
Καλή Φωτιά στον Ορχομενό! 
το έθιμο συνεχίζεται… 

 

Κάθε γειτονιά είχε τη δική της καλή φωτιά… κι ο συναγωνισμός για το ποια ήταν 
μεγαλύτερη «σκληρός»…  

Από μέρες γυρνούσαμε στα χωράφια, συνήθως η λάσπη έφτανε στο γόνατο, και 
μαζεύαμε βαμπακιές κι ότι άλλο καιγόταν… τα φορτώναμε σε αυτοσχέδια «φορεία» ή 
σε κάρα (αργότερα υπήρχαν τρακτέρ με πλατφόρμες) και  γυρνούσαμε θριαμβευτές στη 
γειτονιά μας και με τις μανάδες μας να ωρύονται για τη λασπουριά που 
κουβαλούσαμε… 

Το βράδυ δεν έλειπε κανείς… ακόμα και οι άρρωστοι θα πέρναγαν έστω και για λίγο 
από τη φωτιά… σημείο συνάντησης και αυθόρμητου κεφιού… οι εποχές φτωχές αλλά 
όλο και κάτι βρισκόταν σε κάθε σπίτι που μοιραζόταν με όλους τους γείτονες… και 
φυσικά σε πρώτη θέση το κρασί… τα μασκαρέματα με ότι υπήρχε στο σπίτι… 

Οι νεότεροι ή όσοι πίστευαν πως άντεχαν, πηδούσαν πάνω από τη φωτιά ενώ ο χορός 
και τα αποκριάτικα «αλμυρά» τραγούδια έδιναν και έπαιρναν… 

Τα πονηρά πειράγματα, χωρίς να παρεξηγείται κανένας, στην πρώτη γραμμή… 

       Έτσι γιόρταζαν κάποτε στα χωριά μας  τις μέρες της αποκριάς. Σήμερα οι 

Δημοτικές Αρχές και τοπικοί σύλλογοι συνήθως, προσπαθούν να το διατηρήσουν… 

 



       Το βράδυ του Σαββάτου 5 Μαρτίου στην πλατεία Ευαγγελιστή Λουκά 

Ορχομενού, το έθιμο συνεχίστηκε για μία ακόμη χρονιά, με διοργανωτή τον Δήμο 
Ορχομενού και συμμετοχές σχεδόν από όλους τους συλλόγους της πόλης. 

       Από νωρίς το 

απόγευμα μασκαρεμένα 
μέλη των τοπικών 
συλλόγων γυρνούσαν 
στις κεντρικές γειτονιές 
και τα μαγαζιά του 
Ορχομενού, φιλεύοντας 
κεράσματα που είχαν 
φτιάξει αλλά κυρίως 
δίνοντας αυτή την, από 

περασμένες εποχές, νότα του αυθόρμητου κεφιού. 

       Λίγο πριν τις 8 το βράδυ οι μασκαρεμένοι άρχισαν να καταφτάνουν 

χορεύοντας στο σημείο συνάντησης στην πλατεία Ευαγγελιστή Λουκά, ενώ η 
χαρούμενη μουσική και η τσίκνα από τις ψησταριές που είχε στήσει η Δημοτική 
Αρχή γέμιζαν τον νυχτερινό ουρανό. 

       Ο Δήμαρχος Ορχομενού και πρόεδρος 

της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας κ. Λουκάς 
Υπερήφανος άναψε τη φωτιά και αφού τον 
κάλεσε στο μικρόφωνο εκ μέρους της 
εθελοντικής ομάδας του Πολιτιστικού 
Κέντρου Ιωάννα Παναγιωτίδη, ευχαρίστησε 
όλους για την παρουσία τους και τη στήριξη 
τους στην προσπάθεια του Δήμου και 
ευχήθηκε καλές απόκριες, καλή υγεία, 
εξέφρασε την επιθυμία του να έρθουν 
καλύτερες μέρες και τέλειωσε με την ευχή που έχουμε όλοι ανάγκη «Καλή 
Διασκέδαση!». 

       Αμέσως ο Αθλητικός Σύλλογος «Μινύες» ξεκίνησε το χορευτικό πρόγραμμα με 

λάτιν χορούς. Στη συνέχεια ο Λαογραφικός Όμιλος Ορχομενού, με ομοιόμορφη 
χαρούμενη ενδυμασία, χόρεψε παραδοσιακά αποκριάτικα τραγούδια. Τη σκυτάλη 
πήρε ο Σύλλογος «Άσκηση-Ψυχαγωγία-Υγεία» που τα μασκαρεμένα μέλη του 



χόρεψαν επίσης κεφάτους 
αποκριάτικους χορούς. Τέλος όλοι οι 
παραπάνω καθώς και μέλη του 
Συλλόγου «Οιπότες του Θεάτρου» που 
είχαν μεταμφιεστεί σε «αργατιά» από 
τις δεκαετίες ΄50-΄60, μασκαρεμένα 
μέλη του Πολιτιστικού και 
Παραδοσιακού Συλλόγου Ορχομενού 
και της «Καλλιτεχνικής Πορείας» 
Ορχομενού αλλά και πολλοί από τους 
θεατές μασκαρεμένοι και μη, 

επιδόθηκαν σε χορούς με σύγχρονους και παραδοσιακούς σκοπούς, ενώ 
ταυτόχρονα η ψησταριά του Δήμου δεν προλάβαινε να μοιράζει σουβλάκια και 
κρασί! 

       Αξίζει να σημειωθεί και να 

επαινεθούν για την βοήθειά τους 
στην προσπάθεια αυτή, εκτός από 
τον Δήμο Ορχομενού, και οι 
σύλλογοι:  
● Πολιτιστικός και παραδοσιακός,  
● Λαογραφικός Όμιλος,  
● Αθλητικός «Μινύες»,  
● «Άσκηση-Ψυχαγωγία-Υγεία»,  
● «Οιπότες του Θεάτρου»,  
● «Καλλιτεχνική Πορεία»,  
● Ένωση Εμπόρων Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών αλλά και η  
● Ομάδα του Πολιτιστικού Κέντρου 
Ορχομενού. 

Χορηγοί της βραδιάς:  
● Ιωάννης Κομπότης (εκκοκκιστήρια 
βάμβακος) και  
● Λουκάς Βασίλης (ηλεκτρολογικό 
υλικό). 

Παρόντες στη γιορτή, εκτός από τον Δήμαρχο με τη σύζυγό του Ευγενία και το 
πλήθος των δημοτών, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιάννης Ταγκαλέγκας, ο 



πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού Λάμπρος Ρόδης, οι Αντιδήμαρχοι 
Γιάννης Νταβαλούμης και Λουκάς Μέτας, η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος 
Βαρβάρα Σκαγιάκου, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γιάννης Κόκκινος και Νεκτάριος 
Τσάπρας, οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων Ορχομενού, Ακραιφνίου και 
Παύλου Βασίλης Τάγκαλης, Αλέξανδρος Βασιλείου και Ηρακλής Ντουφεξής, ο 
πρώην πρόεδρος του Δ.Σ. Ορχομενού Παναγιώτης Υπερήφανος, ο ειδικός 
συνεργάτης του Δημάρχου Γιάννης Πάνου και ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου 
του ΣΕΓΑΣ Μπάμπης Ζαννιάς. 

Και του Χρόνου! 
Γραφείο Τύπου Δήμου Ορχομενού 

 

 
 
 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθλητικός Σύλλογος «Μινύες» 

Σύλλογος «Άσκηση-Ψυχαγωγία-Υγεία» 

Λαογραφικός Όμιλος Ορχομενού 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

«Οιπότες του Θεάτρου» 


