
ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 

ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΣΙΑ
Οι εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν στο χωριό µας από 10 Αυγούστου µέχρι

τέλος του µηνός αυτου έχουν ως εξής:
1) Στις 15 Αυγούστου θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι της Κοιµήσεως

τηςΘεοτόκου.
2) Την ίδια ηµέρα τις βραδυνές ώρες θα γίνει το πανηγύρι στην πλατεία του χωριού
3) Την προηγουµένη της εορτής θα γίνουν στην Πάδη αγώνες των παιδιών µε την

επίβλεψη µελών του ∆.Σ. του Συλλόγου.
4) Θα τελεσθούν Θείες Λειτουργίες στα εξοχικά εκκλησάκια της Αγίας Κυριακής,

Αγίας Παρασκευής και στις 29 Αυγούστου θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία στον Αη
Γιάννη.

5) ∆εν θα λείψουν φυσικά: το πάρτι της νεολαίας, η εορτή της πατάτας και άλλες
εξορµήσεις σε τοπία του χωριού µας.

6) Από 10 εως 20 Αυγούστου θα γίνουν: πεζοπορικές εξορµήσεις, πικ-νικ στην
Μπούκουρη, πάρτι για όλες τις ηλικίες, χορός στου Πρατά το Λάκκο κ.λ.π.

Παράκληση να βρεθούµε στο χωριό µας όλες αυτές τις ηµέρες. Πιστεύουµε ότι
δεν θα είναι τόσο δύσκολο να βρεθούµε όλοι στα σπίτια µας µικροί και µεγάλοι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ
Εφέτος, λόγω των δυκολιών που αντιµετωπίζουµε όλοι δεν θα µπορέσει το κατά-
στηµα του χωριού να έχει συγκρότηµα µε ζωντανή µουσική.

Επίσης παρακαλούνται όσοι επιθυµουν να παραβρεθούν στην εκδήλωση θα
πρέπει να ειδοποιήσουν εγκαίρως το κατάστηµα για την προµήθεια ψητού κλπ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ο Σύλλογος Κερασιωτών ∆ωρίδος

ανακοινώνει τα κάτωθι:
Οι νέοι και νέες του χωριού µας πού επιθυµούν νά συµµε-

τάσχουν στο χορευτικό στό Χωριό µας, ας επικοινωνήσουν
στο Τηλ.: 6946452221

Όσοι ενδιαφέρονται από την Κερασιά, µε ηλικία περίπου
18 ετών και άνω να συµµετάσχουν στο Κύπελο Ποδοσφαί-
ρου 5Χ5 που θα γίνει στο γήπεδο των Πενταγιών στις
13 Αυγούστου, ας δηλώσουν συµµετοχή στα τηλ.: του Συλλό-
γου της Κερασιάς, στο E-mail: info@kerasia-fokidas.gr. ή
στείλτε µας µήνυµα στο fb.

Οι αγώνες γίνονται µε συνεργασία των Πενταγιών, υπό την
αιγίδα της Οµοσµονδίας Συλλόγων των Χωριών της Β/∆ 
∆ωρίδας.

Όσα παιδιά των συγχωριανών µας έχουν βγάλει τέλικο
ετήσιο βαθµό:

Στο Γυµνάσιο απο 18
Στο Λύκειο απο 17
Και για τις τελικές Πανελλήνιες εξετάσεις είναι επιτυχόντες,

ας επικοινωνήσουν στο Τηλ.: 6946452221

Όσοι συγχωριανοί µας είναι επαγγελµατίες και θα ήθελαν 
να µας ενηµερώσουν, ας επικοινωνήσουν µαζί µας στα τηλέ-
φωνα του Συλλόγου ή στέλνοντας Ε-mail στη σελίδα της
Κερασιάς Φωκίδας στο: info@kerasia-fokidas.gr

∆ΗΜΟΣ ∆ΩΡΙ∆ΟΣ
∆.∆. ΚΕΡΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της Κερασιάς ενηµερώνει τους Κερα-
σώτες για τα κάτωθι:
Πρέπει άµεσα να µεριµνήσετε για την κοπή των κλα-
διών των ∆έντρων Σας που ακουµπάνε στα 
ηλεκτροφόρα καλώδια της ∆ΕΗ. ∆ηµιουργείται 
µεγάλο πρόβληµα και κίνδυνος µε συνέπεια να µένει 
το χωριό χωρίς ρεύµα.
Προς ενηµέρωσή σας, η αρµοδιότητα αυτή δεν είναι 
της ∆ΕΗ αλλά του κάθε ηλεκτροδοτούµενου για 
δέντρα του εντός του οικοπέδου του, αλλά και από 
όπου περνάνε οι γραµµές της ∆ΕΗ.

Ο Πρόεδρος
Γκάνος Νικηφόρος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Με βάσει οδηγία του ∆ήµου ∆ωρίδος µέχρι 31 
Μαϊου 2015 πρέπει να έχουν καταγραφεί τα µνηµεία 
στα κοιµητήρια των τοπικών διαµερισµάτων. Οι 
ενδιαφερόµενοι (ειδικά οι πρωτότοκοι) και κατέχο-
ντες τάφους πρέπει µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία 
να έλθουν σε επαφή µε τον Προέδρο της Κοινότητας 
να οριοθετήσουν και να καταγράψουν αυτούς. Σε 
αλλή περίπτωση θα θεωρηθούν ως µη υπάρχοντες.

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβούλιου
Γκάνος Νικηφόρος
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ΑΝΤΑΜΩΜΑ
Η Οµοσπονδία Συλλόγων 
Βορειοδυτικής ∆ωρίδας 

διοργανώνει το 21ο Αντάµωµα
το Σάββατο 16 Αυγούστου και

ώρα 10.30 στη θέση Πράτα Λάκος
και καλεί όλους όσους επιθυµούν
να γλεντήσουν και να γνωρίσουν
τα ήθη και έθιµα των χωριών της 

Βορειοδυτικής ∆ωρίδας.
Θα γίνει µεγάλο γλέντι µε 

παραδοσιακή δηµοτική
µουσική και χορούς.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΕΡΑΣΙΑΣ

Η Πρωτοβουλία Γυναικών Κερασιάς 
θά διοργανώσει για το καλοκαίρι τις
εξής εκδηλώσεις στην Κερασιά:

1) Πεζοπορίες
2) Εκδροµές
3) Το πάρτυ µας στην Κάτω Πλατεία
Οι ηµεροµηνίες θα καθοριστούν στο

Χωριό

ΘΕΡΜΗ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί φίλοι
Μην ξεχνάτε να ενισχύετε

τον Σύλλογο και
την Εφηµερίδα µας.

Μην αφήσουµε να σβήσει 
αυτή η φωνή της Κερασιάς, 

που ενώνει όλους τους 
χωριανούς.
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Κατάλληλες για κολύμβηση όλες 
οι ακτές της Στερεάς Ελλάδας

Η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενημερώ-
νει, ότι ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι και οι μικροβιακές 
αναλύσεις των υδάτων στις ακτές κολύμβησης από τις 
Υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Σύμφωνα με τις εκθέσεις αποτελεσμάτων μικροβιολογι-

κών αναλύσεων νερών ακτών κολύμβησης, του Τμήμα-
τος Μικροβιολογικών Ελέγχων Νερού Κεντρικού Εργα-
στηρίου ∆ημόσιας Υγείας, εργαστηρίου που υπάγεται 
στο Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων και Πρόληψης Νοσημά-
των (Κ.Ε.Ε.Λ Π.Ν.Ο.) του Υπουργείου Υγείας, σας ενημε-
ρώνουμε ότι οι παραμετρικές τιμές σύμφωνα με την Η.Π. 
8600/416/Ε103/09 Κοινή Υπουργική Απόφαση,
τα νερά χαρακτηρίζονται κατάλληλα για κολύμβηση σε 

όλες τις ακτές της Περιφέρειας.
Οι δειγματοληψίες έγιναν από Επόπτες ∆ημόσιας 

Υγείας των ∆ιευθύνσεων ∆ημόσιας Υγείας και Κοινωνι-
κής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων.  .
Για λόγους προστασίας της ∆ημόσιας Υγείας εξαιρού-

νται με βάσει την σχετική νομοθεσία οι παρακάτω θέσεις 
όπως αυτές αναφέρονται:
1. Σε όλα τα λιμάνια και μόνιμα αγκυροβόλια.
2. Έμπροσθεν εγκαταστάσεων Βιολογικών Καθαρι-

σμών και σε απόσταση διακοσίων (200) μέτρων εκατέ-
ρωθεν αυτών.
3. Στις εκβολές χειμάρρων σε απόσταση πενήντα (50) 

μέτρα εκατέρωθεν.
4. Στις εκβολές αποχετεύσεων λυμάτων και βιομηχανι-

κών αποβλήτων ανεξαρτήτου. βαθμού καθαρισμού σε 
απόσταση διακόσια (200) μέτρα εκατέρωθεν των σημεί-
ων εκβολής των. 
Οι δειγματοληψίες θα συνεχισθούν καθ’ όλη την διάρ-

κεια της κολυμβητικής περιόδου.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ

- Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο και παραμονή σε σκια-
σμένους και δροσερούς χώρους. Σε περίπτωση αναγκα-
στικής έκθεσης στον ήλιο πρέπει να χρησιμοποιείται 
καπέλο ή γενικά κάλυμμα κεφαλής. Η ένδυση να αποτε-
λείται κατά προτίμηση από λεπτά, ευρύχωρα, ανοιχτό-
χρωμα, κυρίως βαμβακερά ενδύματα 
- Αποφυγή, κατά το δυνατό, σωματικής κόπωσης 
- Άφθονη λήψη δροσερού νερού ή φυσικών χυμών. 

Αποφυγή σακχαρούχων, ανθρακούχων ποτών 
- Ολιγοθερμική δίαιτα, που θα περιλαμβάνει κυρίως 

λαχανικά και φρούτα με περιορισμό των λιπαρών, κατα-
νεμημένης σε μικρά συχνά γεύματα. Αποφυγή οινοπνευ-
ματωδών ποτών 
- Συχνά δροσερά λουτρά, τοποθέτηση ψυχρών επιθε-

μάτων.
- Οι ευρισκόμενοι σε φαρμακευτική αγωγή και ιδίως 

όσοι λαμβάνουν διουρητικά, ηρεμιστικά, αντιυπερτασι-
κά, αντιϊσταμινικά, Β άναστολείς κ.λπ. φάρμακα πρέπει 
να βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τους θεράποντες 
γιατρούς τους, προκειμένου να λαμβάνουν τις ανάλογες 
οδηγίες. 
- Επίσης, σε διαρκή επαφή με τους γιατρούς τους πρέπει 

να βρίσκονται όσοι πάσχουν από νοσήματα του καρδι-
αγγειακού, κεντρικού νευρικού και αναπνευστικού 
συστήματος, οι διαβητικοί, νεφροπαθείς, αλκοολικοί, 
καθώς και οι πάσχοντες από πάσης φύσεως βαρέα νοσή-
ματα. 
-  Ευπαθείς κατηγορίες πληθυσμού είναι τα βρέφη, τα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας, οι υπερήλικες καθώς και οι 
εργάτες, αγρότες, αθλητές κ.λπ. Κατά συνέπεια ιδίως οι 
ανήκοντες σ΄ αυτές τις ομάδες, αλλά και οι υπόλοιποι 
οφείλουν να επικοινωνήσουν αμέσως με τον γιατρό τους 
ή τις υγειονομικές αρχές εφόσον εμφανίσουν και το 
παραμικρό σύμπτωμα, το οποίο ενδεχομένως είναι 
αποτέλεσμα των καιρικών συνθηκών, όπως ζάλη, κεφα-
λαλγία, ίλιγγο, υπνηλία, διαταραχές συμπεριφοράς, 
ναυτία, εμετούς, κράμπες κ.λπ. 
 Το ελληνικό καλοκαίρι είναι μοναδικό! Γι’ αυτό ας 

δίνουμε την δέουσα προσοχή, προκειμένου να το χαιρό-
μαστε χωρίς προβλήματα, λαμβάνοντας τα απαραίτητα 
προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση πιθανού 
καύσωνα

Σε άμεση εγρήγορση η Περιφέ-
ρεια Στερεάς Ελλάδας για την 
αντιμετώπιση της έξαρσης του 

πληθυσμού των κουνουπιών
Η Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, λειτουργώ-

ντας προς όφελος των πολιτών και διασφαλί-
ζοντας τη δημόσια υγεία, έχει θέσει σε άμεση 
προτεραιότητα την ορθολογική διαχείριση 
των κουνουπιών.
Για το σκοπό αυτό την προηγούμενη εβδομά-

δα πραγματοποιήθηκε διευρυμένη σύσκεψη 
της διαπαραταξιακής επιτροπής της Περιφέ-
ρειας και των υπηρεσιακών παραγόντων, υπό 
τον Εκτελεστικό Γραμματέα, Νίκο Χαρδαλιά 
και τον Πρόεδρο της Επιτροπής και Εντεταλ-
μένο Περιφερειακό Σύμβουλο σε Θέματα Πολι-
τικής Προστασίας Αθανάσιο Καρακάτζα, η 
οποία και παρακολουθεί την εφαρμογή του 
προγράμματος, προκειμένου να εξετάσει την 
κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, μετά τα 
πρωτόγνωρα καιρικά φαινόμενα τα οποία 
είχαν σαν αποτέλεσμα την έξαρση του φαινο-
μένου, και να δώσει κατευθύνσεις για την αντι-
μετώπισή του.
Η Περιφέρεια στα πλαίσια του ολοκληρωμέ-

νου προγράμματος διαχείρισης των κουνου-
πιών και με βάση πάντοτε τις οδηγίες του 
Υπουργείου Υγείας και του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας εφαρμόζει για την αντιμε-
τώπιση του φαινομένου την μέθοδο της προ-
νυμφοκτονίας. ∆ηλαδή ράντισμα της επιφάνει-
ας των στάσιμων υδάτων με ειδικά εγκεκριμέ-
να φάρμακα τα οποία δεν επιτρέπουν στις 
προνύμφες των κουνουπιών να μεταμορφω-
θούν σε ακμαία κουνούπια. Παράλληλα:
• Παρακολουθούνται σε εβδομαδιαία βάση 

50.000 στρ. φυσικού και περιαστικού περιβάλ-
λοντος για την παρουσία προνυμφών των κου-
νουπιών 
• ∆ιενεργούνται ψεκασμοί από εδάφους στο 

φυσικό, περιαστικό σύστημα της περιοχής που 
εμφανίζονται προνύμφες.
• ∆ιενεργούνται ψεκασμοί στο αστικό σύστη-

μα, σε κοινόχρηστους χώρους (σχάρες όμβριων, 
κανάλια που διατρέχουν τους οικισμούς κλπ) 
των 260 πόλεων και οικισμών της Περιφέρειας.
• Πραγματοποιήθηκε την ∆ευτέρα 22 Ιουνίου 

2015 ο πρώτος αεροψεκασμός στους ορυζώνες 
της Ανθήλης και στο φυσικό σύστημα του 
∆έλτα του Σπερχειού.
 • Παρακολουθούνται σε όλες τις Περιφερε-

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΠΑΙ-
∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παρα-
γωγικής Ανασυγκρότησης κ. Βαγγέλη Αποστόλου , 
επαναλειτουργούν οι παιδικές κατασκηνώσεις του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης ,Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης) στο Σούνιο για παιδιά 
ηλικίας 7 έως 15 χρονών (δηλ. για παιδιά που 
γεννήθηκαν από 1-1-2000 μέχρι 31-12-2008).
Οι κατασκηνώσεις θα είναι εντελώς δωρεάν. Το 

μόνο κόστος που θα βαρύνει τους γονείς των κατα-
σκηνωτών είναι τα έξοδα μετακίνησης των παιδιών 
από το τόπο διαμονής τους μέχρι την Αθήνα.
∆ικαίωμα συμμετοχής στις κατασκηνώσεις έχουν 

παιδιά αγροτών (γεωργών, κτηνοτρόφων, δασεργα-
τών  και ψαράδων) από όλη τη χώρα , καθώς και 
των υπαλλήλων του πρώην ΥΠ.Α.Α.Τ. (Κεντρικές & 
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες) , των Ν.Π.∆.∆. ,του 
ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ , ΤΩΝ ∆.Α.Ο.Κ. των Αιρετών 
Περιφερειών βάσει των αιτήσεων που θα υποβάλ-
λουν οι γονείς προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιο-
λογητικά:
1) Πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο δημόσιο έγγρα-

φο (π.χ. βιβλιάριο ασθενείας , αστυνομική ταυτότη-
τα κλπ) από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του

παιδιού.
2) Γνωμάτευση ιατρού από την οποία να προκύ-

πτει ότι δεν πάσχουν από κάποια μεταδοτική ή 
ψυχική νόσο ή κάποιο άλλο αίτιο το οποίο θα τα 
εμποδίζει να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις της 
κατασκήνωσης (κολύμπι, τρέξιμο, αθλοπαιδιές 
κ.λπ.) 
3) Βεβαίωση ,για τα παιδιά των αγροτών (γεωρ-

γών , κτηνοτρόφων κ.λπ.) από την Κοινότητα ή τον 
Συνεταιρισμό ή τον αγροτικό ή δασικό κ.λπ. σύλλο-
γο που ανήκουν οι γονείς , ότι πράγματι αυτοί είναι 
αγρότες (κτηνοτρόφοι , δασεργάτες κ.λπ).
Οι κατασκηνωτικές περίοδοι είναι   τρείς :
1) Από 29 Ιουνίου μέχρι 12 Ιουλίου (αγόρια – κορί-

τσια ηλικίας 7-12 χρονών)
2) Από 12 Ιουλίου μέχρι 25 Ιουλίου (αγόρια – κορί-

τσια ηλικίας 7-12 χρονών) , ημερομηνία υποβολής 
αιτήσεων έως 3 Ιουλίου. 
3) Από 25 Ιουλίου μέχρι 7 Αυγούστου (αγόρια – 

κορίτσια ηλικίας 13-15 χρονών) , ημερομηνία 
υποβολής αιτήσεων έως 17 Ιουλίου.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν 

τις αιτήσεις τους μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιο-
λογητικά στις ∆.Α.Ο.Κ. των Περιφερειακών Ενοτή-
των τους ή στις πλησιέστερες υπηρεσίες αγροτικού 
τομέα , του τόπου όπου κατοικούν.

ακές Ενότητες με ειδικές παγίδες η εμφάνιση 
των διαφόρων ειδών των ακμαίων κουνου-
πιών 
Όλες οι παραπάνω δράσεις εφαρμογής πεδίου 

σε όλη την έκταση της Περιφέρειας παρακο-
λουθούνται τόσο από ειδικούς επιστήμονες της 
Περιφέρειας όσο και τηλεματικά μέσα από on 
line πρόγραμμα που έχει αναπτυχθεί σε συνερ-
γασία με τον ανάδοχο του έργου.
Παράλληλα, και στο πλαίσιο του προγράμμα-

τος καταπολέμησης των κουνουπιών  παρακο-
λουθείται η εμφάνιση των σκνιπών που είναι 
υπεύθυνες για την μετάδοση του καταρροϊκού 
πυρετού και της λεϊσμανίασης και οργανώνε-
ται σε πρώτο χρόνο η αντιμετώπισή τους όταν 
και όπου παρουσιαστεί πρόβλημα.
Επίσης αναδείχθηκε για άλλη μια φορά το 

ζήτημα των αναγκαίων παράλληλων ενεργει-
ών των ∆ήμων και τονίστηκε ιδιαιτέρως ότι 
δεν είναι δυνατή μια επιτυχής αντιμετώπιση 
της έξαρσης των πληθυσμών των κουνουπιών 
χωρίς την ενεργή συμμετοχή τους με βάση και 
τις αρμοδιότητες τους ( πχ. καθαρισμός φρεά-
τιων όμβριων,  επιχωμάτωση πλημμυρισμένων 
εκτάσεων μετά από έντονη βροχόπτωση ή 
ενημέρωση από τους Τοπικού Προέδρους των 
συνεργείων για τη θέση των νέων πλημμυρι-
σμένων εκτάσεων).
Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην σημα-

ντικότητα της  ενεργοποίησης και συμμετοχής 
των πολιτών στην διαχείριση των κουνουπιών 
μια και προγράμματα καταπολέμησης στο 
αστικό σύστημα είναι δύσκολο να εφαρμο-
στούν από την πολιτεία διότι περιορίζεται 
μόνο στους δημόσιους χώρους και όχι στους 
ιδιωτικούς χώρους όπου υπάρχουν χιλιάδες 
εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών.
Για αυτό το λόγο,  η Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας προχώρησε στην έκδοση ειδικού φυλ-
λαδίου για την προστασία από τα κουνούπια 
,το οποίο και θα μοιραστεί σε δεκάδες χιλιάδες 
πολίτες τις επόμενες ημέρες, όπου θα τους 
καλεί να εφαρμόσουν μέτρα ατομικής προστα-
σίας προκειμένου να προστατευτούν από το 
συγκεκριμένο έντομο με κυριότερο και βασι-
κότερο μέτρο τον περιορισμό ή την εξάλειψη 
των εστιών ανάπτυξης γύρω από τις κατοικίες 
τους, ενημερώνοντας άμεσα αν εντοπίσουν 
εστία ανάπτυξης κουνουπιών στην γειτονιά 
τους τον ∆ήμο τους ή την Περιφέρεια, ή στο 
τηλέφωνο  801 11 88284 (αστική χρέωση) που 
έχει ενεργοποιηθεί για τον σκοπό αυτό. 
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• Την 4η Ιουλίου ηµέρα Σάββατο και ώρα 7.30 
µ.µ., οι συµπαθέστατοι και εκλεκτοί νέοι µας 
Νίκος Παπαδόπουλος του Σάββα και της Κων-
σταντίνας και Ζωή Χάρου του Αναστασίου και της 
Λαµπρινής, τέλεσαν το γάµο τους στον Ιερό Ναό 
" Αγία Σκέπη Θεοτόκου"  στο κτήµα Ίριδα. Η γαµή-
λια τελετή έγινε µε ιερότητα, ευπρέπεια, ευγένεια 
και κοσµιότητα. Στη τελετή συµµετείχαν οι γονείς 
των νεονύµφων, οι κουµπάροι συγγενείς και 
φίλους. Στη συνέχεια, όλοι µαζί ευχήθηκαν στους 
νεόνυµφους ότι το ωραιότερο και το ευτυχέστε-
ρο, ότι το ειλικρινές και το τιµιώτερο. Μετά το 
τέλος της γαµήλιας τελετής και τις ευχές των 
καλεσµένων, ακολούθησε δεξίωση στο Κτήµα 
Ίριδα.

Οι καλεσµένοι µετά την απόλαυση των εδεσµά-
των χόρεψαν µε κέφι τους νυφικούς και παραδο-
σιακούς χορούς, αποχώρησαν από τη δεξίωση, 
αφού ευχήθηκαν στους νεόνυµφους και πάλι, να 
είναι σε όλο τους το βίο υγιείς.

Να ευτυχήσουν και να τους συνοδεύει παντού 
και πάντοτε ο Θεός, ώστε να ακολουθούν το 
δρόµο της εντιµότητας και της αρετής. Και τέλος 
να είναι σύντοµη η τεκνοποιϊα, η οποία επιφέρει 
το ευτυχέστερο γεγονός στην οικογενειακή τους 
πορεία.

• Την 27η Ιουνίου 2015, 
ηµέρα Σάββατο και ώρα 
8.00 µ.µ., οι συµπαθέ-
στατοι νέοι µας Ιωάννης 
Μαµούσης και Μαρία 
Μπουλουγούρη τέλε-
σαν το γάµο τους στον 
Ιερό Ναό Αγίου Βασιλεί-
ου, στον Άγιο ∆ηµήτριο.
Η γαµήλια τελετή έγινε

στην ευρύχωρη αίθουσα του Ιερού Ναού µε ιερό-
τητα, ευπρέπεια και µε απόλυτη σιγή και σεβα-
σµό. Στην τελετή συµµετείχαν οι γονείς των 
νεόνυµφων, οι κουµπάροι και ένα µεγάλο πλήθος 
από φίλους και συγγενείς. Μετά το πέρας της 
ιερής τελετής, το καλεσµένο πλήθος ευχήθηκε 
ό,τι καλύτερο στους νεόνυµφους, στους γονείς 
και στους κουµπάρους. Στη συνέχεια ένα µεγάλο 
πλήθος των καλεσµένων έλαβε µέρος στην κατά 
πάντα πλούσια δεξίωση στο GOLF ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ.
Εκεί οι καλεσµένοι, αφού δοκίµασαν τα εκλεκτά 

φαγητά και τα πλούσια ποτά που τους προσφέρ-
θηκαν, έλαβαν µέρος στους πατροπαράδοτους 
ελληνικούς χορούς και δεν ξέχασαν να τραγουδή-
σουν τα όσα ανήκουν στη νυφική παράδοση. 
Ύστερα από το γλέντι οι καλεσµένοι και πριν απο-
χωρήσουν από τη δεξίωση, ευχήθηκαν και πάλι 
στους νεόνυµφους να είναι υγιείς, να ευτυχήσουν 
και να ακολουθήσουν σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής τους το δρόµο της αρετής και της εντιµότη-
τας, και τέλος να είναι σύντοµη η τεκνοποιία τους.   

Στίς 11 Μαϊου 2015 το ζευγος Θοδωρή Παλασκώ-
νη και  Νάνσυς Νπουλουγούρη βάπτισαν την 
µικρή τους κόρη και το όνοµα αυτής Μαρία-Αγιού-
λα. Τους ευχόµαστε να ζήσει.

Στίς 23/6/15, το ζεύγος Αντωνίου & Ιωάννας 
Αντωνοπούλου απέκτησαν ένα υγιέστατο αγορά-
κι. Τους ευχόµαστε να ζήσει.

«Η ΚΕΡΑΣΙΑ»
ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΡΑΣΙΩΤΩΝ ∆ΩΡΙ∆ΑΣ

Ιδιοκτήτης
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΑΣΙΩΤΩΝ ∆ΩΡΙ∆ΑΣ

Αριστείδου 8 - 105 59 Αθήνα
Τηλ.: 210 3234288 / Fax: 210 3232504

Εκδότης-∆ιευθυντής
Βασίλειος Αλεξόπουλος

Κανδάνου 3 - 115 26 Αθήνα /Τηλ.: 210 6927920
Συντάσεται από Τριµελή Επιτροπή:

Βασίλειος Αλεξόπουλος
Ιωάννης ∆ηµάκας
Φώτης Βρέττας

Επιµέλεια Έκδοσης:Ελευθέριος Βρέττας
e-mail: vrettaslefteris@gmail.com

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΑΣ.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

7/6/1951 –  4/7/2015 

Αδελφέ µου Γιάννη. 
Γενναίος και  Όρθιος 

στάθηκες ως το τέλος 
της άνισης µάχης σου 
µε την ανίκητη αρρώ-
στια.
Και µένα, σάν όνειρο 

µου φαίνεται πιά ο 
καιρός,  που µ’ έπαιρ-
νες µικρόν µε στοργή 
από το χέρι, εσύ ο πιό 
µεγάλος µου αδελφός,

και µε πήγαινες  στο σχολείο, και τα καλοκαίρια 
µ’ ανέβαζες µαζί σου στις  ελατοσκέπαστες  
βουνο-
πλαγιές του µικρού Ρουµελιώτικου χωριού µας.
Σάν όνειρο µου φαίνεται , πως δεν θα ξαναδώ 
την ευγενική µορφή σου, ούτε θα ξανακούσω 
τους  όµορφους  στίχους και τα τραγούδια σου 
στην κιθάρα.
Είχες , θάρρος και λεβεντιά αντάξια των  δωρι-
κών προγόνων µας.    Ήσουν µεγαλόψυχος, ευαί-
σθητος,  και  διακριτικός, κι’ έδινες πάντα  αθό-
ρυβα  χωρίς  να περιµένεις ανταλλάγµατα.  Μα 
πάνω απ’όλα είχες την σπάνια αρετή ποτέ να µην 
κατακρίνεις και να µήν µισείς.
Κι’άν η ζωή σου υπήρξε βασανισµένη, κι’άν 
κάποιοι αγαπηµένοι σου άνθρωποι  σε πίκραναν, 
η αγνή ψυχή  σου ποτέ δεν  έπαψε να τους 
αγαπά.
Και τώρα  Γιάννη µου,  πούχεις πετάξει  ελεύθε-
ρος κοντά στο Θεό  και τους γονείς µας,  µεσ’την 
ατέλειωτη πιά Καλωσύνη σου  µη  µάς  ξεχνάς  
και  πρόσεχε  και  µας.

Στέλιος Αντωνόπουλος
• Την 11η Ιουλίου 2015 

ηµέρα Σάββατο και ώρα 
7.30 µ.µ., οι συµπαθέ-
στατοι και εκλεκτοί νέοι 
µας Αθανάσιος Μπαου-
στάνος του Ιωάννη και 
της Γαρυφαλιάς (Θεοχά-
ρη) και η Μαρία Μπρα-
ούνου του Ιωάννη και 
της Βασιλικής Μπραού-
νου από την Αρτοτίνα 
τέλεσαν το γάµο τους

στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στο Καπανδρί-
τι. Μετά το πέρας της Ιερής τελετής που παρακο-
λούθησε αρκετός κόσµος, συγχωριανοί και φίλοι, 
ακολούθησε γλέντι στο Κτήµα Λιοσάτη στο 
Καπανδρίτι µε άφθονα εδέσµατα και πολύ γλέντι 
µέχρι πρωίας.

Τηλεφωνικός Κατάλογος
Πέρασαν περίπου 25 χρόνια από τότε που ο 
Σύλλογος είχε εκδώσει ένα Τεύχος Τηλεφω-
νικό Κατάλογο, εµπλουτισµένο µε οικογε-
νειακά στοιχεία.
Το τεύχος αυτό κατά γενική οµολογία 
φάνηκε πολύ χρήσιµο και κατά κάποιο 
τρόπο αποτέλεσε συνδετικό κρίκο µεταξύ των
συγχωριανών.
Από τότε πολλά άλλαξαν…
Ο Σύλλογος κάνει µια προσπάθεια συγκέντ-
ρωσης στοιχείων, προκειµένου να ανανεώσει
και να εµπλουτίσει αυτόν τον κατάλογο.
Παρακαλούνται οι συγχωριανοί και φίλοι 
και οι έλκοντες την καταγωγή τους από την 
Κερασιά, να πληροφορήσουν το Σύλλογο 
µε τα νέα τους Στοιχεία, Ονοµατεπώνυµα, 
Οικογενειακή Κατάσταση, Παιδιά,   Συζύγους,
∆ιευθύνσεις, Τηλέφωνα, Ηλεκτρονικές ∆ιευ-
θύνσεις (Ε-mail).
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Αντωνοπούλου Βίκυ 6946452221
Χαρονικολάου Μίνα 6974886130

Ενηµερώστε µας για τα
ακριβή στοιχεία σας

Κατά καιρούς υπάρχουν επιστρο-
φές της εφηµερίδας, αλλά και 
ταυτόχρονα παράπονα από τους 
φίλους και συγχωριανούς ότι δεν 
την λαµβάνουν.
Οι λόγοι είναι ότι είτε άλλαξαν 
διεύθυνση ή οι διευθύνσεις δεν 
είναι ακριβείς (σωστές).
Συνέπεια αυτών είναι, και ο 
Σύλλογος να επιβαρύνεται µε τα 
έξοδα (και ειδικά στους δύσκολους 
καιρούς που ζούµε), και οι φίλοι να 
µην ενηµερώνονται.
Για την επίλυση του προβλήµατος 
αυτού, παρακαλούνται οι ίδιοι ή οι 
συγγενείς αυτών, τόσο στην 
Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, να 
αποστείλουν τα ακριβή στοιχεία 
τους στο ∆.Σ. του Συλλόγου 
τηλεφωνικά ή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 
www.kerasia-fokidas.gr.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Αντωνοπούλου Βίκυ 6946452221
Χαρονικολάου Μίνα 6974886130
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Πρόσκληση
Η Οµοσπονδία Συλλόγων Β/∆ ∆ωρίδας Σας προσκαλεί στο

16ο Αναπτυξιακό-Πολιτιστικό Συνέδριο
που θα γίνει στις 8 Αυγούστου 2015 στο ΖΩΡΙΑΝΟ.

Η παρουσία σας θα είναι τιµή για εµάς.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ

ΤΡΙΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΡΓΑΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ

ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Πρόγραµµα Συνέδριου
09:00-10:00 Εγγραφή Συνέδρων.
10:00-11:00 • Έναρξη εργασιών Συνεδρίου
      από Πρόεδρο Οργανωτικής Επιτροπής 
      κ. Βασιλάκη Ευάγγελο.
  • Χαιρετισµός από Εκπρόσωπο Τοπικής
      Κοινότητας κ. Ανδρεόπουλο Αθανάσιο.
  • Χαιρετισµός από Πρόεδρο Συλλόγου
      Ζωριανιτών κ. Ζωγράφο Κων/νο.
  • Χαιρετισµος από προσκεκληµένους.
  • Χαιρετισµός και Εισηγητική οµιλία
      από Πρόεδρο Οµοσπονδίας κ. Τρίγκα Γιάννη.
11:00-11:30  1. ΟΡΕΙΝΗ ∆ΩΡΙ∆Α:
      Προοπτικές Ανάπτυξης µέσω ΕΣΠΑ 2014-2020.
      Eισnγητής: ∆ρίστας Μιχάλης,
      Στέλεχος Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών,
      Τουρισµού και Ναυτιλίας και
      Αντιπρόεδρος ∆ωρικής Αδελφότητος.
11:30-12:00  2. Προγράµµατα Τοπικής Ανάπτυξης
      στη Νέα Προγραµµατική περίοδο.
      Εισηγητής: Μιχολόπουλος Χαράλαµπος,
      Γενικός ∆ιευθυντής «Αιτωλικής Αναπτυξιακής».
12:00-12:30      ∆ιάλειµµα για καφέ.
12:30-13:00  3. Λίµνη Μόρνου: Νέα δεδοµένα –
      Νέες προοπτικές;
      Εισηγητής: Καπεντζώνης Γιώργος,
      ∆ήµαρχος ∆ωρίδας
13:00-14:00      Ερωτήσεις- Απαντήσεις. Τοποθετήσεις
      Συνέδρων.
14:00-15:00      Τοποθετήσεις Εκπροσώπων Τοπικών
      Κοινοτήτων - ψηφίσµατα.

Μετά το τέλος του Συνεδρίου ακολουθεί γεύµα
στο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ του Συλλόγου 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ
ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΣΤEΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η περίοδος ενημέρωσης και προετοιμασίας για την ίδρυση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης και η Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας είναι στην ευχάριστη θέση να προσκαλέσει άμεσα όσες επιχειρήσεις και φορείς έχουν  εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους, για συμμετο-
χή ως ιδρυτικά μέλη, να προσυπογράψουν το καταστατικό του νέου φορέα (Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Αστική Μη 
Κερδοσκοπική Εταιρία)

Επίσης καλεί και όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα και φορείς που δεν πρόλαβαν να εκδηλώσουν μέχρι σήμερα το ενδια-
φέρον τους και επιθυμούν να συμμετάσχουν ως ιδρυτικά μέλη στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη να υπογράψουν το καταστατικό.

Η διαδικασία είναι ανοικτή μέχρι την 26η  Ιουνίου 2015. 
Στο τρέχον στάδιο θα συνυπογραφεί το καταστατικό από τους συμμετέχοντες για να υποβληθεί στο πρωτοδικείο.
Για τη συμμετοχή των φορέων Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου και των Εταιρειών απαιτείται απόφαση του Συμβουλίου τους για συμμετοχή με αγορά 

ενός ή περισσοτέρων εταιρικών μεριδίων και ορισμός του εκπροσώπου τους που θα υπογράψει το καταστατικό.
Για τις προσωπικές εταιρείες και τις ατομικές επιχειρήσεις υπογράφει το καταστατικό της Σύμπραξης  ο νόμιμος εκπρόσωπός τους. 
Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος για να ρυθμίσουν τις λεπτομέρειες της υπογραφής, 

με το Γραφείο  Αντιπεριφερειάρχη Αγροτ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής…….. Τηλ. 22213 53793 και email: kamagianni.s@evia.pste.gov.gr ή  με το 
γραφείο του Προϊστάμενου της Γεν. Δ/νσης Περιφ Αγροτ Οικον & Κτην/κης Τηλ. 22313 51275 και  22213 53928 και email: s.tselas@pste.gov.gr

16O ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ –
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ ∆ΩΡΙ∆ΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΖΩΡΙΑΝΟΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΑ 2015
10–15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡ∆ΟΥΣΙΩΝ

∆ΗΜΟΣ ∆ΩΡΙ∆ΑΣ

10.00 Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου
11.00 Μνημ. Μακρυγιάννη

11.30 Σχολείο

12.00 Σχολείο
18.00 Πλατεία
20.00 Λιβάδι

8.30 Αβοριτόκαμπος

18.00 Μνημ. Μακρυγιάννη

20.00 Λιβάδι

10.00 Πλατεία
17.30 Πενταγιοί - Γήπεδο

19.00 Βιολέττα
22.00 Λιβάδι
 (Είσοδος 5€ με ποτό)

8.00 Αη Θανάσης

17.30 Πενταγιοί - Γήπεδο

21.30 Σχολείο
 (Είσοδος 5€)

10.00 Ξεν/χείο Κροκυλείου
17.30 Μεγάλη Βρύση
21.30 Σχολείο
 (Είσοδος 8€)

8.00 Οροπέδιο Παναγίας

20.00 Σχολείο

22.00 Λιβάδι

Δευτέρα, 10 Αυγούστου 
Δοξολογία
Κατάθεση Στεφάνων με την συμμετοχή της μουσικής μπάντας του Πολιτιστικού
Ομίλου Λιδωρικίου
Εγκαίνια Έκθεσης Ζωγραφικής Χαράλαμπου Στέψου
(10-16 Αυγούστου, κάθε απόγευμα 16:00-21:00)
Παράλληλη έκθεση με το λαογραφικό μουσείο
Ομιλία για τον Μακρυγιάννη και το Σύνταγμα
Εγκαίνια λειτουργίας Παζαριού
Παρουσίαση βιβλίου "Ντοπιολαλιές στη Λωρίδα" του Φώτη Αλ. Κατσούδα, υπό
την αιγίδα του Δήμου Λωρίδας.
Τρίτη, 11 Αυγούστου
Ξενάγηση στα μέρη που μεγάλωσε ο Μακρυγιάννης και τα σχέδια ενός έργου
έκπληξη από τον Παρασκευά Μπακαρέζο.
Αθλήματα:
1. Αγώνας 3000μ "Τύμβος Αβοριτίου - Μνημείο"
2. Αγώνες ταχύτητας
3. Πέταγμα λιθαριού
4. Τσουβαλοδρομία
Μουσικό ταξίδι στις γειτονιές του κόσμου, με την μπάντα του Γιώργου
Καραμούτσου και της Μίνα Δάκου
Τετάρτη, 12 Αυγούστου
Παιδικό εργαστήρι
Κύπελο ποδοσφαίρου 5x5 με την συνεργασία του Σύλλογου Πενταγιωτών και
υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Β/Δ Λωρίδας
Συμμετέχουν Κροκύλειο, Αλποχώρι, Πενταγιοί και Ζωριάνος
17:30 1ος ημιτελικός (μετά από κλήρωση)
18:30 2ος ημιτελικός (μετά από κλήρωση)
Διαγωνισμός πίτας γυναικών
Stand up comedy: (Ακόμα πιο) Δύσκολα τα πράγματα! του Γιώργου
Χατζηπαύλου
Πέμπτη, 13 Αύγουστου
Λάίκή πεζοπορία 10 χλμ. Κροκύλειο - Περιβόλι με μια μικρή γιορτή για τους
συμμετέχοντες στον τερματισμό
Κύπελο ποδοσφαίρου 5x5 με την συνεργασία του Σύλλογου Πενταγιωτών & υπό
την αιγίδα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Β/Δ Λωρίδας
17:30 Μικρός τελικός
18:30 Τελικός
19:15 Απονομή επάθλου
'Τα ραδίκια ανάποδα", κωμική παράσταση με τον Γ. Γαλίτη σε σκηνοθεσία
Βλαδίμηρου Κυριακίδη
Παρασκευή, 14 Αυγούστου
Εθελοντική Αιμοδοσία για την τράπεζα αίματος του Συλλόγου
Κυνήγι χαμένου θησαυρού
Συναυλία του Μπάμπη Στόκα (Πυξ-Λαξ)

Σάββατο, 15 Αυγούστου
Ανάβαση στην Παναγία
Θεία λειτουργία - φαγητό & γλέντι
40 χρόνια Μακρυγιαννείων, 1975-2015
Αφιέρωμα με βίντεο, φωτογραφίες & ομιλία
Ρεμπέτικη βραδιά με την κομπανία της Μαρίας Κατινάρη

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΟΚΥΛΙΩΤΩΝ "Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ"
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΩΝ 2015 

Συνδιοργανωτής: Δήμος Δωρίδας
Συμμετέχουν:
Σύλλογοι Πενταγιωτών, Περιβολιωτών, Ζωριανιτών Δωρίδας "Ο Άγιος Νικόλαος", Αλποχωριτών Δωρίδας «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»
Ομοσπονδία Συλλόγων Β/Δ Δωρίδας
Μουσική μπάντα Πολιτιστικού Ομίλου Λιδωρικίου
Χορηνός επικοινωνίας: Lepanto RTV
Χορηγοί: EDF ΕΝ HELLAS S.A. - ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ Θαλάσσιες Καλλιέργειες Α.Ε.


