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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Σπάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2020 

 
Χριστουγεννιάτικες δράσεις από το Ν.Π. Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου 

Σπάρτης και το Μουσικό Σχολείο Σπάρτης 
 
Αν και το 2020 χαρακτηρίστηκε ως έτος περιορισμών και απαγορεύσεων λόγω της 
πανδημίας, το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού & Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης 
σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Σπάρτης επιχειρούν για μια ακόμα φορά να 
διατηρήσουν το χριστουγεννιάτικο κλίμα στην πόλη μας και να τονώσουν τη 
διάθεση μικρών και μεγάλων, με τη διοργάνωση τριών Χριστουγεννιάτικων 
δράσεων και φυσικά λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα αποφυγής διάδοσης 
του κορωνοϊού Covid-19. 
  
1η δράση: «Χριστουγεννιάτικα δένδρα ευχών» 
  
Στους παρακάτω χώρους της πόλης μας θα τοποθετηθούν έξι αστόλιστα έλατα: 

 Ανδριάντας Λεωνίδα, στο Δημοτικό Στάδιο Σπάρτης  

 Κενοτάφιο Λεωνίδα  

 Πάρκο Ευαγγελίστριας 

 Πλατεία Οσίου Νίκωνα (πάρκο ΟΤΕ) 

 Πλατεία Δούκα 

 Πλατεία Νέου Κόσμου 
 
Οι μικροί μας φίλοι θα μπορούν να αποστέλλουν τις ευχές τους ψηφιακά στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου diagphotods@gmail.com, έως και τις 22-12-
2020, προκειμένου να στολίσουν τα έξι Δέντρα των Ευχών. 

Παράλληλα, θα τοποθετηθεί μία γιγαντοοθόνη (video wall) στην Κεντρική 
Πλατεία της Σπάρτης, όπου θα προβάλλονται οι ευχές των παιδιών του Δήμου 
Σπάρτης, και η εν λόγω δράση θα λειτουργήσει και ως διαδραστικό παιχνίδι. 
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2η δράση: «Διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα: ‘Εικόνες από Χριστουγεννιάτικες 
γωνιές του Δήμου μας’» 
  
Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από 11-12-2020 έως 10-1-2021. 
Δικαίωμα συμμετοχής με μια φωτογραφία έχουν όλοι οι Δημότες μας, μικροί και 
μεγάλοι. 

Το θέμα του φωτογραφικού διαγωνισμού μπορεί να εμπεριέχει: εικόνες από 
Χριστουγεννιάτικες γωνιές του Δήμου μας (εκτός από βιτρίνες καταστημάτων), 
εξωτερικές όψεις σπιτιών, μπαλκόνια, πλατείες, εξωτερικό δημοσίων κτιρίων, 
Χριστουγεννιάτικα τοπία από τα χωριά του Δήμου μας, τον Ευρώτα, τον Πάρνωνα 
και τον Ταΰγετο. 

Οι φωτογραφίες θα πρέπει να αποσταλούν έως τις 10-1-2021 στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου diagphotods@gmail.com.  

Η τετραμελής κριτική επιτροπή του διαγωνισμού αποτελείται από: Την κ. 
Ελένη Δαράκη, Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού & Περιβάλλοντος 
Δήμου Σπάρτης, τον κ. Ιωάννη Κονιδιτσιώτη, μέλος της Λέσχης Φωτογραφίας 
Σπάρτης, την κ. Μόνικα Διαμαντή, Διευθύντρια της Κουμανταρείου Πινακοθήκης 
Σπάρτης, την κ. Αθηνά Αγοργιανίτη, εκπαιδευτικό Εικαστικών και την κ. Άννα 
Κορομβόκη, Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου 
Σπάρτης. 

Στις 31-1-2021, τα μέλη της κριτικής επιτροπής θα ανακοινώσουν τα 
αποτελέσματα, τα οποία θα σταλούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου του κάθε διαγωνιζόμενου, καθώς και στα Μ.Μ.Ε. 

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα απονεμηθεί έπαινος και θα λάβουν και 
ευχαριστήρια επιστολή από τον Δήμαρχο Σπάρτης, κ. Πέτρο Δούκα, για τη 
συμμετοχή τους. 

Στους συμμετέχοντες με τις 10 καλύτερες φωτογραφίες θα απονεμηθούν τα 
παρακάτω βραβεία: 

 
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ 
Ένα 3ήμερο ταξίδι στη Λευκάδα ή στο Καρπενήσι, για 2 άτομα, με πρωινό, σε 
ξενοδοχείο 5 αστέρων. 
(Προσφορά του «At Holidays» του κ. Γεώργιου Κατσιαφούρου) 
  
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ  
Ένα 3ήμερο ταξίδι στα Κύθηρα, για 2 άτομα, με πρωινό, σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. 
(Προσφορά του «Kythira Golden Resort» της κ. Αθανασίας Κωνσταντινάκου) 
  
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ 
Ένα 3ήμερο ταξίδι στο Μυστρά, για 2 άτομα, με πρωινό, σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. 
(Προσφορά του «Mystras Grand Palace Resort & Spa») 
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4ο ΒΡΑΒΕΙΟ 
Ένα 3ήμερο ταξίδι, στο Σκουτάρι Λακωνίας, για οικογένεια έως και 3 ατόμων, σε 
στούντιο. 
(Προσφορά «Kavoulakos Studios» της κ. Αναστασίας Καβουλάκου) 
  
5ο ΒΡΑΒΕΙΟ 
Ένα 3ήμερο ταξίδι στις Καρυές Λακωνίας, για 2 άτομα, σε πετρόχτιστο ξενοδοχείο. 
(Προσφορά «Arhontiko Parnona» του κ. Ιωάννη Κουτσόγεωργα) 
  
6ο ΒΡΑΒΕΙΟ 
Ένα 3ήμερο ταξίδι στις Καρυές Λακωνίας, για 2 άτομα, σε πέτρινο στούντιο. 
(Προσφορά «Τα Πέτρινα» της κ. Μαρίας Πουλοκέφαλου) 
  
7ο ΒΡΑΒΕΙΟ 
Ένα 3ήμερο ταξίδι στη Βαμβακού Λακωνίας, για 2 άτομα. 
(Προσφορά ξενώνας «Ρούγα της Βαμβακούς», ο οποίο λειτουργεί στο χωριό της 
Βαμβακούς από την ομάδα Vamvakou Revival στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
Αναβίωσης του χωριού που υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος (ΙΣΝ)) 
  
8ο ΒΡΑΒΕΙΟ 
Ξενάγηση 5 ατόμων σε αμπελώνες, σε οινοποιείο και σε κελλάρι, γευσιγνωσία  των 
πιο χαρακτηριστικών κρασιών και δωρεά ενός κιβωτίου με 6 φιάλες κρασιών. 
(Προσφορά από το «Κτήμα Θεοδωρακάκου: Βιολογικοί αμπελώνες-Οινοποιία» του 
κ. Νικόλαου Θεοδωρακάκου) 
  
9ο ΒΡΑΒΕΙΟ 
Ένα πολυτελές δείπνο για 2 άτομα σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. 
(Προσφορά του «Mystras Grand Palace Resort & Spa») 
  
10ο ΒΡΑΒΕΙΟ 
Ένα πολυτελές δείπνο για 2 άτομα σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. 
(Προσφορά του «Mystras Grand Palace Resort & Spa») 
  
Οι νικητές του διαγωνισμού θα ενημερωθούν με προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα 
(e-mail) για τον τρόπο παραλαβής των βραβείων τους. 

Επίσης, οι 10 καλύτερες φωτογραφίες θα τοποθετηθούν και θα 
διακοσμήσουν τους τοίχους του Δημαρχείου Σπάρτης. 
  
 
 
 
 



3η δράση: «Αψίδες φωτογράφισης» (Αν αρθούν οι περιορισμοί λόγω Covid-19) 
 
Θα τοποθετηθούν 6 αψίδες με Χριστουγεννιάτικο διάκοσμο στις παρακάτω 
πλατείες, όπου θα μπορούν οι Δημότες μας, αλλά και επισκέπτες άλλων Δήμων, να 
φωτογραφίζονται με τη δική τους φωτογραφική μηχανή ή/και με το κινητό τους: 
 

 Ανδριάντας Λεωνίδα, στο Δημοτικό Στάδιο Σπάρτης  

 Κενοτάφιο Λεωνίδα  

 Πάρκο Ευαγγελίστριας 

 Πλατεία Οσίου Νίκωνα (πάρκο ΟΤΕ) 

 Πλατεία Δούκα 

 Πλατεία Νέου Κόσμου 
   

Η Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου 
Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης 

 
Ελένη Δαράκη 

  
 

 


