
Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ 
ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Σύλλογοι Κερασιάς και Κριατσίου
Οι δεσµοί που ενώνουν τα δύο χωριά, πολλά χρόνια πίσω, µας ώθησαν σε µια 

πρωτοποριακή κίνηση συνδιοργανώνοντας τη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των 
Συλλόγων µας στο Κέντρο Μποέµισσα.
Μοιραστήκαµε πολύτιµες στιγµές και διασκεδάσαµε µε ζωντανή µουσική και τραγούδια 

από τη Θεοδοσία Στίγκα και τους άλλους καλλιτέχνες. 
Θερµά συγχαρητήρια στους χορευτές από την Κερασιά και το Κριάτσι που 

διατηρώντας τις παραδόσεις, γέµισαν την πίστα µε τις φιγούρες και τις χορευτικές 
ικανότητες που για άλλη µια φορά επέδειξαν.
Την Εκδήλωση προλόγισαν µε σύντοµους χαιρετισµούς  ο Πρόεδρος του Συλλόγου 

Κερασιωτών Αναστάσιος Χάρος και η Πρόεδρος του Συλλόγου Κριατσίου Ζωή Φλώρου.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κος Αναστάσιος Χάρος στην οµιλία του απηύθηνε ευχές για 

καλή Χρονιά, γεµάτη υγεία και δηµιουργία εκ µέρους του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
ζήτησε από τους συγχωριανούς να στηρίξουν οικονοµικά όσο περισσότερο µπορούν το 
Σύλλογο, γιατί οι υποχρεώσεις είναι µεγάλες και οικονοµικά διαθέσιµα σχεδόν µηδενικά.
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους, ο Πενταγιώτης  Γιάννης Σούκος, Γενικός 

Γραµµατέας Υπουργείου Εργασίας και ο Κερασιώτης Χάρης Θεοχάρης Βουλευτής Β’ 
Αθηνών που έκοψε και την πίτα. Eπίσης απένηµαν τα βραβεία στους πτυχιούχους του 
Πανεπιστηµίου και απηύθυναν πολλές ευχές σε όλους τους συγχωριανούς.
Από την Κερασιά βραβεύθηκε ο Νίκος Γκιώνης.
Επίσης, θέλουµε να ευχαριστήσουµε την Παναγιώτα Θεοχάρη για την όλη προσφορά 

της µε τις καλλιτεχνικές της δηµιουργίες τόσο στο Σύλλογο όσο και στο χωριό. Κάθε 
βοήθεια και κάθε προσφορά είναι επιθυµητή σε αυτή την δύσκολη περίοδο που περνάµε.
Αυτές οι εκδηλώσεις είναι που µας φέρνουν πιο κοντά και θυµόµαστε τις ρίζες µας !!!
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου ευχαριστεί θερµά όλους τους χωριανούς και φίλους 

που ανταποκρίθηκαν και τίµησαν µε την παρουσία τους την εκδήλωσή µας και εύχεται 
σε όλους µία Καλή και ∆ηµιουργική Χρονιά.
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Το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο
του Ιερού Ναού

Αγίου Γεωργίου Κερασιάς
σας εύχεται Καλό Πάσχα

Το ∆. Σ. του Συλλόγου
Κερασιωτών ∆ωρίδος και η
εφηµερίδα “Η ΚΕΡΑΣΙΑ”
σας εύχονται Καλό Πάσχα

Ο εορτασµός της 
25ης Μαρτίου

Tελέστηκε και φέτος ο εορτασµός της εθνι-
κής µας γιορτής της 25ης Μαρτίου µε την 
παρουσία αρκετών συγχωριανών µας .
O ιερέας του χωριού µας, παπα Γιώργης  

έκανε την επιµνηµόσυνη δέηση και έπειτα 
κατατέθηκε στεφάνι στο άγαλµα των πεσό-
ντων, στη πλατεία του χωριού µας, από τον 
Πρόεδρο της Κοινότητας Κερασιάς Νικηφό-
ρο Γκάνο.
...και του χρόνου !!!
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Ενηµερώστε µας για τα
ακριβή στοιχεία σας

Κατά καιρούς υπάρχουν επιστροφές της 
εφηµερίδας, αλλά και ταυτόχρονα παράπο-
να 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

Η Στερεά Ελλάδα ταξιδεύει με 
προορισμό το Σύνταγμα

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που λαμβάνονται 
για την προβολή της Στερεάς Ελλάδας, η Περιφέ-
ρεια ταξίδεψε μέχρι την Αθήνα όπου καθημερινά 
βρίσκεται στους συρμούς του μετρό, προσκαλώντας 
κάθε επιβάτη του να την επισκεφθεί.
Οι πόρτες του μετρό, μία για κάθε Περιφερειακή 

Ενότητα, ανοίγουν και σας “καλωσορίζουν”. “Παρά-
θυρα με θέα" στη φύση, στην ιστορία, στον πολιτι-
σμό, στο βουνό, στη θάλασσα, σε κάθε βαγόνι του 
συρμού, δίνουν πληροφορίες για αξιοθέατα, 
μνημεία, γευστικούς προορισμούς, δραστηριότητες.
Ταυτόχρονα, η Στερεά Ελλάδα "καταλαμβάνει" την 

πλατεία Συντάγματος, όχι για διαδήλωση, αλλά για 
γλέντι! και κερνάει, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις 
του «Μια μικρή Ελλάδα στην Αθήνα».
Από την Πέμπτη 3 Μαρτίου έως και την Κυριακή 6 

Μαρτίου σας περιμένουμε στο αποκριάτικο ταξίδι 
μας με γεύσεις, μουσική και πολιτιστικές εκδηλώσεις 
της Στερεάς Ελλάδας

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχοντας ως 
βασικό της μέλημα την υποστήριξη ενεργειών 
προβολής και προώθησης των αγροδιατροφικών 
προϊόντων των παραγωγών μας, λαμβάνει μέρος 
σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια Βοιωτίας, 
Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας 
στην 3η ∆ιεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών, 

“ FOODEXPO GREECE - OENOTELIA 2016 ”
η οποία θα λάβει χώρα από τις 19 έως 21 Μαρτίου 
2016 στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN 
EXPO στην Αθήνα στο διεθνές αεροδρόμιο 
Ελευθέριος Βενιζέλος.
Θα είναι μεγάλη μας χαρά να παρευρεθείτε στα 

εγκαίνια της έκθεσης στις 19 Μαρτίου 2016 ώρα 
18.00,να σας υποδεχτούμε στο περίπτερο μας και 
να σας κεράσουμε εκλεκτά προϊόντα της Περι-
φέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ 
ΑΛΕΠΟΥ∆ΩΝ  ΚΑΤΑ ΤΗΣ  

ΛΥΣΣΑΣ
Η Γενική ∆ιεύθυνση Περιφ. Αγροτικής Οικονομίας 

& Κτηνιατρικής της Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας, 
γνωστοποιεί ότι: 
Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος της 

‘’εναέριας ρίψης - διανομής εμβολίων-δολωμάτων 
κατά της λύσσας, για την από του στόματος ανοσο-
ποίηση των άγριων ζώων, για το έτος 2016’’, θα πραγ-
ματοποιηθούν ρίψεις εμβολίων – δολωμάτων στo 
βορειοδυτικό τμήμα της Π.Ε. Ευρυτανίας (Γρανίτσα, 
Άγραφα, Ραπτόπουλο), την  Παρασκευή 1 Απρίλιου 
2016
Υπενθυμίζουμε στο κοινό τα εξής:
• Τα εμβολιακά δολώματα είναι μικροί κύβοι 

χρώματος λαδί – καφέ με οσμή ψαριού και   περιέ-
χουν ζωντανό ιό λύσσας.
• ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΕΠΑΦΗ 

ΜΕ ΑΥΤΑ (δεν τα ακουμπάμε και δεν τα πατάμε)
• Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης αντιληφθεί την 

ύπαρξή τους ενημερώνει άμεσα τις αρμόδιες τοπικές 
κτηνιατρικές αρχές.
• Σε περίπτωση επαφής με το εμβολιακό δόλωμα 

πρέπει να γίνει επίσκεψη άμεσα σε γιατρό.
• Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί στην ενημέρωση 

των παιδιών-μαθητών ώστε να μην έρθουν σε καμία 
επαφή με τα δολώματα.
Το πρόγραμμα των ρίψεων μπορεί να αλλάζει 

ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Για 
οποιαδήποτε αλλαγή στο σχέδιο των πτήσεων ή για 
νέες ρίψεις θα ακολουθήσει ενημέρωση με νέο δελτίο 
τύπου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να απευθύνονται  στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen-2/nosim
ata-zoon/457-lissa
και στην  Κτηνιατρική  υπηρεσία Ευρυτανίας  στα 
τηλέφωνα 22370 22301 & 80258

Αγροδιατροφική
Σύμπραξη

Στο πλαίσιο ανάπτυξης του Αγροδιατροφικού 
Τομέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σήμερα 
Τρίτη 20 Απριλίου 2016 έλαβε χώρα στη Λαμία η 
πρώτη, ιδρυτική Γενική Συνέλευση της Αγροδιατρο-
φικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη είναι μια Αστική Μη 

Κερδοσκοπική Εταιρεία που ίδρυσε η Περιφέρεια σε 
συνεργασία με ∆ήμους, Επιμελητήρια , Οργανώσεις 
παραγωγών και επιχειρήσεις του τομέα με σκοπό την 
ανάδειξη, προβολή και προώθηση των διατροφικών 
προϊόντων που παράγονται εντός ορίων της Περιφέ-
ρειας.
Στη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε και ολοκλη-

ρώθηκε η σύσταση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της 
Σύμπραξης το οποίο θα αναλάβει άμεσα πρωτοβου-
λία για τις πρώτες δράσεις της

Η Γενική ∆ιεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εφιστά την προσο-
χή των καταναλωτών  για τις αγορές που θα πραγµατοποιήσουν εν 
όψει των εορτών στα παρακάτω:

Οι καταναλωτές να προµηθεύονται τα τρόφιµα τους από επίσηµα 
και ελεγχόµενα σηµεία της αγοράς.

Να αγοράζουν κρέατα τοποθετηµένα σε ψυγεία ή προθήκες 
–ψυγεία.

Να αναζητούν στα σφάγια σφραγίδες Κτηνιατρικού υγειονοµικού 
ελέγχου που σηµαίνει ότι  έχει γίνει ο απαραίτητος κρεοσκοπικός 
έλεγχος από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες .

Αναλυτικότερα :
• Όλα τα σφάγια πρέπει να προέρχονται από εγκεκριµένες 

εγκαταστάσεις σφαγής και να φέρουν ευανάγνωστη τη σήµανση 
καταλληλότητας (ωοειδή σφραγίδα).

• Τα Ελληνικά σφάγια φέρουν ωοειδή σφραγίδα χρώµατος τυρκου-
άζ και παραλληλόγραµµη σφραγίδα µε την ένδειξη «ΕΛΛΑΣ».

• Τα προϊόντα Κοινοτικής προέλευσης φέρουν επίσης ωοειδή 
σφραγίδα σήµανσης, χρώµατος τυρκουάζ, καθώς και σφραγίδα της 
χώρας προέλευσης π.χ. Ισπανία, Βουλγαρία κ.λ.π.

• Τα σφάγια που προέρχονται από Τρίτες Χώρες φέρουν σφραγίδα 
σήµανσης χρώµατος καφέ, αναφέρεται η χώρα προέλευσης και ο

κωδικός εγκατάστασης.
• Σπλάχνα ( συκώτι ,πνεύµονες ,καρδιά ) να µην φέρουν οζίδια ή 

κύστες Τα κατεψυγµένα δεν πρέπει να έχουν αποψυχθεί . Σε 
περίπτωση προµήθειας κατεψυγµένων κρεάτων ή σπλάχνων ιδιαίτε-
ρη σηµασία στην ηµεροµηνία κατάψυξης και λήξης του προϊόντος .

• Τα τυριά και τα αλλαντικά πρέπει να παρασκευάζονται µόνο σε 
εγκαταστάσεις που λειτουργούν νόµιµα και στη συσκευασία τους να 
αναγράφονται οι προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία επισηµάνσεις 
για την ταυτότητα των προϊόντων. Η κοπή των τυριών στα σηµεία 
πώλησης πρέπει να γίνεται παρουσία του αγοραστή.

• Όσον αφορά τα αυγά το κέλυφος πρέπει να είναι καθαρό και 
άθικτο και να φέρουν σφραγίδα µε κωδικό ο οποίος αποτελείται από:

α) µονοψήφιο αριθµό που δηλώνει τη µέθοδο εκτροφής ( 0 : 
Βιολογική παραγωγή, 1: Ελευθέρας Βοσκής,  2: ∆άπεδο µε στρωµνή,   
3: Εµπλουτισµένοι κλωβοί)

β) κωδικό χώρας παραγωγής EL=Ελλάδα
γ) αριθµό ταυτοποίησης της µονάδας ( διψήφιος αριθµός ) µε τον 

αύξοντα αριθµό καταχώρησης κάθε µονάδας
Τέλος, ενηµερώνουµε τους καταναλωτές ότι σε περίπτωση που 

διαπιστώνουν ακατάλληλα, αλλοιωµένα ή µε παραπλανητικές 
ενδείξεις τρόφιµα, να απευθύνονται στις αρµόδιες κτηνιατρικές 
αρχές της Περιφέρειας.

Ενημερωτική εκδήλωση για
τους Γυναικείους Αγροτικούς

Συνεταιρισμούς και την
Γυναικεία Επιχειρηματικότητα
Η ένταξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας στον 

σχεδιασμό της τοπικής ανάπτυξης συζητήθηκε σε 
εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από την Περιφέ-
ρεια Στερεάς Ελλάδας και την Γενική Γραμματεία του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέ-
ρειας Στερεάς Ελλάδας, την Λαμία,  με τη συμμετοχή 
του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής, Γιώργου Κελαϊδίτη, της Προέδρου του 
Περιφερειακού Συμβουλίου κας Μίνας Παπαναστα-
σίου, της ειδικής συνεργάτιδας του Γ.Γ. του Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης Νικόλαου Στουπή, Ελένης 
Τσιομίδου, καθώς και εκπροσώπων των αναπτυξια-
κών εταιρειών ΟΤΑ και των γυναικείων αγροτικών 
συνεταιρισμών που εδρεύουν στην Περιφέρεια.
Στη συνάντηση αναφέρθηκε η ανάγκη τόνωσης του  

ενδιαφέροντος  και υποστήριξης των δράσεων των 
Γυναικείων Αγροτικών Συνεταιρισμών, οι οποίες  
αποτελούν ένα βασικό δομικό στοιχείο ανάπτυξης 
της περιφερειακής αγροτικής οικονομίας.
Στη σύσκεψη παρουσιάστηκε το πλαίσιο μέσα στο 

οποίο θα μπορέσουν οι Γυναικείοι Αγροτικοί Συνε-
ταιρισμοί να χρησιμοποιήσουν τα χρηματοδοτικά 
εργαλεία που θα έχουν στη διάθεσή τους τη νέα 
προγραμματική περίοδο 2014-2020 από το ΕΣΠΑ και 
το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης., όπως επίσης 
και οι δυνατότητες που θα τους δοθούν μέσα από τα 
Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας και την 
Αγροδιατροφική Σύμπραξη, δυο σύγχρονα αναπτυ-
ξιακά εργαλεία που δημιούργησε η Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΕΛΤΙΩΝ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑμεΑ

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενημερώνει 
όλους τους δικαιούχους ∆ελτίου   Μετακίνησης 
Ατόμων με Αναπηρία,   ότι , παρατείνεται  η 
ημερομηνία λήξης για την ανανέωση και την 
έκδοση των νέων ∆ελτίων και κουπονιών έως την 
12η Φεβρουαρίου 2016. 
Οι δικαιούχοι των δελτίων (ανάλογα με τον 

τόπο διαμονής τους) μπορούν να απευθύνονται 
στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ ή στις 
κατά τόπους ∆/νσεις ∆ημόσιας Υγείας και Κοινω-
νικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Στερεάς Ελλάδας.

«Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ»
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Εκδότης-∆ιευθυντής
Βασίλειος Αλεξόπουλος

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

Παύλος Θ. Αναγνωστόπουλος
Ιωάννης ∆ηµάκας
Φώτης Βρέττας

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

Σελ. 3«Η ΚΕΡΑΣΙΑ»

Ευχαριστήριο
Σαν νέοι Κερασιώτες, αισθανόµαστε την 

ανάγκη να απευθυνθούµε σε όλους εσάς και 
ιδιαίτερα σε έναν άνθρωπο, η προσωπικότητα 
του οποίου δεν έχει ανάγκη ιδιαιτέρων συστάσε-
ων για να τον ευχαριστήσουµε για την στάση 
του απέναντι σε εµάς τους νεοφερµένους.
Πρόκειται για τον κύριο Κώστα Χάρη ο οποίος 

ανήκει σε εκείνη την οµάδα των ανθρώπων που 
µας υποδέχτηκαν στο χωριό µε ένα χαµόγελο 
και ένα καλό λόγο. Και όπως γίνεται εύκολα 
κατανοητό δεν υπάρχει καλύτερο δώρο στους 
ανθρώπους οι οποίοι αν και δεν κατάγονται από 
τον τόπο αυτό απέδειξαν την αγάπη τους για τον 
χώρο µε το να φτιάξουν εδώ τα σπίτια τους.
Όπως επίσης γίνεται εύκολα κατανοητό ότι αν 

οι συµπεριφορές όλων των ανθρώπων ήσαν 
τόσο αγνές και εγκάρδιες, η κοινωνία µας θα 
βρισκόταν σε άλλο επίπεδο.
Βλέποντας  λοιπόν την παρουσία µας στο 

χωριό από την οπτική γωνία της προσφοράς 
ανάλογα µε τις δυνατότητές µας δεχτήκαµε να 
συµµετάσχουµε στο ∆.Σ. του Συλλόγου σε µια 
προσπάθεια να επιλυθούν όσο το δυνατόν 
περισσότερα προβλήµατα της Κερασιάς. Και 
θέλουµε να βεβαιώσουµε τόσον εσάς όσο και 
τους υπολοίπους συγχωριανούς µας (ελπίζω να 
µας επιτραπεί να τους αποκαλούµε κατ' αυτόν 
τον τρόπο) ότι θα κάνουµε ότι είναι δυνατόν για 
το χωριό µας το οποίο είναι τώρα και δικό µας 
σπίτι.
Παύλος Θ. Αναγνωστόπουλος
Αλέξανδρος Α. Βυζούρης

Μετά τις βροχές του τελευταίου χειμώνα, 
διαπιστώσαμε με μεγάλη μας ανησυχία ότι 
τα προβλήματα που ήσαν γνωστά από 
πέρυσι εξακολουθούν να εντείνονται. 
Συγκεκριμένα η πλατεία παρουσιάζει 
ρωγμές οι οποίες φαρδαίνουν και 
προεκτείνονται. Εκτός αυτού το τμήμα της 
μάνδρας το οποίο βρίσκεται μεταξύ 
ξενώνα και διπλανού οικήματος έχει 
φουσκώσει με κίνδυνο να καταρρεύσει από 
στιγμή σε στιγμή. Το Δ.Σ. του Συλλόγου 
έλαβε την απόφαση να κλειστεί η πλατεία 
όπως ήταν και το παρελθόν ώστε να μην 
εισέρχονται σε αυτήν διάφορα οχήματα σε 
μια προσπάθεια να μειωθεί κατά το 
δυνατόν η καταπόνησή της. Δυστυχώς 
όμως αυτή η απόφαση δεν επιλύει το 
πρόβλημα.
Το πρόβλημα θα επιλυθεί με μελέτη από 

Πολιτικό Μηχανικό ο οποίος θα πρέπει να 
προΐσταται και να εποπτεύει τις εργασίες 
επισκευής. Όπως γίνεται κατανοητό αυτή 
είναι μια αρκετά δαπανηρή εργασία.
Επίσης είναι κατανοητό ότι διανύουμε 

μια περίοδο κατά την οποία όλοι έχουμε 
βιώσει μείωση των εισοδημάτων μας. 
Πρέπει όμως όλοι μαζί σαν μια γροθιά να 
σκεφτούμε τα αποτελέσματα μιας 
ενδεχόμενης καταστροφής της πλατείας 
του χωριού μας. Και πρέπει ο καθένας από 
την πλευρά του να σκεφτεί τι 
αντιπροσωπεύει η πλατεία του χωριού γι' 
αυτόν τον ίδιο.
Για κάποιους ίσως θα λείψει η πίστα 

χορού όταν για πέντε ημέρες κάθε 
Αύγουστο επισκέπτονται το χωριό για να 
επισημάνουν τα κακώς κείμενα. Για 
κάποιους άλλους θα είναι ένας καλός 
λόγος να προεκτείνουν τις θαλασσινές τους 
διακοπές μια που δεν θα μπορούν να 
καθίσουν στην σκιά του πλατάνου. 
Κάποιοι άλλοι θα κατηγορήσουν (τις 
περισσότερες φορές τηλεφωνικώς) τον 
Δήμαρχο, την Περιφέρεια, την Κυβέρνηση 
και τέλος τον Πρόεδρο ότι έπρεπε να 
προβλέψουν εξήντα χρόνια μετά την 
κατασκευή της ότι η πλατεία του χωριού

τησε µέχρι αργά το βράδυ και όσο πέρναγε 
η ώρα τόσο άναβε περισσότερο το κέφι.
Περάσαµε όλοι καλά ευχόµαστε του

χρόνου να διασκεδάσουµε ακόµα 
περισσότεροι.
Νεολαίοι ετοιµαστείτε για τα 

επόµενα καρναβάλια !!

Φυσικά βραβεύσαµε σαν καλύ-
τερη γυναίκεια µεταµφίεση την 
πριγκίπισσα Μαριαλένα και σαν 
καλύτερη αντρική τον παπα 
Βασιλη !!!

κινδυνεύει να καταστραφεί.
Αυτά γίνονται σε όλα τα χωριά και θα 

συνεχίσουν να γίνονται όσο υπάρχουν 
μικρές ή μεγάλες κοινωνίες ανθρώπων. Αν 
όμως όλοι εμείς αφήνουμε τα πράγματα να 
κυλούν με το πέρασμα του χρόνου στην με 
μαθηματική ακρίβεια καταστροφή τους 
απλά δεν δικαιούμεθα να ομιλούμε. Αλλά 
η γνώμη του γράφοντος είναι ότι δεν είναι 
όλοι οι άνθρωποι ίδιοι. Και υπάρχουν 
άνθρωποι του χωριού μας οι οποίοι 
καθισμένοι στην πλατεία και 
ακουμπισμένοι στην ροζιασμένη κρανένια 
γκλίτσα τους (εμβληματικό εργαλείο μιας 
εποχής που χάνεται) δακρύζουν 
ατενίζοντας  τα Γρηγόρια, την Γλαβοράχη 
και ως πέρα το Ξεροβούνι φέρνοντας στην 
μνήμη τους τις παιδικές τους αναμνήσεις 
«Εκεί ήταν παλιά το χωριό μας, τώρα είναι 
εδώ!» μου έλεγε κάποιος γέροντας 
δείχνοντάς μου με τρεμάμενο χέρι την 
τοποθεσία της παλιάς Κερασιάς.
Κάποιοι άλλοι μοιάζουν βυθισμένοι σε 

σκέψεις κοιτάζοντας τον πλάτανο που 
θέριεψε σκεπτόμενοι ίσως πόσο μικρό 
δεντράκι ήταν όταν οι ίδιοι τον φύτεψαν 
πριν πολλά χρόνια. Και πάντα κάποιος θα 
βρεθεί με υπερηφάνεια να δείξει κάποιο 
όνομα στο μνημείο των πεσόντων λέγοντας 
πως ο ίδιος είναι απόγονος αυτού του 
ήρωα. Όλα αυτά και άλλα πολλά που 
θέλουν πάρα πολύ μελάνι είναι η πλατεία 
του χωριού μας.
Είναι ο τόπος συνάντησης, ο τόπος 

ηρεμίας, ο τόπος που ακούει τις χαρές και 
τις λύπες των ανθρώπων. Γιατί οι 
άνθρωποι πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους  
και για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει ο 
χώρος συνάντησης. Για όλα αυτά ο 
καθένας από εμάς ας αναλογισθεί τι 
πρέπει, τι μπορεί να γίνει, ας συνδράμει 
οικονομικά σύμφωνα με τις δυνάμεις του 
και τέλος ας προτείνει κάποιο τρόπο 
επίλυσης του προβλήματος.
Και αυτό πρέπει να γίνει τώρα.
Πριν να είναι πολύ αργά.

Η πλατεία του χωριού μας εκπέμπει S.O.S.

Οι Απόκριες της Νεολαίας
Εµείς οι νεολαίοι µικρότεροι και µεγαλύ-

τεροι, υποδεχτήκαµε τις απόκριες ντυµέ-
νοι µασκαράδες, µε χορό και πολύ γέλιο στις
«Κρασοπενιές», την Κυριακή 28 
Φεβρουαρίου 2016.
– Είσαστε γλεντζέδες εσείς οι 

Κερασιωτες, µας είπαν οι υπεύθυ-
νοι του µαγαζιού.
– ∆εν έχετε δει πολλά, ήταν η 

απάντηση µας, γιατί λείπουν και 
αρκετοί.
Ήταν πραγµατικά µια γεµάτη µε 

χρώµα και ρυθµό ήµερα, που κρά-
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Σελ. 4 «Η ΚΕΡΑΣΙΑ»

Για σκοπούς του Συλλόγου
Κουκουβή Ρίτα...............................................................................................50,00 € 
εις μνήμην του συζύγου της Χρήστου Κουκουβή
Πλάκα-∆ημάκα ∆ώρα.....................................................................50,00 €
εις μνήμην της εξαδέλφης της Κικής Νίκα-∆ασκαλο-
πούλου
Γκάνος Γεώργιος............................................................................................70,00 € 
εις μνήμην της Αναστασίας Γκάνου
Χαρονικολάου Ολυμπία..................................................................20,00 €
εις μνήμην του συζύγου της Παναγιώτη
Αλεξόπουλος Τριαντάφυλλος.................................................20,00 €
Βυζούρης Αλέξανδρος.........................................................................20,00 €
Χαρης Αθανάσιος...................................................................................100,00 €
Πλάκα Γεωργία...............................................................................................10,00 €
Λαλαγιάννη Μαρία..................................................................................20,00 €
Μακρή Κωνσταντίνα............................................................................50,00 €
Λαζαρόπουλος Λάζαρος..................................................................10,00 €
Μακρής Παναγιώτης..............................................................................30,00 €
Μπαουστάνος Γιάννης........................................................................20,00 €
Φλώρος ∆ημήτριος......................................................................................20,00 €
Κοσμά Μπελίνα..............................................................................................50,00 €
Αναγνωστόπουλος Παύλος........................................................20,00 €
Γκάνου Όλγα του Νικ..........................................................................30,00 €
Καραδήμας Βασίλειος..........................................................................10,00 €
Ράπτη Βασιλική- Ράπτης Παναγιώτης.......................40,00 €
Αλεξόπουλος Τριαντάφυλλος.................................................20,00 €
Μακρής ∆ημήτριος....................................................................................30,00 €
Αντωνόπουλος Στέλιος......................................................................20,00 €
Αδρασκέλλας Βασίλειος...................................................................10,00 €
Ελευθερόπουλος Γεώργιος............................................................60,00 €
Ράπτης Παναγιώτης.................................................................................10,00 €
Πίτσιου ∆έσποινα.......................................................................................10,00 €
Πλατανιώτης Γεώργιος...........................................................................5,00 €
Γρυπάρη Ειρήνη.............................................................................................10,00 €
Γρυπάρη Ιωάννα...........................................................................................10,00 €
Σκουρή Αγγελική.........................................................................................20,00 €
Γκάνου Ερασμία............................................................................................20,00 €
Χάρη Νεκταρία...............................................................................................30,00 €
Θεοχάρης Αθανάσιος USA...............................(250 $) 201,00 €
Γκάνος Γεώργιος του Βασ. USA.................................................100 €

• Την 15η Ιανουαρίου 2016 ηµέρα Παρασκευή ο 
Αντώνιος Καραδήµας του Βασιλείου και της Κων-
σταντίνας Καραδηµα και η Ελένη Κοµίνη του 
Ελευθερίου και της Ελευθερίας  Κοµίνη τέλεσαν 
το γάµο τους στο δηµαρχείο Πετρούπολης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και η Συντακτι-
κή Επιτροπή της εφημερίδας, εύχονται σε όλους τους 
νεόνυμφους, να ζήσετε ευτυχισμένοι και καλούς απογό-
νους.

•  Η Άνοιξη δεν φέρνει µόνο τα χελιδόνια αλλά και 
πελαργούς µε όµορφα µωρά. Είναι η εποχή που 
έχουµε και άλλο ένα χαρµόσυνο γεγονός. Η 
Μαρία Μπραούνου (του Ιωάννη και της Βασιλι-
κής) και ο Θανάσης Μπαουστάνος (του Ιωάννη 
και της Γαριφαλιάς ) απέκτησαν το πρώτο τους 
κοριτσάκι στις 12 Απριλίου 2016, το µεσηµέρι.
  Να σας ζήσει και να είναι η νεράιδα, τύχη πάνω 
από το προσκέφαλο της πάντα!!!
• Την 1η Απριλίου 2016, στο νοσοκοµείο Ιασώ. 
διάλεξε η µικρή µας µπέµπα να έρθει στον κόσµο. 
είναι αληθινό γεγονός και όχι ψεµµα. Είναι ένα 
αληθινό θαύµα της επισφράγισης της αγάπης του 
Αντωνίου Καραδήµα (του Βασιλείου και της Κων-
σταντίνας) και της Ελένης Κοµίνη (του Ελευθερί-
ου και της Ελευθερίας).
  Να σας ζήσει και να είναι ευλογηµένο το 
όµορφο κοριτσάκι σας

Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε χθες 
στη ∆ωρική Στέγη στο Παγκράτι η επετειακή 
εκδήλωση της ∆ωρικής Αδελφότητας για τη 
συµπλήρωση των 110 ετών από την ίδρυσή 
της και την κοπή της βασιλόπιτας για 2016. 
Στην κατάµεστη από κόσµο αίθουσα παρα-
βρέθηκε πλήθος κόσµου από όλα τα χωριά 
της ∆ωρίδας. Ανάµεσα στους προσκεκληµέ-
νους που τίµησαν µε την παρουσία τους τη 
∆ωρική Αδελφότητα, παραβρέθηκαν ο 
Υπουργός Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Βουλευτής Β' Περιφέρειας 
Αθηνών, κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής, ο 
πρώην βουλευτής και Υπουργός κ. Νίκος 
Γκελεστάθης, ο πρώην βουλευτής και Υφυ-
πουργός κ. Απόστολος Ανδρεουλάκος, ο 
πρώην Γενικός Γραµµατέας ΥΠΕΣ και ∆ικαιο-
σύνης κ. Αθανάσιος Ανδρεουλάκος, ο βουλευ-
τής Φωκίδας κ. Ηλίας Κωστοπαναγιώτου, οι 
πολιτευτές Αθήνας Ιωάννα Ν. Γκελεστάθη και 
Φωκίδας  Κωνσταντίνος Χαλιορής, ο ∆ήµαρ-
χος ∆ωρίδας Γιώργος Καπεντζώνης και
ο Αντιδήµαρχος ∆ωρίδας Κώστας Αντωνόπο-
υλος, οι επίτιµοι Πρόεδροι της ∆ωρικής Αδε-

φότητας  κκ Παναγιώτης Σταθόπουλος και 
Κωνσταντίνος Λιάπης, ο Καθηγητής της Νοµι-
κής Σχολής στο Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο της Αθήνας κ. ∆ηµήτριος Πανα-
γιωτόπουλος, πρόεδροι Τοπικών Ενοτήτων 
και Πολιτιστικών Συλλόγων, στελέχη και από-
στρατοι των Ενόπλων ∆υνάµεων και των 
Σωµάτων Ασφαλείας. Επιστολή µε χαιρετισµό 
απέστειλε τόσο η κα Ασπασία Μανδρέκα, τ. 
Βουλευτής Φωκίδας  όσο και η τ. Αντιπεριφε-
ρειάρχης κα  Παναγιώτα Γαζή οι οποίες απου-
σίαζαν λόγω κωλύµατος.  
Η εκδήλωση  ξεκίνησε µε τον αγιασµό της 
βασιλόπιτας µπροστά την εικόνα της Παναγί-
ας Βαρνάκοβας που δώρισε στη ∆ωρική 
Αδελφότητα η Ηγουµένη της Ιεράς Μονής 
Βαρνάκοβας, όταν την επισκέφθηκαν µέλη 
του ∆.Σ. 
Ακολούθησε το καλοσώρισµα του προέδρου, 
Ιωάννη Μπαλατσούρα και χαιρετισµοί από 
τον Υπουργό Εσωτερικών & ∆ηµόσιας ∆ιοίκη-
σης κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή, τον βουλευτή 
Φωκίδας κ. Ηλία Κωστοπαναγιώτου και τον 
∆ήµαρχο ∆ωρίδας κ. Γιώργο Καπεντζώνη.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΝΕΩΝ
  Με τις Γενικές εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 
2015-16, ο Ηλίας Τούμπας του Ιωάννη και της 
Νατάσσας Τούμπα-Ευαγγελοπούλου, εγγονός 
του Σπύρου και της Μαρίας Ευαγγελοπούλου, 
εισήχθη 26ος στο Μετσόβειο Πολυτεχνείο 
Αθηνών, τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
   Ευχές για καλή πρόοδο απο την Κερασιά και το Δ.Σ.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
6 Στρέμματα μέσα στο χωριό

Πληροφορίες:
Μαρία Γεωργίου Καραδήμα

6971 869 755

Αικατερίνη Μπαγιάου
του Ιωάννη

Απεβίωσε στις 9 Ιανουαρίου 
2016 στην Αθήνα σε βαθύ 
γήρας, 108 ετών, η συγχωρια-
νή μας Κατίνα Μπαγιάου, κόρη 
του Ιωάννη (Γιαννή)   Αντω-
νόπουλου κρεοπώλη, αδελφή 
των Βασίλη Αντωνόπουλου, 
Αρχοντούλας Αντωνοπου-
λου, Κωνσταντίνας Καλογή-
ρου, Δροσούλας Χασιώτη

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και η Συντακτική 
Επιτροπή της εφημερίδας, απόστέλλουν τα συλλυπητή-
ριά τους, στην οικογένειά της.

Ένα παράπονο
Το ∆.Σ. του Συλλόγου με απόφαση του, 

ανάρτησε στα γραφεία του Συλλόγου δύο 
αντίγραφα έργων της συγχωριανής μας κας 
Τζένης Καλογήρου - Χατζηαθανασιάδου.

Μπορεί έτσι να απαλύνουμε την απολύτως 
δικαιολογημένη πικρία και στεναχώρια της για 
την απώλεια του έργου της. Τον πίνακα αυτόν 
που απεικόνιζε μια άποψη του χωριού με 
πλακέτα “∆ωρεά Τζένης Καλογήρου 1992” τον 
είχε προσφέρει στο γραφείο του Συλλόγου που 
ήταν τότε επί της Ζωοδόχου Πηγής.

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
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