκτωβρίου 2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕχΝΗ ΤΟΥ 
20ου ΑΙωΝΑ
Κατάλογος Έργων 
της Δημοπρασίας που 
οργανώθηκε από την 
Εταιρία τον Δεκέμβριο 
του 2004 στο Εθνικό 
Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, 
Δεκέμβριος 2004.

ΕκδόσειςΗΕταιρία - Εταίροι
Monsieur Dimitris Avramopoulos,
Maire d’athenes

Monsieur Maurice Bejart

Monsieur Hector Bianciotti,
de l’academie Française

Monsieur Roland Dumas,
Président du Conseil Constitutionnel

Monsieur Hugues Gall,
Directeur de l’Opéra National de Paris

Monsieur Costa Gavras

Madame Basile Goulandris,

Présidente de la Fondation Basile et Elisa 
Goulandris

Monsieur John A. Hadjipateras,
O.B.E. Chairman Greek shipping Co-
operation Comittee-london

Dame Gwyneth Jones

Monsieur Theodoros Karatzas,
Président de l’association Hellénique de 
Banques Gouverneur de la Banque Nationale 
de Gréce

Monsieur Yannis Kokkos

Monsieur Jack Lang,

Président de la Commission des affaires 
Etrangéres auprés de l’assemblée

Madame Christa Ludwig

Monsieur Federico Mayor,
Derecteur Général de l’Unesco

Monsieur Jean d’Ormesson,
de l’académie Française

Monsieur Nicola Rescigno

Madame Renata Scotto

Madame Catherine Trautmann,
Ministre de la Culture et de la Communication

COMITE D’HONNEUR (1997)
pour la création du nouvel Opéra National d’athénes

άΛΟγΟσΚΟΥΦησ γιώργος
ΒάσιΛΟΥΔησ ιωάννης & άντωνία
ΒιΔάΛησ ευθύμιος & Μαρία 
ΔάΥιΔ χάρης & Νάντια
ΚάΚΟγιάΝΝησ Μιχάλης 
ΚάΛΟΜΟιρη Δόμνα
ΚάπιΩτΟΥ ελένη

ΚεστεΚιΔΟΥ Βίκυ
ΚηΛάΪΔιτησ Δημήτρης
ΚΛη Έρση
ΚΟΝτΟΜηΝάσ Δημήτρης
ΚΟσΚιΝά Κατερίνα
ΚΟΥΜεΝτάΚησ γιώργος
ΚΩΝστάΝτιΝιΔησ πέτρος

ΛάΒιΔάσ θανάσης & Βάνα
ΛάσΚάριΔη Μαριλένα
ΛΟΥΚάΪΔησ Νίκος & ά́λκηστις
ΛΟΥΚάΚΟσ Κυριάκος
ΛΥΚΟΥρεΖΟσ άλέξανδρος & Ζωή
ΜάΝιάσ πάνος 
άρΦάΝησ ευστάθιος 

ετάιρΟι

«ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ 
Maria Callas» 
Πρόγραμμα Συναυλίας - 
Gala για το Έτος Μαρία 
Κάλλας στο θέατρο 
Ηρώδου του Αττικού, στις 
25 Σεπτεμβρίου 2007
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Υ ποστήριξη

Μ
Ε ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΤΕ ΣΤΑ χΕΡΙΑ ΣΑΣ, ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦωΝΕΙΤΕ ΚΑΙ ΟΤΙ ΣΥΝΟΡΑΜΑΤΙζΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤωΣΗ 
των στόχων μας. Για να επιτύχουμε τη γέννηση μιας νέας εποχής μουσικής παιδείας για τη Λυρική Τέχνη στον τόπο μας, που 
τόσους άξιους καλλιτέχνες έχει αναδείξει, και για να τιμίσουμε την κορυφαία Maria Callas, της οποίας η Ακαδημία Λυρικής 

τέχνης θα φέρει το όνομα, χρειαζόμαστε και τη δική σας ηθική και οικονο+μική στήριξη.

Ας κάνουμε τώρα την Ακαδημία όραμα!

Λογαριασμός καταθέσεων:
iBaN: Gr42 0140 1030 1030 0232 0004 792

sWiFT: CrBaGraaXXX
alPHa BaNK, VENiZElOU 103 Brunch

Δικαιούχος Λογαριασμού: Εταιρία για τη Δημιουργία Νέου Κτηρίου Ελληνικής Λυρικής Σκηνής “Μαρία Κάλλας” 

Ελάτε σε απευθείας επικοινωνία μαζί μας:

ΟΡΑΜΑ - ΟΠΕΡΑ
Λυκαβηττού 21, 106 72 Αθήνα

Τηλ.: 210 3634 868, 210 3613 672
Fax: 210 3620 844

E-mail: newopera@otenet.gr 

www.orama-opera.gr

Μήνυμα Giuseppe diStefano

ευγενική Βάσω παπαντωνίου, 

Διαβάζω το γράμμα σας με μεγάλο ενδιαφέρον και 
θαυμασμό για την θέληση και τον ενθουσιασμό με τα οποία 
προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε ένα σκοπό που έχει όλη 
την υποστήριξή μου. 

πρώτα απ’όλα γιατί σήμερα είναι περισσότερο παρά ποτέ 
αναγκαίο να διασωθεί ο κόσμος της Λυρικής τέχνης, και οι 
προσπάθειες να γίνει η Όπερα της άθήνας, δεν μπορούν 
παρά να προκαλέσουν την αποδοχή και συμπαράσταση 
όλων εκείνων που αγαπούν την Όπερα. 

Όπως εσείς επισημαίνετε επίσης, η πόλη που “γεννήθηκε” 
η Callas δεν την έχει αναγνωρίσει με κάποιο ίδρυμα, κάτι 
το οποίο ώφειλε σε μια εκπληκτική καλλιτέχνιδα η οποία 
προσέφερε τόσα στον κόσμο της μουσικής και του Bel-
Canto. είναι μια παράλειψη που απαιτεί επανόρθωση. 

Δεχτείτε, ωστόσο αυτές τις γραμμές μου σαν έκφραση 
της συμμετοχής μου καθώς και σαν ενθάρρυνση για να 
συνεχίσετε την αξιοθαύμαστη πρωτοβουλία σας. 

εγκάρδια 
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