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Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 14 - 10 - 2013
συνεδρίασης του ∆.Σ.

Τηλ. : 2313313689,690
Αριθ. Απόφ. 369/2013
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για απονοµή τιµητικής διάκρισης (χρυσό κλειδί ∆ήµου) στον Οικουµενικό
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολοµαίο.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 14ην του µήνα Οκτωβρίου του
έτους 2013 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20,00ην συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 15935/10-10-2013 έγγραφη
πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε
ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας,
Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή,
Μεζίκης Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Καζαντζίδης Γεώργιος,
Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Καρράς Ευστράτιος, Ακτσελής Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος,
Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος,
Σάββα Αικατερίνη, Χοΐδης Χαράλαµπος, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Παυλίδου
Λαµπρινή, Τσιριγώτης Αρσένιος, Κατσαρός Ιωάννης.
ΑΠΟΝΤΕΣ: Βαλάνος Νικόλαος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Πατσιάς
Κωνσταντίνος, Τσακαλίδης Ηρακλής, Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας Ηλίας.

Γεώργιος,

Σιώπης

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν
παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά
δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 15ον Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο ∆ήµαρχος έθεσε υπ’ όψιν
των µελών ότι ανακοινώθηκε επισήµως από την Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και
Σταυρουπόλεως, η άφιξη του οικουµενικού Πατριάρχη κ.κ.Βαρθολοµαίου για ευλογητική
επίσκεψη στη ∆υτική Θεσσαλονίκη, κατά το χρονικό διάστηµα από 19 έως και 22 Οκτωβρίου
2013, λόγω της συµπλήρωσης 40 ετών από την ίδρυση της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και
Σταυρουπόλεως.
Στο πρόγραµµα της Πατριαρχικής περιοδείας, ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως
και Σταυρουπόλεως συµπεριέλαβε ύστερα από αίτηµα του ∆ηµάρχου Αµπελοκήπων –
Μενεµένης και την επίσκεψη του Παναγιωτάτου στο ∆ήµο µας. Συγκεκριµένα
την
21η
Οκτωβρίου στον περικαλή Ναό του Αγίου Παντελεήµονα Αµπελοκήπων, όπου και θα χρίσει µε
Άγιο Μύρο την εφέστια εικόνα του Ναού, καθώς και στο ∆ενδροπόταµο, όπου θα επισκεφθεί τον
Ναό του Αγίου Νεκταρίου και θα εγκαινιάσει το 5ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μενεµένης.
Όλες και όλοι αντιλαµβανόµαστε τη µεγάλη τιµή που γίνεται στο ∆ήµο µας, επειδή η
επίσκεψη του προκαθήµενου ολόκληρης της ανά τον κόσµο Ορθόδοξης Εκκλησίας, δεν είναι
συνηθισµένο γεγονός και επιπλέον είναι η πρώτη φορά ιστορικά που συµβαίνει αυτό.
Ο Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος Α΄ (το κοσµικό του όνοµα ∆ηµήτριος
Αρχοντώνης) γεννήθηκε στις 29/2/1940 στους Αγίους Θεοδώρους της Ίµβρου. Το 1961
αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και στις 13/8/1961 χειροτονήθηκε κληρικός υπό
το ιερατικό όνοµα Βαρθολολοµαίος. Τη διετία 1961 -1963 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία
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και στη συνέχεια, µε υποτροφία της Εκκλησίας, µετέβει για ανώτερες σπουδές στη Ρώµη, έπειτα
στη Γενεύη και στο Μόναχο. Ειδικεύθηκε στο Εκκλησιαστικό ∆ίκαιο. Το 1969 χειροτονήθηκε
Πρεσβύτερος, παίρνοντας τον τίτλο του Αρχιµανδρίτη. Το 1973 χειροτονήθηκε Επίσκοπος
Φιλαδέλφειας και το 1974 εκλέχτηκε Συνοδικός Αρχιερέας του Οικουµενικού Πατριαρχείου. Το
1990 ανακηρύχθηκε οµόφωνα επίτιµος διδάκτωρ της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών και του Τιµίου Σταυρού της Βοστώνης. Στις 22/10/1991 εκλέχτηκε Πατριάρχης. Η
επίσηµη ενθρόνισή του έγινε στις 2/11/1991.
Σήµερα, σε µια περίοδο εξαιρετικά κρίσιµη για ολόκληρη την ανθρωπότητα, µε πολλαπλούς
κινδύνους, προκλήσεις, αλλά και προοπτικές ο Οικουµενικός Πατριάρχης, έχει το ρόλο να
προστατεύσει, να οραµατισθεί και να καθοδηγήσει τα εκατοµµύρια του πληρώµατος της
Εκκλησίας ανά τον κόσµο.
Ανταποκρινόµενος στο Θεϊκό πρόσταγµα, συνεχίζει και θα συνεχίσει τη Θεόσδοτη
Οικουµενική του Αποστολή και ∆ιακονία. Το ακέραιο ήθος και το φωτεινό του παράδειγµα είναι
σηµατοδότης αξιών στην ψυχή των Ορθοδόξων Χριστιανών. Με πατρική στοργή ενθαρρύνει τους
αποθαρρυµένους, ενθουσιάζει τους αποκαρδιωµένους και περιθάλπτει τους αναξιοπαθούντες.
Επιπρόσθετα είναι γνωστοί οι αγώνες και η ιδιαίτερη ευαισθησία του σε ζητήµατα οικολογίας,
περιβάλλοντος και προστασίας του πλανήτη γη.
Προτείνω:
(α) την απονοµή της υψηλότερης τιµητικής διάκρισης, που είναι σύµφωνα µε τον κανονισµό
τιµητικών διακρίσεων, το κλειδί της Πόλης (∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης) στην Αυτού
Θειοτάτη Παναγιότητα, στον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώµης και Οικουµενικό
Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολοµαίο Α΄.
(β) την απονοµή της τιµητικής διάκρισης του Επίτιµου ∆ηµότη του ∆ήµου ΑµπελοκήπωνΜενεµένης στην Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα, στον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Νέας
Ρώµης και Οικουµενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολοµαίο Α΄.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις
διατάξεις του ∆.Κ.Κ., την εισήγηση – πρόταση του ∆ηµάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Οµόφωνα
Α). Εγκρίνει την πρόταση του ∆ηµάρχου η οποία συνίσταται:
(α) στην απονοµή της υψηλότερης τιµητικής διάκρισης, που είναι σύµφωνα µε τον κανονισµό
τιµητικών διακρίσεων, το κλειδί της Πόλης (∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης) στην Αυτού
Θειοτάτη Παναγιότητα, στον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώµης και Οικουµενικό
Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολοµαίο Α΄.
(β) στην απονοµή της τιµητικής διάκρισης του Επίτιµου ∆ηµότη του ∆ήµου ΑµπελοκήπωνΜενεµένης στην Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα, στον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Νέας
Ρώµης και Οικουµενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολοµαίο Α΄.
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 369/2013
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο πρόεδρος
Ακτσελής Γεώργιος

Τα Μέλη
Αµπελόκηποι 15 - 10 - 2013
Ακριβές Απόσπασµα

Ο Ειδικός Γραµµατέας
Ε. Κουκουλιώτης

Ο Πρόεδρος
Ακτσελής Γεώργιος
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