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Συνεδρίαση 9
η
  

 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 36/2019 

 

Σήµερα στις 4-4-2019, 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  29-3-2019. 

 

 

Θέµα 1
ο
   

« Έγκριση προσθήκης πολιτιστικών εκδηλώσεων στο πρόγραµµα  

Π. Ε. Βόρειου Τοµέα για το 2019» 

 

 

Παρόντες: 

� Η Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισµού και Αθλητισµού, κ. Εύη Αποστολάκη. 

Τα τακτικά µέλη της Επιτροπής  Πολιτισµού και Αθλητισµού κ.κ.: 

� Βάβουλα Αριστέα 

� Βέττα Καλλιόπη 

� ∆ανιά Νικολέττα 

� Πάντζας Σπυρίδων 

� Στεφανοπούλου Αναστασία 

 

Τα αναπληρωµατικά µέλη κ. κ.: 

� ∆ανάκος Χριστόφορος 

� Νερούτσου Μαρία 

 

Απόντες:  

Τα τακτικά µέλη της κ.κ.: 

� Αγγελόπουλος Θεόδωρος 

� Αδαµοπούλου Αικατερίνη 

� Βλάχος Γεώργιος 

� ∆ήµου Σταυρούλα 

� Ευαγγελίου Παρασκευάς 

� Κορωναίου-Καµπά Σοφία 

� Σµέρος Ιωάννης 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Εύη Αποστολάκη,  δίνει  το 

λόγο στην κ. Κορωναίου-Καµπά Σοφία, Αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τοµέα η οποία  

ενηµερώνει τα µέλη της Επιτροπής, για τα εξής: 

       «Η Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τοµέα Αθηνών,  

� έχοντας ως στόχο: την ανάδειξη και προώθηση του πολιτισµού, την ενίσχυση του 

µαζικού αθλητισµού και τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, 

� βασιζόµενη στις διατάξεις του «Καλλικράτη» Ν. 3852/2010, παράγραφοι Η 11, 12 , 

13, 14 και 19, εδάφιο ΙΙ, άρθρο 186, κεφάλαιο Ε,  

προτείνει τιςακόλουθες εκδηλώσεις: 

1) Θεατρική παράσταση για παιδιά «Η βαλίτσα του Χανς». 

Το θεατρικό σχήµα «ΟΜΑ∆Α» µε σκηνοθέτη την κ.Ιωάννα Μπακαλάκου προτείνουν µια 

θεατρική παράσταση που απευθύνεται σε παιδιά νηπιαγωγείου και δηµοτικού σχολείου.  

Η παράσταση βασίζεται σε τρία Παραµύθια του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν σε σκηνοθεσία 

και κείµενο της Ιωάννας Μπακαλάκου.  

Ποιος είναι ο Χανς ; Τι κρύβει η βαλίτσα του και πως έφτασε στα χέρια µας; Ο Χανς είναι 

ο σπουδαίος παραµυθάς και λογοτέχνης Χανς Κρίστιαν Άντερσεν! Το 1841 ο Χανς 

επισκέφτηκε την πατρίδα µας και µαγεύτηκε από την οµορφιά  και τους ανθρώπους της . 

Μάλιστα γιόρτασε τα γενέθλια του στην Ακρόπολη! Φεύγοντας άφησε πίσω του µια 

βαλίτσα γεµάτη από αντικείµενα και σηµειώµατα βγαλµένα από τις υπέροχες ιστορίες του. 

Κάτι σαν… ένα παραµυθοχάρτη! Αυτή η βαλίτσα ταξίδεψε από γονιό σε παιδί και έφτασε 

σήµερα εδώ για να µας βοηθήσει να πούµε ξανά τα παραµύθια του, να µας κάνει να 

σκεφτούµε και να διασκεδάσουµε µε τις περιπέτειες των ηρώων του.  

Η σκηνοθέτις Ιωάννα Μπακαλάκου παρουσιάζει µια παράσταση σύγχρονου θεάτρου για 

παιδιά που ακουµπά στο κλασικό για να µιλήσει για τις αξίες της αγάπης , της αποδοχής  

του διαφορετικού  και τις ειλικρίνειας απέναντι στην υποκρισία. 

Η πρωτότυπη µουσική του σηµαντικού συνθέτη Θωµά Μπακαλάκου προσφέρει  αισθητική 

απόλαυση και ζωντανεύει τις ιστορίες . 

Τα σκηνικά και τα κοστούµια του Θράσου Χριστόπουλου ,µε ζωηρά χρώµατα και 

φαντασία µας µεταφέρουν στον κόσµο του µύθου. 

Ηθοποιοί, σκηνοθέτις  και παιδιά, θα βουτήξουν στην ιστορία της Μικρής Γοργόνας και θα 

δούµε τι σηµαίνει να  αγαπά κανείς αληθινά. Θα ακολουθήσουν το   Ασχηµόπαπο και η 

µανία του  Βασιλιά που ήθελε καινούρια ρούχα. Όλα  αυτά θα γίνουν  µε βοηθό µας τη 

βαλίτσα του Χανς, µε πολύ χιούµορ και περιπέτεια ! 

Οι παραστάσεις θα πραγµατοποιηθούν τον Μάιο και Ιούνιο σε 6 νηπιαγωγεία , δηµοτικά 

σχολεία ή ιδρύµατα σε δήµους της Βόρειας Αθήνας  

Το εκτιµώµενο κόστος διοργάνωσης για 6 παραστάσεις ανέρχεται στο ποσό των 

2.976,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  

 

2. «Μέχρι πριν µια µέρα» [µονόλογος] θεατρική παράσταση. 

Η ΑΜΚΕ , ∆ΙΩ Επικοινωνία Ανθρωπιστικών Ιδεών  , προτείνει για δύο (2) παραστάσεις, 

το θεατρικό έργο «Μέχρι πριν µια µέρα» που θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα Μουσών 

του ∆ήµου Βριλησσίων τις ηµεροµηνίες 3/5 και 4/5/2019 και ώρα 20.00. 

Πρόκειται για φανταστική συνέντευξη µιας µεγάλης ντίβας του Θεάτρου, που έχει 

εγκαταλείψει τη σκηνή από χρόνια,  αποκαλύπτει την πορεία της µέσα στο χώρο και στο 

χρόνο. Μιλάει για την αναπόφευκτη µοίρα ενός καλλιτέχνη, που αναγκάζεται να αποδεχθεί 

τη µοναχικότητά του, συντροφιά µε το αλκοόλ , τη σκηνή και τον έρωτα. Μέσα  από τη 

διήγησή της, αναδεικνύεται µε αλληγορικό και ποιητικό τρόπο, η δύναµη του έρωτα, της 

απώλειας, του θανάτου, αλλά και της γνώσης, και της εµπειρίας της ζωής. Όσο προχωράει 

η συνέντευξη ανακαλύπτουµε το λόγο που παράτησε τα φώτα και τη δηµοσιότητα και 

κλείστηκε στον εαυτό της.  

Επικυρώνεται η αποδοχή της ύπαρξης ως ισάξια της αποδοχής της απουσίας της. 
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Το κόστος διοργάνωσης για δύο παραστάσεις ανέρχεται στο ποσό των 2.480 ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Το ποσό αφορά στην κάλυψη αµοιβών όλων των 

συντελεστών και σκηνικών. 

 

3. Συναυλία µε το συγκρότηµα των Onirama. 

Με αφορµή την ηµέρα Ευρώπης 2019 η Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τοµέα Αθηνών 

προτείνει µια συναυλία µε τους OniramaτονΜαΐο σεχώρο της ΠΕΒΤΑ.  

Το εκτιµώµενο κόστος διοργάνωσης όπου περιλαµβάνει αµοιβές καλλιτεχνών και 

γραφείου παραγωγής , ασφαλιστικές καλύψεις , ηχοφωτιστικά και εξέδρα  ανέρχεται 

στο ποσό των 20.000 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

 

4. Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης Erasmus για τον 1
ο
 αγώνα δρόµου 

«Πεντελέθεν ο δρόµος των Μαρµάρων»  

Ο Γυµναστικός Σύλλογος Χαλανδρίου µαζί µε τους ∆ήµους Χαλανδρίου , Βριλησσίων και 

Πεντέλης και την ΠΕΒΤΑ διοργανώνουν τον Οκτώβριο µια δράση που έχει ως στόχο την 

υποστήριξη : 

• του εθελοντισµού στον αθλητισµό 

• της κοινωνικής ένταξης µέσω του αθλητισµού 

• της ισότητας των φύλων στον αθλητισµό  

• της σωµατικής άσκησης για τη βελτίωση της υγείας 

• της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Αθλητισµού 

Η διαδροµή αναφέρεται ιστορικά στον δρόµο της λιθαγωγίας από τον οποίο µεταφέρθηκαν 

τα µάρµαρα από την Πεντέλη στην Ακρόπολη για την κατασκευή του Παρθενώνα και θα 

έχει αφετηρία και τερµατισµό το σκεπαστό της Αττικής οδού στο Χαλάνδρι. 

Το εκτιµώµενο κόστος συνδιοργάνωσης όπου περιλαµβάνει την χρονοµέτρηση του 

αγώνα δρόµου ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  

 

5. Θεατρική παράσταση «το Σύµπαν του Αϊνστάιν» 

Η Αττική Αυλαία µη κερδοσκοπική εταιρεία, προτείνει µιαθεατρική παράσταση που 

απευθύνεται σε µαθητές Γυµνασίων και Λυκείων µε τίτλο «το Σύµπαν του Αϊνστάιν»και 

τελεί υπό την αιγίδα της ένωσης Ελλήνων φυσικών.   

∆ύο λόγια για το έργο :  

…Ο Επιστήµονας, Ο Άνθρωπος και το Σύµπαν. 

Η ιστορία του ανθρώπου που άλλαξε τον κόσµο και ανέτρεψε όλες τις συµβατικές γνώσεις 

γύρω από το σύµπαν. 

Η ιστορία του ανθρώπου που καταφέρνει να µεταµορφωθεί από ένα δυσλεκτικό παιδί, σ’  

ένα επαναστατηµένο παλληκάρι... Από έναν εκκεντρικό επιστήµονα, σ’ ένα πνευµατικό 

γκουρού.  

Η ιστορία του ανθρώπου που καταφέρνει να διαβάσει τη σκέψη του δηµιουργού του 

σύµπαντος και να ανατρέψει το σύµπαν του Νεύτωνα. Και όπως συνήθιζε να λέει ο ίδιος 

«δύο πράγµατα είναι άπειρα, η ανθρώπινη βλακεία και το Σύµπαν, αν και για το Σύµπαν 

δεν είµαι σίγουρος». 

Η ζωή του ήταν µοιρασµένη ανάµεσα στην πολιτική, τις γυναίκες και τις εξισώσεις. 

Βέβαια, η µεγάλη του ερωµένη ήταν η έρευνα, όπου µπορούσε να περνάει µέρες µαζί της 

και πάλι ο χρόνος να µην του φτάνει. 

Βρισκόταν σε µόνιµη κατάσταση συναγερµού….. ένιωθε σαν άλογο που έπρεπε να τρέχει 

συνέχεια, κάπνιζε σαν τσιµινιέρα, κοιµόταν λίγο και έτρωγε χωρίς να σκέφτεται…. καθώς 

η φήµη του τον έκανε όλο και πιο «ανόητο». 

Μία σύµπαν…. τικη   κωµωδία, όπου αν  ακολουθήσουµε τους κανόνες της αρχαίας 

τραγωδίας, η ζωή του είναι τα Χορικά,  οι γυναίκες του η Παράβαση, το σύµπαν  τα 

Επεισόδια και Έξοδος η έρευνα. 

Κείµενο- Σκηνοθεσία: Θανάσης Θεολόγης 
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Μουσική επιµέλεια: Νίκος Ροδίτης 

Σκηνικά- Κοστούµια: Κώστας Καυκαρίδης  

Περούκες: Γιώργος Σκένδρος 

Φωτογραφίες: MATH STUDIO 

Επιµέλεια αφίσας: Παναγιώτης Λοϊζίδης 

Πρόσωπα Έργου: Άλµπερτ Αϊνστάιν .     Θανάσης Θεολόγης 

Έντουαρντ Αϊνστάιν   [ Γιος του Άλµπερτ Αϊνστάιν] - Μέµος Κοέν 

Έλεν Ντούκας  [ Γραµµατέας του Άλµπερτ Αϊνστάιν] -Αναστασία Γκολέµα 

Μιλέβα Μάριτς  [ Πρώτη σύζυγος του Άλµπερτ Αϊνστάιν ] - Αναστασία Γκολέµα 

Μαξ Πλανκ -  [Φυσικός Νοµπελίστας ,Φίλος Άλµπερτ Αϊνστάιν ] Μέµος Κοέν 

Η παράσταση θα πραγµατοποιηθείσε Γυµνάσιο-Λύκειο της ΠΕΒΤΑ. 

Το κόστος διοργάνωσης για µια παράσταση ανέρχεται στο ποσό των 1.860 ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Το ποσό αφορά στην κάλυψη όλων των αµοιβών των 

ηθοποιών και τεχνικών όπως και η υλικοτεχνική υποστήριξη της παράστασης[ φώτα 

και ήχος ]. 

6. Μουσική εκδήλωση για την ηµέρα της Μουσικής. 

Με αφορµή την ηµέρα Μουσικής που είναι στις 21 Ιουνίου η Περιφερειακή Ενότητα 

Βορείου Τοµέα Αθηνών συνδιοργανώνει µε συλλόγους της πόλης µια µουσική εκδήλωση 

µε γνωστούς Καλλιτέχνες στο Θέατρο Ρεµατιάς του ∆ήµουΧαλανδρίου µέσα στον Ιούνιο. 

Το εκτιµώµενο κόστος συνδιοργάνωσης ανέρχεται στο ποσό των 1.500 ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και αφορά κάλυψη καλλιτεχνικών αµοιβών. 

7. Συναυλία για τις ηµέρες «Ειρήνης» 

Με αφορµή τις ηµέρες «Ειρήνης» τον Μάιο η Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τοµέα 

Αθηνών διοργανώνει µια συναυλία στις 5/5/2019 στην Πλατεία Αγ.Παρασκευής µε 

γνωστούς Καλλιτέχνες. 

Το εκτιµώµενο κόστος διοργάνωσης ανέρχεται στο ποσό των 6.200 ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και αφορά αµοιβές καλλιτεχνών, γραφείου παραγωγής , 

ασφαλιστικές καλύψεις και ηχητικά». 

 

                               Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Επιτροπή  Πολιτισµού  και Αθλητισµού 

αποφασίζει  οµόφωνα  

την έγκριση προσθήκης πολιτιστικών εκδηλώσεων στο πρόγραµµα Π. Ε. Βόρειου Τοµέα 

για το 2019, σύµφωνα µε την εισήγηση 

   

Η Πρόεδρος       Η Γραµµατέας             Τα Μέλη  

   

   

  Εύη  Αποστολάκη  Γεωργάκη  Μαρία  Βάβουλα Αριστέα 

Βέττα Καλλιόπη 

∆ανιά Νικολέττα 

∆ανάκος Χριστόφορος 

Νερούτσου Μαρία 

Πάντζας Σπυρίδων  

Στεφανοπούλου Αναστασία 
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