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Με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Σμύρνης ανακήρυξε στις 5 Μαρτίου
2009 επίτιμο Δημότη της πόλης μας τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. 10μελής
αντιπροσωπεία με επικεφαλή το Δήμαρχο και μέλη του Συλλόγου Φοιτησάντων της
Ευαγγελικής Σχολής μετέβη στο Φανάρι την Τρίτη 10/3 για να του επιδώσει την απόφαση
του Δ.Σ. και να του απευθύνει επίσημη πρόσκληση για να επισκεφτεί την πόλη μας και την
Ευαγγελική Σχολή.
Ο Σύλλογος Φοιτησάντων στην Ευαγγελική Σχολή Ν. Σμύρνης θέλησε να προσκαλέσει τον
κ. Βαρθολομαίο να επισκεφτεί το ιστορικό σχολείο της πόλης μας, ενώ ο Δήμος Ν. Σμύρνης
με τη σειρά του αποφάσισε ομόφωνα να ανακηρύξει επίτιμο δημότη της πόλης μας την
«...Αυτού Θεία Παναγιότητα Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο για την προσφορά
του ως Κορυφαίου Πνευματικού και Θρησκευτικού Ηγέτη στη ζώσα και διαρκή ανάδειξη και
εξάπλωση των Οικουμενικών Αξιών της Ορθοδοξίας, την Ειρήνη των λαών, την Αλληλεγγύη
προς τους αδυνάμους ανθρώπους και την προστασία του περιβάλλοντος» όπως αναφέρει
χαρακτηριστικά η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Έτσι ο Οικουμενικός Πατριάρχης αποφάσισε να κάνει δεκτή σε ακρόαση στις 10/3
αντιπροσωπεία του Δήμου μας, η οποία απαρτιζόταν από τον Πρόεδρο του Συλλόγου
Φοιτησάντων Ευαγγελικής Σχολής κ. Αλέξανδρο Χρηστίδη και άλλα μέλη του συλλόγου,
τους αδελφούς Τάκη και Νίκο Τσακίρη, υιούς του αείμνηστου Γεωργίου Τσακίρη και είχε
επικεφαλή το Δήμαρχο Ν. Σμύρνης, κατά την οποία του μεταφέρθηκε η κοινή θέληση όλων
να επισκεφτεί την πόλη μας.
Ο κ. Βαρθολομαίος έδειξε ιδιαίτερη ικανοποίηση από την τιμή που του έγινε, ξεφύλλισε με
συγκίνηση τα ντοκουμέντα για την ιστορία της Ευαγγελικής Σχολής που του επέδωσε ο κ.
Παναγιώτης Τσακίρης και εκφράστηκε θετικά στην προοπτική επίσκεψής του στην πόλη
μας σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από το Πατριαρχείο δια της οδού που προβλέπει το
σχετικό πρωτόκολλο.

Ο κ. Παναγιώτης Τσακίρης, υιός του αείμνηστου Γεωργίου Τσακίρη σε ακίνητο του οποίου
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στην Κεντρική Πλατεία είχε λειτουργήσει για πρώτη φορά η «ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ν.
ΣΜΥΡΝΗΣ», επιμελήθηκε μια μεγάλη συλλογή ντοκουμέντων όπου καταγράφεται η ιστορική
διαδρομή του κορυφαίου Εκπαιδευτηρίου της Σμύρνης αντίγραφο της οποίας επέδωσε στον
κ. Βαρθολομαίο.
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