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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
Ανακοίνωση αρεµβάσεων

στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας
α ό τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, 

κ. Κλέαρχο Περγαντά
Την Πέµ τη 5 Ιουλίου 2012 ο Περιφερειάρχης Στε-

ρεάς Ελλάδας, κ. Κλέαρχος Περγαντάς αναφέρθηκε
στην ρόοδο έργων του ΕΣΠΑ, στην  Περιφερειακή Ενό-
τητα Φωκίδας. 

Εξελίσσεται µε ταχύτατους ρυθµούς η κατασκευή
της Ε.Ο. Άµφισσας – Λιδορικίου α ό την Αγία Ευθυµία
ως τις νέες  φυλακές του Μαλανδρίνου, µε 11,5 εκ. €
α ό το ΕΣΠΑ. Ταυτόχρονα, ολοκληρώνονται οι µελέτες
για την άµεση δηµο ράτηση του δρόµου «Ιτέα - Γαλα-
ξίδι», ρο ολογισµού 50 εκ. €.

Το έργο του « αραλίµνιου αγωγού λυµάτων Μόρ-
νου», ρο ολογισµού 17 εκ. € βρίσκεται στη φάση της

ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΣΙΑ

ΤΤ ις ρωινές ώρες
της 15ης Αυγού-
στου, ηµέρα της

Μεγάλης εορτής της Πα-
ναγίας, τελέστηκε ανη-
γυρική λειτουργία στο
οµώνυµο εκκλησάκι στην
Πάδη, µε τη συµµετοχή
όλων σχεδόν των Κερα-
σιωτών καί κατοίκων του
Κριατσίου και του Ψηλού
Χωριού.

Το α όγευµα της ίδιας
ηµέρας έγιναν οι αγώνες
της νεολαίας µας στην
Πάδη, µε την ε ίβλεψη
µελών του Δ.Σ. του Συλλό-
γου και αργά το βράδυ
στην λατεία α ονεµήθη-
καν τα βραβεία στους
ρωτεύσαντες.
Η ανηγυρική τελετή
ραγµατο οιήθηκε στην
λατεία του χωριού µε τη

συµµετοχή ενός λήθους
ατόµων, συγχωριανών
και ε ισκε τών. Τα φα-
γητά και τα οτά ήταν
λούσια, αλλά οι χορευ-

τές ήταν ολιγάριθµοι.
Την ε οµένη ηµέρα

ε αναλήφθηκε η τελετή,
αλλά η συµµετοχή ήταν
ολύ φτωχότερη. Ευτυ-

χώς ου ροσήλθαν αρ-
κετοί κάτοικοι του
Κριατσίου και αυξήθηκε ο

αριθµός των εορταζόν-
των.

Θείες λειτουργίες τελέ-
στηκαν ε ίσης τόσο στην
Αγία Παρασευή, όσο καί
στον Ά  Γιάννη καί στο
ανακαινισµένο εκκλησάκι
της Αγίας Κυριακής.

Τέλος, στο ίδιο δεκαή-
µερο ραγµατο οιήθηκε η
εορτή της Πενσάλας µε τη
συµµετοχή όλων των χω-
ριανών και φίλων ου
αρευρίσκονταν στο

χωριό.

Α Π Ο Ν Ο Μ Η
Μ Ε Τ Α Λ Λ Ι Ω Ν

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 
50 ΜΕΤΡΩΝ

1) Βίκτωρας Ρά της
2) Γαρυφαλιά Δηµη-

τρούκα
3) Παναγιώτης Δηµη-

τρούκας

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ
100 ΜΕΤΡΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
1) Κωνσταντίνα Αντωνο-

ούλου
2) Ευαγγελία Γκάνου
3) Μαρία Αντωνο ούλου

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ
150 ΜΕΤΡΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ

1) Μάριος Τζαβάρας

ΤΟ  ΒΙΒΛΙΟ  ΤΟΥ  ΚΩΣΤΑ  ΧΑΡΗ

«ΑΠΟ ΤΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ  ΕΝΟΣ  ΔΑΣΚΑΛΟΥ

Σελίδες από τη ζωή και την εκπαίδευση

στη διαδρομή του 20ού αιώνα»

Διατίθεται από τό Σύλλογο Κερασιωτών

Πληροφορίες από τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου

στο τηλέφωνο 210 3234288

Το αντίτιμο προσφέρεται

για την ενίσχυση του ταμείου του Συλλόγου

Ό ως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος, και αρά τις σκληρές ηµέρες
ου δοκιµάζουν όλοι σχεδόν οι Έλληνες, οι χωριανοί µας δεν α-

ρέλειψαν να ε ισκεφθούν το χωριό µας και να λάβουν µέρος στις
τελετές, τις θείες λειτουργίες και φυσικά, στο µεγάλο ανηγύρι της
15ης Αυγούστου.

ΚΕΜΠΑΘ

3886

ΚΩΔΙΚΟΣ: 013997

2) Γιάννης Ρά της
3) Θανάσης Γκάνος
3) Δηµήτρης Σέρφας

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ
ΑΝΤΟΧΗΣ 500 ΜΕΤΡΩΝ 

1) Κωνσταντίνα Αντωνο-
ούλου

2) Τσιµ ίδης Γιώργος
3) Κωνσταντίνος Ρέµ ε-

λος
3) Κατερίνα Τσιµ ίδη

ΤΣΟΥΒΑΛΟΔΡΟΜΙΑ
ΑΓΟΡΙΩΝ

1) Μάριος Τζαβάρας
2) Δηµήτρης Σέρφας
3) Θανάσης Γκάνος

ΤΣΟΥΒΑΛΟΔΡΟΜΙΑ
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

1) Κατερίνα Τσιµ ίδη
2) Εύα Ράµµου
3) Ευαγγελία Γκάνου

ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ
1) Γιώργος Τσιµ ίδης
2) Βασίλειος Χαρονικο-

λάου
3) Κωνσταντίνος Ρέµ ε-

λος

ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ
200 ΜΕΤΡΩΝ 

1η Οµάδα:
Εύα Ράµµου
Κατερίνα Τσιµ ίδη
Δηµήτρης Σέρφας
Γιάννης Ρά της
2η Οµάδα:
Κωνσταντίνος Ρέµ ελος
Ευαγγελία Γκάνου
Θανάσης Γκάνος
Μάριος Τζαβάρας
3η Οµάδα:
Κωνσταντίνα Αντωνο-

ούλου
Γιώργος Τσιµ ίδης
Παναγιώτης Δηµητρού-

κας
Βίκτωρας Ρά της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. του Συλλόγου Κερασιωτών

και σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του Καταστατικού, κα-

λούνται τα μέλη του Συλλόγου Κερασιωτών σε τακτική Γε-

νική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της

Δωρικής Αδελφότητας, οδός Ιέρωνος 6 Παγκράτι, τηλ. 210

7513646, την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10 π.μ.

έως 2.30 μ.μ.

Η ψηφοφορία θα αρχίσει μετά το πέρας των εργασιών

της Γεν. Συνέλευσης και θα λήξει στις 2.30 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Απολογισμός απερχόμενης Διοίκησης

2) Οικονομικός Απολογισμός

3) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

4) Έγκριση πεπραγμένων από τη Γ.Σ. (Διοικητικών-Οι-

κονομικών)

5) Εκλογές γιά τήν ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής

Επιτροπής.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ-

ΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1) Όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη του Συλλόγου, μπο-

ρούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία μας, Αρι-

στείδου 8, 105 59, τηλ. 3234288 στις 5 Νοεμβρίου 2012,

ημέρα Δευτέρα και ώρες 6-8 μ.μ.

2) Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητα για

το Δ.Σ. ή για την Εξελ. Επιτροπή, μπορούν να καταθέσουν

τις αιτήσεις τους στα ίδια γραφεία και τις ίδιες ώρες που

αναγράφονται στην παρ. 1, στις 9 Νοεμβρίου 2012, ημέρα

Παρασκευή.

Πληροφορίες: 

Αναστάσιος Χάρος,  τηλ. 210 3234288, κιν. 6979339426

Βασίλειος Αλεξόπουλος, τηλ. 210 6927920, κιν. 6932322873

(Συνέχεια στη σελ. 2)
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ΘΑΝΑΤΟ Ι

Την 21 Ιανουαρίου 2012 απεβίωσε ο Ευθύμιος Γκάνος του Πα-

ναγιώτη και της Γιαννούλας.

Η σορός του ενταφιάστηκε με τη συμμετοχή συγγενών, συμ-

πατριωτών και φίλων στο κοιμητήρι του Ιερού Ναού Αγίων

Αναργύρων Αττικής.

Ο Ευθύμιος Γκάνος γεννήθηκε στην Κερασιά. Εκεί τελείωσε

το Δημοτικό Σχολείο και έζησε μαζί με τους γονείς του τα παιδικά

και τα νεανικά του χρόνια.

Σε ηλικία 18 ετών εγκατέλειψε τό χωριό και εγκαταστάσθηκε

στην Αθήνα.

Εκεί κατάφερε με την έντιμη εργασία και τους κόπους του να

δημιουργήσει συνθήκες μιας καλύτερης ζωής και στη συνέχεια να

δημιουργήσει οικογένεια και να αποκτήσουν με τη σύζυγό του δύο

παιδιά, την Ιωάννα και τον Παναγιώτη.

Ο Ευθύμιος προστάτευσε με τον καλύτερο τρόπο την οικογέ-

νειά του και υπήρξε στοργικός πατέρας. Προσέφερε στα παιδιά

του, τα οποία περιέβαλλε με αγάπη και στοργή όσο καλύτερα μπο-

ρούσε και τους έδειξε το δρόμο της αρετής και της εντιμότητας.

Τα παιδιά μεγάλωναν και ο Θύμιος γερνούσε. Έτσι σε μεγάλη ηλι-

κία, όπου το γήρας δέν έρχεται μόνον, ο καλός αυτός Κερασιώ-

της έκλεισε για πάντα τα μάτια του.

Σε όλη της ζωή του υπήρξε πιστός σύζυγος, στοργικός πατέ-

ρας και καλός οικογενειάρχης. Ήταν έντιμος και ευπρεπής και

οι σχέσεις του με όλους τους ανθρώπους ήταν φιλικές και εγ-

κάρδιες.

Ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής που τον σκέ-

πασε και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στους συγγενείς και

φίλους του.

Αιωνία η μνήμη του!!!

Ο ΑΪ ΓΙΑΝΝΗΣ - Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ -

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ

Ευθύμιος Γκάνος

«Η  ΚΕΡΑΣΙΑ»
ΤΡΙΜΗΝΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΚΕΡΑΣΙΩΤΩΝ  ΔΩΡΙΔΑΣ

Ιδιοκτήτης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΚΕΡΑΣΙΩΣΤΩΝ

ΔΩΡΙΔΑΣ
Αριστείδου 8 - 105 59 Αθήνα

Τηλ. 210 3234288

Fax: 210 3232504

Εκδότης-Διευθυντής

Βασίλειος Αλεξόπουλος
Κανδάνου 3 - 115 26 Αθήνα

Τηλ. 210 6927920

Συντάσσεται

από Τριμελή Επιτροπή

Βασίλειος Αλεξόπουλος

Στέλιος Αντωνόπουλος

Ιωάννης Γκάνος

Επιμέλεια Έκδοσης

Φώτης Βρέττας
E-mail: fotisvrettas@gmail.com

Φωτοστοιχειοθεσία

Σώτος Μάγγος
Ακαδήμου 17 - 104 36 Αθήνα

Τηλ./Fax: 210 5236330

E-mail: msotos@otenet.gr

Προσφορές στο Σύλλογο
1. Τρεμπέλα Ιωάννα € 50

2. Παπαγιάννη Δροσούλα €

20

3. Σκουρή Κούλα € 20

4) Ράπτης Θεόδωρος € 200

5) Γουΐτενχαμ Ανδρέας (υιός

Ειρήνης Αδρασκέλα) € 100

6) Αναγνωστόπουλος Παύλος

€ 50

7) Μακρής Χρήστος € 15

Δωρεές εις μνήμην:
1. Γκάνος Κωνσταντίνος, εις μνή-

μην του αδελφού του Ευθυμίου €

20

2. Θεοχάρης Νικ. εις μνήμην της

Ελένης Γκάνου € 50

3. Τάκης, Γιάννης και Βούλα, παι-

διά του Ηλία Χάρη, εις μνήμην

του € 200 για σκοπούς του Συλ-

λόγου

Στο Πάρτυ Νεολαίας συγκεντρώθηκε

το ποσόν των 60 € για την εφημερίδα.

Προσφορές και ενισχύσεις

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΗΝΥΜΑ
Το Εκκλησιαστικό Συμ-

βούλιο του Ιερού Ναού

Αγίου Γεωργίου Κερασιάς

εκφράζει τις θερμές ευχα-

ριστίες του για την οικονο-

μική ενίσχυση του ταμείου

μας από τις παρακάτω δω-

ρήτριες με τα εξής χρημα-

τικά ποσά:

α) Σωτηρία Αντωνοπού-

λου, σύζυγος Στέλιου Αν-

τωνόπουλου, ευρώ 400,00,

εις μνήμην του Βασιλείου

και της Κωνσταντίνας Αν-

τωνοπούλου.

β) Βασιλική Μπαρμπα-

γιάννη-Χαλκιά, 50,00

ευρώ, εις μνήμην του συ-

ζύγου της Γεωργίου

Μπαρμπαγιάννη.

Το Εκκλησιαστικό Συμ-

βούλιο εύχεται στίς δωρή-

τριες να έχουν την

προστασία του Αγίου Γε-

ωργίου και της Αγίας Πα-

ρασκευής.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ένα μεγάλο ευχαριστώ

για την μεγάλη προσφορά

σε εργασία στο βάψιμο της

Αγίας Παρασκευής στους

Μακρή Δημήτριο, Κοσμά

Νικόλαο, Ρέμπελο Κων-

σταντίνο, Χαρονικολάου

Βασίλειο και στον Γκάνο

Νικηφόρο για τα υλικά.

Καλό χειμώνα και καλή

αντάμωση σύντομα στο

χωριό μας.

Γιάννα

Ο Άι Γιάννης
Στην εφημερίδα «Κερασιά» (αριθ. φύλλου

99, Δεκέμβριος- Ιανουάριος 2008-2009)

έγραφα κάποια πράγματα για την Ιστορία του

χωριού μας και κατέληγα στη διένεξη που ανέ-

καθεν υπήρχε ανάμεσα στο Κριάτσι και το Σου-

ρούστι, όσον αφορά τα σύνορα και τον Άι

Γιάννη. (Βάζω πρώτα το Κριάτσι, γιατί αυτό

διεκδικούσε). Ακολουθώντας κι εγώ την πεπα-

τημένη, υποστήριζα ότι η διένεξη αυτή ήταν μια

συνηθισμένη ανάμεσα σε δυο γειτονικά χωριά

και ότι την υποδαύλιζαν, για τους δικούς τους

λόγους, και οι κληρικοί των δύο χωριών. Οι

Κριατσιώτες, έγραφα, θεωρούσαν τον εαυτό

τους αδικημένο και εννοούσαν τον Άι Γιάννη

«μεσιακό».

Ομολογώ ότι, όταν τα έγραφα αυτά, είχα

αμφιβολίες αν τα πράγματα ήταν τόσο απλά.

Ωριμότερες σκέψεις και αναζητήσεις με οδή-

γησαν στο συμπέρασμα ότι τα αίτια είναι βαθύ-

τερα και ανάγονται σε μεγάλο βάθος χρόνου.

Εξηγούμαι. Σύμφωνα με την παράδοση, πίσω

από τον Άι Γιάννη, στο Κριατσιώτικο, υπήρχε

μοναστήρι της βυζαντινής εποχής. Σώζονται

ακόμη και σήμερα ερείπια κτισμάτων μέσα στο

δάσος. Κάποια εποχή το μοναστήρι αυτό δια-

λύθηκε, όπως και τόσα άλλα μικρά, αφού εξε-

πλήρωσαν την αποστολή τους,

εκχριστιανίζοντας και εξελληνίζοντας τους

Σλάβους που μετά από το 600 μ.Χ. άρχισαν να

κατεβαίνουν στις ελληνικές περιοχές. Αργό-

τερα κάποιος Σουρουστιώτης ονόματι Χάρος -

ή το πιθανότερο άλλος προγενέστερος αυτού-

σε ανάμνηση του μοναστηριού, που ήταν αφιε-

ρωμένο στον Άι Γιάννη, έχτισε, περισσότερο

ως συνήθως από ανθρώπινη ματαιοδοξία και λι-

γότερο από ευλάβεια, το παρεκκλήσι του Άι

Γιάννη πάνω στον αυχένα και στα υποτιθέμενα

σύνορα των δύο χωριών που είχαν τώρα τα

ονόματα Σουρούστι και Κριάτσι και στη θέση-

πέρασμα, όπου ενδεχομένως υπήρχε εικονο-

στάσι του παλιού μοναστηριού. Φαίνεται ότι

έτσι οι Σουρουστιώτες, παρά την αντίδραση

των Κριατσιωτών, οικειοποιήθηκαν τον Άι

Γιάννη, αιτία για την μετέπειτα διένεξη. Μια

διένεξη για το ποιος θα έχει τα πρωτεία και για

το ποιος είναι πιο σπουδαίος, για πάτρια πράγ-

ματα και για πράγματα, υποτίθεται, ιερά! Δεν

πρέπει να ξεχνάμε πως εκείνα τα χρόνια -κι όχι

μόνον τότε- οι άνθρωποι σκοτώνονταν για τα

σύνορα και το δίκιο ήταν του ισχυρότερου ή

εκείνου που είχε τις πλάτες των ισχυρών.

Με το πέρασμα των χρόνων ξεχάστηκε η

σχέση του σημερινού Άι Γιάννη με το παλιό μο-

ναστήρι, διατηρήθηκε όμως -όχι τυχαία- η φήμη

του πανηγυριού στα γύρω χωριά και η αίσθηση

ότι αυτό το πανηγύρι έρχεται από μακρυά.

Και το μικρότερο μοναστήρι, για να επιβιώ-

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

ολοκλήρωσης της µελέτης και αναµένε-
ται άµεσα η δηµο ράτησή του.

Ε ίσης, έχουν ενταχθεί 8 έργα α οκα-
τάστασης ΧΑΔΑ συνολικού ρο ολογι-
σµού 1,55 εκ. €. 

Τα 6 έργα α οκατάστασης έχουν
ολοκληρωθεί και α ο ληρωθεί (Παρ-
νασσός, Τολοφώνας, Γαλαξίδι, Βαρδού-
σια, Λιδωρίκι, Καλλιέων).

• Συνεδρίασε στις 27 Αυγούστου στη
Λαµία, το Περιφερειακό Συµβούλιο Στε-
ρεάς Ελλάδας, µε την έγκριση θεµάτων
της ηµερήσιας διάταξης, και ειδικότερα:

-Εγκρίθηκε η ροσαρµογή της ρο-
γραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Πε-
ριφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του
Δήµου Δωρίδας για τη µελέτη και κατα-
σκευή του έργου «Α οχέτευση και ε ε-
ξεργασία λυµάτων οικισµών εριοχής
ταµιευτήρα Μόρνου ρώην Δήµου Λιδο-
ρικίου»

Το έργο έχει ήδη ενταχθεί και χρηµα-

τοδοτείται µε 17.096.700 € α ό το ΕΣΠΑ
(Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανά τυξη») και ρόκειται
να υλο οιηθεί α ό τις Τεχνικές Υ ηρε-
σίες της Περιφέρειας.

Το υ όψη έργο ρόκειται να υλο οι-
ηθεί µε έξι συνολικά υ οέργα ως εξής : 

Υ οέργο 1: Μελέτη α οχέτευσης και
ε εξεργασίας λυµάτων οικισµών εριο-
χής Μόρνου, ρο ολογισµού 810.352 €

Υ οέργο 2: Κατασκευή α οχέτευσης
και ε εξεργασίας λυµάτων οικισµών ε-
ριοχής Μόρνου, ρο ολογισµού
15.435.827 €

Υ οέργο 3: Α όκτηση γη έδων (εκτά-
σεων) για τις ανάγκες των εγκαταστά-
σεων του έργου, ρο ολογισµού
144.500 €

Υ οέργο 4: Μετατο ίσεις δικτύων
ΟΚΩ, ρο ολογισµού 300.120 €

Υ οέργο 5: Α όκτηση βυτιοφόρου
οχήµατος, ρο ολογισµού 61.500 €

Υ οέργο 6: Τεχνικός Σύµβουλος υ ο-
στήριξης, ρο ολογισµού 344.400 €. 

((Συνέχεια από τη σελ. 1)

Του Ιωάννη Γ. Χριστιά

(Συνέχεια στη σελ. 3)
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σει εκείνα τα χρόνια, χρειαζόταν κάποια εύφορη

έκταση. Και τέτοια έκταση από πολλές απόψεις ήταν

η γειτονική Σίνιανη, γνωστή για την ευκαρπία της, τα

φρούτα και το εξαιρετικό κρασί. Στη Σίνιανη μέχρι τα

τελευταία χρόνια, πριν δασωθεί η περιοχή, ήταν εμ-

φανείς οι ενδείξεις ότι εδώ κάποτε υπήρχε χωριό και

αυτό το κάποτε πρέπει να το αναζητήσουμε στη με-

σαιωνική εποχή, δηλ. στους βυζαντινούς χρόνους.

Αργότερα για άγνωστους λόγους μεταφέρθηκε το

χωριό ψηλότερα με το διαφορετικό στο τέλος όνομα

Κριάτσι. Το πρώτο χωριό βρισκόταν στη Σίνιανη και

είχε, όπως θα δούμε παρακάτω, το όνομα Άι Γιάννης

από το όμορο μοναστήρι, στο οποίο και ανήκε, όπως

και το Γρηγόρι από το μοναστήρι Άγιος Γρηγόριος.

Είναι αξιοσημείωτο ότι στην περιοχή της Σίνιανης

μέχρι και στις μέρες μας υπήρχαν τέσσερις μικρές

εκκλησίες, σε σχετικά κοντινή απόσταση μεταξύ

τους, του Σωτήρος, της Αγίας Παρασκευής, της

Αγίας Ελεούσας και του Αγίου Αθανασίου. Ο Άγιος

Αθανάσιος βρισκόταν στις παρυφές του τόπου και

ίσως ήταν η εκκλησία του νεκροταφείου. Γιατί τόσα

παρεκκλήσια σε μια τόσο στενή περιοχή; Είχαν τέ-

τοιες δυνατότητες και ήταν τόσο θεοσεβείς οι κά-

τοικοι, για να έχουν τόσες εκκλησίες και μάλιστα

σχεδόν μέσα χωριό; Όχι, βέβαια. Αλλού πρέπει να

αναζητήσουμε τα αίτια. Στο ότι η περιοχή μαζί με το

χωριό ανήκε στο μοναστήρι και ότι οι εκκλησίες

αυτές ήταν παρεκκλήσιά του, πιθανώς δωρεές προς

αυτό και δείγματα εξουσίασης του τόπου, ενώ στην

αρχή τουλάχιστον οι κάτοικοι κατά τα ειωθότα της

εποχής εκκλησιάζονταν στο μοναστήρι.

Εύλογα θα ρωτήσει κανείς. Από πού προκύπτουν

όλα αυτά; Η απάντηση είναι από το όνομα Σίνιανη,

που είναι αλβανικής προέλευσης. Σημαίνει Άι Γιάν-

νης, όνομα που το έδωσαν οι Αρβανίτες, όταν, εξω-

θούμενοι από τον τόπο τους στην Αλβανία, κάποιοι

πέρασαν μετά τον 13ον αιώνα και από τα μέρη μας,

έμειναν για κάποιο χρονικό διάστημα και κατέληξαν

στις γνωστές περιοχές της Ελλάδας, αφήνοντας

στον τόπο μας κάποια τοπωνύμια. Η λέξη Σίνιανη

προέρχεται από την αλβανική λέξη Shinjanj-i, που ση-

μαίνει, όπως είπαμε Άι Γιάννης, οπότε κατά τους

γλωσσολογικούς κανόνες έχουμε: Shinjanj-i=Σι-

νάνι=Σίνιανι=Σίνιανη.

Αν έτσι έχουν τα πράγματα, και φαίνεται να

έχουν, τότε πρέπει να αληθεύει και η παράδοση για

το δικό μας χωριό. Σύμφωνα με την παράδοση αυτή,

στην Αγία Κυριακή υπήρχε μικρό μοναστήρι, υδρο-

δοτούμενο από την πηγή της Πλάκας (εδώ η λέξη

από τα αλβανικά σημαίνει παλιά) και η πρώτη ενορία

του χωριού μας ήταν της Αγίας Κυριακής. Μήπως

αληθεύει η παράδοση και το χωριό μας, πριν αλλάξει

το όνομα σε Σουρούστι, ονομαζόταν Αγία Κυριακή;

Καθόλου απίθανο.

Ο Γιάννης Φαρμάκης
Ο Γιάννης Φαρμάκης δεν άγει την καταγωγή από

το Σουρούστι, τη σημερινή Κερασιά, αλλά από το δια-

λυμένο παλιό χωριό Κερασιά. Το χωριό εκείνο, χωριό

κολίγων, δεν είχε σχέση με το Σουρούστι. Δεν ήταν

οικισμός του, άσχετα από το ότι το Σουρούστι για λό-

γους που δεν γνωρίζω μετονομάστηκε σε Κερασιά.

Ο παππούς τού Γιάννη Φαρμάκη, Γιάννης Φουσέ-

κης, καταγόταν από την παλιά Κερασιά. Παντρεύτηκε

στην Αρτοτίνα και εκεί γεννήθηκε ο γιός του Πάνος

Φουσέκης. Αυτός πάλι πήγε σώγαμπρος στη Βοϊτσά

(Ελατόβρυση) και εκεί γεννήθηκε το 1801 ο γιός του

Γιάννης που πήρε αργότερα το επώνυμο Φαρμάκης. 

Σε ηλικία 15 ετών ο Γιάννης Φαρμάκης βγήκε στο

κλαρί κοντά στο Σιαφάκα και με το ξέσπασμα της

Επανάστασης του 1821 εντάχθηκε στο σώμα του Πα-

νουργιά. Είναι ένας από τους 117 που μαζί με τον

Οδυσσέα Ανδρούτσο κλείστηκαν στο Χάνι της Γρα-

βιάς και αντιμετώπισαν τον Ομέρ Βρυώνη. Έλαβε

μέρος σε πολλές μάχες, έγινε αξιωματικός και το

1829 τον βρίσκουμε ταγματάρχη στη Ναύπακτο επι-

κεφαλής τάγματος.

Το 1831 παντρεύτηκε, ύστερα από εκούσια απα-

γωγή, στον Άι Γιώργη της παλιάς Κερασιάς τη Δέσπω

από το μεγάλο σόι των Καναβαίων από τη Λομπο-

τινά. Οι Καναβαίοι, κοτζαμπάσηδες των Κραβάρων,

ήταν μεγάλη αρχοντική οικογένεια, βυζαντινής προ-

έλευσης, πλούσια και με μεγάλη επιρροή στον τόπο.

Κατείχαν μεγάλες εκτάσεις, όχι μόνον στη Λομπο-

τινά αλλά και στα γύρω χωριά, και εξουσίαζαν ακόμη

και ολόκληρα χωριά ως τσιφλίκια. Έτσι ο Γιάννης

Φαρμάκης συνδέθηκε με τους Καναβαίους και απέ-

κτησε, εκτός από αρχόντισσα σύζυγο, πλούτο και δύ-

ναμη, όντας όμως άξιος και ο ίδιος. 

Δεν γνωρίζω το μερίδιο του Φαρμάκη, που αγό-

ρασαν οι Σουρουστιώτες δίπλα στα άλλα δύο του Φα-

σίτσα και του Παπακώστα, αν το έλαβε ο Γιάννης

Φαρμάκης ως αμοιβή για την προσφορά του στον

Αγώνα ή με άλλον τρόπο. Ούτε γνωρίζω σε ποιον

ανήκε το τσιφλίκι της Κερασιάς πριν την Επανά-

σταση. Σχετικά, πολλά και ενδιαφέροντα

στοιχεία θα μπορούσε κανείς να αντλήσει

από τα συμβόλαια του ιδιόκτητου δάσους

Κερασιάς. Όμως τα συμβόλαια αυτά, παρά

την ύπαρξη του Συναιτερισμού, δεν είναι

διαθέσιμα. Αποτελούν, από ό,τι ξέρω, κά-

ποιου ατομική ιδιοκτησία! 

Ο Γιάννης Φαρμάκης ήταν πολύ συνδε-

δεμένος με την Κερασιά. Εκεί, στα Γιούρ-

τια, έχτισε την κούλια του (πυργόσπιτο),

που την πρόλαβαν οι γονείς μας, κι εκεί το

1847 έζησε, όπως θα δούμε παρακάτω, μια

περιπέτεια. Δεν γνωρίζουμε αν ποτέ η οι-

κογένειά του ανέβαινε τα καλοκαίρια από

τη Ναύπακτο και παραθέριζε στην Κερασιά.

Ο Γιάννης Φαρμάκης ή Κραβαρίτης, όπως

έμεινε στην Ιστορία, έγινε συνταγματάρ-

χης, τιμήθηκε επανειλημμένως από τον

Όθωνα, εξελέγη πληρεξούσιος το 1843 και

διετέλεσε και βουλευτής της Ναυπακτίας. 

Το 1847 ο Γιάννης Φαρμάκης προσχώ-

ρησε ως αρχηγός μαζί με τον Μπότσαρη

και τον Κραβαρίτη Μακρυγιάννη στη στάση

του Γρίβα κατά της κυβέρνησης του Κίτσου

Τζαβέλλα. Η κυβέρνηση έστειλε εναντίον

τους τον Ιωάννη Μαμούρη. Είναι αυτός

που στραγγάλισε στην Ακρόπολη τον

Οδυσσέα Ανδρούτσο. Οι στασιαστές κατέ-

φυγαν και οχυρώθηκαν στη Ζελίστα (Κυ-

δωνιά). Εκεί νικήθηκαν από τον Μαμούρη

και, καταδιωκόμενοι, κατέφυγαν στην

παλιά Κερασιά, όπου τελικά συνελήφθη-

σαν. Φυλακίστηκαν, αλλά σε λίγους μήνες

αμνηστεύτηκαν. Με την έκρηξη της στάσης

τους, εξέδωκαν προκήρυξη «Περί της υπερασπίσεως

των ελευθεριών και των δικαιωμάτων του λαού»!! Η

καπηλεία των ελευθεριών και των δικαιωμάτων του

λαού πάντα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει, για να

εξυπηρετεί άνομους και ιδιοτελείς σκοπούς. Εκείνοι

οι άνθρωποι είχαν, τουλάχιστον, και ένα ελαφρυν-

τικό. Οι συνθήκες της ζωής τούς είχαν κάνει να είναι

φύσει ανυπότακτοι, κάποτε μέχρι ασυδοσίας. Ο Γιάν-

νης Φαρμάκης πέθανε νέος σε ηλικία 54 ετών το

1854.

Όσον αφορά τους Καναβαίους, η τελευταία επι-

ζήσασα και κληρονόμος ήταν η χήρα Τασούλα που

ζούσε με την κόρη της στο Αγρίνιο. Η Τασούλα διεκ-

δικούσε και πωλούσε περιοχές που είχε κληρονομή-

σει. Σ' αυτήν ανήκε και η Τρυπίλα που περιήλθε με

αγορά στους Κριατσιώτες. 

Στις παρυφές της Τρυπίλας, στο Γρηγορίτικο,

κάπου εκεί κοντά στου Κολοκύθα, κατοικούσαν οι

Κοκλαίοι. Είναι η Πρέβεζα που αναφέρει ως μικροοι-

κισμό μαζί με το Γρηγόρι ο Πουκεβίλ το 1815. Πρέ-

βεζα σημαίνει πέρασμα ποταμιού. Έφυγαν οι

Κοκλαίοι και εγκαταστάθηκαν στο Γρηγόρι, ξεχά-

στηκε και το τοπωνύμιο Πρέβεζα, για το οποίο σή-

μερα αναρωτιούνται κάποιοι πού ήταν και αν

πράγματι υπήρχε.

Τα ονόματα των χωριών
Επανειλημμένα έχει γραφεί ή γίνεται προσπάθεια

να αποδειχθεί, κάποτε μάλιστα σε πείσμα των ειδι-

κών, πως τα ονόματα των χωριών μας έχουν σλαβική

ή βλάχικη προέλευση. Και, βέβαια, έχουν, όχι όμως

όλα. Πολλά ονόματα, όπως αποδέχονται οι ειδικοί,

είναι αβέβαιας ετυμολογίας, άλλα αδύνατον να ετυ-

μολογηθούν και αρκετά, όπως π.χ. Λούτσοβο, που εκ

πρώτης όψεως φαίνεται σλαβικής προέλευσης, έχει

ελληνική ρίζα (από το Λούτσιος=Λουκάς, κατά τον

Vasmer). Το να προσπαθείς να αποδείξεις ότι το

όνομα Σουρούστι προέρχεται από τα αλβανικά shur-

i= χαλίκι, άμμος ή syr= τυρί ή σουρουβίτσα=όχι μικρά

ξύλα ή από το βουλγαρικό syrovica=ραβδί, μαγκούρα,

και ακόμη χειρότερα ότι το Κριάτσι προέχεται από

την αρχαία Κρίσσα, αν και γλωσσολόγος, απλώς

φλυαρείς. (Χ. Συμεωνίδης, Ετυμολογικό Λεξικό των

Νεοελληνικών Οικονυμίων, Λευκωσία 2010). Για

αυτόν που ξερει το Σουρούστι πώς μπορεί αυτές οι

λέξεις να του έδωσαν το όνομα και τί σχέση έχει το

Κριάτσι με την μακρινή και αρχαία Κρίσσα; Και από

πού βγαίνει ότι το όνομα Κριάτσι, όπως γράφεται στο

Internet, ίσως να είναι βλάχικης προέλευσης και ση-

μαίνει δημιούργημα ή κορυφή ή ράχη;

Ο M. Vasmer, βαθύς γνώστης της σλαβικής γλώσ-

σας και όλων των διαλέκτων της, στο βιβλίο του «Οι

Σλάβοι στην Ελλάδα», Βερολίνο, 1941 (στα γερμα-

νικά), στο οποίο περιλαμβάνονται όλα το ονόματα

των χωριών της Ελλάδας, που υποτίθεται ότι έχουν

σλαβική προέλευση, δεν αναφέρει το Σουρούστι, το

Κριάτσι, το Νούτσομπρο και την Κωστάριτσα, προ-

φανώς επειδή δεν είναι σλαβικής προέλευσης. Ο

συγγραφέας είναι προσεκτικός και επιφυλακτικός

στις κρίσεις του. Χρησιμοποιεί το ίσως, δέχεται το

άγνωστο της ετυμολογίας ενός ονόματος, την αδυ-

ναμία του να ετυμολογήσει ένα άλλο και σημειώνει

ότι το όνομα ενός χωριού μπορεί να το έδωσαν κά-

τοικοι που μετακινήθηκαν από άλλες περιοχές και όχι

κατ' ανάγκην απ' ευθείας Σλάβοι. Για την Αρτοτίνα

π.χ. γράφει ότι το όνομα προέρχεται από το σλαβικό

κύριο όνομα Radotino, Radotin. Αυτό, βέβαια, δεν ση-

μαίνει ότι οπωσδήποτε ο Radotin ήταν σλάβος.

Mπορεί να ήταν οποιοσδήποτε άλλος που είχε το

όνομα ή το παρωνύμιο (παρατσούκλι) Ραντοτίνος.

Γιατί όμως να προέρχεται το όνομα από το Radotino

και όχι από το Αρτοτινός; Τα ονόματα των χωριών,

εκτός από εκείνα που αποδίδουν κάποιο χαρακτηρι-

στικό του τόπου, προέρχονται συνήθως από προσω-

πωνύμια (ονόματα προσώπων), επώνυμα ή

παρωνύμια, όπως το Κριάτσι από το Κρεατζής ή Κρια-

τζής και το Σουρούστι από το Σουριτζής (αγωγιάτης).

Καλό, λοιπόν, είναι να μη γράφονται στο Internet

και αλλού ανακρίβειες για τα χωριά μας. Καλύτερα

είναι να δέχεσαι ότι δεν ξέρεις, παρά να ξέρεις ψεύ-

τικη Ιστορία και μάλιστα να καυχάσαι γι αυτήν. 

Ι. Γ. Χ. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ  ΜΗΝΥΜΑΤΑ

ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
1) Ο Σύλλογος Κερασιωτών Δωρίδας εκφράζει τις πιο

θερμές του ευχαριστίες προς τον κύριο Μπρους Γουΐτιγ-

χαμ, σύζυγο της Ειρήνης Αδρασκέλα, ο οποίος μας πρό-

σφερε ένα καλλιτεχνικώτατο φυλλάδιο με τίτλο: «ΤΑ

ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ - ΑΝΟΙΞΗ 2010-2011». Ο

εξαίρετος αυτός φίλος του χωριού μας περιέλαβε στις

τριάντα σελίδες του φυλλαδίου του έναν απέραντο θη-

σαυρό από αγριολούλουδα του χωριού μας, τα οποία φω-

τογράφισε κυρίως σε υπαίθριους χώρους, όπως στους

δρόμους που οδηγούν προς τον Αϊ Γιάννη, τον Αϊ Νικόλα,

την Αγία Παρασκευή και την Ένωση.

Ο αριθμός των λουλουδιών είναι αμέτρητος, και η ανα-

ρίθμητη ποικιλία των χρωμάτων παρουσιάζει ωραιότητα και

ομορφιά, κάλλος καί γοητεία. Πιστεύουμε ότι οι περισσό-

τεροί μας Κερασιώτες, ασφαλώς δεν έχουμε αναγνωρίσει

ολόκληρο αυτόν τον πλούτο των αγριολούλουδων.

Γι αυτό πιστεύουμε ότι όλα τα μέλη του Συλλόγου μας

θα θελήσουν να δουν από κοντά την κάθε σελίδα του φυλ-

λαδίου και να θαυμάσουν αυτόν τον υπέροχο πλούτο των

λουλουδιών του χωριού μας.

2) Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκ-

φράζει τις ευχαριστίες του προς τον κ. Μπαουστάνο Ιωάννη

και σε όσους Περαμαχαλιώτες προσέφεραν χρήματα για

τον καθαρισμό του οικοπέδου και της Πλακέικης βρύσης,

καθώς και για την κατασκευή καθισμάτων και την τοποθέ-

τησή τους στο οικόπεδο, στον Άι Γιάννη και στη Μπούκουρη

((Συνέχεια από τη σελ. 2)



Σελ. 4 «Η  ΚΕΡΑΣΙΑ» ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2012

Δραστηριότητες και εκδηλώσεις στο χωριό μας

16/8/12 Πεζοπορία για καφέ στο Κριάτσι από τον δασικό δρόμο

18/8/12 Γιορτή πατάτας
24/8/12 Πικ-νικ στην Μπούκουρη

Επίσης, στις 22/8/12 έγινε πεζοπορία στον προφήτη Ηλία Τριστένου

19/8/12 Εκδρομή στην Γραμμένη Οξιά

17/8/12 Πάρτυ της νεολαίας στην κάτω πλατεία


