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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 8η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 56η 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 03-06-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 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: 441464/01-06-2021 πρόσκληση της Προέδρου της, η  οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα 
στα μέλη της στις 01-06-2021. 
 

Θέμα 8οΗΔ  
 
Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης πολιτιστικού προγράμματος για το καλοκαίρι 2021 της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 
 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Μαρία (Μαίρη) Βιδάλη   

 Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης) 
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού,  κκ.: 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Βοϊδονικόλας Σταύρος 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Μπαρμπαγιάννη Ευγενία 
 Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
 Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
 Λυμπέρη Ελένη 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος  

 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού κκ: Αγγελόπουλος 
Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Βλάχου Γεωργία και Κατοπώδη Ζωή, Αβραμίδου –
Λαμπροπούλου Ανδριανή. 
 
Απόντα ήταν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Δαλιάνη Φωτεινή, Βλάχος Γεώργιος, 
Κουτσογιανόπουλος Θεόδωρος,  Βασιλοπούλου Ελένη και Γιομπαζολιάς Γεράσιμος. 

 
Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκτελεί η υπάλληλος της 
Περιφέρειας Αττικής, κα Παγώνα Καραγιάννη. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 17 από τα 17 μέλη 
της  Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, η πρόεδρος της Επιτροπής   κα Μαίρη Βιδάλη 
δίνει τον λόγο στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής κο Χαράλαμπο Ρασσιά (Χάρη Ρώμα) ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη για την τροποποίηση της εισήγησης ως προς το εξής σημείο: 
Στο Δήμο Μαραθώνα προστίθεται η θεατρική παράσταση «Αφοί Μπαμπούλας», 
συνολικού κόστους 7.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων. Το 
συνολικό κόστος των εκδηλώσεων της ανατολικής Αττικής, αυξάνεται κατά 7.000 ευρώ , 
πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών δικαιωμάτων. 
Επίσης ενημέρωσε τα μέλη ότι θα καταθέσει γραπτώς στη γραμματεία της Επιτροπής 
κάποιες τροποποιήσεις ημερομηνιών διεξαγωγής εκδηλώσεων που προέκυψαν τις 
τελευταίες μέρες και ζήτησε να καταχωρηθούν. 
 
 

 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 
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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. Τα αιτήματα των πολιτών για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων, τα αιτήματα 

των Δήμων για τη συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, πολιτιστικών 

εκδηλώσεων, τη μεγάλη απήχηση που είχε στους πολίτες το καλοκαιρινό 

πρόγραμμα 2020 της Περιφέρειας Αττικής καθώς και τις δυσμενείς καταστάσεις που 

επικρατούν στο χώρο του Πολιτισμού το τελευταίο έτος. 

 

Η Περιφέρεια Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις εξελίξεις που διαμορφώθηκαν το 

τελευταίο έτος στη χώρα μας εξαιτίας των διαστάσεων πανδημίας που εξέλαβε ο νέος 

κορωνοϊός, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης της πολιτιστικής ζωής και της πολιτιστικής 

ταυτότητας όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της, επιθυμεί να πραγματοποιήσει ή να 

συνδιοργανώσει εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα για το καλοκαίρι 2021, τις οποίες οι 

πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν με ασφάλεια και χωρίς καμία 

οικονομική επιβάρυνση.  

 

Στόχος αποτελεί η ανάδειξη και η ενίσχυση του Πολιτισμού, καθώς και η παροχή υψηλής 

ποιότητας πολιτιστικών αγαθών στους πολίτες, σε συνδυασμό, όμως, με την εφαρμογή 

όλων των απαραίτητων μέτρων που απαιτούνται για τον αποκλεισμό της πιθανότητας 

διασποράς του νέου κορωνοϊού. Ο σκοπός και αυτή τη χρονιά είναι τρίπτυχος. Και να 

ενισχυθούν μικρά ή μεγάλα φεστιβάλ και να παρασχεθούν αγαθά υψηλής ποιότητας στους 

πολίτες αλλά και να στηριχθεί, όσο είναι δυνατόν, ο χώρος του Πολιτισμού, καθώς το 

τελευταίο έτος οι συνθήκες που επικρατούν είναι σχεδόν, απελπιστικές. 

Τα πρώτα χρόνια της νεότερης Ελλάδας (1821), η έννοια Πολιτισμός ταυτιζόταν με τα 

ανώτερα προϊόντα του τρόπου ζωής μιας κοινότητας, προϊόντα που έχουν να κάνουν με 
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την υψηλή τέχνη, τη φιλοσοφία και τις επιστήμες. Αργότερα, η έννοια του πολιτισμού 

αποδόθηκε ως η αρετή της διακριτικότητας, της ειλικρίνειας και της ευγένειας. Σήμερα, ο 

Πολιτισμός δεν αποτελεί πολυτέλεια. Αποτελεί μία ταυτότητα των κοινωνιών ή των 

κοινωνικών ομάδων, είναι ένας τρόπος ψυχαγωγίας και όλοι ανεξαιρέτως έχουν δικαίωμα 

να μετέχουν. 

 

Την περίοδο του καλοκαιριού 2020, καθώς επικρατούσαν πρωτόγνωρες καταστάσεις στη 

χώρα μας, η Περιφέρεια Αττικής, δε δίστασε και, βάζοντας πάνω απ’ όλα την υγεία και την 

ασφάλεια των πολιτών, προχώρησε σε ένα μεγάλο πολιτιστικό πρόγραμμα το οποίο οι 

πολίτες και οι Δήμοι της αγκάλιασαν και απόλαυσαν, τηρώντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα 

για την ασφάλειά τους. 

  

Και αυτό το καλοκαίρι, η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει τον Πολιτισμό, τους καλλιτέχνες και 

τους εργαζόμενους στο χώρο του Πολιτισμού, οι οποίοι επλήγησαν ιδιαίτερα από τις νέες 

συνθήκες που επικρατούν και παράλληλα φροντίζει και για την ασφάλεια των πολιτών της.  

Στέκεται στυλοβάτης και στηρίζει δυναμικά το άνοιγμα του Πολιτισμού στη μετά covid 

εποχή. 

Φέτος, το προτεινόμενο πρόγραμμα για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, δημιουργήθηκε μετά 

από πολλές συσκέψεις και συζητήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες που 

επικρατούν σε κάθε Δήμο και σε κάθε κοινότητα, όσο και τις ιδιαιτερότητες που εμφανίζει 

κάθε ξεχωριστό σημείο της Αττικής.  

 

Για την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, το πρόγραμμα 

θα πραγματοποιηθεί σε χώρους, όπου μπορεί να εξασφαλιστεί η τήρηση όλων των 

απαιτούμενων μέτρων που θα οριστούν από την Πολιτεία για τον περιορισμό εξάπλωσης 

του νέου κορωνοϊού και διαμορφώνεται ως εξής:  

 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 

Ο Δήμος Μαραθώνα περιλαμβάνει τέσσερις δημοτικές ενότητες. Τη δημοτική ενότητα 

Βαρνάβα, Νέας Μάκρης, Μαραθώνος και Γραμματικού. Αυτή τη χρονιά καθ’ ότι το 

καλοκαίρι του 2021 ακυρώθηκαν όλες οι εκδηλώσεις λόγω της έξαρσης της πανδημίας, η 

Περιφέρεια Αττικής προτίθεται συνδιοργανώσει με το Δήμο Μαραθώνα τις κάτωθι 

παραστάσεις: 

1. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Κωστής Παλαμάς- Οι μούσες που αγάπησα», σε 

σκηνοθεσία Γρηγόρη Βαλτινού, ο οποίος ενσαρκώνει και το ρόλο του ποιητή. Στην 
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παράσταση αναδεικνύονται σημαντικοί σταθμοί της ποιοτικής διαδρομής του 

μεγάλου ποιητή Κωστή Παλαμά σε παράλληλη πορεία με την προσωπική αλλά και 

την άγνωστη ερωτική του ζωή. Η παράσταση αποκαλύπτει την ευαίσθητη πλευρά 

του ποιητή και τη διαρκή του αναζήτηση για την αιώνια γυναίκα «μούσα» που 

αποτελεί κι ένα από τα κυρίαρχα θέματα της ποίησής του. Το έργο είναι βασισμένο 

στο ομώνυμο βιβλίο της Μαρίας Παναγιωτακοπούλου και τη μουσική της 

παράστασης έχει κάνει ο συνθέτης Σάκης Παπαδημητρίου, που έχει μελοποιήσει 

ερωτική ποίηση του Παλαμά. 

Επί σκηνής εμφανίζονται ο ποιητής Κωστής Παλαμάς, η γυναίκα του Μαρία Βάλβη 

και μια χορεύτρια που ενσαρκώνει όλες τις Γυναίκες – μούσες που αγάπησε ο 

ποιητής κι επηρέασαν τη ζωή του. Επίσης τέσσερις ακόμη γυναίκες μουσικοί 

εμπλέκονται στην παράσταση τόσο μουσικά όσο και θεατρικά και μια ερμηνεύτρια 

αποδίδει τα μελοποιημένα ποιήματα αποτελώντας τη φωνή των «τραγουδιών» του, 

όπως χαρακτηρίζει ο ίδιος ο Παλαμάς τα ποιήματά του. 

Ερμηνεύουν ο Γρηγόρης Βαλτινός, η Ιωάννα Στεφανάτου και η Ευγενία Λιάκου. Τα 

τραγούδια ερμηνεύει η Έλενα Λεώνη με τη συνοδεία τεσσάρων μουσικών. 

Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την 31 Ιουλίου 2021 στο αθλητικό πάρκο Νέας 

Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα. 

Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 9.500 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και 

συντελεστών. 

2. Μουσική συναυλία με την Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Τα σπουδαία τραγούδια 

του μεγάλου μουσικοσυνθέτη ερμηνεύουν ο Βασίλης Λέκκας, ο Παναγιώτης 

Πετράκος και η Σαββέρια Μαργιολά. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 13 

Ιουλίου 2021 στο αθλητικό πάρκο Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα. 

 Το συνολικό κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 15.000 ευρώ, πλέον 

Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και 

συντελεστών. 

3. Μουσική συναυλία με τίτλο «Η μεγάλη συνάντηση». Μία συναυλία της Άννας 

Μπιθικώτση με τα τραγούδια των μύθων Μπιθικώτση – Καζαντζίδη – Μοσχολιού. Η  

Άννα Μπιθικώτση με τη μοναδική της γραφή στην Τέχνη που διαλαλεί ανεξίτηλα 

τον συναισθηματισμό στο όνομα του Πολιτισμού,  μέσα από τις βιωματικές και 

ιστορικές της μνήμες  μεταλαμπαδεύει τη καλλιτεχνική πορεία των ΓΡΗΓΟΡΗ 

ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗ, ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ  & της ΒΙΚΥΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ. Μια πορεία 

που ζωντανεύουν επί σκηνής καταξιωμένοι ερμηνευτές και μουσικοί συστήνοντας 
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μια υψηλής αισθητικής μουσική παράσταση. Ερμηνεύουν ο Ηλίας Κλωναρίδης η 

Θεοδοσία Στίγγα  και ο Σωτήρης Δογάνης  στους δρόμους της κοινής αισθητικής και 

του ονείρου, ενώ η Λαϊκή Ορχήστρα «ΑΝΝΑ ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗ» υπό τη διεύθυνση του 

μαέστρου Νίκου Στρατηγού ενώνει τις δυνάμεις της συνδέοντας γλυκά εποχές, 

ήχους και συναισθήματα. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουλίου 2021 στο 

λιμανάκι της Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα. 

Το συνολικό κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 5.200 ευρώ, πλέον 

Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και 

συντελεστών. 

4. Μουσική συναυλία με τον Κώστα Χατζή. Ο Κώστας Χατζής, ο αγαπημένος και 

διαχρονικός καλλιτέχνης που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή έρχεται κι αυτό το 

καλοκαίρι να μας ταξιδέψει με τις μελωδίες και τα υπέροχα τραγούδια του 

πραγματοποιώντας συναυλίες σε επιλεγμένες πόλεις ανά την Ελλάδα. Ο Κώστας 

Χατζής είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Με την 

κιθάρα και την ιδιότυπη φωνή του ήταν ουσιαστικά ο πρώτος που τραγούδησε 

μπαλάντες με κοινωνικό περιεχόμενο.  Πολλά τραγούδια του έχουν μείνει κλασικά 

όπως «Απ’ τ’ αεροπλάνο», «Σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά…», «Ο Στρατής», «Σύνορα 

η αγάπη δεν γνωρίζει», «Δε βαριέσαι αδερφέ», «Κι ύστερα», «Η αγάπη όλα τα 

υπομένει» και τόσα άλλα! Μαζί του τραγουδούν  η Μαρία Αλεξίου και η Ντανιέλα 

Χατζή. Την ορχήστρα διευθύνει ο Μαέστρος Γιώργος Παγιάτης. Η συναυλία θα 

πραγματοποιηθεί στις 1 Ιουλίου 2021 στο αθλητικό πάρκο Νέας Μάκρης του Δήμου 

Μαραθώνα. 

 Το συνολικό κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 5.500 ευρώ, πλέον 

Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και 

συντελεστών. 

5. Μουσική συναυλία με το Γεράσιμο Ανδρεάτο, τη Σαββέρια Μαργιολά, το Μάκη 

Ψαραδέλλη και τη Σταυρούλα Εσαμπαλίδη. Ένα πρόγραμμα γεμάτο από μεγάλες 

επιτυχίες που αγαπήθηκαν πολύ από το κοινό όπως Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, 

Αχ φεγγάρι μου, 10 χρόνια στου Μπακάκου κ.α. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί 

στις 7 Αυγούστου 2021 στον Τύμβο του Δήμου Μαραθώνα. 

 Το συνολικό κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ, πλέον 

Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και 

συντελεστών. 

6. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Ο γιος μου Νικόλαος Μάντζαρος», της Χρύσας 

Σπηλιώτη με την Άννα Φόνσου σε σκηνοθεσία Αυγουστίνου Ρεμούνδου. Μία 
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παράσταση αφιερωμένη στη μνήμη της Χρύσας Σπηλιώτη. Ο θεατρικός μονόλογος 

«Ο γιος μου Νικόλαος Μάντζαρος» αποτελεί το κύκνειο άσμα της ηθοποιού και 

θεατρικής συγγραφέα Χρύσας Σπηλιώτη, που έχασε τη ζωή της στην καταστροφική 

πυρκαγιά στο Μάτι το 2018. Η Χρύσα Σπηλιώτη διακρίθηκε κυρίως για τα θεατρικά 

της έργα, που ανέβηκαν σε ελληνικές και διεθνείς σκηνές και μεταφράστηκαν σε 

πολλές γλώσσες του κόσμου. Η παράσταση ανέβηκε με επιτυχία στο θέατρο Vault 

(2017-2018) και παράλληλα περιόδευσε στην περιφέρεια με πρώτη στάση το μεγάλο 

θέατρο του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας (Δεκέμβριος 2017) όπου το έργο παραστάθηκε με 

τη σύμπραξη της μπάντας της Φιλαρμονικής Εταιρίας Μάντζαρος. Πρόκειται για ένα 

θεατρικό κείμενο άρτιο, δυνατό, με χιούμορ αλλά και δραματικό λυρισμό που δείχνει 

πώς μπορεί να μεταγράφεται ευφυώς η Ιστορία. Μέσα από τα μάτια της μητέρας του 

Νικόλαου Μάντζαρου, μαθαίνουμε τη ζωή αλλά και την πορεία του συνθέτη μέχρι τη 

στιγμή που μελοποιεί τον Εθνικό μας Ύμνο. Το ποίημα του Σολωμού που 

μελοποίησε ο Μάντζαρος, ενέπνευσε έναν ολόκληρο λαό, πέρασε από στόμα σε 

στόμα απανταχού της Ελλάδας και του κόσμου για να καταλήξει ο Εθνικός μας 

Ύμνος. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουλίου 2021 στο Πολιτιστικό και 

Αθλητικό πάρκο του Δήμου Μαραθώνα. 

 Το συνολικό κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 3.500 ευρώ, πλέον 

Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και 

συντελεστών. 

 

    ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ-ΣΠΑΤΩΝ 

 

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αμπέλου και Οίνου που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Δήμος 

Σπάτων – Αρτέμιδος, η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να συνδιοργανώσει τις κάτωθι 

παραστάσεις: 

1. Μουσική συναυλία με τίτλο «Μια Ελλάδα Φως», την καταξιωμένη ερμηνεύτρια 

Κωνσταντίνα που μας ταξιδεύει πέρα απ’ τις δύσκολες Ελλάδες του σήμερα, σε 

«Μια Ελλάδα Φως» με μια θάλασσα τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία 

της αλλά και με αγαπημένες διαχρονικές επιτυχίες σπουδαίων Ελλήνων 

δημιουργών. Την πλαισιώνουν η Στέλλα Καρύδα(φιλική συμμετοχή), ο Ανδρέας 

Λάφης και μία εξαμελής ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Γιώργου 

Παγιάτη. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την 31 Αυγούστου 2021 στο Νέο 

Πολιτιστικό Χώρο του Δήμου Αρτέμιδας- Σπάτων. 
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Το κόστος της συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 9.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., 

πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και 

συντελεστών. 

2. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Το νησί των σκλάβων», του Πιέρ Καρλέ ντε 

Σαμπλαίν ντε Μαριβώ, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ασπιώτη. Ευφρόσυνο και 

ταυτόχρονα σκοτεινό, με ποικίλες προεκτάσεις, το έργο του κλασικού Γάλλου 

συγγραφέα Πιερ ντε Μαριβώ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1725, αλλά 

παραμένει αμείωτα επίκαιρο. Δύο αριστοκράτες και οι υπηρέτες τους, ναυαγούν 

σ’ ένα νησί, σε ένα μυστήριο ουτοπικό περιβάλλον, που κατοικείται από 

εξεγερμένους σκλάβους της Αθήνας. Οι τέσσερις ναυαγοί, αναγκάζονται να 

συμμορφωθούν με τον τοπικό νόμο που θέλει τους αφέντες να αλλάζουν ρόλους 

με τους σκλάβους τους. Το επικίνδυνο αυτό παιχνίδι μοιάζει να έχει ευγενείς 

σκοπούς – τα αφεντικά θα αντιληφθούν βιωματικά τι σημαίνει άσκηση εξουσίας 

και οι σκλάβοι θα δοκιμαστούν ως αφέντες και θα κληθούν να δουν τι σημαίνει να 

έχεις την εξουσία στα δικά σου χέρια και πώς τη διαχειρίζεσαι. Οι αξίες της 

δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της δημοκρατίας θα θριαμβεύσουν. Τα όρια 

ανάμεσα στο θέατρο και τη ζωή γίνονται δυσδιάκριτα. Ερμηνεύουν ο Στέφανος 

Μουαγκιέ, ο Παύλος Λουτσίδης, η Κωνσταντίνα Κλαψινού, ο Τόλης 

Παπαδημητρίου, η Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου. Το κόστος ανέρχεται στο 

ποσό των 8.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και 

αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές και αμοιβές συντελεστών. Η παράσταση θα 

πραγματοποιηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου 2021 στο Νέο Πολιτιστικό Χώρο του Δήμου 

Αρτέμιδας- Σπάτων. 

Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 8.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., 

πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και 

συντελεστών. 

3. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Ναπολεοντία», του Αντρέα Στάϊκου σε 

σκηνοθεσία Κερασίας Σαμαρά, με το Χάρη Σώζο, την Κερασία Σαμαρά τη Βίκυ 

Μαραγκάκη και την Ιζαμπέλλα Φούλοπ. Πρόκειται για μία κομψή, ψευδοϊστορική, 

ξεκαρδιστική κωμωδία του κορυφαίου νεοέλληνα συγγραφέα Ανδρέα Στάικου, 

εμπνευσμένη από κάποιο απαρατήρητο καταγεγραμμένο συμβάν (τον 

ξυλοδαρμό ενός αγωνιστή επειδή δεν μπορούσε να χορέψει βαλς) αποτελεί ένα 

επίκαιρο σχόλιο επάνω στην αιώνια ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων, που 

βασανίζονταν και ευλογούνταν ανέκαθεν από την διελκυνστίδα ανάμεσα σε 
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Ανατολή και Δύση. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουλίου 2021 στο 

Νέο Πολιτιστικό Χώρο του Δήμου Αρτέμιδας- Σπάτων. 

 Το συνολικό κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 3.500 ευρώ, 

πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών 

και συντελεστών. 

4. Θεατρική και μουσική παράσταση με τίτλο «Το χρονικό Δέκα Ημερών- Αϊβαλί 

1922» της Αγάπης Μολυβιάτη – Βενέζη, από το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών 

Μελετών, σε σκηνοθεσία Μάνιας Παπαδημητρίου με τους Αγγελική Καρυστινού 

και Βαγγέλη Ψωμά και μουσική Ηρώ Σαϊα. Πρόκειται για μια αληθινή ιστορία που 

έζησε η αδελφή του Ηλία Βενέζη, του μεγάλου συγγραφέα, η οποία για να σώσει 

τον αδελφό της παραμένει στο Αϊβαλί μέρες μετά την κατάληψή του από τους 

Τούρκους και βγαίνει στο δρόμο μέσα από τη φωτιά για να τον ψάξει. Επί τρεις 

μέρες η Αγάπη αντικρίζει μόνο θάνατο, ώσπου έρχεται η στιγμή να πέσει 

λιπόθυμη σχεδόν να στα χέρια του «αγγέλου» που έμελλε να τη σώσει αλλά και 

να εισηγηθεί προστασία για τον αδερφό της, ο οποίος συγκαταλεγόταν ανάμεσα 

σε 3.000 κρατούμενους νέους, από τους οποίους μόνο 24 διασώθηκαν. Η 

παράσταση είναι βασισμένη στο μονόλογο της συγγραφέος καθώς και σε κάποια 

κείμενα του Ηλία Βενέζη. Παράλληλα θα αναπτυχθεί μουσική σύνθεση που έχει 

γραφτεί ειδικά για την παράσταση από τη Μαρίνα Χρονοπούλου, πιανίστα, 

ερμηνεύτρια και συνθέτρια, η οποία θα παίζει ζωντανά. Η παράσταση θα 

πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου 2021 στο Νέο Πολιτιστικό Χώρο του Δήμου 

Αρτέμιδας- Σπάτων. 

Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 4.175 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., 

πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές.  

5. Θεατρική παράσταση με τίτλο « Η ΠΑΓΙΔΑ », του Ρομπέρ Τομά, σε σκηνοθεσία 

Πέτρου Ζούλια. Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Γιώργος 

Κωνσταντίνου, Έφη Μουρίκη, Μαρία Αντουλινάκη, Κωνσταντίνος 

Γιαννακόπουλος και Τάκης Παπαματθαίου. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί 

στις 5 Αυγούστου 2021 στο Νέο Πολιτιστικό Χώρο του Δήμου Αρτέμιδας- 

Σπάτων. Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 8.000 ευρώ, πλέον 

Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές.  

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
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Κάθε χρόνο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πολιτισμού «Σοφόκλεια» διοργανώνονται 

πολιτιστικές εκδηλώσεις στο ανοιχτό θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» που βρίσκεται στο λόφο 

του Προφήτη Ηλία του Δήμου Αχαρνών και φιλοξενούνται πλήθος θεατρικών 

παραστάσεων, μουσικών συναυλιών και άλλα δρώμενα που μετατρέπουν την πόλη των 

Αχαρνών σε «κέντρο Πολιτισμού» για τους κατοίκους της περιοχής και τους όμορους 

Δήμους. Οι Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να προσφέρει τις εξής εκδηλώσεις: 

1. Μουσική συναυλία με την Όλγα Βενέτη, την ερμηνεύτρια με την αισθαντική φωνή και 

την αξεπέραστη ερμηνευτική δεινότητα. Πρόκειται για ένα μοναδικό μουσικό 

πρόγραμμα, με τίτλο «Με τα μάτια μου…» κάνοντας τις βραδιές της Αττικής ακόμα 

πιο φωτεινές και ξεχωριστές. Η αισθαντική φωνή της Όλγας Βενέτη αποκτά άλλη 

διάσταση ερμηνεύοντας εμβληματικούς Έλληνες και ξένους συνθέτες. Κομμάτια που 

έχουμε αγαπήσει, τραγουδήσει και που έχουν συνοδεύσει τις πιο ωραίες στιγμές της 

ζωής μας! Από τους διαχρονικούς και αξεπέραστους Σουγιούλ, Γιαννίδη και άλλους, 

έως τους μοναδικούς Σπανό, Χατζηνάσιο, Νικολόπουλο και Κραουνάκη. Μαγικές 

στιγμές και τραγούδια, όλα ιδωμένα « Με τα μάτια μου…» Ανάμεσα σ΄ αυτές τις 

ανυπέρβλητες μελωδίες θα ακουστεί για πρώτη φορά το τραγούδι «Θα είμαι μαζί 

σου» του Χρήστου Νικολόπουλου, μια χρυσή συνεργασία της Όλγα Βενέτη με το 

συνθέτη των μεγάλων και αξεπέραστων επιτυχιών σε στίχους Χρήστου Προμοίρα. 

Την Όλγα Βενέτη συνοδεύουν οι μουσικοί: Πολύκλειτος Πελέλης: ηλεκτρικό μπάσο, 

Διονύσης Αγαλιανός: τρομπέτα, Παναγιώτης Κολιαβασίλης: τύμπανα και  Βενιαμίν 

Χατζηκουμπάρογλου: πιάνο. 

Το κόστος της συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 4.200 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. 

2. Μουσική συναυλία με την Ευανθία Ρεμπούτσικα τη σπουδαία συνθέτη με τη μαγεία 

της μουσικής και τους ήχους του βιολιού που στα χέρια της αποκτά ένα εντελώς 

ιδιαίτερο χρώμα. Με το κόκκινο βιολί η καλλιτέχνις οδηγεί το κοινό στα μουσικά 

μονοπάτια, που εκείνη χαράζει, αιχμαλωτίζοντας μας με τις ονειρικές συνθέσεις της. 

Ένα μουσικό ταξίδι με άρωμα Ανατολής και Δύσης που θα αγγίξει αισθήσεις και 

ψυχές. Από τους πολυσύχναστους δρόμους της Κωνσταντινούπολης στα ονειρικά 

σοκάκια του Παρισιού και από εκεί σε μια φεγγαρόλουστη βραδιά στην έρημο με 

όχημα τις πολυαγαπημένες μελωδίες της Ευανθίας. Το πρόγραμμα της συναυλίας 

περιλαμβάνει μουσικές από πολυβραβευμένα soundtracks όπως το “Baharat” η 

αλλιώς “Πολίτικη Κουζίνα”, το “Babam veoglum” το οποίο βραβεύτηκε με το 

Discovery Soundtrack Award στη Γάνδ, το “Ulak” καθώς και συνθέσεις από την 

πρόσφατη δουλειά της για τις ταινίες “Birlesen Gonuller”m “Nadide hayiat” και 
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“Iftarlik gazoz”. Θα ακουστούν επίσης μουσική και τραγούδια από το άλμπουμ της 

“Το Αστέρι και η Ευχή” καθώς και έργα από τις θεατρικές παραγωγές “Φθινοπωρινή 

Ιστορία”, “Το Τρίτο Στεφάνι” και “Συρανό ντε Μπερζεράκ”. Από το πρόγραμμα δε θα 

μπορούσαν να λείψουν αποσπάσματα από τη μουσική και τα τραγούδια της 

δουλειάς για την ταινία του Τάσου Μπουλμέτη, “1968”. Το κόστος της συναυλίας 

ανέρχεται στο ποσό των 7.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. 

3. Μουσική συναυλία με τον εξαιρετικό Στάθη Νικολαϊδη και την πολυμελή ορχήστρα. 

Μία μουσική συναυλία με ποντιακά ακούσματα και ξεχωριστούς ήχους που θα 

ταξιδέψουν το κοινό για χρονική διάρκεια τριών ωρών. Την εκδήλωση θα 

παρουσιάσει ο θεατράνθρωπος του ποντιακού στοιχείου Λάζος Τερζάς. Η 

εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Αυγούστου 2021 στο πλαίσιο του 

εορτασμού της Παναγίας Σουμελά. Το κόστος της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό 

των 10.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά 

καλλιτεχνικές αμοιβές. 

4. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Οι Παλαιστές», του Στρατή Καρρά σε σκηνοθεσία 

Παντελή Παπαδόπουλου. Πρόκειται για ένα «ξεχασμένο» αριστούργημα με διεθνή 

καριέρα παραστάσεων σε πολλές χώρες του εξωτερικού που πραγματεύεται με 

μοναδικό και καταλυτικό τρόπο το διαχρονικό πρόβλημα του ανθρώπου μπροστά 

στην Εξουσία και την Ελευθερία. Παίζουν οι ηθοποιοί Μαίρη Ραζή, Κωνσταντίνα 

Κουτουλάκη, Κοραλία Τσόγκα, Σωτήρης Τσόγκας, Αντώνης Πάλλης, Αντώνης 

Ζιώγας και Υάκινθος Μάϊνας. Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 

4.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά 

καλλιτεχνικές αμοιβές. 

5.  Θεατρική παράσταση με τίτλο «Ορέστης» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Γιάννη 

Κακλέα. Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί Άρης Σερβετάλης, Μαίρη Μηνά, Αιμιλιανός 

Σταματάκης, Γιώργος Ψυχογιός, Πάνος Βλάχος, Ζερόμ Καλουτά, Νικολέτα 

Κοτσαηλίδου, Νίκη Λάμη, Αναστασία Στυλιανίδη και άλλοι ηθοποιοί. Η εκδήλωση θα 

πραγματοποιηθεί στις 30 Αυγούστου 2021 στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης του 

Δήμου Αχαρνών. Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 10.100 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., 

πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές και αμοιβές 

συντελεστών.   

 

 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ -ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ   
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1. Μουσική συναυλία με τον Χρήστο Μενιδιάτη και την Ειρήνη Παπαδοπούλου. Δύο 

εξαιρετικές φωνές που ενώνουν τις ικανότητές τους και δημιουργούν ένα 

ξεχωριστό πρόγραμμα ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής. Η εκδήλωση θα 

πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουλίου 2021 στο πάρκο Καραμανλή του Δήμου 

Ραφήνας-Πικερμίου.  Το κόστος της συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 10.000 

ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές 

αμοιβές.  

2. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Ο γιος μου Νικόλαος Μάντζαρος», της Χρύσας 

Σπηλιώτη με την Άννα Φόνσου σε σκηνοθεσία Αυγουστίνου Ρεμούνδου. Μία 

παράσταση αφιερωμένη στη μνήμη της Χρύσας Σπηλιώτη. Ο θεατρικός 

μονόλογος «Ο γιος μου Νικόλαος Μάντζαρος» αποτελεί το κύκνειο άσμα της 

ηθοποιού και θεατρικής συγγραφέα Χρύσας Σπηλιώτη, που έχασε τη ζωή της 

στην καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι το 2018. Η Χρύσα Σπηλιώτη διακρίθηκε 

κυρίως για τα θεατρικά της έργα, που ανέβηκαν σε ελληνικές και διεθνείς σκηνές 

και μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες του κόσμου. Η παράσταση ανέβηκε με 

επιτυχία στο θέατρο Vault (2017-2018) και παράλληλα περιόδευσε στην 

περιφέρεια με πρώτη στάση το μεγάλο θέατρο του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας 

(Δεκέμβριος 2017) όπου το έργο παραστάθηκε με τη σύμπραξη της μπάντας της 

Φιλαρμονικής Εταιρίας Μάντζαρος. Πρόκειται για ένα θεατρικό κείμενο άρτιο, 

δυνατό, με χιούμορ αλλά και δραματικό λυρισμό που δείχνει πώς μπορεί να 

μεταγράφεται ευφυώς η Ιστορία. Μέσα από τα μάτια της μητέρας του Νικόλαου 

Μάντζαρου, μαθαίνουμε τη ζωή αλλά και την πορεία του συνθέτη μέχρι τη στιγμή 

που μελοποιεί τον Εθνικό μας Ύμνο. Το ποίημα του Σολωμού που μελοποίησε ο 

Μάντζαρος, ενέπνευσε έναν ολόκληρο λαό, πέρασε από στόμα σε στόμα 

απανταχού της Ελλάδας και του κόσμου για να καταλήξει ο Εθνικός μας Ύμνος. 

Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουλίου 2021 στο Πάρκο Καραμανλή 

του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου. 

 Το συνολικό κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 3.500 ευρώ, πλέον 

Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και 

συντελεστών. 

           

         ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

  

Μουσική βραδιά στον αρχαίο ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο του Δήμου 

Λαυρεωτικής την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο στις 22 του μηνός. 
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Η Περιφέρεια Αττικής σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Λαυρεωτικής προτίθεται να προβεί 

σε μία μουσική βραδιά την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο που φέτος είναι στις 22 Αυγούστου 

2021, στον αρχαίο ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο με την εξαιρετική ερμηνεύτρια Μαρία 

Φαραντούρη και τους μουσικούς της. Πρόκειται για τη μουσικοθεατρική παράσταση με 

τίτλο «Τα Πρόσωπα του Έρωτα: Ομύθος του Έρωτα και της Ψυχής». Τραγουδούν ο 

ΘΘοδωρής Νικολάου και η Κορίνα Λεγάκη και αδηγείται η Μαρία Φαραντούρη. Το 

κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές.  

Προτεινόμενη ημερομηνία 22 Αυγούστου που είναι η αυγουστιάτικη πανσέληνος, ημέρα 

που πραγματοποιούνται μεγάλες εκδηλώσεις. Σε περίπτωση όμως που δε μπορεί να 

πραγματοποιηθεί η εκδήλωση τη μέρα αυτή η συναυλία θα γίνει την 21 Σεπτεμβρίου 

2021, στην Πανσέληνο του Σεπτεμβρίου. 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Κάθε χρόνο ο Δήμος Λαυρεωτικής διοργανώνει τη Γιορτή του Μελιού και των προϊόντων 

της μέλισσας, όπου πλήθος επισκεπτών και ντόπιων συγκεντρώνονται να δοκιμάσουν 

και ν’ αγοράσουν ντόπια προϊόντα από τους Παραγωγούς Χωρίς Μεσάζοντες, τους 

Τοπικούς Συλλόγους και επαγγελματίες-καταστηματάρχες του Δήμου. Η Γιορτή 

πραγματοποιείται στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας. Στο πλαίσιο της Γιορτής αυτής και με 

την αυστηρή εφαρμογή όλων των απαιτούμενων μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης 

του νέου κορωνοϊού, η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να συνδιοργανώσει με το Δήμο μία 

μουσική συναυλία με τον ταλαντούχο τραγουδοποιό Μιχάλη Δημητριάδη και τους 

μουσικούς του. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 5 Σεπτεμβρίου 2021 στη Γιορτή 

Μελιού της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής.  Το κόστος της 

συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 6.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές.  

 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

1. Μουσική συναυλία με τον Χρήστο Μενιδιάτη και την Ειρήνη Παπαδοπούλου. Δύο 

εξαιρετικές φωνές που ενώνουν τις ικανότητές τους και δημιουργούν ένα ξεχωριστό 

πρόγραμμα ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής.  Το κόστος της συναυλίας ανέρχεται 
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στο ποσό των 10.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και 

αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές, τεχνικό εξοπλισμό και αμοιβές συντελεστών. 

2. Μουσική συναυλία με τίτλο «ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΤΡΑΓΟΥΔΟΠΟΙΟ, 

ΣΥΝΘΕΤΗ-ΔΑΣΚΑΛΟ: ΘΕΟΔΩΡΟ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΑ 17 ΧΡΟΝΙΑ 

ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ» με το Σπύρο Πολυκανδριώτη και την ορχήστρα του. Το μουσικό 

πρόγραμμα αποτελείται από δύο ενότητες: α) Βιογραφική αναφορά στον 

τραγουδοποιό – ρεμπέτη συνθέτη (σε συνδυασμό με προβολή εικόνων σε video 

wall) και β) χρονικές ενότητες του δημιουργού. Το κόστος της συναυλίας ανέρχεται 

στο ποσό των 6.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και 

αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές, τεχνικό εξοπλισμό και αμοιβές συντελεστών. 

3. Παιδική θεατρική παράσταση με τίτλο «Ο Μικρός Πρίγκιπας» του Αντουάν ντε Σαιντ 

– Εξυπερύ, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη, με το Θανάση Τσαλταμπάση. Ο 

ηθοποιός μοιράζεται με τα παιδιά την πιο όμορφη και ευαίσθητη ιστορία που έχει 

γραφτεί έως σήμερα. Μια ιστορία για τη φιλία, την αγάπη, τις θυσίες, την αλήθεια και 

τις ανθρώπινες αξίες. Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 4.500 ευρώ, πλέον 

Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. 

4. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Η πόρνη από πάνω», του Αντώνη Τσιπιανίτη με την 

Κατερίνα Διδασκάλου. Πρόκειται για έναν αριστουργηματικό μονόλογο με την 

Κατερίνα διδασκάλου που ενθουσιάζει και συγκινεί το κοινό. Εννέα χρόνια τώρα τα 

σημαντικά μηνύματα του έργου περνούν στους θεατές μέσα από το χιούμορ, τη 

συγκίνηση, ένα βαθιά ανθρώπινο κείμενο και μια συγκλονιστική ερμηνεία. Η Ερατώ -

η νοικοκυρά από κάτω- μιλάει για τον έρωτα, την απόρριψη, την προδοσία, τη 

βαναυσότητα σε βάρος των γυναικών, τους διεφθαρμένους δημόσιους λειτουργούς, 

την έλλειψη αυτοεκτίμησης. Με υπομονή και στωικότητα ζει στο περιθώριο, μέχρι την 

ημέρα που στο από πάνω διαμέρισμα μετακομίζει μια πόρνη. Και τότε….. ‘’ Η 

Κατερίνα Διδασκάλου, αναπολώντας τη ζωή της Ερατούς, πλημμυρίζει κυριολεκτικά 

τη σκηνή παίζοντας ταυτόχρονα με απίστευτη ευκολία όλους τους χαρακτήρες που 

έπαιξαν ρόλο στη ζωή της ηρωίδας. ‘Ένα μοναδικό ρεσιτάλ ηθοποιίας που μας 

ταξιδεύει για 90 λεπτά από το γέλιο στη συγκίνηση, παραμένοντας κάθε στιγμή στην 

πραγματικότητα για να οδηγήσει σε ένα τέλος έκπληξη. 

Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των ανέρχεται στο ποσό 3.500 

ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές 

καλλιτεχνών και συντελεστών. 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
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Κάθε χρόνο ο Δήμος Κρωπίας διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις με την ονομασία 

«ΣΦΗΤΕΙΑ» για τους κατοίκους της περιοχής αλλά και το πλήθος των τουριστών που 

παραθερίζουν κάθε καλοκαίρι στις θάλασσες της Ανατολικής Αττικής. Η Περιφέρεια Αττικής 

προτίθεται να προσφέρει τις κάτωθι παραστάσεις που θα γίνουν σε συνδιοργάνωση με το 

Δήμο: 

1. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Ορέστης» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Γιάννη 

Κακλέα. Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί Άρης Σερβετάλης, Μαίρη Μηνά, Αιμιλιανός 

Σταματάκης, Γιώργος Ψυχογιός, Πάνος Βλάχος, Ζερόμ Καλουτά, Νικολέτα 

Κοτσαηλίδου, Νίκη Λάμη, Αναστασία Στυλιανίδη και άλλοι ηθοποιοί. Η εκδήλωση θα 

πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2021 στο ανοιχτό θέατρο Δεξαμενής του 

Δήμου Κρωπίας. Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 10.100 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., 

πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές και αμοιβές 

συντελεστών.   

2. Θεατρική παράσταση/χοροθεατρική, με τίτλο “Mind the Gap”, από την ομάδα 

σύγχρονου χορού  DAGIPOLI DANCE Co (Συμπεριληπτική ομάδα ΑμεΑ και μη), ο 

πυρήνας της οποίας αποτελείται από άτομα με αναπηρία, σε σκηνοθεσία Γιώργου 

Χρηστάκη, μουσική Κώστα Λειβαδά και τους ηθοποιούς-χορευτές Ειρήνη 

Μαυροματάκη, Φαίη Μάλαμα, Κλητώ Τσιγκρή, Κατερίνα Αλεξοπούλου, Φανή 

Παρλή, Σωτήρη Ταχτσόγλου, Mario – Sergio Bushi και Γιώργο Χρηστάκη. 

Συμμετέχουν και ερμηνεύουν ο Αντώνης Καφετζόπουλος και ο Αναστάσης Κολοβός. 

Όλο αυτό το εγχείρημα αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο πως αν υπάρξουν τα 

κατάλληλα εργαλεία και υποδομές, προσαρμοσμένα στα λειτουργικά γνωρίσματα του 

κάθε ένα/μιας, αποδοχή της διαφορετικότητας του κάθε ένα/μιας και ισότιμη 

συνεργασία ανάμεσα στα ανάπηρα και μη ανάπηρα σώματα, τότε όλοι μπορούν να 

λειτουργούν αρμονικά και να παράγουν θαυμαστά αποτελέσματα. Μια καινοτόμος 

και πρωτοποριακή δράση που προάγει την συμπεριληπτικότητα και την 

προσβασιμότητα στον πολιτισμό. Ένα έργο που έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, 

που διαπαιδαγωγεί, που έχει στόχο την καταπολέμηση των στερεοτύπων και των 

διακρίσεων, την αποδοχή της διαφορετικότητας και την ενίσχυση της κοινωνικής 

αλληλεγγύης και συνοχής.  Η ομάδα δίνει χώρο και απευθύνεται σε όλους, όλες και 

όλα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουλίου 2021 στο ανοιχτό θέατρο 

Δεξαμενής του Δήμου Κρωπίας. 

Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., 

πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές.  
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3. Θεατρική παράσταση με τίτλο « Οι 100 ρόλοι που δεν πρόλαβα να παίξω», σε 

σκηνοθεσία Δημήτρη Μακαλιά και μουσική Θέμη Καραμουρατίδη. Πρόκειται για ένα 

πρωτότυπο κωμικοτραγικό μονόλογο, γεμάτο χιούμορ, αυτοσαρκασμό και 

υπαρξιακό προβληματισμό. Ερμηνεύει ο ηθοποιός Δημήτρης Φραγκιόγλου. Η 

εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουλίου 2021 στο ανοιχτό θέατρο Δεξαμενής 

του Δήμου Κρωπίας. Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 1.800 

ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές 

καλλιτεχνών και συντελεστών. 

4. Μουσική συναυλία -αφιέρωμα στο σπουδαίο συνθέτη Μιχάλη Σουγιούλ και στα 

αγαπημένα Αρχοντορεμπέτικα. Ένας κόσμος τραγουδιών που αγάπησε και 

τραγούδησε η Αθήνα μα ακόμη μέχρι και σήμερα τραγουδά. Μία συναυλία 

δημιούργημα του συλλόγου Δημοτική Αθηναϊκή Χορωδία και Μαντολινάτα 

Εξαρχείων-Νεαπόλεως «Ο Διονύσιος Λαυράγκας». Η εκδήλωση θα 

πραγματοποιηθεί στις 2 ή 3 Σεπτεμβρίου 2021 στο ανοιχτό θέατρο Δεξαμενής του 

Δήμου Κρωπίας. Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 7.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.(αν 

προκύπτει), πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και 

συντελεστών. 

 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Μουσική συναυλία με την Όλγα Βενέτη, την ερμηνεύτρια με την αισθαντική φωνή και την 

αξεπέραστη ερμηνευτική δεινότητα. Πρόκειται για ένα μοναδικό μουσικό πρόγραμμα, με 

τίτλο «Με τα μάτια μου…» κάνοντας τις βραδιές της Αττικής ακόμα πιο φωτεινές και 

ξεχωριστές. Η αισθαντική φωνή της Όλγας Βενέτη αποκτά άλλη διάσταση ερμηνεύοντας 

εμβληματικούς Έλληνες και ξένους συνθέτες. Κομμάτια που έχουμε αγαπήσει, τραγουδήσει 

και που έχουν συνοδεύσει τις πιο ωραίες στιγμές της ζωής μας! Από τους διαχρονικούς και 

αξεπέραστους Σουγιούλ, Γιαννίδη και άλλους, έως τους μοναδικούς Σπανό, Χατζηνάσιο, 

Νικολόπουλο και Κραουνάκη. Μαγικές στιγμές και τραγούδια, όλα ιδωμένα « Με τα μάτια 

μου…» Ανάμεσα σ΄ αυτές τις ανυπέρβλητες μελωδίες θα ακουστεί για πρώτη φορά το 

τραγούδι «Θα είμαι μαζί σου» του Χρήστου Νικολόπουλου, μια χρυσή συνεργασία της 

Όλγα Βενέτη με το συνθέτη των μεγάλων και αξεπέραστων επιτυχιών σε στίχους Χρήστου 

Προμοίρα. Την Όλγα Βενέτη συνοδεύουν οι μουσικοί: Πολύκλειτος Πελέλης: ηλεκτρικό 

μπάσο, Διονύσης Αγαλιανός: τρομπέτα, Παναγιώτης Κολιαβασίλης: τύμπανα και  Βενιαμίν 

Χατζηκουμπάρογλου: πιάνο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου 2021 

στο Χώρο του Παλιού Σταθμού Τραίνου του Δήμου Διονύσου. 
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Το κόστος της συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 4.200 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

1. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Η Σοφολογιότατη», του Μολιέρου, σε σκηνοθεσία 

Κατερίνας Μαντέλη. Μία από τις πιο γνωστές κωμωδίες του Μολιέρου που θίγει 

κοινωνικά ζητήματα μέσα από το ψυχογράφημα των χαρακτήρων.  Ερμηνεύουν 

οι ηθοποιοί Γωγώ Ατζολετάκη, Δέσποινα Τσολάκη, Πέτρος Αποστολόπουλος, 

Δημήτρης Δρακόπουλος, Κωνσταντίνος Νιάρχος, Ελένη – Μαρία Καρακόλη, 

Σάββας Σουρμελίδης και η Έλλη Δαδήρα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 

4 Αυγούστου 2021 στο Θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου του Δήμου Μαρκοπούλου. 

Το συνολικό κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 5.000 ευρώ, 

πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών 

και συντελεστών. 

2. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Κύριε Αττίκ …. Τελειώσαμε» με τον Πέτρο 

Αποστολόπουλο. Ένα έργο του βραβευμένου συγγραφέα Γιώργου Α. 

Χριστοδούλου. Ένας αλλιώτικος Αττίκ. Ανθρώπινος, ζεστός, ποιητής, αληθινός, 

μόνος! Ένας Αττίκ που προσπαθεί από παιδί να βρει την αυτογνωσία του και το 

δικό του δρόμο… Με τις αναμνήσεις στο πέρασμα των χρόνων να τον 

καταδιώκουν άλλοτε βασανιστικά και άλλοτε σαγηνευτικά. Αναμφίβολα ξαναζεί το 

παρελθόν του. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουλίου 2021 στο 

Θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου του Δήμου Μαρκοπούλου. Το κόστος ανέρχεται 

στο ποσό των 3.600 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και 

αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές και αμοιβές συντελεστών. 

Σε περίπτωση μετάθεσης των ημερομηνιών που αρχικά θα οριστούν, λόγω των 

καταστάσεων που επικρατούν στη χώρα από την εξέλιξη της πανδημίας, οι εκδηλώσεις θα 

πραγματοποιηθούν σε νέο μεταγενέστερο χρόνο. 

Σε όλες τις εκδηλώσεις συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες ήχου και φωτισμού. 

 

Επειδή η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται και αυτή τη χρονιά να στηρίξει τον Πολιτισμό, 

προσφέροντας χαρά και ψυχαγωγία στους πολίτες της με την οργάνωση και 

συνδιοργάνωση πολιτιστικών αγαθών υψηλής ποιότητας μα παράλληλα να στηρίξει τους 

εργαζόμενους στο χώρο του Πολιτισμού οι οποίοι το τελευταίο έτος πλήττονται αδιάκοπτα 

από τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν. 
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Επειδή δε νοείται υγιής κοινωνία χωρίς Πολιτισμό. 

Επειδή η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει δυναμικά το άνοιγμα του Πολιτισμού στη μετά covid 

εποχή. 

Επειδή το σύνολο των πολιτιστικών δράσεων, όπως μουσικές συναυλίες και θεατρικές 

παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν με αυστηρή εφαρμογή όλων των νέων μέτρων που 

προβλέπονται για τον περιορισμό εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού σε κατάλληλα 

επιλεγμένους χώρους του Δήμου Αθηναίων. 

Επειδή η συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής για την διοργάνωση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων σε Δήμους της χωρικής αρμοδιότητας της είναι σύμφωνη με το άρθρο 186 του 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), όπου αναφέρεται ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων 

της Περιφέρειας στον τομέα της Η΄ Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού 

συμπεριλαμβάνονται:  

• Η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και 

των δήμων(παρ.11)  

• Ο συντονισμός δράσεων των πολιτιστικών φορέων της περιφέρειας (παρ. 12)  

• Η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (παρ. 

13)  

 

Για τους λόγους αυτούς  

Εισηγούμαστε: 

Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης του ποσού των 205.875 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων και δράσεων με τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 

Αττικής, όπως αναλυτικά περιγράφονται ανωτέρω και ειδικότερα του ποσού των α) 

48.700€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Μαραθώνα, β) 32.675 

€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Αρτέμιδας-Σπάτων, γ) 

35.800 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Αχαρνών, δ) 13.500 €, 

πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, ε)  

16.500€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Λαυρεωτικής, στ) 

24.000€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 
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συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Ωρωπού, ζ) 21.900€, 

πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Κρωπίας και η) 

4.200€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Διονύσου και θ) 

8.600€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Μαρκοπούλου. 

 

Σε περίπτωση μετάθεσης των ημερομηνιών που αρχικά θα οριστούν ή του χώρου, λόγω 

των καταστάσεων που επικρατούν στη χώρα από την εξέλιξη της πανδημίας, οι εκδηλώσεις 

θα πραγματοποιηθούν σε νέο μεταγενέστερο χρόνο ή τόπο. 

Σε όλες τις εκδηλώσεις συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες ήχου και φωτισμού. 

 

Οι δαπάνες που πρόκειται να καλυφθούν, θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0844 του 

προϋπολογισμού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής.  

 
 
 

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

Α) Την προσθήκη της θεατρικής παράστασης με τίτλο «Αφοί Μπαμπούλας στο Δήμο 

Μαραθώνα, συνολικού κόστους 7.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων.  

Β)Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης του ποσού των 212.875 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων και δράσεων με τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 

Αττικής, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω και ειδικότερα του ποσού των α) 

55.700€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Μαραθώνα, β) 32.675 

€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Αρτέμιδας-Σπάτων, γ) 

35.800 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Αχαρνών, δ) 13.500 

€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, 
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ε)  16.500€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για 

τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Λαυρεωτικής, στ) 

24.000€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Ωρωπού, ζ) 21.900€, 

πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Κρωπίας και η) 

4.200€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Διονύσου και θ) 

8.600€, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν για τη 

συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με το Δήμο Μαρκοπούλου. 

 

Σε περίπτωση μετάθεσης των ημερομηνιών που αρχικά θα οριστούν ή του χώρου, λόγω 

των καταστάσεων που επικρατούν στη χώρα από την εξέλιξη της πανδημίας, οι 

εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε νέο μεταγενέστερο χρόνο ή τόπο. 

Σε όλες τις εκδηλώσεις συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες ήχου και φωτισμού. 

 

Οι δαπάνες που πρόκειται να καλυφθούν, θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0844 του 

προϋπολογισμού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής.  

 

Αναλυτικότερα οι παραστάσεις είναι οι εξής: 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 

1. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Κωστής Παλαμάς- Οι μούσες που αγάπησα», σε 

σκηνοθεσία Γρηγόρη Βαλτινού, ο οποίος ενσαρκώνει και το ρόλο του ποιητή. Στην 

παράσταση αναδεικνύονται σημαντικοί σταθμοί της ποιοτικής διαδρομής του 

μεγάλου ποιητή Κωστή Παλαμά σε παράλληλη πορεία με την προσωπική αλλά και 

την άγνωστη ερωτική του ζωή. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την 31 Ιουλίου 

2021 στο αθλητικό πάρκο Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα. 

Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 9.500 €, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων, αν και όπου προκύπτουν και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και 

συντελεστών. 

2. Μουσική συναυλία με την Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Τα σπουδαία τραγούδια 

του μεγάλου μουσικοσυνθέτη ερμηνεύουν ο Βασίλης Λέκκας, ο Παναγιώτης 

Πετράκος και η Σαββέρια Μαργιολά. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 13 

Ιουλίου 2021 στο αθλητικό πάρκο Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα. 
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 Το συνολικό κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 15.000 ευρώ, πλέον 

Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και 

συντελεστών. 

3. Μουσική συναυλία με τίτλο «Η μεγάλη συνάντηση». Μία συναυλία της Άννας 

Μπιθικώτση με τα τραγούδια των μύθων Μπιθικώτση – Καζαντζίδη – Μοσχολιού. Η 

συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουλίου 2021 στο λιμανάκι της Νέας Μάκρης 

του Δήμου Μαραθώνα. 

Το συνολικό κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 5.200 ευρώ, πλέον 

Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και 

συντελεστών. 

4. Μουσική συναυλία με τον Κώστα Χατζή. Μαζί του τραγουδούν  η Μαρία Αλεξίου και 

η Ντανιέλα Χατζή. Την ορχήστρα διευθύνει ο Μαέστρος Γιώργος Παγιάτης. Η 

συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 1 Ιουλίου 2021 στο αθλητικό πάρκο Νέας 

Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα. 

 Το συνολικό κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 5.500 ευρώ, πλέον 

Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και 

συντελεστών. 

5. Μουσική συναυλία με το Γεράσιμο Ανδρεάτο, τη Σαββέρια Μαργιολά, το Μάκη 

Ψαραδέλλη και τη Σταυρούλα Εσαμπαλίδη. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 7 

Αυγούστου 2021 στον Τύμβο του Δήμου Μαραθώνα. Το συνολικό κόστος της 

παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

6. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Ο γιος μου Νικόλαος Μάντζαρος», της Χρύσας 

Σπηλιώτη με την Άννα Φόνσου σε σκηνοθεσία Αυγουστίνου Ρεμούνδου. Μία 

παράσταση αφιερωμένη στη μνήμη της Χρύσας Σπηλιώτη. Ο θεατρικός μονόλογος 

«Ο γιος μου Νικόλαος Μάντζαρος» αποτελεί το κύκνειο άσμα της ηθοποιού και 

θεατρικής συγγραφέα Χρύσας Σπηλιώτη, που έχασε τη ζωή της στην καταστροφική 

πυρκαγιά στο Μάτι το 2018. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουλίου 

2021 στο Πολιτιστικό και Αθλητικό πάρκο του Δήμου Μαραθώνα. Το συνολικό 

κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 3.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 

7. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Αφοί Μπαμπούλας», του Αλφρέντο Σανθόλ, σε 

σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, κόστους 7.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στις 11 Αυγούστου 

2021 στο Πολιτιστικό και Αθλητικό πάρκο Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα 
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    ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ-ΣΠΑΤΩΝ 

 

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αμπέλου και Οίνου που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Δήμος 

Σπάτων – Αρτέμιδος, η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να συνδιοργανώσει τις κάτωθι 

παραστάσεις: 

1. Μουσική συναυλία με τίτλο «Μια Ελλάδα Φως», την καταξιωμένη ερμηνεύτρια 

Κωνσταντίνα που μας ταξιδεύει πέρα απ’ τις δύσκολες Ελλάδες του σήμερα, σε 

«Μια Ελλάδα Φως» με μια θάλασσα τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία 

της αλλά και με αγαπημένες διαχρονικές επιτυχίες σπουδαίων Ελλήνων 

δημιουργών. Την πλαισιώνουν η Στέλλα Καρύδα(φιλική συμμετοχή), ο Ανδρέας 

Λάφης και μία εξαμελής ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Γιώργου 

Παγιάτη. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την 31 Αυγούστου 2021 στο Νέο 

Πολιτιστικό Χώρο του Δήμου Αρτέμιδας- Σπάτων. 

Το κόστος της συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 9.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., 

πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και 

συντελεστών. 

2. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Το νησί των σκλάβων», του Πιέρ Καρλέ ντε 

Σαμπλαίν ντε Μαριβώ, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ασπιώτη. Το κόστος 

ανέρχεται στο ποσό των 8.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές και αμοιβές συντελεστών. Η 

παράσταση θα πραγματοποιηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου 2021 στο Νέο Πολιτιστικό 

Χώρο του Δήμου Αρτέμιδας- Σπάτων. 

3. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Ναπολεοντία», του Αντρέα Στάϊκου σε 

σκηνοθεσία Κερασίας Σαμαρά, με το Χάρη Σώζο, την Κερασία Σαμαρά τη Βίκυ 

Μαραγκάκη και την Ιζαμπέλλα Φούλοπ. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στις 

11 Ιουλίου 2021 στο Νέο Πολιτιστικό Χώρο του Δήμου Αρτέμιδας- Σπάτων. 

 Το συνολικό κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 3.500 ευρώ, 

πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών 

και συντελεστών. 

4. Θεατρική και μουσική παράσταση με τίτλο «Το χρονικό Δέκα Ημερών- Αϊβαλί 

1922» της Αγάπης Μολυβιάτη – Βενέζη, από το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών 

Μελετών, σε σκηνοθεσία Μάνιας Παπαδημητρίου με τους Αγγελική Καρυστινού 

και Βαγγέλη Ψωμά και μουσική Ηρώ Σαϊα. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί 

στις 19 Ιουλίου 2021 στο Νέο Πολιτιστικό Χώρο του Δήμου Αρτέμιδας- Σπάτων. 
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Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 4.175 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., 

πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές.  

5. Θεατρική παράσταση με τίτλο « Η ΠΑΓΙΔΑ », του Ρομπέρ Τομά, σε σκηνοθεσία 

Πέτρου Ζούλια. Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Γιώργος 

Κωνσταντίνου, Έφη Μουρίκη, Μαρία Αντουλινάκη, Κωνσταντίνος 

Γιαννακόπουλος και Τάκης Παπαματθαίου. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί 

στις 5 Αυγούστου 2021 στο Νέο Πολιτιστικό Χώρο του Δήμου Αρτέμιδας- 

Σπάτων. Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 8.000 ευρώ, 

πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές 

αμοιβές.  

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

1. Μουσική συναυλία με την Όλγα Βενέτη, την ερμηνεύτρια με την αισθαντική φωνή 

και την αξεπέραστη ερμηνευτική δεινότητα. Πρόκειται για ένα μοναδικό μουσικό 

πρόγραμμα, με τίτλο «Με τα μάτια μου…» κάνοντας τις βραδιές της Αττικής ακόμα 

πιο φωτεινές και ξεχωριστές. Το κόστος της συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 

4.200 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά 

καλλιτεχνικές αμοιβές. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο Μίκης 

Θεοδωράκης του Δήμου Αχαρνών. 

2. Μουσική συναυλία με την Ευανθία Ρεμπούτσικα τη σπουδαία συνθέτη με τη μαγεία 

της μουσικής και τους ήχους του βιολιού που στα χέρια της αποκτά ένα εντελώς 

ιδιαίτερο χρώμα. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την 1η Σεπτεμβρίου 2021 στο 

θέατρο Μίκης Θεοδωράκης του Δήμου Αχαρνών. Το κόστος της συναυλίας 

ανέρχεται στο ποσό των 7.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. 

3. Μουσική συναυλία με τον εξαιρετικό Στάθη Νικολαϊδη και την πολυμελή ορχήστρα. 

Μία μουσική συναυλία με ποντιακά ακούσματα και ξεχωριστούς ήχους που θα 

ταξιδέψουν το κοινό για χρονική διάρκεια τριών ωρών. Την εκδήλωση θα 

παρουσιάσει ο θεατράνθρωπος του ποντιακού στοιχείου Λάζος Τερζάς. Η 

εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Αυγούστου 2021 στο πλαίσιο του 

εορτασμού της Παναγίας Σουμελά. Το κόστος της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό 

των 10.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά 

καλλιτεχνικές αμοιβές. 

4. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Οι Παλαιστές», του Στρατή Καρρά σε σκηνοθεσία 

Παντελή Παπαδόπουλου. Παίζουν οι ηθοποιοί Μαίρη Ραζή, Κωνσταντίνα 

Κουτουλάκη, Κοραλία Τσόγκα, Σωτήρης Τσόγκας, Αντώνης Πάλλης, Αντώνης 

ΑΔΑ: ΩΣΦΙ7Λ7-060



 2

Ζιώγας και Υάκινθος Μάϊνας. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο Μίκης 

Θεοδωράκης του Δήμου Αχαρνών. Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό 

των 4.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά 

καλλιτεχνικές αμοιβές. 

5.  Θεατρική παράσταση με τίτλο «Ορέστης» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Γιάννη 

Κακλέα. Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί Άρης Σερβετάλης, Μαίρη Μηνά, Αιμιλιανός 

Σταματάκης, Γιώργος Ψυχογιός, Πάνος Βλάχος, Ζερόμ Καλουτά, Νικολέτα 

Κοτσαηλίδου, Νίκη Λάμη, Αναστασία Στυλιανίδη και άλλοι ηθοποιοί. Η εκδήλωση θα 

πραγματοποιηθεί στις 30 Αυγούστου 2021 στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης του 

Δήμου Αχαρνών. Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 10.100 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., 

πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές και αμοιβές 

συντελεστών.   

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ -ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ   

1. Μουσική συναυλία με τον Χρήστο Μενιδιάτη και την Ειρήνη Παπαδοπούλου. 

Δύο εξαιρετικές φωνές που ενώνουν τις ικανότητές τους και δημιουργούν ένα 

ξεχωριστό πρόγραμμα ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής. Η εκδήλωση θα 

πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουλίου 2021 στο πάρκο Καραμανλή του Δήμου 

Ραφήνας-Πικερμίου.  Το κόστος της συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 10.000 

ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές 

αμοιβές.  

2. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Ο γιος μου Νικόλαος Μάντζαρος», της Χρύσας 

Σπηλιώτη με την Άννα Φόνσου σε σκηνοθεσία Αυγουστίνου Ρεμούνδου. Μία 

παράσταση αφιερωμένη στη μνήμη της Χρύσας Σπηλιώτη. Ο θεατρικός 

μονόλογος «Ο γιος μου Νικόλαος Μάντζαρος» αποτελεί το κύκνειο άσμα της 

ηθοποιού και θεατρικής συγγραφέα Χρύσας Σπηλιώτη, που έχασε τη ζωή της 

στην καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι το 2018. Η παράσταση θα 

πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουλίου 2021 στο Πάρκο Καραμανλή του Δήμου 

Ραφήνας - Πικερμίου. Το συνολικό κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό 

των 3.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά 

αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών. 
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 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

  

Μουσική βραδιά στον αρχαίο ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο του Δήμου 

Λαυρεωτικής την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο στις 22 του μηνός. 

 

Η Περιφέρεια Αττικής σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Λαυρεωτικής προτίθεται να προβεί 

σε μία μουσική βραδιά την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο που φέτος είναι στις 22 

Αυγούστου 2021, στον αρχαίο ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο με την εξαιρετική 

ερμηνεύτρια Μαρία Φαραντούρη και τους μουσικούς της. Πρόκειται για τη 

μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Τα Πρόσωπα του Έρωτα: Ο μύθος του Έρωτα 

και της Ψυχής». Τραγουδούν ο ΘΘοδωρής Νικολάου και η Κορίνα Λεγάκη και αδηγείται 

η Μαρία Φαραντούρη. Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 10.000 

ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές 

αμοιβές.  

Προτεινόμενη ημερομηνία 22 Αυγούστου που είναι η αυγουστιάτικη πανσέληνος, ημέρα 

που πραγματοποιούνται μεγάλες εκδηλώσεις. Σε περίπτωση όμως που δε μπορεί να 

πραγματοποιηθεί η εκδήλωση τη μέρα αυτή η συναυλία θα γίνει την 21 Σεπτεμβρίου 

2021, στην Πανσέληνο του Σεπτεμβρίου. 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Κάθε χρόνο ο Δήμος Λαυρεωτικής διοργανώνει τη Γιορτή του Μελιού και των 

προϊόντων της μέλισσας, όπου πλήθος επισκεπτών και ντόπιων συγκεντρώνονται να 

δοκιμάσουν και ν’ αγοράσουν ντόπια προϊόντα από τους Παραγωγούς Χωρίς 

Μεσάζοντες, τους Τοπικούς Συλλόγους και επαγγελματίες-καταστηματάρχες του Δήμου. 

Η Γιορτή πραγματοποιείται στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας. Στο πλαίσιο της Γιορτής 

αυτής και με την αυστηρή εφαρμογή όλων των απαιτούμενων μέτρων για την αποφυγή 

εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού, η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να συνδιοργανώσει 

με το Δήμο μία μουσική συναυλία με τον ταλαντούχο τραγουδοποιό Μιχάλη Δημητριάδη 

και τους μουσικούς του. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 5 Σεπτεμβρίου 2021 στη 

Γιορτή Μελιού της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής.  Το κόστος 

της συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 6.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές.  
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ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

1. Μουσική συναυλία με τον Χρήστο Μενιδιάτη και την Ειρήνη Παπαδοπούλου. Δύο 

εξαιρετικές φωνές που ενώνουν τις ικανότητές τους και δημιουργούν ένα ξεχωριστό 

πρόγραμμα ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής. Ημερομηνία διεξαγωγής 6 

Αυγούστου 2021 στην Πλατεία Αγίων Αποστόλων του Δήμου Ωρωπού. Το κόστος 

της συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές, τεχνικό εξοπλισμό και 

αμοιβές συντελεστών. 

2. Μουσική συναυλία με τίτλο «ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΤΡΑΓΟΥΔΟΠΟΙΟ, 

ΣΥΝΘΕΤΗ-ΔΑΣΚΑΛΟ: ΘΕΟΔΩΡΟ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΑ 17 ΧΡΟΝΙΑ 

ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ» με το Σπύρο Πολυκανδριώτη και την ορχήστρα του. Το μουσικό 

πρόγραμμα αποτελείται από δύο ενότητες: α) Βιογραφική αναφορά στον 

τραγουδοποιό – ρεμπέτη συνθέτη (σε συνδυασμό με προβολή εικόνων σε video 

wall) και β) χρονικές ενότητες του δημιουργού. Ημερομηνία διεξαγωγής 5 

Αυγούστου 2021 στην Πλατεία Χαλκουτσίου του Δήμου Ωρωπού Το κόστος της 

συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 6.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές, τεχνικό εξοπλισμό και αμοιβές 

συντελεστών. 

3. Παιδική θεατρική παράσταση με τίτλο «Ο Μικρός Πρίγκιπας» του Αντουάν ντε Σαιντ 

– Εξυπερύ, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη, με το Θανάση Τσαλταμπάση. Ο 

ηθοποιός μοιράζεται με τα παιδιά την πιο όμορφη και ευαίσθητη ιστορία που έχει 

γραφτεί έως σήμερα. Μια ιστορία για τη φιλία, την αγάπη, τις θυσίες, την αλήθεια και 

τις ανθρώπινες αξίες. Ημερομηνία διεξαγωγής 23 Ιουλίου 2021 στον αύλειο χώρο 

της κοινότητας Καπανδριτίου του Δήμου Ωρωπού. Το κόστος ανέρχεται στο ποσό 

των 4.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά 

καλλιτεχνικές αμοιβές. 

4. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Η πόρνη από πάνω», του Αντώνη Τσιπιανίτη με την 

Κατερίνα Διδασκάλου. Πρόκειται για έναν αριστουργηματικό μονόλογο με την 

Κατερίνα διδασκάλου που ενθουσιάζει και συγκινεί το κοινό. Ημερομηνία 

διεξαγωγής 12 Αυγούστου 2021 στο χώρο παλιαών φυλακών του Δήμου Ωρωπού. 

Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των ανέρχεται στο ποσό 3.500 

ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές 

καλλιτεχνών και συντελεστών. 
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ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Κάθε χρόνο ο Δήμος Κρωπίας διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις με την ονομασία 

«ΣΦΗΤΕΙΑ» για τους κατοίκους της περιοχής αλλά και το πλήθος των τουριστών που 

παραθερίζουν κάθε καλοκαίρι στις θάλασσες της Ανατολικής Αττικής. Η Περιφέρεια Αττικής 

προτίθεται να προσφέρει τις κάτωθι παραστάσεις που θα γίνουν σε συνδιοργάνωση με το 

Δήμο: 

1. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Ορέστης» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Γιάννη 

Κακλέα. Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί Άρης Σερβετάλης, Μαίρη Μηνά, Αιμιλιανός 

Σταματάκης, Γιώργος Ψυχογιός, Πάνος Βλάχος, Ζερόμ Καλουτά, Νικολέτα 

Κοτσαηλίδου, Νίκη Λάμη, Αναστασία Στυλιανίδη και άλλοι ηθοποιοί. Η εκδήλωση θα 

πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2021 στο ανοιχτό θέατρο Δεξαμενής του 

Δήμου Κρωπίας. Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 10.100 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., 

πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές και αμοιβές 

συντελεστών.   

2. Θεατρική παράσταση/χοροθεατρική, με τίτλο “Mind the Gap”, από την ομάδα 

σύγχρονου χορού  DAGIPOLI DANCE Co (Συμπεριληπτική ομάδα ΑμεΑ και μη), ο 

πυρήνας της οποίας αποτελείται από άτομα με αναπηρία, σε σκηνοθεσία Γιώργου 

Χρηστάκη, μουσική Κώστα Λειβαδά και τους ηθοποιούς-χορευτές Ειρήνη 

Μαυροματάκη, Φαίη Μάλαμα, Κλητώ Τσιγκρή, Κατερίνα Αλεξοπούλου, Φανή 

Παρλή, Σωτήρη Ταχτσόγλου, Mario – Sergio Bushi και Γιώργο Χρηστάκη. Η 

εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουλίου 2021 στο ανοιχτό θέατρο Δεξαμενής 

του Δήμου Κρωπίας. Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 3.000 

ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές 

αμοιβές.  

3. Θεατρική παράσταση με τίτλο « Οι 100 ρόλοι που δεν πρόλαβα να παίξω», σε 

σκηνοθεσία Δημήτρη Μακαλιά και μουσική Θέμη Καραμουρατίδη. Πρόκειται για ένα 

πρωτότυπο κωμικοτραγικό μονόλογο, γεμάτο χιούμορ, αυτοσαρκασμό και 

υπαρξιακό προβληματισμό. Ερμηνεύει ο ηθοποιός Δημήτρης Φραγκιόγλου. Η 

εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουλίου 2021 στο ανοιχτό θέατρο Δεξαμενής 

του Δήμου Κρωπίας. Το κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 1.800 

ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές 

καλλιτεχνών και συντελεστών. 

4. Μουσική συναυλία -αφιέρωμα στο σπουδαίο συνθέτη Μιχάλη Σουγιούλ και στα 

αγαπημένα Αρχοντορεμπέτικα. Ένας κόσμος τραγουδιών που αγάπησε και 

τραγούδησε η Αθήνα μα ακόμη μέχρι και σήμερα τραγουδά. Μία συναυλία 
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δημιούργημα του συλλόγου Δημοτική Αθηναϊκή Χορωδία και Μαντολινάτα 

Εξαρχείων-Νεαπόλεως «Ο Διονύσιος Λαυράγκας». Η εκδήλωση θα 

πραγματοποιηθεί στις 2 ή 3 Σεπτεμβρίου 2021 στο ανοιχτό θέατρο Δεξαμενής του 

Δήμου Κρωπίας. Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 7.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.(αν 

προκύπτει), πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και 

συντελεστών. 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Μουσική συναυλία με την Όλγα Βενέτη, την ερμηνεύτρια με την αισθαντική φωνή και την 

αξεπέραστη ερμηνευτική δεινότητα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου 

2021 στο Χώρο του Παλιού Σταθμού Τραίνου του Δήμου Διονύσου. 

Το κόστος της συναυλίας ανέρχεται στο ποσό των 4.200 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον 

πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά καλλιτεχνικές αμοιβές. 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

1. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Η Σοφολογιότατη», του Μολιέρου, σε σκηνοθεσία 

Κατερίνας Μαντέλη. Μία από τις πιο γνωστές κωμωδίες του Μολιέρου που θίγει 

κοινωνικά ζητήματα μέσα από το ψυχογράφημα των χαρακτήρων.  Ερμηνεύουν οι 

ηθοποιοί Γωγώ Ατζολετάκη, Δέσποινα Τσολάκη, Πέτρος Αποστολόπουλος, 

Δημήτρης Δρακόπουλος, Κωνσταντίνος Νιάρχος, Ελένη – Μαρία Καρακόλη, 

Σάββας Σουρμελίδης και η Έλλη Δαδήρα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 4 

Αυγούστου 2021 στο Θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου του Δήμου Μαρκοπούλου. Το 

συνολικό κόστος της παράστασης ανέρχεται στο ποσό των 5.000 ευρώ, πλέον 

Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά αμοιβές καλλιτεχνών και 

συντελεστών. 

2. Θεατρική παράσταση με τίτλο «Κύριε Αττίκ …. Τελειώσαμε» με τον Πέτρο 

Αποστολόπουλο. Ένα έργο του βραβευμένου συγγραφέα Γιώργου Α. 

Χριστοδούλου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουλίου 2021 στο Θέατρο 

Σάρας Μαρκοπούλου του Δήμου Μαρκοπούλου. Το κόστος ανέρχεται στο ποσό 

των 3.600 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και αφορά 

καλλιτεχνικές αμοιβές και αμοιβές συντελεστών. 

Σε όλες τις εκδηλώσεις περιλαμβάνονται οι δαπάνες ήχου και φωτισμού 
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Σε περίπτωση μετάθεσης του χρόνου ή του τόπου, οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν 

στο νέο οριζόμενο χρόνο και τόπο, χωρίς περαιτέρω τροποποίησης της απόφασης, για το 

λόγο αυτό. 

Οι δαπάνες που πρόκειται να καλυφθούν, θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0844 προϋπολογισμού 

έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής. 

Τα μέλη Λυμπέρη Ελένη, Αβραμίδου – Λαμπροπούλου Ανδριανή και Δημητρίου Γεώργιος 

ψηφίζουν κατά της ανωτέρω απόφασης.  

 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) ΒΙΔΑΛΗ 
 
 
 
 
 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
Αδαμοπούλου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Βοϊδονικόλας Σταύρος 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
ΜπαρμπαγιάννηΕυγενία 
Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
Λυμπέρη Ελένη 
Δημητρίου Γεώργιος 
Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος  
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Αγγελοπούλου Μαρία 
Βλάχου Γεωργία 
Κατοπώδη Ζωή  
Αβραμίδου – Λαμπροπούλου Ανδριανή
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