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Συνεδρίαση 8η
Απόφαση υπ’ αριθµ. 17/2016
Στην Αθήνα, σήµερα στις 31-3-2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:00, στο αµφιθέατρο της
∆/νσης Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Μεσογείων 156), συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Πολιτισµού και Αθλητισµού, ύστερα από πρόσκληση της
Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε έγκαιρα στα µέλη της, στις 28-3-2016.
Θέµα 2ο (Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης)
«Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης για το ELAIΩΝΑS FESTIVAL»

Παρόντες:
 Η Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισµού και Αθλητισµού, κ. Εύη Αποστολάκη.
Τα τακτικά µέλη της Επιτροπής Πολιτισµού και Αθλητισµού κ.κ.:
 Αγγελόπουλος Θεόδωρος
 Βέττα Καλλιόπη
 ∆ήµου Σταυρούλα
 Κορωναίου-Καµπά Σοφία
 Πάντζας Σπυρίδων
 Πελέκης Ζαχαρίας και
 Στεφανοπούλου Αναστασία
Τα αναπληρωµατικά µέλη κ.κ.:
 Βάβουλα Αριστέα
 Γιαννακάκη Μαρία
 ∆ανάκος Χριστόφορος
 ∆ηµοπούλου Ελένη
 Νερούτσου Μαρία
 Νικηταρά Φωτεινή και
 Παλιού Κατερίνα
Απόντες:
Τα τακτικά µέλη της κ.κ.:
 Αστρινάκη-Τσίτσου Ελένη
 Καλογεράκος Κυριάκος
 Τζήµερος Γλαύκος-Αθανάσιος και
 Χαρδαλιάς Νικόλαος
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Εύη Αποστολάκη, δίνει το
λόγο στην κ. Βέττα Καλλιόπη, Περιφερειακή Σύµβουλο, η οποία ενηµερώνει τα µέλη της
Επιτροπής, για τα εξής:
«Το ELAIΩNAS FESTIVAL είναι µία πολιτιστική πλατφόρµα ανάδειξης του Eλληνικού
πολιτισµού. Aποτελεί ένα δίκτυο αφύπνισης, προσκαλώντας καλλιτέχνες θεατρικούς,
µουσικούς, εικαστικούς, πανεπιστηµιακούς, ερευνητές και δηµοσιογράφους σ' έναν
µαραθώνιο εκδηλώσεων, παραστάσεων, συναυλιών, οµιλιών και συνευρέσεων πάνω σε
οποιαδήποτε θεµατική άπτεται του ελαιώνα, αλλά και την οικολογική καταστροφή, και την
λήθη που έχουν τυλίξει τα πλέον λαµπερά σηµεία της Αθήνας και της Αττικής, µέσα από
µία απρόσµενη, αφαιρετική, ποιητική µατιά.
Το φεστιβάλ θα πραγµατοποιηθεί τον Ιούνιο και θα λάβει χώρο στο πολιτιστικό κέντρο
Μελίνα του ∆ήµου Αθηναίων και στο Ανοιχτό θέατρο Κολωνού.
Η κυρίαρχη θεµατική του φετινού φεστιβάλ είναι ένας µαραθώνιος µε θέµα την Οδύσσεια,
αλλά και τις προεκτάσεις που µπορεί να πάρει στη σηµερινή πραγµατικότητα, µέσα από
έναν παραλληλισµό µε το προσφυγικό ζήτηµα.
Η Οδύσσεια του Οµήρου θα εµπλουτιστεί από αποσπάσµατα κειµένων που αφορούν στη
µετακίνηση των προσφύγων, ηµερολόγια από την άφιξή τους στη Μυτιλήνη και άλλα
σχετικά κείµενα.
Αποσπάσµατα αυτών των παραστάσεων θα παρουσιαστούν στον Ελαιώνα, στον χώρο
φιλοξενίας των προσφύγων, µε παράλληλη µετάφραση των κειµένων.
Καθώς οι παραστάσεις εµπεριέχουν πολλή µουσική, κάτι τέτοιο είναι σίγουρα δυνατό να
λειτουργήσει.
Τις δράσεις του ELAIΩNAS FESTIVAL 2015, τις στήριξαν µε την παρουσία, τα έργα
και την ενθάρρυνση τους, χωρίς καµία χρηµατική αµοιβή, πλειάδα
εξαίρετων ακαδηµαικών όπως η Ελένη Αρβελέρ ή σκηνοθετών όπως ο Φίλιππος
Κουτσάφτης. Επίσης φωτογράφοι, εικαστικοί, επιστήµονες, ερευνητές, µια δεκαµελής
οµάδα σπουδαστών της Καλών Τεχνών, όλοι οι ηθοποιοί που έδωσαν ζωή στα θεατρικά
αναλόγια, αλλά και οι εκδόσεις Νεφέλη που µέσω της πλατφόρµας Fai read, οργάνωσε
µια ανοιχτή έκθεση βιβλίου. Και φέτος όπως και πέρυσι θα υπάρξει µεγάλο και
ουσιαστικό πλήθος εκδηλώσεων µε ελεύθερη είσοδο.
Εισηγούµαστε την οικονοµική στήριξη του φεστιβάλ από την Περιφέρεια µε το ποσό των
20.000 ευρώ συν ΦΠΑ, ( ΚΑΕ 0844) που θα αφορά τις καλλιτεχνικές αµοιβές».
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της
η Επιτροπή Πολιτισµού και Αθλητισµού
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
την έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης για το ELAIΩNAS FESTIVAL, σύµφωνα µε την
εισήγηση
Λευκό ψήφισε η κ. ∆ήµου Σταυρούλα
Η Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Τα Μέλη
Αγγελόπουλος Θεόδωρος
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