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Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
δυσμενής οικονομική κατάσταση που ενέσκυψε στη
χώρα μας, όπως άλλωστε και
σε πολλές άλλες χώρες του πλανήτη
μας, δεν εμπόδισε τα εκλεκτά μέλη
του Συλλόγου μας να προσέλθουν με
μεγάλη προθυμία και να συμμετάσχουν, ως γνήσια τέκνα των προγόνων
τους,
στην
κατ’
έτος
καθιερωμένη από πολλών ετών εορταστική εκδήλωση της κοπής της βασιλόπιτας του Συλλόγου μας.
Έτσι, την 29η Ιανουαρίου του νέου
έτους 2012, η πολυτελής αίθουσα
του ξενοδοχείου «PRESIDENT»,
εντός της οποίας πραγματοποιήθηκε
η εορτή του Συλλόγου μας, πλημμύρισε και πάλι από ένα χαρούμενο
πλήθος, αποφασισμένο να εκτελέσει
πάλι το καθήκον του, δηλαδή την
ιερή υποχρέωσή του, που αφορά τη
συνέχεια και τη διαιώνιση των ηθών
και των εθίμων του τόπου του και γενικότερα όσα απορρέουν από τη
λαϊκή του παράδοση.
Έτσι, μέσα σε μια χαρούμενη και
ευδιάθεση ατμόσφαιρα, και σε μια αίθουσα περιποιημένη, καθαρή και με
άπλετο φωτισμό και γεμάτη από ένα
πλήθος, αποτελούμενο από Κερασιώτες με τα παιδιά και τα εγγόνια
τους, από συγγενείς και φίλους, ξεκίνησε η τέλεση της εορτής.
Όπως πάντα συνηθίζεται, η
έναρξη έγινε με τις ευλογίες και τις
ευχές του συμπατριώτη μας ιερέα
Ιωάννου Γκάνου και στη συνέχεια
ακολούθησε ο σύντομος χαιρετισμός

Η

και οι ευχές για το νέο έτος 2012,
από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αναστάσιο Χάρο.

γές και χειροκροτήματα, υποδέχθηκε
τη νεολαία μας ―αγόρια και κορίτσια― στην πίστα και παρακολού-

Μετά, και σύμφωνα με τα καθιερωμένα έθιμα, κόπηκε η βασιλόπιτα
και μοιράστηκε κατά τεμάχια σε όλο
το εντός της αίθουσας ευρισκόμενο
πλήθος, το οποίο αμέσως, με ιδιαίτερη χαρά, ενθουσιώδεις ζητωγραυ-

θησε με χαρά και υπερηφάνεια την
επιτυχή εμφάνισή τους και την εντυπωσιακή και άρτια εκτέλεση των λεβέντικων
χορών
(τσάμικο,
καλαματιανό) του τόπου μας.
Στη συνέχεια έσυραν το χορό άν-

δρες και γυναίκες και η γιορτή τελείωσε μέσα σε μια χαρούμενη και ευφρόσυνη ατμόσφαιρα.
Ο Σύλλογός μας, μέσα στη χαρούμενη αυτή γιορτή, δεν παρέλειψε
να απονείμει τιμητικές πλακέτες: α)
Σε μέλη του Συλλόγου μας για συνεχή προσφορά και βοήθεια στο Σύλλογο και προσφορά στην παιδεία της
πατρίδας μας, από υψηλά δημόσια
επιτελικά εξιώματα, τα οποία αξιώθηκαν να αποκτήσουν και β) Σε παιδιά
του χωριού μας που ευτύχησαν να
αποκτήσουν πανεπιστημιακού τίτλους.
Οι απονεμηθείσες πλακέτες
έχουν ως εξής:
α) Απονομή τιμητικές πλακέτας
στον Κωνσταντίνο Χάρη, εκπαιδευτικό, πτυχιούχο Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, συγγραφέα και
υπεύθυνο Οργανώσεως και Λειτουργίας των Ελληνικών Σχολείων Δυτικής Ευρώπης και για συνεχή και κάθε
είδους βοήθεια και προσφορά προς
το Σύλλογο.
β) Απονομή τιμητικές πλακέτας
στον Σπύρο Ευαγγελόπουλο, δάσκαλο, καθηγητή και συγγραφέα, για
προσφορά στην Ελληνική Παιδεία και
αμέριστη και συνεχή βοήθεια προς το
Σύλλογό μας.
γ) Απονομή τιμητικές πλακέτας
στον Ιωάννη Χριστιά, δάσκαλο, καθηγητή και συγγραφέα για προσφορά
στην Ελληνική Παιδεία, καθώς και για
προσφορά και βοήθειά του προς το
(Συνέχεια στη σελ. 4)
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Ιερέας Γεώργιος Καραδήμας
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Βάσω Καζάντζα
το γένος Χάρου
Η Βάσω Καζάντζα το γένος Χάρου απεβίωσε σε ηλικία 51
ετών στην Αθήνα όπου διέμενε με το σύζυγό της Νικόλαο και τη
μητέρα της Κωνσταντίνα.
Η κηδεία της έγινε από τον Ιερό Ναό του κοιμητηρίου Καισαριανής, με συμμετοχή των στενών συγγενών, φίλων και συγχωριανών της.
Η κηδεία και ο ενταφιασμός της Βάσως προξένησε βαθειά μελαγχολία στο οικογενειακό της περιβάλλον, καθώς και σε όσους
παραβρέθηκαν στην κηδεία της, από το γεγονός ότι ο θάνατό της
ήταν μάλλον αταίριαστος, συγκρινόμενος με τη μικρή σχετικά
ηλικία της.
Η Βάσω, κόρη του Δημητρίου Χάρου και της Κωνσταντίνας,
γεννήθηκε στην Κερασιά το έτος 1961. Εκεί έζησε τα πολύ μικρά
παιδικά της χρόνια, ανάμεσα στους γονείς και τη μεγαλύτερη
αδελφή της Ελένη.
Στο χωριό τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο και στη συνέχεια
γράφτηκε στο Γυμνάσιο Ευπαλίου, όπου και απόκτησε με καλή
επίδοση, το απολυτήριό της.
Σε όλη την διάρκεια της παραμονής της στην Κερασιά, προσέφερε την κατά δύναμη βοήθειά της στις κτηνοτροφικές κυρίως
εργασίες των γονέων της.
Κάπως σύντομα και έχοντας ως απόθεμα τις γυμνασιακές της
σπουδές, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και ζήτησε επίμονα την
εξεύρεση κάποιας εργασίας, ανάλογης προς την ηλικία και τις
σπουδές της.
Και κατάφερε, με τις καλές και άρτιες σπουδές της, με τους
ευγενικούς της τρόπους, με την επιδειχθείσα προθυμία και σωστή
συμπεριφορά της, να διοριστεί ως νοσηλευτική υπάλληλος στο
Νοσοκομείο Αθηνών ΝΙΜΤΣ.
Εκεί εργάσθηκε πολλά χρόνια, με τιμιότητα, με ευσευνειδησία, με πλούσια απόδοση και με άριστες σχέσεις μεταξύ συναδέλφων και προϊσταμένων της.
Μαζί με την ευχάριστη εργασία της, επέλεξε και τον
«Η ΚΕΡΑΣΙΑ»
άντρα της ζωής της, το Νίκο
ΤΡΙΜΗΝΗ
Καζάντζα και μαζί οι δυό τους
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
δημιούργησαν μια καλή οικογέΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
νεια.
ΚΕΡΑΣΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ
Και ενώ όλα πήγαιναν καλά
και ενώ η Βάσω περίμενε ότι
Ιδιοκτήτης
πλησιάζουν τα χρόνια να συνΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΑΣΙΩΣΤΩΝ
ταξιοδοτηθεί και να δοθεί ο
ΔΩΡΙΔΑΣ
χρόνος για ψυχαγωγία και
Αριστείδου 8 - 105 59 Αθήνα
άλλες απολαύσεις της ζωής
Τηλ. 210 3234288
τους, ο αδίστακτος χάροντας,
Fax: 210 3232504
της έκοψε απότομα και χωρίς
ευσπλαχνία, το νήμα της ζωής
Εκδότης-Διευθυντής
της.
Βασίλειος Αλεξόπουλος
Κανδάνου 3 - 115 26 Αθήνα
Η Βάσω υπήρξε μια σωστή
Τηλ. 210 6927920
και ειλικρινής Κερασιώτισσα
και αυτό το απέδειξε με τη
Συντάσσεται
στάση και τη συμπεριφορά της.
από Τριμελή Επιτροπή
Ήταν προικισμένη με τις
Βασίλειος Αλεξόπουλος
ανάλογες για την εργασία της
Στέλιος Αντωνόπουλος
γνώσεις, με σωματικές και ψυΙωάννης Γκάνος
χικές δυνάμεις, με ανάπτυξη
καλών σχέσεων με τους συνανΕπιμέλεια Έκδοσης
θρώπους της, με καλή εμφάΦώτης Βρέττας
νιση και τέλος, με εντιμότητα
E-mail: fotisvrettas@gmail.com
και ευσυνειδησία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Φωτοστοιχειοθεσία
του Συλλόγου μας εκφράζει τα
Σώτος Μάγγος
θερμά του συλλυπητήρια στους
Ακαδήμου 17 - 104 36 Αθήνα
οικείους της και εύχεται να
Τηλ./Fax: 210 5236330
είναι ελαφρό το χώμα που τη
E-mail: msotos@otenet.gr
σκέπασε.

Την 29η του μηνός Ιανουαρίου 2012, άφησε την τελευταία του πνοή στη Ναύπακτο,
όπου διέμενε, ο ηλικίας 88
ετών ιερέας Γεώργιος Καραδήμας.
Σύμφωνα με την προ του
θανάτου του επιθυμία, η σορός
του μεταφέρθηκε στην Κερασιά και εκεί, ανάμεσα σε στενούς συγγενείς, φίλους και
συγχωριανούς του, έγινε η κηδεία του και στη συνέχεια ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο
του Αγίου Αθανασίου, κοντά
στα μνήματα των προγόνων
και των συγγενών του.
Ο ιερέας Γεώργιος Καραδήμας γεννήθηκε στην Κερασιά.
Εκεί τελείωσε το Δημοτικό
σχολείο και χάρηκε την παιδική του ηλικία με τα άλλα
παιδιά του χωριού, όπου παρά
τη δύσκολη και πενιχρή εποχή
εκείνων των καιρών, δεν σταματούσαν να τραγουδούν, να
χορεύουν και να ξεφαντώνουν
με τις χαρές τους.
Μεγαλώνοντας σιγά-σιγά,
άρχισε να προσφέρει τη βοήθειά του στους γονείς του σε
διάφορες και πολλαπλές γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες.
Με τη σειρά του και στην
ανάλογη ηλικία, στρατεύθηκε
και υπηρέτησε τη θητεία του σε
μια χρονική περίοδο που η πατρίδα μας καταστρεφόταν από
ένα πρωτάκουστο και αιματηρό εμφύλιο πόλεμο.
Ευτυχώς, μετά το τέλος
αυτού του καταστροφικού πολέμου, ο Γεώργιος επέστρεψε
σώος στο χωριό του και δεν
άργησε να παντρευτεί τη συγχωριανή του Βασιλική Χαλκιά
και να δημιουργήσει μαζί μια
σωστή και αγαπητή οικογένεια.
Μαζί της απέκτησε τρεις
θυγατέρες, τις οποίες αγάπησε,
φρόντισε την υγεία τους, την
καλή τους διατροφή και τις δίδαξε να ακολουθούν πάντοτε
το δρόμο της αλήθειας και της
αρετής.
Επειδή όμως ως οικογενειάρχης διέβλεπε ότι οι οικονομικές του απολαβές δεν
επαρκούσαν για τη σωστή συντήρηση της οικογένειάς του,
σκέφτηκε ότι είχε τις ικανότη-

τες και την καλή μαρτυρία των
συγχωριανών του να γίνει ιερέας, πράγμα που συντελέστηκε πολύ γρήγορα.
Με τη χειροτονία του, που
έγινε από τον Μητροπολίτη
Φωκίδος, ανέλαβε πλέον ως ιερέας να εξυπηρετήσει τις θρησκευτικές
ανάγκες
των
συγχωριανών του Κερασιωτών.
Ο Γεώργιος Καραδήμας, ως
ιερέας πλέον της ενορίας Καρασιάς, ικανοποίησε για
πολλά χρόνια τις ανάγκες των
χωριανών του.
Εκτέλεσε μέχρι την ημέρα
της συνταξιοδότησής του, τα
θρησκευτικά του καθήκοντα με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Υπήρξε πάντοτε γαλήνιος
και ήπιος και δεν παρέλειπε
ποτέ τη μη εκπλήρωση των
υπηρεσιών του, σε εορτές και
γενικά στις κάθε είδους ιερές

ακολουθίες.
Τέλος, το γήρας και η
εξάντληση του οργανισμού
του, τον οδήγησαν στον θάνατο.
Ο συγχωριανός μας Γεώργιος Καραδήμας ήταν ένας σωστός ιερέας, πάντοτε γαλήνιος,
πράος και εξυπηρετικός. Απέδισε σωστά τον ψαλμό των
ύμνων και των ιερών κειμένων
και διατηρούσε καλές σχέσεις
με όλους τους συγχωριανούς
του.
Ήταν ευγενικός και αποδοτικός ως λειτουργός και έχαιρε
εκτιμήσεως από μικρούς και
μεγάλους, από άνδρες και γυναίκες.
Το Διοικ. Συμβούλιο του
Συλλόγου μας εκφράζει τα
θερμά του συλλυπητήρια τους
συγγενείς του και εύχεται να
είναι ελαφρό το χώμα που τον
σκέπασε.

Ελένη Γκάνου-Αδρασκέλα
Η Ελένη Γκάνου, το γένος
Αδρασκέλα, μια αξιαγάπητη
και χαρούμενη κυρία της Κερασιάς, απεβίωσε σε ηλικία 90
ετών, στην Αθήνα, όπου διέμενε για πολλά χρόνια.
Η σορός της μεταφέρθηκε
στην Κερασιά όπου τελέστηκε
η νεκρώσιμος ακολουθία και ο
ενταφιασμός της στο κοιμητήριο του Αγίου Αθανασίου.
Η Ελένη γεννήθηκε στην κερασιά, σ’ αυτό το όμορφο και
ορεινό χωριό. Εκεί τελείωσε το
Δημοτικό Σχολείο, εκεί συναναστράφηκε και έπαιξε με τα
συνομήλικά της παιδιά και
εκεί μεγάλωσε μαζί με τα άλλα
μέλη της πολυμελούς οικογένειας του Αντωνίου Αδρασκέλα.
Εκεί, ως κυρία πλέον, έλαβε
μέρος σε χορούς και πανηγύρια, σε γάμους και αρραβώνες,
σε γιορτές και περιπάτους και
σε κάθε είδους εορταστικές και
φιλικές εκδηλώσεις σε συμμενικά και φιλικά σπίτια.
Με όλα αυτά δέθηκε απόλυτα με το χωριό της και ο δεσμός της αυτός διατηρήθηκε
ακέραιος και αδιάσπαστος
μέχρι το θάνατό της.
Πάρα όμως από όλα τα παραπάνω, η Ελένη ως μέλος πολυμελούς οικογένειας και ως
γυναίκα με ισχυρές σωματικές
και ψυχικές δυνάμεις, πρόσφερε μεγάλες υπηρεσιες στο
σπίτι της και στα μέλη της οικογενείας της.
Το βδάδυ μαγείρισσα, πλύσιμο και καθαριότητα και την
ημέρα με το τσαπί ή το δρεπάνι
στην ύπαιθρο και στα χωράφια.
Η εργασία δεν την πτοούσε
και δεν την κούραζε.

Ήταν κάτι που είχε δεθεί
απόλυτα με τη ζωή της και με
τον βαθύτερο ψυχικό της
κόσμο.
Ως άξια και χαρούμενη γυναίκα, παντρεύτηκε το συγχωριανό μας Κων/νο Γκάνο και
μαζί του απόκτησε τρία παιδιά, δύο αγόρια και μια κόρη
και η φροντίδα της γι αυτά
ήταν καθημερινή και αδιάκοπη
και αργότερα εγκαταστάθηκαν
στην Αθήνα.
Ένοιωθε μεγάλη ευτυχία να
περιποιείται τα παιδιά της, να
τα συμβουλεύει και να τους
προσφέρει ό,τι το καλύτερο για
την προκοπή τους.
Και οι κόποι της υπήρξαν
γόνιμοι.
Και τα τρία παιδιά της
αποκαταστάθηκαν κοινωνικά,
δημιούργησαν οικογένειες και
απέκτησαν παιδιά που υπήρξαν το καμάρι και η ευτυχία
της γιαγιάς πλέον, Ελένη.
Η Ελένη υπήρξε μια γνήσια
Κερασιώτισσα. Αγάπησε και
αγαπήθηκε από το χωριό της.
Ήταν εργατική, χαρούμενη
και πρόθυμη για ανθρώπινη
προσφορά.
Το χαμόγελο δεν έλειπε από
τα χείλη της και τα γλυκά της
λόγια χαροποιούσαν τους συνομιλητές της.
Έζησε μέσα στον κόσμο της
με ευγένεια, καλωσύνη, ακεραιότητα και ευσυνειδησία και
φεύγοντας αφήνει σε όλους
μας ένα καλό όνομα.
«Η ΚΕΡΑΣΙΑ» και το Δ.Σ.
του Συλλόγου εκφράζουν τα
θερμά τους συλλυπητήρια στα
παιδιά και στα εγγόνια της και
εύχεται να είναι ελαφρό το
χώμα της Κερασιάς που την
σκέπασε.
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Προσφορές και ενισχύσεις
Προσφορές στο Σύλλογο:
1. Βρέττας Κωνσταντίνος
2. Θεοχάρης Θεοχάρης
3. Χάρη Νεκταρία
4. Παπαντωνίου Αντώνιος
5. Μακρής Παναγιώτης
6. Φελάκης Χρήστος
7. Αξελή Ελένη
8. Ελευθερόπουλος Γεώργιος
9. Γκάνου Ερασμία
10. Γκάνου Ευθυμία
11. Κωνσταντόπουλος Νικόλαος
12. Κουκουβή Ρίτα
13. Φραγκούλης Γεώργιος
14. Γκάνου Αικατερίνη
15. Μπόγρης Γεώργιος
16. Γκάνος Παντελής
17. Κωνσταντόπουλος Ζήσιμος
18. Κανέλλου Βασιλική
19. Λαζαροπούλου Αικατερίνη
20. Γρυπάρη-Λιάρου Ιωάννα
21. Χάρης Κωνσταντίνος
22. Χάρη-Δαμανάκη Κατερίνα
23. Αντωνόπουλος Στέλιος
24. Μπουλουγούρη Νάνσυ
25. Αναγνωστόπουλος Παύλος
26. Λιάρος Δημήτριος
27. Ράπτης Δημήτριος
28. Αλεξόπουλος Βασίλειος
29. Σκουρή Κούλα
30. Ράπτης Παναγιώτης
31. Χατζηαθανασιάδου Τζένη
32. Γιαννίρης Κώστας
33. Γκάνος Βασίλειος
34. Χατζηαντωνίου-Πλάκα Άννα
35. Υφαντής Σπύρος
36. Γουσιου-Υφαντή Γιάννα

€ 50
€ 30
€ 20
€ 400
€ 60
€ 30
€ 30
€ 50
€ 20
€ 30
€ 20
€ 20
€ 50
€ 25
€5
€ 20
€5
€ 50
€ 50
€ 20
€ 100
€ 100
€ 70
€ 50
€ 100
€ 35
€ 20
€ 50
€ 20
€ 30
€ 50
€ 50
€5
€ 100
€ 30
€ 50

Δωρεές εις μνήμην:
Α. Εις μνήμην της Ελένης Γκάνου, το γένος
Αδρασκέλα προσέφεραν:
1. Αδρασκέλα Μαγδαληνή
€ 100
2. Αλεξόπουλος Βασίλειος
€ 50
3. Οικογένεια Σμαΐλη
€ 50
4. Αδρασκέλας Βασίλειος
€ 20
5. Θεοχάρης Νικόλαος
€ 50
6. Οικογένεια Μπαουστάνου
Ιωάννη και Γαρυφαλλιάς € 20
7. Γκάνος Αναστάσιος
€ 20
Β. Εις μνήμην Παναγιώτη Χαρονικολάου και
των αδελφών του κατέθεσε:
Χαρονικολάου Ολυμπία
€ 50
Γ. Εις μνήμην των προγόνων του και συγγενών
του Κερασιωτών, κατέθεσε:
Αδρασκέλας Αντώνιος
€ 100
Δ. Εις μνήμην της βαφτισιμιάς της Βάσως
Καζαντζά-Χάρου, κατέθεσε:
Αλεξοπούλου Ασημία
€ 100
Ε. Εις μνήμην του ιερέα Γεωργίου Καραδήμα,
κατέθεσε:
Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος € 50
ΣΤ.Εις μνήμην Ειρήνης Γκάνου κατέθεσαν:
Γκάνου-Χούσου Ζωή
€ 50
Γκάνου-Λεδάκη Ντίνα
€ 50
Ζ. Εις μνήμην Χρήστου Χάρου κατέθεσαν:
Χάρης Αθανάσιος
€ 50
Χάρης Ιωάννης
€ 50
Υπέρ του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου
Εις μνήμην του ιερέως Γεωργίου Καραδήμα
προσέφεραν:
1. Ζαχόπουλος Παναγιώτης (Ναύπακτος) € 60
2. Λουκοπούλου Βικτωρία (Καστράκι) € 50
3. Η κόρη του, Καραδήμα Μάνθα
€ 50
4. Η κόρη του, Καραδήμα Μαρία
€ 50

Επιστολές
αναγνωστών...
Άμφισα 15.12.2011
Προς
Το Δ.Σ. του Συλλόγου
Κερασιωτών Δωρίδος
Αριστείδου 8
105 59 Αθήνα
Κύριοι
Δια της παρούσης θέλω να
σας ευχαριστήσω δια την
τιμή που μου κάνατε να είναι
μέλος του Συλλόγου σας και
αποδέκτης της εφημερίδας
σας.
Λόγοι ανεξάρτητοι της θελήσεώς μου, με αναγκάζουν
να σας ζητήσω την διαγραφή
μου από μέλος του Συλλόγου
σας και φυσικά από αποδέκτη της εφημερίδας μας.
Σας εύχομαι ολόψυχα
Καλές και Χαρούμενες Γιορτές και ο Νέος Χρόνος 2012
με υγεία, χαρά και οικογενειακή ευτυχία.
Με πολλή εκτίμηση
Αθαν. Δημόπουλος
Ασημακοπούλου 2
331 00 Άμφισσα
Προς
τον κ. Αθαν. Δημόπουλον
Ασημακοπούλου 2
331 00 Άμφισσα

Κύριε Δημόπουλε
Ευχαριστούμε πολύ για
την τιμή που μας κάνατε να
είστε μέλος του Συλλόγου
μας και αποδέκτης της εφημερίδας μας για ένα μεγάλο
χρονικό διάστημα. Και καλά
επράξατε και μας ενημερώσατε ότι λόγοι ανεξάρτητοι
της θελήσεώς σας, σας αναγκάζουν να διαγραφείτε από
μέλος του Συλλόγου μας και
φυσικά και από αποδέκτης
της εφημερίδας μας.
Εμείς όμως, τα μέλη του
Δ.Σ. του Συλλόγου μας, κατανοούμε πλήρως τους αναφερόμενους λόγους σας,
αλλά παράλληλα, εκτιμώντας
την επί σειράν ετών συνδρομή σας και την αποδοχή
της εφημερίδας μας και έτι
περαιτέρω αναγνωρίζοντας
την ευπρέπεια, τη φιλαλήθεια
και την εντιμότητά σας και
την ουδέποτε παραμέληση
της εκπλήρωσης της υποχρεώσεώς σας προς το Σύλλογό
μας,
Σας γνωρίζουμε ότι ο
Σύλλογός μας θα σας αποστέλλει συνεχώς την εφημερίδα μας για όσο διάστημα θα
εκδίδεται, χωρίς καμμιά απο-

λύτως υποχρέωση καταβολής
οποιασδήποτε αμοιβής.
Πιστεύοντας ότι θα δεχθείτε την προσφορά μας ως
δείγμα συμπάθειας, αγάπης
και ακτίμησης, σας ευχόμαστε Καλή Χρονιά.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου
Κερασιάς
•••
9 Ιανουαρίου 2012
Αγαπητοί φίλοι,
Βρισκόμαστε με την Πρεσβυτέρα μου Άννα στο Houston, Texas, όπου μένει ο υιός
μου Βασίλης.
Είμαστε εδώ από την 19η
Νοεμβρίου 2011, για παραχείμασμα και για να χαρούμε
και τα άλλα τρία εγγονάκια
μας.
Θα μείνουμε μέχρι την
10ην Μαρτίου 2012.
Είναι ζεστότερος ο καιρός
εδώ.
Σας στέλνω $ 300 για τον
Άγιο Γεώργιο από:
Οικ. ιατρού Βασιλείου
Μάθιους (Αποστολοπούλου)
100
Οικ. Νικηφόρου Μάθιους
(Αποστολοπούλου) 100 και
Οικ. Ιωάννου Νταλή
(Dale) 100.
Xρόνια πολλά από όλους
μας.
Καλή Χρονιά!
Με πολύ αγάπη και εκτίμηση
Ιερεύς Κων. Μάθιους
(Αποστολόπουλος)
ΗΠΑ

Σελ. 3
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΙΕΡΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΕΙΣ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑ
Σίνα & Δαφνομήλη 1 - 106 80 Αθήνα
Τηλ. 210 6927920

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΪΟΥ 2012
07.30: Αναχώρηση από την οδό 3ης Σεπτεμβρίου 6, πλησίον
πλατείας Ομονοίας.
Στάση στα McDonalds
Άφιξη στο Αντίρριο, περιήγηση στο πάρκο των αγαλμάτων και
στη συνέχεια άφιξη στη Μακύνεια, όπου στις 12 το μεσημέρι θα
παρακολουθήσουμε την τελετή αποκαλυπτηρίων του ανδριάντα
του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.
13.30: Γεύμα σε εστιατόριο της περιοχής ή της Ναυπάκτου.
16.30: Αναχώρηση για Αθήνα μέσω Ιτέας - Λιβαδειάς. Στάση
στο Γαλαξίδι, καφές και γνωριμία της ιστορικής κωμόπολης.
Το πρόγραμμα υπόκειται σε μικρές αλλαγές.
Τιμή συμμετοχής: 25 €
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι Πέμπτη 10.5.2012
Πληροφορίες: Βασ. Αλεξόπουλος (210 6927920, 6932322873)
Νικ. Κολομβας
(210 8226966, 6934521925)
Δημ. Στραβοδήμος (210 6431210, 6977321497)
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Το Δ.Σ.
Βασίλειος Αλεξόπουλος

Αφιέρωμα στην Πάδη
Με αγάπη και λατρεία και βιώματα και ιστορία
Βασίλειος Αλεξόπουλος
Πάδη μου με τα κάλλη σου
και πολυπαινεμένη
για σένα η αγάπη μου
παντοτινά θα μένει.
Διαβάτης απ’ τον τόπο σου
πρωί, γιόμα και βράδυ
με άγγιξε ολόψυχα
το απαλό σου χάδι.
Με δύναμη ανύψωνες
ψηλά τα δυό μου χέρια
και πίστευα πως άγγιζα
τον ουρανό, τ’ αστέρια.
Πολλές φορές ξεπόρτιζα
για να βρεθώ κοντά σου
για να χαρώ τα κάλλη σου
κι όλη την αρχοντιά σου.
Εκεί μέσ’ στην αστροφεγγιά
ο καθαρός αέρας
σ’ αυτιά φύτευε γλυκά
τον ήχο της φλογέρας.
Εκεί τρελά το παίζαμε
χωρίς καμμιά φοβέρα
και συνεχίζαμε ξανά
κάθε γιορτή και μέρα.
Εκεί μέσ’ στην ισιάδα σου
στα πλάτη και στα μήκη
με τρελαμάρα παίζαμε
γουρούνα και τσιλίκι.
Κι αν κάποτε μαλώναμε
μέσ’ την τρελή πιλάλα
μέσ’ στο λεπτό φιλιώναμε
κι ήμασταν μέλι-γάλα.
Κι εκεί κοντά στο σούρουπο
και φιλικά κι ωραία

σιγά-σιγά ζυγώναμε
τη σοβαρή παρέα.
Εκεί τραγούδια και χαρές
και νύχτα και σε δείλι
ζωντάνευαν Πρωτομαγιά
και ανθηρό Απρίλη.
Ευήκοα ακούσματα
χαϊδεύανε τ’ αυτιά μας
και φλόγιζαν τα στήθη μας
μαζί και την καρδιά μας.
Κι όσα μας μεταδίδονταν
με γνώση και σοφία
ανάδιναν πολιτισμό
μαζί και ευκοσμία.
Όσα καλά ακούσαμε
σε κάθε ευκαιρία
όλα τα καταγράψαμε
κι έγιναν ιστορία.
Κι όταν η νύχτα μέσιαζε
άνοιγα τα φτερά μου
και τρέχονταν ολόισα
ίσια για τη φωλιά μου.
Στεκόμουνα παράδιπλα
στην ιερή εστία
κι εκεί σταυροκοπιόμουνα
με σιωπηρή λατρεία.
Αχ! Πάδη μου τρισεύγενη
και καλοκαμωμένη
ό,τι καλό μου πρόσφερες
μέσ’ στην ψυχή μου μένει.
Και τώρα από μακριά
μιας άλλης γης την άκρη
σου στέλνω χαιρετίσματα
μ’ ένα καυτό μου δάκρυ!

Αντεύχομαι Καλές Γιορτές
και Καλή Χρονιά, με υγεία!
Ευχαριστώ για τις ευχές σας!
28.12.2011
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
Τ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΩΚΙΔΟΣ - Τ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

«Η ΚΕΡΑΣΙΑ»

Σελ. 4

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ρειας Στερεάς Ελλάδας
6. Ευθύμιος Αλεξανδρής, πρώην Πρόεδρος
Ο.Σ.Κ.
7. Ζήσιμος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος
Δημ. Συμβουλίου Δήμου Καλλιθέας
8.
Αναστάσιος Φλώρος,
Πολιτευτής Ν. Φωκίδας
9.
Βασίλειος Αλεξόπουλος, πρώην Δημ. Σύμβουλος και τ. Πρόεδρος Δημ.
Συμβουλίου Δήμου Βαρδουσίων και Πρόεδρος Ιστορικών Μελετών Ιερού Αγώνος
Στερεάς Ελλάδας
10.
Λούλα
Κουφάκη,
Πρόεδρος Γυναικών Φωκίδας, μέλος Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου Ρούμελης
και μέλος του Συμβουλίου
Ιστορικών Μελετών ιερού
Αγώνος Στερεάς Ελλάδας
11.
Κωνσταντίνος Παλασκώνης, Δημ. Σύμβουλος
Δήμου Δωρίδας
12.
Γεώργιος
Πήττας,
Πολιτευτής Ν. Φωκίδας
13.
Νικηφόρος Γκάνος,
Πρόεδρος Δημ. Διαμερίσματος Κερασιάς, Δήμου Δωρίδας
14.
Παναγιώτης Ευσταθίου, Αντιπρόεδρος Δωρικής Αδελφότητας
15.
Βασιλική Κανέλλου,
Γεν. Γραμματέας Συλλόγου
Ο τ. Υπουργός κ. Γκελεστάθης έχει παραδώσει την τιμητική πλακέτα
Κριατσίου.

“(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Σύλλογό μας.
δ) Απονομή τιμητικές πλακέτας στον Αντώνιο Ζούκο, δάσκαλο και Γυμνασιάρχη για
εκπαιδευτική προσφορά στην Ελληνική Παι-

στον συγγραφέα κ. Κων/νο Χάρη

δεία και συνεχή βοήθειά
του προς τον Σύλλογό μας.
ε) Απονομή τιμητικές
πλακέτας στην Παναγιώτα
Θεοχάρη για την αποφοίτησή της από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Αθηνών, τμήμα Νοσηλευτικής και με ευχές για επιτυχή σταδιοδρομία, και
στ) Απονομή τιμητικές
πλακέτας στην Ευφροσύνη
Μακρή, για την αποφοίτησή
της από το Πανεπιστήμιο
Αθηνών, τμήμα Οικονομικών Επιστημών και ευχές
για επιτυχή σταδιοδρομία.
Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την παρουσία τους
οι:
1. Χάρης Θεοχάρης, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Οικονομικών
2. Νίκος
Γκελεστάθης,
τέως Βουλευτής Φωκίδος, τέως Υπουργός
3. Αφροδίτη Παπαθανάση,
Βουλευτής Ν. Φωκίδας
4. Γιώτα Γαζή, Αντιπεριφερειάρχης Στεράς Ελλάδας
5. Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, Σύμβουλος Περιφέ-

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ
1) Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κερασιάς, εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στις
οικογένειες: α) Ιατρού Βασιλείου Μάθιους-Αποστολόπουλου,
β) Νικηφόρου Μάθιους Αποστολόπουλου και γ) Ιωάννου
Νταλή για την οικονομική ενίσχυση του ταμείου του Ιερού
Ναού Αγίου Γεωργίου της ενορίας μας με το συνολικό ποσό
των 300 $, ήτοι από 100 $ κατά οικογένεια.
Επίσης εκφράζουμε ευχαριστίες και στον ιερέα Κωνσταντίνο Μάθιους-Αποστολόπουλου για την στο μέτρο του δυνατού επαφή του με τους συγχωριανούς του και ενορίτες μας,
την οικειοθελή προσφορά ιερατικών του υπηρεσιών οσάκις
επισκέπτεται την Κερασιά και για την κατά πάντα κοινομική
του συμβολή για την ενίσχυση του ενοριακού μας Ναού.
Ευχόμαστε υγεία και ό,τι το καλύτερο για όλους σας και
σας περιμένουμε το καλοκαίρι όλους μαζί στην Κερασιά.
2) Ακόμα, το συμβούλιό μας ευχαριστεί θερμότατα την οικογένεια Πολυξένης Αδρασκέλα για την ενίσχυση του Ιερού
Ναού μας Αγίου Γεωργίου με το ποσό των 300 € εις μνήμην
της αγαπημένης τους θείας και κουνιάδας Ελένης Γκάνου το
γένος Αδρασκέλα.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Β.Δ. ΔΩΡΙΔΑΣ
Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 14.1.2012,
η ομοσπονδία συλλόγων Β.Δ. Δωρίδας συγκροτήθηκε σε
σώμα και το νέο Δ.Σ. είναι:
Πρόεδρος:
Αλούπης Δημήτρης (Διχώρι)
Αντιπρόεδροι:
Τρίγκας Γιάννης (Διχώρι)
Κωνσταντινίδης Στάθης (Περιβόλι)
Γεν. Γραμματέας:
Αλβέρτος Γιώργος (Αλποχώρι)
Ειδ. Γραμματέας:
Κοντός Θανάσης (Κερασιά)
Ταμίας:
Τσαγκρινού Μαρία (Δάφνος)
Δημ. σχέσεις:
Λάζος Παναγιώτου (Κάλλιο)
Μέλη:
Σαΐτης Κώστας (Κροκύλειο)
Νικολόπουλος Γιώργος (Ζοριάνο)
Παπαγεωργίου Γιώργος (Πενταγιού)
Τσατούχας Κώστας (Κουπάκι)
Κοντζιλέλου - Φρονίστα Γεωργία
(Ψηλό Χωριό)
Χαραλαμπόπουλος Γιώργος (Κλήμα)
Μαυραγάνης Γιάννης (Αρτοτίνα)
Χολέβας Δημήτρης (Κονιάκος)
Ανέστος Γιώργος (Κόκκινος)
Κανέλλος Λεωνίδας (Κριάτσι)
Χαραλαμπόπουλος Δήμος (Τρίστενο)
Προς
τον αξιότιμο Πρόεδρο κ. Αναστάσιο Χάρο
και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συλλόγου Κερασιάς

Η Βουλευτής του Νομού μας κ. Αφροδίτη Παπαθανάση παραδίδει
την τιμητική πλακέτα στον συγγραφέα κ. Αντώνιο Ζούκο

Λόγοι ανεξάρτητοι από τη θέλησή και την επιθυμία μου, δεν
επέτρεψαν να παρευρίσκομαο στη σημερινή γιορτή του Συλλόγου.
Για την τιμητική διάκριση, που μου κάνετε, σας ευχαριστώ
θερμά, δηλώνοντας ότι θα είναι πρόθυμος συμπαραστάτης σε
κάθε δραστηριότητά σας για το καλό του χωριού και των συγχωριανών.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
22.1.2012
και ευχαριστίες
Σπύρος Ευαγγελόπουλος

