
Το 1982 με σκοπό να βγουν οι μουσικοί στο δρόμο και 

να πλημμυρίσει το Παρίσι με νότες και τραγούδια ο 

Υπουργός Πολιτισμού Ζακ Λανγκ καθιέρωσε την 

Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής. Το 1985 έρχεται με την 

Μελίνα Μερκούρη στην Αθήνα, και συγχωρέστε μου 

τον παραλληλισμό, το 2018 με το Αθλητικό 

Επιστημονικό Πολιτιστικό Σωματείο ΑΘΛΕΠΟΛΙΣ 

στον Γέρακα, στην Παλλήνη. 

 

Το Αθλητικό Επιστημονικό Πολιτιστικό Σωματείο 

εκπρόσωπος του οποίου είμαι έχει βασικό του 

μέλημα τον πολιτισμό και την επιστήμη ως το μόνο 

πεδίο άθλησης του υγιούς πνεύματος και σκέψης.  

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν υιοθετήσαμε την ιδέα του 

μέλους μας κ. Βασίλη Ράπτη και με πολλές δυσκολίες 

πέρυσι πραγματοποιήσαμε την πρώτη Ευρωπαϊκή 

Ημέρα Μουσικής.  

 

Μετά την πρόταση του Δημάρχου κ. Αθανάσιου 

Ζούτσου από αυτό το βήμα  πέρυσι ο Δήμος πέρα 

από την προσφερόμενη Αιγίδα αποτελεί και 

συνδιοργανωτή της εκδήλωσης και έτσι εμείς με 

περισσότερη εμπειρία, και διάθεση οργανώσαμε την 



δεύτερη Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής εδώ στην 

Κεντρική πλατεία του Γέρακα.  

 

Έχουμε λοιπόν ως στόχο η δράση αυτή να συνεχιστεί 

και του χρόνου με ευρύτερο  χαρακτήρα και να 

απλώσει τα φτερά της πέρα από τα όρια του Δήμου 

μας αποτελώντας γεγονός πολιτιστικό στα όρια της 

ανατολικής αττικής. Ας ελπίσουμε ότι το όνειρο αυτό 

θα ευοδωθεί.  

 

 Κλείνοντας  οφείλω θερμές ευχαριστίες στον 

Δήμαρχο κ. Αθ. Ζούτσο που αγκάλιασε αυτήν την 

ιδέα, στον Αντιδήμαρχο για θέματα παιδείας 

εθελοντισμού κλπ κ. Δημήτρη Μπαξεβάνη που  με 

αμείωτο ενδιαφέρον όλο αυτό το διάστημα έστερξε 

στον σκοπό αυτό, το μέλος μας  κ. Βασίλη Ράπτη 

μουσικό, και διευθυντή του τονικού ωδείου Παλλήνης, 

τον κ. θωμά Χρήστου επίσης μέλος μας και τα παιδιά 

του που μέσα στο λιοπύρι  έστησαν αυτήν την 

υποδομή, τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν, τους 

χορηγούς επικοινωνίας που δίχως δεύτερη σκέψη 

πρόσφεραν την βοήθειά τους και φυσικά το Δ.Σ. του 

σωματείου μας τους κκ  ΒΑΣΊΛΗ ΧΑΙΛΆΖΗ, 



ΝΙΚΌΛΑΟ ΣΙΜΟ, ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ ΚΟΦΙΝΙΩΤΗ, 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΟΥΚΈΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΗ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟ,  

ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΑΚΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ 

που με πάθος και όρεξη δούλεψαν ώστε να 

υλοποιηθεί η δράση αυτή.  

 

Σας καλώ όλους να τους υποδεχτούμε με ένα θερμό 

χειροκρότημα διότι σε αυτούς οφείλεται η αποψινή 

βραδιά… αφού δαπάνησαν από το υστέρημα του 

χρόνου τους προκειμένου να φέρουν σε πέρας την 

εκδήλωση αυτή. 

 

Σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ και σας εύχομαι  

καλή διασκέδαση. 


