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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  7/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  221/2007  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 28η Φεβρουαρίου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 
∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 8/28-2-2007 τηλεφωνική πρόσκληση του κ. Προέδρου, 
µετά την αναγγελία του θανάτου του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας, Μεθώνης, 
Κορώνης και Ανδρούσης, µακαριστού Χρυσοστόµου Θέµελη. 
 
 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) 
Γιαννακούλας Γρηγόριος,  5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) 
Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος,  14) Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας ∆ηµήτριος, 18) 
Μπάκας Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 21) Οικονοµάκου 
Μαρία, 22) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) Πολίτης ∆ηµήτριος, 24) Σπίνος Γεώργιος,  25) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα  και  26) Τσερώνης Κωνσταντίνος. 
 
 
 
∆εν παραβρίσκεται,  αν και κλήθηκε νόµιµα, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Ράλλης Γεώργιος. 
 
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική 
Κίνηση Καλαµάτας».   
 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα. 
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Απόδοση φόρου τιµής εις τον εκδηµίσαντα εις Κύριον  Σεβασµιώτατον Μητροπολίτην 
Μεσσηνίας Μεθώνης, Κορώνης και Ανδρούσης, µακαριστόν Χρυσόστοµον Θέµελη. 

 
Στην αρχή της συζήτησης του θέµατος αυτού αφού ο κ. Πρόεδρος ενηµερώνει το Σώµα για το 
θάνατο του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτη Μεσσηνίας Μεθώνης, Κορώνης και Ανδρούσης, 
µακαριστού Χρυσοστόµου Θέµελη, στη συνέχεια δίνει το λόγο στον κ. ∆ήµαρχο και στους 
εκπροσώπους των δηµοτικών παρατάξεων οι οποίοι τοποθετούνται ως εξής:  

 
Σήµερα, αγαπητοί συνάδελφοι, στις 4 η ώρα το πρωί εκδήµησε ο Σεβασµιώτατος 
Μητροπολίτης µας κυρός Χρυσόστοµος Θέµελης σε ηλικία 89 ετών. Ο 

µακαριστός Μητροπολίτης µας υπήρξε για πάνω από 40 χρόνια πνευµατικός πατέρας και 
οδηγός και αναδείχθηκε µε το ήθος και το έργο του άξιος του σεβασµού όλων µας.  

Στον πνευµατικό τοµέα αποτελεί παράδειγµα επιστηµονικού ερευνητή, συγγραφέα, έγκριτου 
θεολόγου, πνευµατικού οδηγού µε σπουδαία προσφορά στη θεολογική και στη φιλολογική 
επιστήµη.  

Είχε τιµηθεί από δεκάδες πνευµατικά καθιδρύµατα και είχε ανακηρυχθεί δύο φορές επίτιµος 
διδάκτορας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Σπουδών τελευταία του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.  

Παραδειγµατική ήταν και η δράση του στον τοµέα της πρακτικής διακονίας, της ποιµαντικής 
διακονίας. Είναι γνωστό ότι στόλισε την πόλη της Καλαµάτας µε αγώνες που κράτησαν πολλά 
χρόνια, µε περίλαµπρα οικοδοµήµατα και ιδρύµατα, όπως είναι το νέο Επισκοπείο, το 
Αλεξανδράκειο Γηροκοµείο, το Παπαδοπούλειο Βρεφοκοµείο, η στέγη Νεότητος, το Άσυλο των 
Ανιάτων και ποτέ δεν δίσταζε να προσφέρει εκκλησιαστικά κτίρια και εκκλησιαστική γη σε 
συλλόγους, στο Κράτος για να υποστηριχτούν διάφορες κοινωνικές και πνευµατικές 
δραστηριότητες.  

Παραδειγµατική επίσης υπήρξε και η ζωή, που ήταν λιτή, του µακαριστού Μητροπολίτη µας. 
Είναι σε όλους µας γνωστό και αυτό είναι το αποκορύφωµα ότι διέµενε για πάρα πολλά χρόνια 
στη σκηνή ως έκφραση συµπαράστασης, ως παράδειγµα υποµονής και καρτερίας για τους 
καλαµατιανούς, οι οποίοι είχαν δοκιµαστεί τότε τα µέγιστα από τους καταστροφικούς σεισµούς 
του 1986.  

Φεύγει και αφήνει, αυτό είναι βέβαιο, ένα δυσαναπλήρωτο κενό στη Μεσσηνία και στην 
Καλαµάτα και η ευχή µας δεν µπορεί παρά να είναι η Ιερά Σύνοδος της εκκλησίας της Ελλάδος, 
να επιλέξει έναν αντάξιο εκκλησιαστικό άντρα µε την πνευµατικότητα και κυρίως µε το ήθος 
του Σεβασµιώτατου Μητροπολίτου µας, ώστε να συνεχιστεί η σειρά των µεγάλων Ιεραρχών 
που είχε η Μεσσηνία την τύχη να υπηρετήσουν σ’ αυτή.  

Αυτά ήθελα να πω τελειώνοντας,  Χρυσοστόµου του αοιδίµου πλέον Μητροπολίτη Μεσσηνίας, 
Κορώνης, Μεθώνης και Ανδρούσης, αιωνία του η µνήµη.  

Στο τέλος των αγορεύσεων ο Πρόεδρος θα θέσει υπόψη σας και σχετικό ψήφισµα. 
 

 
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, πράγµατι η εκδηµία του µακαριστού πλέον 
Ποιµενάρχη της Μεσσηνίας είναι γεγονός, το οποίο δηµιούργησε αισθήµατα θλίψης 

στο σύνολο των πολιτών του Νοµού µας.  Οφείλουµε να πούµε ότι ήταν ένας Ιεράρχης  που 
απεστρέφετο τις υπερβολές των καιρών, είχε µία σύνεση, µία µετριοπάθεια και πραγµατικά θα 
λέγαµε ότι περιορίζονταν στην άσκηση των υψηλών ποιµαντικών και πνευµατικών καθηκόντων 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΑΛΕΥΡΑΣ:  
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του. Με την προσέγγιση αυτή ορθώς πρέπει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και ασχολείται 
µεµονωµένα και ιδιαίτατα θα έλεγα µε το θέµα αυτό. Τα συναισθήµατά µας, θα είναι 
συναισθήµατα θα έλεγα, σεβασµού και τιµής στη µνήµη του και προσδοκούµε από τον 
διάδοχό του να έχει τα χαρακτηριστικά που ο εκδηµίσας Μητροπολίτης στο µακρό βίο του εδώ 
στην Καλαµάτα και στη Μεσσηνία επέδειξε.  

 
Θα θέλαµε να εκφράσουµε και εµείς τη βαθιά µας λύπη και θλίψη για την 
απώλεια του αγαπηµένου µας Μητροπολίτη. Θέλουµε επίσης να 

εκφράσουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια προς τους οικείους του και προς την εκκλησία, την 
οποία πιστά επί πολλά χρόνια υπηρέτησε. Τέλος θέλουµε να ευχηθούµε το σπουδαίο 
ποιµαντορικό, πνευµατικό, θεολογικό, συγγραφικό και φιλανθρωπικό έργο του εκλιπόντος να 
βρει άξιους συνεχιστές.   

 
Κύριε Πρόεδρε, σήµερα αποδήµησε εις Κύριον ο σεπτός µας Ιεράρχης. 
Σήµερα όχι µόνο η πόλη της Καλαµάτας και ο Νοµός, αλλά ολόκληρη η 

χριστιανοσύνη  πενθούν ένα σεµνό και ταπεινό τέκνο του Μεγαλοδύναµου, έναν άξιο 
εκπρόσωπο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της χριστιανικής αλήθειας, που υπηρέτησε µε πηγαία 
αγάπη τον άνθρωπο. Με θεία χάρη άνοιγε διάπλατα τα χέρια του για να δεχθεί στην αγκαλιά 
του όλους τους πονεµένους, τους αναξιοπαθούντες, τους άτυχους της ζωής. Άλλωστε το 
τεράστιο έργο του αποδεικνύει και του λόγου το αληθές.   

Η πλούσια κοινωνική του δράση αναµφίβολα ήταν, είναι και θα αποτελεί για όλους ένα 
υπέρλαµπρο άστρο που θα καθοδηγεί διαχρονικά τις ψυχές µας. Η ιερή αποστολή που ανέλαβε  

έναντι Θεού και ανθρώπων εκπληρώθηκε στο ακέραιο γι’ αυτό ο σεβασµός και η εκτίµηση στο 
πρόσωπό του τόσο από το σύνολο της κοινωνίας όσο και από πλευράς εκκλησιαστικής 
κοινότητας τον ανήγαγε δικαίως σε Πρύτανη της Ορθοδοξίας.  

Κύριοι συνάδελφοι, το 1999 ήµουν Πρόεδρος του 1ου Παιδικού Σταθµού που βρίσκεται στη 
συµβολή των οδών Βασ. Σοφίας και Ασκληπιού. Τότε τιµής ένεκεν, αφού ο εν λόγω σταθµός 
ήταν δικό του δηµιούργηµα και είχε µάλιστα διατελέσει επί δεκαετίες και Πρόεδρος του 1ου 
Παιδικού Σταθµού, αποφασίσαµε ως ∆ιοικητικό Συµβούλιο ο Σταθµός να φέρει το όνοµά του. 
Ωστόσο εκείνη η απόφαση πρέπει σήµερα να ενισχυθεί για ευνόητους λόγους και µε µια 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

Έτσι σήµερα που έφτασε το πλήρωµα του χρόνου προτείνω µε την ευκαιρία να πάρουµε την 
εν λόγω απόφαση εις µνήµη του µακαριστού Ποιµενάρχη µας.   
 
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος διαβάζει σχέδιο ψηφίσµατος, το οποίο θέτει προς έγκριση του 
Σώµατος. 
 
Ακολούθως τηρείται ενός λεπτού σιγή στη µνήµη του µεταστάντος.  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού έλαβε υπόψη το 
έργο, τη δράση και την προσφορά του  Μητροπολίτου Μεσσηνίας Μεθώνης, Κορώνης και 
Ανδρούσης, µακαριστού Χρυσοστόµου Θέµελη και το σχέδιο ψηφίσµατος όπως αυτό 
αναγνώσθηκε από τον Πρόεδρο του Σώµατος, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Εγκρίνει: 

Α. Την έκδοση ψηφίσµατος το οποίο έχει ως εξής:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:  
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Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

 
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, συνελθόν εκτάκτως την 28η 
Φεβρουαρίου 2007, µε την αναγγελία της εις Κύριον εκδηµίας Του Σεβασµιωτάτου 
Μητροπολίτου Μεσσηνίας, Μεθώνης, Κορώνης και Ανδρούσης, µακαριστού  

Χρυσοστόµου Θέµελη 

οµοφώνως Αποφασίζει   

1. Να εκφράσει  την οδύνη του Σώµατος και των συνδηµοτών, για την εις Κύριον 
εκδηµίαν του Σεβασµιωτάτου Ποιµενάρχη µας, µε την ανεκτίµητη προσφορά 
στην εκκλησία, τη θεολογική επιστήµη, το λαό της Μεσσηνίας και της 
Καλαµάτας και την Ι.Μ Μεσσηνίας, την οποία µε σωφροσύνη και αυταπάρνηση 
από τεσσαρακονταετίας και πλέον επιτυχώς και θεοφιλώς καθοδηγούσε. 

2. Να διακηρύξει την ευγνωµοσύνη του, για τις ευεργεσίες Του πολυσέβαστου 
Ποιµενάρχη µας προς την πόλη της Καλαµάτας, την οποία στόλισε µε 
περίλαµπρα οικοδοµήµατα, εκκλησιαστικού, κοινωνικού και πολιτιστικού 
χαρακτήρα και επιπλέον συµπαραστάθηκε σε πλειάδα φορέων, προσφέροντας 
εκκλησιαστικά κτίρια και γη, για την υποστήριξη πνευµατικών και κοινωνικών 
δραστηριοτήτων. 

3. Να ευχηθεί, ώστε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας µας, να καλύψει το 
δυσαναπλήρωτο  κενό, µε επιλογή Μητροπολίτη, αντάξιο του εκκλησιαστικού, 
πνευµατικού, κοινωνικού και ηθικού αναστήµατος του µεταστάντος ιεράρχη 
µας. 

4. Να ψηφίσει πίστωση 10.000 € σε βάρος του ΚΑ 00.6731 Υπέρ των ιδρυµάτων 
της Ι. Μητροπόλεως και συγκεκριµένα για την ενίσχυση του έργου και της 
αποστολής του Ασύλου Ανιάτων και του Σανατορίου – Ψυχιατρείου  «Προφήτης 
Ηλίας», εξ ηµισείας ή για τους σκοπούς της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. 

5. Να παραστεί σύσσωµον µετά του ∆ηµάρχου, στην εξόδιον ακολουθία, να 
καταθέσει στέφανο στη σεπτή σορό του εκλιπόντος και να υποστηρίξει στο 
µέλλον κάθε ενέργεια και εκδήλωση που θα έχει ως σκοπό την προβολή του 
έργου και της προσφοράς του σπουδαίου Ποιµενάρχη µας. 

 
Αιωνία του η µνήµη 

 

Β. Τη διάθεση πίστωσης ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) σε βάρος του ΚΑ 
00.6731 του υπό σύνταξη δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2007 και την 
απόδοση του ποσού αυτού στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας για την ενίσχυση  
των σκοπών και του έργου αυτής. 

Γ. Τη διάθεση πίστωσης ογδόντα ευρώ (80,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 του 
υπό σύνταξη δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2007 για την προµήθεια 
δύο (2)  στεφάνων. 

 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 4. Γουρδέας Ανδρέας 

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 12. Κουδούνης Αργύριος 

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 14. Λαγανάκος Γεώργιος 

 15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 16. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 17. Μπάκας Ιωάννης 

 18. Μπασακίδης Νικόλαος 

 19. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 20. Οικονοµάκου Μαρία  

 21. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 22. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 23. Σπίνος Γεώργιος 

 24. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 25. Τσερώνης Κωνσταντίνος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 14 Μαρτίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


