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τθν Ερμιόνθ ςιμερα τθν  13θ Ιανουαρίου 2016, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 

19:00’, το Σοπικό υμβοφλιο ςυνιλκε ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ ςτο 

Δθμοτικό Γραφείο Ερμιόνθσ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. 03/08-01-2016 

πρόςκλθςθ του προζδρου τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Ερμιόνθσ κ.  

Δάγκλθ Χριςτου, που επιδόκθκε ςε κάκε ζνα Δθμοτικό Κοινοτικό 

φμβουλο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 88 του Ν.3852/2010 

για τθ ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων ςτα κζματα τθσ θμεριςιασ 

διάταξθσ. 

Πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ ο Πρόεδροσ διαπίςτωςε ότι 

υπάρχει απαρτία εφόςον ςε ςφνολο πζντε (5) υμβοφλων ιταν 

παρόντεσ οι πζντε (5): 

 

 

ΠΑΡΟΝΣΕ ΤΜΒΟΤΛΟΙ: ΑΠΟΝΣΕ ΤΜΒΟΤΛΟΙ: 

                                                          

1. Πρόεδροσ: Δάγκλθσ Χριςτοσ 

2. φμβουλοσ: Μζξθσ Παναγιϊτθσ 

3. φμβουλοσ: Σςεγκισ Γεϊργιοσ 

4. φμβουλοσ: Κουτοφβαλθσ Δαμιανόσ 

5. φμβουλοσ: Μπάηοσ Παναγιϊτθσ 
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τθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκε ο Διμαρχοσ Ερμιονίδασ κ.φυρισ 

Δθμιτριοσ, ο Αντιδιμαρχοσ Ερμιονίδασ κ.Δθμαράκθσ Ιωάννθσ, θ 

πρόεδροσ του Νομικοφ Προςϊπου Κοινωνικισ Πρόνοιασ & 

Αλλθλεγγφθσ, Πολιτιςμοφ & Παιδείασ κα.Μιτςου Κυριακι, ο Πρόεδροσ 

τθσ Δ.Ε.Τ.Α.ΕΡ. και Δθμοτικόσ φμβουλοσ κ. Πάλλθσ Ιωάννθσ κακϊσ και 

ο κ.Φαςιλισ Γεϊργιοσ αντιπρόεδροσ του Ερμιονικοφ υνδζςμου. 

τθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκε και θ δθμοτικι υπάλλθλοσ Καςνζςτθ 

Διαμαντοφλα για τθ τιρθςθ των πρακτικϊν . 

Σα πρακτικά τθσ ςυνεδρίαςθσ τθρικθκαν με μαγνθτοφωνικι ςυςκευι.  

Για το παραπάνω κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ ο Πρόεδροσ είπε τα 

εξισ: «Ο Ερμιονικόσ φνδεςμοσ με τθν υπ’αρικ.10/10-09-2015 επιςτολι 

του με κζμα: «Πρόταςθ κακιζρωςθσ τοπικισ εορτισ» αναφζρει τα 

ακόλουκα:  

 

 

τθ ςυνζχεια ο κ.Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον Αντιδιμαρχο 

Ερμιονίδασ κ.Δθμαράκθ Ιωάννθ ο οποίοσ είπε τα ακόλουκα: 

«Πρόταςθ κακιζρωςθσ μιασ Κυριακισ ωσ επίςθμθσ ιςτορικισ-τοπικισ 

επετείου τθσ Γ’ Εκνοςυνζλευςθσ του 1827 ςτθν  Ερμιόνθ. 

Αξιοςθμείωτα πολιτικά γεγονότα του Επαναςτατθμζνου Ζκνουσ το 1821 

αποτελοφν οι Εκνοςυνελεφςεισ κατά τθ διάρκεια των οποίων 

ελιφκθςαν ςθμαντικζσ αποφάςεισ για τθν εδραίωςθ του Αγϊνα και τθ 

κεμελίωςθ του πολιτεφματοσ. Μία από τισ ςπουδαιότερεσ  
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Εκνοςυνελεφςεισ ιταν θ Γ’ (Σρίτθ), που άρχιςε τισ εργαςίεσ τθσ ςτθν 

Επίδαυρο (6- 4 -1826), τισ διζκοψε όμωσ ςτισ 16 Απριλίου 1826, λίγεσ 

θμζρεσ μετά τθν  πτϊςθ του Μεςολογγίου (11-4-1926) μζςα ςε κλίμα 

βαριάσ δυςκυμίασ και απογοιτευςθσ. Ανατζκθκε όμωσ ςε δεκαμελι 

επιτροπι, θ οποία ονομάςκθκε «Διοικθτικι Επιτροπι τθσ Ελλάδοσ», να 

μεριμνιςει για τθ ςυνζχιςθ τθσ Γϋ Εκνοςυνζλευςθσ. Οι ςυνεδριάςεισ τθσ 

Γ’  Εκνοςυνζλευςθσ ςυνεχίςτθκαν ςτθν Ερμιόνθ  από 18 Ιανουαρίου  

ζωσ 17 Μαρτίου 1827 και ολοκλθρϊκθκαν ςτθν Σροιηινα (1 Μαΐου 

1827). 

 

Προτείνω το υμβοφλιο τθσ Δθμοτικισ  Κοινότθτασ  Ερμιόνθσ να 

αποφαςίςει και  να προτείνει  ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο του Διμου 

Ερμιονίδασ να προβεί ςτισ δζουςεσ ενζργειεσ, ϊςτε να κακιερωκεί μία 

Κυριακι του Φεβρουαρίου ι του Μαρτίου ωσ επίςθμθ ιςτορικι-τοπικι 

επζτειοσ τθσ Γ’  Εκνοςυνζλευςθσ, μζροσ τθσ οποίασ διεξιχκθ ςτθν 

Ερμιόνθ.  

Οι ςθμαντικότεροι λόγοι αυτισ τθσ πρόταςθσ ςυνοψίηονται ςτα εξισ: 

1. Ο Αρχιςτράτθγοσ Θεόδωροσ Κολοκοτρϊνθσ κεϊρθςε τθν Ερμιόνθ 

ωσ τον καταλλθλότερο τόπο για τθ ςυνζχιςθ τθσ Γϋ Εκνοςυνζλευςθσ. Και 

αυτό διότι θ Ερμιόνθ  ιταν κοντά ςτο Ναφπλιο και υπιρχε θ δυνατότθτα 

άμεςθσ επζμβαςθσ ςε αναπάντεχεσ καταςτάςεισ. Επί πλζον κεωροφςε 

τθν Ερμιόνθ αςφαλζςτερο τόπο ςυγκζντρωςθσ των πλθρεξουςίων λόγω 

του προςτατευτικοφ ορεινοφ  όγκου που διακζτει (από τα Β.Α και Β.Δ), 

ζχοντασ ταυτόχρονα ςε αρκετά κοντινι απόςταςθ (ςτα Ν.Α.και Ν.Δ.) τα  

επαναςτατθμζνα νθςιά Υδρα και πζτςεσ, που λειτουργοφςαν ςτον   

επιλεγόμενο χϊρο ωσ «αςπίδα»  από τθν πλευρά  τθσ  κάλαςςασ. Γι’ 

αυτό τον ςκοπό λοιπόν από τον Νοζμβριο του 1826 εγκακίςταται ςτθν 

Ερμιόνθ, ςτθν οικία του Ερμιονίτθ καπετάν Γιάννθ Μιτςα, και αρχίηει να 

προςκαλεί και να πιζηει τουσ πλθρεξοφςιουσ να ςυγκεντρωκοφν ςτθν 

Ερμιόνθ. το κάλεςμά του ανταποκρίκθκαν 141 πλθρεξοφςιοι. 

2. Οι 141 νόμιμοι εκπρόςωποι που ςυγκεντρϊκθκαν ςτθν Ερμιόνθ 

αποφάςιςαν με γνϊμονα το Εκνικό και όχι το ίδιον ςυμφζρον ότι ιταν 

δίκαιο και νόμιμο να ςυνεχιςτεί θ Γϋ Εκνοςυνζλευςθ ςτθν Ερμιόνθ όπου 
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φιλοξενοφνταν θ πλειοψθφία των παραςτατϊν (τα 2/3) και μάλιςτα με 

πλθρεξοφςιουσ, που είχαν ανανεωμζνθ τθ λαϊκι εντολι εκλογισ 

ςυμπεριλαμβάνων και εκείνων, που για διαφόρουσ λόγουσ δεν είχαν 

εκπροςωπθκεί ςτθν Επίδαυρο. Οι πλθρεξοφςιοι πραγματοποίθςαν 10 

προκαταρκτικζσ ςυνεδριάςεισ ςτο «Βουλευτιριο» τθσ Ερμιόνθσ από 18 

Ιανουαρίου 1827 ζωσ 10 Φεβρουαρίου 1827. τισ 11 Φεβρουαρίου 1827 

ςυγκεντρϊκθκαν ςτον παρακείμενο Ι. Ναό των Σαξιαρχϊν, ορκίςκθκαν 

ενϊπιον του Τψίςτου Θεοφ και ξεκίνθςαν τισ τακτικζσ ςυνεδριάςεισ τθσ 

Γϋ Εκνοςυνζλευςθσ, που ιταν ςυνολικά 17, οι οποίεσ ολοκλθρϊκθκαν 

ςτισ 17 Μαρτίου 1827. Σο «Βουλευτιριο» τθσ Ερμιόνθσ ιταν οικία, 

παρακείμενθ του Ι. Ναοφ των Σαξιαρχϊν, απαλλοτριϊκθκε από το 

Ελλθνικό Δθμόςιο και αποκαταςτάκθκε το 2000 ςτθν αρχικι τθσ μορφι 

με δαπάνεσ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ, του Ιδρφματοσ «Λίλιαν 

Βουδοφρθ» και του Ερμιονικοφ υνδζςμου. Από το 2000 μζχρι ςιμερα 

ςτθν ιςτορικι αυτι οικία ςτεγάηεται το Ιςτορικό και Λαογραφικό 

Μουςείο Ερμιόνθσ. 

3. τθ Γ’ Εκνοςυνζλευςθ τθσ Ερμιόνθσ ελιφκθςαν οι παρακάτω 

αποφάςεισ: 

α. Η ςτρατιωτικι  και υλικι ενίςχυςθ του οπλαρχθγοφ Γεϊργιου 

Καραϊςκάκθ. 

β. Η εκλογι του Λόρδου Κόχραν ωσ Αρχιναυάρχου και του ςτρατθγοφ 

Σηϊρτη ωσ Αρχιςτρατιγου ςτθ διοίκθςθ του τόλου και του τρατοφ 

αντιςτοίχωσ. 

γ. Η  ανανζωςθ τθσ εντολισ τοφ Ζκνουσ προσ τον πρεςβευτι τθσ Μ. 

Βρεττανίασ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ  τράφορδ  Κάνιγκ για ςυνζχιςθ 

των διαπραγμα-τεφςεων ειρινευςθσ Ελλάδασ και Σουρκίασ. 

δ. Η βάςθ του Πολιτεφματοσ τθσ Ελλάδασ να είναι Κοινοβουλευτικι. 

ε. Η  ακφρωςθ του ψθφίςματοσ για τθν αφαίρεςθ από τον Δθμιτριο 

Τψθλάντθ των δικαιωμάτων του Ζλλθνα πολίτθ. 

ςτ. Η εκδιλωςθ τθσ εκνικισ ανάγκθσ για τθν εκλογι του Ιωάννθ 

Καποδίςτρια ωσ Κυβερνιτθ τθσ Ελλάδασ, φςτερα από το υποβλθκζν 

υπόμνθμα του Θεόδωρου Κολοκοτρϊνθ ςτθν Εκνοςυνζλευςθ τθσ 

Ερμιόνθσ. 
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4. Αναγνωρίςτθκαν de  facto οι εργαςίεσ των  ςυνεδριάςεων  τθσ Γϋ 

Εκνοςυνζλευςθσ ςτθν Ερμιόνθ από τθ δεκαμελι «Διοικθτικι Επιτροπι 

τθσ Ελλάδοσ» και τθ μειοψθφία των ευριςκομζνων ςτθν Αίγινα 

παραςτατϊν, όταν  αναγκάςτθκαν  να  υποχωριςουν  κάτω από τθν 

πίεςθ τθσ ςκλθρισ πραγματικότθτασ και δζχτθκαν τθ ςυνζχιςθ των 

εργαςιϊν  τθσ Γ’ Εκνοςυνζλευςθσ ςτθν Σροιηινα , με βάςθ τα όςα 

προετοιμάςτθκαν και αποφαςίςτθκαν ςτισ  υνεδριάςεισ  τθσ  Ερμιόνθσ. 

5. Ιδιαιτζρωσ αξιοκαφμαςτθ ιταν και θ πατριωτικι προςπάκεια   

των πλειοψθφοφντων παραςτατϊν ςτθν Ερμιόνθ με ςτόχο τθν εκνικι 

ςυμφιλίωςθ, τθ ςυναδζλφωςθ, τθ ςυναίνεςθ, το γενικό ςυμφζρον και 

τθν ενότθτα , που είχε διαρραγεί ςτισ  δφο αντίπαλεσ  ομάδεσ  και θ 

κατάςταςθ ιταν ζκρυκμθ τθν περίοδο εκείνθ. Οι ςφνεδροι τθσ Ερμιόνθσ 

αποδζχτθκαν, φςτερα από  εργϊδεισ διαβουλεφςεισ, τθν επιλογι ενόσ 

ουδζτερου (τρίτου) τόπου με ςκοπό τθν ςυνζχιςθ των εργαςιϊν και το 

κλείςιμο τθσ Γ’ Εκνοςυνζλευςθσ ςτθ γειτονικι  Σροιηινα, με τον 

μοναδικό όρο  να αναγνωριςτοφν τα πρακτικά τθσ υνζλευςθσ ςτθν 

Ερμιόνθ. Ωσ  εκ  τοφτου, οι  ςυνεδριάςεισ  και οι  αποφάςεισ  των 

πλθρεξουςίων ςτθν Γ’ Εκνοςυνζλευςθ ςτθν Ερμιόνθ  είναι μια 

αδιαμφιςβιτθτθ ιςτορικι πραγματικότθτα. 

6. ιμερα, εποχι κρίςθσ των αξιϊν, κεωροφμε χριςιμθ, τθ 

διατιρθςθ τθσ ιςτορικισ μνιμθσ γεγονότων-ςτακμϊν τθσ Σοπικισ μασ 

Ιςτορίασ, που όχι μόνο οδιγθςαν ςτο δρόμο τθσ Λευτεριάσ αλλά 

ςφυρθλάτθςαν τότε τθν εκνικι ςυμφιλίωςθ και ενότθτα και ςιμερα 

δίνουν μθνφματα ομοψυχίασ και ςυναίνεςθσ ςτισ νζεσ γενιζσ. Αυτά τα 

χαρακτθριςτικά ενζχει και θ κακιζρωςθ τθσ Γϋ Εκνοςυνζλευςθσ του 

1827 ςτθν Ερμιόνθ, ωσ επίςθμθσ ιςτορικισ-τοπικισ επετείου». 

 

τθ ςυνζχεια ο κ.Πρόεδροσ πιρε το λόγο και είπε: 

«Η Δθμοτικι Κοινότθτα Ερμιόνθσ,  

α) αποδζχεται το ςκεπτικό τθσ πρόταςθσ του Ερμιονικοφ υνδζςμου 

αναφορικά με τθν ανάδειξθ τθσ τοπικισ ιςτορίασ τθσ Ερμιόνθσ. 

β) H φράςθ «Κακιζρωςθ επίςθμθσ Σοπικισ Εορτισ» αντικακίςταται με 

τθν φράςθ «Κακιζρωςθ μιασ Κυριακισ ωσ επίςθμθσ ιςτορικισ –τοπικισ 
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επετείου», διότι από το 1995 ζχει κακιερωκεί ωσ επίςθμθ τοπικι εορτι 

και αργία ςτθν Ερμιόνθ θ 8θ Νοεμβρίου, εορτι των Παμμεγίςτων 

Σαξιαρχϊν, τθν οποία θ Δθμοτικι Κοινότθτα Ερμιόνθσ δεν επικυμεί να 

καταργιςει, αλλά οφτε να μεταφζρει. 

Ζτςι προτείνουμε ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο του Διμου Ερμιονίδασ να 

προβεί ςτισ δζουςεσ ενζργειεσ, ϊςτε να κακιερωκεί θ ΔΕΤΣΕΡΗ ΚΤΡΙΑΚΗ 

του Φεβρουαρίου ωσ «επίςθμθ ιςτορικι –τοπικι επζτειοσ τθσ Γϋ 

Εκνοςυνζλευςθσ» μζροσ τθσ οποίασ διεξιχκθ ςτθν Ερμιόνθ. 

τθν απόφαςθ μασ αυτι επιςυνάπτεται θ ειςιγθςθ του Αντιδθμάρχου 

κ.Δθμαράκθ Ιωάννθ, ςτθν οποία αναφζρονται οι ςθμαντικότεροι λόγοι, 

ςτουσ οποίουσ ςτθρίηεται αυτι θ πρόταςθ». 

 

Καλείται το Δθμοτικό Κοινοτικό υμβοφλιο να αποφαςίςει ςχετικά. 

 
Σο Δθμοτικό Κοινοτικό υμβοφλιο, αφοφ ζλαβε  υπόψθ του τθν 

ειςιγθςθ του Προζδρου,  

του άρκρου 88 του Ν.3852/2010 και 100 του Ν.3463/2006, φςτερα από 

ςχετικι ςυηιτθςθ των μελϊν του: 

Αποφαςίηει Ομόφωνα: 

α) Αποδζχεται το ςκεπτικό τθσ πρόταςθσ του Ερμιονικοφ υνδζςμου 

αναφορικά με τθν ανάδειξθ τθσ τοπικισ ιςτορίασ τθσ Ερμιόνθσ. 

β) H φράςθ «Κακιζρωςθ επίςθμθσ Σοπικισ Εορτισ» αντικακίςταται με 

τθν φράςθ «Κακιζρωςθ μιασ Κυριακισ ωσ επίςθμθσ ιςτορικισ –τοπικισ 

επετείου», διότι από το 1995 ζχει κακιερωκεί ωσ επίςθμθ τοπικι εορτι 

και αργία ςτθν Ερμιόνθ θ 8θ Νοεμβρίου, εορτι των Παμμεγίςτων 

Σαξιαρχϊν, τθν οποία θ Δθμοτικι Κοινότθτα Ερμιόνθσ δεν επικυμεί να 

καταργιςει, αλλά οφτε να μεταφζρει. 

γ) Προτείνει ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο του Διμου Ερμιονίδασ να προβεί 

ςτισ δζουςεσ ενζργειεσ, ϊςτε να κακιερωκεί θ ΔΕΤΣΕΡΗ ΚΤΡΙΑΚΗ του 

Φεβρουαρίου ωσ «επίςθμθ ιςτορικι –τοπικι επζτειοσ τθσ Γϋ 

Εκνοςυνζλευςθσ» μζροσ τθσ οποίασ διεξιχκθ ςτθν Ερμιόνθ. 

 
Η παροφςα απόφαςθ πιρε αφξοντα αρικμό     02/2016 
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Αφοφ ςυντάχκθκε και αναγνϊςτθκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται 

όπωσ παρακάτω: 

Ο Πρόεδροσ:Χριςτοσ Δάγκλθσ 

Οι Δθμοτικοί Κοινοτικοί φμβουλοι: Μζξθσ Παναγιϊτθσ, Σςεγκισ 

Γεϊργιοσ, Κουτοφβαλθσ Δαμιανόσ, Μπάηοσ Παναγιϊτθσ.  

Ακριβζσ Απόςπαςμα 

Ο Πρόεδροσ του υμβουλίου τθσ 

Δθμοτικισ Κοινότθτασ Ερμιόνθσ 

 

ΧΡΗΣΟ ΔΑΓΚΛΗ 
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