
 1

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
EΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 900 
   213 20 63 778 

  
Συνεδρίαση 5η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 30η 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 22-04-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:15 μμ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της  Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 
310089/19-04-2021 πρόσκληση της Προέδρου της, η  οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της 
στις 19-04-2021. 
 

Θέμα 8ο   

 

Έγκριση σκοπιμότητας  για την παρουσίαση της όπερας του Νικολάου Τζανή- Μεταξά  
« Μάρκος Μπότσαρης» σε συνεργασία με την Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Μαρία (Μαίρη) Βιδάλη 
Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής  Πολιτισμού και Αθλητισμού κος Χαράλαμπος Ρασσιάς (Χάρης 
Ρώμας) 
 
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού,  κκ.: 

 
 Βοϊδονικόλας Σταύρος 
 Δαλιάνη Φωτεινή 
 Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος 
 Μπαρμπαγιάννη Ευγενία 
 Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
 Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
 Βασιλοπούλου Ελένη 
 Λυμπέρη Ελένη 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος  

 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού κκ Αγγελοπούλου Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, Ζέρβα Μαρία 
 
Απόντα είναι τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού κ Πολυτίμη Λεονάρδου. 
Αδαμοπούλου Γεωργία, Βάρσου Μαργαρίτα, Βλάχος Γεώργιος. 
 
 

ΑΔΑ: 6ΩΝΝ7Λ7-Κ9Ε



 2

 
Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκτελεί η υπάλληλος της 
Περιφέρειας Αττικής, κα Παγώνα Καραγιάννη. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 16 από τα 17 μέλη της  
Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Πρόεδρος της Επιτροπής  και Αντιπεριφερειάρχης κα. 
Μαίρη Βιδάλη  παίρνει  τον λόγο  και ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-6-2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 696452/05-11-2019 (ΦΕΚ 930/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./06-11-2019) απόφαση 
Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών. 
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 722070/12-11-2019 (ΦΕΚ 4258/τ. B’/20-11-2019) απόφαση 
Περιφερειάρχη Αττικής περί ανάθεσης και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, 
Περιφερειακούς Συμβούλους και τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 624277/31-08-2020 (ΦΕΚ 699/Υ.Ο.Δ.Δ./01-09-2020) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Αττικής» 
6. Την υπ’ αρ. 1002357/28-12-2020 (ΦΕΚ 1077/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./29-12-2020) απόφαση 
Περιφερειάρχη Αττικής περί παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής. 
7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 64844/26-01-2021 (ΦΕΚ 54/Υ.Ο.Δ.Δ./29-01-2021) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτισμού-Τροποποίηση  
και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 457959/01-07-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Ανάθεση και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους 
και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής» 
8. Την υπ’ αρ. 301/16-12-2020 (ΑΔΑ:6HB17Λ7-5KB) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 
2021 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021». 
9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 112945/30-12-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής. 
10. Την υπ’ αρ. 48/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής «Σύσταση 
Επιτροπής Περιφερειακού Συμβουλίου “Πολιτισμού και Αθλητισμού”, σύμφωνα με το άρθρο 164 
του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ορισμός 
μελών της» (ΦΕΚ 863/τεύχος Β΄/ 05-03-2021) 
 
11.  Την υπ’ αριθμ. 21675/2021 έγγραφο  της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ για 
την αναβίωση της έως τώρα θεωρούμενης χαμένης  όπερας « Μάρκος Μπότσαρης»   του 
συνθέτη Νικολάου Τζάνη Μεταξά.  
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Συγκεκριμένα : Ο Αγώνας της Παλιγγενεσίας, τα ιστορικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν και 
καθόρισαν την πορεία του, αλλά και τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν σ’ αυτά, απετέλεσαν 
πηγή καλλιτεχνικής και δημιουργικής έμπνευσης για Έλληνες Συνθέτες τόσο του 19ου όσο και του 
20ού αιώνα. Αρκετά από τα καλλιτεχνικά αυτά δημιουργήματα είναι γνωστά, υπάρχουν όμως και 
άλλα που είναι άγνωστα ή έχουν χαθεί. Με δεδομένη την ως τώρα πλημμελή και εν πολλοίς 
ελλιπή μέριμνα για τη διάσωση και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Έντεχνης 
Νεοελληνικής Μουσικής, η ανάσυρση από την αφάνεια και τη λήθη, πολλώ δε μάλλον η 
αναβίωση ενός τέτοιου έργου αποτελεί αναμφίβολα μείζονος σημασίας πολιτιστικό γεγονός, το 
οποίο θα αφήσει ανεξίτηλη σφραγίδα στους εν γένει διοργανούμενους εορτασμούς επ’ ευκαιρία 
της εν λόγω επετείου. 
Το Εργαστήριο Μελέτης της Ελληνικής Μουσικής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της 
Φιλοσοφικής Σχολής διαθέτει στο αρχείο του ένα μεγάλο αριθμό τέτοιων έργων, τα οποία, με την 
κατάλληλη επιστημονική και εκδοτική επιμέλεια εκ μέρους του επιστημονικού προσωπικού του 
Εργαστηρίου, αλλά και ομάδας μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του 
Τμήματος, μπορούν να προετοιμαστούν για ένα τέτοιο εγχείρημα, ώστε να είναι δυνατόν κατόπιν 
να παρουσιαστούν με την πλήρη καλλιτεχνική τους φυσιογνωμία. 
Συγκεκριμένα, εν όψει της σημασίας της επετείου του 1821, ο αντικειμενικός σκοπός της 
παρούσας πρότασης είναι να παρουσιαστεί σκηνικά η όπερα ενός Έλληνα συνθέτη του 19ου 
αιώνα, του Νικολάου Τζανή-Μεταξά (από την Κεφαλονιά) με τίτλο «Μάρκος Μπότσαρης». 
Πρόκειται για μια όπερα που εθεωρείτο χαμένη για 150 περίπου χρόνια και ανακαλύφθηκε 
πρόσφατα από μουσικολογικές έρευνες και αναμένει την πλήρη της αναβίωση και αναγέννηση! 
Γεννημένος το 1824, ο Κεφαλλήν μουσουργός Νικόλαος Μεταξάς-Τζανής ανήκει στους 
δημιουργούς της πρώτης γενιάς συνθετών μετά την Επανάσταση του 1821, και μάλιστα 
ανατράφηκε δίπλα σε κορυφαία στελέχη της. Από την οικογένειά του αναδείχθηκαν σημαντικά 
μέλη της Φιλικής Εταιρείας, όπως ο Μαρίνος Μεταξάς και ο αδελφός του, Κωνσταντίνος, που 
πρωτοστάτησε στη Μάχη του Λάλα. Επίσης, ο αδερφός της μητέρας του, Γεράσιμος Φωκάς, 
στρατολόγησε με δικές του δαπάνες σώμα Κεφαλλήνων με το οποίο συμμετείχε σε διάφορες 
μάχες στην Επανάσταση του 1821.   
Το μελόδραμά του υπό τον τίτλο «Μάρκος Μπότσαρης» ήταν γνωστό στους μουσικολόγους από 
αναφορές στη βιβλιογραφία, έως τώρα όμως εθεωρείτο χαμένο, διότι δεν είχε ανακαλυφθεί 
κανένα σχετικό τεκμήριο. Η ανακάλυψή του, επομένως, από πρόσφατη (2020) μουσικολογική 
έρευνα συνεργάτη του Εργαστήριου Μελέτης της Νεοελληνικής Μουσικής του Τμήματος 
Μουσικών Σπουδών της ΦΛΣ του ΕΚΠΑ, αποτελεί από μόνη της ένα σημαντικότατο γεγονός. 
Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το εν λόγω έργο, το λιμπρέτο (ποιητικό κείμενο) του οποίου 
εκδόθηκε στην Κεφαλλονιά το 1854, χαρακτηρίζεται ως το πρώτο μελόδραμα Έλληνα συνθέτη 
που βασίζεται στη θεματική της Ελληνικής Επανάστασης (ως γνωστόν, και άλλοι συνθέτες 
έγραψαν όπερες για ήρωες της Επανάστασης, ενίοτε μάλιστα και για την ίδια προσωπικότητα, 
του Μάρκου Μπότσαρη, όλα αυτά τα έργα, όμως, είναι μεταγενέστερα του εν λόγω).  
Εξαιτίας της διασποράς του αρχείου του συνθέτη, σήμερα έχουμε διαθέσιμο το σύνολο των δύο 
πρώτων πράξεων του τρίπρακτου μελοδράματος. Δυστυχώς, λανθάνει ακόμη η 3η πράξη, εφόσον 
θεωρήσουμε ότι το έργο πράγματι ολοκληρώθηκε από τον συνθέτη, πράγμα που είναι και το 
πιθανότερο (λόγω της εκτύπωσης του λιμπρέτου και άλλων σποραδικών ενδείξεων), αλλά δεν 
είναι και εντελώς σίγουρο. Η έρευνα για τον εντοπισμό του υλικού της 3ης πράξης συνεχίζεται. 
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Θεωρούμε όμως ότι, και αν ακόμη δεν καταστεί δυνατόν να εντοπιστεί, το υπάρχον υλικό είναι 
απολύτως επαρκές για την παρουσίαση και ανάδειξη ενός από τα αρχαιότερα έργα/μνημεία της 
νεοελληνικής μουσικής δραματουργίας, το οποίο, μάλιστα, ως φαίνεται, δεν εκτελέστηκε ποτέ 
ολόκληρο, παρά μόνο αποσπασματικά (ελάχιστα αποσπάσματα παρουσιάστηκαν κατά τον 19ο 
αιώνα στα θέατρα της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου) και δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ στο 
Ελληνικό κοινό.  
Η αναβίωση της περιγραφόμενης όπερας θα παρουσιαστεί στον αρχαιολογικό χώρο του 
Ολυμπιείου, στο κέντρο της Αθήνας, ή εναλλακτικά στο Ανοικτό Θέατρο του Αττικού Άλσους, 
κατά τον μήνα Σεπτέμβριο του 2021, σε τουλάχιστον δύο παραστάσεις, ως μία συμπαραγωγή της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της 
Περιφέρειας Αττικής. Θα πρόκειται για μια παγκόσμια πρώτη παρουσίαση του μελοδράματος 
Μάρκος Μπότσαρης του Κεφαλλήνος μουσουργού Νικολάου Μεταξά-Τζανή.  
Επιπλέον της σκηνικής παρουσίασης, το έργο θα συμπληρωθεί από την έκδοση της παρτιτούρας 
και της αναγωγής για πιάνο του έργου, συνοδευόμενης από ιστορική μελέτη, κριτικό υπόμνημα, 
καθώς και λοιπά τεκμήρια σχετικά με το έργο, τη ζωή και τη δράση του συνθέτη, τις λεπτομέρειες 
της παραγωγής, κ.λπ. Ο τόμος θα συνοδεύεται από διπλό DVD με ηχογράφηση και 
μαγνητοσκόπηση του έργου, το οποίο με τον τρόπο αυτό θα διασωθεί και θα αξιοποιηθεί.  
 
Σκοπός της πρότασης: 
Πρόκειται για ένα εγχείρημα εξαιρετικής σημασίας, καλλιτεχνικής, επιστημονικής, παιδαγωγικής, 
πολιτιστικής αλλά, κυρίως και πρωτίστως, εθνικής, εγχείρημα που ευελπιστούμε να οδηγήσει 
στην αφύπνιση του ενδιαφέροντος για την Ελληνική Έντεχνη Μουσική, αλλά και να αποτελέσει το 
έναυσμα για ανάλογες προσπάθειες στο μέλλον. Γίνεται δε εύκολα αντιληπτό ότι η αναβίωση, 
επιστημονική επιμέλεια, καλλιτεχνική προετοιμασία παραγωγή και παρουσίαση εντός τέτοιου 
έργου στο ευρύ φιλόμουσο κοινό της Περιφέρειας Αττικής είναι εξαιρετικά σημαντική και θα έχει 
θετικό αντίκτυπο και προφανή ωφέλεια τόσο προς την επιστημονική όσο και προς την 
καλλιτεχνική κοινότητα, αλλά κυρίως προς τους πολίτες της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι θα 
έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα σημαντικό έργο ανεκτίμητης ιστορικής και καλλιτεχνικής 
αξίας. Πρόκειται για μιαν υποδειγματική επιστημονική και καλλιτεχνική συνεργασία, η οποία θα 
ξεκινά από τον επιστημονικό χώρο και θα επεκτείνεται στον καλλιτεχνικό, παράγοντας σταθερά 
και μόνιμα αποτελέσματα, το προϊόν της δε θα διοχετευθεί στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.  
 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πρότασης:  
Για να υλοποιηθεί η πρόταση προγραμματίζονται οι παρακάτω ενέργειες, οι οποίες εκτίθενται 
υπό μορφή χρονοδιαγράμματος. 
 Απρίλιος έως 15 Ιουνίου 2021 – Αντιγραφή της παρτιτούρας του έργου σε μουσικό 
λογισμικό Finale από ομάδα αντιγραφέων με προδιαγραφές προετοιμασίας κριτικής έκδοσης και 
αυτόματης εξαγωγής μερών για τους σολίστ, τους μουσικούς της ορχήστρας και τα μέλη της 
χορωδίας. Ανάθεση σε ειδικό πιανίστα, ειδικευμένο στη μουσική προετοιμασία λυρικών σολίστ, 
της εξαγωγής της αναγωγής για φωνές και πιάνο της παρτιτούρας (εξαγωγή σπαρτίτου). 
Συναντήσεις και επιλογή των σολίστ, του σκηνοθέτη και των λοιπόν συντελεστών.  
 Ιούλιος – Μουσικές πρόβες των σολίστ με τον μουσικό προετοιμαστή και των χορωδιών 
με τον μαέστρο και τον πιανίστα. 
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 Από 20 Αυγούστου – Σκηνικές δοκιμές σολίστ και χορωδίας με σκηνοθέτη, σκηνογράφο 
και λοιπούς συντελεστές σε χώρο της Φιλοσοφικής Σχολής. 
 Από 5 Σεπτεμβρίου – δοκιμές της ορχήστρας με τον μαέστρο στο χώρο δοκιμών της 
ορχήστρας. 
 Παράλληλα, προετοιμασία του χώρου των παραστάσεων, εφόσον ως τέτοιος προκριθεί το 
Ολυμπιείο (Στύλοι Ολυμπίου Διός), στο κέντρο της Αθήνας, με μέριμνα και ευθύνη της 
Περιφέρειας Αττικής: κατασκευή εξέδρας/σκηνής, προμήθεια και τοποθέτηση καθισμάτων, 
προσθήκη καμαρινιών, χώρων υγιεινής, κ.λπ. 
Φορέας υλοποίησης της πρότασης:  
Οι ειδικές απαιτήσεις της παραπάνω πρότασης, που προφανέστατα συνδυάζουν δεδομένα 
αμιγώς ακαδημαϊκής/επιστημονικής υφής με ζητούμενα υψηλών καλλιτεχνικών προδιαγραφών, 
αλλά και εξασφάλιση άψογων οργανωτικών συνθηκών, επιβάλλουν την ανάθεση της υλοποίησής 
της σε απόλυτα εξειδικευμένη Εταιρεία. Ως τέτοια προτείνεται από τη Φιλοσοφική Σχολή του 
ΕΚΠΑ η υπό την επωνυμία Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών ΕΠΕ - Athens Philharmonia Orchestra, 
ως ο πλέον αρμόδιος και ειδικός φορέας που είναι δυνατόν να θεωρηθεί ασφαλώς ικανός για να 
αναλάβει τον συντονισμό και την εκτέλεση της προτεινόμενης παραγωγής. Στοιχεία που 
εγγυώνται την παραπάνω εξειδίκευση και εξασφαλίζουν την προς τον επιδιωκόμενο στόχο 
μοναδική φερεγγυότητα της εν λόγω Εταιρείας είναι, μεταξύ άλλων, και οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις που ο ως άνω φορέας συγκεντρώνει:  
• Ακαδημαϊκοί συνεργάτες (Νικόλαος Μαλιάρας, Καθηγητής του ΤΜΣ της ΦΛΣ ΕΚΠΑ και 
Αθανάσιος Τρικούπης, Αν, Καθηγητής του ΤΜΣ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων), οι οποίοι θα 
επιβλέψουν το επιστημονικό και εκδοτικό μέρος της πρότασης, τόσο αναφορικά με τη 
στοιχειοθεσία της παρτιτούρας όσο και σχετικά με την ευθύνη συγγραφής και καταρτισμού του 
αναμνηστικού τόμου και της ηχογράφησης-μαγνητοσκόπησης 
• Φιλαρμονική Ορχήστρα, η περιώνυμα ομώνυμη (Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών - Athens 
Philharmonia Orchestra), η οποία και θα ερμηνεύσει το εν λόγω έργο 
• Μαέστρος, σκηνοθέτης, σκηνογράφος, τεχνικός/σχεδιαστής φωτισμού, μουσικός 
προετοιμαστής, σολίστ, διευθυντής χορωδίας, συνοδός πιανίστας 
• Μουσικοί ορχήστρας, χορωδοί 
• Τεχνικοί σκηνής, υπεύθυνοι οργάνωσης και εκτέλεσης παραγωγής, βοηθητικό προσωπικό 
(ενδύτριες, κομμώτριες, μακιγιέρ κ.λπ.) 
• Μουσικοί αντιγραφείς 
• Κατασκευαστές σκηνικών/Κατασκευαστές κοστουμιών 
• Εταιρεία προμήθειας/ενοικίασης φωτιστικού ή/και ηχητικού εξοπλισμού 
• Εταιρεία που θα αναλάβει την εικονο/ηχοληψία και την παραγωγή του ηχογραφήματος 
και του σχετικού CD/DVD 
• Εταιρεία που θα αναλάβει τη διαφήμιση  
 
 Αναβίωση της όπερας, σε μία παράσταση, στον χώρο του Ολυμπιείου, που θα 
εξασφαλιστεί και διαμορφωθεί καταλλήλως από την Περιφέρεια Αττικής, ή εναλλακτικά στο 
Ανοικτό Θέατρο του Αττικού Άλσους.  
Συνολικός προϋπολογισμός: 1.) 100.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  
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Αναφέρεται σε δαπάνες για τις δύο ομάδες υλοποίησης της πρότασης, τη μουσική (μαέστρος, 
ορχήστρα, λυρικοί σολίστ, διευθυντής χορωδίας, χορωδοί, μουσικός προετοιμαστής, πιανίστας 
χορωδίας, μουσικοί ορχήστρας, κ.λπ.) και τη σκηνική (σκηνοθέτης, σκηνογράφος, φωτιστής, 
κινησιολόγος, βοηθοί, κ.λπ.), καθώς και στην ομάδα παραγωγής και προβολής. 
2) 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για την  κατασκευή εξέδρας/σκηνής, προμήθεια και τοποθέτηση 
καθισμάτων, προσθήκη καμαρινιών, χώρων υγιεινής, κ.λπ.  
 
12. Η δαπάνη  εξυπηρετεί τους σκοπούς της Περιφέρειας Αττικής, είναι σύμφωνη με τον Ν. 
3852/2010 ΦΕΚ  87Α /07.06.10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει με το Ν. 
4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018)  και έχει ως γνώμονα την  
υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας, την διάδοση 
της πολιτιστικής κληρονομιάς στους νέους καθώς και την ενίσχυση των γραμμάτων και των 
τεχνών, σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) παράρτημα Η 
παρ.13,14.                                       
                                                                Εισηγούμαστε 
 
Την έγκριση σκοπιμότητας  για την παρουσίαση της όπερας του Νικολάου Τζανή- Μεταξά 
 « Μάρκος Μπότσαρης»  σε συνεργασία με  την Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ, στον χώρο του 
Ολυμπιείου,  ή εναλλακτικά στο Ανοικτό Θέατρο του Αττικού Άλσους . 
Για να υλοποιηθεί η πρόταση προγραμματίζονται οι παρακάτω ενέργειες, οι οποίες εκτίθενται 
υπό μορφή χρονοδιαγράμματος. 
 Απρίλιος έως 15 Ιουνίου 2021 – Αντιγραφή της παρτιτούρας του έργου σε μουσικό 
λογισμικό Finale από ομάδα αντιγραφέων με προδιαγραφές προετοιμασίας κριτικής έκδοσης και 
αυτόματης εξαγωγής μερών για τους σολίστ, τους μουσικούς της ορχήστρας και τα μέλη της 
χορωδίας. Ανάθεση σε ειδικό πιανίστα, ειδικευμένο στη μουσική προετοιμασία λυρικών σολίστ, 
της εξαγωγής της αναγωγής για φωνές και πιάνο της παρτιτούρας (εξαγωγή σπαρτίτου). 
Συναντήσεις και επιλογή των σολίστ, του σκηνοθέτη και των λοιπόν συντελεστών.  
 Ιούλιος – Μουσικές πρόβες των σολίστ με τον μουσικό προετοιμαστή και των χορωδιών 
με τον μαέστρο και τον πιανίστα. 
 Από 20 Αυγούστου – Σκηνικές δοκιμές σολίστ και χορωδίας με σκηνοθέτη, σκηνογράφο 
και λοιπούς συντελεστές σε χώρο της Φιλοσοφικής Σχολής. 
 Από 5 Σεπτεμβρίου – δοκιμές της ορχήστρας με τον μαέστρο στο χώρο δοκιμών της 
ορχήστρας. 
Η Περιφέρεια Αττικής θα συμμετέχει με τα ποσά 1.) 100.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
για δαπάνες  δύο ομάδων υλοποίησης της πρότασης, τη μουσική (μαέστρος, ορχήστρα, λυρικοί 
σολίστ, διευθυντής χορωδίας, χορωδοί, μουσικός προετοιμαστής, πιανίστας χορωδίας, μουσικοί 
ορχήστρας, κ.λπ.) και τη σκηνική (σκηνοθέτης, σκηνογράφος, φωτιστής, κινησιολόγος, βοηθοί, 
κ.λπ.) καθώς και στην ομάδα παραγωγής και προβολής. 
2) 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για την  κατασκευή εξέδρας/σκηνής, προμήθεια και τοποθέτηση 
καθισμάτων, προσθήκη καμαρινιών, χώρων υγιεινής, κ.λπ. 
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                                                Η Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού  

                                                            αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Την έγκριση σκοπιμότητας  για την παρουσίαση της όπερας του Νικολάου Τζανή- Μεταξά 
 « Μάρκος Μπότσαρης»  σε συνεργασία με  την Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ, στον χώρο του 
Ολυμπιείου,  ή εναλλακτικά στο Ανοικτό Θέατρο του Αττικού Άλσους . 
Για να υλοποιηθεί η πρόταση προγραμματίζονται οι παρακάτω ενέργειες, οι οποίες εκτίθενται 
υπό μορφή χρονοδιαγράμματος. 
 Ιούνιος 2021 – Αντιγραφή της παρτιτούρας του έργου σε μουσικό λογισμικό Finale από ομάδα 
αντιγραφέων με προδιαγραφές προετοιμασίας κριτικής έκδοσης και αυτόματης εξαγωγής μερών 
για τους σολίστ, τους μουσικούς της ορχήστρας και τα μέλη της χορωδίας. Ανάθεση σε ειδικό 
πιανίστα, ειδικευμένο στη μουσική προετοιμασία λυρικών σολίστ, της εξαγωγής της αναγωγής 
για φωνές και πιάνο της παρτιτούρας (εξαγωγή σπαρτίτου). Συναντήσεις και επιλογή των σολίστ, 
του σκηνοθέτη και των λοιπόν συντελεστών.  
 Ιούλιος – Μουσικές πρόβες των σολίστ με τον μουσικό προετοιμαστή και των χορωδιών 
με τον μαέστρο και τον πιανίστα. 
 Από 20 Αυγούστου – Σκηνικές δοκιμές σολίστ και χορωδίας με σκηνοθέτη, σκηνογράφο 
και λοιπούς συντελεστές σε χώρο της Φιλοσοφικής Σχολής. 
 Από 5 Σεπτεμβρίου – δοκιμές της ορχήστρας με τον μαέστρο στο χώρο δοκιμών της 
ορχήστρας. 
Η Περιφέρεια Αττικής θα συμμετέχει με τα ποσά 1.) 100.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
για δαπάνες  δύο ομάδων υλοποίησης της πρότασης, τη μουσική (μαέστρος, ορχήστρα, λυρικοί 
σολίστ, διευθυντής χορωδίας, χορωδοί, μουσικός προετοιμαστής, πιανίστας χορωδίας, μουσικοί 
ορχήστρας, κ.λπ.) και τη σκηνική (σκηνοθέτης, σκηνογράφος, φωτιστής, κινησιολόγος, βοηθοί, 
κ.λπ.) καθώς και στην ομάδα παραγωγής και προβολής. 
2) 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για την  κατασκευή εξέδρας/σκηνής, προμήθεια και τοποθέτηση 
καθισμάτων, προσθήκη καμαρινιών, χώρων υγιεινής, κ.λπ. 
 
 
 
 
Τα μέλη της Επιτροπής Βασιλοπούλου Ελένη, Βαρέλη Στεφανίδη Ζωή και Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
ψηφίζουν κατά της ανωτέρω απόφασης «Πρόκειται για ένα μη ολοκληρωμένο. Το ποσό που 
ζητείται είναι υπέρογκο ενώ μπορεί να υποστηριχθεί το έργο από το Παν/μιο Αθηνών με τη 
συμμετοχή της χορωδίας και της Ορχήστρας του τμήματος Μουσικών σπουδών, με μελέτη και 
ανάλυση της παρτιτούρας επίσης από το εργαστήριο της σχολής και χρήση του στούντιο της 
σχολής χωρίς κόστος ή με την συμμετοχή ενός ποσού από την Περιφέρεια Αττικής για τα σκηνικά, 
κοστούμια και την ηχητική κάλυψη.» 
 

Το μέλος της Επιτροπής Λυμπέρη Ελένη ψηφίζει κατά της ανωτέρω απόφασης «Δεν μπορουμε να 
δώσουμε θετική ψήφο στα  θέματα που έχουν αποτύπωμα δαπάνης, όχι για στενά  οικονομίστικους 
λόγους αλλά γιατί :  
** Λείπει ένας συνολικός σχεδιασμός έτους - με ειδικές εξαιρέσεις αιτιολογημένων εκτάκτων 
φυσικά  - για εκδηλώσεις και δραστηριότητες, με τον ανάλογο οικονομικό προγραμματισμό. 
** Η διοίκηση της Περιφέρειας αναλαμβάνει - κακώς - την οικονομική κάλυψη δράσεων, στις 
οποίες θα έπρεπε να συμβάλουν και άλλοι κρατικοί, αυτοδιοικητικοί και ιδιωτικοί  φορείς, κάτι 
όμως που δεν συμβαίνει εν πολλοίς.  
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** Η σπουδαιότητα του πολιτισμού και τους αθλητισμού για την κοινωνία δεν αναιρεί την βασική 
ευθύνη της Περιφέρειας, για την ανάπτυξη, κυρίως με έργα υποδομών.  
»  

 
 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) ΒΙΔΑΛΗ 
 
 
 
 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ (ΧΑΡΗΣ ΡΩΜΑΣ) 

 Αγγελοπούλου Μαρία 
     Αγγελόπουλος Γεώργιος 
     Βλάχου Γεωργία 
    Βοϊδονικόλας Σταύρος 
 Δαλιάνη Φωτεινή  
      Ζέρβα Μαρία       
     Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος 
 Μπαρμπαγιάννη Ευγενία 
 Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
 Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
 Βασιλοπούλου Ελένη 
      Λυμπέρη Ελένη 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος 
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