
 

 
Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή τρίτη (23η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 

6/19.3.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε στους 

δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται  ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Πάνος Ιωακείμ 

2 Δέας Παύλος 16 Φυλαχτός Χρήστος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Παπούλιος Ιωάννης 

4 Βορδός Χρήστος 18 Λαφαζάνης Βασίλειος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Τσινάς Αργύριος 

6 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  20 Γκλάβας Γεώργιος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Χριστιανού Αγγελική 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ζαβράκογλου Άγγελος 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Δημητριάδης Χρήστος 

11 Σιδέρης Νικόλαος 25   

12 Σαράντη Μαρία 26   

13 Λακρός Αλέξανδρος 27   

14 Κανταράς Αναστάσιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ματθαίου Αθανάσιος 

2 Ξάκης Ιωάννης 

3 Ζιούπου Άννα 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση 

των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Βραστάμων κ. Ιωακείμ Μελανδίνος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. Γκαρανάτσιος 

Χρήστος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος, και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης 

 

Αριθμός θέματος:19ο  Mεταγραφή του εξωκκλησιού Αγίας Κυριακής από την ενορία 

του οικισμού Κελιού στην ενορία της Κοινότητας Βραστάμων 

Αριθμός Απόφασης :102  

 

        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 19ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε: «Αυτό το θέμα είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα, θα ήθελα να 

το εισηγηθεί ο ίδιος ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βραστάμων που είναι παρών». 

        Το λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βραστάμων κ. Ιωακείμ Μελανδίνος, ο 

οποίος τόνισε: «Το εξωκκλήσι της Αγίας Κυριακής βρίσκεται εντός ορίων της Τ.Κ. Βραστάμων 

που συμπεριλαμβάνει τους οικισμούς Πλανών και Κελί.  
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Συγκεκριμένα βρίσκεται στη θέση «Μαρλιά» που ανήκει στην αγροτική και κτηματική 

περιοχή των Βραστάμων και όχι του Κελιού. Η Αγία Κυριακή έχει ημερομηνία κτήσεως 1867. 

Η θέση «Μαρλιά» που βρίσκεται η Αγία Κυριακή ήταν μικρός συνοικισμός και είναι η 

ιδιαίτερη πατρίδα δύο οικογενειών των Μελανδιναίων και των Στοϊκουδαίων. Σιγά-σιγά ο 

συνοικισμός εγκαταλείφτηκε ( οι τελευταίοι κάτοικοί του έφυγαν περίπου το 1980), και η 

συντριπτική τους πλειοψηφία εγκαταστάθηκε στην τότε κοινότητα Βραστάμων.  

Αυτές οι οικογένειες και οι απόγονοί τους αριθμούν περίπου 300 άτομα. Από όσο 

γνωρίζουμε από το 1867 μέχρι και σήμερα αυτές οι δύο οικογένειες με το θεσμό των 

οικονομάδων υπηρετούν την Αγία Κυριακή. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των παλαιοτέρων στο 

εξωκκλήσι της Αγίας Κυριακής τα μέλη των δύο προαναφερόμενων οικογενειών τελούσαν τα 

μυστήρια του γάμου και της βάφτισης καθώς και τις κηδείες τους.  

Οι σημερινοί οικονομάδες και οι οικογένειές τους των :  

         α) Μελανδίνου Ιωακείμ του Γεωργίου,     άτομα 4,  

         β) Μελανδίνος Δημήτριος του Γεωργίου,  άτομα 4,   

         γ) Μελανδίνος Στεργιανός του Αθανασίου, άτομα 4,   

         δ) Μελανδίνος Δημήτριος του Αθανασίου,  άτομα 4,   

         ε) Μελανδίνος Ιωάννης του Γεωργίου, άτομα 5 

       στ) Στοϊκούδης Στεργιανός του Αθανασίου, άτομα 5 

         ζ) Στοϊκούδης Νικόλαος του Αθανασίου, άτομα 4 

         η) Στοϊκούδης Βασίλειος του Αθανασίου, άτομα 2 

         θ) Στοϊκούδης Χρήστος του Γεωργίου, άτομο  1 

          ι) Στοϊκούδης Νικόλαος του Δημητρίου, άτομα 4 

        ια) Στοϊκούδης Ιωάννης του Δημητρίου, άτομα 4 

        ιβ) Καρατζιοβάλης Αθανάσιος του Ιωάννη, άτομα 5 ( από το γένος Μελανδίνου) 

        ιγ) Κάβρας Αντώνιος του Γεωργίου άτομα 2 (από το γένος Στοϊκούδη) 

 

είναι η έκτη και η έβδομη γενιά που υπηρετεί την Αγία Κυριακή τα τελευταία 26 

χρόνια συνεχώς. Αυτά τα 26 χρόνια το εξωκκλήσι της Αγίας Κυριακής άλλαξε ριζικά και 

συγκεκριμένα. Ο ναός ψήλωσε κατά 1 μέτρο. Αντικαταστάθηκαν  η κεραμοσκεπή, τα ταβάνια, 

τα πατώματα, τα κουφώματα, τα στασίδια, το τέμπλο, τα ψαλτήρια, οι εικόνες ( οι παλιές 

εικόνες φυλάσσονται στον Ι. Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βράσταμα).Επιπλέον έγινε 

διαμόρφωση-ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του εξωκκλησιού.   

Όλα αυτά έγιναν  με πολύ μεράκι, με πάρα πολύ προσωπική εργασία των οικονομάδων 

και των οικογενειών τους. Έγιναν με χρήματα των οικονομάδων και του κόσμου και με τη 

βοήθεια και την ευλογία της Αγίας Κυριακής που όλα αυτά τα χρόνια με διάφορα περιστατικά 

βρίσκονταν δίπλα σ αυτές τις οικογένειες. Για όλα αυτά που σας αναφέρουμε αδιάψευστοι 

μάρτυρες είναι οι διάφοροι πατέρες που λειτούργησαν όλα αυτά τα χρόνια στην Αγία Κυριακή 

όπως ο πάτερ Παντελεήμων από τα Βράσταμα, ο πάτερ Παύλος από τα Πλανά, ο πάτερ 

Ιωάννης από την Μεταμόρφωση, ο πάτερ Κυπαρίσσης από το Μεταγγίτσι και άλλοι. 

Σήμερα όταν εορτάζει η Αγία Κυριακή έρχεται πλήθος κόσμου από την γύρω περιοχή 

για να προσκυνήσει και να τιμήσει τη μνήμη της. 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω όλοι αυτοί που υπηρετούν την Αγία Κυριακή στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία είναι κάτοικοι Βραστάμων και κατά συνέπεια εκτελούν όλα τα 

θρησκευτικά τους καθήκοντα στον Ι. Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βράσταμα. 

Για όλους τους λόγους που διεξοδικά σας αναφέραμε παραπάνω και συγκεκριμένα : 

1) όλοι όσοι υπηρετούν την Αγία Κυριακή κατοικούν, εκκλησιάζονται και τελούν τα μυστήρια 

στην ενορία του Ι. Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βράσταμα,  

2) η θέση «Μαρλιά» που βρίσκεται το εξωκκλήσι της Αγίας Κυριακής και είναι η ιδιαίτερη 

πατρίδα των δύο οικογενειών που υπηρετούν την Αγία Κυριακή ανήκει στην εδαφική και 

κτηματική περιοχή των Βραστάμων και όχι του Οικισμού Κελιού,  
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παρακαλούμε να γνωμοδοτήσει θετικά το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μεταγραφή του 

εξωκκλησιού της Αγίας Κυριακής από την ενορία Κελιού στην ενορία Βραστάμων». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ. 2/2015 

απόφαση του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Βραστάμων, και μετά από διαλογική 

συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ     ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Γνωμοδοτεί θετικά για την μεταγραφή του εξωκκλησιού Αγίας Κυριακής 

από την ενορία του οικισμού Κελιού στην ενορία της Κοινότητας Βραστάμων. 

 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 102/2015 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                               Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 3-4-2015 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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