
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μοςχϊτο, 22 Ιανουαρύου 2020 
Αρ. Πρωτ: 10926 

 
Προσ:  κον Ευθυμίου Ανδρέα  

Δόμαρχο Μοςχϊτου - Σαύρου 
 

Θέμα: Αίτημα παρουςίαςησ, ςτο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου ςασ, τησ θεατρικήσ 
μασ επιτυχίασ, με τίτλο: «Μπαμπάδεσ με Ρούμι» των Μ. Ρέππα – Θ. 
Παπαθαναςίου.  

 
Κύριε Δόμαρχε, 
 
Σο Διοικητικό υμβούλιο του Πανελλαδικού υνδέςμου Παραπληγικών και Κινητικά 
Αναπήρων και η θεατρικό του Ομϊδα, ςασ ενημερώνουν ότι περαύωςαν το χρόνο 
προετοιμαςύασ τησ φετινόσ τουσ δημιουργύασ, με το ϋργο: «Μπαμπάδεσ με Ρούμι» των Μ. 
Ρέππα – Θ. Παπαθαναςίου. 
  
Με την παρούςα, θϋλουμε να ςασ παρακαλϋςουμε όπωσ: Μασ παραχωρήςετε τη φιλοξενία 
τησ θεατρικήσ μασ παράςταςησ ςτο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου ςασ, για την 
παρουςίαςη τησ φετινήσ θεατρικήσ μασ δημιουργίασ. 
 
Για την αξιολόγηςη του αιτόματόσ μασ, εύναι χρόςιμο να παραθϋςουμε μια ςύντομη 
αναδρομό τησ δρϊςησ τησ θεατρικόσ μασ ομϊδασ. 
 
Α). Η θεατρικό μασ ομϊδα, ιδρύθηκε το 1992 και ϋχει αδιϊλειπτη θεατρικό παρουςύα, με 

παραςτϊςεισ τησ ςε όλο τον Ελλαδικό χώρο και ςτα μεγαλύτερα θϋατρα, όπωσ 
Λυκαβηττού, Βεακεύου, Εθνικόσ Λυρικόσ κηνόσ, «ΑΚΡΟΠΟΛ», κ.τ.λ. 

 
Οι τελευταύεσ μασ παραςτϊςεισ όταν:  
 «… Εισ τόπον Φλοερόν» 2 μονόπρακτα: «Η Κληρονόμοσ τησ Σςϊτςασ» του Γ. παταλϊ 

και «Η Μαύρη Παρηγοριϊ» του. Ν. Λϊςκαρη. (2018-2019) 
 «ΣΟΤ ΚΟΤΣΡΟΤΛΗ Ο ΓΑΜΟ» του Αλ. Ραγκαβό (2012-2015) 
 «ΑΝ ΝΑ ΛΕΜΕ… ΣΑΡΣΟΤΥΟ» του Μολλιϋρου (2008-2009) 
 «Ο ΜΙΔΑ ΕΦΕΙ ΑΤΣΙΑ ΓΑΪΔΑΡΟΤ» του Μ. Κορρϋ (2006-2007) 
 «Οι βλαβερέσ ςυνέπειεσ του… Γάμου», του Άντον Σςϋχωφ, (2005-2006) 
 «Ο Πειραςμόσ» του Γρηγ. Ξενόπουλου (2004 – 2005) 
 «Η Φειραφέτηςη» του Γ. ουρό (2003 – 2004) 
 «Ζωρζ Ντ’ Αντεν» του Μολιϋρου (2002 -2003]  
 «Ιππησ» του Αριςτοφϊνη (2001 – 2002) 
 «Μήδεια» του Μπόςτ (2000 - 2001) 
 «Σι είδε ο Ιάςονασ ςτην Αθήνα» - Επιθεώρηςη (1999-2000) κ.τ.λ. 
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κοπόσ των παραςτϊςεων μασ εύναι να ψυχαγωγόςουμε αλλϊ και να παρουςιϊςουμε ςτο 
κοινωνικό ςύνολο τισ δυνατότητεσ – ικανότητεσ των πολιτών με αναπηρύα και την ευκολύα 
«ςυνύπαρξησ» μϋςα από την τϋχνη και τον πολιτιςμό. 
 
Για το λόγο αυτό, οι παραςτϊςεισ μασ ϋχουν καλλιτεχνικό και κοινωνικό διϊςταςη και αξύα. 
 
Β). Ημερομηνίεσ Παράςταςησ 

 
Β1).  Ωσ προτεινόμενη ημερομηνύα εύναι η 7 Μαρτίου 2020, ημέρα άββατο και ώρα 

20:00.  
Β2). Επιπλϋον, θα παρακαλούςαμε για την ΔΩΡΕΑΝ παραχώρηςη, πλϋον του Θεατρικού 

χώρου, και των απαιτούμενων ηχητικών και φωτιςτικών εγκαταςτϊςεων για τισ 
ανϊγκεσ τησ παρϊςταςησ, καθώσ και την ςυνδρομό του Γραφεύου Δημοςύων χϋςεων 
του Δόμου ςασ, για τη μϋγιςτη προςϋλευςη, Δημοτών, Αρχών, Φορϋων κ.τ.λ. 

Σημείωςη: Το ςτήςιμο των ςκηνικών και η γενική πρόβα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια 
μέρα πριν την παράςταςη). 

 
Γ). Δαπάνεσ Παράςταςησ 
 

 Ο φορϋασ μασ εύναι ωματεύο μη Κερδοςκοπικού Χαρακτόρα και δεν απαιτεύ ουδεμύα αμοιβό, 
όπωσ επύςησ και οι «ηθοποιού», οι οπούοι εύναι εθελοντϋσ.  

 
Κύριε Δόμαρχε, 
 
Ελπύζουμε να αξιολογόςετε την παρϊςταςό μασ, ϊξια να ενταχθεύ ςτισ πολιτιςτικϋσ 
δραςτηριότητεσ του Δόμου ςασ και να παρουςιαςθεύ ςτο κοινό τησ πόλησ ςασ. 
Εύμεθα ςτη διϊθεςό ςασ για κϊθε ϊλλη ενημϋρωςη ό διευκρύνιςη. 
 
Αναμϋνοντασ ϋγκαιρη και θετικό απϊντηςό ςασ, ασ ευχαριςτούμε εκ των προτϋρων, 

 
Μετϊ Σιμόσ 
Για το Δ..  

Ο Πρόεδροσ  
Μούςιοσ Γρηγόριοσ 

 
 

 


