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Συνεδρίαση 5
η
  

 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 23/2019 

 

Σήµερα στις 21-2-2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:30, 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  18-2-2019. 

 

 

Θέµα 2
ο
   

« Έγκριση προγράµµατος πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2019 

 Περιφερειακής Ενότητας Νήσων» 

 

 

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 

� Βλάχος Γεώργιος  

� ∆ανιά Νικολέττα 

� Πάντζας Σπυρίδων 

� Στεφανοπούλου Αναστασία και 

� Σµέρος Ιωάννης 

 

Το αναπληρωµατικό µέλος κ.: 

� ∆ανάκος Χριστόφορος 

� Νερούτσου Μαρία 

 

Απόντες:  

Τα τακτικά µέλη της κ.κ.: 

� Αδαµοπούλου Αικατερίνη 

� Βάβουλα Αριστέα 

� ∆ήµου Σταυρούλα 

� Ευαγγελίου Παρασκευάς 

� Κορωναίου-Καµπά Σοφία 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Εύη Αποστολάκη,  δίνει το 

λόγο στον κ. Χατζηπέρο Παναγιώτη, Αντιπεριφερειάρχη Νήσων, ο οποίος ενηµερώνει τα 

µέλη της Επιτροπής, για τα εξής: 

   «Από την αρχαιότητα σε κάθε κοινωνία,  ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή το 

πολιτισµικό επίπεδο ή την ιστορική περίοδο, είχαν θεσπιστεί ηµεροµηνίες και χρονικές 

περίοδοι κατά τις οποίες πραγµατοποιούνταν λαµπρές εκδηλώσεις που βασίζονταν στην 

εκάστοτε θρησκεία, τα ήθη, τα έθιµα, τις παραδόσεις κτλ., καθώς  και στον τρόπο ζωής 

(αγροτικό ή αστικό). Οι εορτές αυτές αποτέλεσαν την απαρχή των φεστιβάλ τα οποία 

µετεξελίχθηκαν στη µορφή που σήµερα γνωρίζουµε. Άλλωστε, ετυµολογικά η λέξη 

φεστιβάλ (festival) έχει ως ρίζα τη λέξη “feast” ή “fiesta”, που σηµαίνει γιορτή. 

     Αυτές οι εκδηλώσεις, πέραν τις απόδοσης τιµής σε κάποιο εξαιρετικό γεγονός ή 

πρόσωπο, εξυπηρετούσαν στόχους όπως η προβολή του τόπου, η δηµιουργία σχέσεων µε 

τους γεωγραφικούς γείτονες και η σύσφιξη των σχέσεων των µελών της ίδιας της τοπικής 

κοινωνίας, µέσω της ψυχαγωγίας και της ευφρόσυνης διάθεσης.  

     Στις µέρες µας παρά την εξέλιξη της τεχνολογίας και της δυνατότητας προβολής µέσω 

αυτής τα φεστιβάλ και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις παραµένουν βασικό µέρος της ζωής των 

τοπικών κοινωνιών καθώς εξυπηρετούν την αναβάθµιση του πολιτισµικού τους status, την 

ψυχαγωγία µε τρόπο ποιοτικό, τη δηµιουργία δεσµών µεταξύ των µελών τους και την 

προβολή τους πέραν των στενών γεωγραφικών ορίων τους.  

     Μέσα στο πνεύµα αυτό η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων προτίθεται να 

συνδιοργανώσει, µε τους ∆ήµους της χωρικής της αρµοδιότητας, τις ακόλουθες 

πολιτιστικές εκδηλώσεις για το καλοκαίρι 2019, χωρίς να παραβλέπει το γεγονός της 

οικονοµικής δυσπραγίας που ταλανίζει τον τόπο και πιστεύοντας ακράδαντα ότι ο 

πολιτισµός αποτελεί το αντίδοτο στην κρίση αξιών και στη ζοφερότητα. 

 

 Α. Πολιτιστικές εκδηλώσεις στον ∆ήµο Αίγινας: 

Γιορτή Αφαίας στην Αγ. Μαρίνα Αίγινας 

Σύµφωνα µε πληροφορίες από τον Παυσανία, από το ∆ία και την Κάρµη γεννήθηκε η 

Βριτοµάρτις που αγαπούσε πολύ το κυνήγι και γι’ αυτό τη συµπάθησε ιδιαίτερα η θεά 

Άρτεµις. Την ερωτεύτηκε όµως ο Μίνωας και για να γλυτώσει από αυτόν έπεσε τη 

θάλασσα και µπλέχτηκε στα δίχτυα κάποιων ψαράδων που την πήραν µαζί τους στο 

καράβι. 

Εκεί όµως την ερωτεύτηκε ένας από τους ναύτες και έτσι η Βριτοµάρτις αναγκάστηκε και 

πάλι να πέσει στη θάλασσα για να γλυτώσει και κολυµπώντας βγήκε στο νησί από όπου 

περνούσε το καράβι αυτό, την Αίγινα! Η κοπέλα πήρε αµέσως το δρόµο προς το δάσος του 

νησιού και σιγά σιγά οι ναύτες από το πλοίο την έβλεπαν να χάνεται σαν µε κάποια θεϊκή 

παρέµβαση και γι’ αυτό την ονόµασαν Αφαία (άφαντη-αφανέρωτη). 

Στο σηµείο που χάθηκε η Αφαία είναι κτισµένος ο Ναός της Αθηνάς Αφαίας, µέσα στα 

πεύκα µε υπέροχη θέα στη θάλασσα. 

Η αναπαράσταση της φυγής της Αφαίας πραγµατοποιείται τον Αύγουστο (συνήθως το Σ/Κ 

της 2
ης

 Πανσελήνου) στην παραλία της Αγ. Μαρίνας ενώ ακολουθούν συναυλία και 

θεατρικοχορευτικά δρώµενα στον προαύλιο χώρο του Ναού της Αφαίας. 

Προτεινόµενη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην εν λόγω εκδήλωση: έως 2.000€ 

(πλέον ΦΠΑ). 

Γιορτή Φιστικιού 

Η Γιορτή Φιστικιού, η οποία πραγµατοποιείται κατ’ έτος, αποτελεί ένα από τα  

σηµαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα για το νησί της Αίγινας. Η προβολή που εξασφαλίζει 

αυτή η διοργάνωση, στον τόπο, είναι πολύπλευρη καθώς στο πλαίσιό της λαµβάνουν χώρα 

πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων και εµπορική έκθεση, οι οποίες 

συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον µεγάλου αριθµού επισκεπτών, τόσο τουριστών όσο και 

επαγγελµατιών και εκθετών. 

Στόχος της εκδήλωσης είναι η προβολή του µοναδικής αξίας τοπικού προϊόντος και η 

δηµιουργία νέων εµπορικών δρόµων για την προώθησή του. Επίσης, µέσα από τις  
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παράπλευρες εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της γιορτής ενισχύονται 

όλοι οι τοµείς της  οικονοµικής δραστηριότητας του νησιού.  

Το φετινό φεστιβάλ έχει προγραµµατιστεί να πραγµατοποιηθεί στο 3
ο
 Σ/Κ του 

Σεπτεµβρίου 2019 και η προτεινόµενη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην εν λόγω 

εκδήλωση είναι έως 17.000€ (πλέον ΦΠΑ). 

 

Β. Πολιτιστικές εκδηλώσεις στον ∆ήµο Αγκιστρίου 

Παιδικές Θεατρικές παραστάσεις 
  Το θέατρο έχει τη δύναµη να συµβάλλει στην πνευµατική καλλιέργεια. Πρόκειται 

για µια ζωντανή τέχνη η οποία καταφέρνει και µεταδίδει συγκλονιστικά συναισθήµατα, 

γνώσεις, µηνύµατα και να ενεργοποιεί τα πνευµατικά µας χαρίσµατα. Μέσα από αυτό 

µπορούν  να προβληθούν  υψηλές αξίες και να δηµιουργηθούν ισχυρά πρότυπα. Στο 

πλαίσιο αυτό και µε δεδοµένο ότι για τα παιδιά η διασκέδαση και η ψυχαγωγία παίζει 

σηµαντικό ρόλο στην διατήρηση της καλής τους ψυχολογίας, µια θεατρική παράσταση για 

παιδιά θα ενισχύσει την ανάπτυξη της φαντασίας τους και θα καλλιεργήσει την κριτική 

τους µατιά για την κοινωνία και την ζωή. 

Οι 2 παιδικές θεατρικές παραστάσεις πρόκειται να πραγµατοποιηθούν εντός του Ιουνίου 

2019 και το προτεινόµενο ποσό συµµετοχής της Περιφέρειας είναι έως 10.000,00€ (πλέον 

ΦΠΑ). 

 

Γ. Πολιτιστικές εκδηλώσεις στον ∆ήµο Πόρου 

Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων διάρκειας (Poros Art Festival) 

Αυτό το πολιτιστικό γεγονός  δύναται να συµβάλλει ως κίνητρο για την ενίσχυση της 

επισκεψιµότητας του νησιού, µέσω της ποικιλίας δρώµενων που θα λάβουν χώρα στο 

πλαίσιό του. 

Στόχος αυτής σειράς εκδηλώσεων είναι η δηµιουργία του πολιτιστικού στίγµατος του 

νησιού µέσα στο διεθνή πολιτιστικό χάρτη των τουριστικών προορισµών. Τα οφέλη που 

αναµένεται να προκύψουν από την υλοποίηση του  φεστιβάλ είναι σηµαντικά και αφορούν 

κυρίως το χώρο της πνευµατικής ανάπτυξης του ντόπιου πληθυσµού και την τουριστική 

δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής (κλάδος φεστιβαλικού τουρισµού). 

Το φεστιβάλ πρόκειται να πραγµατοποιηθεί τον Ιούλιο 2019 και το προτεινόµενο ποσό 

συµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής στην εν λόγω εκδήλωση είναι έως 5.000,00€  (πλέον 

ΦΠΑ). 

«Συνοριακά της Νεότερης Ελλάδας» 

Το τελευταίο Σ/Κ του Αυγούστου ή το 1
ο
 του Σεπτεµβρίου 2019 θα πραγµατοποιηθούν στο 

νησί, τα «Συνοριακά της Νεότερης Ελλάδας», στο πλαίσιο των οποίων θα αναδειχθούν τα 

ιστορικά γεγονότα του 1828 –1829, χρόνια µετά τις ιστορικές διαπραγµατεύσεις που 

έλαβαν χώρα στο λιµάνι του νησιού το Φθινόπωρο του 1828, µεταξύ του Κυβερνήτη 

Ιωάννη Καποδίστρια και των διπλωµατικών αποστολών Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας, οι 

οποίες οδήγησαν στον καθορισµό των πρώτων συνόρων του ελεύθερου Ελληνικού 

Κράτους– σε συνδυασµό µε ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραµµα µε εκδηλώσεις που θα 

προσελκύσουν το ενδιαφέρον των κατοίκων, αλλά και επισκεπτών από όλη την Ελλάδα. 

 Με την καθιέρωση της ετήσιας διοργάνωσης των «Συνοριακών», αποκαθίσταται η 

θέση του τόπου µας στη νεότερη ιστορία της χώρας και φέρνει τον Πόρο στο επίκεντρο 

των προορισµών του Αργοσαρωνικού το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου κάθε 

έτους. 

Προτεινόµενο ποσό συµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής στην εν λόγω διοργάνωση: έως 

10.000,00€ (πλέον ΦΠΑ). 
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∆. Πολιτιστικές εκδηλώσεις στον ∆ήµο Τροιζηνίας - Μεθάνων 

Συναυλία στην παραλία Γαλατά 

Μπορείτε να φανταστείτε έναν πολιτισµό χωρίς µουσική; Αδύνατον, θα έλεγα! Επιπλέον, η 

ιστορία δείχνει ότι κάθε πολιτισµός έχει χρησιµοποιήσει τη µουσική στη θρησκεία, στον 

διαλογισµό, στην ιατρική, στις τελετές του και στην απόλαυση της ζωής. 

Κάτοικοι αλλά και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν περί τα µέσα Ιουλίου 

2019 µια εξαιρετική, σε µουσική ποιότητα και συγκίνηση, συναυλία που θα λάβει χώρα 

στην παραλία του Γαλατά. 

Το προτεινόµενο ποσό συµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής στην εν λόγω εκδήλωση είναι 

έως 15.000,00€ (πλέον ΦΠΑ). 

 

Ε. Πολιτιστικές εκδηλώσεις στον ∆ήµο Κυθήρων 

Εκδηλώσεις για τον Τζανή Τζανετάκη. 

 Ο πρώην πρωθυπουργός ήταν εξόριστος στα Κύθηρα την περίοδο της Χούντας. Οι 

εκδηλώσεις θα πραγµατοποιηθούν στο τέλος Ιουλίου 2019 µε την συνεργασία του Π.Ν., 

καθώς ο τιµώµενος υπήρξε Αξιωµατικός του Β.Ν.. 

Προτεινόµενο ποσό συµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής στην εν λόγω εκδήλωση: έως 

5.000 € (πλέον ΦΠΑ). 

Αφιέρωµα στον Μίκη Θεοδωράκη. 

 Η ορχήστρα και µαντολινάτα του Αγ. Παντελεήµονα Αχαρνών υπό τη διεύθυνση 

του διεθνούς φήµης µαέστρου Παναγή Μπαρµπάτη θα µας ταξιδέψουν τον Ιούλιο του 

2019 µε τις γνώριµες µελωδίες του Μίκη Θεοδωράκη σε «θάλασσες γεµάτες µουσική»! 

Το προτεινόµενο ποσό συµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής στην εν λόγω εκδήλωση είναι 

έως 5.000 € (πλέον ΦΠΑ). 

 

ΣΤ. Πολιτιστικές εκδηλώσεις στον ∆ήµο Σαλαµίνας 

Αιάντεια 

Τα Αιάντεια ήταν γιορτές που τελούσαν προς τιµή των δύο Αιάντων, του Τελαµώνιου και 

του Λοκρού. Οι γιορτές προς τιµή του Τελαµώνιου τελούνταν στη Σαλαµίνα µε θυσίες, 

αγώνες εφήβων και µε ποµπή, καθώς επίσης και νυχτερινή λαµπαδηδροµία. Επίσης, 

τελούνταν και «άµιλλα των πλοίων». Ένα από τα σπουδαιότερα αγωνίσµατα εθεωρείτο ο 

«µακρός δρόµος».  

Στην  προσπάθειά του να αναδείξει την ιστορική του συνέχεια ο ∆ήµος Σαλαµίνας 

οργανώνει κάθε χρόνο την ίδια εορτή, η οποία περιλαµβάνει πλήθος καλλιτεχνικών 

εκδηλώσεων και δρώµενων, εκθέσεων καθώς και αθλητικών αγώνων µε τη συµµετοχή 

εθελοντών.  

Τα Αιάντεια πρόκειται να διεξαχθούν από τη 1 έως τις 30 Αυγούστου 2019 και το 

προτεινόµενο ποσό συµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής στην εν λόγω εκδήλωση είναι 

έως 5.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 

Σαλαµίνια 

Η εκδήλωση τιµής στην ιστορική ναυµαχία της Σαλαµίνας, η οποία άλλαξε τη ροή της 

παγκόσµιας ιστορίας, θα πραγµατοποιηθεί στο διάστηµα από 01 Σεπτεµβρίου έως 15 

Οκτωβρίου 2019. Ο εορτασµός θα πλαισιωθεί από πολιτιστικές και αθλητικές 

εκδηλώσεις, δρώµενα και παρέλαση. Στην εκδήλωση αυτή πέραν της επετείου της 

ναυµαχίας τιµάται το Πολεµικό Ναυτικό για τις πολύτιµες υπηρεσίες του στην άµυνα της 

χώρας. 

Τα Σαλαµίνια  αποτελούν σηµαντική γιορτή για την τοπική κοινωνία του νησιού αλλά 

παράλληλα η σηµασία τους καθίσταται υπερτοπική, εξαιτίας του συµβολισµού που φέρει η 

ιστορική ναυµαχία της Σαλαµίνας ως νίκη της ∆ηµοκρατίας και της Ελευθερίας. 

Προτεινόµενο ποσό συµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής στην εν λόγω εκδήλωση: έως 

10.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 
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Ζ. Πολιτιστικές εκδηλώσεις στον ∆ήµο Σπετσών 

Αρµάτα 2019 µε Εβδοµάδα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων     

Κάθε χρόνο, αρχές του Σεπτεµβρίου (1
ο
 ή 2

ο
 Σ/Κ), είναι αφιερωµένο σε εορταστικές 

εκδηλώσεις που συνδυάζουν τον εορτασµό της Παναγίας της Αρµάτας (κοντά στον Φάρο) 

και της επετείου της ναυµαχίας της 8
ης

 Σεπτεµβρίου 1822. 

Οι Σπέτσες είναι µια από οκτώ Ευρωπαϊκές πόλεις, που µετέχουν στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο 

Ιστορικών Αναπαραστάσεων, στις οποίες γίνεται αναπαράσταση ενός ιστορικού 

γεγονότος. 

Οι εορταστικές εκδηλώσεις διαρκούν µια εβδοµάδα και περιλαµβάνουν, πέραν του 

επίσηµου τελετουργικού (δοξολογία, κατάθεση στεφάνων κτλ) καλλιτεχνικά δρώµενα, 

συναυλίες, εικαστικές εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, κτλ. ενώ κορυφώνονται  µε 

αναπαράσταση της καύσεως της τουρκικής ναυαρχίδας.  

Η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο της ανάδειξης των τοπικών ιδιαιτεροτήτων των νησιών 

της χωρικής της αρµοδιότητας, πρόκειται να συµµετάσχει στην εκδήλωση της Αρµάτας 

2019 αποβλέποντας στα οφέλη τα οποία θα αποκοµίσει το νησί και τα οποία 

µεταφράζονται σε ποιοτική ψυχαγωγία, πολιτισµική αναβάθµιση, τουριστική προβολή 

αλλά ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας. 

Προτεινόµενο ποσό συµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής: έως 18.000,00€ 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).     

 

Η. Πολιτιστικές εκδηλώσεις στον ∆ήµο Ύδρας 

Μιαούλεια 

Η διοργάνωση αυτή περιλαµβάνει τριήµερες εκδηλώσεις, που πραγµατοποιούνται τέλος 

Ιουνίου, προς τιµή του µεγάλου Υδραίου Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη που πρόσφερε 

πολλά στον Αγώνα για την Απελευθέρωση του Έθνους. 

Εκτός του επίσηµου τελετουργικού µέρους της γιορτής, πρόκειται να πραγµατοποιηθούν 

εκθέσεις, οµιλίες, µουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, παιχνίδια, δηµοτικοί 

χοροί, λαµπαδηδροµίες, λεµβοδροµίες και αθλητικοί αγώνες, που αναµένεται να 

προσελκύσουν µεγάλο αριθµό επισκεπτών ειδικά για το σκοπό αυτό. 

Προτεινόµενο ποσό συµµετοχής της Περιφέρειας στην εν λόγω εκδήλωση: έως 15.000,00 

€ (πλέον ΦΠΑ). 

Κουντουριώτεια 

Τα Κουντουριώτεια πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο κατά το τελευταίο δεκαήµερο του 

Αυγούστου προς τιµήν του  Πρώτου Προέδρου της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, Υδραίου 

Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη.  

Κατά τη  διάρκεια των εκδηλώσεων, αναµένεται η προσέλευση πλήθους επισκεπτών, 

πλέον των επίσηµων εκπροσώπων των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, καθώς και 

εκπροσώπων των γραµµάτων και της τέχνης. 

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα λάβει χώρα εξαήµερο εορταστικό πρόγραµµα, το πλήρες 

ξεναγήσεων στα Μουσεία του νησιού, εκθέσεων, προβολών, οµιλιών και  παρουσιάσεων 

βιβλίων καθώς και αθλητικών εκδηλώσεων, µε αποτέλεσµα ιδιαίτερα θετικό για την 

προβολή και την οικονοµία του ιστορικού νησιού. 

Προτεινόµενη συµµετοχή της Περιφέρειας στην εν λόγω εκδήλωση: έως 5.000€ (πλέον 

ΦΠΑ)». 
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                               Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Επιτροπή  Πολιτισµού  και Αθλητισµού 

αποφασίζει  οµόφωνα  

την έγκριση προγράµµατος  πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2019 Περιφερειακής 

Ενότητας Νήσων, σύµφωνα µε την εισήγηση 

   

 

Η Πρόεδρος       Η Γραµµατέας             Τα Μέλη  

   

   

  Εύη  Αποστολάκη  Σεβαστάκη  Μαρία  Αγγελόπουλος Θεόδωρος 

Βέττα Καλλιόπη  

Βλάχος Γεώργιος 

∆ανιά Νικολέττα 

∆ανάκος Χριστόφορος 

Νερούτσου Μαρία 

Πάντζας Σπυρίδων  

Στεφανοπούλου Αναστασία 

Σµέρος Ιωάννης 
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