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αφιέρωμα
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Εθνομάρτυρας Μακεδονομάχος
Το επίκαιρο ζήτημα του Μακεδονικού έχει εγείρει συζητήσεις, έχει εξάψει σε ορισμένες περιπτώσεις τα πνεύματα,
έχει υποδαυλίσει την έκφραση απόψεων περί πατρίδος και έχει αναμοχλεύσει ιδέες και πεποιθήσεις γύρω από ζητήματα
που άπτονται του ιστορικού παρελθόντος ή του μέλλοντος της χώρας μας.
Ο Μακεδονικός αγώνας αποτελεί ένα έπος της φυλής μας, του οποίου την τεράστια σημασία για μας τους Έλληνες, δυστυχώς
τη βουλιάξαμε στις Πρέσπες. Είναι η επώδυνη αρχή ενός δράματος που θα μας στοιχειώνει. Στη συνείδηση του κάθε Έλληνα,
αυτού που γνωρίζει ιστορία είναι και θα είναι ότι: «η Μακεδονία είναι μία και είναι Ελληνική».
Η γη της πατρίδας μας είναι ποτισμένη απ’ άκρη σ’ άκρη με αίμα και δάκρυ και ένα τέτοιο παράδειγμα είναι
και ο Εθνομάρτυρας Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Καπετανόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΝΙΚΑΣ
Το κείμενο που δημοσιεύεται ήρθε σε γνώση μας από το αρχείο της Ι.Μ. Μακαριώτισσας.

Σ

την Ανδραβίδα, την άλλοτε κραταιά και
πολυάνθρωπη πρωτεύουσα του Πριγκιπάτου του Μωρέως, γεννήθηκε το 1868 ο
Χρυσόστομος, κατά κόσμον Χρύσανθος. Ανήκε
στο γένος των Καπετανοπουλαίων, που έδωσε
στην Επανάσταση του ’21 έναν παπά δημογέροντα, τον Παπα-Δημήτρη και τον γενναίο οπλαρχηγό Κωνσταντίνο, τον γνωστό Καπετάν Κωνσταντή, του οποίου ο Χρυσόστομος ήταν εγγονός. Ο πατέρας του ονομαζόταν Διονύσιος και η
μητέρα του Γεωργίτσα. Είχε πέντε αδέλφια: τον
Κωνσταντίνο, τον Χαράλαμπο, τον Λεωνίδα,
την Όλγα και τη Γεωργίτσα. Γραμματικές γνώσεις είχε αρκετές για την εποχή του. Ήταν απόφοιτος του παλαιού Ελληνικού Σχολείου, του
Σχολαρχείου, όπως λεγόταν. Κανονικού αναστήματος, μάλλον λίγο κοντός, πολύ δυνατός,
με εκφραστικά μάτια, όπως μου είπε ο πατέρας
μου, που τον θυμήθηκε, τον είχε θείο, άλλωστε.
Ποιος τον ώθησε να ακολουθήσει το μοναχικό - ιερατικό στάδιο, δεν γνωρίζουμε. Άλλωστε

Του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πρωτοπρεσβύτερου

δεν γνωρίζουμε πως ο Θεός εργάζεται μέσα
στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Πάντως, είναι
γεγονός ότι μέσα στα σόϊα η ιερατική φλέβα δεν
χάνεται εύκολα.
Υπηρέτησε ως μοναχός στην Ι. Μονή Σκαφι-

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου
εύχονται σε όλους τους αναγνώστες και συντοπίτες
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Το φως της Ανάστασης
να φωτίζει τις ψυχές όλων μας
και να χαρίζει ελπίδα, αισιοδοξία και ανθρωπιά

διάς της Ι. Μητροπόλεως Ηλείας. Πότε εκάρη
μοναχός δεν γνωρίζουμε. Πάντως σε νεαρή ηλικία.
Πήγα στη Μονή και έψαξα τα αρχεία που έχουν απομείνει. Δεν βρήκα τίποτα σχετικό. Τον
βρίσκουμε στην Ι. Μονή Μακαριωτίσσης, πάνω
από τη Δομβραίνα Βοιωτίας. Πότε πήγε εκεί,
δεν γνωρίζουμε επίσης.
Πάντως προ του 1904, γιατί τότε ανεχώρησε
για τη Μακεδονία. Στη Μονή Δομβραίνας τότε,
κατά τις πληροφορίες του πατέρα μου, ήταν ηγούμενος ο Διονύσιος Τσιατάς από την Ανδραβίδα. Ίσως, επειδή ο ηγούμενος ήταν συγχωριανός του, γι’ αυτό να πήγε τόσο μακριά.
Είναι ένα μοναστήρι με ιστορία 950 χρόνων,
αφιερωμένο στην Παναγία. Ο ναός κάηκε από
τους Τούρκους στα χρόνια του Καραϊσκάκη.
Κάποτε πέρασε από το μοναστήρι ο πολέμαρχος της Ρούμελης. Οι Τούρκοι από εκδίκηση έκαψαν το ναό. Οι τοιχογραφίες μαυρισμένες είναι πολύ παλιές και ωραίας τεχνοτροπίας.
συνέχεια σελ. 2
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Ο Εθνομάρτυρας Μακεδονομάχος
συνέχεια από σελ. 1

Στις 23 Αυγούστου 1986 συνάντησα στη Μονή
Δομβραίνας τον καλό Γέροντα π. Πάμφιλο Μπαρδώσα που είχε στην Ι. Μονή 42 χρόνια. Ήταν 62 χρόνων
με καταγωγή από τη Δομβραίνα. Ο π. Πάμφιλος μου
έδωσε μια εντυπωσιακή πληροφορία για τον Μακεδονομάχο Χρυσόστομο. Θυμάται πολύ καλά, και το τόνισε αυτό, ότι ο Γέροντάς του Κυριακός Ναούμ, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Οσίου Σεραφείμ του είχε
μιλήσει για τον Χρυσόστομο. Ρωτήσαμε τον π. Πάμφιλο αν υπάρχουν αρχεία στο Μοναστήρι. Δυστυχώς, τα
έκαψαν οι Γερμανοί το 1943. Τότε κάηκαν και τα κελιά
με τα αρχεία. Ό,τι απέμεινε μεταφέρθηκε στην Ι.Μ. Οσίου Σεραφείμ Δομβούς, που είναι εκεί κοντά. Μα και
αυτή την έκαψαν οι Γερμανοί.
Εδώ εμόνασε ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος. Πότε
χειροτονήθηκε διάκονος και πότε πρεσβύτερος και πού,
δεν γνωρίζουμε. Η μόνη φωτογραφία που απέμεινε στα
χέρια του πατέρα μου, τον δείχνει αρχιμανδρίτη. Δεν επρόκειτο όμως να τελειώσει εδώ η ζωή του.
Το 1904 αφήνει για πάντα την Ι. Μονή της Μακαριωτίσσης, αναχωρεί για την
Αθήνα και προσχωρεί από
τους πρώτους στο συγκροτηθέν εκεί Μακεδονικό κομιτάτο. Τι να τον έσπρωξε σ’
αυτή του την απόφαση, κανένας δεν γνωρίζει. Πάντως,
η απόφαση δείχνει πως μέσα στην καρδιά του φώλιαζε φλογερός πατριωτισμός. Στο εξής θα συνδυάζει, όπως τόσοι άλλοι κληρικοί της Ορθοδόξου Εκκλησίας,
το σταυρό και το ντουφέκι. Ασφαλώς θα γνώριζε πως
καμμία θυσία δεν πάει χαμένη· πως οι μάρτυρες γεννούν φανατισμό· πως το χυμένο αίμα στερέωσε την ελληνική συνείδηση στην Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα.
Είχε πει κάποτε ο καπετάν Άγρας, ότι η ντροπή του
’97 γέννησε το Μακεδονικό Αγώνα και ότι ο Μακεδονικός Αγώνας θα ξυπνήσει το Γένος!
Τό ’ξερε φαίνεται ο Χρυσόστομος, πως κάθε στάλα
του αίματος που χύνεται, θα βγάλει και από έναν εκδικητή, έτοιμο να μαρτυρήσει για τη Φυλή.
Φεύγουν τότε από την Αθήνα ο Παύλος Μελάς, ο
Καπετάν Βάρδας και άλλοι και κρυφά εισέρχονται
στην Τουρκοκρατούμενη τότε Μακεδονία μας, για να
προετοιμάσουν μαζί με τους ντόπιους οπλαρχηγούς το
ξεσήκωμα και την ανάσταση του υπόδουλου ακόμη
τότε Ελληνισμού. Μαζί τους και ο Χρυσόστομος. Τομέας δράσεώς του ήταν η λίμνη των Γιαννιτσών, ιδιαίτερα το ανατολικό τότε μέρος της, με τα χωριά Τσέκρι,
Άγιοι Απόστολοι, Ζορμπάς, Κουφάλια, Ράμελ, Μπόζετς, Τσοχαλάρ και άλλα.
Ο πατέρας μου, πολύ καλά ενθυμείται, ότι δύο φορές ήλθε στην Αθήνα προ του 1910 στο εκεί Κέντρο
του Μακεδονικού Κομιτάτου για οδηγίες. Τη δεύτερη
φορά, το 1910, με την ευκαιρία της μετάβασής του
στην Αθήνα, ήλθε στην Ανδραβίδα, τη γενέτειρά του.
Ίσως κάτι να του έλεγε πως δεν θα ξαναδεί τους δικούς
του και τον τόπο που γεννήθηκε.

Φεύγοντας για την Αθήνα, συνταξίδευσαν μαζί με
τον πατέρα μου, ήταν τότε 13 χρόνων, μέχρι την Πάτρα και το βράδυ διανυκτέρευσαν στο ξενοδοχείο
«Πύργος». Εκεί, το βράδυ ο Χρυσόστομος, έκαμε αιμόπτυση. Είχε συνεχείς πυρετούς. Ίσως είχε φυματίωση. Το υγρό κλίμα του βάλτου και οι κακουχίες, του
είχαν κλονίσει ανεπανόρθωτα την υγεία. Τότε ο αδελφός του Κωνσταντίνος, πατέρας του πατέρα μου, τον
παρεκάλεσε θερμά να μην ξαναφύγει για τη Μακεδονία. Δεν τους άκουσε. Έφυγε. Ήταν η τελευταία φορά
που τον έβλεπαν. Τον περίμενε το μαρτύριο. Δύο φορές είχε μέχρι τώρα συλληφθεί από τους Τούρκους,
αλλά και τις δυο τη γλίτωσε με την παρέμβαση του εθνομάρτυρα Μητροπολίτη Γρεβενών Αιμιλιανού. Πήγαινε ξανά στη Μακεδονία, τη σκλάβα γη. Η φωνή της
Μακεδονίας ήταν μέσα του, πιο ισχυρή από την παράκληση του αδελφού του Κωνσταντίνου. Ποιος ξέρει...
Ίσως είχε πάνω του οδηγίες του Μακεδονικού Κομιτάτου της Αθήνας προς τα αγωνιζόμενα εκεί Ελληνικά
Σώματα.
Σε συμπλοκή με τους
Βούλγαρους Κομιτατζήδες, συνελήφθη αιχμάλωτος. Εκείνοι τον κρέμασαν
σ’ έναν πλάτανο στο χωριό
Άγιοι Απόστολοι, σήμερα
Παλαιά Πέλλα, το 1910.
Ήταν τότε 43 ετών. Η Μακεδονία όμως με τα αίματα
και τις θυσίες των Μακεδονομάχων, είχε σωθεί και ο Ελληνισμός όρθιος, θα επιχειρήσει σε λίγο τη νικηφόρο εξόρμηση του 1912 1913.
Το 1912 πέρασαν από εκεί δύο Ανδραβιδαίοι στρατιώτες, ο Χρήστος Κηπουρός και ο Γιάννης Λάγαρης,
και είδαν τον πλάτανο που κρέμασαν τον Χρυσόστομο. Είχε στον κορμό του μια επιγραφή σε σανίδα με το
όνομα του απαγχονισθέντος Χρυσοστόμου. Γέροντες
του χωριού τους είπαν, ότι τον έθαψαν οι ίδιοι.
Πήγα στον τόπο του μαρτυρίου του, στη σημερινή
Παλαιά Πέλλα, την πατρίδα του Μεγ. Αλεξάνδρου,
και ζήτησα πληροφορίες για τον μάρτυρα και τον πλάτανο που τον κρέμασαν. Ο Γεώργιος Δημ. Σιμιρδάνης
απόγονος του Μακεδονομάχου, με πληροφόρησε ότι
τα δέντρα τα έκοψαν όλα. Το ίδιο συνέβη και στα Γιαννιτσά. Οι Νεοέλληνες δυστυχώς, κόβουν τις «ρίζες»
τους!
Το 1937 το Υπουργείο Στρατιωτικών εξέδωσε την Επετηρίδα των αγωνιστών του Μακεδονικού Αγώνα
1904 - 1910. Τον Χρυσόστομο τον αναφέρει ως «Ομαδάρχη».
Ο πατέρας μου είχε μια φωτογραφία του Χρυσοστόμου με αντάρτικη στολή και με σταυρωτά φυσεκλίκια.
Δυστυχώς, τη χάσαμε στις ταλαιπωρίες της Κατοχής. Ο
Χρυσόστομος είναι ο μόνος Μακεδονομάχος από τα
χώματα της Ηλείας.
Το αίμα του και τα αίματα όλων των εθνομαρτύρων του Μακεδονικού Αγώνα, ας ποτίζει τις
ρίζες του Έθνους των Ελλήνων...
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αφιέρωμα στην 25η Μαρτίου

Θόδωρος Βρυζάκης

Η

ζωή του μοιάζει με μυθιστόρημα, βασισμένο σε ελάχιστα εξακριβωμένα
στοιχεία και σε μεγάλα κενά, που συμπληρώνονται από τις εικασίες του
συγγραφέα.
Ήταν γόνος παλιάς, ονομαστής
και πλούσιας Θηβαϊκής οικογένειας
που τα ονόματα των μελών της εμφανίζονται να παίζουν ρόλο σε όλη
τη διάρκεια της επανάστασης του
1821, όπως και στα χρόνια των
προσπαθειών της συγκρότησης της
ελεύθερης Ελλάδας.
Γιος του Πέτρου Βρυζάκη, ο Θόδωρος, γεννήθηκε στη Θήβα στις
19 Οκτωβρίου 1814, κατά την πιθανότερη εκδοχή, χρονιά της ίδρυσης της Φιλικής Εταιρίας και της αρχής των μεγάλων ιστορικών γεγονότων για τη χώρα. Δεν ήταν παρά
επτά χρόνων το 1821 όταν ο πατέρας του απαγχονίστηκε από τους
Τούρκους. Ήταν μετά την αποτυχία
στο Χάνι της Γραβιάς, που ο Ομέρ
Βρυώνης και ο Κιοσέ Μεχμέτ ήταν
εξαγριωμένοι από την αντίσταση
των χωρικών, όταν έφτασαν και πάτησαν τη Θήβα. Τότε ο Πέτρος Βρυζάκης πρέπει να απαγχονίστηκε, επειδή ήταν πρόκριτος της πόλης ―
κατά τον ιστορικό Απόστολο Βακαλόπουλο― τέλη Απριλίου ή αρχές
Μαΐου, αφήνοντας δύο ορφανά αγοράκια. Τον Θόδωρο και τον Ευθύμιο. Για την τύχη της μητέρας δεν
υπάρχουν πληροφορίες.
Σ’ αυτήν την τρυφερή ηλικία ο Θόδωρος Βρυζάκης έμεινε απροστάτευτος. Θεωρείται πιθανό ότι ανέλαβαν τη φροντίδα
τη δική τουκαι του αδελφού του οι συγγενείς Βρυζάκηδες μέχρις ότου ιδρύθηκε το
1828 το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο
στην Αίγινα, το πρώτο Δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του νεοσύστατου Κράτους, όπου τα δύο αδέλφια υπήρξαν τρόφιμοι.
Είναι γνωστό ότι ο παθιασμένος με την
εκπαίδευση των ελληνόπαιδων Καποδίστριας, τοποθέτησε το 1830 στην Αίγινα
τους δύο σπουδαίους Αρχιτέκτονες Σταμάτη Κλεάνθη και Εδουάρδο Σάουμπερτ με
την εντολή «να διδάσκουν θεωρητικώς
και πρακτικώς τους ήδη προηγμένους νέους του Ορφανοτροφείου, οι οποίοι έχουν
κλίση προς την Τέχνη». Θεωρείται επίσης
πολύ πιθανό ο Θόδωρος Βρυζάκης να έκανε μαθήματα Ελεύθερου Σχεδίου με
τους επιφανείς αυτούς Αρχιτέκτονες.
Αργότερα, βρέθηκε στο νεοσύστατο
Πολυτεχνείο στην Αθήνα, όπου δίδασκε
σχέδιο ο Χάνσεν, ο οποίος τον πρόσεξε
και τον συνέστησε στο Γερμανό και Ελλη-

Ο Θηβαίος
Ζωγράφος του ’21

Γράφει η ΜΑΡΩ ΚΑΒΑΦΑΚΗ

νιστή Φρήντριχ Τηρς (γνωστό ως Θείρσιο),
που φρόντισε να γίνει δεκτός το 1832 στην
ελληνική Παιδαγωγική Ακαδημία του Μονάχου. Η Ακαδημία ήταν έργο του
Λουδοβίκου Α’, πατέρα του Όθωνα, για τα ορφανά των αγωνιστών
του ’21.
Με το τέλος των σπουδών του το
1836 γύρισε στην Αθήνα, μάλλον
για να σπουδάσει στο «Σχολείον
των Τεχνών». Στις 15 Απριλίου
1844 γίνεται η εγγραφή του στην
Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μονάχου όπου φοίτησε με ελληνική
κρατική υποτροφία μέχρι το 1848.
Βρίσκεται στην Ελλάδα ξανά μεταξύ 1848 - 1851 για να μελετήσει τις
τοποθεσίες των μαχών (πήγε στο
Μεσολόγγι και αλλού), τις φυσιογνωμίες των αγωνιστών του ’21 και
τα όπλα τους. Επιστρέφοντας στο
Μόναχο άνοιξε εργαστήριο με
πολλούς βοηθούς και ζωγράφισε
τις μεγάλες του συνθέσεις με θέματα εμπνευσμένα από την Ελληνική
Επανάσταση. Το έργο του «Η έξοδος των Πολιορκημένων του Μεσολογγίου» (1853), πήρε το Πρώτο Βραβείο, στη Διεθνή Έκθεση της
Βιέννης, το 1853. Αγοράστηκε από
τον Λουδοβίκο Α’ για τη Νέα Πινακοθήκη, διαδόθηκε στην Ευρώπη
με γαλλικές λιθογραφίες και αντιγράφηκε δύο φορές. Το αυθεντικό
βρίσκεται στην Εθνική Πινακοθήκη
Αθηνών. Ο Θόδωρος Βρυζάκης είναι ουσιαστικά ο πρώτος που εισήγαγε στην Ελλάδα τη «Σχολή του Μονάχου», στην οποία αργότερα ανήκαν οι Γύζης, Λύτρας,
και άλλοι καθώς και πρώτος που συστηματικά δημιούργησε έργα με σκηνές από
την Ελληνική Επανάσταση. Τα έργα του
καθιερώθηκαν σαν αυθεντικές αναπαραστάσεις της σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, έγιναν δημοφιλή και κυκλοφόρησαν ευρέως και στην Ευρώπη σε λιθογραφίες.
Μία άλλη πλευρά της καλλιτεχνικής του
δημιουργίας είναι τα πορτραίτα στα οποία
θεωρείται δεξιοτέχνης. Τα έργα του άφησε
με κληρονομητήριο στο Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο, το οποίο αργότερα τα παρεχώρησε ως δωρεά στην Εθνική Πινακοθήκη. Έργα του βρίσκονται ακόμη στη
Συλλογή Κουτλίδη (28), στο Τοσίτσιο Ίδρυμα, στο Μουσείο Όπλων του Μονάχου κ.α.
Λίγα χρόνια πριν το θάνατό του το 1878
στο Μόναχο και σε ηλικία 64 χρόνων προσβλήθηκε από μία ασθένεια των ματιών
που τον οδήγησε στην απομόνωση.
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τοπικά νέα
Πανηγύρι της Υπαπαντής στην Αλυκή

■ Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πανηγυρίσαμε την εορτή της Υπαπαντής του Χριστού στον ομώνυμο ενοριακό Ναό, στην Αλυκή.
Την παραμονή, χοροστατούντος του ποιμενάρχη μας κ.κ. Γεωργίου τελέσαμε πανηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα από τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη π. Μελέτιο, εφημέριο του Ι.Ν. Αγ.
Αθανασίου Βαγίων. Μαζί με τον εφημέριό μας π. Δημήτριο, συλλειτούργησαν οι ιερείς π. Ανδρόνικος Ξηρονομής, π. Λεωνίδας Ελλοπίας, π. Κωνσταντίνος Μαυροματίου, π. Κυριάκος Προδρόμου, π. Μιχαήλ Άσκρης και ο
αρχιερατικός προϊστάμενος της περιοχής μας και εφημέριος Δομβραίνας π.
Στυλιανός. Το αναλόγιο κόσμησε με την παρουσία του ο πρωτοψάλτης του
Ι.Ν. Ευαγγελιστού Λουκά Θηβών κ. Αλέξης Φίλης.
Την κυριώνυμο ημέρα χοροστάτησε ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεώς
μας π. Γεράσιμος ο οποίος και κήρυξε το θείο λόγο.
Παρέστησαν οι άρχοντες της περιοχής μας, όπως ο Δημ. Σύμβουλος κ.
Γιώργος Σκαλής, ο πρόεδρος του ΤΣ Ξηρονομής κ. Ευστάθιος Κεφαλάς, ο
Τοπικός Σύμβουλος Ξηρονομής κ. Θεοδωρής Μαρίνης, ο τ. βουλευτής κ.
Μιχάλης Γιαννάκης, ο Γραμματέας του Συλλόγου Ξηρονομαίων κ. Κώστας
Βαζούρας, οι πρόεδροι του ΝΟΑ κ. Ραφαηλάκος, του Συλλόγου «Αργώ»
κ. Μπουζίκας, καθώς και πολυάριθμοι προσκυνητές.
ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΑΝΙΚΑΣ
Οφθαλμίατρος

Καθαρισμός παραλίας Αλυκής

■ Την Παρασκευή 29 Μαρτίου έγινε ο καθαρισμός της παραλίας της
Αλυκής από τους εθελοντές μας και τους μαθητές του 2θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ξηρονομής.
Η δράση διοργανώθηκε με τη βοήθεια του Οικιστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αλυκής Βοιωτίας «η Αργώ» και του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.)
«ο Αρίων».
Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, οι μικροί εθελοντές συνεργάστηκαν υποδειγματικά υπό την καθοδήγηση δασκάλων και λοιπών εθελοντών.
Σημαντική ήταν επίσης η παρουσία του συμβούλου της Τ.Κ. Ξηρονομής κ. Θεοδωρή Μαρίνη, ο οποίος στήριξε τη δράση και συμμετείχε ενεργά στη συλλογή και την καταγραφή των απορριμμάτων.
Επόμενος σταθμός: Κόρινθος, παραλία Καλάμια τη Δευτέρα 1η Απριλίου στις 9.00.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

Περσινή φωτό από τον εορτασμό της Υπαπαντής

Νέα έργα στο Δήμο Θηβαίων

■ Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση εννέα έργων του Δήμου Θηβαίων, στο
πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, συνολικού ποσού 7.634.416,71 ευρώ. Μεταξύ των εγκεκριμένων έργων, που έχουν ως απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών ύδρευσης - αποχέτευσης, αθλητισμού, τουρισμού και οδοποιίας, περιλαμβάνονται:
― Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης οικισμών Αλυκής και Αγίου Νικολάου ΔΕ Θίσβης Δήμου Θηβαίων Π/Υ 720.461,50 €.
― Ασφαλτόστρωση δημοτικού δρόμου Δομβραίνα- Μακαριώτισσα Δήμου Θηβαίων Π/Υ 551.355,71 €.
Β. ΦΙΛΗ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
ΦΥΛΛΟ 110
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Εορτασμός 25ης Μαρτίου στην Ξηρονομή

■ Μια ξεχωριστή μέρα η φετινή γιορτή της 25ης Μαρτίου για το χωριό. Οι κάτοικοι και οι γονείς χάρηκαν και καμάρωσαν τα παιδιά του Δημοτικού
Σχολείου τόσο από το ότι ήταν ντυμένα με παραδοσιακές στολές όσο και από την έκπληξη του κ. Ιωάννη Γ. Αλεφάντου που παιάνιζε κατά το βηματισμό στην παρέλαση και την ανάκρουση
του Εθνικού Ύμνου με την τρομπέτα. Άλλωστε, τα παλιά δεν ξεχνιούνται, ήταν σαλπιγκτής στο στρατό.
Η εκπαιδευτικός κ. Ειρήνη Ξυφτερά στο
λόγο που εκφώνησε εξήρε τη γενναιότητα
των Ελλήνων στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, αναφερόμενη σαφώς και στο χαρμόσυνο γεγονός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ενώ η εκπαιδευτικός κ. Δέσποινα Σαρβανίδου απήγγειλε τον
Ύμνο στους πεσόντες. Από το Δήμο Θίσβης
κατέθεσε στεφάνι ο Τ.Σ. κ. Όθωνας Σπύρου, εκ μέρους της Τ.Κ. ο πρόεδρος Ευστάθιος Κεφαλάς, από την Εθνική Αντίσταση ο
κ. Γεώργιος Παν. Σπύρου, από τον Σύλλογο
των Ξηρονομαίων η κ. Μαρίνα Πανταζή και
από το Δημοτικό Σχολείο η μαθήτρια Ζωή
Φίλη.
ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ

Δήλωση ιδιοκτησίας
στο Εθνικό
Κτηματολόγιο

■ Ο Δήμος Θηβαίων ενημερώνει ότι ξεκίνησαν στις 28.2.2019 οι δηλώσεις ιδιοκτησίας για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας
και τον Δήμου Θηβαίων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο. Η εν λόγω διαδικασία θα λήξει στις
28.5.2019.
Όσοι έχουν ακίνητη περιουσία στην εν λόγω περιοχή καλούνται να υποβάλουν δήλωσή της είτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης
Θήβας, που βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Θηβών - Μουρικίου, θέση Άγιοι Θεόδωροι, τηλέφωνο επικοινωνίας: 22620 23772,
ωράριο λειτουργίας Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη
- Παρασκευή 08:30 - 16:30 και Τετάρτη
08:30 - 20:30 είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr
Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.
Με πρωτοβουλία των δικηγόρων κ.κ. Ελευθερίας Ζωγράφου, Παναγιώτας Λαγού,
Χαράλαμπου Παπαχαραλάμπους και Γεωργίου Παπασπύρου, στην Ξηρονομή στις 31
Μαρτίου έγινε σχετική ενημέρωση στους συγχωριανούς μας που προσήλθαν στην Τοπική
Κοινότητα. Ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Ευστ. Κεφαλάς κατά τη συζήτηση υπέβαλε αίτημα-πρόταση να γίνει παράρτημα του Κτηματογραφικού Γραφείου στο χωριό μας για την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση όλων. Οι δικηγόροι επιφυλάχθηκαν να απαντήσουν στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Εορτασμός υπό τους ήχους της τρομπέτας του Γιάννη Γ. Αλεφάντου

Κατολίσθηση στην Αλυκή και πλημμύρα
στη Λιβαδόστρα

■ Αποκόλληση και κατολίσθηση τεράστιων βράχων
σημειώθηκε στον παραλιακό οικισμό Αλυκής την 28η Ιανουαρίου 2019. Η κατολίσθηση προκλήθηκε λόγω διάβρωσης του βουνού από τις έντονες βροχοπτώσεις των
προηγούμενων ημερών και είχε ως αποτέλεσμα τη μερική καταστροφή παρακείμενης οικίας ―η οποία ευτυχώς
ήταν ακατοίκητη― και την αποκοπή πρόσβασης του αγροτικού δρόμου στο συγκεκριμένο σημείο. Άμεσα ειδοποιήθηκε ο Δήμος Θηβαίων και η Εφορεία Αρχαιοτήτων
Βοιωτίας, καθώς η περιοχή ανήκει σε αρχαιολογική ζώνη
και έσπευσαν στο σημείο.
Για την ασφάλεια των πολιτών τοποθετήθηκε σχετική
σήμανση απαγόρευσης πρόσβασης, και ειδοποιήθηκαν
οι ιδιοκτήτες παρακείμενων οικιών να απομακρυνθούν από τις οικίες τους, προληπτικά.
Στο σημείο βρέθηκε και ο Δήμαρχος Θηβαίων κ.
Σπ. Νικολάου για
να δει από κοντά τις ζημιές που προκλήθηκαν. Στον χώρο επίσης παραβρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Θίσβης κ. Αν. Καμούτσης, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γ. Σκαλής, ο Πρόεδρος της Τ.Κ.
Ξηρονομής κ. Στ. Κεφαλάς και ο επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης κ. Στ. Χαλβατζής.
■ Επιπλέον, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, σημειώθηκε πλημμύρα στον παραλιακό οικισμό της Λιβαδόστρας Τ.Κ.
Λεύκτρων, καθώς έσπασε η κοίτη του ποταμού 500μ. περίπου
πριν την εκβολή του στη θάλασσα, με συνέπεια να πλημμυρίσει
η περιοχή, να καταστραφεί ο παραλιακός δρόμος και η παραλία.
Στο σημείο έσπευσε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θηβαίων
για αυτοψία, παρουσία του Προέδρου της Τ. Κ. Λεύκτρων κ. Χ.
Τσαραμπάρη. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε το πρόβλημα και
αποτιμήθηκαν οι ζημιές προκειμένου στη συνέχεια να γίνουν ενέργειες για την αποκατάστασή τους.
Β. ΦΙΛΗ
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τοπικά
«Πνίγηκε το Λικέρι...»

Κ

άθε φορά που γυρνάω
στη Θίσβη, αναλογίζομαι τι θα δω, που να
μου θυμίζει τα χρόνια τα παλιά, τα αλησμόνητα! Και να
τώρα, τούτο το δύσκολο χειμώνα, αντίκρυσα τον κάμπο
μας, το μυθικό Λικέρι, να έχει
γίνει λίμνη. Όχι όλο, αλλά ένα
μεγάλο μέρος του. Και τότε,
γλυκά γλυκά, έρχονται στη
μνήμη εικόνες ζωντανές από τη
Θίσβη των αρχών και μέσων
του εξήντα, τότε που έσφυζε από ζωή, από τρέξιμο και καθημερινό αγώνα μικρών και μεγάλων. Στα καφενεία που ήταν
πάντα γεμάτα, στην πλατεία και στα σπίτια, κυριαρχούσε σε κάθε κουβέντα η αγωνία για τον επιούσιο, η έννοια όχι τόσο πολύ για το αύριο, όσο για το πώς θα βγει η χρονιά, πώς θα πάνε οι
καλλιέργειες. Χωρίς τα σύγχρονα μέσα, χειρόνακτες οι ίδιοι, με τα ζώα τους βοηθούς, προσδοκούσαν καλό και ιδανικό καιρό για την κάθε εποχή, ζητώντας πάντα και την «εξ’ ύψους βοήθεια»….
Και το Λικέρι ήταν ο σιτοβολώνας του χωριού, η μάνα γη που έτρεφε τη Θίσβη, αλλά και τη
Δομβραίνα και τα Χώστια, το κρυφό καμάρι των
γεωργών μας, που ευλογούσαν την τύχη να είναι δικό μας. Αλλά έρχονταν και χρόνια δύσκο-

■ Η Καθαρά Δευτέρα είναι ημέρα σταθμός για τους Χριστιανούς και σηματοδοτεί την έναρξη
της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
Σε όλη τη χώρα ο ουρανός γεμίζει με πολύχρωμες ιπτάμενες φιγούρες, που συναγωνίζονται ποιος
θα πετάξει πιο ψηλά. Γίνεται μια
πραγματική μάχη με κανόνες, με
τις «μυρωδιές» και τα «παρσίματα». Έθιμο φερμένο από την Ανατολή και ειδικά από τη Σμύρνη στις
αρχές του περασμένου αιώνα.
Συμβολίζει την ανάταση της ψυχής κάθε Χριστιανού κατά τη Σαρακοστή, με ένα στόχο όλο και
ψηλότερα, με συνεχείς προσπάθειες και κόπο μέχρι να τα καταφέρουμε.
Ο Κοσμάς Πολίτης («Στου Χατζηφράγκου», εκδ. Ερμής, σελ.
140 - 143) χρησιμοποιώντας εικόνες από την εκκλησιαστική ζωή,
περιγράφει με γλαφυρό τρόπο το
πέταγμα του χαρταετού, που ονομαζόταν «τσερκένι» και ήταν η κυ-

μωναν οι γεροντότεροι, «τρελοί είναι αυτοί, εδώ χανόμαστε», έλεγε ο παππούς μου.
Όμως αυτό το πολύβουο
και αξιαγάπητο συνάφι των
κυνηγών, φίλοι όλοι και δεμένοι μεταξύ τους, κατέβαιναν
στη «λίμνη» και κυνηγούσαν
με αυτοσχέδιες βάρκες. Και όταν γύριζαν, ήταν γεμάτοι από
την κυνηγετική σοδειά τους.
Ήταν απόλαυση να τους ακούς να διηγούνται τα κατορθώματά τους, να λένε ιστορίες,
υπερβολικές ίσως, αλλά πάντα γοητευτικές σαν παραμύΦωτό: ΠΑΝ. ΜΙΚΕΛΗΣ
θια.
Άλλωστε πάνω από το Λικέρι το φθινόπωρο
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΥ
και την άνοιξη περνούσαν κοπάδια τα αγριοπεΔ/ντή Α’ Εφορίας Αθηνών
ρίστερα. Ήταν τόσα πολλά, που ο Όμηρος έγραλα που ο χειμώνας ήταν βαρύς, με χιόνια πολλά ψε για την «Πολυτρήρωνα Θίσβη!». Έρχονταν αστον Ελικώνα και συνεχείς βροχές. Όταν έσπαγε πό το Βαθύ το πρωϊ και πήγαιναν απέναντι,
το φράγμα της «Δέσης» και όταν κατέβαινε το στους πρόποδες του Ελικώνα για την τροφή
τους.
«Ποτάμι του Καραντά»….
Γύριζαν πίσω τα απογεύματα, εκεί στους βράΈτσι, ένα πρωί ξυπνούσαμε από τις φωνές των
χους,
πάνω από τη θάλασσα και κούρνιαζαν τις
παππούδων μας, «πνίγηκε το Λικέρι»! Αγωνία,
νύχτες.
Ίσως εκεί να έκαναν παρέα με τις νύμφες
στεναχώρια, όλο το χωριό στο πόδι. Όμως, μέσα
του
Βαθιού,
με τη Θίσβη και τον Πύραμο... και
στη γενική αναστάτωση, κάποιοι ήταν χαρούμενοι. Οι κυνηγοί! Όταν ο κάμπος γινόταν λίμνη, δεν φαντάζομαι σήμερα που το Λικέρι έγινε βιογέμιζε από πανέμορφες αγριόπαπιες και αγριόχη- μηχανική περιοχή, να ταράζεται ο αιώνιος και ήνες, κοπάδια ολόκληρα! Και απορούσαν και θύ- ρεμος ύπνος τους...

Το πέταγμα του χαρταετού
ρίαρχη εκδήλωση στη ζωή της
Σμύρνης. Οι «χαρταετοί» γράφει
«Ίδια αγγέλοι κι αρχαγγέλοι καμαρώνουν από ψηλά» και «είδες ποτέ σου πολιτεία να σηκώνεται ψηλά; Δεμένοι από χιλιάδες σπάγγους ν’ ανεβαίνουν στα ουράνια;»

Στα χρόνια μας ο χαρταετός ήταν είδος πολυτελείας. Τρέχαμε
στα αλώνια, στη λίμνη της Αλυκής, στα γήπεδα, όπου γίνονταν ένα πανηγύρι χρωμάτων στους ουρανούς.
Παλιά, οι περισσότεροι έφτια-

χναν τους χαρταετούς μόνοι τους
από καλάμια. Η χειροποίητη αυτή
κατασκευή ήταν μια πραγματική
ιεροτελεστία. Απαιτεί γνώσεις, εμπειρία για να διαμορφωθεί η ραχοκοκκαλιά και ειδικά τα σωστά
δεμένα ζύγια, η σωστή ουρά, τα
σκουλαρίκια, τα μικρά κομμάτια
της ουράς για την ευστάθεια, το
χαρτί συνήθως από εφημερίδες ή
από πλαστικό που ντύνουν τον
χαρταετό, γιατί πρέπει να μην είναι
πολύ λεπτό και με την αντίστασή
του στον αέρα θα σχιστεί.
Μια μεγάλη παράκληση σε
αυτούς που γνωρίζουν να κατασκευάζουν χαρταετούς, να αφήσουν τα μυστικά της τέχνης τους
στους νέους, γιατί το πέταγμα του
χαρταετού είναι ένα παιχνίδι διαφορετικό από τα άλλα. Μια παράδοση που οφείλουμε να συνεχίσουμε...
ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΝΙΚΑΣ
Πρόεδρος Συλλόγου
των Ξηρονομαίων
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Αποκριές Ξηρονομής 2019

Μ

ε σύμμαχο τον ανοιξιάτικο καιρό,
γιορτάσαμε την
Κυριακή της Τυρινής στην
πλατεία της Ξηρονομής,
με τη συμμετοχή κατοίκων
και επισκεπτών.
Πρωταγωνιστές της όμορφης αποκριάτικης
γιορτής ήταν τα παιδιά
που χόρεψαν και έπαιξαν
αποκριάτικα παιχνίδια, με
κέφι και ξεγνοιασιά, με την
καθοδήγηση του δασκάλου τους, Αντιπροέδρου
του Συλλόγου Ξηρονομαίων Κώστα Αδάμ. Τα παιδιά του παιδικού χορευτικού, αλλά και με την αυθόρμητη συμμετοχή όλων των παιδιών των επισκεπτών, γύρω
στα 30, έπαιξαν το γαϊτανάκι, το πιπέρι, τις μουσικές καρέκλες, σακουλοδρομίες, αυγουλοδρομίες και το χάσκα.
Με πολύ κέφι, όπως ορίζει η καρναβαλική
μέρα, φόρεσαν καπέλα και μάσκες που φρόντισε να τους φέρει ο δάσκαλός τους με τη συνδρομή φυσικά του Τοπικού Συμβουλίου.
Η γιορτή ξεκίνησε από το Κοινοτικό Κατάστημα στις 12.00 με τη συνοδεία νταουλιού από τον
Κώστα Αδάμ, χορεύοντας και τραγουδώντας με
χαρτοπόλεμο και σερπαντίνες. Στην πλατεία εκτός από τα παιδιά ντύθηκαν και χόρεψαν μέλη
του Χορευτικού Ξηρονομής, φίλοι και φίλες του
Συλλόγου Ξηρονομαίων.
Ο Στάθης Κεφαλάς ντύθηκε παπάς κρατώντας
λιβανιστήρι, η Βάσω Κεφαλά πολύ πετυχημένος γύφτος, ο Όθωνας Σπύρου επίσης μεταμφιεσμένος με τη σύζυγό του, η Βαγγελίτσα Σπύρου
- χαβανέζα, ο Κώστας Αδάμ νταουλιέρης - κυ-

νηγός, η Μαρίνα Πανταζή - πειρατίνα, η Σία Μακρή - λαγός, συμμετέχοντας στο αντίστοιχο παιχνίδι με το λαό και τον κυνηγό, η Καίτη Μπαραμίλη - μεξικανός, η Καίτη Σπύρου - αρκουδιάρης, η Χρύσα Αδάμ - τσιγγάνα, ο Δημήτρης
Μπίλιας - εγκυμονούσα και ο Σπύρος Κουτσούρης - γυναίκα.
Μεταμφιέσθηκαν επίσης η Έλενα Άγγελου
Κυριάκου, η Ναταλία Ζιζόλι, η Σάρα Ατζάρα και
η Κλάρα Σίνα.
Γιόρτασαν επίσης μαζί μας, η Μαρία Τζίτζη με
γυναίκες του Συλλόγου, όπως και ο Μαρίνης
Θεοδωρής, μέλος Δ.Σ. Ξηρονομής - Αλυκής.
Είχαν τόση επιτυχία που ο κόσμος δεν μπορούσε να ξεχωρίσει ποιος ήταν ποιος. Όλοι οι
μεγάλοι που ντύθηκαν, χόρεψαν αποκριάτικους χορούς, όπως: «τούτες τις μέρες» - «τα
κουκιά» - «ο χορός της Νύφης η σκούπα» - «ο
Λαΐσιος» - «απάνω ζε» - «ο Αρκουδιάρης» κ.α.
Ο χορός συνεχίστηκε με κέφι και με συμμετοχή
από όλο τον κόσμο μέχρι αργά το απόγευμα,
αφού όλοι οι παρευρισκόμενοι γεύτηκαν το νό-

στιμο κοκκινιστό με μακαρόνια, μαγειρεμένο από την κ. Ντίνα Κεφαλά, όπως και κρασί. Η
βοήθεια του Συλλόγου Ξηρονομαίων ήταν καθοριστική για την επιτυχημένη διοργάνωση της
όμορφης γιορτής.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κώστας Νίκας, ο
Αντιπρόεδρος Κώστας Αδάμ, η Ταμίας Μαρίνα
Πανταζή και ο Γραμματέας Κώστας Βαζούρας,
ήταν παντού παρόντες κοντά στον τοπάρχη Στάθη Κεφαλά. Τον ενθουσιασμό και τα συγχαρητήριά της εξέφρασε και η εκπρόσωπος του Δήμου Θηβαίων, υπεύθυνη των πολιτιστικών κ.
Κωνσταντίνα Ζαμπάκου, που παρευρέθηκε
πρώτη φορά σε εκδήλωση στην Ξηρονομή.
Παρευρέθηκαν επίσης, η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Ελλοπίας Σωτηρία Πανουργιά,
η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γυναικών Βοιωτίας Άντζελα Πανταζή και γυναίκες του Συλλόγου Γυναικών Θεσπιών. Μακάρι του χρόνου η
συμμετοχή ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων του
χωριού μας να είναι μεγαλύτερη.
ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ - ΧΡΥΣΑ ΑΔΑΜ

«Κορινθιακός - η δική μας θάλασσα»

■ Η «ΟΖΟΝ» υλοποιεί έργο για την έρευνα και την
καταγραφή της συσσώρευσης απορριμμάτων στις ακτές
και τη θάλασσα του Κορινθιακού κόλπου. Στην υλοποίηση συμμετέχουν ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου
(Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «ο Αρίων», η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Πράσινο+Μπλε, ο Σύλλογος Ελεύθερων και Αυτόνομων Δυτών Ν. Φωκίδας «Κρισσαίος» και ο Οικιστικός
και Πολιτιστικός Σύλλογος Αλυκής Βοιωτίας «η Αργώ».
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και
εντάσσεται σε μία ευρύτερη προσπάθεια για την προστασία και ανάδειξη του Κορινθιακού Κόλπου, μετά την
ένταξή του στο δίκτυο Natura 2000.
Θα δημιουργηθούν σταθμοί καταγραφής σε επιλεγμένες ακτές του Κορινθιακού. Τις ομάδες έργου θα
πλαισιώνουν εθελοντές με περιβαλλοντική ευαισθησία.
Παράλληλα θα προσκληθούν να συμμετάσχουν σχολεία και ομάδες πολιτών.
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σύλλογοι εν δράσει...
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΞΗΡΟΝΟΜΑΙΩΝ

Κοπή πίτας και συνεστίαση

✔

Ήταν η 39η συνεστίαση στα 40 χρόνια ζωής του Συλλόγου των Ξηρονομαίων και έγινε στις 10.2.2019 στην ταβέρνα Κεφαλά για πέμπτη φορά στο χωριό μας, με συμμετοχή 150 περίπου συγχωριανών
και φίλων, τους οποίους καλωσόρισαν θερμά όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η ταμίας μας κ. Μαρίνα Ι. Πανταζή και η κ. Χρυσάνθη Αδάμ κέρασαν
το ηδύποτο της υποδοχής και χειροποίητα γλυκίσματα προσφορά των
κ.κ. Βάσως Φίλη, Χρυσάνθης Αδάμ, Αργυρώς Πανταζή και Κων/νας Κεφαλά.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Κων. Νίκας ανοίγοντας την εκδήλωση
καλωσόρισε τους προσκεκλημένους και μετά το χαιρετισμό, με συγκίνηση απευθυνόμενος στους συγχωριανούς και φίλους της Ξηρονομής
ανέφερε:
«Σεβασμιότατε και λίαν προσφιλέστατε πάτερ Γεώργιε, έτη πολλά και
καρποφόρα για τη 10ετή διακονία σας.
Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Θεσπιών, Πρωτοσύγκελλε της Αρχιεπισκοπής Αθηνών πάτερ Συμεών, Σεβαστοί ιερείς, κ. Αντιπεριφερειάρχα της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.
Εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου των Ξηρονομαίων σας καλωσορίζω στο έθιμο εκείνο το παλιό των Χριστιανικών Αγαπών, κατά τις οποίες προσφέρονταν μερίδες φαγητού σε όλα τα μέλη της Κοινότητος.
Αξίζει να επισημάνουμε τη διαφοροποίηση που έχει υπεισέλθει στις
μέρες μας καθώς το έθιμο έχει συνδεθεί με εθνικούς και κοινωνικούς
δεσμούς.
Δοξολογούμε τον Ύψιστο που μας αξιώνει να συναχθούμε επί τω αυτώ και να ανταλλάξουμε ευχές και λόγους από καρδιάς για το έτος
2019. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.
Ο Σύλλογος των Ξηρονομαίων έχει ήδη «βγει» όπως λέει ο μεγάλος
Αλεξανδρινός ποιητής στον πηγαιμό για τη «συλλογική» και «προσωπική» Ιθάκη από το 1979.
1979 - 2019: Τέσσερις δεκαετίες συμπληρώνονται φέτος, που αποδεικνύεται περίτρανα, πως οι μέχρι σήμερα διοικήσεις εργάστηκαν με αγάπη και ζήλο και κατόρθωσαν ένα αξιοζήλευτο έργο, αντάξιο της ποιότητας των Ξηρονομαίων και όχι μόνον, ασύνορο.
Γι’ αυτό φέτος θα γιορτάσουμε τα 40 χρόνια δράσης και πρσφοράς
του Συλλόγου, πρωτίστως αποτίοντας φόρο τιμής στα ιδρυτικά μέλη, όλους εκείνους που πέρασαν απ’ το Σύλλογο και δεν υπάρχουν καθώς
και με διάφορες άλλες εκδηλώσεις.
Έτσι, να τους ευχαριστήσουμε για την κληρονομιά που μας άφησαν,
υποσχόμενοι πως η επιστροφή στις αγνές και αληθινές παρακαταθήκες

και αξίες, στην ξεχασμένη παράδοση, στην Ορθοδοξία, στη γλώσσα,
στην ιστορία, είναι ουσιαστικά η μόνη οργανωμένη αντίστασή μας, στην
απόπειρα αλλοίωσης όλων όσων συνδιαμορφώνουν την εθνική ή θρησκευτική και πολιτισμική μας ταυτότητα.
Σε όλα αυτά τα συναπτά χρόνια ο Σύλλογος των Ξηρονομαίων ανέδειξε κάθε πτυχή του χωριού, είτε ως πολιτιστικό δρώμενο είτε ως πολιτιστική εκδήλωση είτε ως επιμορφωτική είτε ως ψυχαγωγική. Με την
τελευταία εκδήλωση του καλοκαιριού καταστήσαμε γνωστά τα αγνά
μας προϊόντα, το μέλι και το λάδι μέσω και των Συνεταιρισμών. Δρώμενα, εκδηλώσεις με παλμό, ενδιαφέρον. Και όλα αυτά αποτυπώνονται,
καταγράφονται στον έντυπο λόγο στην καρδιά του Συλλόγου ―την
εφημερίδα «Ξηρονομή» που δε στέκεται μόνο εδώ, εξακτινώνεται,
συνεργάζεται με φορείς της ευρύτερης περιοχής, γίνεται η ανακούφιση
των ξενιτεμένων, ως κύτταρο της ατόφιας ζωής και της απολτοποίητης άψυκτης προόδου.
Αναπόσπαστο κομμάτι του λαϊκού μας πολιτισμού αποτελεί ο παραδοσιακός χορός. Για το λόγο αυτό ο Σύλλογος των Ξηρονομαίων συνεχίζει την παραδοσιακή εκμάθηση του χορού, με τη δημιουργία χορευτικών ομάδων κάθε ηλικίας, όχι μόνο απ’ το χωριό μας, αλλά από την
Ελλοπία, το Καπαρέλλι, τις Θεσπιές, με χοροδιδάσκαλο τον ακούραστο
Κων/νο Ε. Αδάμ και Αντιπρόεδρο του Συλλόγου μας. Σε λίγο θα μοιραστούν τη χαρά μαζί μας, θα τους καμαρώσουμε και θα διασκεδάσουμε
μαζί τους.
Ιδρύει τη θεατρική ομάδα (Θ.Ο.Ξ.) με τους νέους του χωριού, με τη
σωστή στήριξη και καθοδήγηση του Σπύρου Διονά. Οι παραστάσεις άκρως ενδιαφέρουσες με συγκινησιακές φορτίσεις, καθαρά μηνύματα, ισχυρά συναισθήματα.
Η διαρκής και πολύχρονη παρουσία τους ―τόσο των χορευτικών ομάδων όσο της θεατρικής ομάδας, τους κάνει να έχουν δημιουργήσει
δικό τους κοινό καταγράφοντας σπουδαία πορεία. Επίσης, πραγματοποιεί εκδρομές για την ανάπτυξη στενότερης επικοινωίας, ευρύτητας
πνεύματος και αλληλεγγύης όχι μόνο στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό. Οργανωτής η κ. Μαρίνα Πανταζή, Ταμίας του Συλλόγου, με
περίσσια αγάπη για τα κοινά, στοιχείο απαραίτητο για τέτοιες δραστηριότητες.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, τον απελθόντα Πρόεδρο κ. Αθ. Καλοζούμη, τον κ.
Κων/νο Γ. Βαζούρα, τον κ. Άγγελο Θ. Κυριάκου, την κ. Βάσω Φίλη, την
κ. Αμαλία Παπαθωμά, την κ. Αργυρώ Πανταζή, την κ. Γωγώ Σκαλή που
αθόρυβα ενεργούν, βοηθούν και πράττουν.
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Μέσα από τη 40χρονη πορεία του Συλλόγου γίναμε σοφώτεροι, αποκτήσαμε μια πολιτιστική κουλτούρα που σέβεται το παλιό, το αναδεικνύει και το συνταιριάζει με το νέο. Έτσι το όραμά μας, ο άμεσος στόχος
μας είναι η αξιοποίηση του Λιοτριβιού των «Σπυραίων», κτηρίου ιδιοκτησίας του Συλλόγου. Ενός πολυχώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων,
πολλαπλών χρήσεων, μικρή κιβωτός δημιουργίας για τους νέους του
χωριού μας.
Τιμούμε την Εθνική Αντίσταση με αίτημα επιτύμβιας στήλης, γι’ αυτούς που σκοτώθηκαν στην περιοχή της Τατ’εζας. Καθώς επίσης, την αναγραφή του ονόματος του δασκάλου Ευθυμίου Γ. Κυριάκου στους πεσόντας του Μεσόβουνου Εορδαίας στο Νομό Κοζάνης, όπου οι Ναζί τον
σκότωσαν. Δικαίωση για τη μνήμη του αλλά και του εκπροσώπου της
οικογενείας, ομογενή Γεωργίου Ι. Κυριάκου.
Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συγχωριανούς και φίλους που
στηρίζουν το Σύλλογο των Ξηρονομαίων, τον βοηθούν και συντρέχουν
παντιοτρόπως, δίνοντάς μας κουράγιο ότι δεν είμαστε μόνοι σ’ αυτή την
πορεία. Ευχαριστώ».
★★★

Για πρώτη φορά παρέστησαν στη συνεστίασή μας δύο αρχιερείς ο επιχώριος μητροπολίτης μας κ.κ. Γεώργιος και ο θεοφιλέστατος επίσκοπος Θεσπιών κ.κ. Συμεών. Απηύθυναν χαιρετισμό με βαθύ πνευματικό
περιεχόμενο και ευχές τόσο για τη νέα χρονιά όσο και για το Σύλλογό
μας.
Επίσης, απηύθυναν σύντομους χαιρετισμούς και ευχές η αντιπεριφερειάρχης κ. Φανή Παπαθωμά, ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Θίσβης ιατρός Αν.
Καμούτσης, ο πρόεδρος Τ.Σ. Ξηρονομής κ. Ε. Κεφαλάς και το μέλος του
Δ.Σ. Α. Καλοζούμης με εορταστικές μαντινάδες για το νέο έτος και τιμητική αναφορά στις κ.κ. Αργυρώ Πανταζή και Βάσω Φίλη για την αποφασιστική συμβολή τους στην έκδοση της εφημερίδας του συλλόγου μας
και ο κ. Παναγιώτης Μπαρδώσας από τη Δομβραίνα εργολήπτης Δ.Ε.
και πρόσφατα επιτυχών, όψιμος στην ηλικία, στη Σχολή Πολιτικών
Μηχ/κών Α.Π.Θ.
Ακολούθησε η κοπή της πίτας που ευλόγησαν οι δύο Αρχιερείς μαζί
με τον πανοσιολογιότατο π. Ανδρόνικο παρισταμένου και του ιερατείου
που συνόδευε τους Αρχιερείς.
Στη συνέχεια ο χορευτικός όμιλος του χωριού μας με την επιμέλεια
και ενεργό συμμετοχή του Αντιπροέδρου του Συλλόγου μας και Χοροδιδασκάλου κ. Κων. Αδάμ παρουσίασε με πολλή χάρη παραδοσιακούς χορούς. Η χορευτική ομάδα συγκροτήθηκε από τις κυρίες: Βάσω
Κεφαλά, Γιούλα Καραγιάννη, Χριστίνα Πελώνη, Βέτα Μάλλιου, Δήμητρα Κολέσια, Αλέκα Βιλιώτη, Σία Μακρή, Ελένη Ανατολίτου καθώς και
τον Σπύρο Κουτσούρη. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά.
Ακολούθησε παραδοσιακό γλέντι με τη συμμετοχή όλων των συγχωριανών και φίλων.

Αερόστατο στην Ξηρονομή!
Την Κυριακή του Πάσχα και μετά τον εσπερινό της αγάπης ο Σύλλογος των Ξηρονομαίων σχεδιάζει την ανύψωση
αερόστατου, το οποίο και θα συμβολίζει και την πνευματική μας ανάταση, μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας. Το αερόστατο είναι δώρο στο Σύλλογό μας από τον Μεγαρέα
Τάκη Σκλαβούνο, Μηχ/γο Μηχ/κό ΕΜΠ, καθηγητή ΤΕΙ
Πειραιώς.
Με την ανύψωση του αερόστατου συνεχίζουμε την παράδοση που ξεκίνησε το 1992 ο αείμνηστος γαμπρός Ξηρονομαίος Θεόφιλος Ματραπάζης, σύζυγος της Ταμία
μας Μαρίνας Ι. Πανταζή, το οποίο και κατέπεσε στην Ελλοπία.
ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΝΙΚΑΣ

Ο π. Στυλιανός Καλογεράκης τίμησε την εκδήλωση χορεύοντας κρητικούς σκοπούς της ιδιαίτερης πατρίδας του.
Τη συνεστίασή μας τίμησαν με την παρουσία τους η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Γυναικών Βοιωτίας κ. Άντζελα Πανταζή - Βασιληά, η κ. Σωτηρία Πανουργιά Πρόεδρος Συλλόγου Γυναικών Ελλοπίας,
κ. Παναγιώτης Παλληκάρης Πρόεδρος του Συλλόγου Παναγία η Μακαριώτισσα, κ. Στεργιος Σιαπάτης Πρόεδρος Δ.Σ. Ελλοπίας, κ. Σπύρος
Κουτσούρης Πρόεδρος ΣΑΦΕ Ελλοπίας, κ. Ιωάννης Πέππας Αντιστράτηγος ε.α. Πρόεδρος Συλλόγου Άσκρης, «ο Ησίοδος» και ο αντιπρόεδρος κ. Σωτήρης Χολιασμένος, κ. Ελένη - Σταμάτη - Μπίμπα εκδότρια
περιοδικού «Φωνή της Άσκρης», κ. Λάμπρος Ρόδης Πρόεδρος Δ.Σ.
Ορχομενού, κ. Βασίλης Παστρωμάς ιατρός του χωριού μας, κ. Μαρίνης
Ι. Θεοδωρής μέλος Δ.Σ. Ξηρονομής - Αλυκής, κ. Μιχάλης Γιαννιός Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Μπουζίκας Χαράλαμπος
Πρόεδρος Συλλόγου Αλυκής «Αργώ», από τον Ναυτικό Σύλλογο Αλυκής «Ρεμέτζο» οι κ.κ. Γ. Στεφάνου και Ν. Αλεξανδράκης, κ. Σάμη Μποκούζη μέλος Δ.Σ. Ομοσπονδίας, οι κ.κ. Σεραφείμ Γκίκας και Αναστάσιος
Σταμέλλος Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος αντίστοιχα του Μελισσοκομικού Συλλόγου Δομβραίνας «ο Αρισταίος», κ. Αφροδίτη Μελισσάρη επίτιμος Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου μας, κ. Μαρία Τζίτζη - Μαρίνη π.
Πρόεδρος Συλλόγου Γυν. Ξηρονομής. Η λαχειοφόρος αγορά ήταν πετυχημένη εξαντλήθηκαν όλοι οι λαχνοί. Δώρα προσέφεραν ο Σύλλογός μας τηλεόραση plasma 32’’, φούρνο μικροκυμάτων και η κα Χρυσάνθη Αδάμ ιδιόχειρο πίνακα ζωγραφικής. Η κ. Δήμητρα Τάκη Σκαλή
διήμερη παραμονή στο ξενοδοχείο «Αλκυονίδες» της Αλυκής και ο κ.
Μάρκος Κεφαλάς μέλι παραγωγής του.
ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΝΤΑΖΗ

Για την καταβολή της συνδρομής σας...

■ Η καταβολή συνδρομής για το Σύλλογο και την εφημερίδα,
μπορεί να γίνει με κατάθεση στην Τράπεζα EUROBANK (SWIFT
Τραπέζης ERBKGRAA)
IBAN GR 00260067.25.0100939173
ΜΑΤΡΑΠΑΖΗ ΜΑΡΙΝΑ - ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤ. - ΚΑΛΟΖΟΥΜΗΣ ΑΘ.
■ Για τους Ομογενείς
Για τη διευκόλυνση των Ομογενών μας, προτείνεται η οικονομικότερη διαδικασία καταβολής της συνδρομής, για το Σύλλογο
και την εφημερίδα μας: Οι συνδρομές, αντί της κατάθεσης στην
Τράπεζα με SWIFT, παρακαλούμε να αποστέλλονται μέσω
Western Union στο όνομα του συνδέσμου επικοινωνίας με την
Ομογένεια κ. Αθανασίου Καλοζούμη, με λατινικούς χαρακτήρες
(Athanasios Kalozoumis) και να τον ενημερώνουν για τον
10ψήφιο αριθμό.
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σύλλογοι εν δράσει...
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ

Δραστηριότητες - Εκδηλώσεις

✔

Ο Σύλλογός μας έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα και θα
πραγματοποιήσει τις παρακάτω εκδηλώσεις:
1. Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019: Κοπή βασιλόπιττας
2. Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019: Παρακολούθηση του θεατρικού έργου «Οι μάγισσες της Σμύρνης» της Μάρας Μεϊμαρίδη.
3. Κυριακή 10 Μαρτίου 2019: «Ντιβάνι». Στην πλατεία του χωριού αναβιώσαμε το παλιό έθιμο «ντιβάνι» με νταούλι, πίπιζες και
με παραδοσιακό δημόσιο χορό με τοπικές ενδυμασίες. Το έθιμο είχε
εγκαταλειφθεί για πενήντα πέντε και πλέον χρόνια και επαναλήφθηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου μας, με τη συμπαράσταση των κατοίκων του χωριού και της δημοτικής αρχής. Ο δημόσιος αυτός χορός
γινόταν εκατοντάδες χρόνια στη Δομβραίνα και τα γύρω χωριά, σε όλες τις μεγάλες τοπικές γιορτές Απόκριες, Πάσχα, Χριστούγεννα κ.λπ.
Πάντοτε γινόταν στην πλατεία του χωριού, τον πιο ανοιχτό και επίσημο τόπο, με γυναικείες παραδοσιακές ενδυμασίες, για τις οποίες φημιζόταν η Δομβραίνα. Οι οργανοπαίχτες στέκονταν στην μέση της πλατείας
ενώ γύρω γύρω σχηματιζόταν ο χορός. Στην αναβίωση αυτή του εθίμου
μαζί με το νταούλι (Ζωγράφος Μπεθάνης) και την πίπιζα (Νίκος Σοφός) μας τραγούδησε η εξαίρετη τραγουδίστρια Ελένη Χρήστου από
τις Θεσπιές, μαθήτρια του Λάλεζα, με την εκπληκτική φωνή της.
Χρέος μας στην ιερή μνήμη των προγόνων μας είναι να διατηρήσουμε τα τοπικά ήθη και έθιμα και να παραδώσουμε στις επόμενες
γενιές για να γνωρίζουν την ιστορία μας και να συνεχίσουμε την παράδοση.
4. Παρασκευή 15 Μαρτίου: Παρακολουθήσαμε τους Α’ Χαιρετισμούς στο Μοναστήρι μας «Παναγία η Μακαριώτισσα».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ
5. Δευτέρα 1 Απριλίου 2019: Εξέταση μαστογραφίας στο διαγνωστικό κέντρο μαστού «Αγ. Ανάργυροι».
6. Σάββατο 6 Απριλίου 2019: Παρακολούθηση του έργου της
Μαρίας Ιορδανίδου «Λωξάντρα» στο θέατρο Βεάκη.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΚΛΕΙΩ ΑΝΑΔΙΩΤΟΥ
Δικηγόρος

✔

Στην ταβέρα της Μηλίτσας
στις 20/1 κόπηκε η πρωτοχρονιάτικη πίτα του Συλλόγου με
μεγάλη συμμετοχή και πάρα πολύ κέφι, με τις ευχές του Αιδεσιμότατου πατέρα Στυλιανού και
του εφημέριου πατέρα Λεωνίδα.
Παραβρέθηκαν στην εκδήλωσή
μας ο Δήμαρχος κ. Σ. Νικολάου,
ο Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος
Καμούτσης, ο κ. Στέργιος Σιαπάτης πρ. ΤΚΕ, εκπρόσωπος των πολιτιστικών Συλλόγων Ελλοπίας,
Ξηρονομής, Γυναικών Ξηρονομής, Δομβραίνης Νεοχωρίου, Θεσπιών και Παναγίας. Τους ευχαριστούμε όλους και τους ευχόμαστε
καλή και ευλογημένη χρονιά.
Στις 7/2 συναντηθήκαμε για το
καθιερωμένο καφέ στο καφενείο
του κ. Μποκούζη.
Στις 2/3 παρακολουθήσαμε τη

ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΚΑΡΙΩΤΙΣΣΑ»

✔

Κοπή πίτας

Στο ενοριακό κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Δομβραίνας, την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019, πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας του Συλλόγου μας.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν: ο δήμαρχος Θηβαίων κ. Σπυρίδων Νικολάου, ο αντιδήμαρχος της Δ. Ενότητας Βαγίων κ. Σωτ. Δρένιος, ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης του δήμου Θηβαίων κ.
Σταμάτης Χαλβατζής, ο πρώην βουλευτής κ. Μιχάλης Γιαννάκης, οι
δημοτικοί σύμβουλοι κ. Γρηγόρης Παπαβασιλείου, κ. Ντίνος Τυρινόπουλος και κ. Θωμάς Κιούσης, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Δομβραίνας κ. Γεώργιος Κιούσης, η υποψήφια περιφερειακή
σύμβουλος κ. Βάσω Κοροπούλη - Κατσιμίχα, η δικηγόρος και νομική σύμβουλος του Συλλόγου μας κ. Λουκία Θεοδώρου, πρόεδροι
και εκπρόσωποι φορέων και Συλλόγων, καθώς και πλήθος κόσμου.
Στην εκδήλωση μίλησαν ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Παναγιώτης Παλληκάρης με τίτλο: «Στοχασμοί στο νέο έτος» και ο Πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος με τίτλο: «Πως ο χρόνος
μας γίνεται αιωνιότητα».
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ
Πρόεδρος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΟΠΙΑΣ

Δράσεις - Εκδηλώσεις

θεατρική παράσταση «Πουλιά
στον αέρα» με την Σταυροπούλου
στο θέατρο «Αλίκη».

Στις 8/3 και στο ουζερί Λαζάρου γιορτάστηκε η ημέρα της γυναίκας με πολύ κέφι και μεγάλη

συμμετοχή. Προσφέραμε λουλούδια και δώρα σ’ όλες τις γυναίκες.
Χρόνια πολλά σ’ όλες τις γυναίκες του κόσμου.
Στις 15/3 πραγματοποιήθηκε
μια ξεχωριστή βραδιά, πέρα από
τις καθιερωμένες συνήθειες του
Συλλόγου και ορισμένων μελών
μας. Διασκεδάσαμε μέχρι πρωΐας
παρακολουθώντας το μουσικό
πρόγραμμα του Γ. Πλούταρχου
και της Μελίνας Ασλανίδου.
Οικονομική βοήθεια
Ευχαριστούμε όλους όσους
βοηθούν οικονομικά το Σύλλογό
μας: κ. Βάσω Κοροπούλη-Κατσιμίχα 200 €, κ. Δημήτριο Σύρο του
Αλεξ. 30 €, κ. Αφροδίτη Μελισσάρη 20 €
Η πρόεδρος του Δ.Σ.
ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
ΦΥΛΛΟ 110
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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Εκδρομή

✔

Την προστάτιδά της, Αγία Φιλοθέη την Αθηναία, μια γυναίκα
που αποτέλεσε σύμβολο για την προσφορά της στην εξύψωση
της γυναικείας προσωπικότητας τα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας, τίμησε και φέτος η Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών Ν. Βοιωτίας, την Κυριακή 17/2 με τη συνεργασία του Συλλόγου Γυναικών Ασωπίας και με μεγάλη συμμετοχή μελών από όλο το νομό μας.
Γυναίκες μέλη των Συλλόγων Αραχώβης, Ορχομενού, Εστίας Μητέρας Λιβαδειάς, Ζαγαρά Λιβαδειάς, Ξηρονομής, Ελλοπίας, Νεοχωρίου, Ασωπίας, Άρματος, Σχηματαρίου συγκεντρώθηκαν στον Ιερό
Ναό Αγίου Δημηρίου Ασωπίας, όπου τελέστηκε Θεία λειτουργία με
αρτοκλασία από τον εκπρόσωπο του Μητροπολίτη μας π. Σεραφείμ
και τον εφημέριο του ναού π. Κωνσταντίνο.
Άφθονα κεράσματα από τις γυναίκες της Ασωπίας και την Ομοσπονδία προσφέρθηκαν στις γυναίκες, στο Πνευματικό Κέντρο του
Ι.Ν. και αντηλλάγησαν χαιρετισμοί από την πρόεδρο του Συλλόγου
κ. Ευγενία Μπουραντά και την πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Άντζελα
Πανταζή - Βασιληά, η οποία αφού ευχαρίστησε το σύλλογο για την
άψογη από κάθε άποψη φιλοξενία της γιορτής τους, ευχήθηκε η ζωή
αυτής της ευλογημένης γυναίκας να γίνει σημείο αναφοράς, φάρος
αισιοδοξίας, ελπίδα ζωής για κάθε γυναίκα. Θερμό επαινετικό χαιρετισμό προς το σύλλογο και την Ομοσπονδία απηύθυνε ο ιερέας π.
Κωνσταντίνος τονίζοντας τη συμβολή των γυναικών στην κοινωνία.
Ακολούθησε επίσκεψη στο αξιόλογο Λαογραφικό Μουσείο του
Συλλόγου και γεύμα στις ταβέρνες του χωριού.
Ας έχουμε την ευλογία της Αγίας!

Σ.Α.Φ ΕΛΛΟΠΙΑΣ

✔

Κοπή πίτας

Στις 3.2.2019 ο Σύλλογος Απανταχού Φιλοπρόοδων Ελλοπίας
έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του στο καφενείο του Σπύρου
Τυπάλδου και όπως κάθε χρόνο βράβευσε τους επιτυχόντες στα ΑΕΙ
και ΤΕΙ της χώρας μας.
Η συμμετοχή του κόσμου ήταν μεγάλη και υπήρχε πολύ κέφι και
προσφέρθηκαν διάφορα εδέσματα.
Το φλουρί της πίτας το κέρδισε η κ. Κων/να Μπριόλα και της ευχόμαστε καλή και τυχερή χρονιά.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Σπύρος Κουτσούρης ευχαρίστησε
τον κόσμο και τους ευχήθηκε υγεία, χαρά και αγάπη στις οικογένειές
τους.
Την εκδήλωση τίμησαν ο Αντιδήμαρχος του Δ. Θηβαίων κ. Αναστ.
Καμούτσης, ο πρόεδρος του Τ.Σ. Ελλοπίας κ. Στέργιος Σιαπάτης, ο ιερέας του χωριού πατήρ Λεωνίδας, καθώς επίσης και η πρόεδρος του
Συλλόγου Γυναικών Ελλοπίας κ. Σωτηρία Πανουργιά, ο Πρόεδρος, ο
Αντιπρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου των Ξηρονομαίων
κ.κ. Κ. Νίκας, Κ. Αδάμ, κ. Κ. Βαζούρας, αντίστοιχα.

Διήμερο αποκριάτικων
εκδηλώσεων

ΑΝΤΖΕΛΑ ΠΑΝΤΑΖΗ - ΒΑΣΙΛΗΑ
Πρόεδρος

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΑΙΟΣ

✔

Κοπή πίτας

✔

Ομιλία - Ενημέρωση

✔

Το Σάββατο 2.3.2019, πραγματοποιήθηκε ομιλία - ενημέρωση για αγροτικά προγράμματα και τις επιδοτήσεις καθώς και
για τη σύσταση ομάδας παραγωγών. Ομιλητής ο κ. Βασίλης Αϊδώνης - Γεωπόνος από το Κέντρο Μελισσοκομίας Χαλκίδας.

Η Δ.Ο.Θ., η Τοπική Κοινότητα Ελλοπίας και ο ΣΑΦΕ διοργάνωσαν διήμερο αποκριάτικων εκδηλώσεων.
Στις 9.3.2019 πραγματοποιήθηκε πάρτι στο καφενείο του Σύρου
Μποκούζη. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν όλοι να ήταν ντυμένοι με
αποκριάτικη στολή. Ο κόσμος προθυμοποιήθηκε και μας τίμησε και
διασκεδάσαμε μέχρι πρωΐας. Στη λαχειοφόρο που έγινε ο τυχερός
λαχνός έπεσε στον Παναγιώτη Πανουργιά, ο οποίος κέρδισε ένα
tablet.
• Στις 11.3.2019 Καθαρά Δευτέρα έγινε όπως κάθε χρόνο ο Αρβανίτικος γάμος. Από την προηγούμενη ημέρα είχαν μοιραστεί τα κουλούρια του γάμου, «το κάλεσμα». Η συμμετοχή της νεολαίας ήταν τεράστια και βοήθησαν στη διοργάνωση. Το πρόγραμμα αποτελούνταν
από τη μεταφορά της νύφης από το σπίτι της στην καλύβα με το άλογο
και το διάλογο των δύο συμπεθέρων που είχε αίσιο τέλος. Στο τέλος
προσφέρθηκε παραδοσιακή φασολάδα, λαγάνες, ταραμάς και άφθονο κρασί.
Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά όλα τα παιδιά του χωριού που συμμετείχαν και βοήθησαν να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση, καθώς επίσης και όλους τους δωρητές για όλα τα προϊόντα. Επίσης, ευχαριστεί
τις κ.κ. Όλγα και Σοφία για το μαγείρεμα της γευστικής φασολάδας.
Χρόνια πολλά και καλή Σαρακοστή.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ
Αντιπρόεδρος Συλλόγου

ΣΠ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ
Πρόεδρος

Στις 12-12019, πραγματοποιήθηκε η
εκδήλωση κοπής
της πίτας του Συλλόγου μας στον ενοριακό χώρο του
Ι.Ν Αγίου Νικολάου Δομβραίνας και
κατόπιν έγινε γενική συνέλευση των
μελών του Συλλόγου.
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προσωπικότητες του τόπου μας
Χαραλαμπία (Χάρη) Αθαν. Καραμπογιά
1945 - 2019

Η

Χάρη γεννήθηκε στη Θίσβη και είναι θυγατέρα του ευπατρίδη της Θίσβης Αθανασίου Χαρ. Καραμπογιά και της Αγαθούλας
Παπαλάμπρου.
Είχε και ρίζες από την Ξηρονομή, από τη γιαγιά της τη Φωτεινή, που ήταν κόρη του μεγάλου
ευεργέτη της Ξηρονομής Μιχαήλ Μιχάλη, ο οποίος δώρησε το χώρο του νεκροταφείου της
Ξηρονομής, στη θέση Ράχη (φύλλο 92 της εφημερίδας).
Έζησε τα παιδικά της χρόνια στη Θίσβη και αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Δομβραίνας, σε
χρόνια πολύ δύσκολα για όλους μας.
Την εποχή που πολλοί συμπατριώτες της έφευγαν για ένα καλύτερο αύριο στην Αμερική,
η Χάρη έμεινε στον τόπο της και με λιγοστά οικονομικά εφόδια τελείωσε τη Νομική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών και εργάστηκε ως
επιτυχημένη δικηγόρος, μέχρι που πήρε σύνταξη.
Συνέλαβε την ιδέα και ίδρυσε το Σύλλογο Γυναικών Θίσβης και έγινε πρώτη πρόεδρός του
στην επταετία 1990 - 1997.
Διοργάνωσε πολλές εκδρομές εντός Ελλάδος και ήταν η αιτία να γνωρίσουν οι Κακοσαίοι
την όμορφη πατρίδα μας.
Προσέφερε και στα κοινά και εκλέχθηκε για
δύο τετραετίες μέλος του Τοπικού Συμβουλίου.
Ήταν στενή συνεργάτης και πολύτιμη σύμβουλος του Σεραφείμ Καραμπογιά για κάθε επιτυχή
για τη Θίσβη πρωτοβουλία και πράξη.
Πρωτοστατούσε κάθε χρόνο στον εορτασμό
της Αγίας Σωτήρας της Θίσβης, φροντίζοντας την
καθαριότητα, τον ευπρεπισμό, το στολισμό, την
αρτοκλασία και όλα τα αναγκαία της εορτής μέχρι και το 2018, παρά τις δυσκολίες της υγείας
της και με παραινέσεις προς τους νεοτέρους να
κάνουν πράξη και να συνεχίσουν την εκκλησιαστική παράδοση.
Τη διακατείχε συνεχής μέριμνα και αγωνία για
το αύριο της Θίσβης και για το πως θα παραμείνει ο τόπος ζωντανός. Ήταν άνθρωπος με σπά-

νιες ευαισθησίες, αγαπούσε με πάθος τη ζωή,
τη φύση και τους ανθρώπους γι’ αυτό και αγαπήθηκε από συγγενείς, φίλους και συνεργάτες.
Υπήρξε πρότυπο κοινωνικής προσφοράς, αλληλεγγύης και αφοσίωσης στον άνθρωπο και
τον πολιτισμό.
Αν και σταδιοδρόμισε επιτυχώς στην Αθήνα
το μυαλό και η καρδιά της ήταν στον τόπο που
γεννήθηκε, στη Θίσβη, κοντά στους συμπατριώες, όπως διδάχθηκε από τους γονείς της, για
τούτο και εόρταζε την ονομαστική της εορτή πάντοτε στη Θίσβη με παρούσες πολλές Κακοσαίες, γιατί ήταν ευρύτατης αποδοχής.
Έδειχνε ιδιαίτερη ευαισθησία και φροντίδα
για τους ηλικιωμένους συμπατριώτες της και ήταν ταπεινή και προσιτή σε όλους, ανεξάρτητα
από τη μόρφωση και την οικονομική και κοινωνική θέση του καθενός.
Υπήρξε αναγνώστρια, χορηγός και αρθρογράφος της «Ξηρονομής» με το πρωτοσέλιδο
(φύλλο 90) ιστορικό ντοκουμέντο από το αρ-

Ταυτοποίηση προσώπων - ευχαριστίες
Η κ. Λέλα Γ. Φίλη - Λαζάρου μας ενημέρωσε, ότι στη δημοσιευθείσα φωτογραφία του παππού της Κωσταντή Φίλη (φύλλο 109, σελ. 13) εικονίζονται όρθιοι οι υιοί του. Αριστερά ο Δημητράκης και δεξιά ο Πανάγος. Τους γνώρισε στα δύο - τρία ταξίδια τους στην Ελλάδα. Παντρεύτηκαν Αμερικανίδες και έμειναν για πάντα εκεί. Ευχαριστεί θερμά την κ. Τούλα Ι. Παγώνα
- Σόρλια που μνημόνευσε τον παππού της Κωσταντή Φίλη, τη μητέρα της Σοφούλα και την αδελφή της Ιωάννα, αλλά και τον Θανάση Καλοζούμη, που διέσωσε τη φωτογραφία που του είχε δώσει παλαιότερα η εξαδέλφη της Ντίνα Α. Φίλη, Καλλίστη Μοναχή. Αιωνία τους η μνήμη!
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

χείο του πατέρα της, τιμητικό για τους Κακοσαίους με τη διάσωση - φιλοξενία των δύο Ιταλών
στρατιωτών το 1943 - 1944 στη Θίσβη, μετά την
πυρπόλησή της. Συμμετείχε στις εκδρομές του
Συλλόγου μας και στο φύλλο 81, δημοσίευσε
τις εντυπώσεις της από την εκδρομή στη Βόρεια
Ιταλία με επαίνους για τη διοργανώτρια και ταμία του Συλλόγου μας Μαρίνα Πανταζή, γνωρίζοντας από την εμπειρία της τους κόπους και τις
ευθύνες του εγχειρήματος αυτού.
Γνώρισα στα παιδικά μου χρόνια τις δύο αδελφές, Χάρη και Λέλα στην οικία της θείας
τους Μαργαρίτας Παπανικολάου στην Αλυκή,
που τα καλοκαίρια φιλοξενούσε πολλούς συγγενείς και φίλους, ανάμεσά τους και την οικογένεια του παππού μου Λιαμ’ Μακρή, ο οποίος είχε βαπτίσει τη θυγατέρα της την Αθηνούλα και
βιώσαμε την οικία αυτή σαν δικό μας σπίτι.
Γνώρισα τη Χάρη τα τελευταία χρόνια στην οικία της στην Αθήνα αλλά και στη Θίσβη, από τα
άρθρα της στην εφημερίδα και γεύτηκα την εγκάρδια φιλοξενία της. Αγωνίστηκε με καρτερία
και ηρωισμό στην καθοδική πορεία της υγείας
της με τη συμπαράσταση της αγαπημένης της αδελφής Λέλας Φίλου - Καραμπογιά, μέρα - νύχτα δίπλα της.
Στο τέλος της εξόδιας ακολουθίας την αποχαιρέτησαν εκ μέρους όλων μας ο κ. Δημήτρης
(Τάκης) Επ. Μιχάλης Χημικός - Πολιτισμολόγος,
η κ. Ντίνα Παναγιώτου π. πρόεδρος Συλλόγου
Γυναικών Θίσβης και ο συμμαθητής της κ. Τάσος Αναστασίου Μηχ/γος Μηχ/κός.
Ο Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάμπους και το
προαύλιό του, τόσο στη θανή της όσο και στο
μνημόσυνό της, πλημμύρισαν με κόσμο από Αθήνα και όλη τη Βοιωτία, που τίμησαν τη μνήμη
της.
Στο μνημόσυνό της παρέστη ο Μητροπολίτης
μας κ.κ. Γεώργιος που διάβασε την συγχωρητική ευχή, ενώ η αδελφή της Λέλα, παρέθεσε
τράπεζα στη μνήμη της. Η Χάρη Αθ. Καραμπογιά ανήκει στις προσωπικότητες του τόπου μας
που άφησαν λαμπρό και αξιομίμητο παράδειγμα στους επιγενομένους.
Η Χάρη έφυγε για την αιωνιότητα ταυτόχρονα
με την πρώτη της εξαδέλφη Αθηνούλα Παπανικολάου - Αλεξάνδρου. Ευχόμεθα και προσευχόμεθα στον Τριαδικό Θεό μας, τον Κύριο του
Θανάτου και της Ζωής να αναπαύσει τις ψυχές
τους, όπου οι δίκαιοι αναπαύονται.
Αιωνία τους η μνήμη.
ΑΘΑΝ. Σ. ΚΑΛΟΖΟΥΜΗΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
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Παναγιώτης Μπαρδώσας

Ο

νομάζομαι Μπαρδώσας
Παναγιώτης του Επαμεινώνδα. Γεννήθηκα στις 25 Μαρτίου 1939 στη Δομβραίνα. Πήγα
σχολείο από το 1946 έως το 1948
γιατί αναγκάστηκα να γίνω κτηνοτρόφος για να συντηρήσω την οικογένειά μου. Βοσκούσα τα ζώα
στα 5 πηγάδια στην περιοχή Χαλίκι
του Ελικώνα. Τα βράδια παιδί ακόμα κοιμόμουν μόνος μου στο κονάκι. Ένα βράδυ του 1949 άκουγα
ένα πουλί ονόματι ριγκιόρα «καψούνι» να ουρλιάζει και φοβήθηκα
πάρα πολύ. Την άλλη μέρα ο πατέρας μου μου εξήγησε ότι ήταν
κάποιος άνθρωπος που είχε μεταμορφωθεί σε πουλί και αναζητούσε το άλογό του. Αυτός ο μύθος ήταν για να ησυχάσω από τη λαχτάρα της περασμένης βραδιάς. Στη
συνέχεια απασχολούμενος ως τσοπάνος στον Κων/νο Βγενά στον Παναή Αναδιώτη και στον Νίκο Αρβανίτη (Θίσβη) διαδοχικά για έξι μήνες, αμείφθηκα με έξι γίδες από τον
καθένα. Στον Κιθαιρώνα φύλαγα
τα γίδια του Τζούκα από την Ξηρονομή.
Σε ηλικία 17 χρονών έμαθα την
τέχνη του καλουπατζή δίπλα στο
Γεώργιο Αθανασίου Κουντουριώτη
μέχρι να καταταγώ στο στρατό το
1959, στο ΚΕΒΟΠ. Μετατέθηκα
στο 1ο Λόχο Πεζικού στο Λαγκαδά
και μετά στην 195 μοίρα πυραύλων με Διοικητή τον αντισυνταγματάρχη Δημ. Γεωργίτση. Με επικεφαλής τον υπολοχαγό Άγγελο Κεδίκογλου, ως τεχνίτης καλουπατζής φτιάχναμε διάφορα έργα.
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Νέος... φοιτητής
ετών 80!

Ενθουσιασμένοι από την ενημέρωση επιτυχίας
του Δομβραιναίου Παναγιώτη Μπαρδώσα ετών 80
στην Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. του ζητήσαμε
να μας στείλει ένα σχετικό κείμενο το οποίο
και δημοσιεύουμε εκφράζοντας τα συγχαρητήριά μας
και προβάλλουμε προς μίμηση για όλες και όλους μας.
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ανέλαβα αρχιμάστορας και πήρα την πρωτοβουλία να φτιάξω υπόστεγο και κάθισμα γύρω από ένα πλάτανο που κάθε μέρα επισκεπτόταν ο διοικητής. Αυτό, αντί να
μου στοιχίσει 30 ημέρες φυλακή όπως αρχικά φοβόμουν, μου εξασφάλισε άδεια 30 ημερών για να
κατέβω στο χωριό μου. Στο χρονικό διάστημα αυτό επισκεύασα τα
σπίτια των Αθανασίου Μουλκιώτη
και Ιωάννη Καλή, κτηνοτρόφων.
Με την αμοιβή μου ενίσχυσα τα οικονομικά των γονιών μου και επέστρεψα στο Λαγκαδά συνεχίζοντας
τα έργα, όπως προέβλεπε το πρόγραμμα, πάντα με την επίβλεψη
του Άγγελου Κεδίκογλου.
Μετά το στρατό και συστημένος
από τον υπολοχαγό αναζητώ τον
αδελφό του Βασίλη Κεδίκογλου,
πολιτικό μηχανικό στην Αθήνα.
Το 1963 και αφού έχω αποκτήσει εμπειρία από την ενασχόλησή
μου με διάφορους εργολάβους ως

τεχνίτης καλουπατζής - μπετατζής
εργάζομαι στον Κεδίκογλου, όπου
παρέμεινα για πολλά χρόνια. Στη
συνέχεια συνεργάστηκα με μεγάλες εταιρίες, όπως του Βασίλη
Μποδοσάκη, Κακαβά, Κουτέλη
ΑΕ, Χαραγκιώνη Θεόδωρου, όπως
και με την Εταιρία Λιπασμάτων Κερατσινίου.
Ήμουν εργολάβος οικοδομών
από το 1963 έως 1985. Το 1985 έγινα επιχειρηματίας αναλαμβάνοντας την ανοικοδόμηση πολυκατοικιών με το καθεστώς της αντιπαροχής της αγοράς οικοπέδων, με
μεγάλη επιτυχία.
Το 2007 στο Σαράντι συνάντησα
τον δάσκαλό μου και του εξέφρασα το παράπονό μου αλλά και την
επιθυμία μου να πραγματοποιήσω
το όνειρό μου «να μάθω γράμματα». Έτσι με τη μεσολάβησή του,
αλλά κυρίως με τη βοήθεια του
Ξηρονομαίου δασκάλου Κώστα
Νίκα, διευθυντή τότε στο Δημοτικό

σχολείο Δομβραίνας βρήκα το απολυτήριό μου στο αρχείο. Το όνειρό μου παίρνει σάρκα και οστά.
Γράφτηκα στο Γυμνάσιο Κορυδαλλού όπου φοίτησα για 2 χρόνια δίπλα σε πολύ καλούς καθηγητές
και με διευθύντρια την κ. Άννα
Μαργαρίτη.
Με δική μου πρωτοβουλία και
με προσωπική εργασία έστησα
στην ταράτσα του σχολείου σκηνικό με λουλούδια, δένδρα, προβολείς για να κάνουμε τις γιορτές. Όταν τελείωσα το Γυμνάσιο γράφτηκα στο 1 εσπερινό ΕΠΑΛ Αιγάλεω
από το οποίο αποφοίτησα με το
βαθμό 17 και από το Τεχνικό ως
εργοδηγός ΔΕ με 18,1. Συνεχίζω
στο τμήμα Οικονομικών και αποφοιτώ με απολυτήριο 17,1.
Στη συνέχεια συμμετείχα το
2018 στις πανελλήνιες εξετάσεις
και πέτυχα Πολ. Μηχανικός στο
Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης με
7.770 μόρια.

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ
Κάθε φορά που ακούω τις παρακλήσεις της Παναγίας, κάθε φορά που
βλέπω τα πλήθη των πιστών να συρρέουν για να προσκυνήσουν μία
θαυματουργή εικόνα της, κάθε φορά που βλέπω τα τάματα και τα πολύτιμα κοσμήματα κρεμασμένα σε μία εικόνα της Παναγίας, συνειδητοποιώ
πόσο ζωντανή είναι η πίστη μας. Κι αυτό φαίνεται στο πρόσωπό της. Η
μορφή της ανθρώπινης φύσης της, είναι πιο κοντινή στον άνθρωπο. Γι’
αυτό και έχει προσωποποιηθεί, άπειρες φορές. Γι’ αυτό κι έχει χίλια ονόματα, όπως: Πορταΐτισσα, Μυρτιδιώτισσα, Τριχερούσα, Γοργοεπήκοος,
Ρόδον το Αμάραντον, Κυκκώτισσα, Γιάτρισσα, Άξιον Εστί, Εκατονταπυλιανή, των Βλαχερνών, Προυσιώτισσα, Γλυκοφιλούσα και άλλα πολλά.
Ο άνθρωπος ξέρει ότι η Παναγία είναι πνεύμα άυλο, οι θαυματουργές εικόνες της όμως υπάρχουν για να την φθάνουν στα γήινα επίπεδα, στα ανθρώπινα μέτρα. Να μπορούν να την αγγίζουν, να τη φιλήσουν, να της αφιερώνουν την κάθε ελπίδα τους.
Στέκει κοντά στον άνθρωπο και καταλαβαίνει τον πόνο τους. Συμμερίζεται την αδυναμία τους και τη λιποψυχία τους, την αισθάνονται πλάι
τους. Και για κάθε μία αναφέρουν θαύματα. Άλλα γραμμένα, άλλα ψιθυ-

ρισμένα μεταξύ των πιστών, από γενιά σε γενιά, έως σήμερα. Η Παναγία
είναι μία. Οι θαυματουργές εικόνες της πολλές. Κάθε μία φορτωμένη με
ιστορία και παράδοση, με θρύλους και θαύματα, γεμάτη με την αρχή της
πίστης, το θυμίαμα της παράκλησης, τα δάκρυα της χαράς και της ευγνωμοσύνης. Την οικειότητα της προσευχής, της προσωπικής προσευχής,
αυτής που έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Η εικόνα της φθάνει στα γήινα επίπεδα, στο ύψος των ανθρώπων.
Την κοιτάνε, της μιλάνε, την αγγίζουν, την παρακαλάνε, την ευγνωμονούν, τη στολίζουν με τάματα.
Και όλα αυτά είναι χειροπιαστά. Είναι στα ανθρώπινα μέτρα. Ξέρουν
οι πιστοί ότι η Παναγία είναι πνεύμα, οι θαυματουργές εικόνες της όμως υπάρχουν, για να θυμίζουν στις στρατιές των πιστών που εναπόθεσαν σ’ αυτές, της ψυχής την αγωνία, της σάρκας τον πόνο, τις φτωχές
τους δεήσεις και τα δάκρυά τους, την ασθένειά τους, τις αμαρτίες τους,
σωμάτων και ψυχών. Για να βρουν προστασία, ίαση, έλεος, χαρά και
βοήθεια.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΥΔΗ
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λαογραφία
Oι Αμυγδαλιές στην Ξηρονομή

Η

Αμυγδαλιά είναι το πιο συμπαθητικό καρποφόρο δέντρο γιατί ανθίζει σε μια εποχή, που όλα τα δέντρα, τρομοκρατημένα απ’ τα κρύα και τις παγωνιές του χειμώνα, κρατούν καλά
κλεισμένα τα παραθυρόφυλλα
των «ματιών» τους και δεν εννοούν
να ξεμυτίσουν. Η αμυγδαλιά όμως,
ακριβώς μες στην καρδιά του χειμώνα, τότε που οι παγωνιές βρίσκονται στ’ αποκορύφωμά τους, το
Γενάρη μήνα, πες ξεγελασμένη από τις δελεαστικές «Αλκυονίδες»,
πες από λαχτάρα για ήλιο, ανοίγει
Ανθισμένες αμυγδαλιές στην Ξηρονομή (φωτό Κ.Α.Ν.)
στα γρήγορα και βιαστικά όλα τ’
άνθη της, στολίζεται σαν μια νυΗ Ξηρονομή μοιάζει την εποχή
Oι αείμνηστοι δάσκαλοι κ. Σπύφούλα.
της Άνοιξης με ζωγραφικό πίνακα. ρος Φίλης και η κ. Αφροδίτη ΧαύΤην είπαν βιαστική, τρελή, ά- Oι αμυγδαλιές την κάνουν πιο ελ- τα, στο πλαίσιο της Περιβαλλοντιμυαλη, αλόγιστη... Μα τι να γίνει! κυστική, γοητευτική όσο ποτέ. Αλ- κής Αγωγής, έφεραν τις αμυγδαΈτσι είναι αυτή και δεν αλλάζει. Συ- λάζουν την ψυχολογική μας διάθε- λιές, για να δώσουν κίνητρα στα
χνά, βέβαια, πληρώνει πολύ ακρι- ση, μια ελπίδα γεννιέται μέσα μας. παιδιά, να τα ευαισθητοποιήσουν,
βά τούτη τη
Μεθοκοπούν τη ώστε να αγαπήσουν και να καλΤου ΚΩΝ/ΝΟΥ Α. ΝΙΚΑ
«βιασύνη» της.
γαλήνη της φύ- λιεργήσουν δένδρα στα σπίτια
Δασκάλου
Πέφτουν πάνω
σης με τις εξαί- τους. Διαμόρφωσαν φυτώριο στην
της τα χιόνια, τη σκεπάζουν, μαραί- σιες, ευωδιαστές μοσχοβολιές.
αυλή του σχολείου και έδιναν τόσα
νουν και καίνε τ’ άνθη της. ΦέρΗ Ξηρονομή υπέφερε από το νε- δέντρα, όση έκταση κήπου είχαν
νουν και την ίδια σε μεγάλο κίνδυ- ρό, αλλά η αμυγδαλιά είναι ένα στα σπίτια τους, για να τα φυτένο. Μα, είπαμε... O καθένας με ανθεκτικό δέντρο, που αντέχει στο ψουν. Το δέντρο αυτό ήταν ανθετους τρόπους και τις συνήθειές του. νερό γιατί οι ρίζες της διεισδύουν κτικό, αντοχής, που δύσκολα σήΠολλές αμυγδαλιές έχει το χω- και απλώνονται σε μεγάλο βάθος, μερα το βρίσκεις. Τέτοιες αμυγδαριό μας, άλλες διάσπαρτες φυτεμέ- αξιοποιώντας και τα τελευταία ίχνη λιές είχε κάθε σπίτι, για διατροφή.
νες και άλλες σε διάταξη.
νερού και τα θρεπτικά στοιχεία.
Σήμερα, τέτοιες παλιές αμυγδα-

Από την
Ξηρονομή γε!!
που... έφυ

Αποκριές
στην Ξηρονομή:
14 Μαρτίου 1957.
Στη φωτογραφία
εικονίζονται
από αριστερά:
Κων/να Ντορά,
Νότα Μίχα,
Σταθούλα Σκαλή,
Κων/να Φίλη,
Κατίνα Κυριάκου
Αδάμ, Ασημίνα
Ν. Σκαλή
(φωτό Κων/νας
Ντόρα)

λιές, είναι είδος προς εξαφάνιση,
όπως του Άγγελου Κυριάκου, του
Αγγελή Φίλη, του «Κουμπούρα»,
του Ευάγγελου Σπύρου.
Κατά τη διάρκεια του 1970 πολλοί ασχολήθηκαν επαγγελματικά
γιατί ήταν ένα καλό εισόδημα μετά
την ελιά: ο Μιχάλης Αδάμ, ο Ιωάννης Μ. Θεοδωρής, ο Στέλιος Μαύρος, ο Γεώργιος Αραπάκης, με τις
ποικιλίες που ταιριάζουν στον τόπο
μας την «Texas» την «Truito» και
την ελληνική ανθεκτική του «Ρέτσου».
Πολλοί μελισσοκόμοι έφερναν
τα μελίσσια τους για να ξεχειμωνιάσουν στην Ξηρονομή. Στους αμυγδαλεώνες οι μέλισσες εύρισκαν
τροφή και αυτές με τη σειρά τους
το ανταπέδιδαν με τη διαδικασία
της γονιμοποίησης, την επικονίαση.
Παιδιά, μικροί παίζαμε και στοιχηματίζαμε για το ποια αμυγδαλιά
του χωριού θ’ ανθίσει πρώτη, αυτή
του Ηλία Κακάτση ή του Στυλιανού
Θεοδωρή. Περισσότερο μας ενδιέφερε πότε θα σχηματιστούν τα
«τσάγαλα» για να τα δοκιμάσουμε
ή ακόμα και να χορτάσουμε.
O Γεώργιος Δροσίνης έγραψε το
τραγούδι του Πολέμου το «Ετίναξε
την ανθισμένη αμυγδαλιά». Το έγραψε για μια ξαδέλφη του, που όταν άνοιξε το παράθυρο να μπει
φως και την είδε στον κήπο, να κάθεται κάτω από το ανθισμένο δέντρο. Κι αυτός μόλις είχε γυρίσει από τη Γερμανία καλλιεργημένος,
νέος, όμορφος, «Δάντης» της εποχής.
Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά
με τα χεράκια της
κι εγέμισ’ από άνθη η πλάτη
η αγκαλιά και τα μαλλάκια της.
Κι εγέμισ’ από άνθη.
Αχ, σαν την είδα χιονισμένη την τρελή
γλυκά τη φίλησα
της τίναξα όλα τ’ άνθη από την κεφαλή
κι έτσι της μίλησα.
Μελοποιήθηκε από κάποιο ράπτη από το Άργος κατά τη διάρκεια
της επιστράτευσης, όταν η Βουλγαρία είχε καταλάβει περιοχές στα
Βαλκάνια και κάθε στρατιώτης σιγοτραγουδούσε την όμορφη αυτή
καντάδα.
Σ.Σ.: Τις πληροφορίες για τους
αείμνηστους δασκάλους μου, τις
ανέφεραν ο κ. Μαρίνος Κυριάκου και ο κ. Δημήτριος Σπύρου.
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αναδρομές
Βηματίζοντας στην ιστορία του χωριού μας
Συνεχίζοντας και σ’ αυτό το φύλλο βρίσκουμε τη μνήμη και βηματίζουμε ξανά στην ιστορία του χωριού μας, Γράφει η ΒΑΣΩ ΔΗΜ. ΦΙΛΗ
κοιτώντας κατάματα τις χαρές και τις λύπες του, αρχικά μέσα από την καταγραφή τους στην εφημερίδα του
Συλλόγου μας «Ξηρονομή» και στη συνέχεια από κάθε θύμηση των συγχωριανών μας, που θα θελήσουν να μας την γνωστοποιήσουν.
Ανασταίνουμε το παρελθόν παραθέτοντας ψηφίδες του, επειδή αυτό «επιστρέφει μόνο αν και όταν του το ζητήσουμε» στοχεύοντας
στην κινητοποίηση της συλλογικής συνείδησης, είτε με τη διδακτική της εμπέδωση, ως εφαλτηρίου για αναγεννήσεις ή με τη νοσταλγική
ή την απλά ψυχαγωγική εκδοχή της. Η παρουσίαση γίνεται ανά μήνα.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1919: Ήταν Γενάρης του 1919. Δύο Ελληνικές Μεραρχίες που
συμμετείχαν στο «συμμαχικό» εκστρατευτικό σώμα στην Ουκρανία βρίσκονταν εν
πλώ, προς τα Δαρδανέλια και το Βόσπορο… Πολλοί ήταν οι Κρητικοί ανάμεσα στους
στρατιώτες των δύο Μεραρχιών. Κι ανάμεσά τους ένας παπάς, ο παπα-Λευτέρης
Νουφράκης, απ’ το χωριό Αλώνες Ρεθύμνου… Ετούτος ο τρικυμιώδης (όπως τον
περιγράφει ο πολεμικός ανταποκριτής Κώστας Μισαηλίδης) Κρητικός παπάς, που
άλλαζε με θαυμαστή ευκολία στα χέρια του τ’ όπλο με το Ευαγγέλιο, ανήσυχος όλο
το βράδυ δεν μπόρεσε να κοιμηθεί. Μια παράτολμη ιδέα του ‘χε σφηνωθεί στο νου
του. «Να μπούμε να λειτουργήσουμε στην Αγιά Σοφιά...» Την εμπιστεύτηκε αποβραδίς σε τέσσερεις αξιωματικούς, μα ‘κείνοι φοβούμενοι τους ανωτέρους αλλά
και τους αλλόθρησκους, που’χαν μετατρέψει την Αγιά Σοφιά σε τζαμί, αρνήθηκαν...
«– Α δε ‘ρθείτε σεις, θα πάω αμοναχός μου. Μόνο έναν ψάλτη θέλω. Εσύ
Κωνσταντίνε Λιαρομάτη, θα μου κάνεις τον ψάλτη;...» Τελικά οι τέσσερεις αξιωματικοί (Ταξίαρχος Φραντζής, Ταγματάρχης Λιαρομάτης, Λοχαγός Σταματίου,
Υπολοχαγός Νικολάου) συμφώνησαν να τον συνοδεύσουν στο παράτολμο και
πρωτάκουστο εγχείρημα του... Ανατριχιαστική η περιγραφή του Κοινωνιολόγου –
Ερευνητή Άρη Κουτάκη στο φύλλο μας 59, στο πώς ξεκίνησε η λειτουργία αυτή
στην Αγία Σοφία και πώς τέλειωσε, 466 χρόνια μετά την Άλωση… Κι όμως, ένα ανέλπιστο όνειρο δεκάδων γενεών Ελλήνων, ένας παράτολμος, φλογερός Κρητικός παπάς, ένας θρυλικός παπάς, το ’κανε πραγματικότητα... 100 χρόνια σήμερα από τον
Γενάρη αυτής της απίστευτης Λειτουργίας στην Αγία Σοφία… Υποκλινόμαστε
ταπεινά σ’ αυτόν τον Κρητικό παπά, που η γενναία του πράξη, ξεπέρασε να
όρια του θρύλου…..
13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1952: Από τα πρακτικά συνεδριάσεως ως Κ.Σ., προκύπτει ότι
«Το Κοινοτικό Συμβούλιο εκδίδει αγορανομικήν διάταξιν δια της οποίας καθορίζεται
«το Νταρδίστι» απαγορευμένη ζώνη δια την είσοδον και βοσκήν, ποιμνίων, προς
προστασίαν της δενδροφυτεύσεως. Δέον να καθορισθούν αι προϋποθέσεις υπό τας
οποίας θα επιτρέπεται η βοσκή οικόσιτων και αροτριόντων ζώων δεδεμένων και επιτηρουμένων υπό των ιδιοκτητών».
22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1998: Ο χαμός του αγαπητού και πρόθυμου σε θυσίες Γιαννούλη Δημ. Ζωγράφου λύπησε βαθιά τους συγχωριανούς μας. Το συνεχές ενδιαφέρον του για τα κοινά και το καλό του χωριού μας δεν θα ξεχαστούν, αφού υπήρξε
ιδρυτικό μέλος και Γεν. Γραμματέας του πρώτου εκλεγέντος Δ.Σ. του Συλλόγου των
Ξηρονομαίων.
24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1999: Μετά την επισκευή του γηπέδου της Ξηρονομής, πραγματοποιήθηκε ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ ΘΥΕΛΛΑΣ Ξηρονομής και ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ, με αποτέλεσμα 3 - 2 και τα τέρματα σημείωσαν οι Αν. Καλοζούμης (1) και Γ.
Πελέκης (2).
1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1996: Ξαφνικά έφυγε για την αιωνιότητα ο συγχωριανός μας Σεραφείμ Δημ. Σπύρου, καλός, τίμιος άνθρωπος, άξιος οικογενειάρχης, αφήνοντας σε
όλους μας δυσαναπλήρωτο κενό.
11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1920: Απεβίωσε από γρίπη, στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, ο συμπατριώτης μας Λουκάς Σπύρος του Λουκά.
14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999: Το Τοπικό Συμβούλιο Ξηρονομής, επί Προεδρίας
Κων/νου Νίκα και μελών των Ελ. Φίλη, Επ. Σπύρου, Κων. Σκαλή και Λ. Μαρούγκα «επί τη συμπληρώσει εικοσαετίας από της ιδρύσεως του Συλλόγου Ξηρονομαίων (1979 - 1999), τιμά τον Σύλλογο των Ξηρονομαίων, εκφράζοντας τα ευγνώμονα
συναισθήματα όλων των συμπατριωτών μας, της Ξηρονομής. Δι’ όσα εποίησε υπέρ
φιλτάτης Ξηρονομής, από της ιδρύσεώς του μέχρι σήμερον μετ’ ευγνωμοσύνης και
ευχής δια συνέχισιν και εις το μέλλον της αγαθής προς τον τόπον προσφοράς του».
14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999: Πανηγυρική ―λόγω της συμπλήρωσης 20 χρόνων από
την ίδρυση του Συλλόγου μας― υπήρξε η ετήσια συνεστίαση που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο δημοτικής παράδοσης «Aγρίμια». Στην ομιλία του ο τότε πρόεδρος του
Συλλόγου Αθαν. Καλοζούμης, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Στο διάστημα αυτό της
20ετίας ο Σύλλογος με εθελοντική προσφορά εργασίας και επιστημονικών γνώσεων
μελών μας υπήρξε αρωγός προς την Κοινότητα, εις πλείστα κοινωφελή ζητήματα και

έργα που αναφέρω συνοπτικά, όπως η υδροδότηση από τον Μόρνο, το νέο Μνημείο
των πεσόντων εις τους αγώνες του Έθνους, το νέο κοινοτικό κατάστημα, την αρχική επέκταση της κεντρικής πλατείας προς την πλευρά οικίας Μίχα, τη διαμόρφωση της
πλατείας της Εκκλησίας, τη θέρμανση του Ναού και του Σχολείου, τον φωτισμό του
χωριού, δενδροφυτεύσεις κ.λπ. Κυρίως, όμως, με πολιτιστικές και μορφωτικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι διαλέξεις, θεατρικές παραστάσεις, διδασκαλία δημοτικών χορών, αναβίωση παραδοσιακών εθίμων των Απόκρεω, μορφωτικές εκδρομές σε ιστορικούς χώρους της πατρίδας μας, με αποκορύφωμα την έκδοση τριμηνιαίας εφημερίδας μορφωτικού περιεχομένου, που συντηρεί και προβάλλει τις ελληνοχριστιανικές
παραδόσεις».
3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005: «Το έθιμο της Αποκριάς εορτάστηκε και φέτος κατά τον πατροπαράδοτο παραδοσιακό τρόπο. Ο Χορευτικός Όμιλος Ξηρονομής και λίγοι τη φορά
αυτή μεταμφιεσμένοι ξεκινήσαμε για την γυροβολιά στους δρόμους του χωριού με
τον Κώστα Ράπτη στο κλαρίνο και τον Νίκο Αδάμ στο τύμπανο. Τα σοκάκια του χωριού αχολογήσανε από ήχους χαράς, που ξαφνιάσανε την μόνιμη στις χειμωνιάτικες
ημέρες μοναξιά. Στην κεντρική πλατεία μαζεύτηκαν οι συγχωριανοί, οι φίλοι της Ξηρονομής, επισκέπτες του τριήμερου και οι Δημοτικές Αρχές. Ο πρόεδρος του Συλλόγου προλογίζοντας την εκδήλωση αναφέρθηκε σ’ αυτούς που παλιά πρωτοστατούσαν στο έθιμο: τον Χριστόφορο Κακάτση, τους αδελφούς Καφετζόπουλους που
αναπαρίσταναν την καμήλα, τον Χαραλ. Πανταζή κ.ά καθώς και στην αναβίωση του
εθίμου από τον επίτιμο πρόεδρο Κλέαρχο Σπύρου από το 1979 και μετέπειτα».
Φύλλο 22ο, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 1997: Με ανοιχτή επιστολή του ο Λουκάς Γ. Κυριάκου, Γεν. Γραμματέας τότε του Συλλόγου των Ξηρονομαίων, εκφράζει
τις σκέψεις του ―με πολύ συναίσθημα― για την αναγκαιότητα πλαισίωσης και ενεργής συμμετοχής των νέων στο Σύλλογό μας.
30 ΜΑΡΤΙΟΥ 1979: 40 χρόνια πριν, υπογράφεται η 1η επιστολή του 1ου Δ/Σ του
Συλλόγου μας από τους Κ. Κόλλια - Νικολαΐδη και Γιαννούλη Ζωγράφο που απευθύνεται προς τους Ξηρονομαίους, στην οποία τους γνωστοποιούν την ίδρυση του
Συλλόγου των Ξηρονομαίων, με τους σκοπούς και τους στόχους του.
Άρθρο 2ο: Σκοπός του Συλλόγου είναι: α) η συναδέλφωση των μελών, η μεταξύ
τους συνεργασία σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς, β) η ανάπτυξη πνεύματος
κοινωνικής αλληλεγγύης και αλληλοβοηθείας για την υποστήριξη ατομικών και ομαδικών συμφερόντων τους, γ) η έκδοση και κυκλοφορία δικής τους εφημερίδας (οργάνου του Συλλόγου) για την ενίσχυση και προώθηση των σκοπών του Συλλόγου, δ)
η αποκατάσταση στενής και πραγματικής συνεργασίας με την Κοινότητα Ξηρονομής
και τις άλλες Κοινότητες της Βοιωτίας και ιδιαίτερα με τους τοπικούς παράγοντες κάθε
κοινότητας, όπως Κοινοτάρχες, Ιερείς, Δασκάλους, τοπικούς Συλλόγους κ.λπ., για την
από κοινού αντιμετώπιση και προαγωγή των προβλημάτων που αφορούν κάθε κοινότητα στην ανύψωση και βελτίωση του πνευματικού και βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της ή τη δημιουργία κοινωφελών έργων, χωρίς να καταργείται με τον τρόπο
αυτό η δικαιοδοσία τους, αλλά αντίθετα να συμπληρώνεται, με τη βοήθεια του Συλλόγου το έργο τους, ε) η διοργάνωση εκδρομών και συνεστιάσεων για την αναψυχή
των μελών του Συλλόγου και στενότερη σύσφιξη στις μεταξύ τους σχέσεις, στ) η προαγωγή του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του Συλλόγου και των
κατοίκων του χωριού Ξηρονομής Θηβών, δια της διοργανώσεως διαλέξεων, δημιουργίας βιβλιοθήκης στην Αθήνα ή το χωριό, τη συγκέντρωση και αξιοποίηση λαογραφικού υλικού που αφορά το χωριό και την γύρω περιοχή, της διοργανώσεως μουσικών, χορευτικών και θεατρικών εκδηλώσεων και παραστάσεων και την αναβίωση
παλαιών λαϊκών εθίμων και ζ) η απόκτηση και λειτουργία με δαπάνη του Συλλόγου
πολιτιστικού ή πνευματικού κέντρου στην Ξηρονομή.
Το πρώτο Δ.Σ. συγκροτήθηκε με την ακόλουθη σύνθεση, μέχρι να εγκριθεί το καταστατικό από το Πρωτοδικείο και να διενεργηθούν Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη τακτικής Διοίκησης:
Πρόεδρος: Κώστας Κόλλιας - Νικολαΐδης, Αντιπρόεδρος: Σπύρος Σπύρου,
Γενικός Γραμματέας: Γιαννούλης Ζωγράφος, Ταμίας: Γεώργιος Μπλάνος, Μέλη: Κλέαρχος Σπύρου, Δημήτριος Καμούτσης, Θάλεια Παπαταξιάρχη, Χαράλαμπος Πανταζής και Νικόλαος Πανταζής.
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κοινωνικά
Για δημοσίευση κοινωνικών: γάμων, γεννήσεων, βαπτίσεων,
θανάτων, νέων φοιτητών, νέων επιστημόνων, καθώς και των τυχόν φωτογραφιών τους, παρακαλούμε απευθυνθείτε στους
κ.κ. Κων/νο Νίκα, τηλ.: 22640-41269, 6977975281, Βάσω Φίλη,
τηλ.: 210-9959522, 6972831630 και Αμαλία Παπαθωμά, τηλ.:
210-9345047, 6974862488.
Είναι άδικο να χρεώνεται αδιαφορία ή κακή σκοπιμότητα
στο Σύλλογο, όταν δεν υπάρχει ενημέρωση.
Από τη Συντακτική Επιτροπή

Γεννήσεις
― Η Λυδία Βρυτιά του Στέφανου και της Αγλαΐας Ράικου,
εγγονή της Αγγελικής Χαρ. Μακρή και ο σύζυγός της Όλιβερ
Μιχαλάκης απέκτησαν υιό.
― Η Ναυσικά του Κώστα Φρίμα και της Κατερίνας Πασχαλίδου εγγονή της Φούλας Χαραλ.
Μακρή και ο σύζυγός της Κώστας Κωστόπουλος απέκτησαν
θυγατέρα, το δεύτερο τέκνο τους.
― Ο Νικόλαος Πετρόλιας
και η Γεωργία Πανταζή του Αναστασίου και της Στεφανίας απέκτησαν αγοράκι.
Καλορίζικα τα νεογέννητα.

Έφυγαν
από κοντά μας

― Η Ευαγγελία Ντάμκα του
Επαμεινώνδα καταλιπούσα την
κόρη της Μαρία.
― Η Σωτηρία Σπύρου - Γαζώνη καταλιπούσα τον άνδρα
της Θεόδωρο και τα παιδιά της
Ιωάννη και Ναυσικά.
― Η Αικατερίνη Δήμου του
Αθανασίου καταλιπούσα τις κόρες της Δήμητρα και Γεωργία.
― Η Γιαννούλα Κεφαλά του
Αναστασίου καταλιπούσα τις κόρες της Μαίρη και Γεωργία.
― Η Γεωργία Ξύδη καταλιπούσα το σύζυγό της Βασίλειο και
τις κόρες της Μαρία και Αντωνία.
Ευχόμαστε ο Θεός ν’ αναπαύει
τις ψυχές τους, σε τόπο δικαίων.

Νέοι επιτυχόντες

― Η Ανδρομάχη Παυλοπούλου, κόρη Χαραλάμπους
Μελισσάρη και Γεωργίας Ευθυμίου Κυριάκου καταλιπούσα το σύζυγό της Χαράλαμπο και τον υιό
της Αριστοτέλη.
― Η Αθηνούλα Αλεξάνδρου, θυγατέρα Παναή Παπανικολάου και Μαργαρίτας Παπαλάμπρου, καταλιπούσα τον υιό
της Κωσταντίνο.
― Η Χαραλαμπία - Χάρη
Καραμπογιά του Αθανασίου και
της Αγαθούλας Παπαλάμπρου
καταλιπούσα την αδελφή της Λέλα Φίλου - Καραμπογιά.

― Ο Οδυσσέας Μπακατσέλος του Θεόδωρου και της Αργυρώς Σίννη, εγγονός Σταματίου
Σίννη πέρασε στη Στρατιωτική
Σχολή Ευελπίδων.
Καλές σπουδές και εις ανώτερα.

Ευχαριστήρια
Ο Σύλλογος των Ξηρονομαίων ευχαριστεί τον Παναγιώτη
Π. Μικέλη για την προσφορά των δώρων που κάνει στο Σύλλογο κάθε χρόνο στις εκδηλώσεις μας. Επίσης τον Γεώργιο Β. Κεφαλά ηλεκτρολόγο του χωριού μας για τις υπηρεσίες που διαχρονικά προσφέρει αφιλοκερδώς στο Σύλλογό μας.
Κ.Α. Νίκας

Δωρεά
Ο κ. Τριαντάφυλλος Κόχυλας προσέφερε τον Οκτώβριο
2018 200 ευρώ στο Σύλλογο Γυναικών Ξηρονομής στη μνήμη
της συζύγου του Στέλλας Καφετζοπούλου, τον οποίο και ευχαριστούμε.
Η Συντακτική Επιτροπή

• Ο Σύλλογος Γυναικών Δομβραίνας δια της προέδρου
Κλειούς Αναδιώτη
• Η Κλειώ Αναδιώτη πρόεδρος Συλλόγου Γυναικών
Δομβραίνας
• Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Άσκρης «ο Ησίοδος»
δια του προέδρου Ιωάννη Πέππα
• Ο Ιωάννης Πέππας, πρόεδρος Ησιόδου Άσκρης
• Η Ελένη Σταμάτη - Μπίμπα της «Φωνής της Άσκρης»
• Ο Αναστάσιος Καμούτσης αντιδήμαρχος Π.Ε. Θίσβης
• Ο Σπύρος Κουτσούρης πρόεδρος ΣΑΦΕ Ελλοπίας
• Ο Στέργιος Σιαπάτης πρόεδρος Τ/Σ Ελλοπίας
• Η Μαρία Μαρίνη - Τζίτζη
• Η Αφροδίτη Μελισσάρη - Δούνη
• Ο Λάμπρος Ρόδης, πρόεδρος Δ.Σ. Ορχομενού
και η Φανή Πανταζή στη μνήμη Μπάμπη Πανταζή
• Ο Γεώργιος Χρήστου Λουκάς
• Ο Κωσταντίνος Στάμου στη μνήμη παπα-Αναστάση Νίκα
• Η Μαριγούλα Χ. Μακρή στη μνήμη Στέλλας Ι. Νόκα
βαπτιστήρας Γ. Θεοδωρή-Μπαμπούλα
• Η Μαριγούλα Χαρ. Μακρή στη μνήμη
Ανδρομάχης Παυλοπούλου
• Ο Ευθύμιος Γ. Κεφαλάς στη μνήμη Τάσου και
Γιαννούλας Κεφαλά
• Η Λέλα Αθ. Καραμπογιά στη μνήμη της αδελφής της
Χαραλαμπίας (Χάρης)
• Η Λέλα Αθ. Καραμπογιά στη μνήμη της εξαδέλφης της
Αθηνούλας Παπανικολάου
• Ο ομογενής από Ολλανδία Νικόλαος Γκίκας στη μνήμη
της εξαδέλφης του Αθηνούλας Παπανικολάου
• Οι αδελφές Μαριγούλα και Φούλα Χαρ. Μακρή
στη μνήμη Αθηνούλας Παπανικολάου
• Η Λέλα Αθ. Καραμπογιά στη μνήμη της εξαδέλφης της
Τριανταφυλλιάς Χρ. Μακρή
• Η Λέλα Αθ. Καραμπογιά στη μνήμη της εξαδέλφης της
Φωτεινής Χρ. Μακρή
• Ο ομογενής από τη Θίσβη Τάσος Σερ. Μίχας
στη μνήμη Χάρης Αθ. Καραμπογιά
• Ο ομογενής από τη Θίσβη Τάσος Σερ. Μίχας στη μνήμη
της αδελφής του Μαρίας
• Ο Σταμάτης Αραπάκης του Ευαγγέλου από Ελλοπία
• Η Σταυρούλα Πικάση από Ευαγγελίστρια
• Ο Ιωάννης Κυρίκος Αρχιτέκτων Μηχανικός
• Ο Δημήτριος Σπύρου στη μνήμη του πατέρα του
Στυλιανού Σπύρου
• Ο Γεώργιος Δρίτσας από Θεσπιές, αναγνώστης
• Η Ζαχαρούλα Ευθ. Κυριάκου στη μνήμη του
συζυγου της Ευθυμίου
• Ο Δημήτριος Σύρος του Αλέξη από Ελλοπία
• Ο Μάρκος Κεφαλάς
• Ο Άγγελος Ι. Μακρής
• Η Μαρία Χρ. Μακρή - Καλόγρηα
• Ο Γεώργιος Μακρής στη μνήμη του πατέρα του Αγγελή
• Η Χριστίνα Γ. Μακρή - Δημητριάδου στη μνήμη του
συζύγου της Ευάγγελου
• Ο Χριστάκης Ευαγγέλου Σπύρου
• Ο Κωσταντίνος Αναδιώτης του Γεωργίου
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