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ΑΝΑΡΤΗΤEA ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ
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ΘΕΜΑ: «Έγκριση & ψήφιση πιστώσεων προτάσεων εκδηλώσεων δράσεων
ΠΠΙΕΔ από μέλος ΔΣ ΠΠΙΕΔ»
Σήμερα στις 04/05/22 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, συνήλθε το Διοικητικό
Συμβούλιο του Π.Π.Ι.Ε.Δ. Δήμου Ν.Φ.–Ν.X. σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την
υπ΄ αριθμ. πρωτ. 269/2022 πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10, για λήψη απόφασης στα παρακάτω
θέματα της ημερησίας διάταξης.
Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς συμμετείχαν επτά από τα έντεκα
μέλη. (Το Δ.Σ. είναι ενδεκαμελές συμπεριλαμβανομένου ενός εκπροσώπου των
εργαζομένων του Ιδρύματος). Τα πρακτικά κατέγραψε η πρακτικογράφος του Δ.Σ.,
Λευκοθέα Στεργίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, βαθμού Α'.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ
2. ΗΛΙΑΣ ΓΚΡΙΝΤΖΑΛΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΑΛΕΦΡΑΓΚΗ
3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΩΡΙΝΟΣ
4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΒΑΚΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΟΥΛΑΣ
5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
6. ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΛΜΑ (αναπλ. μέλος)
7. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΘΕΜΑ 2ο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφερόμενος στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για τα εξής:
Το μέλος ΔΣ, κ. Χ. Τσούλας, πρότεινε για διοργάνωση στο ΠΠΙΕΔ τις κάτωθι
εκδηλώσεις:
1.
Στην πόλη μας ζουν οι απόγονοι του Πάνου Διαμαντόπουλου, διατελέσαντος
βουλευτή του κόμματος των Φιλελευθέρων του Ελευθ. Βενιζέλου, ο οποίος το 1934
ονοματοδότησε τη Νέα Φιλαδέλφεια (προγενέστερα ονομαζόμενη ως «Ποδονίφτης»),
όταν οι Μικρασιατικοί Δήμοι αποσπάστηκαν από τον Δήμο Αθηναίων. Θα ήταν
δόκιμο να πραγματοποιηθεί μια ειδική εκδήλωση αναδρομής, τιμώντας τον Πάνο
Διαμαντόπουλο και τους απογόνους του.
2.
Διενέργεια τιμητικής εκδήλωσης για τους Μικρασιατικής καταγωγής
διατελέσαντες Δημάρχους (και προγενέστερα Προέδρους Κοινότητας) τόσο της Νέας
Φιλαδέλφειας (Μαρίνος Χριστοφορίδης, Παναγιώτης Μαρκόπουλος, Νικόλαος
Τρυπιάς,Τάσος Αμπατζής, Σάββας Σταματιάδης), όσο και της Νέας Χαλκηδόνας (
Μιλτιάδης Αγγελίδης, Θεόδωρος Πεταλάς, Σταύρος Καδερίδης, Γιώργος
Αποστολάκης).
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3.
Ειδικά για τη Νέα Χαλκηδόνα, έκδοση λευκώματος σε συνεργασία με την Ι.Μ.
Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος και τον Ι.Ν. Αγίας Ευφημίας
Ν.Χαλκηδόνας για την ανάδειξη της ιστορίας του, αφού είναι ο μοναδικός
αφιερωμένος ναός στη συγκεκριμένη Αγία σε όλη την Αττική. Επιπλέον, σε
συνεννόηση του Δήμου και της Μητρόπολης, προσπάθεια για μεταφορά του
σκηνώματος της Αγίας Ευφημίας από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως όπου και
βρίσκεται, στο Ναό Αγίας Ευφημίας για προσκύνημα ολίγων ημερών και κατά
προτίμηση πέριξ των ημερών εορτασμού του Ναού και της Αγίας, στις 16
Σεπτεμβρίου.
4.
Πραγματοποίηση ειδικής εκδήλωσης και πιθανόν, ει δυνατόν, έκδοσης
φυλλαδίου για τον Πατριάρχη Κωνσταντίνο ΣΤ’, ο οποίος απελάθηκε/εξορίστηκε το
1925 από τους Τούρκους και διέμεινε στην Νέα Φιλαδέλφεια έως τον θάνατό του, το
1930. Ο Πατριάρχης Κωνσταντίνος ΣΤ’ αποτελεί σύμβολο ξεριζωμού των Ελλήνων
της Μικράς Ασίας και ως γνωστόν, η Πλατεία Ελευθ. Βενιζέλου (όπου βρισκόταν το
οίκημα του) είναι παγκοίνως γνωστή και ως “Πλατεία Πατριάρχου”, ενώ οι δρόμοι
που περιβάλλουν το τότε οίκημα (Φαναρίου, Προύσσης, Επταλόφου) πήραν τα
ονόματά τους προς τιμήν του.
Το κόστος για τις ανωτέρω εκδηλώσεις επί του παρόντος δεν μπορεί να
προσδιορισθεί, ωστόσο εφόσον προκύψει, θα μπορούσε να καλυφθεί από χορηγίες.
Αναφορικά με την πραγματοποίηση εκδήλωσης και έκδοσης φυλλαδίου για
τον Πατριάρχη Κωνσταντίνο ΣΤ’, όπως και έκδοση λευκώματος για την ανάδειξη της
ιστορίας του Ι.Ν. Αγίας Ευφημίας Ν. Χαλκηδόνας, το ΔΣ επεσήμανε ότι η εν λόγω
δράση είναι αρμοδιότητα κυρίως της Ι.Μ. Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και
Χαλκηδόνος, η οποία θα μπορούσε να κληθεί να επιληφθεί του θέματος, με πιθανή
συνεργασία του ΠΠΙΕΔ στον βαθμό που είναι εφικτό.
Μετά το τέλος της εισήγησης και της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε,
ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε προσεκτικά τα παραπάνω:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την πραγματοποίηση τιμητικής εκδήλωσης στο ΠΠΙΕΔ, στα τέλη του
έτους, για τον Πάνο Διαμαντόπουλο, διατελέσαντα βουλευτή του κόμματος
των Φιλελευθέρων του Ελευθ. Βενιζέλου, η οποία θα μπορούσε να γίνει
συνδυαστικά και να ενταχθεί στη δεύτερη εκδήλωση, η οποία αφορά στους
μικρασιατικής καταγωγής διατελέσαντες Δημάρχους της ΝΦ & ΝΧ. Επίσης,
εγκρίνει να δοθεί τιμητική πλακέτα στην εγγονή του Π. Διαμαντόπουλου.
2. Η έκδοση λευκώματος για την ανάδειξη της ιστορίας του Ι.Ν. Αγίας Ευφημίας
Ν. Χαλκηδόνας & των φυλλαδίων για τον Πατριάρχη Κωνσταντίνο ΣΤ’, όπως
και σχετική με το θέμα εκδήλωση, θα μπορούσε, κατόπιν συνεννόησης, να
πραγματοποιηθεί από την Ι.Μ. Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και
Χαλκηδόνος, με πιθανή συνεργασία του ΠΠΙΕΔ στον βαθμό που είναι εφικτό.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 9/2022.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Π.Ι.Ε.Δ.
"ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ
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