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Συνεδρίαση 7
η
  

 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 28/2019 

 

Σήµερα στις 5-3-2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:30, στο Αµφιθέατρο της ∆/νσης 

Μεταφορών της  Περιφέρειας Αττικής (Λ. Μεσογείων 156), συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η  Επιτροπή Πολιτισµού  και  Αθλητισµού,  ύστερα   από   πρόσκληση 

(Συµπληρωµατική)   της   Προέδρου  της,  που κοινοποιήθηκε έγκαιρα στα µέλη της, στις  

1-3-2019. 

 

 

Θέµα 4
ο
   

« Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης για έκδοση παραµυθιού για  

την ιστορία της Μ.Ασίας» 

 

 

Παρόντες: 

� Η Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισµού και Αθλητισµού, κ. Εύη Αποστολάκη. 

Τα τακτικά µέλη της Επιτροπής  Πολιτισµού και Αθλητισµού κ.κ.: 

� Βλάχος Γεώργιος  

� ∆ανιά Νικολέττα 

� Κορωναίου-Καµπά Σοφία 

� Πάντζας Σπυρίδων 

� Στεφανοπούλου Αναστασία και 

� Σµέρος Ιωάννης 

 

Το αναπληρωµατικό µέλος κ.: 

� ∆ανάκος Χριστόφορος 

� Νερούτσου Μαρία 

 

Απόντες:  

Τα τακτικά µέλη της κ.κ.: 

� Αγγελόπουλος Θεόδωρος 

� Αδαµοπούλου Αικατερίνη 

� Βάβουλα Αριστέα 

� Βέττα Καλλιόπη 

� ∆ήµου Σταυρούλα 

� Ευαγγελίου Παρασκευάς 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Εύη Αποστολάκη,  παίρνει το 

λόγο και ενηµερώνει τα µέλη της Επιτροπής, για τα εξής: 

   «Το 2003 ιδρύθηκε ο  Σύλλογος Μικρασιατών Αιγάλεω «Νέες Κυδωνίες» από 

απόγονους Μικρασιατών προσφύγων που είχαν εγκατασταθεί στην περιοχή του Αιγάλεω. 

Οι  σκοποί  του συλλόγου είναι κοινωφελείς, επιµορφωτικοί, πολιτιστικοί  επιδιώκοντας 

την διατήρηση της ιστορίας, της µνήµης, των ηθών, των εθίµων και παραδόσεων των 

αλησµόνητων πατρίδων όλης της Μικράς Ασίας.  Την περισυλλογή, µελέτη, προβολή και 

αξιοποίηση του εθνολογικού, ιστορικού και λαογραφικού υλικού της περιοχής. 

Στα πλαίσια αυτών των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών  δράσεων, ο Σύλλογος 

προγραµµατίζει µια σειρά εκδόσεων προκειµένου να προβάλλει υλικό των 

δραστηριοτήτων του συλλόγου και να συνεχίσει να προσφέρει στην τοπική κοινωνία και 

στη διατήρηση της ιστορίας των Μικρασιατών προσφύγων.         

Για το επόµενο διάστηµα προγραµµατίζει µια σειρά από εκδόσεις Μικρασιατικών 

παραµυθιών, οι οποίες θα διανεµηθούν δωρεάν: 

1. «Ο Φούλης ο Σµυρνιός» , 

2. «Η Μικρή Σιµέλα» 

Το κόστος για την εκτύπωση των δύο προαναφεροµένων παραµυθιών, από το Εθνικό 

Τυπογραφείο,ανέρχεται στο ποσό των 1.030 ευρώ. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 186 του νόµου 3852/2010 και συγκεκριµένα των διατάξεων 13,14 

και 15 και δεδοµένου ότι αναφερόµαστε σε µια υπερτοπική  προσφορά  που προάγει τα 

οικονοµικά και πνευµατικά συµφέροντα των πολιτών και αναλογιζόµενοι την 

αναγκαιότητα για στήριξη τέτοιων ενεργειών που διατηρούν την πολιτιστική κληρονοµιά 

και τη διάδοσή της στους νέους, εισηγούµαστε  την έγκριση του ποσού των 1.030 ευρώ  

για την έκδοση δύο παραµυθιών «Ο Φούλης ο Σµυρνιός» και η «Η Μικρή Σιµέλα», από το 

Εθνικό Τυπογραφείο». 

 

                               Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Επιτροπή  Πολιτισµού  και Αθλητισµού 

αποφασίζει  οµόφωνα  

 

την έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης για έκδοση παραµυθιού για την ιστορία της 

Μ.Ασίας,  σύµφωνα µε την εισήγηση 

 

   

Η Πρόεδρος       Η Γραµµατέας             Τα Μέλη  

   

   

  Εύη  Αποστολάκη  Γεωργάκη  Μαρία  Βλάχος Γεώργιος 

∆ανιά Νικολέττα 

∆ανάκος Χριστόφορος 

Κορωναίου-Καµπά Σοφία 

Νερούτσου Μαρία 

Πάντζας Σπυρίδων  

Στεφανοπούλου Αναστασία 

Σµέρος Ιωάννης 
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