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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 17η 
ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 125η 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 11/10/2021, ημέρα Δευτέρα, έλαβε χώρα διά περιφοράς, (δυνάμει του 
άρθρου 10 της από 11-3-20 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55), ήτοι με ψηφοφορία μέσω αποστολής μηνύματος 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση epa@patt.gov.gr, ύστερα από την 
με αριθμ.πρωτ. 845965/11-10-2021 πρόσκληση της Προέδρου της Eπιτροπής Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, η  οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 11-10-
2021. 
 

Θέμα 1ο  
 
Το θέμα συζητείται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι η διενέργεια της μουσικής  εκδήλωσης 
με τίτλο «Μουσική διαδρομή σε Βυζαντινά ίχνη», του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών με την 
συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού είναι στις 11 Οκτωβρίου 2021 και 
ως εκ τούτου τα χρονικά όρια είναι περιορισμένα. 
 
 
Στην δια περιφοράς ψηφοφορία 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 
 Βλάχος Γεώργιος 
 Δαλιάνη Φωτεινή 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Μπαρμπαγιάννη Ευγενία 
 Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος 
 Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
 Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
 Βασιλοπούλου Ελένη 
 Γιομπαζολιάς Γεράσιμος’ 
 Λυμπέρη Ελένη 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος  

 
 

Παρόντα είναι τα αναπληρωματικά μέλη Βλάχου Γεωργία και Αγγελόπουλος Γεώργιος. 
 
Απόντα είναι τα τακτικά μέλη Βάρσου Μαργαρίτα και Βοϊδονικόλας Στάυρος. 
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Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας 
Αττικής, κα Καραγιάννη Παγώνα. 
 
 
 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην δια περιφοράς ψηφοφορία συμμετέχουν 17 από τα 17 μέλη 
της  Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, η πρόεδρος της Επιτροπής κα. Βιδάλη Μαίρη ενημέρωσε  
τα μέλη της Επιτροπής για τα εξής: 
 
 
 Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών Πα.Σ.Πα. Ιδρύθηκε το 1977, είναι μέλος της Εθνικής 
Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων και της οργάνωσης D.P.I. Είναι εκφραστής των παραπληγικών και 
βαριά κινητικά αναπήρων και ο πρώτος Σύλλογος που ιδρύθηκε στην Ελλάδα με αυτό το αντικείμενο.  
Κύριος σκοπός του είναι η κοινωνική ένταξη των ατόμων με βαριές κινητικές αναπηρίες, η 
αλληλοαποδοχή τους από την κοινωνία και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους.  
Ο Πα.Σ.Πα. θεσμοθέτησε το εξωιδρυματικό επίδομα, το επίδομα κίνησης, το ακατάσχετο στα 
προνοιακά επιδόματα, την “κλινική εικόνα” και πολλές άλλες παροχές και δικαιώματα, που σήμερα 
μπορεί να θεωρούνται αυτονόητα, αλλά κάποια χρόνια πριν ήταν αδιανόητα... Όλα αυτά 
περιφρουρήθηκαν με απόλυτη επιτυχία, ακόμα και στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων.  
Εκτιμάται ότι περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι στην Ελλάδα είναι παραπληγικοί και κινητικά 
ανάπηροι.  
Σήμερα ο Πα.Σ.Πα, έχει έδρα την Αθήνα και τέσσερα παραρτήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα: 
Θεσσαλονίκη (Βόρεια Ελλάδα), Πάτρα (Δυτική Ελλάδα), Άργος (Νοτιοανατολική Πελοπόννησος), 
Λαμία (Κεντρική Ελλάδα).  
Ο Σύλλογός μας έχει δημιουργήσει:  
• Ραδιόφωνο – για να δώσει δύναμη στην φωνή των αναπήρων.  
• Ομάδα εθελοντών – για βοήθεια στο σπίτι.  
• Ομάδα Μπάσκετ με αμαξίδιο “ΑΤΛΑΣ” και άλλες αθλητικές δραστηριότητες.  
• Πολυάριθμες πολιτιστικές εκδηλώσεις.  
 
Στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης του κοινού για την Παγκόσμια Ημέρα Κακώσεων Νωτιαίου 
Μυελού, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών συνδιοργανώνει στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού μία 
μαγική βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα χνάρια της Βυζαντινής  
Κρήτης έως το σήμερα και τον Μίκη Θεοδωράκη. Στόχος του Συλλόγου είναι να βρεθούν οι πόροι για 
μία καμπάνια /εκστρατεία ενημέρωσης στα ΜΜΕ και στα Λύκεια της Χώρας για την αποφυγή των 
τροχαίων ατυχημάτων, την κύρια αιτία κακώσεων του νωτιαίου μυελού. Οι στατιστικές στη χώρα μας 
δηλώνουν ότι ετησίως 180 άτομα παθαίνουν κάκωση νωτιαίου μυελού μετά από τροχαίο ατύχημα. Και 
δυστυχώς στον αριθμό αυτό δεν  
συμπεριλαμβάνονται οι νεκροί που είναι υπερδιπλάσιοι…  
Επειδή τα μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών γνωρίζουν καλύτερα απ’ τον  
καθένα την αξία της αρτιμέλειας -γιατί βιώνουν τη ζωή χωρίς αυτήν- για να προστατεύσουν τους 
συνανθρώπους μας και κυρίως τη νεολαία ξεκινούν την καμπάνια με τίτλο  
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«ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ» με στόχο την αποφυγή των τροχαίων 
ατυχημάτων.  
Λίγα λόγια για την εκδήλωση:  
Μια μουσική διαδρομή με αφετηρία την αρχέγονη, βυζαντινοπρεπή μουσική της Κρήτης και την 
αποτύπωση της στο σήμερα θα πραγματοποιηθεί στις 13 Οκτωβρίου 2021 στο Ηρώδειο.  
Με αφετηρία το Ριζίτικο τραγούδι, μνημείο της Κρητικής μουσικής που έχει τις ρίζες του στα βυζαντινά 
χρόνια, στα Λευκά όρη και τον Ψηλορείτη, η συναυλία παρουσιάζει ένα αριστουργηματικό ψηφιδωτό 
ήχων – τραγουδιών και χορών - που θα ενώσει τον χρόνο και τις πηγές της μουσικής ελληνικότητας 
με το παρών της ελληνικής μουσικής.  
Με προορισμό την αποτύπωση της κρητικής και βυζαντινής παράδοσης στο σήμερα, η συναυλία θα 
περάσει μέσα από μουσικές σύγχρονων συνθετών με επίκεντρο το μεγαλειώδες έργο του Μίκη 
Θεοδωράκη, εμπνευσμένο από τη βυζαντινή μουσική παράδοση και τη μουσική και πνευματική 
κληρονομιά της Κρήτης.  
Εμπνευστής σχεδιαστής και ερμηνεύτρια της συναυλίας η πιανίστα και μουσικολόγος Τατιάνα 
Παπαγεωργίου, στενή συνεργάτης του Μίκη Θεοδωράκη γνωστή για την αφοσίωση στο έργο του επί 
25 χρόνια, ο άνθρωπος που μαζί με τον Γιώργο Αγοραστάκη και τον Ερατοσθένη Καψωμένο 
υπογράφουν το βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες με τίτλο " H Κρήτη & Ο Μίκης 
Θεοδωράκης» από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης και τον Δήμο Χανίων.  
«Για να παρουσιάσει κάποιος σήμερα την μουσική της Κρήτης θα πρέπει να έχει αφετηρία τον 
εμβληματικό ερμηνευτή της Βασίλη Σκουλά, ιδιαίτερη μορφή και κορυφαία μουσική φυσιογνωμία, 
σύμβολο των απανταχού Κρητών», λέει η Ελισάβετ Κατσώνη, που έχει την σκηνοθετική επιμέλεια της 
βραδιάς.  
Ο Βασίλης Σκουλάς από τα Ανώγεια της Κρήτης, αυθεντικό μέγεθος σαν τον βράχο του Ψηλορείτη, 
σεμνός και λαοφιλής, θα ενώσει το νήμα από το ιστορικό Ριζίτικο  
τραγούδι στην μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.  
Την σκυτάλη στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη θα πάρει ο αγαπημένος της νεότερης γενιάς ερμηνευτής 
και τραγουδοποιός Μίλτος Πασχαλίδης που συνδέεται βιωματικά και  
καλλιτεχνικά με την Κρήτη και έχει τραγουδήσει έργα του μεγάλου συνθέτη παρουσία του.  
Παρουσία έκπληξη η λαμπερή, αυθεντική Κρητικιά Μαρία Τζομπανάκη, η οποία θα συμπράξει σε 
αγαπημένα Κρητικά Τραγούδια μαζί με τον Βασίλη Σκουλά και όχι μόνο.  
Ειδική συμμετοχή έχει ο ιστορικός Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης.  
Η συναυλία λόγω της θεματικής και του σκοπού της τελεί υπό την αιγίδα των:  
• Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου  
• Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών  
• Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης  
• Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών  
• Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού  
• Περιφέρειας Κρήτης  
• Δήμου Αθηναίων  
• Δήμου Ανωγείων  
• Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών  
• Της Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης Κάκωσης του Νωτιαίου Μυελού HeSCoS the Hellenic department 
of ISCoS, International Spinal Cord Society.  
 
  
                                                                   Εισηγούμαστε  
Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την διενέργεια μουσικής εκδήλωσης με τίτλο Μουσική 
διαδρομή σε Βυζαντινά ίχνη, με την πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών την 
Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021,  στο Ηρώδειο και τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής με το ποσό των 
20.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ,  για την ενοικίαση του Ηρωδείου και την πληρωμή του  Ταμείου 
Αρχαιολογικών Πόρων.  
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844 του Ειδικού Φορέα 07.01. του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Αττικής. 
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                                             Η Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού  

                                                        αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την διενέργεια μουσικής εκδήλωσης με τίτλο 
«Μουσική διαδρομή σε Βυζαντινά ίχνη» με την πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Συλλόγου 
Παραπληγικών την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021,  στο Ηρώδειο και τη συμμετοχή της 
Περιφέρειας Αττικής με το ποσό των 20.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ,  για την ενοικίαση του 
Ηρωδείου και την πληρωμή του  Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων.  
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844 του Ειδικού Φορέα 07.01. του Προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Αττικής. 

ΗΗ εεκκδδήήλλωωσσηη θθαα ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί μμεε ααυυσσττηηρρήή ττήήρρηησσηη όόλλωωνν ττωωνν μμέέττρρωωνν ππεερριιοορριισσμμοούύ 
ττηηςς δδιιαασσπποορράάςς ττοουυ κκοορρωωννοοϊϊοούύ CCOOVVIIDD 1199.. 

 

Τα μέλη Αυλωνίτου Χρυσάνθη , Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή και Βασιλοπούλου Ελένη ψηφίζουν ΑΠΟΧΗ  
«Είμαστε για άλλη μία φορά έκπληκτοι, με τον τρόπο λειτουργίας της επιτροπής, την εκβιαστική 
λογική, εντός μισής ώρας , ενώ δεν είμαστε "υπάλληλοι" αλλά αιρετοί/ές, να απαντήσουμε σε αίτημα, 
χωρίς εισήγηση της προέδρου ή έστω αντιπεριφερειάρχη (τελευταία τακτική στην επιτροπή). 
Δηλώνουμε λοιπόν ότι είμαστε κατά του εξαιρετικά επείγοντος, μιας και η εκδήλωση 
προγραμματιζόταν για τον Σεπτέμβρη. 
Απέχουμε από την ψηφοφορία,(το Ηρώδειο μπορούσε να προσφερθεί δωρεάν αφού τελεί υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου πολιτισμού) και τούτο δεν υποτιμά σε καμμία περίπτωση τους διοργανωτές!» 
 

 
 

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

ΤΑ ΜΕΛΗ  
 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 
 Βλάχος Γεώργιος 
 Δαλιάνη Φωτεινή 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Μπαρμπαγιάννη Ευγενία 
 Κουτσογιαννόπουλος 

Θεόδωρος 
 Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
 Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
 Βασιλοπούλου Ελένη 
 Γιομπαζολιάς Γεράσιμος’ 
 Λυμπέρη Ελένη 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος 
 Βλάχου Γεωργία  
 Αγγελόπουλος Γεώργιος  

 
 
 

 

ΑΔΑ: ΩΓΥΑ7Λ7-Φ77


		2021-10-11T11:55:28+0300
	Athens




