ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’αρ. 4/2011 πρακτικό Συνεδριάσεων Τ.Σ.
της Τοπικής Κοινότητας Ν.Σιλάτων του ∆ήµου
Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής
Αριθ. Απόφ.7/2011 ׃
Περίληψη
“∆ηµιουργία έντυπου και ψηφιακού υλικού για την Τουριστική Προβολή του ∆ήµου
Νέας Προποντίδας”.
Στα Ν.Σίλατα σήµερα την 10/03/2011 , ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα 10:00
π.µ., στο τοπικό γραφείο Ν.Σιλάτων , συνήλθε σε τακτική συνέλευση το Συµβούλιο
της Τοπικής Κοινότητας Νέων Σιλάτων , µετά από την υπ’αριθ. 40/4-03-2011
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συµβουλίου κ.Χατζηγρηγορίου Στυλιανού
που επιδόθηκε σε κάθε Τοπικό σύµβουλο χωριστά ,σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 88 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται η νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο τριών(3) µελών
βρέθηκαν παρόντα και τα τρία(3) ήτοι :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Χατζηγρηγορίου Στυλιανός(Πρόεδρος)
Καµπούρης Αστέριος
κανείς
Σταύρου Αναστάσιος
Τα πρακτικά τήρησε η δηµοτική υπάλληλος Ηλιάδου Σοφία.
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου , εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης , έθεσε υπ’όψιν των µελών της Τοπικής Κοινότητας τα εξής׃
Σύµφωνα µε το υπ’αρ.πρωτ. 1998/04-02-2011 έγγραφο, ο ∆ήµος Νέας Προποντίδας
µας ζητά να υποδείξουµε τα σηµαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα καθώς και
σηµαντικότερες Θρησκευτικές και Πολιτιστικές εκδηλώσεις της κοινότητάς µας.
Ο Πρόεδρος προτείνει για την Τοπική Κοινότητα τα εξής׃
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΣΙΛΑΤΩΝ
Περιλαµβάνει τα εξής χωριά׃Ν.Σίλατα, Ροδόκηπος, Σωζόπολη, Βεριά (1589 κάτοικοι σύµφωνα µε την απογραφή του 2001)
Ν.ΣΙΛΑΤΑ
Χωριό περίπου 1000 κατοίκων 50 χλµ. περίπου νοτιοανατολικά της Θεσσαλονίκης .
Η παλιά του ονοµασία ήταν «Καρβιά» όπως αυτή συναντάται σε πολλά κείµενα µε το
όνοµα Καρβέα ήδη από το 1078. Τα βυζαντινά χρόνια ήταν µοναστηριακή γη (µετόχι
της Ι. Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους).Το 1914 εγκαθίστανται στην Καρβιά
οι πρώτοι πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη και συγκατοικούν µε τις 30 περίπου
µεγάλες οικογένειες των εντόπιων κατοίκων.Το 1924 φτάνουν και άλλοι πρόσφυγες
από τα χωριά της Καππαδοκίας. Όλοι αυτοί ντόπιοι και πρόσφυγες δηµιουργούν το
νέο χωριό που ονοµάζεται µετά το 1929 Ν.Σύλλατα.
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ο παλιός ενοριακός ναός της Καρβιάς ήταν αφιερωµένος στην Κοίµηση της
Θεοτόκου.Σύµφωνα µε πληροφορίες των εντόπιων κατοίκων ο ναός αυτός κτίστηκε
περίπου το έτος 1865 πάνω σε ερείπια βυζαντινών ναών οι οποίοι κάηκαν κατά την
εκστρατεία του Μπεϊράν πασά το 1821, εναντίων των επαναστατών της Χαλκιδικής.
Ο ναός ήταν τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική, µε πλούσιο ξυλόγλυπτο τέµπλο και
εικόνες. Η 10η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων µε προϊστάµενο τον κ. Παπάγγελο
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έκανε ενέργειες για την αναστύλωση του Ναού,η οποία όµως δυστυχώς δεν
ολοκληρώθηκε.
Ο παλιός Ναός σώζεται µέχρι σήµερα αλλά είναι πια σε µορφή ερειπίου.
Χρειάζεται άµεσα αναστύλωση και επισκευή πράγµα που αποτελεί διακαή πόθο
πολλών κατοίκων των Ν.Σιλάτων.
Ο παλιός αυτός Ναός λειτούργησε ως ενοριακός Ναός µέχρι το έτος 1958, οπότε
ολοκληρώθηκε και λειτούργησε ο νέος «Ιερός Ναός Κοιµήσεως της Θεοτόκου»
ακριβώς δίπλα στον παλιό.
ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ
Στα Ν.Σίλατα γιορτάζεται η γιορτή της Κοιµήσεως της Θεοτόκου τον
∆εκαπενταύγουστο στον τεράστιο αύλειο χώρο της εκκλησίας, µε προσφορά
εδεσµάτων από τον Ι.Ναό.
Στην γιορτή της Σύναξης των ∆ώδεκα Αποστόλων (30 Ιουνίου) και προς τιµή του
Ναού που υπήρχε στα Σύλλατα Καππαδοκίας, διεξάγεται τριήµερο εκδηλώσεων
(γνωστών και ως Συλατιανά )από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Ν.Σιλάτων,
υπό την αιγίδα του ∆ήµου .Το τριήµερο περιλαµβάνει παραδοσιακούς και
µοντέρνους χορούς, έκθεση ζωγραφικής, χορωδίες και συναυλίες µε τα παιδιά των
µουσικών τµηµάτων.
Τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί το µήνα Μάιο να γίνεται στο χωριό µας
συνάντηση χορευτικών οµάδων από διάφορα µέρη της χώρας.∆εκάδες παραδοσιακές
οµάδες χορεύουν στους δρόµους των Ν.Σιλάτων µε συνοδεία ορχήστρας,
απολαµβάνοντας τα εδέσµατα αλλά και την πλούσια φιλοξενία των κατοίκων του
χωριού µας.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Κ.ΨΑΡΑ∆ΑΚΟΥ ΚΟΣΜΑ
Στα Ν.Σίλατα υπάρχει και η προσωπική και πολύ αξιόλογη συλλογή παλιών
αντικειµένων του κ.Ψαραδάκου Κοσµά, κάτοικου Ροδόκηπου, που στεγάζεται σε
δικό του οίκηµα, λίγα µέτρα από την πλατεία του χωριού, η οποία µας δίνει πολύτιµες
πληροφορίες για την καθηµερινή ζωή µικρών και µεγάλων στα παλιά χρόνια.
∆ιακαής πόθος του κ.Ψαραδάκου ,ο οποίος βρίσκεται σε προχωρηµένη ηλικία , είναι
να γίνει η καταγραφή όλων των αντικειµένων και να λειτουργήσει επίσηµα ως
λαογραφικό µουσείο ώστε να είναι επισκέψιµο από περισσότερους ανθρώπους.
(Ο Πρόεδρος προτείνει να γίνει η αναφορά στη συλλογή µόνο εφόσον υπάρχει
διαθέσιµος χώρος και χρόνος στο CD επειδή δεν έχει ακόµη εγκαινειαστεί επίσηµα.)
ΡΟ∆ΟΚΗΠΟΣ
Χωριό ηµιορεινό, 50 περίπου κατοίκων, βόρεια των Ν.Σιλάτων µε πρόσφυγες
κυρίως από το Γκιουλ-µπαξέ Μ.Ασίας αλλά και µε νέους κατοίκους ,που αναζητούν
εδώ ησυχία και καθαρό αέρα. Αξίζει να δει κανείς τα εξής׃πάρκο στην πλατεία του
χωριού όπου εκτός από ένα πολύ ωραίο κήπο έχει προτοµές εθελοντών Βαλκανικών
και Ευρωπαϊκών πολέµων. Υπάρχει παράρτηµα της συλλογής αντικειµένων του
κ.Ψαραδάκου Κοσµά και χώρος αποθηκευτικός συντήρησης τέτοιων αντικειµένων.
Υπάρχει η εκκλησία της «Αγίας Τριάδας» όπου (50 µέρες µετά το Πάσχα) τελείται
πανηγύρι στο προαύλιο της εκκλησίας µε κεράσµατα για όλους τους
παρευρισκόµενους. Το εκκλησάκι της «Αγίας Μαρίνας» βρίσκεται σε µια κατάφυτη
τοποθεσία όπου µαζεύονται στη µνήµη της (17 Ιουλίου) πολλοί κάτοικοι από τα γύρω
χωριά. Στο µέρος αυτό βρέθηκε παλιό χριστιανικό νεκροταφείο και σε παλιότερα
θεµέλια βρέθηκε νόµισµα της εποχής του Μ.Αλεξάνδρου.
ΣΩΖΟΠΟΛΗ
Χωριό παραλιακό ,στα νοτιοανατολικά των Ν.Σιλάτων µε κατοίκους που
προέρχονται κυρίως από την Ανατολική Ρωµυλία.Η παλιά του ονοµασία ήταν
Σέρβικο Μετόχι και Τσαλδαροχώρι και κατόπιν µετονοµάστηκε σε Σωζόπολη. Το
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χωριό έχει ιδιαίτερα αυξητική τάση µετοίκησης πληθυσµού κυρίως τα τελευταία
χρόνια. Εκεί υπάρχει και «Ι.Ναός Μεταµορφώσεως του Σωτήρος» ο οποίος εορτάζει
στις 6 Αυγούστου, µε µεγάλο πανηγύρι που γίνεται µε άφθονα εδέσµατα από τον
Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Σωζοπόλεως υπό την αιγίδα του ∆ήµου.
ΒΕΡΙΑ
Στην παραλία του χωριού Νέα Σύλλατα, ανάµεσα στα χωριά Καλλικράτεια και
Σωζόπολη, υψώνεται µία τούµπα γνωστή µε το όνοµα «Τούµπα της Βεριάς». Πρόκειται για τον αρχαιολογικό χώρο της Βεριάς στον οποίο αρχαιολογικά ευρήµατα
(υπολείµµατα αρχαίων κτιρίων, άφθονα όστρακα) της εποχής Χαλκού και Σιδήρου
µαρτυρούν την εγκατάσταση ανθρώπων από πολύ παλιά. Το 1978 έγινε ανασκαφική
έρευνα από τον αρχαιολόγο κ.Παπάγγελο στην οποία και αποκαλύφτηκαν σηµαντικές αρχαιότητες. Οι ερευνητές µε βάση τα ιστορικά έγγραφα των µονών του Αγίου
Όρους, τοποθετούν στη θέση αυτή τη µεγαλύτερη πόλη της Καλαµαριάς στις αρχές
της β΄ χιλιετίας , την πόλη Βρύαι ή Βρύα. Οι πληροφορίες για την σηµαντική αυτή
πόλη αρχίζουν το 1047 και φτάνουν µέχρι τα τέλη του 14ου αιώνα όπου έπαψε
ξαφνικά να υπάρχει (άγνωστο για ποιους λόγους), αφήνοντας µόνο ερείπια.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση. Κατόπιν κάλεσε τα µέλη του Συµβουλίου της
Τοπικής Κοινότητας να γνωµοδοτήσουν.
Το Συµβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Νέων Σιλάτων, µετά από διαλογική
συζήτηση, αφού έλαβε υπ’όψιν την εισήγηση του Προέδρου του Τ.Σ. και το
υπ’αριθ.1998/04-02-2011 έγγραφο του ∆ήµου Ν.Προποντίδας συµφωνεί µε την
δηµιουργία εντύπου και ψηφιακού υλικού για την τουριστική προβολή του ∆ήµου
Ν.Προποντίδας όπως έχει προταθεί από τον Πρόεδρο,αλλά έχει να αναφέρει σχετικά
µε την προσωπική συλλογή αντικειµένων του κ.Ψαραδάκου Κοσµά τα εξής׃
Ο Τοπικός Σύµβουλος κ.Σταύρου Αναστάσιος συµφωνεί να γίνει αναφορά στην
προσωπική συλλογή του κ. Ψαραδάκου µόνο εφόσον υπάρχει διαθέσιµος χώρος και
χρόνος στο CD επειδή δεν έχει ακόµη εγκαινιαστεί επίσηµα.
Ο Τοπικός Σύµβουλος κ. Καµπούρης Αστέριος δεν συµφωνεί να γίνει αναφορά στην
προσωπική αυτή συλλογή επειδή ακόµη δε λειτουργεί επίσηµα.
Το Τοπικό Συµβούλιο εποµένως
αποφάσισε κατά πλειοψηφία
και έχει να αναφέρει τα εξής για την Τοπική Κοινότητα Ν.Σιλάτων.
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΣΙΛΑΤΩΝ
Περιλαµβάνει τα εξής χωριά׃Ν.Σίλατα, Ροδόκηπος, Σωζόπολη, Βεριά (1589 κάτοικοι σύµφωνα µε την απογραφή του 2001)
Ν.ΣΙΛΑΤΑ
Χωριό περίπου 1000 κατοίκων 50 χλµ. περίπου νοτιοανατολικά της Θεσσαλονίκης .
Η παλιά του ονοµασία ήταν «Καρβιά» όπως αυτή συναντάται σε πολλά κείµενα µε το
όνοµα Καρβέα ήδη από το 1078. Τα βυζαντινά χρόνια ήταν µοναστηριακή γη (µετόχι
της Ι. Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους).Το 1914 εγκαθίστανται στην Καρβιά
οι πρώτοι πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη και συγκατοικούν µε τις 30 περίπου
µεγάλες οικογένειες των εντόπιων κατοίκων.Το 1924 φτάνουν και άλλοι πρόσφυγες
από τα χωριά της Καππαδοκίας. Όλοι αυτοί ντόπιοι και πρόσφυγες δηµιουργούν το
νέο χωριό που ονοµάζεται µετά το 1929 Ν.Σύλλατα.
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
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Ο παλιός ενοριακός ναός της Καρβιάς ήταν αφιερωµένος στην Κοίµηση της
Θεοτόκου.Σύµφωνα µε πληροφορίες των εντόπιων κατοίκων ο ναός αυτός κτίστηκε
περίπου το έτος 1865 πάνω σε ερείπια βυζαντινών ναών οι οποίοι κάηκαν κατά την
εκστρατεία του Μπεϊράν πασά το 1821, εναντίων των επαναστατών της Χαλκιδικής.
Ο ναός ήταν τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική, µε πλούσιο ξυλόγλυπτο τέµπλο και
εικόνες. Η 10η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων µε προϊστάµενο τον κ. Παπάγγελο
έκανε ενέργειες για την αναστύλωση του Ναού,η οποία όµως δυστυχώς δεν
ολοκληρώθηκε.
Ο παλιός Ναός σώζεται µέχρι σήµερα αλλά είναι πια σε µορφή ερειπίου.
Χρειάζεται άµεσα αναστύλωση και επισκευή πράγµα που αποτελεί διακαή πόθο
πολλών κατοίκων των Ν.Σιλάτων.
Ο παλιός αυτός Ναός λειτούργησε ως ενοριακός Ναός µέχρι το έτος 1958, οπότε
ολοκληρώθηκε και λειτούργησε ο νέος «Ιερός Ναός Κοιµήσεως της Θεοτόκου»
ακριβώς δίπλα στον παλιό.
ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ
Στα Ν.Σίλατα γιορτάζεται η γιορτή της Κοιµήσεως της Θεοτόκου τον
∆εκαπενταύγουστο στον τεράστιο αύλειο χώρο της εκκλησίας, µε προσφορά
εδεσµάτων από τον Ι.Ναό.
Στην γιορτή της Σύναξης των ∆ώδεκα Αποστόλων (30 Ιουνίου) και προς τιµή του
Ναού που υπήρχε στα Σύλλατα Καππαδοκίας, διεξάγεται τριήµερο εκδηλώσεων
(γνωστών και ως Συλατιανά )από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Ν.Σιλάτων,
υπό την αιγίδα του ∆ήµου .Το τριήµερο περιλαµβάνει παραδοσιακούς και
µοντέρνους χορούς, έκθεση ζωγραφικής, χορωδίες και συναυλίες µε τα παιδιά των
µουσικών τµηµάτων.
Τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί το µήνα Μάιο να γίνεται στο χωριό µας
συνάντηση χορευτικών οµάδων από διάφορα µέρη της χώρας.∆εκάδες παραδοσιακές
οµάδες χορεύουν στους δρόµους των Ν.Σιλάτων µε συνοδεία ορχήστρας,
απολαµβάνοντας τα εδέσµατα αλλά και την πλούσια φιλοξενία των κατοίκων του
χωριού µας.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Κ.ΨΑΡΑ∆ΑΚΟΥ ΚΟΣΜΑ
Στα Ν.Σίλατα υπάρχει και η προσωπική και πολύ αξιόλογη συλλογή παλιών
αντικειµένων του κ.Ψαραδάκου Κοσµά, κάτοικου Ροδόκηπου, που στεγάζεται σε
δικό του οίκηµα, λίγα µέτρα από την πλατεία του χωριού, η οποία µας δίνει πολύτιµες
πληροφορίες για την καθηµερινή ζωή µικρών και µεγάλων στα παλιά χρόνια.
∆ιακαής πόθος του κ.Ψαραδάκου ,ο οποίος βρίσκεται σε προχωρηµένη ηλικία , είναι
να γίνει η καταγραφή όλων των αντικειµένων και να λειτουργήσει επίσηµα ως
λαογραφικό µουσείο ώστε να είναι επισκέψιµο από περισσότερους ανθρώπους.
(Να γίνει η αναφορά στη συλλογή αυτή µόνο εφόσον υπάρχει διαθέσιµος χώρος και
χρόνος στο CD επειδή δεν έχει ακόµη εγκαινιαστεί επίσηµα ως λαογραφικό µουσείο.)
ΡΟ∆ΟΚΗΠΟΣ
Χωριό ηµιορεινό, 50 περίπου κατοίκων, βόρεια των Ν.Σιλάτων µε πρόσφυγες
κυρίως από το Γκιουλ-µπαξέ Μ.Ασίας αλλά και µε νέους κατοίκους ,που αναζητούν
εδώ ησυχία και καθαρό αέρα. Αξίζει να δει κανείς τα εξής׃πάρκο στην πλατεία του
χωριού όπου εκτός από ένα πολύ ωραίο κήπο έχει προτοµές εθελοντών Βαλκανικών
και Ευρωπαϊκών πολέµων. Υπάρχει παράρτηµα της συλλογής αντικειµένων του
κ.Ψαραδάκου Κοσµά και χώρος αποθηκευτικός συντήρησης τέτοιων αντικειµένων.
Υπάρχει η εκκλησία της «Αγίας Τριάδας» όπου (50 µέρες µετά το Πάσχα) τελείται
πανηγύρι στο προαύλιο της εκκλησίας µε κεράσµατα για όλους τους
παρευρισκόµενους. Το εκκλησάκι της «Αγίας Μαρίνας» βρίσκεται σε µια κατάφυτη
τοποθεσία όπου µαζεύονται στη µνήµη της (17 Ιουλίου) πολλοί κάτοικοι από τα γύρω
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χωριά. Στο µέρος αυτό βρέθηκε παλιό χριστιανικό νεκροταφείο και σε παλιότερα
θεµέλια βρέθηκε νόµισµα της εποχής του Μ.Αλεξάνδρου.
ΣΩΖΟΠΟΛΗ
Χωριό παραλιακό ,στα νοτιοανατολικά των Ν.Σιλάτων µε κατοίκους που
προέρχονται κυρίως από την Ανατολική Ρωµυλία.Η παλιά του ονοµασία ήταν
Σέρβικο Μετόχι και Τσαλδαροχώρι και κατόπιν µετονοµάστηκε σε Σωζόπολη. Το
χωριό έχει ιδιαίτερα αυξητική τάση µετοίκησης πληθυσµού κυρίως τα τελευταία
χρόνια. Εκεί υπάρχει και «Ι.Ναός Μεταµορφώσεως του Σωτήρος» ο οποίος εορτάζει
στις 6 Αυγούστου, µε µεγάλο πανηγύρι που γίνεται µε άφθονα εδέσµατα από τον
Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Σωζοπόλεως υπό την αιγίδα του ∆ήµου.
ΒΕΡΙΑ
Στην παραλία του χωριού Νέα Σύλλατα, ανάµεσα στα χωριά Καλλικράτεια και
Σωζόπολη, υψώνεται µία τούµπα γνωστή µε το όνοµα «Τούµπα της Βεριάς». Πρόκειται για τον αρχαιολογικό χώρο της Βεριάς στον οποίο αρχαιολογικά ευρήµατα
(υπολείµµατα αρχαίων κτιρίων, άφθονα όστρακα) της εποχής Χαλκού και Σιδήρου
µαρτυρούν την εγκατάσταση ανθρώπων από πολύ παλιά. Το 1978 έγινε ανασκαφική
έρευνα από τον αρχαιολόγο κ.Παπάγγελο στην οποία και αποκαλύφτηκαν σηµαντικές αρχαιότητες. Οι ερευνητές µε βάση τα ιστορικά έγγραφα των µονών του Αγίου
Όρους, τοποθετούν στη θέση αυτή τη µεγαλύτερη πόλη της Καλαµαριάς στις αρχές
της β΄ χιλιετίας , την πόλη Βρύαι ή Βρύα. Οι πληροφορίες για την σηµαντική αυτή
πόλη αρχίζουν το 1047 και φτάνουν µέχρι τα τέλη του 14ου αιώνα όπου έπαψε
ξαφνικά να υπάρχει (άγνωστο για ποιους λόγους), αφήνοντας µόνο ερείπια.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 7 /2011
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Σ.
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές
Ακριβές απόσπασµα
Ν.Σίλατα 15/03/2011
Ο Πρόεδρος
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