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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Αριθ. 3/14-03-2019 πρακτικό
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2019 : «Περί ανακήρυξης της Τ.Κ. Αγ. Θωμά ως Μαρτυρικού Χωριού».
Σήμερα, στις 14 του μήνα Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7.00 μ.μ., το
Δημοτικό Συμβούλιο Τανάγρας, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα
Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του
Δήμου, στο Σχηματάρι, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. 3932/7-3-2019 πρόσκληση του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουρουτού Μιχαήλ, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον
Δήμαρχο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Η πρόσκληση αυτή
επιδόθηκε και στους Προέδρους της Δημοτικής Κοινότητας Σχηματαρίου, της Δημοτικής
Κοινότητας Οινοφύτων, της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Θωμά, της Τοπικής Κοινότητας
Κλειδίου, της Τοπικής Κοινότητας Άρματος, της Τοπικής Κοινότητας Ασωπίας, της Τοπικής
Κοινότητας Καλλιθέας, της Τοπικής Κοινότητας Πύλης, της Τοπικής Κοινότητας Σκούρτων
και της Τοπικής Κοινότητας Τανάγρας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 8 του Ν.
3852/2010. Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, επιδόθηκε στον εκπρόσωπο της Τοπικής
Κοινότητας Δάφνης και στον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Στεφάνης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών
Συμβούλων, ήταν παρόντες είκοσι τρις (23) Δημοτικοί Σύμβουλοι και έξι (6) από τους
Προέδρους- Αντιπροέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, και ως εξής:
1.Σταμάτης Σπυρίδων

1. Καμπιώτου-Λιάπη
Γεωργία

1. Ρόκας Αντώνιος-Τ.Κ.Δάφνη

2. Γκίνης Ιωάννης

2. Αναστασίου
Κωνσταντίνος

2. Καμινιώτης Ιωάννης Δ.Κ. Οινοφύτων

3. Βουγέσης Γεώργιος

3. Κατσέλης Χρήστος

3.Καφούνης Γεώργιος-Τ.Κ. Καλλιθέας

4 Σαμουρέλης Χρήστος

4. Πέτρου Νικόλαος

4.Αντωνίου Λάμπρος Δ.Κ. Σχηματαρίου

5 Δημητρίου Ηλίας

5.Δαύρης Γεώργιος Τ.Κ. Άρματος

6.Ανυφαντής Αλέξανδρος

6. Μπελεγράτης Αντώνιος

7.Κουρουτός Μιχαήλ
8.Χαρίσης Ξενοφώντας
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9.Χρήστου Γεώργιος
10.Ζαφειροπούλου - Στουραΐτη
Ελένη
11.Νίκα-Κοτσίφη Μαρία
12.Αναστασίου Ιωάννης
13.Παπαθανασίου-Λαψάνης
Κων/νος
14.Πέτρου Χρήστος
15. Δριχούτης Διομήδης
16. Κανέλλος Αντώνιος
17.Σφυρίδη Ευαγγελία
18.Κακάλια Ευαγγελία
19.Κόκκαλης Γεώργιος
20..Βρατσιώτης Νικόλαος
21. Στρατή-Πινήτα Ευγενία
22. Μαυράκης Λάζαρος

23. Θεοδώρου Δημοσθένης
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Τανάγρας κ. Βασίλειος Περγάλιας.
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Αδάμ Ιωάννης, για την
τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 του Δ.Κ.Κ., ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενος το 22o θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το
λόγο στη δασκάλα και συγγραφέα κα Γεωργία Βουγέση, η οποία ανέφερε τα εξής:
«Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να παραστώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, και να εισηγηθώ
το ανωτέρω θέμα.
Τον Ιούλιο συμπληρώνονται 75 χρόνια από την αποφράδα εκείνη ημέρα, που ο Άγιος
Θωμάς, βορά της Ναζιστικής θηριωδίας, παραδόθηκε στις φλόγες, για δύο συνεχείς ημέρες.
Αναλαμβάνω την πρωτοβουλία να υποβάλλω αίτημα αναγνώρισης του Αγίου Θωμά ως
«Μαρτυρικό Χωριό», δεδομένου ότι ο χαρακτηρισμός αυτός είναι παγιωμένος στη συλλογική
συνείδηση της κοινωνίας. Την πρωτοβουλία αυτή την ανέλαβα, αφού προηγουμένως
πραγματοποίησα έρευνα ιστορική, πολυετή και τεκμηριωμένη.
Σύμφωνα με το νόμο 2503/97, άρθρο 18, παρ. 5 (ΦΕΚ107/Α/30-5-97), οι προϋποθέσεις και
τα κριτήρια, τα οποία απαιτούνται, προκειμένου ένας τόπος να χαρακτηριστεί μαρτυρικός είναι
τα κάτωθι:
Ολική καταστροφή κατοικιών ποσοστό 80% επί του συνόλου από πυρπόληση, βομβαρδισμό
ή από ανατίναξη.
Απώλεια 10% του συνόλου του πληθυσμού από ομαδικές ή μεμονωμένες εκτελέσεις ή από
άλλες αιτίες, όπως τυφλοί πυροβολισμοί άμαχου πληθυσμού, οι λεγόμενες παράπλευρες
απώλειες.

2

ΑΔΑ: ΩΒΒΛΩΗΒ-ΨΓΡ

Είναι πλέον ή βέβαιο ότι ο Αγ. Θωμάς πληροί τις προϋποθέσεις αυτές. Από τα αποτελέσματα
της έρευνάς μου και από τις συγκλονιστικές μαρτυρίες των ανθρώπων που έζησαν τα
γεγονότα αυτά, σας παραθέτω τα κατωτέρω:
Α.- Τη Δευτέρα 26 Ιουλίου 1944 και μέχρι το βράδυ της 27 ης Ιουλίου ο Αγ Θωμάς, το
κεφαλοχώρι της Νοτιοανατολικής Βοιωτίας, παραδινόταν στις φλόγες από τις Γερμανικές,
κατοχικές δυνάμεις. Τα σπίτια με την οικοσκευή τους και το ρουχισμό, οι αποθήκες με τα
σοδιασμένα προϊόντα τους(λάδι, σιτάρι, τυρί, μέλι, κρασί, δημητριακά κ.λ.π.), οι στάβλοι με τα
ζωντανά και τις ζωοτροφές, όλα καταστράφηκαν και εκθεμελιώθηκαν.
Από τα 300 σπίτια που είχε το χωριό τα 296 καταστράφηκαν ολοσχερώς ( ποσοστό
καταστροφής 98,66%). Οι άνθρωποι ξεκληρίστηκαν, ξεσπιτώθηκαν καταστράφηκαν, έμειναν
στο δρόμο. Τα αποκαϊδια, η μαυρίλα, η θλίψη και ο θάνατος συνέθεταν την εικόνα της
καταστροφής του ευλογημένου και πανέμορφου τόπου μας. Δεν υπήρχε τίποτε. Μόνο
ερείπια. Ερείπια, ερείπια, θάνατος και μαυρισμένες ψυχές. Βλέπετε πλήρωναν το τίμημα της
παλλαϊκής συμμετοχής των κατοίκων στην αντίσταση κατά του κατακτητή.
Οι αγιο-θωμίτες ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝ τα επόμενα χρόνια μέχρι να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους με
μεγάλο κόπο, δυσκολίες, στερήσεις, διωκόμενοι, κακοχούμενοι.
Β.- Κατά την περίοδο 1941-44 πραγματοποιήθηκαν 11 εκτελέσεις άμαχων, αθώων κατοίκων
του Αγ. Θωμά. Από αυτούς οι 7 εκτελέστηκαν ομαδικά στις 22 Ιουλίου 1944.Οι υπόλοιποι 4
συμπολίτες μας δολοφονήθηκαν μεμονωμένα τον Ιούλιο του 1944 από τις αρχές μέχρι και την
26η, ημέρα του ολοκαυτώματος.
Γ.- Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε ακόμη τις πολλαπλές συλλήψεις χωρικών καθ’
όλη την περίοδο της Κατοχής, από τους οποίους άλλοι μεταφέρθηκαν όμηροι στη Γερμανία
και άλλοι φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν, κακοποιήθηκαν .
Αυτά τα γεγονότα σημάδεψαν βαθιά τις ψυχές και τα σώματα όλων των κατοίκων του Αγίου
Θωμά. Άφησαν πληγές και δράματα στις ψυχές τους. Τραύματα που μέχρι σήμερα δεν έχουν
επουλωθεί σε όσους ακόμη, ελάχιστους, επιζούν.
Χρωστάμε σε όλους αυτούς που ξεκληρίστηκαν αλλά και στους νεκρούς μας, να
χαρακτηριστεί ο Άγιος Θωμάς ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ ΧΩΡΙΟ και να συμπεριληφθεί στη λίστα των
μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδος. Αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας η απόδοση
της οφειλόμενη τιμής και μνήμης με την ανακήρυξη της τοπικής Κοινότητας του Δήμου
Τανάγρας, ως «Μαρτυρικό Χωριό».
Με την ιδιότητα της Δασκάλας, της ερευνήτριας της τοπικής ιστορίας, κυρίως όμως με την
ιδιότητα της κατοίκου(εκ γενετής) αυτού του μαρτυρικού χωριού, παρακαλώ το Δημοτικό
Συμβούλιο να κινήσει τη διαδικασία αναγνώρισης του Αγίου Θωμά ως μαρτυρική κωμόπολη
λαμβάνοντας την ανάλογη απόφαση.
Το οφείλουμε στην ιστορία. Έχουμε υποχρέωση να διατηρήσουμε την ιστορική μνήμη και να
αναδείξουμε την ιστορία των μαρτυρικών περιοχών της χώρας συμβάλλοντας «κατ’
ελάχιστον» στη συμπλήρωση της νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας.
Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε η ιστορική μνήμη είναι παρακαταθήκη, που μας
στηρίζει να δίνουμε μάχες καθημερινές για αξιοπρέπεια, για ανθρώπινες αξίες, για προκοπή.
Σας παρακαλώ, λοιπόν, εφόσον η απόφασή σας είναι θετική να ετοιμάσουμε το φάκελο με
όλα εκείνα τα στοιχεία, που θα αποδεικνύουν και θα τεκμηριώνουν το ολοκαύτωμα του
χωριού μας, προκειμένου να εξετασθεί σε σχέση με άλλες περιοχές που έχουν τα ίδια
περίπου χαρακτηριστικά και οι οποίες αναγνωρίστηκαν, ήδη, ως μαρτυρικές από την
Ελληνική Πολιτεία.
Αποτελεί πράξη δικαίωσης για αυτούς που γνώρισαν το θάνατο και την καταστροφή
Για δε το Δημοτικό Συμβούλιο του ιστορικού Δήμου Τανάγρας αυτή η πολιτική πράξη
αναγνώρισης μπορεί να γίνει η αρχή για μια συνολική ιστορική ανάδειξη του τόπου μας.
Σας ευχαριστώ»
Λαβών το λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Πέτρου Χρήστος είπε: Συγχαίρω την κα
Βουγέση για την πρωτοβουλία της, μας απέδειξε με την έρευνά της ότι τα στοιχεία είναι
υπαρκτά και έχουν συμβεί στην πραγματικότητα, πιστεύω ότι η πολιτεία θα δώσει τα
οφειλόμενα στον Αγιο Θωμά και να εντάξει την τοπική Κοινότητα στην λίστα των μαρτυρικών
χωριών.
3

ΑΔΑ: ΩΒΒΛΩΗΒ-ΨΓΡ

Λαβών το λόγο η Δημοτική Σύμβουλος κα Στρατή Πινήτα Ευγενία είπε τα εξής: Ευχαριστώ
την κα Βουγέση για την πρωτοβουλία της, έχουμε υποχρέωση στα παιδιά μας και τους
Δημότες μας να διατηρήσουμε την ιστορική μνήμη νωπή. Πιστεύω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε
για την ένταξη του Αγίου Θωμά στην λίστα των μαρτυρικών χωριών.
Λαβών το λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Θεοδώρου Δημοσθένης είπε τα εξής: Και εγώ
με την σειρά μου συγχαίρω την κα Βουγέση για την πρωτοβουλία και την έρευνά της σχετικά
με τον Αγιο Θωμά αλλά πέρα από την απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, θα πρέπει να
γίνουν και οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να γίνει αποδεκτό το αίτημα.
Λαβών το λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Βουγέσης Γεώργιος είπε ότι: Από το 2006
που είμαι Δημοτικός Σύμβουλος μέχρι και σήμερα, είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα
που ψηφίζω. Ως κάτοικος του Αγίου Θωμά έρχονται στη μνήμη μου πολλά πράγματα και
θεωρώ ότι με την απόφαση αυτή θα τιμήσουμε το χωριό και τους ανθρώπους του.
Λαβών τον λόγο η Δημοτική Σύμβουλος κα Νίκα- Κοτσίφη Μαρία είπε τα εξής: Συγχαίρω
την κα Βουγέση και μέσα από την καρδιά μου θα ήθελα να την ευχαριστήσω για την
πρωτοβουλία της. Έστω και μετά από τόσα χρόνια θα πρέπει ο Αγιος Θωμάς να πάρει την
θέση που του αξίζει στην ιστορία της πατρίδας μας.
Λαβών τον λόγο η Δημοτική Σύμβουλος κα Κακάλια Ευαγγελία είπε: Θα ήθελα να
ευχαριστήσω την κα Βουγέση που με την έρευνά της μας θύμισε πόσο σημαντικό είναι το
έργο των εκπαιδευτικών στην χώρα μας και θα ήθελα όμως να δούμε και τα γύρω χωριά που
προφανώς είχαν την ίδια τύχη με τον Αγριο Θωμά αν μπορούν να ενταχθούν στην λίστα των
μαρτυρικών χωρίων.
Λαβών το λόγο ο Αντιδήμαρχος κος Δημητρίου Ηλίας είπε τα εξής: Θα ήθελα να θέσω τον
εαυτό μου στην διάθεση της κας Βουγέση και σε οποιαδήποτε επιτροπή χρειαστεί γιατί έχω
τον χρόνο και την διάθεση να ασχοληθώ για το συγκεκριμένο θέμα.
Στο σημείο αυτό της συνεδρίασης ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) Την εισήγηση της Εκπαιδευτικού κας
Γεωργίας Βουγέση β)Την απόφαση από το 1/2019 πρακτικό συνεδρίασης της Τ.Κ. Αγίου
Θωμά γ)Το άρθρο 18 παρ. 5 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/30-5-1997) δ)Τις
τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ



Ανακηρύσσει την τοπική κοινότητα Αγίου Θωμά, του Δήμου Τανάγρας, ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ
ΧΩΡΙΟ.



Να αναρτήσει την απόφαση της Πράξης αναγνώρισης του Αγ. Θωμά ως Μαρτυρικού
Χωριού, σε περίοπτη θέση του Δήμου.



Να υποβάλλει, προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Φάκελο με το αίτημα αναγνώρισης
του Αγίου Θωμά ως ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, και να εξετασθεί η περίπτωση της
τραγωδίας του σε σχέση με άλλες περιοχές που έχουν τα ίδια περίπου
χαρακτηριστικά(καταστροφές υποδομών, κατοικιών κλπ) και οι οποίες
αναγνωρίστηκαν, ήδη, ως μαρτυρικές από την Ελληνική Πολιτεία.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 54/2019
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Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από τους παρόντες
δημοτικούς συμβούλους.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Κουρουτός Μιχαήλ
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