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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4/2010 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗΣ 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 31η Ιανουαρίου 2010, ηµέρα Κυριακή και ώρα 8:00 µ.µ., στην 

αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 

αριθµός 28, συνέρχεται σε ειδική πανηγυρική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 

∆ήµου Καλαµάτας, µε µοναδικό θέµα την απόδοση τιµών στην Αυτού Θειοτάτη 

Παναγιότητα τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώµης και Οικουµενικό 

Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολοµαίο τον Α΄, µετά την από 21-01-2010 πρόσκληση του κ. 

Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 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) Μπάκας ∆ηµήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης 
Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Ράλλης Γεώργιος, 24) Σπίνος Γεώργιος και 25) 
Τσερώνης Κων/νος.   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1)  Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος και 2) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
 Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα, του τιµώµενου 
προσώπου στην παρούσα συνεδρίαση Παναγιωτάτου Οικουµενικού Πατριάρχου κ.κ. 
Βαρθολοµαίου και παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυµου, 
του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Κουβέλη, του Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσόστοµου και 
άλλων Μητροπολιτών, Βουλευτών του Νοµού, του Νοµάρχη Μεσσηνίας, πρώην ∆ηµάρχων 
Καλαµάτας, ∆ηµάρχων του Νοµού, πολιτευτών του Νοµού και εκπροσώπων πολιτικών, 
στρατιωτικών και δικαστικών αρχών και φορέων, 
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λέγοντας τα εξής:  
 
Άρχεται η πανηγυρική συνεδρίαση προς τιµήν  του Παναγιωτάτου Οικουµενικού 
Πατριάρχου µας κ.κ. Βαρθολοµαίου.  

Κύριε ∆ήµαρχε έχετε το λόγο.  
 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

 
Παναγιώτατε,  

 
Με αισθήµατα  χαράς και συγκίνησης   Σας υποδεχόµαστε στο ∆ηµαρχείο της πόλεως της 
Καλαµάτας, έχοντες συνείδηση της ιστορικότητας των στιγµών από την ευλογηµένη παρουσία 
Σας. 
 
Σας ευγνωµονούµε, Παναγιώτατε, διότι αποδεχτήκατε την κοινή πρόσκλησή µας, 
πρωτοστατούντος του Σεβασµιωτάτου  Μητροπολίτη µας κ.κ. Χρυσοστόµου, και λαµπρύνετε, 
στον υπερθετικό βαθµό, τις εκδηλώσεις της εκκλησίας και της πόλης µας, για την µεγάλη 
εορτή και πανήγυρη της ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. 
 
Η δράση, η προσφορά και οι ευεργεσίες Σας, η παγκόσµια αναγνώριση του µεγάλου έργου 
Σας… 
είτε πρόκειται για την προώθηση της ενότητας των ορθοδόξων και γενικώς των χριστιανικών 
εκκλησιών, 
είτε αφορούν σε ζητήµατα ανθρώπινων δικαιωµάτων και σεβασµού της ανθρώπινης 
προσωπικότητας 
είτε επικεντρώνονται σε θέµατα που έχουν σχέση µε την περιβαλλοντική προστασία και το 
σεβασµό όλων των δηµιουργηµάτων του Θεού, ειλικρινά, γεµίζουν µε υπερηφάνεια όλους µας. 
Μας κάνουν υπερήφανους για τον Πατριάρχη µας.  
 
Ασφαλώς, παρακολουθούµε µε αγωνία όλες τις προσπάθειές Σας, Παναγιώτατε, για την 
ενίσχυση της θέσης και της φλόγας του Πατριαρχείου µας, την επαναλειτουργία της 
Θεολογικής Σχολής της ΧΑΛΚΗΣ, τη συντήρηση των µνηµείων, τη διατήρηση των 
πατρογονικών εστιών του Γένους στη Μικρά Ασία, την προστασία των Ρωµιών της Πόλης. 
 
Σ’ αυτό το µεγάλο ΑΓΩΝΑ δεν είσαστε µόνος. Είναι δίπλα Σας και µαζί Σας – το γνωρίζετε 
άλλωστε – ο λαός του Θεού, πνευµατικοί άνθρωποι, διεθνείς οργανισµοί, η παγκόσµια 
κοινότητα και πρωτίστως σύσσωµο το Γένος µας. 
 
Και είναι βέβαιο ότι η συνεχής ενδυνάµωση του Πατριαρχείου µας στον παγκόσµιο χώρο για 
την οποία εσείς µοχθείτε, µε την παράλληλη άµβλυνση της έντασης ή και την επίλυση των 
προβληµάτων Ελλάδος-Τουρκίας, µαζί µε την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε 
τις προϋποθέσεις που απαιτούνται βέβαια, θα φέρουν τις καλύτερες ηµέρες για το πνευµατικό 
κέντρο της Ορθοδοξίας αλλά και για όλους µας. 
 

Παναγιώτατε, 
 
Αποτελεί µεγάλη τιµή για την πόλη της Καλαµάτας, για το λαό της, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και 
την ελαχιστότητά µου η Σεβάσµια παρουσία Σας. 
Γνωρίζουµε ότι η ασύγκριτη πνευµατικότητα Σας, η πλούσια δράση και η ευεργετική 
προσφορά Σας σε πλείστους όσους τοµείς είχαν ως αποτέλεσµα τις δεκάδες διακρίσεις από 
Πανεπιστήµια, φορείς και οργανισµούς παγκόσµιας εµβέλειας. 
Η Καλαµάτα, 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Πόλη της ιστορίας, Πόλη του πολιτισµού, Πόλη των αγώνων  για την ελευθερία και για τα 
δικαιώµατα του ανθρώπου, 
Πόλη Αγίων, Πόλη σπουδαίων Ιεραρχών, Ιερών Μονών και προσκυνηµάτων, αλλά και γενέθλια 
γη Πατριαρχών,  
Πόλη υποδοχής χιλιάδων προσφύγων από τις ακτές της Ιωνίας, που ρίζωσαν, δηµιούργησαν 
και πρόσφεραν τα µέγιστα για την πρόοδό της 
Πόλη µε αποδεδειγµένη την αγάπη των κατοίκων της για το Πατριαρχείο µας, αφού κάθε 
χρόνο εκατοντάδες το επισκέπτονται και διακεκριµένες προσωπικότητες του τόπου µας 
πρόσφεραν και προσφέρουν την ανιδιοτελή υποστήριξή τους 
 
Η Καλαµάτα, δια του ∆ηµοτικού της Συµβουλίου, οµοφωνούντος, και του ∆ηµάρχου της, Σας 
ευγνωµονεί για την παρουσία και για την Ευλογία Σας 

Και σας παρακαλεί να αποδεχθείτε την ύψιστη των διακρίσεων:    

Να ανακηρυχθείτε ΕΠΙΤΙΜΟΣ ∆ΗΜΟΤΗΣ της πόλης της Καλαµάτας. 
 

                

Παρακαλώ τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αναγνώσει το οµόφωνο ψήφισµα. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 

στη συνεδρίασή του, την Τετάρτη 30 ∆εκεµβρίου 2009, 

µε την αναγγελία από το ∆ήµαρχο 

ότι η Αυτού Θειοτάτη Παναγιοτητα  Ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώµης και 

Οικουµενικός Πατριάρχης 

κ. κ. Βαρθολοµαίος ο Α΄  
θα  επισκεφθεί την πόλη µας και θα λαµπρύνει µε την παρουσία του 

τον εορτασµό της πολιούχου Υπαπαντής του Χριστού 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο µ ό φ ω ν α 

 
Ανακηρύσσει  την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα τον Αρχιεπίσκοπο 

Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώµης και Οικουµενικό Πατριάρχη 

 

κ. κ. Βαρθολοµαίο τον Α΄ 

 

Επίτιµο ∆ηµότη του ∆ήµου  της Καλαµάτας 

ως ένδειξη βαθύτατης τιµής  σεβασµού  και ευγνωµοσύνης 

προς το Πρόσωπο και το Αξίωµά Του, 

ανθ’ων υπέρ του Γένους και της Εκκλησίας πράττει. 

 

 Ο  ∆ήµαρχος Καλαµάτας                                 Ο  Πρόεδρος 

                             του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Ε. ΝΙΚΑΣ                                          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν.   ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος επιδίδει στον Παναγιώτατο Οικουµενικό Πατριάρχη το παραπάνω 
Ψήφισµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας.  

 

(Χειροκροτήµατα)  
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

Παναγιώτατε,  

 

θα µου επιτρέψετε  να σας προσφέρω το χρυσό κλειδί της πόλης της ελευθερίας, της 
Καλαµάτας.  

Αυτό το κλειδί συµβολίζει τον άρρηκτο δεσµό µεταξύ της πόλης της Καλαµάτας, των 
Καλαµατιανών, µε την Παναγιώτητά Σας, µε την Κωνσταντινούπολη, µε το Πατριαρχείο µας.   

 

Σας ευχαριστούµε πάρα πολύ.  

 

(Χειροκροτήµατα) 

 

Το κλειδί αυτό είναι πρωτότυπο και έχει φιλοτεχνηθεί από Καλαµατιανό καλλιτέχνη.  

 

Θα µου επιτρέψετε Παναγιώτατε, να σας παραδώσω  την προκήρυξη προς τις Ευρωπαϊκές 
Αυλές. 

Η Καλαµάτα µε µία έννοια είναι η πρώτη πρωτεύουσα των Ελλήνων, εδώ υπογράφηκε το 
συγκεκριµένο κείµενο, η προκήρυξη προς τις Ευρωπαϊκές Αυλές, που αποτελεί την πεµπτουσία 
της επανάστασης, γιατί επολεµήσαµε, για την ελευθερία και τα δικαιώµατα του ανθρώπου. 

 

(Χειροκροτήµατα) 

 

1821, 23 Μαρτίου, το ξεκίνηµα της επανάστασης.  

 

Πρωτότυπο έργο φιλοτεχνηµένο από Καλαµατιανό καλλιτέχνη, τον ∆ιευθυντή του 
Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου της πόλης. Η µεγάλη στιγµή, ο σπουδαίος ναός, το µεγάλο 
ξεκίνηµα, ο µεγάλος αγώνας, Παναγιώτατε.     

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ:  

Ευχαριστούµε.  

 

Στη συνέχεια ο κ. ∆ήµαρχος προσφέρει στο Παναγιώτατο Βιολογικά Μεσσηνιακά προϊόντα 
λέγοντας τα εξής: 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

Η ευδαίµων γη της Μεσσηνίας, συµβολικά τα προϊόντα της. Βιολογικά προϊόντα , περίφηµα, 
από την αγία γη.  

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ: 

Ο Θεός να τα ευλογεί. 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ευχαριστούµε πάρα πολύ.  

 
 
Ακολουθεί οµιλία του Παναγιωτάτου Οικουµενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολοµαίου: 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ: 

Μακαριότατε µου, 

Εξοχότατε κ. Υπουργέ, 

Ιερότατοι εν Χριστώ Αδερφοί και συνλειτουργοί,   

Εντιµότατε κ. ∆ήµαρχε, 

Εντιµότατε κ Πρόεδρε του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

Ερίτιµοι κυρίαι και αξιότιµοι κύριοι Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  

και πάντες οι εκλεκτοί παρόντες,  

Με χαράν  και αγαλίασιν ευρισκόµεθα ανάµεσά σας απόψε, εις τον επίσηµον Οίκον της 
πόλεως, το ∆ηµαρχείον σας, και από καρδίας λέγοµεν: Ειρήνη και φως Χριστού εις όλους εσάς! 
Ειρήνη Χριστού και ευλογία εις την ωραίαν Καλαµάταν και εις πάντας τους δηµότας του ∆ήµου 
σας! 

Παρά το ότι είναι η πρώτη φορά που επισκεπτόµεθα προσωπικώς την Μεσσηνίαν, σας 
διαβεβαιούµεν ότι και περί της ιστορίας της γνωρίζοµεν, και την σύγχρονον πραγµατικότητα 
δεν αγνοούµεν, και τα εκκλησιαστικά και πνευµατικά της πράγµατα µας είναι γνωστά, και εις 
τας προσευχάς µας συχνάκις µνείαν ποιούµεθα του ευσεβούς και φιλοπροόδου λαού της, εν 
αγάπη πάντοτε βαθυτάτη. Αλλά’ από σήµερον, αι σχέσεις µας µε την Καλαµάταν λαµβάνουν 
οικειότερον και θερµότερον χαρακτήρα! Τούτο οφείλεται τόσον εις τον Ιερώτατον 
Μητροπολίτην σας κύριον Χρυσόστοµον, αγαπητόν εν Χριστό Αδερφό, ο οποίος εν επιµονή 
ευλαβούς αγάπης µας προσεκάλεσε να έλθωµεν και να ευλογήσωµεν τον αξιονόµαστον 
µεσσηνιακόν λαόν επί τη ευκαιρία της µεγάλης εορτής της Υπαπαντής του Κυρίου, όσον και εις 
υµάς τους άρχοντας της Πρωτοβαθµίου Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, οι οποίοι προφρόνως 
απεφασίσατε να κάµετε τον Οικουµενικόν Πατριάρχην συµπολίτην σας, επιφυλάξαντες εις 
αυτόν την τιµήν της αναγορεύσεως εις Επίτιµον ∆ηµότην Καλαµάτας και µάλιστα οµοφώνως!  
Αποδεχόµεθα µετά πολλής ευχαριστήσεως την τιµήν, την οποίαν επιγράφοµεν εις τον ον 
ηλεήθηµεν παρά Θεού να οιακοστροφώµεν άγιον Αποστολικόν και Πατριαρχικόν Οικουµενικόν 
Θρόνον της Κωνσταντινουπόλεως! 

Αναµφιβόλως, οι λόγοι του Αποστόλου Παύλου: «ου γαρ έχοµεν ώδε µένουσαν πόλιν, 
αλλά την µέλλουσαν επιζητούµεν»  έχουν, εις την απόλυτον αυτών έννοιαν, καθολικήν ισχύν 
δια τους πιστούς, και βεβαίως και δια τον οµιλούντα. Όµως, όσον και αν το βλέµµα είναι 
ατενώς εστραµµένον προς την ουρανίαν πόλιν «ης τεχνίτης και δηµιουργός ο Θεός» το 
ανθρώπινον συναίσθηµα δεν παύει ποτέ να µας συνδέει µε πατρίδας επιγείους όπου 
εγεννήθηµεν ή εζήσαµεν, και µε πόλεις όπου επίσης εζήσαµεν, εµορφώθηµεν, ειργάσθηµεν, 
εύροµεν αποδοχήν και αγάπην, ή ετάχθηµεν υπό του Θεού εις εργασίαν του Ευαγγελίου Του. 
Υπ’ αυτήν την έννοιαν η νήσος του Αιγαίου Ίµβρος και η πόλις των πόλεων Κωνσταντινούπολις 
έχουν εις την καρδίαν µας πάντοτε πρωτεύουσαν θέσιν και δεν διστάζοµεν να οµολογήσωµεν 
ότι δι’ αυτάς λέγοµεν ότι και ο παλαιός Ισραήλ δια την Ιερουσαλήµ  του: «Εάν επιλάθωµαί 
σου, Ιερουσαλήµ, επιλησθείη η δεξιά µου! Κολληθείη η γλώσσα µου τω λάρυγγί µου, εάν µη 
σου µνησθώ». Πέριξ όµως αυτών των δύο, πέριξ της Ίµβρου και της Κωνσταντινουπόλεως,  
συνυπάρχουν εις την καρδίαν µας και άλλαι πόλεις, αι οποίαι επέδειξαν βαθύν σεβασµόν και 
αφοσίωσιν προς την µαρτυρικήν αγιωτάτην Μητέρα Εκκλησίαν του Γένους και εξιδιασµένην 
τιµήν και αγάπην προς το πρόσωπον µας. Μεταξύ τούτων από σήµερον, από απόψε, 
συγκαταλέγεται και η Καλαµάτα. Η πόλις σας! … Η πόλις µας! 

Λοιπόν, ως εις εξ υµών του λοιπού, παρακαλούµεν και προτρεπόµεθα πάντας υµάς, 
φίλτατοι ∆ηµοτικοί Άρχοντές µας, το παν να πράσσετε και ουδέν να παραλείψετε εκ των 
αναγκαιούντων δια την πρόοδον της Καλαµάτας, δια την ευηµερίαν των προσφιλών 
συνδηµοτών µας και προπαντός δια το καλόν των νέων, που είναι το καµάρι µας σήµερα και η 
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ελπίδα µας δια το αύριον. Εν αγαστή συνεργασία µετά της Ιεράς Μητροπόλεως και του καλού 
και φωτισµένου Ποιµενάρχου σας και πάντων των φορέων ευθύνης και εξουσίας, ας 
φιλοτιµείσθε περισσεύοντες καθηµερινώς εις παν έργον αγαθοµνηµόνευτον και θεάρεστον, 
έργον καλόν, δηµοτελές, ανυψωτικόν του γενικωτέρου επιπέδου της πόλεως, των δηµοτών και 
των παρεπιδηµούντων.  Ως Οικουµενικός Πατριάρχης σας παρέχοµεν προς τούτο από καρδίας 
την πνευµατικήν ηµών υποστήριξιν και ολοκάρδιον την πατρικήν µας ευχήν και ευλογίαν! 

Ευχαριστούντες και πάλιν δια την τιµήν και δια τα δώρα, παρακαλούµεν δεχθήτε και 
σεις το ιδικόν µας ως ευλογίαν της Μητρός Εκκλησίας προς τον ∆ήµον. 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

Ευχαριστούµε. 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ: 

Η χάρις του Θεού, δια πρεσβειών της Παναγίας της «Καλοµάτας», ας σκεπάζη την πόλιν, τους 
άρχοντας και τον λαόν της ωραίας, ιστορικής, καλλιγόνου και ευάνδρου Καλαµάτας! 

 

(Χειροκροτήµατα) 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
Λύεται η συνεδρίασης. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Έτσι συντάσσεται το πρακτικό αυτό το οποίο στο σύνολό του υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
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 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. Μπάκας ∆ηµήτριος  

 16. Μπάκας Ιωάννης 

 17. Μπασακίδης Νικόλαος  

 18. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 19. Οικονοµάκου Μαρία  

 20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 21. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 22. Ράλλης Γεώργιος 

 23. Σπίνος Γεώργιος  

 24. Τσερώνης Κων/νος 

 
 


