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Το ∆.Σ. του Συλλόγου και η Κερασιά σας εύχονται Χρόνια Πολλά & Ευτυχισµένο το 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλοκαίρι 2021
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πραγµατοποιήθηκε στις 14 Αυγούστου 2021, εκδήλωση στο
χωριό µας, για τα 200 χρόνια της εθνικής παλιγγενεσίας. Η
γνώση του ιστορικού παρελθόντος είναι ένα όπλο για την
εθνική αναγέννηση και ανεξαρτησία. Η ιστορική γνώση
διατηρεί στην µνήµη µας την εθνική ταυτότητα. άλλωστε λαός
χωρίς ιστορική µνήµη είναι λαός χωρίς µέλλον και κινδυνεύει
να εξαφανιστεί από το προσκήνιο της ιστορίας. Σε αυτή την
προσπάθεια εξαφάνισης λαών και πολιτισµών οφείλουµε να
αντισταθούµε σε ότι σφυρηλατεί την εθνική µας συνείδηση.
Πρωταρχικά οι πολιτιστικοί φορείς αντιδρούν και προσπαθούν
να κρατήσουν όρθια και ζώσα την εθνική µας συνείδηση.
Έχοντας τα παραπάνω υπόψιν, ο Σύλλογος µας θέλοντας να
αποδώσει φόρο τιµής στον οπλαρχηγό Ιωάννη Φαρµάκη, που
κατάγεται από το χωριό µας καθώς και σε όλους που έχυσαν
το αίµα τους σε αυτές τις λεβεντογέννες βουνοκορφές, τις
ελατοφυτεµένες πλαγιές διοργανώσαµε αυτήν την εκδήλωση.
Πρέπει να συνεχίσουµε το ρόλο µας να αναδεικνύουµε την
λεβεντιά τους και να παρακινούµε κάθε οικογένεια του χωριού
να ανατρέξει στο παρελθόν, για να µάθει για τον ήρωα της
που σίγουρα έχει στην ιστορία και όλοι να είµαστε περήφανοι

και να καµαρώνουµε για αυτούς που θυσιάστηκαν….όπως λέει
ο Κωστής Παλαµας
“χρωστάµε σε αυτούς που ήρθαν,
πέρασαν, θα έρθουνε, θα περάσουν,
κριτές, θα µας δικάσουν,
οι αγέννητοι νεκροί”.
Ευχαριστούµε όσους µας έκαναν την τιµή και παρευρέθηκαν και ιδιαιτέρως τους Αντιδηµάρχους Βαρδουσίων κύριο
Κωνσταντίνο Παλασκώνη, Τολοφώνας κύριο Σταύρο Πολίτη,
τον Πρόεδρο κοινότητας Κριατσίου κύριο ∆ηµήτρη Φλώρο,
τον πρόεδρο συλλόγου Κριατσίου Κωνσταντίνο Σαράµπαλο,
την Γραµµατέα της Οµοσπονδίας κυρία Ζωή Φλώρου, το
µέλος Συλλόγου Αρτοτίνας ∆ηµήτρη Μακρή. Η ∆ηµοτική αρχή
ήταν δίπλα µας σε αυτή την οργάνωση και τους ευχαριστούµε.
Ευχαριστούµε τους οµιλητές µας, που αναφερθήκαν στην
ιστορία και στους ∆ωριείς ήρωες του τόπου µας
1) Γιώργο Ελευθερόπουλο (πρώην λυκειάρχη και αναπληρωτή
προϊστάµενο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Ανατολικής
Αττικής)
2) Νίκο Γκιώνη
3) Θανάση Κοντό
Επίσης σε αυτή την προσπάθεια συντέλεσαν ο Αντώνης
Καραδήµας, ο Θανάσης Μπουλουγούρης, ο Γιάννης Μαµούσης, ο Βασίλης Λάµπος, ο Γιώργος Κοντός, ο Ιωάννης Γκάνος,
η Γιάννα Χαραµή-Γκάνου, η Ντίνα Καραδήµα, η Αγιούλα
Μπουλουγούρη, ο Γιάννης ∆ηµάκας, ο Θοδωρής Παλασκώνης. Ευχαριστούµε τις κυρίες που προσέφεραν τις παραδοσιακές πίτες την κυρία Ασηµίνα Ελευθερόπουλου και Λακουµέντα
Βικυ. Έλαβε χώρα και λαχειοφόρος αγορά που προσέφεραν,
εκτός το πρεσσοσίδερο που το κέρδισε η κυρία Ελένη
∆αρακλή, ντόπιο κιµά µοσχαρίσιο ο Χρήστος Ράµµος και η
Βίκυ Λακουµέντα .
Ευχαριστούµε επίσης και τον ιερέα του χωριού µας πατέρα
Γεώργιο, που στήριξε στην προσπάθεια µας αυτή παραχωρόντας το σχολείο για χρήση πνευµατικού και ιστορικού µουσείου.
Ιδιαίτερα τιµητική ήταν και η παρουσία του Χορευτικού µας
και τους ευχαριστούµε για την συµµετοχή τους καθώς και για
τα µικρά παιδιά που απήγγειλαν ποιήµατα και τραγούδια.
Συνεχίζουµε µε πίστη και αγώνα τις προσπάθειες µας για ένα
εµπνευσµένο µε βαθειές ρίζες χωριό, σαν την Κερασιά µας.

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΕ ∆ΩΡΙΕΙΣ
FOR LIBERTY
ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 21-22RACE
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021, ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ 162 χλμ.
του Γιώργου Ελευθερόπουλου
πρώην Λυκειάρχη και αναπληρωτή προϊστάµενου
Β’βάθµιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι του χωριού µας
Εάν φέτος δεν γιορτάζαµε τα 200 χρόνια από την εξέγερση
του Έθνους εναντίον των Οθωµανών τυράννων µας, κάποιων
Ηρώων τα ονόµατα, µαζί µε τις ανεπανάληπτες πράξεις τους
γενναιότητας και αυτοθυσίας για την Πατρίδα, θα βρίσκονταν
ακόµα στη λήθη των περισσότερων από εµάς.
Αλλά, έστω! Κάλλιο αργά, παρά ποτέ, για να αφιερώσουµε
λίγα λόγια, σαν τον πιο ελάχιστο φόρο τιµής και ευγνωµοσύνης, σε παλικάρια που σήκωσαν πλάτη-πλάτη µε τους
άλλους-περισσότερο γνωστούς οπλαρχηγούς της Επανάστασης-το τεράστιο φορτίο του Αγώνα.
Ξεκινώντας, αλφαβητικά ας µνηµονεύσουµε τον Τριαντάφυλλο Αποκωρίτη, ο οποίος γεννήθηκε στο Παλαιοξάρι το
1780. Ήταν αξιωµατικός του Σκαλτσά και στην πολιορκία της
Ναυπάκτου τραυµατίστηκε στο πόδι και έµεινε ανάπηρος. Το
1824 προήχθη στο βαθµό του χιλίαρχου. Ήταν ένας από τους
πιο γενναίους αγωνιστές στη µάχη των Μύλων του Άργους
(1825), όπου διέπρεψε µε το όνοµα Τραντάφυλλος Λιδορικιώτης. Για τα κατορθώµατά του την ίδια χρονιά προήχθη στο
βαθµό του στρατηγού.
Και ερχόµαστε στον Λουκά Καλιακούδα. Η καταγωγή του
ήταν από το Λιδορίκι, ενώ γεννήθηκε στην ένδοξη καπετανοµάνα Αρτοτίνα. Από παιδί βγήκε στο βουνό και ο Γέρο-Ανδρούτσος (πατέρας του Οδυσσέα) τον εκτίµησε για την ανδρεία
του και τον προσέλαβε για πρωτοπαλίκαρό του. Στο πλευρό
του πήρε µέρος στις περιπετειώδεις εκστρατείες του στην
Πελοπόννησο, ως σύµµαχος του Λάµπρου Κατσώνη στις
θαλάσσιες επιχειρήσεις του. Μετά το θάνατο του Ανδρούτσου, διασώθηκε µε λίγους επίλεκτους διασχίζοντας τη ΧερσόΣυνέχεια στη σελ. 2

Η Οργανωτική Επιτροπή του “Αγώνα για την Ελευθερία” οργάνωσε 2
παράλληλους υπερμαραθώνιους στην καρδιά της Ρούμελης.
Τίμησε τους αγωνιστές της Επανάστασης του 1821 για τα 200 χρόνια,
ανάδειξε την ιστορία και το φυσικό κάλλος μιας άγνωστης περιοχής και
έδωσε μια νέα αναπτυξιακή προοπτική.
Οι 26 αθλητές αντοχής ξεκίνησαν από το Μοναστήρι που μόνασε ο
Αθανάσιος Διάκος κοντά στο καπετανοχώρι την Αρτοτίνα στα Δυτικά
Βαρδούσια. Κύκλωσαν τη λίμνη του Μόρνου, πέρασαν το ιστορικό
Λιδωρίκι, διέτρεξαν το δρόμο ανάμεσα σε ανατολικά Βαρδούσια και
Γκιώνα, ανηφόρισαν στην Οίτη και τέλος την άλλη μέρα μέσω Παύλιανης
κατηφόρισαν στη Σπερχειάδα μέχρι τη Λαμία.
Όλοι οι Σύλλογοι της περιοχής βοήθησαν μέσω εθελοντών και οι
δρομείς μας ευγνωμονούν δηλώνοντας κατευχαριστημένοι από τη
συνολική εμπειρία.
Μια πανέμορφη διαδρομή, μια άψογη διοργάνωση με απίστευτους και
ακούραστους εθελοντές που εμψύχωναν και έδιναν παλμό συνεχώς…..”
Το ΔΣ του Συλλόγου Κερασιωτών έδωσε το παρόν στην έναρξη του
αθλητικού αυτού γεγονότος, στο Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου και οι Κερασιώτες συγχωριανοί μας, ανέβηκαν στην Ένωση του
χωριού αποτελόντας εθελοντικό σταθμό για τους αθλητές προσφέροντας τρόφιμα, νερά και εμψυχώνοντας την προσπάθειά τους.
Κάθε τέτοια ενέργεια έχει την απόλυτη στήριξη του Συλλόγου μας και πιστεύουμε οτι αποτελεί πλέον θεσμό στην περιοχή μας ο υπερμαραθώνιος.

Κατόπιν αποφάσεως του ∆.Σ. του Συλλόγου Κερασιωτών και
σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 του καταστατικού, καλούνται τα
µέλη του Συλλόγου Κερασιωτών σε τακτική Γενική Συνέλευση,
που θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα της ∆ωρικής Αδελφότητος,
οδός Ιέρωνος 6 & Τιµοθέου 1 Παγκράτι, 210 7513646,
την Κυριακή 28 Νοεµβρίου 2021 και ώρα 10 π.µ. έως 14.30 µ.µ.
Η ψηφοφορία θα αρχίσει µετά το πέρας των εργασίων της Γενικής
Συνέλευσης και θα λήξει στις 14.30 µ.µ.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1) Απολογισµός απερχόµενης ∆ιοίκησης
2) Οικονοµικός απολογισµός
3) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
4) Έγκριση πεπραγµένων από τη Γ.Σ. (∆ιοικητικού - Οικονοµικού)
5) Εκλογές για την ανάδειξη νέου ∆.Σ. και Εξελεγκτικής επιτροπής.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1) Όσοι επιθυµούν να γίνουν µέλη του Συλλόγου, µπορούν να
καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία µας, Αριστείδου 8, 105
59, Αθήνα Τηλ. 6979982628 στις 17/11/2021 και από ώρα 17.00
µ.µ. έως 20.00 µ.µ.
2) Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το ∆.Σ. ή
για την εξελεγκτική επιτροπή, µπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις
τους στα ίδια τα γραφεία και τις ίδιες ώρες που αναγράφονται στην
παρ. 1 στις 26/11/2021 και από ώρα 17.00 µ.µ. εως 20.µ.µ.
Πληροφορίες:
Αντωνοπούλου–Γκάνου Βίκυ, Τηλ. 6946452221
Χάρος Αναστάσιος, Τηλ. 6979339426

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το ∆.Σ. του Συλλόγου µας, µετά
από το θάνατο του πρώην
Προέδρου του Συλλόγου µας,
∆ιδάκτορα Παν/µίου Αθηνών και
σύµβουλο του Παιδ/κού Ινστιτούτου Κωνσταντίνου Παν. Χάρη,
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και οµόφωνα αποφάσισε:
1 Την αντιπροσωπευτική παρουσία µελών του ∆.Σ. στην κηδεία
του εκλιπόντος. (δεν έγινε λόγω
COVID)
2 Την εκφώνηση επικήδειου από
την Πρόεδρο του ∆.Σ. Βίκυ Αντωνοπούλου. (δεν έγινε λόγω
COVID)
3 Την κατάθεση στεφάνου.
4 Την έκφραση συλλυπητηρίων στα µέλη της οικογένειάς του.
5 Ανάρτηση φωτογραφίας του θανόντος στα γραφεία του
Συλλόγου.
6 Το παρόν ψήφισµα να δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα του
Συλλόγου µας και στις τοπικές εφηµερίδες των Συλλόγων
και των ∆ήµων της Φωκίδας.
H Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραµµατέας

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το ∆.Σ. του Συλλόγου µας, µετά
από το θάνατο του πρώην µέλους
του ∆.Σ. και ταµία του Συλλόγου
µας Βασιλικής (Κούλης) Τσιβιτζόγλου-Μπερτσιά συνήλθε σε
έκτακτη συνεδρίαση και οµόφωνα αποφάσισε:
1 Την αντιπροσωπευτική παρουσία µελών του ∆.Σ. στην κηδεία
της εκλιπούσης. (δεν έγινε λόγω
COVID)
2 Την εκφώνηση επικήδειου. (δεν
έγινε λόγω COVID)
3 Την κατάθεση στεφάνου.
4 Την έκφραση συλλυπητηρίων στα µέλη της οικογένειάς της.
5 Ανάρτηση φωτογραφίας της θανούσης στα γραφεία του
Συλλόγου.
6 Το παρόν ψήφισµα να δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα του
Συλλόγου µας και στις τοπικές εφηµερίδες των Συλλόγων
και των ∆ήµων της ∆ωρίδας.
H Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραµµατέας

«Η ΚΕΡΑΣΙΑ»

Σελ. 2

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΕ ∆ΩΡΙΕΙΣ
ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Συνέχεια απο σελ. 1

νησο από το Ταίναρο µέχρι τον Κορινθιακό κόλπο και στη
συνέχεια µαχόµενος κατέφυγε στα βουνά της Αιτωλίας για να
αντισταθεί στον Αλή Πασά, τα στρατεύµατα του οποίου
πολιορκούσαν την Γαβρολίµνη, όπου και άφησε την τελευταία
του πνοή, ηρωικά πολεµώντας. Ο συναγωνιστής του αρµατωλός Σάκας του έκοψε το κεφάλι για να µην γίνει τρόπαιο των
Τούρκων. Όµως και αυτός κυκλώθηκε και φονεύθηκε,
κάνοντας τους Τούρκους να πανηγυρίσουν έξαλλα, στη θέα
των κεφαλών τους, στα Γιάννενα, εκφράζοντας άθελά τους
προφανώς, το θαυµασµό τους στο µεγαλείο του ηρωισµού
αυτών των δύο µαρτύρων της Επανάστασης.
Κωνσταντίνος Καλύβας, ένας άλλος ηρωικός γόνος της
∆ωρίδας, ανιψιός του Σκαλτσά. Στα Βασιλικά, της Σπερχειάδας ως αρχηγός των 300 ∆ωριέων, αντιµετώπισε την πρώτη
επίθεση του κύριου όγκου του τουρκικού στρατεύµατος το
1821, ενώ συντέλεσε σε µεγάλο βαθµό στη νίκη των Ελλήνων
κατά τη µάχη της Άµπλιανης το 1824. Επίσης, αγωνίστηκε
ηρωικά στη Β’ πολιορκία του Μεσολογγίου (1825-1826) µαζί
µε 65 Λιδωρίκιώτες και αφού διασώθηκε κατά την ηρωική
έξοδο, πολέµησε λυσσαλέα και στη µάχη της Βαρνάκοβας
(1826). Μετά το θάνατο του Σκαλτσά, ανέλαβε την αρχηγία
του σώµατος και πολέµησε µε περίσσιο θάρρος στο πλάι του
Καραϊσκάκη στα Κράβαρα, στην Αράχωβα και στο Φάληρο µε
230 εξίσου γενναίους στρατιώτες.
Ένας άλλος αφανής, αλλά εφάµιλλος των µεγάλων οπλαρχηγών, υπήρξε ο Αντώνης Κοντοσόπουλος ή Γεράντωνας
που γεννήθηκε στην Αρτοτίνα µεταξύ 1790-1792. Από µικρός
ακολούθησε την κλέφτικη ζωή και η έναρξη της Επανάστασης
τον βρήκε µυηµένο στη Φιλική Εταιρεία και οπλαρχηγό του
Ταλαντίου, της σηµερινής δηλαδή Αταλάντης, ορισθέντα από
τον πρώτο του εξάδελφο Αθανάσιο ∆ιάκο, την οποία Αταλάντη
και απελευθέρωσε στις 29 Μαρτίου του 1821. Επίσης, έλαβε
µέρος στη µάχη της Αλαµάνας, της Υπάτης, των Βασιλικών και
της Άµπλιανης. Από το 1826, λόγω των τεράστιων στρατιωτικών του ικανοτήτων, πέρασε στις διαταγές του Καραϊσκάκη,

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ «Η ΚΕΡΑΣΙΑ»
Η Κερασιά βρίσκεται Β.∆. της πρώην επαρχίας
∆ωρίδας του Νοµού Φωκίδας σε απόσταση 52 χιλιοµέτρων από το Λιδωρίκι έδρα του ∆ήµου ∆ωρίδος και 95
χιλιόµετρων από την Άµφισσα, σε υψόµετρο 1250
περίπου µέτρων, κτισµένη στη µεσηµβρινή πλαγιά
χαµηλής οροσειράς δυτικά των Βαρδουσίων, µε απεριόριστη θέα στις πηγές των παραποτάµων του Εύηνου
(Φίδαρη) και ξέµακρα στα βουνά της Αιτωλοακαρνανίας. Πλαισιώνεται από πυκνά ελατοδάση και τα σπίτια
της ξεπροβάλουν µέσα από οπωροφόρα δένδρα και
καταπράσινους κήπους που ποτίζει από το κεφαλάρι
του χωριού η πηγή «Μπούκουρη».
Βρίσκεται ανάµεσα σε δύο ιστορικά χωριά, το Κροκύλειο, πατρίδα του Στρατηγού Γιάννη Μακρυγιάννη και
την Αρτοτίνα, πατρίδα του ήρωα της Αλαµάνας
Θανάση ∆ιάκου. Άµεσα συνορεύει µε άλλα όµορφα
χωριά, την Πενταγιού, το Τρίστενο, το Ψηλό Χωριό, το
Κριάτσι, το ∆ιχώρι και το Αλεποχώρι από την πλευρά
της ∆ωρίδας και το Γρηγόρι, την Ελατού και την Ελατόβρυση από την πλευρά της Ορεινής Ναυπακτίας.
Η ιστορία του χωριού που χάνεται στα βάθη των
αιώνων, δεν έχει ερευνηθεί πλήρως ή έστω κατ΄ ελάχιστον. ∆ιάφορα ευρήµατα όµως µαρτυρούν την ύπαρξή
του. Παλαιά νεκροταφεία, υδρευτικά έργα, κεραµοποιείο, συληµένοι τάφοι, πήλινα ευρήµατα, κ.λ.π. ∆ιηγήσεις παλαιότερων ιστορούν Ενετούς στην Παλιά
Κερασιά, όπως τον πύργο του Γερακάρη που έχτισε το
1694 µ.χ. ο εξωµότης Μπέης της Μάνης Λυµπεράκης
Γερακάρης και εξ΄ αυτού του λόγου υπάρχει το τοπωνύµιο «Γερακάρη» κ.α.
Το χωριό που παλιότερα ήταν οικισµός και ονοµαζόταν «Σουρούστι» (µετονοµάσθηκε το 1928 σε κοινότητα
Κερασέων) δηµιουργήθηκε από τους αυτόχθονες κατοίκους και από τους κατοίκους των οικισµών που αρχικά
ήταν διάσπαρτοι σε διάφορες τοποθεσίες της περιοχής. Ακόµη και σήµερα µπορεί κανείς να διακρίνει ίχνη
των οικισµών αυτών στην Παλιά Κερασιά, στο Βλαχοβούνι, στα Παληοχώρια, στον Σκιαδά κ.ά. Ο οικισµός
του Σουρουστίου πιθανότατα έχει τις ρίζες του στην
Ελληνιστική εποχή και την συνέχειά της στη Βυζαντινή.
Το όνοµα του οικισµού Σουρούστι µας γίνεται γνωστό
από το 1700 και µετά. Την περίοδο 1700-1800 εποίκησαν (εγκαταστάθηκαν) και άλλες εννέα (9) οικογένειες.
Αυτές µετακινήθηκαν από άλλους διαλυµένους
οικισµούς, από γειτονικά χωριά ή από την Ήπειρο
πιεζόµενοι από το καθεστώς των Τούρκων και ιδιαίτερα του Αλή Πασά.
Οι κάτοικοί του πήραν µέρος σε όλους τους εθνικούς
αγώνες από τα παλιά χρόνια ως τα πρόσφατα και δεν
είναι λίγα τα θύµατα στο βωµό των αγώνων αυτών.
Από τη Κερασιά έλκει την καταγωγή του ο οπλαρχηγός του 1821 Γιάννης Φαρµάκης (Φουσέκης) και συγκεκριµένα ο παππούς του, Γιάννης Φουσέκης, κατοικούσε στην Κερασιά (Παλιά Κερασιά).
Η Κερασιά έχει σήµερα καταγεγραµµένο πληθυσµό
(απογραφή 2011) 183 κατοίκους ενώ πριν από τον
πόλεµο ήταν από τα µεγαλύτερα χωριά της περιοχής,
µε 490 κατοίκους µε γιατρό, φαρµακείο και τέσσερα
καταστήµατα.
Κύρια ασχολία των κατοίκων, όταν ήταν στις δόξες
του, ήταν η γεωργία και η κτηνοτροφία. Σηµαντικές και
οι δύο ασχολίες αφού µέχρι πρότινος η παραγωγή τους
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µε τον οποίο πολέµησε στις µάχες της ∆οµβραίνας Βοιωτίας
(1826) και της Αράχωβας (1826), όπως και στη µάχη του
Φαλήρου (1826), ενώ την επόµενη χρονιά κυρίευσε το
φρούριο της Ακροκορίνθου. Στην συνέχεια και µέχρι το τέλος
του Αγώνα και την Απελευθέρωση, ο ηρωικός Κοντοσόπουλος
δεν έπαψε να αγωνίζεται µε σθένος και αυταπάρνηση για την
αποτίναξη του Τουρκικού ζυγού.
∆εν είναι δυνατόν να µην µνηµονεύσουµε την ηρωική µορφή
ενός πανάξιου κληρικού, του Παπαγιώργη Πολίτη, από την
Σεργούλα και ο οποίος σαν άλλος Παλαιών Πατρών Γερµανός
και σαν άλλος Ησαΐας των Σαλώνων, ευλόγησε τη σηµαία των
επαναστατών της ηρωικής µας ∆ωρίδας. (29 Μαρτίου 1821).
Ο γιος του Χαράλαµπος µετείχε και αυτός από την πρώτη
µέρα στον Αγώνα και ήταν µεταξύ των πρώτων που υπέγραψαν στις 5 Ιανουαρίου του 1822 τη διακήρυξη της Ανεξαρτησίας της Ελλάδος. Χρηµάτισε αντιπρόσωπος της τότε επαρχίας
του Μαλανδρίνου στις εθνικές συνελεύσεις και µετά την
Απελευθέρωση, διετέλεσε διοικητής Καλαβρύτων και πρώτος
Γερουσιαστής.
Περίοπτη όµως, θέση στο πάνθεον των ηρώων της ∆ωρίδας
µας κατέχει και ο Ιωάννης Ρούκης από τη λεβεντοµάνα
Αρτοτίνα, που γεννήθηκε το 1795 και σε ηλικία µόλις 15 ετών
µπήκε στο κλέφτικο σώµα του Πανουργιά και του Γ. Κοσκινά.
Μετά από τρία χρόνια θητείας, εντάχθηκε στο στρατό του
Οδυσσέα Ανδρούτσου, αλλά και του ∆ιάκου, µαζί µε τον οποίο
πολέµησε λυσσαλέα για την απελευθέρωση της Λιβαδειάς και
της Μενδενίτσας (1821). Πήρε µέρος, επίσης, στην πολιορκία
της Υπάτης (1821), στις µάχες των Βασιλικών και της Περαχώρας Λουτρακίου (1822), στα Βρυσάκια Εύβοιας και του
Μαραθώνα (1824), στο Κερατσίνι (1827), στην Αράχωβα
(1826) και στο ∆ίστοµο (1827). Την εποµένη χρόνια (1828)
ενίσχυσε τον Κίτσο Τζαβέλα στη µάχη της Σεργούλας, ενώ τον
Μάρτιο του 1829 ο ακαταµάχητος Ρούκης πολέµησε µε θαυµαστές στρατιωτικές ικανότητες στην πολιορκία της Ναυπάκτου,
της Θήβας και της Πέτρας, µεταξύ Λιβαδειάς και Θήβας.
Τι να πούµε, όµως, και για τον υπέροχο οπλαρχηγό Ανδρίτσο Σαφάκα, γέννηµα και αυτός της Αρτοτίνας (1775-1780).
Το πατρικό του επώνυµο ήταν Καραδήµας, ενώ το επώνυµο
Σαφάκας µάλλον είναι παρατσούκλι από το Τουρκικό «σαφακ»

που σηµαίνει «αστραπή». Ο Σαφάκας πέραν των µεγάλων
χαρισµάτων του στο πεδίο της µάχης, ξεχώρισε κυρίως για τις
«διπλωµατικές» του ικανότητες, αφού όταν οι συνθήκες του
αγώνα ήταν δυσοίωνες για τους αγωνιστές µας, προσήγγιζε,
δήθεν, τους Πασάδες των Ιωαννίνων για να δώσει χρόνο
στους οπλαρχηγούς να ανασυντάσσονται και να προετοιµάζονται καλύτερα, ώστε την κατάλληλη στιγµή να εξαπολύσουν
συντονισµένα τις επιθέσεις τους, µε µεγαλύτερες πιθανότητες
επιτυχίας. Πανούργος, λοιπόν, ο Α. Σαφάκας, πρόσφερε
πολύτιµοτατες υπηρεσίες στην υπόθεση της Εθνικής µας
Ανεξαρτησίας.
Και κλείνουµε το µικρό αυτό αφιέρωµα στα πανάξια τέκνα της
∆ωρικής Γης, κάνοντας αναφορά στον υπέροχο γόνο και αυτός
του καπετανοχωριού της Αρτοτίνας, ∆ήµο Σκάλτσα ή Σκαλτσοδήµο, ο οποίος στις 28 Μαρτίου του 1821 ξεκίνησε την Επανάσταση στη ∆ωρίδα µαζί µε τον Αναγνώστη Λιδωρίκη και τον
Παπαγιώργη Πολίτη. Τον Μάιο του 1821, ύστερα από τη Μάχη
της Γραβιάς, µαζί µε τον Γιάννη Γκούρα και Ανδρίτσο Σαφάκα,
κατέλαβε τη θέση «Αετός» για να χτυπήσει τους Τούρκους στην
Υπάτη. Στις 2 Απριλίου 1822 µαζί µε τον Σαφάκα, τον ∆υοβουνιώτη και τον ∆ηµ. Κοντογιάννη, νίκησε τον ∆ράµαλη στην
περιοχή της Υπάτης και διακρίθηκε και στη Μάχη της Άµπλιανης, αποδεικνύοντας περίτρανα την στρατιωτική του ιδιοφυΐα.
Αφήνω, για το τέλος, ένα εύλογο ερώτηµα, που είναι φυσικό
να πλανάται: πώς η διπλανή µας Αρτοτίνα γέννησε τόσους
ηρωικούς µάρτυρες για τον ξεσηκωµό του ‘21 και εµείς οι
Κερασιώτες υστερήσαµε; Την απάντηση δίνουν τόσο η
παράδοση, όσο και οι ερευνητές-λαογράφοι των χρόνων
εκείνων, όταν αναφέρεται ότι στη µάχη της Σεργούλας (1828)
εκτός από αγωνιστές άλλων περιοχών-χωριών, πήραν µέρος
και «10 Σουρουστιώτες». Ας είµαστε λοιπόν, υπερήφανοι και
εµείς, αγαπητοί µου συγχωριανοί, για τους άγνωστους,
αφανείς και ανώνυµους δικούς µας ήρωες και ας αποτίσουµε,
µ’ αυτό µας το νοερό µνηµόσυνο, έναν ελάχιστο φόρο τιµής
σε όλους µα όλους αυτούς τους γενναίους αγωνιστές, που
γεννήθηκαν και έδρασαν στην µικρή αυτή γωνιά της χώρας
µας, που λέγεται ∆ωρίδα. Σ’ αυτούς, που αψηφώντας συσχετισµό δυνάµεων, ξεκίνησαν τον επαναστατικό Αγώνα µε σύνθηµα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ»!!

έφθανε στα όρια της εξαγωγής. Οι ονοµαστές για την
νοστιµάδα τους Κερασιώτικες πατάτες κάλυπταν µέγα
µέρος των αναγκών της επαρχίας. Σήµερα κτηνοτροφία ουσιαστικά δεν υφίσταται ενώ η γεωργία καλύπτει
µόνο υποτυπώδεις προσωπικές ανάγκες.
Στον τοµέα του καλοκαιρινού και χειµερινού τουρισµού εσωτερικού και εξωτερικού (ξενιτεµένα παιδιά
της Κερασιάς και φίλοι τους) τα τελευταία χρόνια
παρουσιάζει αυξανόµενη πορεία.
Ο αµφιθεατρικός ξενώνας, η επιβλητική λιθόκτιστη
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στη πλατεία του χωριού,
το µνηµείο των Ηρώων, τα πάµπολλα γραφικά εξωκλήσια, οι άφθονες πηγές του, τα παραδοσιακά σπίτια, το
πολύ υγιεινό κλίµα και το εξαιρετικής οµορφιάς τοπίο
που θα συναγωνιζόταν τα ωραιότερα Ελβετικά, είναι
µερικά από τα γνωρίσµατα που συνθέτουν τη φυσιογνωµία του χωριού.
∆ικαίως όµως η Κερασιά θα µπορούσε µε ευγνωµοσύνη να καυχηθεί και για τους δωρητές και ευεργέτες της.
Τα ξενιτεµένα της τέκνα της, ως µετανάστες του εσωτερικού ή του εξωτερικού ποτέ δεν την ξέχασαν και δεν
έπαψαν να στέλνουν χρήµατα για τους σκοπούς του
Συλλόγου και για έργα στο χωριό. Θα ήταν παράλειψη
να µην αναφέρουµε και για τους γαµπρούς και τις
νύφες του χωριού που πολλές φορές η αγάπη τους και
η συνδροµή τους προς το χωριό είναι µεγαλύτερη
ακόµη και από αυτών που γεννήθηκαν στο χωριό
Επάξια έχει τη φήµη του χωριού µε πολλούς µορφωµένους αφού έχει αναδείξει αξιόλογους ανθρώπους
των γραµµάτων και των επιστηµών, καθηγητές Πανεπιστηµίου, καθηγητές Ιατρικών επιστηµών, συµβούλους
Παιδαγωγικών Ινστιτούτων, καθηγητές παιδαγωγικών
Ακαδηµιών, Επιθεωρητές, καθηγητές, δασκάλους,
Ανώτατους Αξιωµατικούς και πλήθος πτυχιούχων
διαφόρων κλάδων του Πολυτεχνείου και του Πανεπιστηµίου που κατά καιρούς κατέλαβαν επίζηλες θέσεις
στο Ιδιωτικό και ∆ηµόσιο τοµέα, στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό. Επιτυχηµένοι εξάλλου επιχειρηµατίες, βιοµήχανοι και βιοτέχνες συγκαταλέγονται στα απογραφικά
µητρώα των Κερασιωτών που είναι εγκαταστηµένοι
κυρίως στην Αθήνα αλλά και στο εξωτερικό.

Ετοιµάζουµε το Ιστορικό
Σχολείο της Κερασιάς,
στολισµένο επετειακά για
τα 200 χρόνια από την
έναρξη της Επανάστασης.

Το σχολείο µας έχει παραχωρηθεί από την Μητρόπολη Φωκίδος µε σκοπό να λειτουργήσει στο µέλλον ως
Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο.
Είναι µια πρωτοβουλία που χρειαζόµαστε την συνεισφορά όλων. Τα εκθέµατα του µουσείου θα περιέχουν
παραδοσιακά ενδύµατα, εργαλεία, σκεύη, βιβλία,
σηµαντικά έγγραφα, τα οποία αποτελούν σηµαντική
παρακαταθήκη για τον τόπο µας.
Ευχαριστούµε ιδιαιτέρως τον ιερέα του χωριού µας
πατέρα Γεώργιο για την υποστήριξη και την ιδιαίτερη
συµβολή του.
Επίσης ευχαριστούµε την ∆ηµοτική Αρχή για την
Βοήθεια που µας παρέχει.
Τέλος, ευχαριστούµε τον κο Γ. Κορνέζο από την
Πενταγιού για την βοήθειά του στη δηµιουργία του
πανό. Για την αποστολή τοπονυµίων και χαρτών ευχαριστούµε τον κο Γιάννη Χριστιά.

∆ΩΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ
Οι κάτωθι αγαπητές συγχωριανές µας προσφέρουν
τα αντίστοιχα χρηµατικά ποσά προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για την επισκευή της σκεπής του Ιερού
Ναού του Αγίου Γεωργίου
• Ελευθερία Αξελή, είς µνήµην της µητέρας της
Ελένης Λιάρου-Αξελή 500,00 ευρώ
• Μαρία Ευαγγελοπούλου, εις µνήµην του συζύγου
της Σπύρου Ευαγγελόπουλου 1000,00 ευρώ
• Οι αδερφές Ευπραξία, Ειρήνη, Βασιλική Αδρασκέλα, εις µνήµην της µητέρας τους Πολυξένης Αδρασκέλα 1600,00 ευρώ
Ο παπα-Γιώργης και το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο
τις ευχαριστεί θερµά.
Ο Σύλλογος Κερασιωτών, επίσης τις ευχαριστεί!
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Κερασιά (Σουρούστι) Δωρίδος
1821 και 1821-2021

«Η ΚΕΡΑΣΙΑ»

Αλέξανδρος Κρίκος, οδοντίατρος

(ιστοσελίδα συλλόγου)
Ιωάννης Γ. Χριστιάς

1821

• Όπως όλα τα χωριά της ορεινής Δωρίδας, έτσι και
το χωριό μας συμετείχε παντοιοτρόπως στον αγώνα
για την Ανεξαρτησία και υπέφερε τα δεινά του
πολέμου. Ενώ σε περίπτωση κινδύνου οι άμαχοι
κάτοικοι των χωριών που ήταν κοντά στα Βαρδούσια κλείνονταν στις αποκλείστρες, οι Σουρουστιώτες κατέφευγαν στα Κρυφοκάλυβα κάτω από το
σπίτι του Κακομήτρου στην απόμερη και δύσβατη
πλαγιά (να υπάρχουν ακόμη τα ερείπια;).
• Πόσοι ακριβώς και ποιοί Σουρουστιώτες μετείχαν ενόπλως στον αγώνα μπορεί να τους βρει κανείς
στα ΓΑΚ και βιβλία: Ε. Σταθόπουλος Η Φωκίδα της
Επανάστασης 1994, Δ. Λουκόπουλος Ο Ρουμελιώτης
καπετάνιος του 1821 Ανδρίτσος Σαφάκας και το
Αρχείο του 1931, Κ. Δημόπουλος Δήμος Σκαλτσάς
1963. Αλλά την αλήθεια δεν θα τη μάθουμε ποτέ για
δύο λόγους:
α. Οι αιτήσεις με τα στοιχεία για την αναγνώριση
της προσφοράς τους στον αγώνα, βάσει των οποίων
συντάχτηκαν οι φάκελοι των αγωνιστών του 1821,
υποβλήθηκαν πολλά χρόνια μετά την Επανάσταση.
Κάποιοι στο μεταξύ πέθαναν, άλλοι δεν υπέβαλαν
αίτηση και μερικοί δεν είχαν συγγενείς ή είχαν,
αλλά δεν μπόρεσαν ή αμέλησαν. Αρκεί να σκεφθεί
κανείς ότι δεν έχει φάκελο στα ΓΑΚ ο Αθανάσιος
Διάκος (!) ούτε οι πιστοί του σύντροφοι Μήτρος
Καλύβας και Μπακογιάννης ή Λεβεντογιάννης, που
έπεσαν μαζί του στην Αλαμάνα.
β. Αφού σε λίγο μετά την έκρηξη της Επανάστασης
οι Τούρκοι που ζούσαν στη Φωκίδα, με τον ένα ή τον
άλλον τρόπο, εξέλιπαν, έμενε κενός χώρος και κατά
τη διάρκεια του αγώνα ή λίγο μετά κάποιοι μετακινήθηκαν για καλύτερες συνθήκες ζωής ή για άλλους
λόγους σε άλλα ολιγότερο ορεινά χωριά και πολιτογραφήθηκαν εκεί. Από το χωριό μας, γνωρίζω από
απογόνους τους συναδέλφους μου, ότι έφυγαν δύο
οικογένειες, η οικογένεια Μπακογιάννη, που μετεγκαταστάθηκε στον Άγιο Γεώργιο Παρνασσίδος και
η οικογένεια Καρύμπαλη στη Σώταινα Δωρίδος. Το
1963-65 είχα στο Πανεπιστήμιο συμφοιτητές τους
συναδέλφους Γεώργιο Μπακογιάννη και τον Παναγιώτη Καρύμπαλη.
• Το χωριό μας δεν έβγαλε κανέναν μεγάλο καπετάνιο, αλλά αυτό δεν μειώνει σε τίποτα τη συνεισφορά και τις θυσίες του απλού κόσμου εκείνα τα
μεγάλα χρόνια. Επανειλημμένως έχει γραφεί ότι
από το χωριό μας καταγόταν ο Γιάννης Φαρμάκης.
Αυτό δεν είναι αλήθεια και δεν πρέπει να συνεχιστεί. Θα πρέπει να γραφεί η αλήθεια, ότι ο Γιάννης
Φαρμάκης καταγόταν από τον παππού του από την
παλιά Κερασιά, χωριό κολίγων, που ενσωματώθηκε
αργότερα στο Σουρούστι, το οποίον Σουρούστι
πήρε ύστερα από χρόνια το όνομα Κερασιά. Για το
θέμα αυτό έχω γράψει αναλυτικά στο αριθ.
113/2012 φύλλο της εφημερίδας Κερασιά, όπου
φαίνεται πώς και γιατί ο Γιάννης Φαρμάκης μετά
την Επανάσταση επανασυνδέθηκε με την Κερασιά.
• Τα γραφόμενα από την Λουκοπούλου -αυτά της
έδωσαν, αυτά έγραψε- ότι ο πρώτος οικιστής του
χωριού μας, μάλιστα το 1785!!!, ήταν ο Ζούκος,
αδελφός του γνωστού Γιάννη Γούναρη του Μεσολογγίου είναι ανάξια σχολιασμού, διότι είναι αποκυήματα κάποιων εγωπαθών συγχωριανών μας.
Μην πρασυρθείτε από τέτοιες ανακρίβειες.
• Πολύ πιθανό, μέχρι σχεδόν βέβαιο, είναι, όπως
γράφει ο Δημόπουλος στη σ. 19 του βιβλίου του, ότι
από το χωριό μας καταγόταν ο Μπακογιάννης ή
Λεβεντογιάννης, αλλά είναι αργά να το υποστηρίξουμε και να το διεκδικήσουμε, αφού εμείς οι μεγαλύτεροι τότε που έπρεπε και που ζούσαν οι γονείς
μας και πολλοί ηλικιωμένοι στο χωριό μας, δεν
αξιοποιήσαμε την τοπική παράδοση, που για τον
Διάκο και τους συντρόφους του ήταν, όπως έχει
αποδειχθεί, περισσότερο αξιόπιστη από τις γραπτές
μαρτυρίες. Ούτε φροντίσαμε να μάθουμε κάτι από
την οικογένεια Μπακογιάννη, η μόνη οικογένεια
από τη Φωκίδα με αυτό το επώνυμο, που από το
χωριό μας μετοίκησε στον Άγιο Γεώργιο Παρνασσίδος, διότι είναι βέβαιο ότι ο Μπακογιάννης καταγόταν από την Δωρίδα (βλ. Σταθόπουλος όπ.).

Υφηγητής βρέθηκε στην ίδια Σχολή με τον συγχωριανό του Ε. Παπαντωνίου. Οδοντίατροι, που υπήρξαν
φοιτητές του Παπαντωνίου και του Ζούκου, μαρτυρούν: "τέτοιοι καθηγητές και τέιοιες προσωπικότητες δύσκολο να ξαναπεράσουν από το πανεπιστήμιο!" Ο Ι. Ζούκος δεν εκλέχτηκε καθηγητής για
εξωεπιστημονικούς λόγους, που δεν είναι του παροντος. Για την ανάρτηση χρειάζεται εμπεριστατωμένο βιογραφικό και φωτογραφία.

Γεώργιος Παπαντωνίου (1904-19 ),
Καθηγητής Πανεπιστημίου

Υπήρξε, αλλά κανείς μας δεν την πρόσεξε, υψίστη
τιμή για το χωριό μας να συμπεριληφθεί ο Αλέξανδρος Κρίκος στο Πανελλήνιον Λεύκωμα της Εθνικής
Εκατονταετηρίδος 1821-1921, συνοδευόμενο το
κείμενο γι' αυτόν με μια καταπληκτική προσωπογραφία του. Πριν από χρόνια, και πριν γίνει πάροχος της προσωπογραφίας αυτής το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, οπότε δεν απαιτείτο Copyright, την
βρήκα τυχαία και με σχολιασμό την έστειλα για
δημοσίευση στην εφημερίδα του Συλλόγου, αλλά
ούτε δημοσιεύτηκε ούτε απάντηση πήρα. Την ξαναστέλνω. Το κείμενο που έχει καταχωριθεί στο
λεύκωμα - και πρέπει να βρεθεί - μαζί με την
προσωπογραφία επαρκούν για τον Κρίκο. Για ό,τι
σχετικό χρειάζεται μπορεί κανείς να απευθυνθεί
στο εν λόγω Ιστιτούτο, αλλά από τιμή στον παππού
της και στην εγγονή του Κρίκου κ. Κατερίνα
Κρίκου- Davis.

Ευθύμιος Παπαντωνίου (1901- 19 ),
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Γεννήθηκε το 1901 στην Κερασιά. Μετά τις γυμνασιακές του σπουδές το 1922 γράφτηκε στο νεοϊδρυθέν Οδοντιατρικό Σχολείο, προσαρτημένο στην
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, περιφρονημένο όμως από τους καθηγητές της, διότι δεν
θεωρούσαν την Οδοντιατρική ιατρική επιστήμη.
Αφού απεφοίτησε, μετέβη στην Αμερική και εκεί
στην ουσία σπούδασε Οδοντιατρική στο πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας στην Φιλαδέλφεια. Επιστρέψας στην Ελλάδα, ορίστηκε το 1928 να διδάσκει στο
Οδοντιατρικό Σχολείο και το 1930 εκλέχτηκε τακτικός στο ίδιο ίδρυμα, το οποίο στο μεταξύ είχε
αναμορφωθεί. Μαζί με άλλους πρωτοστάτησε να
αναγνωριστεί η Οδοντιατρική ισότιμη με την Ιατρική επιστήμη, κάτι που επιτεύθηκε ύστερα από
σκληρούς αγώνες τη δεκαετία του 1950 με την
ίδρυση της Οδοντιατρικής Σχολής. Ο Ευθύμιος
Παπαντωνίου θεωρείται ένας από πρώτους και
λίγους που προώθησαν και εξύψωσαν τις οδοντιατρικές σπουδές και κατ' επέκταση την Οδοντιατρική
επιστήμη στην Ελλάδα.

Ιωάννης Ζούκος (1909-19 ),
παθολόγος και οδοντίατρος

Γενήθηκε στην Κερασιά Δωρίδος και είναι αδελφός
του Ε. Παπαντωνίου. Σπούδασε στο πανεπιστήμιο
Αθηνών και στις ΗΠΑ. Διετέλεσε Καθηγητής της
Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας στο Παν. Αθηνών. Και
για τον Γ. Π. χρειάζεται ένα σύντομο εμπεριστατωμένο βιογραφικό και φωτογραφία του.
Η μεγάλη συνεισφορά του Γ. Παπαντωνίου είναι η
συγγραφή του μνημειώδους έργου του " Αρχαία
Ελληνική Ιστορία," 4 τόμοι, αυτοέκδοση Αθήνα 1979
(Α τόμ. σ. 717 + Β σ. 659 + Γ σ. 438 + Δ σ. 428 
2242 σελίδες!).
Η Ιστορία αυτή αποτελεί έναν επιστημονικό και
συγγραφικό άθλο. Δεν υπάρχει άλλη Ιστορία της
Αρχαίας Ελλάδοςς στα ελληνικά, γραμμένη από
έλληνα ιστορικό, τόσο εμπεριστατωμένη και σε
τόση έκταση όσο του Γ. Παπαντωνίου και η οποία
αποτελεί προσφορά στο ελληνικό έθνος. Δυστυχώς,
δεν έτυχε από το ελληνικό κοινό της δέουσας
προσοχής, διότι το 1979, που εκδόθηκε, η καθαρεύουσα, στην οποία είναι γραμμένη, ήταν υπό διωγμό
και το να έγραφες (σωστά) αμέσως αντί άμεσα ήταν
τότε έγκλημα! Κι όμως. Η γλώσσα του βιβλίου του
Παπαντωνίου είναι τέτοιου επιπέδου, που ο καθ'
όλα δημοτικιστής Κ. Θ. Δημαράς θα την χαρακτήριζε, όπως χαρακτήρησε και τη γλώσσα του Παπαρρηγόπουλου, ως " γλωσικόν μνημείον." Είμαι βέβαιος
ότι η Ιστορία του Παπαντωνίου θα μεταγλωττιστεί
στο μέλλον στην κοινή Νεοελληνκή γλώσσα, ώστε να
μπορεί να αποτελέσει κοινό απόκτημα για όλους
τους Έλληνες.

2. Η πνευματική προσφορά
της Κερασιάς

Σ' αυτό το μέρος της ιστοσελίδας μπορεί να
συμπεριλαμβάνονται κατά τις παρακάτω κατηγορίες όσοι γεννήθηκαν στην Κερασιά με τους τίτλους
τους και είναι αρκετοί: ιατροί - ιερείς - καθηγητές
πανεπιστημίου - εκπαιδευτικοί - λοιποί (ανώτεροι
και ανώτατοι στην ιεραρχία).
Εδώ προκύπτει ένα σοβαρο ζήτημα, αν αποφασιστεί να συμπεριληφθούν και οι άγοντες την καταγωγή από την Κερασιά. Δεν μπορεί να συμπεριληφθούν με οιονδήποτε τρόπον - το τονίζω - οι
άγοντες την καταγωγή από την Κερασιά, αλλά
μόνον οι γεννηθέντες εκεί. Διότι oι άγοντες είναι
πάρα πολλοί και διότι με τα σύγχρονα δεδομένα κι αυτό είναι το σωστό - Κερασιώτης την καταγωγήν δεν είναι αυτός που ο πατέρας του είναι από
εκεί, αλλά και εκείνος που μάνα του είναι Κερασιώτισσα. Άλλωστε με μια τέτοια απόφαση θα υπάρξουν παραλλείψεις, δυσαρέσκειες, αντιζηλίες,
σύγχυση και το χειρότερο κορεσμός.
Ι.Χ.
Μάρτιος 2021
Σημείωση

1. 1821 - 2021

Κατά την γνώμη μου, θεωρώ ότι επ' ευκαιρία του
εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση
τέσσερα πρόσωπα χωριανών μας έχουν για την
προσφορά τους στην επιστήμη τα πρωτεία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Συλλόγου του χωριού μας:
ο Αλέξανδρος Κρίκος, ο Ευθύμιος Παπαντωνίου, ο
Ιωάννης Ζούκος και ο Γεώργιος Παπαντωνίου.

Σελ. 3

Γεννήθηκε το 1909 στην Κερασιά Δωρίδος. Σπούδασε στο πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρική και Οδοντιατρική. Τίμησε το ιατρικό επάγγελμα. Ως άτομο
υπήρξε ισχυρή προσωπικότητα. Κάποια περίοδο ως

Το κείμενο αυτό γράφτηκε με αφορμή τη συζήτηση που
κάναμε με τον Φώτη Βρέττα για την πρόθεση του Συλλόγου να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του με την ευκαιρία του
εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση βιβλία
Κερασιωτών - τον ευχαριστώ πολύ - και απευθύνεται προς
τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Κερασιωτών Δωρίδος.
Θεώρησα χρέος μου, ως ένας από τους εναπομείναντες
ηλικιωμένους του χωριού μας, να θέσω υπ' όψιν τους
κάποιες πληροφορίες και να καταθέσω σχετικά την γνώμη
μου, για να υποβοηθήσω, αν κρίνουν ότι το χρεάζοννται,
το έργο σας. Τους εύχομαι κάθε επιτυχία.
Ιωάννης Χριστιάς

«Η ΚΕΡΑΣΙΑ»

Σελ. 4

Κερασιά-Πάδη 29-7-1951
∆ενδροφύτευση
Κερασιών στο χωριό µας
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κερασιάς
θέλει να ευχαριστήσει τον συγχωριανό µας, Κωνσταντίνο Χαλιορή για την
ευγενική του προσφορά προς το
χωριό του παππού του.
Ο Κωνσταντίνος Χαλιορής είναι
Οικονοµολόγος – M.Sc και υποψήφιος ∆ιδάκτωρ του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου. Είναι Συντονιστής Γενικός
∆ιευθυντής του Ολυµπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών “Σπύρος Λούης”
και έλκει την καταγωγή του από το
χωριό µας, την Κερασιά.
Είναι εγγονός του Κωνσταντίνου Σκουρή, υιός της
Ελένης Σκουρή και δείχνει έµπρακτα την αγάπη του για
το χωριό του παππού του, προσφέροντας δέκα (10)
δέντρα κερασιάς και αναλαµβάνοντας τα έξοδα φύτευσης και περίφραξης των δέντρων αυτών.
Εις µνήµην του παππού του, Κωνσταντίνου Σκουρή,
προσέφερε τις κερασιές, ώστε να στολίζουν την
είσοδο του χωριού.
Την γεωργική εργασία της δεντροφύτευσης έκανε ο
Αναστάσιος Ράµµος που προσέφερε και τους πασσάλους καθώς επίσης και ο Ιωάννης Γκάνος, που επίσης
βοήθησε.
Η δεντροφύτευση έγινε στην τοποθεσία (Κοκκινόσταλος), και ευχαριστούµε την κυρία Ευπραξία Αδρασκέλα
που µας παραχώρησε ένα µέρος του χώρου.
Όποιος άλλος θέλει να συµµετέχει στην δεντροφύτευση Κερασιών, παραπλεύρως της οδού από την είσοδο
του χωριού έως την πλατεία του χωριού ,σαν µια συµβολική πράξη της φετινής χρονιάς του 2021 , ξεκινώντας µια
συλλογική προσπάθεια που θα αφήσει ένα όµορφο
µελλοντικό έργο, ας επικοινωνήσει µε τα µέλη του
συλλόγου ή στα
www.kerasia-fokidas.gr e-mail info@kerasia-fokidas.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ*
* Αξίζει εδώ να αναφερθούµε περιληπτικά στον µύθο-αλήθεια που
εµείς οι µεγαλύτεροι είχαµε ακούσει από τους γονείς µας και τους
παππούδες µας. Τον 19ο αιώνα, µάλλον, συνέβη να πέσει κάποιος
λοιµός στα µικρά χωριά που βρίσκονταν στον τοπο µας και που µετέπειτα εγκαταλείφθηκαν και συνενώθηκαν στο µεγαλύτερο χωριό το
Σουρούστι. Το Σουρούστι που τον 20ο αιώνα µετονοµάστηκε σε
Κερασιά (Κερασιές), το χωριό µας, τη σηµερινή Κερασιά. Τα µικρά αυτά
χωριά ήταν η Παλαιά Κερασιά, το Βλαχοβούνι, τα Παλιοχώρια, του
Σκιαδά. Αρκετοί κάτοικοι αυτών των χωριών για να σωθούν από τον
λοιµό αναζήτησαν άλλον τόπο για να εγκατασταθούν και έφτασαν στην
Αρκαδία. Εκεί, σύµφωνα µε αυτά που είχαµε ακούσει δηµιούργησαν την
Κερασιά Αρκαδίας. Περισσότερα θα ψάξουµε να βρούµε αργότερα
όταν θα έρθουµε σε επαφή µε τον Σύλλογο της Κερασιάς Αρκαδίας.
∆ηµοσιεύουµε ένα άρθρο που µας έστειλε ο Βασίλης Κυριαζής

Το Κλωτσοσκούφι
Το κλωτσοσκούφι ήταν ένα παιχνίδι που έπαιζαν οι Έλληνες
κλέφτες επί τουρκοκρατίας, πάνω στα βουνά που είχαν τα ληµέρια
τους, για να αθλούνται αλλά και για να διασκεδάζουν. Το έπαιζαν
ακόµη και τα παιδιά στις αλάνες. Τότε βγήκε κι η παροιµία: «Ο
κασιδιάρης, απ’ ούλα τα παιχνίδια, µοναχά το κλωτσοσκούφι δεν
παίζει». Παιζόταν, ανάλογα µε την περιοχή, στις εξής γνωστές
παραλλαγές:
1. Έµοιαζε, όπως υποστηρίζουν πολλοί, µ’ έναν ποδοσφαιρικό
αγώνα που το αντέγραψαν κάποιοι Ευρωπαίοι και σταδιακά το
εξέλιξαν στο σηµερινό ποδόσφαιρο.
2. Ο χαµένος-µάνα έβανε το φέσι του κάτω στο χώµα, παραγεµισµένο µε αγριόχορτα ή πανιά και οι υπόλοιποι σχηµάτιζαν έναν
κύκλο, ακτίνας 6-8 µέτρων, γύρω του. Κατόπιν κλωτσούσε µε δύναµη
το φέσι προς συγκεκριµένη γι’ αυτόν κατεύθυνση, µε σκοπό αυτό να
χτυπήσει στο σώµα, εκτός των χεριών και ποδιών, κάποιον από τους
υπόλοιπους. Αν συνέβαινε αυτό, ο χτυπηµένος έχανε κι έπαιρνε τη
θέση της µάνας. Αν όµως το απέκρουε µόνο µε τα χέρια του ή µε τα
πόδια του, έχανε η µάνα και ξανάρχιζε το παιχνίδι από την αρχή. Στην
περίπτωση που το φέσι περνούσε από τον κύκλο ελεύθερα και δεν
ακουµπούσε κανέναν, δεν υπήρχε χαµένος, αλλά η µάνα συνέχιζε το
παιχνίδι από τη θέση της. Τελικός νικητής ήταν αυτός, ο οποίος δεν
είχε χάσει καθόλου σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.
3. Ο χαµένος-µάνα έβανε το παραγεµισµένο φέσι του κάτω στο
χώµα και φώναζε στους υπόλοιπους:
- Ελάτε εψήθη.
Τότε µερικοί απ’ αυτούς, πήγαιναν κι έκαναν κατάλληλες κινήσεις
γύρω του µε σκοπό να του κλωτσήσουν το φέσι, ενώ αυτός
περιστρεφόµενος, το προστάτευε προσπαθώντας να ακουµπήσει-κλωτσήσει κάποιον µε το πόδι του. Αν συνέβαινε το πρώτο, τότε
έχανε η µάνα και το παιχνίδι ξανάρχιζε απ’ την αρχή. Αν όµως είχε
συµβεί το δεύτερο, τότε έχανε αυτός που τον είχε κλωτσήσει η µάνα
και στη συνέχεια έπαιρνε τη θέση της, βάζοντας κάτω το δικό του
φέσι. Είναι ευνόητο ότι το παιχνίδι παιζόταν από τρεις το λιγότερο και
αν υπήρχαν αρκετοί ή το παρακολουθούσαν ή σχηµάτιζαν άλλες
οµάδες, για να παίξουν κι αυτοί.
4. Είχαµε όµως και την ευτράπελη παραλλαγή. Όταν γιόρταζαν για
κάποιο λόγο, αφού έτρωγαν πρώτα τα σουβλιστά κρέατα, µετά
άρχιζαν να τραγουδούν και να χορεύουν. Από την υπερβολική όµως
κατανάλωση του απαραίτητου κρασιού, το κέφι έφτανε στο κατακόρυφο, οπότε έπιαναν τα φέσια τους και τα κλωτσούσαν στον αέρα.
Αυτό έκαναν για να τους µιµηθούν και µερικοί συµπατριώτες µας
προπολεµικά σ’ ένα γλέντι στο χωριό. Τελειώνοντας, κάποιοι ήλθαν
στο κέφι και κλωτσούσαν τα καπέλα τους στον αέρα, µε πρωτοπόρους τους παπάδες, τον παπά-Μητσιώνη και τον παπά-Λειφέρη, που
άρχισαν πρώτοι αυτοί να κλωτσούν τα καµηλαύκια τους!!!.
Βασίλης Κυριαζής
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29η Αυγούστου
Της Ρούλας Σπύρου Αντωνοπούλου

Ηµέρα µνήµης της Αποτοµής της
Τιµίας Κεφαλής Ιωάννου Προδρόµου.

Μετά από ποδοσφαιρική συνάντηση ΚερασιάςΨηλού Χωριού, 2-0.
Η φωτογραφία εκτυπώθηκε στην Βραζιλία και είναι
του αείμνηστου Βασίλη Π. Χάρη, που εκείνο το καλοκαίρι είχε έρθει στο χωριό.
Από αριστερά όρθιοι: Γιάννης Καραμπάρμπας,
Δήμος Καραμπάρμπας+, Γιώργος Κόκλας+, Γιώργος
Π. Καραδήμας+, Θανάσης Γ. Καραδήμας+, Μάνθος
Αποστολόπουλος, Βαγγέλης Μακρής+, Ευθύμιος
Γκάνος+, Χρήστος Αν. Αδρασκέλλας+, Τριαντάφυλλος Ράμμος+, Γιάννης Κ. Χάρος, Χρήστος Χαλκιάς;,
Χαρόγιαννης.....;, Σπύρος Ευαγγελόπουλος+, Γιάννης
Χριστιάς, Πάνος Χριστιάς+.
Καθιστοί από δεξιά: Χαρόγιαννης..... Δημήτριος Γ.
Γκάνος+, Πανάκης Καραδήμας+, Βάγιας Χάρος+,
Πάνος Χαρανικολάου+, Ηρακλής Κλώτσας (από το
Μοναστηράκι και Πενταγιώτης την καταγωγή),
Παντελής..........;+ και Κώστας Ι. Γκάνος+.
Όλοι φίλοι κι αγαπημένοι και οι περισσότεροι,
κάποιοι από πολύ νέοι, μας λείπουν.
Η φωτογραφία αυτή ας είναι μνημόσυνο στη μνήμη
τους.
(Αρχείο Ιωάννη Γ. Χριστιά)

Μεγάλη γιορτή και νηστεία.
Γιορτάζει ο Άγιος Γιάννης στην Κερασιά και παλαιότερα γινόταν µεγάλο πανηγύρι. Η φωτογραφία
είναι το καλοκαίρι 29 Αυγούστου 1969 µπροστά
στον Άη Γιώργη, πέντε ιερείς από το χωριό Κερασιά
-όλοι τους αγαπητοί και διακεκριµένοι- πρωτοστάτησαν στην ιεροτελεστία της πανηγύρεως του χωριού.
Από αριστερά διακρίνονται Πάτερ Αθανάσιος
Ελευθερόπουλος, Πάτερ Κωνσταντίνος Χάρος,
Πάτερ Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος( Μάθιους),
Πάτερ ∆ηµήτριος Παπαντωνίου, Πάτερ Χαράλαµπος Λιάρος.

Η φωτογραφία είναι από το αρχείο του Στέλιου Αντωνόπουλου.

έκανε τις παρατηρήσεις του.
Στον Κώστα Χάρη Μου
Μου έδωσε τις συµβουλές του.

Τον συνάντησα για πρώτη φορά
πριν από πενήντα περίπου χρόνια
στην Κερασιά, το χωριό του και
δεύτερο χωριό µου. Εκεί στα «ψηλά βουνά» του Παπαντωνίου, που
οι ψηλές γυµνές κορυφές τους
«θαρρείς πως τ’ αστέρια φιλούνε».
Στα Βαρδούσια.
Αρκετά ψηλός, ευθυτενής, ωραίος,
ευπροσήγορος, πράος, συµβουλευτικός, καθοδηγητής. Με άλλα
λόγια: «∆άσκαλος». Ήταν ο Κώστας
Χάρης. Από την Κερασιά ∆ωρίδος.
Το παλιό Σουρούστι.
Συνδεθήκαµε αµέσως. Γρήγορα
άρχισα να αισθάνοµαι ότι µέσα
στη µεγάλη µου επιθυµία να ανεβούµε στο χωριό, ύστερα από την
συνήθως µακρά καλοκαιρινή «θητεία µας» στη Σκόπελο, ήταν και η
προσµονή µου να συναντήσω ξανά τον «Κύριο Κώστα». Να πούµε
καµιά κουβέντα παραπάνω, ίσως και να δράσουµε κάπως.
∆εν άργησα να αντιληφθώ ότι είχα την τύχη να γνωρίσω έναν
σοφό άνθρωπο. Με τον καιρό η αντίληψή µου έγινε γνώση. Ναι!
Είχα γνωρίσει και συναναστραφεί έναν σοφό άνθρωπο, καθοδηγητή και πνευµατικό αρχηγό, που µε τιµούσε µε τη φιλία του. Κάθε
συνάντησή µας ήταν και πηγή εµπλουτίσεως της γνώσης µου αυτής.
Αρκετές σοβαρές και ήρεµες συζητήσεις µας αναδείκνυαν την
σοφία του. Οι απόψεις του και νουθεσίες του γύρω από τα κοινωνικά ζητήµατα αναδείκνυαν τον άνθρωπο. Ένα δρώµενο, µια
ενέργεια, µια εκδήλωση αναδείκνυε τον καθοδηγητή, το δάσκαλο,
τον εκπαιδευτή. Θυµάµαι σαν να ήταν χθες µια πεζοπορία µας προς
την κορφή του Αη-Νικόλα. Συνόδευε και ξεναγούσε τότε (είχε
περάσει τα ογδόντα) τον Αµερικάνο συγχωριανό του Τζώρτζη
Κρίκα. Πορεία κατ’ ανήφορα και απ’ το µονοπάτι προς τ’ Αζής τη
βρύση. Να πιούµε νερό µε τις χούφτες και να φάµε όρθιοι δυο
ντοµάτες και λίγο ψωµοτύρι που είχαµε µαζί µας. Να πιάσουµε σε
λίγο το γυµνό και να συνεχίσουµε για την κορυφή. Με συχνές
µικρές στάσεις τώρα, κυρίως για να ακούµε τη χαµηλή φωνή του,
που σε όλο το δρόµο δεν έπαψε να µας µεταδίδει γνώσεις για τον
τόπο του, τη µορφολογία και ιδίως την πρόσφατη ιστορία του.
Μέχρι να φτάσουµε στην ασκεπή ξερολιθιά, που δεν έδειχνε να
είναι εκκλησία και ας είχε δώσει το όνοµά της στο βουνό. Στον
Αη-Νικόλα, λένε.
Ήθελα πάντα να κάθοµαι δίπλα του ή κοντά του. Κάθε φορά κάτι
συναποκόµιζα απ’ τη σοφία του, την εξιστόρηση, την ηθικο-κοινωνική ανάλυση, διδαχή και συµβουλή του. Η τελευταία συµβουλή του
ήταν όταν του έδειξα κάποια διηγήµατά µου και ζήτησα τη γνώµη
του προκειµένου να τα δηµοσιεύσω. Του έδωσα τα κείµενα αυτά
στο σπίτι µου. Σε µια συνάντησή µας, την οποία, οµολογώ, είχα
προκαλέσει εγώ, για να συγκεντρώσω τρεις υπέργηρους καλούς
φίλους Κερασιώτες σε ένα τραπέζι που θα µπορούσε να είναι και,
φευ, ήταν το τελευταίο που συνευρέθηκαν. Μέσα σε ένα χρόνο, τον
τελευταίο από σήµερα, έφυγαν και οι τρεις για το χωρίς γυρισµό
ταξίδι. Πρώτος ο γιατρός µας. Ο Αντώνης Παπαντωνίου. Ο αγαπητός,
σεβαστός και µειλίχιος άνθρωπος και φίλος µας Αντώνης. Σε έξη
µήνες περίπου η κυρα Κούλη, που δεν γεννήθηκε στην Κερασιά,
αλλά ήταν Κερασώτισσα σε όλη της τη ζωή, περισσότερο από κάθε
άλλο που γεννήθηκε εκεί.
Τελευταίος ο Κώστας Χάρης. Ο πιο µεγάλος απ’ τους τρεις. Πλήρης
ηµερών και µέσα στη θαλπωρή και τη ζεστή αγκαλιά των θυγατέρων του µέχρι το τέλος. Έτσι, η συνάντησή µας αυτή και µια φωτογραφία ήταν για µένα ιστορική, για να τους θυµάµαι και να µη τους
ξεχάσω ποτέ. Μετά από ένα µήνα δέχτηκα το τηλεφώνηµά του.

Κατάλαβα ότι είχε διαβάσει όλα τα
κείµενα που του είχα δώσει µε
προσοχή και κριτικό βλέµµα. Τον
ρώτησα: «Να τα δηµοσιεύσω; Τι
λες;». Μου απάντησε χωρίς
ενδοιασµούς: «Ναι, να τα δηµοσιεύσεις». Ήταν τότε περίπου εκατό
(100) χρονών. Θαύµασα για άλλη
µια φορά το πνεύµα του, τη
διαύγειά του και τη ζωντάνια του
σε αυτή την ηλικία. Η τελευταία
επαφή µαζί του ήταν και αυτή
τηλεφωνική. Μου τηλεφώνησε ο
ίδιος για να µε ευχαριστήσει που
του έστειλα το µόλις εκδοθέν βιβλίο µου «ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΝΗΜΕΣ»
αρχές του χειµώνα φέτος. Ήταν η τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία µας. Η φωνή του ήταν αρκετά εξασθενηµένη. Ο λόγος του όµως
πεντακάθαρος. Το πνεύµα του διαυγές και στη θέση του. Μου
έδωσε ευχές που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Του αντευχήθηκα και του
επισήµανα πως υπήρξε ό,τι καλύτερο, ωραιότερο και σπουδαιότερο
συνάντησα στη δεύτερη πατρίδα µου την Κερασιά. Μου απάντησε
ότι τα αισθήµατα αυτά είναι αµοιβαία και προς το πρόσωπό µου.
Κατάλαβα ότι µε χαιρετούσε.
Το θλιβερό άγγελµα του θανάτου του µε βρήκε στη Σκόπελο,
όπως συνέβη και µε τον Αντώνη Παπαντωνίου πέρυσι το καλοκαίρι.
Να πάω στην Κερασιά, που τόσο αγάπησε, σεβάστηκε, βοήθησε
παντοιοτρόπως και µοναδικά, δεν µπόρεσα. Να γράψω νεκρολογίες
για να προκαλέσω δάκρυα, αν και τις αξίζει, δεν τις έχει ανάγκη. Ο
Κώστας ο Χάρης έφυγε από τη ζωή εν τιµή, όρθιος, αγέρωχος,
πλήρης ηµερών και έχοντας εκπλήρωσει απολύτως το έργο του
ανθρώπου επί της γης. Περπάτησε στη γη και άφησε την πατηµασιά του καθαρά χαραγµένη, ανεξίτηλη και αιώνια.
Στις δύο θυγατέρες του Γιώτα και Κατερίνα απευθύνω τα θερµά
συλλυπητήριά µου και σε όλους τους οικείους του. Καλό ταξίδι
άνθρωπε, δάσκαλε και φίλε.
Ας είναι ελαφρύ το χώµα της αγαπηµένης σου Κερασιάς που σε
σκεπάζει.
ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν. ΚΟΣΜΑΣ, Ιούλιος 2021

«Σκοπέλου Μνήμες»
Παρουσιάστηκε με επιτυχία
το βιβλίο «Σκοπέλου Μνήμες»
Του Σκοπελίτη νομικού και
συγγραφέα Κωνσταντίνου Ν.
Κοσμά
Την Παρασκευή 20 Ιουλίου
2021 πραγματοποιήθηκε στον
πολυχώρο «Ορφέας», στη
Σκόπελο φιλολογική βραδιά
με αφορμή την παρουσίαση
του βιβλίου που εξέδωσε ο
∆ήμος Σκοπέλου «Σκοπέλου
Μνήμες» του Σκοπελίτη νομικού και συγγραφέα κ. Κωνσταντίνου Ν. Κοσμά.
Την εκδήλωση μπορείτε να παρακολουθήσετε στον
παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.youtube.com/watch?v=zM2_kiZzuPo&t=16s

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

«Η ΚΕΡΑΣΙΑ»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΡΑΣΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ
ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ
ΚΕΡΑΣΙΑ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΝΤΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (1801-1855)
Ο Ήρωας της Κερασιάς.

Ο παππούς του Γιάννη Φαρμάκη, Γιάννης Φουσέκης κατοικούσε στη «Παλιά Κερασιά», μικρό
χωριό (Οικισμός) του τέως Δήμου
Βωμέας Δωρίδας. Σήμερα υπάρχουν εκεί μόνο ερείπια. Η σύζυγος
του Γιάννη Φουσέκη καταγόταν
από την Αρτοτίνα, από την οικογένεια Ζάβαλη. Ο Γιός τους Παναγιώτης Φουσέκης που γεννήθηκε
στην Αρτοτίνα , σαν μεγάλωσε
παντρεύτηκε την Ρήνα Θεοδ.
Μασούρα από την Βοϊτσά σήμερα
Ελατόβρυση του τ. Δήμου Οφιονείας Κραβάρων και έμεινε σώγαμπρος στο Μασουραίϊκο σπίτι, μια
και δεν υπήρχε αρσενικό παιδί
του πεθερού του. Στο καλύβι αυτό
γεννήθηκε το 1801 ο Γιάννης
Φαρμάκης. Ύστερα από μερικά χρόνια η Μασούραινα γέννησε αρσενικό παιδί και έτσι, σύμφωνα με το
έθιμο, ο Παναγιώτης δεν μπορούσε πιά να μείνει
σώγαμπρος και μετοίκησε στο χωριό του πατέρα του
την Κερασιά (Παλιά Κερασιά). Το 1809 ο Παναγιώτης πέθανε και η χήρα του απροστάτευτη με τα δύο
παιδιά της τον Γιάννη και τον Γιώργο πήγανε
κοντά στους συγγενείς της πεθεράς της στην Αρτοτίνα. Εκεί κοντά στο θείο του Παπαθεοχάρη ο Γιάννης έμαθε τα πρώτα του γράμματα. Η ζωή στην
κλεφτομάνα Αρτοτίνα όπου ζούσαν ο Διάκος, ο
Σκαλτσοδήμος, ο Σαφάκας και μια σειρά καπεταναίων, σημαδεύτηκε από τα κατορθώματα της κλεφτουριάς και ο μικρός Γιάννης άρχισε να δημιουργεί
χαρακτήρα περήφανο και ανυπότακτο. Εφημίζετο
για την ανδρεία του και την φρόνησή του, μικρόσωμος μεν στο σώμα αλλά μέγας εις τα έργα του και
αρειμάνιος. Προεπαναστατικά το 1816 και σε
ηλικία 15 ετών εντάχθηκε στον νταϊφά του οπλαρχηγού Ανδρίτσου Σαφάκα. Εκεί επέδειξε, παρά το
νεαρό της ηλικίας του, την ανδρεία του και την
περιφρόνηση στον κίνδυνο. Ύστερα ακολούθησε τον
Σαφάκα στην αυλή του Αλή Πασά στα Γιάννενα. Ο
Σαφάκας λογομάχησε με τον Κραββαρίτη οπλαρχηγό Μαρκαντώνη από τη Σινίστα (Περδικόβρυση). Η
λογομαχία κατέληξε σε συμπλοκή και ο Γιάννης
Φαρμάκης αψίκορος και ορμητικός, για να βοηθήσει τον καπετάνιο του πυροβόλησε με την μπιστόλα του τον Μαρκαντώνη αλλά ευτυχώς αστόχησε. Ο
Σαφάκας που θαύμασε το θάρρος και την αφοσίωση
του Γιάννη λένε ότι είπε «φαρμάκι είναι αυτούνο το
παιδί», έτσι ο Γιάννης Φουσέκης έκτοτε ονομαζόταν Γιάννης Φαρμάκης. Άλλοι λένε ότι το παρατσούκλι αυτό που εκτόπισε το όνομά του οφείλεται
στην σκοπευτική του δεινότητα και στο φαρμακερό
ντουφέκι του. Πάντως βέβαιο είναι ότι πέραν από
τις παραπάνω εκδοχές για τις οποίες δεν υπάρχουν
έγγραφες πηγές αλλά στηρίζονται στην παράδοση,
ότι ο Γιάννης στην αυγή της Επανάστασης του 1821
λεγόταν Φαρμάκης. Και με το όνομα αυτό αγωνίσθηκε και δοξάσθηκε. Σαν έφυγε ο Σαφάκας από την
αυλή του Αλή Πασά πήρε μαζί του και τον Γιάννη
Φαρμάκη που βρέθηκε πάλι να κορφοπατεί τα
γνώριμα βουνά των Κραβάρων και της Δωρίδας.
Εξαιτίας ενός επεισοδίου, με πρωταγωνιστή τον
ίδιο, ήταν η αιτία να αποκοπεί από τον Νταϊφά του
Σαφάκα. Το 1819 σε ηλικία 18 χρονών δημιουργεί
μπουλούκι με αρχηγό τον ίδιο και υπαρχηγό τον
Γρηγορίτη Δημήτριο Γρηγοράκη και άρχισε τη
δράση του κατά των Τούρκων στο Βενέτικο, στα
Κράβαρα, στη Δωρίδα και την Φθιώτιδα. Με
προπύργιο την Κούλια του (Πυργόσπιτο που είχε
στην Παλιά Κερασιά στη θέση Γιούρτια) κάθε τόσο
ριχνόταν στα Τούρκικα αποσπάσματα και είχε γίνει
ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων της περιοχής. Η
οχυρή θέση στο όρος Οξυά πάνω από τη Σιτίστα
(Γραμμένη Οξυά) ακόμα και σήμερα λέγεται
«Ταμπούρι του Φαρμάκη». Η δράση τού νεαρού
οπλαρχηγού έγινε πονοκέφαλος για τον Πασά της
Ρούμελης. Όλες οι προσπάθειες των Τούρκων να τον
εξοντώσουν, ακόμη και με δόλο απέτυχαν. Η
κλέφτικη δράση του Φαρμάκη συνεχίσθηκε με το
ίδιο θάρρος και αποφασιστικότητα. Έτσι η Επανά-

σταση του 1821 τον βρήκε μπαρουτοκαπνισμένο,
έμπειρο και αρειμάνιο. Το γλυκοχάραμα της Επανάστασης τον βρήκε να υπηρετεί στο σώμα του οπλαρχηγού Πανουργιά.
Έτσι έλαβε μέρος στην άλωση των Σαλώνων. Στη
συνέχεια με τον Γκούρα συγκρούστηκαν με τους Τούρκους στη
Δαμάστα . Μετά ήταν ένα από τα
118 παλικάρια που με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο κλείστηκαν στο
Χάνι της Γραβιάς και έδωσαν τη
γνωστή μάχη. Στη συνέχεια ο
Φαρμάκης πήρε μέρος σε όλες τις
γνωστές μάχες που έδωσε το σώμα
του γέρο Πανουργιά, δηλ. στο
Λάζο, Αϊτό, Πατρατζίκι, Λειβαδιά,
Βασιλικά, Αγάθωνα κ.λ.π. Την
εποχή αυτή ο Άρειος Πάγος τιμώντας την ανδρεία του και την
συμβολή του στο αγώνα τον ονόμασε Εκατόνταρχο.
Τέλη Μαΐου του 1822 εντάσσεται
πάλι στο σώμα του παλιού οπλαρχηγού του Σαφάκα. Με τον Σαφάκα
μάχεται στη Νεβρόπολη Λαμίας, στο Αιτωλικό, στο
Βλοχό, Πλοκοπάρι, Άσπρο, Ευρύπολη Αγράφων
κ.λ.π. Από τις 20 Ιουνίου 1823 εντάσσεται στο σώμα
του Σκαλτσοδήμου και μάχεται στο Τρανό χωριό
Ευρυτανίας, στην Καλιακούδα, στον Πλάτανο
Ναυπακτίας, στην Άμπλιανη κ.λ.π. Τον Νοέμβρη
του 1824 εντάσσεται στο σώμα του Νάκου Πανουργιά όπου μένει μέχρι τις αρχές Απριλίου του 1825.
Στις 19 Απριλίου του 1825 προάγεται σε Ταξίαρχο.
Αμέσως μετά εντάσσεται στο σώμα του ΑνδρέαΑναγνώστη Καναβού και μάχεται στην Αμόρανη,
Παπαδιά, στην Νυχτομαχία του Μεσολογγίου, στο
Πετροχώρι, τον Καραβασαρά κ.λ.π. Στις 20 Απριλίου 1826 ονομάσθηκε Χιλίαρχος αλλά το δίπλωμα
εκδόθηκε από παραδρομή στο όνομα Κωνσταντίνος
Φαρμάκης. Στις 15 Φλεβάρη του 1826 πήγε στο
Ναύπλιο. Εκεί πήρε διαταγή να στρατολογήσει 50
στρατιώτες και να μπει στο Μεσολόγγι. Όμως πριν
προλάβει να μπει το Μεσολόγγι έπεσε. Έτσι ενώθηκε προσωρινά με το σώμα του Σκαλτσοδήμου στο
Μοναστήρι της Βαρνάκοβας όπου έγινε μεγάλη
μάχη με τους Τούρκους. Μετά την πτώση του Μεσολογγίου η Επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα έπνεε
τα λοίσθια και οι καπεταναίοι ο ένας μετά τον άλλο
έκαναν «καπάκια» δηλαδή συμφωνίες με του Τούρκους. Ο Φαρμάκης όμως έμεινε απροσκύνητος και
με το σώμα του άρχισε μια δεύτερη κλέφτικη ζωή
στα βουνά που γνώριζε πολύ καλά. Όταν ο Φαρμάκης έμαθε ότι ο Γεώργιος Καραϊσκάκης ξεσήκωσε
πάλι την Ρούμελη, αμέσως τάχθηκε με το σώμα του
στη διάθεση του μεγάλου Στρατάρχη της Ρούμελης.
Έδωσε μάχες στην Αράχωβα, στο Τουρκοχώρι, στο
Δίστομο, στο Κερατσίνι, στο Μετόχι όπου πληγώθηκε στο χέρι και στο λαιμό. Μετά το Θάνατο του
Καραϊσκάκη, οι καπεταναίοι της Ρούμελης άρχισαν πάλι τα «καπάκια» με τους Τούρκους. Ο Φαρμάκης την ώρα που στην Ρούμελη έχε σχεδόν σβήσει η
Επανάσταση, περνάει το 1827 σε αυτή και αρχίζει
πάλι τον κλεφτοπόλεμο. Τον Αύγουστο του 1828 ο
Κίτσος Τζαβέλας εκστρατεύει με την Α΄ Χιλιαρχία
στις επαρχίες Λιδωρικίου, Μαλαντρίνου και Κραβάρων. Ο Φαρμάκης ενώθηκε μαζί του στην Αρτοτίνα. Τέλη Οκτωβρίου του 1828 δεν υπήρχε Τούρκος
στα Κράβαρα. Με το από 2 Οκτωβρίου 1829 διάταγμα διαλύθηκαν οι Χιλιαρχίες και οργανώθηκαν
ελαφρά Τάγματα. Ο Γιάννης Φαρμάκης διορίσθηκε
με το βαθμό του Ταγματάρχη, διοικητής του ΙΗ΄
Τάγματος στη Ναυπακτία. Το 1831 παντρεύτηκε ,
ύστερα από εκούσια απαγωγή, στον Αϊ Γιώργη της
«Παλιάς Κερασιάς» την Δέσπω από το μεγάλο σόϊ
των Καναβαίων της Μεγάλης Λομποτινάς. Από τον
γάμο αυτόν γεννήθηκαν 4 παιδιά. Με το από 2 Μαρτίου 1833 διάταγμα διαλύθηκαν τα τάγματα και ο
Φαρμάκης, σε ηλικία 32 ετών, αποστρατεύεται. Για
την καταπολέμηση της ληστείας δημιουργήθηκαν
άτυπα σώματα Εθνοφυλακής με αρχηγούς καπεταναίους της Επανάστασης. Ο Φαρμάκης το 1835
αναγνωρίσθηκε ως Ταγματάρχης και ηγήθηκε
σώματος Εθνοφυλακής. Το 1843 εξελέγη πληρεξούσιος στην Εθνική Συνέλευση και το 1844 διετέλεσε
Βουλευτής Ναυπακτίας. Ο Γιάννης Φαρμάκης
έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών τον Μάρτη του
1855.

Σελ. 5

Ὁ Ἅγιος Θεοχάρης

Στην Εκκλησία του χωριού μας, στον Άγιο Γεώργιο
Κερασιάς, εορτάσαμε στις 20 Αυγούστου 2021 τον
Άγιο Θεοχάρη τον Νεομάρτυρα που καθιερώθηκε να
εορτάζεται κάθε χρόνο.
Ο Πατέρας Λογγίνος που ασκεί Μοναχικό βίο, προσέφερε την εικόνα του Νεομάρτυρα Θεοχάρη στο χωριό
μας, όπου αποτελεί τον τόπο καταγωγής του.
Οι οικογένειες Θεοχάρη Θεοχάρη και Αναστάσιου
Χάρου μετέφεραν την εικόνα και συντέλεσαν ώστε να
διεκπερεωθεί η λειτουργία που παρευρέθησαν οι
συγχωριανοί και να πάρουν την ευλογία του Αγίου.
Ευχαριστούμε και να έχουμε όλοι υγεία και γαλήνη.
• Ὁ Ἅγιος Θεοχάρης ὁ
Μάρτυρας ὁ Νεαπολίτης
Ημ. Εορτής: 20 Αυγούστου
Ημ. Κοιμήσεως: 20/8/1740
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
1923 μ.Χ.
Τὸ ἔτος 1740, ἐπὶ Σουλτάνου Ἀχμὲτ καὶ Ἰμπραὴμ Πασᾶ
γενικοῦ διοικητῆ τῆς Μ. Ἀ
σίας, ἐκδόθηκε διάταγμα
συγκέντρωσης τῶν ἀγοριῶν τ
ῶν χριστιανῶν σὲ στρατόπεδα συγκέντρωσης. Μέσα σὲ
αὐτὰ βρέθηκε καὶ ὁ ὀρφανὸς
Θεοχάρης.
Κάποια μέρα ὅμως, ὁ
δικαστὴς τῆς Νεάπολης
(Νέβσεχηρ) Καππαδοκίας,
εἶδε τὸν Θεοχάρη μέσα στὸ στρατόπεδο, τοῦ ἄρεσε καὶ
τὸν πῆρε στὸ σπίτι του νὰ περιποιεῖται τὰ ζῷα του. Ἡ
εὐσέβεια καὶ ἡ ὀμορφιὰ τοῦ Θεοχάρη, ἔκαναν τὸν
δικαστὴ νὰ τοῦ προτείνει νὰ γίνει γαμπρός του, ἀφοῦ ὅ
μως γίνει πρῶτα μωαμεθανός. Ὁ Θεοχάρης μὲ θάρρος ἀ
πάντησε. «Ἀφέντη μου, ἐγὼ γεννήθηκα χριστιανός, καὶ
δὲν μπορῶ νὰ ἀρνηθῶ τὴν πίστη τοῦ Σωτῆρα μου καὶ
τῶν πατέρων μου».
Ὁ Ὀθωμανὸς δικαστὴς, θεώρησε τὴν ἀπάντηση
προσβλητικὴ καὶ τὸν ἀπείλησε μὲ βασανιστήρια. Τότε ὁ
Θεοχάρης ἔτρεξε στὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καὶ
μετάλαβε τῶν ἀχράντων Μυστηρίων. Ὅταν τοῦ ἔκανε
καὶ πάλι πρόταση γάμου μὲ τὴν κόρη του ὁ δικαστής, ὁ
Θεοχάρης σταθερὰ ἀρνήθηκε.
Τότε μετὰ ἀπὸ σκληρὰ βασανιστήρια, τὸν ὁδήγησαν ἔ
ξω ἀπὸ τὴν πόλη τῆς Νεάπολης, ὅπου τὸν λιθοβόλησαν
καὶ κατόπιν τὸν ἀπαγχόνισαν, μεσημέρι στὶς 20 Αὐγούστου 1740.
Τὸ 1923 τὰ λείψανα τοῦ Ἁγίου Θεοχάρη ᾖλθαν στὴν
Θεσσαλονίκη καὶ τοποθετήθηκαν στὸν Ναὸ τῆς Ἁγίας Α
ἰκατερίνης, ὅπου καὶ σήμερα βρίσκονται.

28 Οκτωβρίου 1940

Είμαστε σήμερα στο έτος 2021 κι έχουν περάσει 81
ολόκληρα χρόνια από εκείνη την πολύ ιδιαίτερη, την
αποφράδα και συνάμα ένδοξη στιγμή της Ιστορίας μας.
Εμείς, όλα αυτά τα χρόνια, γιορτάζουμε και τιμούμε αυτήν
την επέτειο. Την τιμούμε και κρατάμε το πνεύμα εκείνων
των γεγονότων ζωντανό. Ας το κάνουμε και φέτος λοιπόν.
Πώς; ∆ιεγείροντας το συναίσθημα, ξυπνώντας τη μνήμη.
Και για να το καταλάβουν τα παιδιά μας: ας χαρούμε, ας
λυπηθούμε, ας θυμώσουμε, ας συγκινηθούμε, ας θυμηθούμε.
Η σημερινή επέτειος γιορτάζεται για δύο λόγους, που, αν
το καλοσκεφτούμε, είναι ένας. Ο πρώτος λόγος είναι για να
μάθουμε ποιοι είμαστε. Τι έχουμε κάνει. Ποια είναι η
Ιστορία μας. Η ζωντανή μας Ιστορία. Ο δεύτερος λόγος
είναι για να μην ξεχάσουμε. Να μην ξεχάσουμε τι έκαναν
για μας οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας κι έτσι να
τους τιμήσουμε.
Όλα λοιπόν ξεκίνησαν με ένα βροντερό ΟΧΙ
Ζήτω το ελληνικό έθνος που αντιστάθηκε με σθένος και
μεγαλείο ψυχής, στις δυνάμεις του φασισμού και του
ναζισμού και πολέμησαν στις χιονισμένες βουνοκορφές και
στις απροσπέλαστες βαθιές χαράδρες το 1940.
Ήμερα μνήμης και τιμής σήμερα.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τηρώντας όλα τα μέτρα
περιορισμού της πανδημίας του COVID-19, γιορτάσαμε την
Εθνική Επέτειο της 28ής Οκτωβρίου 1940, με τη συμμετοχή
των συγχωριανών μας. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ακολούθησε δοξολογία από τον παπα Γιώργη του
χωριού μας, επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων
στο μνημείο των πεσόντων από τον Πρόεδρο της Τοπικης
κοινότητας Νικηφόρο Γκάνο και απο τα μέλη του Συλλόγου Φώτη Βρέττα και Αντωνόπουλου-Γκάνου Βίκυ
Ευχόμαστε σε όλους Χρόνια Πολλά!!

«Η ΚΕΡΑΣΙΑ»

Σελ. 6

Αγωνιστές του 1821
Σουρούστι, Κερασιά, Βλαχοβούνι Δωρίδος
του Βασιλείου Αντ. Ζούκου
Τόπος, Χρόνος
Αναφερόµαστε στους τρείς οικισµούς που υπήρχαν
εκείνη την εποχή:
- Σουρούστι (σηµερινή Κερασιά ∆ωρίδας)
- Κερασιά (στη θέση του σηµερινού δάσους)
- Βλαχοβούνι (στή τοποθεσία του οµώνυµου
όρους).
Αφορά τη χρονική περίοδο του αγώνα της
ανεξαρτησίας 1821-1829.
Ιστορικό, Νοµικό Πλαίσιο (1)
• Μετά την επανάσταση της 3ης Σεπτεµβρίου του
1843 η προκύψασα Εθνοσυνέλευση αποφάσισε µε
το Ε’ ψήφισµά της να αποζηµιώσει τους αγωνιστές
της εθνικής ανεξαρτησίας (ή τους κληρονόµους
τους).
• Το ψήφισµα δηµοσιεύθηκε στον ΦΕΚ τ. 8 της 1ης
Απριλίου 1844
Ιστορικό, Νοµικό Πλαίσιο (2)
Ο θεσµός των Αριστείων
• Εκτός από τις χρηµατικές αποζηµιώσεις, υπήρχε
και ο θεσµός των αριστείων.
• Τά αριστεία τά αποτελούσαν δύο πράγµατα.
Ενας µικρός µεταλλικός Σταυρός µέ µία γαλάζια
ταινία (κορδέλα) γιά νά κρέµεται στό στήθος καί ένα
επίσηµον έγγραφον τό ∆ίπλωµα µέ τήν υπογραφήν
του Όθωνος διά τούς Αξιωµατικούς του Υπουργου
των Στρατιωτικών διά τούς Υπαξιωµατικούς καί
Στρατιώτας.
Οι λαµβάνοντες Αριστείον είχον τό δικαίωµα νά
φέρουν διά βίου τά όπλα του Αγώνος καί νά έχουν
τιµητικήν θέσιν εν ταις εορταίς. Τά Αριστεία είναι
αργυρά, χαλκά καί σιδηρά. Τό αργυρούν διά τούς
Αξιωµατικούς, τό χάλκεον διά τούς Υπαξιωµατικούς
καί τό σιδηρούν διά τούς απλούς Στρατιώτας. Επί
της µιάς όψεως ήσαν χαραγµένα «Οθων Α΄
Βασιλεύς της Ελλάδος», εις δέ τήν άλλην:
«Τοίς ηρωϊκοίς προµάχοις της Πατρίδος».
Κατάλογος αγωνιστών Σουρουστίου ∆ωρίδος
[1,15]
1. Μπακογιάννης Μοσχαντώνης Αξιωµατικός
παρ’ Αθανασίω ∆ιάκω.
2. Μπακογιάννης ή Λεβεντογιάννης Σύντροφος
του Αθανασίου ∆ιάκου.
3. Καλόγερος Ιωάννης Υπαξιωµατικός.
4. Χαρόπουλος Παναγιώτης Πληρεξούσιος
τοποτηρητής.
5. Χάρος Τριαντάφυλλος Στρατιώτης
6. Γιάννης Σουρούστης Στρατιώτης (από τό
χωριό Σουρούστι)
7. Μήτρος Χαρόπουλος Στρατιώτης
8. Γιάννος Σουρουστινός Στρατιώτης
9. Αντώνιος Γιαννόπουλος Στρατιώτης
10. Αντώνιος Γκάνος Στρατιώτης
11. Ιωάννης Μπακογιάννης Στρατιώτης
12. Μιχαήλ Καλόγερος Στρατιώτης
13. Χαράλαµπος Σουρουστιώτης Στρατιώτης
14. Αντώνης ∆ηµογέρων
15. Αντρέας ∆ηµογέρων
Κατάλογος αγωνιστών Σουρουστίου ∆ωρίδος
[16,30]
• 16. Γεωργάκης Γκανόπουλος Στρατιώτης
• 17. Σπαθής Ιωάννης Στρατιώτης
• 18. Ασηµακόπουλος Γεώργιος Στρατιώτης
Αιτείται Αριστείον
• 19. ∆ηµόπουλος Χαράλαµπος Στρατιώτης
Αιτείται Αριστείον
• 20. Μακρής Γεώργιος Στρατιώτης
Αιτείται Αριστείον
• 21. Τριανταφύλλου Αλέξης Στρατιώτης
Αιτείται Αριστείον
• 22. Χαρόπουλος Κωνσταντίνος Στρατιώτης
Αιτείται Αριστείον
• 23. Βρετόπουλος Κωνσταντίνος Στρατιώτης
• 24. Γκάνος Γεώργιος Στρατιώτης
• 25. Θεοχαρόπουλος Ιωάννης Πένταρχος
• 26. Καϊόπουλος Γεώργιος Πένταρχος
• 27. Μακρής ή Μαρκόπουλος Θεοδωρής
Χιλίαρχος
• 28. Μπερτζάς Ιωάννης Στρατιώτης
• 29. Μπερτζόπουλος Γεώργιος Στρατιώτης
• 30. Παναγιωτάκης Θανάσης Στρατιώτης
Ο κατάλογος αγωνιστών Σουρουστίου ∆ωρίδος
[31,43]
• 31. Παναγιώτη ∆ιαµαντής Στρατιώτης

• 32.
• 33.
• 34.
• 35.
• 36.
• 37.
• 38.

Πλάκας Σωτήριος Στρατιώτης
Σουρουστιώτης Χαράλαµπος Στρατιώτης
Σταµατόπουλος Γιώργος Στρατιώτης
Τριανταφύλλου ∆ηµήτριος Στρατιώτης
Χαροθανασόπουλος Γεώργιος 25νταρχος
Χαρόπουλος Γιάννης 25νταρχος
Αντώνιος Λιάρος Στρατιώτης
από Σουρούστι
• 39. Ραφτόπουλος Ζαχαρής
Αιτείται Αριστείον
• 40. Ραφτόπουλος Χαράλαµπος
Αιτείται Αριστείον
• 41. Στρεγκενητόπουλος Κώνστας Στρατιώτης
• 42. Θεοχαρόπουλος Νικόλαος Στρατιώτης
• 43. Χαρόπουλος Μήτρος Στρατιώτης
Κατάλογος Αγωνιστών Κερασιάς ∆ωρίδος [1,13]
• 1. Φαρµάκης Π. Γιάννης Ταγµατάρχης
1829-1833
• 2. Φασίτσας Αναγνώστης το 1838 Λοχαγός
Νέας Φάλαγγος, Ταγµατάρχης της
Φάλαγγας τό 1844.
• 3. Γκουβάλας Γεώργιος Πληρεξούσιος
Τοποτηρητής
• 4. Παλούκης Αναγνώστης Πληρεξούσιος
Τοποτηρητής
• 5. Τζιτούρας Παναγιώτης Πληρεξούσιος
Τοποτηρητής
• 6. Χριστόπουλος Γιώργος Πληρεξούσιος
Τοποτηρητής
• 7. Βίτζας Μήτρος Στρατιώτης
• 8. ∆ηµητρίου Παναγιώτης 5αρχος
• 9. Καραγεωργόπουλος Κώστας «ψυχογιός»
Στρατιώτης
• 10. Μακρής Γιώργος Στρατιώτης
• 11. Τζιτούρας Παναγιώτης Πληρεξούσιος
Τοποτηρητής
• 12. Τζιπουνόπουλος Γεώργιος Στρατιώτης
• 13. Γρηγορίτης Χριστιάς ή Γεωργακέλου
Χριστάκης Ταξίαρχος
Κατάλογος Αγωνιστών Βλαχοβουνίου ∆ωρίδος
[1,9]
• 1. Μπερτζιάς Γεώργιος Στρατιώτης
• 2. Χριστόπουλος Αθανάσιος Στρατιώτης
Αιτείται Αριστείον
• 3. Πανουργόπουλος Αναγνώστης Πρόκριτος
• 4. ∆ροσόπουλος Θεόδωρος Στρατιώτης
• 5. Θεοχαρόπουλος Κώστας Στρατιώτης
• 6. Καραδήµας Ιωάννης Στρατιώτης
• 7. Πανουργιόπουλος Γεώργιος 5αρχος
• 8. Χαρογιαννόπουλος Γεώργιος Στρατιώτης
• 9. Χαροκώστα Μήτρος Στρατιώτης
Γιάννης Φαρµάκης [1801,1855]
• Ο παππούς του Γιάννης Φουσέκης καταγόταν
από τον οικισµό της Κερασιάς.
• Ο πατέρας του Παναγιώτης Φουσέκης,
γεννήθηκε στήν Αρτοτίνα, σά µεγάλωσε
παντρεύτηκε τή Ρήνα Θεοδ. Μασούρα Από τή
Βοϊτσά (Ελατόβρυση) του τ. ∆ήµου Οφιονείας
Κραβάρων (Ορεινής Ναυπακτίας)
• Στά 1809 ο Παναγιώτης πέθανε καί η χήρα του
απροστάτευτη µέ τά δύο παιδιά της τό Γιάννη καί
τό Γιώργο, πήγαν κοντά στούς συγγενείς της
πεθεράς της. Εκεί κοντά στό Θείο του
Παπαθεοχάρη ο Γιάννης έµαθε τά πρώτα
γράµµατα.
• Υπήρξε οπλαρχηγός στην επανάσταση του 1821
και µετά την επανάσταση του 1843 εξελέγη
εκπρόσωπος της ∆ωρίδας στην εθνοσυνέλευση
του 1844. ∆ιακρίνετο για την εντιµότητά του.
Αγωνίσθηκε για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας.
Απέθανε το 1855 στη Ναύπακτο.
Πηγές, Αναφορές
• Κύρια πηγή:
Αντώνιος Β. Ζούκος
Επιστροφή εις τας Ρίζας της Φυλής µας:
Σουρούστι (Κερασέες ∆ωρίδος).
Αθήνα 2008 ISBN 978-960-930731-4
• Επιπλέον πηγές:
• ∆. Λουκόπουλος
Ο Καπετάν Ανδρίτσος Σιαφάκας.
• Γ. Παπαϊωάννου
Ηρωϊκά του Τόπου µου.
• Μαρία Λουκοπούλου Πατίχη
Επιστροφή (Κωστάριτσα (∆ιχώρι) Ορεινής ∆ωρίδος.
• Γ. ∆ηµόπουλος
∆ήµος Σκαλτσάς.
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Μακρής Δημήτρης
50,00€ υπέρ συλλόγου
Πολίτης Σταύρος
10,00€ υπέρ συλλόγου
ΕλευθερόπουλοςΓιώργ.-Ασημ.
70,00€ υπέρ συλλόγου
Ελευθερόπουλος Βασ.
30,00€ υπέρ συλλόγου
Αντωνόπουλος Αντώνης
20,00€ υπέρ συλλόγου
Πίτσιος Κωνσταντίνος
100,00€ υπέρ συλλόγου
Γρυπάρη-Λιάρου Ιωάννα
30,00€ υπέρ συλλόγου
Κωνσταντόπουλος Ζήσιμος
20,00€ υπέρ συλλόγου
Ράπτης Θεόδωρος
500,00€ υπέρ συλλόγου
Βρέττας Κωνσταντίνος
50,00€ υπέρ συλλόγου
Χάρη Νεκταρία
50,00€ υπέρ συλλόγου
Αντωνόπουλος Στέλιος Ρούλα
10,00€ για εφημερίδα
Ζούκος Βασίλειος
50,00€ για εφημερίδα
εις μνήμην Κώστα Χάρη
Αντωνόπουλος Στέλιος Ρούλα
50,00€ για εφημερίδα
Κρίκου-Davis Κατερίνα, Κρίκου-Hopper Αλεξάνδρα
200,00€ υπέρ συλλόγου
Χάρης Γιάννης
200,00€ υπέρ συλλόγου
Χάρη-Κοντού Βούλα
50,00€ υπέρ συλλόγου
Βρέττας Φώτιος
50,00€ υπέρ συλλόγου
εις μνήμην Αντ. Παπαντωνίου και του συζύγου Jim Hallick
Hallick Joanne
397,46€ υπέρ συλλόγου
εις μνήμην Κούλης Τσιβιτζόγλου
Κοσμά Πολυξένη
100,00€ υπέρ συλλόγου
εις μνήμην Σπύρου Ευαγγελόπουλου
Ευαγγελοπούλου Μαρία
500,00€ για εφημερίδα
Αντωνόπουλος Στέλιος Ρούλα
50,00€ για εφημερίδα
εις μνήμην Πολυξένης Αδρασκέλα
Αδρασκέλα Ευπραξία
100,00€ για εφημερίδα
Αδρασκέλα Ειρήνη
100,00€ για εφημερίδα
Αδρασκέλα Βίκυ
100,00€ για εφημερίδα
Αδρασκέλα Βίκυ
200,00€ υπέρ συλλόγου
Αντωνόπουλος Στέλιος Ρούλα
50,00€ για εφημερίδα
εις μνήμην Δέσποινας Πίτσιου
Αντωνόπουλος Στέλιος Ρούλα
50,00€ υπέρ συλλόγου
εις μνήμην Δημ. Ράπτη
Ράπτης Γιάννης
50,00€ υπέρ συλλόγου

Hallick Joanne

Προς τον
Σύλλογο Κερασιωτών
Η οικογένεια μας θα ήθελε να γίνει αυτή η δωρεά στην
μνήμη του Αντώνη Παπαντωνίου, και του Τζιμ Χαλκιά (Jim
Hallick) συζύγου μου και πατέρα της Λίνας (Lynna) και
του Τομ (Tom). Ο Αντώνης και ο Τζιμ ήταν δεύτερα ξαδέλφια και πέρασαν αρκετά από τα παιδικά τους χρόνια στην
Κερασιά. Η οικογένεια μας έχει επισκεφτεί αρκετές
φορές το χωριό, και πάντοτε η υποδοχή ήταν θερμή και
ιδιαίτερα γενναιόδωρη χάρη στις προετοιμασίες του
Αντώνη. Αυτές οι όμορφες στιγμές έχουν συνδέσει τα
παιδιά μας και τα εγγόνια μας με την κληρονομιά τους.
Kerasia Village Society
Our family would like to make this contribution to the
Village Society in memory of Tony Papantoniou and Jim
Hallick (Xalkias) who was my husband and the father of
Lynna and Tom. Tony and Jim were second cousins and
spent much of their childhood in Kerasia.
Our family has been to the village several times. We always
were welcomed generously and warmly due to Tony’s preparations for our arrival. These enjoyable visits have connected
our children and grandchildren to their heritage.
Joanne Hallick
Bob and Lynna (Hallick) Dahlgren, Matthew and Michael
Tom and Holli Hallick, Elaina and Nathan

Υπερµαραθώνιος της Ελευθερίας
Η ∆ωρική Αδελφότητα ευχαριστεί όλους

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς την
όµορφη “παρέα”, δηλαδή την Οργανωτική
Επιτροπή των τριών Συλλόγων: της ∆ωρικής
Αδελφότητας, του Συλλόγου Αρτοτινών “ο
Αθανάσιος ∆ιάκος” και του Πολιτιστικού
Συλλόγου Λιδωρίκιου, όλους και τον καθένα
ξεχωριστά που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό
τους για να πετύχει ο σκοπός του ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1821 – 2021.
Θέλω να ευχαριστήσω τους υπεραθλητές που πήραν µέρος σε
αυτόν τον απαιτητικό αγώνα και έδωσαν από το απόθεµα ψυχής τους.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Προέδρους Συλλόγων και
Τοπικών Κοινοτήτων και τους κατοίκους των χωριών που βγήκαν στο
δρόµο να προϋπαντήσουν τους αθλητές και έδωσαν παλµό, δυναµική
σε όλο τον αγώνα και κουράγιο στους δροµείς του υπερµαραθώνιου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το ∆.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί θερµά για την
πολύτιµη βοήθειά τους πρός το Σύλλογο τους
Βασίλειο Αδρασκέλα για την εφηµερίδα
Όλγα Χαρονικολάου Τραπεζοµάντηλα για τις εκδηλώσεις
παπα-Γιώργος Χαρονικολάου για τις εκδηλώσεις 30 ευρω
Γκιώνης Νίκος για τις εκδηλώσεις 50 ευρω
Φώτης Βρέττας για τις εκδηλώσεις 100 ευρω
Βάσω Μπαουστανου και Μαρία Χριστοβασίλη 40 ευρώ
και όλους τους συγχωριανούς και φίλους για τα ποτά,
αναψυκτικά κλπ που χρειάστηκαν κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης των 200 χρόνων και για τον Υπερµαραθώνιο.

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

«Η ΚΕΡΑΣΙΑ»

ΚΕΡΑΣΙΑ ΔΩΡΙΔΟΣ

Διαδρομές. Παρόν και παρελθόν*

Ιωάννης Γ. Χριστιάς
Φτιάχνοντας τον τοπικό χάρτη του χωριού μας με τις παλιές κεντρικές αρτηρίες, τους δρόμους και
τα μονοπάτια, προσθέτοντας και τους σημερινούς ασφαλτοστρωμένους που συνδέουν τα χωριά
μας, σκέφτηκα και προσπάθησα μ' αυτά που έμαθα από μεγαλύτερους, από διαβάσματα και από
την προσωπική μου εμπειρία, ξαναγυρίζοντας με την φαντασία μου εκεί που για χρόνια περπάτησα, να συλλογιστώ και να περιγράψω. Ποιοι περπατούσαν αυτούς τους δρόμους στον καιρό των
γονέων μου, του παππού και του προπάππου μου πριν διακόσια, και βάλε, χρόνια, γιατί περνούσαν
από εκεί, τι έβλεπαν, τι άκουσαν και τι ζούσαν. Με άλλα λόγια, οι ίδιοι οι δρόμοι να εξιστορήσουν
το παρελθόν τους. Κι όλο αυτό, γιατί ο σημερινός επισκέπτης του χωριού μας, ξένος και ντόπιος,
ιδιωτικώς ωχούμενος και φτάνοντας εύκολα, γρήγορα και ξεκούραστος εκεί, άλλα βλέπει κι άλλα
ζει κι από απόμακρα άλλα αντιλαμβάνεται. Και το χειρότερο νομίζει πως έτσι δασωμένος ήταν
πάντα, ακαλλιέργητος κι έρημος ο τόπος. Μπορεί να χαίρεται, να θαυμάζει. Αλλά μέχρις εκεί. Πώς
θα γνωρίσεις έναν τόπο, χωρίς να ξέρεις τίποτα για την ιστορία του; Απλούστατα, θα είσαι
τουρίστας στον τόπο των προγόνων σου..
Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει, γιατί δεν το χρειαστήκαμε εμείς, θα το χειαστούν όμως, όπως ήδη
δείχνουν τα πράγματα, οι μελλοντικές γενιές, ότι ο τόπος μας είναι ένας φυσικός παράδεισος. Θα
φύγει το σημερινό κακό, θα 'ρθεί πρόοδος και προκοπή, νέα πράγματα, ποιος ξέρει τι τέξεται η
τεχνολογία, και το χωριό θα ξαναζωντανέψει ως θέρετρο. Οι νέες γενιές και κάποιοι επήλυδες θα
απέχουν, βέβαια, χρονικά πολύ από τις γενιές που αναπαύονται εκεί, σήμερα στην Πάδη, πριν γύρω
από τον παλιό Αι- Γιώργη και πιο παλιά, ίσως, στην Αγία Κυριακή. Παρά τούτη τη διαφορά, είναι
στη φύση του ανθρώπου να θέλει να μάθει -και κάποιος πρέπει να του το πει- για το παρελθόν της
γης που πατεί και την χαίρεται. Αυτός και μόνον είναι ο σκοπός αυτών των γραμμών.
Ο οδοιπόρος, ντόπιος ή ξένος, πεζός ή καβαλλάρης, μοναχικός ή με παρέα σε πομπή ή με τα μουλάρια φρτωμένα, τσοπάνης που επιστρέφει απ' τα χειμαδιά, έμπορος ή αγωγιάτης, ψτωχός ή προύχοντας, αφού περάσει τον τρομερό ανήφορο Ζωριανίτικα Αμπέλια, μόλις πάρει το ίσιωμα πίσω από
τα ψηλά Ταμπούρια (ο τόπος γύρω από τα Ταμπούρια, το καλογηρικό, ανήκε στην Βαρνάκοβα και
το αγόρασε ο Κρίκας) θα ξεμυτίσει στην μοναδική διάβαση, την Κορομηλίτσα, την ψηλότερη
κορυφή της διαδρομής. Εκεί, όποιος και να 'ναι, θα σταθεί και θ' αγναντεύσει πέρα στα Βαρδούσια,
την Γραμμένη Οξυά, το Βελούχι, και δεξιά, όσο αφήνει η Ομάλια, την Παλιόσαρα, την Καλιακούδα,
την Χελιδόνα... Θέα απεριόριστη, δωρική και μεγαλειώδης. Κι άν είναι Σουρουστιώτης, ξενιτεμένος
κι επιστρέφει, κοιτάζει πέρα και ανυπομονεί πότε θα φτάσει στο χωριό του!
Αλλά από πού έρχονταν και πώς έφταναν εκεί οι οδοιπόροι και οι καβαλλαραίοι; Θα φανεί
παράξενο, αλλά είναι αλήθεια. Από το Μεσολόγγι, την Ναύπακτο κι από τα μέρη του Μόρνου, όπου
όλο το χρόνο ανεβοκατέβαιναν οι κάτοικοι των χωριών μας. Τα ορεινά χωριά είχαν τότε πολλούς
κατοίκους, περισσότερους από τα πεδινά, και δεν μπορούσαν να ζήσουν χωρίς τα πεδινά προϊόντα,
τα χειμαδιά και τα εμπορικά κέντρα κι αυτά από την πλευρά τους χωρίς τα ορεινά. Έτσι, ο δρόμος
ήταν καλά πατημένος κι όλο το χρόνο πολυσύχναστος.
* Το κείμενο αυτό πρέπει να διαβάσει κανείς σε σχέση με τον τοπικό χάρτη και τον χάρτη τοπωνυμίων της
περιοχής της Κερασιάς του ίδιου συντάκτη.

Παντού, στην πολύωρη και με τα κοπάδια, κι όχι μόνον, πολυήμερη κοπιαστική διαδρομή, υπήρχαν
στέκια για ξεκούραση και διανυκτέρευση. Και δεν ήταν, βέβαια, πάντοτε όλα καλά και ρόδινα. Και
φτώχεια και γύμνια και πείνα κι απ' όλα τα καλά και τα κακά υπήρχαν.
Ας αφήσουμε όμως τώρα τους ξενομερίτες να πάνε στο δρόμο τους κι εμείς να 'ρθούμε στα δικά
μας. Η Κορομηλίτσα είναι διάβαση (δερβένι), ελεγχόμενη από ανατολικά από τα κοντινά και τα
ψηλότερα Ταμπούρια (πέτρινα οχυρώματα). Από τα Ταμπούρια επόπτευαν και ήλεγχαν οι Αρματωλοί τους περαστικούς. Και ο κάθε περαστικός σ' αυτούς όφειλε να δώσει λόγο.
Στην Κορομηλίτσα συναντιώνται και διασταυρώνονται, ποιος ξέρει από πότε, δύο δρόμοι. Αυτός
που έρχεται από την Γραμμένη Οξυά και πίσω από τη Φθιώτιδα και τη Θεσσαλία κι αυτός που
έρχεται από τα Κράβαρα (Ανω Χώρα), προχωρεί ανατολικά κάτω από του Βεληγκέκα τη βρύση,
κατεβαίνει στην Πενταγιού και οδηγεί στο Λιδορίκι. Μην ξεχνάμε ότι στην εποχή της Τουρκοκρατίας τα όμορα με την Δωρίδα χωριά των Κραβάρων είχαν στενές σχέσεις με το Λιδορίκι και ότι ορισμένα απ' αυτά ανήκαν στην Επισκοπή Λιδορικίου. Από εδώ πέρασαν, ξεκινώντας το βραδάκι στις 19
Απριλίου 1826 από την Λομποτινά, όπου δεν βρήκαν τίποτα να φάνε, πονεμένοι και ταλαιπωρημένοι, οι περισσότεροι απ' αυτούς που σώθηκαν στην Έξοδο του Μεσολογγίου και διανυκτέρευσαν
στην Πενταγιού, όπου οι κάτοικοι τους περιποιήθηκαν με ό,τι είχαν. Από εκεί ακολούθησαν το
δρομολόγιο: Πενταγιοί -Λιδορίκι - Καρούτες - Σάλωνα - Ιτέα - Λουτράκι - Ναύπλιο.
Όποιος περνούσε την Κορομηλίτσα και έμπαινε στα Βλαχοκόνακα* ή στο Βοϊδολίβαδο**, ονόματα
από κοινού για την ίδια περιοχή, που δηλώνουν τη χρήση της στο παρελθόν (το πρώτο πολύ παλιά,
το δεύτερο μέχρι κάπου τη δεκαετία του '50), ήταν τυχερός, αν είναι μήνας Απρίλης ή Μάης. Θα
έβλεπε και θα άκουγε τα πολυπληθή οικόσιτα που αυτή την εποχή τα έφερναν εκεί τα παιδιά για
βοσκή, τις φωνές των παιδιών που έπαιζαν και τα ωπ, ωπ αυτών που εκαναν τραμπάλα***στην
Πάνω Στύλια, το ομαλό ύψωμα πάνω από την πενταγιώτικη λάκκα, όπου ανατολικά και τα σουρουστιώτικα στάλια. Αν διψούσε, η πέτρινη βρύση του Κρίκα ήταν κάτω από τον δρόμο και γύρω και
στη συνέχεια προς τα κάτω, όπου ξέφωτο, ανάμεσα σε μπαλώματα χιονού πρόβαλαν μέσα στο
πράσινο τα ευώδη ίτσια με το εκπληκτικό κίτρινο χρώμα. Προχωρώντας, περνούσε εκεί που αρχίζει
του Κοσμά το Ρέμα κι από πάνω σε μια πλαγιά, μοναδικός τόπος της περιοχής, όπου φυτρώνουν,
τα περίφημα "μάια", ο ορεινός νάρκισσος. Σήμερα με την εξάπλωση του δάσους, κυρίως των των
κέδρων, αλλά και των ελάτων, χάνουν χρόνο με τον χρόνο τον ζωτικό τους χώρο. Υπάρχει από τον
* Εδώ στα παλιά χρόνια, όταν η περιοχή ανήκε σε μοναστήρι ή ήταν τμήμα τσιφλικιού, ξεκαλοκαίριαζαν οι
νομάδες τσοπάνηδες, σκηνίτες ή Βλάχοι. Κι έμεινε το όνομα.
** Για κάποιο χρονικό διάστημα το καλοκαίρι, όταν δεν χρειάζονταν πια για τις γεωργικές εργασίες, με
βουκόλο έβοσκαν τα βόδια του χωριού. Πολλά ορεινά χωριά είχαν βοϊδολίβαδα. Αξιομνημόνευτον είναι για
εκείνους που ψάχνουν να βρουν από πού προέχεται και τι σημαίνει η λέξη Κράβαρα και καταλήγουν σε
απίστευτες ερμηνείες, να γνωρίζουν αυτό που ίσως δεν έγινε γνωστό στον κύκλο των διανοούμενων. Ότι στο
γειτονικό Γρηγόρι η περιοχή που βρίσεται πίσω από το αντέρεισμα που κατεβαίνει από την Ομάλια και πριν
φτάσει στον Άγιο Γρηγόριο ήταν από αγνώστων χρόνων το βοϊδολίβαδο του χωριού και ονομαζόταν Κράβαρη, δηλ. βοϊδότοπος. Εξ ου η σλαυικής προέλευσης λέξη Κράβαρα.
*** Η τραμπάλα ήταν διαφορετική από τις σημερινές, που την έφτιαχναν κάθε χρόνο τα ίδια τα παιδιά.
Ένας γερός στύλος κέδρινος, μπηγμένος στη γη, ύψους ως ενάμισι μέτρο και στη κορυφή σουβλερός, για
να μπαίνει μέσα, χωρίς να σφίγγει, στο κατάλληλο βαθούλωμα στη μέση μιας, όσο το δυνατόν, μακρύτερης,
χλωρής ελατήσιας τέμπλας. Οι παίκτες, για να τραμπαλίζοναι, καβαλούσαν χιαστί ο καθένας τη δική του
άκρη της τέμπλας. Το σύνηθες ήταν με το στήθος τους να αγκαλιάζουν σε αντίθετη φορά την άκρη και να
περιστρέφονται, ακουμπώντας εδώ κι εκεί τα πόδια τους στο έδαφος, με μεγάλη ταχύτητα ωπ, ωπ γύρω
από τον στύλο.

Δήμο μέριμνα, για να σωθούν; Δεν ξέρω.
Πιο κάτω στην αριστερή βαθιά κοίτη του ρεματιού πηγάζει η περίφημη πηγή του "Κοσμά το Ρέμα",
επιθυμία του κάθε Κερασιώτη εκείνα τα χρόνια, ξενιτεμένου ή μη, να βρεθεί εκεί και να πιεί νερό
στου Κοσμά το Ρέμα!
Προχωρώντας, πριν στρίψουμε αριστερά και περάσουμε τον σκοτεινό Κόρτο κι από εκεί, αφήνοντας στις παρυφές του δάσους μια πλούσια πηγή, κατηφορήσουμε προς το Ποτάμι, περνάμε από
την πενταγιώτικη λάκκα. Εδώ έρχονταν προπολεμικά την άνοιξη την ίδια μέρα εκδρομή τα σχολεία
των όμορων χωριών Κερασιά, Τρίστενο, Πενταγιοί, Αλποχώρι. Θυμάμαι το 1945 ο δάσκαλός μας
Χρήστος Τριανταφύλλου μάς έφερε εκδρομή εδώ και μας ανέβασε στην κορυφή ανατολικά από τα
Ταμπούρια για να μας δείξει μέρος της θάλασσας του Κορινθιακού κόλπου που φαινόταν από εκεί,
διότι από όλους τους μαθητές δυο τρεις είχαμε δει θάλασσα! Η θέα από εδώ είναι καταπληκτική.
Και σήμερα όποιος τον βαστούν τα πόδια αξίζει ν'ανεβεί εκεί. Το καλοκαίρι του 1943 η πενταγιώτικη
λάκκα με την γύρω περιοχή ήταν πεδίον ρίψεως οπλισμού και άλλων εφοδίων από αγγλικά αεροπλάνα, στην αρχή τη νύχτα και μετά τη μέρα, για τον ΕΛΑΣ και για το 5/42 Σύνταγμα του Ψαρρού.
Παίρνοντας την κατηφόρα, όπως είπαμε, φτάνουμε, πριν περάσουμε το Ποτάμι και πάρουμε την
ανηφόρα για το Διάσελο, στο Παρασπόρι*. Εδώ συναντιούνται δύο δρόμοι, ο σύντομος που έρχεται
από την Τσούκα και την λογγά της Γιαννίνας (ποιος σήμερα μπαίνοντας από τις παρυφές του
Κόρτου στο Ποτάμι** σε λίγη απόσταση αριστερά στη κοίτη, θα πίστευε ότι εκεί καλλιεργούνταν
και ποτιζόταν ο τόπος;) και αυτός που έρχεται από τα Παλιοχώρια. Το τοπωνύμιο Παλιοχώρια
σημαίνει ότι πρέπει να υπήρξαν σε διαφορετικές εποχές και σε διαφορετικές τοποθεσίες περισσότε-
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ρα χωριά, γύρω όμως από τον πρώτο χωριό, διότι τα ερείπια μόνον μιας εκκλησίας υπάρχουν. Κι
αυτό, το πολύ παλιό μεσαιωνικό χωριό, βρισκόταν πάνω από τα Βρετέικα και ήταν οργανωμένη
κοινότητα, όπως μαρτυρούν τα ερείπια εκκλησίας και οι τάφοι του νεκροταφείου (βλ. Χριστιάς,
Από την ιστορία του χωριού μας, εφημ. Κερασιά τεύχος 99, 2008-2009). Άρα, το χωριό πρέπει να
ήταν πιο ψηλά, δεξιά ή αριστερά, διότι, λόγω του νεκροταφείου, η εκκλησία χτιζόταν στις παρυφές
των χωριών. Για πού ήταν τα άλλα, δεν έχουμε ενδείξεις και για τον λόγο ότι τα σπίτια ή οι απλές
"ταράτσες" χτίζονταν με ντόπια υλικά, που στην περιοχή του χωριού μας αποσαθρώνονται πολύ
γρήγορα. Στα Παλιοχώρια με τις καλλιέργειες μέχρι και την δεκαετία του '50, με τα οπωροφόρα
δέντρα, τα κλήματα, τα δέματα και τις ταράτσες ένιωθες ότι εδώ υπήρξε σπό παλιά έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα. Με τα κτήματα τότε σπαρμένα, τα κουδουνίσματα των κοπαδιών, τα μαρτίνια
που έρχονταν από το χωριό, το νερό στο ρέμα να κελαρύζει, τ' αηδονια και τα κοσύφια να
κελαηδούν, τ' ανοιξιάτικα πρωινά έμειναν αξέχαστα σε όσους τα έζησαν. Στα μισά περίπου του
δρομου από το Παρασπόρι προς τα Παλιοχώρια (δεν ξέρω, αν σήμερα τον διατηρούν ανοιχτό τον
δρόμο τα αδέσποτα γελάδια και τα αγριογούρουνα) είναι του Γιαννούτσου τα Σπίτια.
* Το Παρασπόρι ήταν ένα μικρό τμήμα του τσιφλικιού που καλλιεργούσε για λογαριασμό του ο μισθωτής
(κολίγος), χωρίς να παίρνει κάτι ο τσιφλικούχος. Αυτό σημαίνει ότι όλη η πριοχή από το Παρασπόρι μέχρι τα
Ταμπούρια και από ρέμα που χωρίζει τα Παλιοχώρια μέχρι τον Κόρτο ήταν κάποτε τσιφλίκι.
** Το Ποτάμι ονομάστηκε έτσι, διότι είναι η κύρια αρτηρία απορροής των υδάτων της ορεινής λεκάνης στην
οποία βρίσκονται τα χωριά μας. Τα νερά με τα πολλά μικρά και τα μεγάλα ρέματα που ξεκινουν από τα
διάσελα και τις ραχούλες χύνονται σ' αυτό και καταλήγουν στον Εύηνο.

Ποιος ήταν ο Γιαννούτσος, ουδείς γνωρίζει. Εκείνα τα χρόνια ήταν ένα ανοιχτό μέρος με έναν
μικρο γήλοφο κι έναν κιβωτοειδή τάφο χωρίς σκέπασμα στην κορυφή του ( βλ. για τους τάφους Ι.
Χριστιάς ό.π.). Δίπλα ακριβώς υψώνονταν μέσα στα άλλα δέντρα δύο κλωνάρια αχλαδιάς, μπολιασμένης, ποιος ξέρει πότε, σε αιωνόβια αγκορσιά κι ένα άγνωστο στον τόπο μας φυλλοβόλο δενδρο.
Οι γενιές παρέρχονται, αλλά τα ίχνη τους μένουν. Τα Παλιοχώρια δεν συνδέονταν με το χωριό με
μόνον αυτόν τον δρόμο. Αλλος δρόμος παράλληλα με το αυλάκι για πότισμα οδηγούσε από τα
Παλιοχώρια στου Πετσάλα κι από 'κεί, κατεβαίνοντας στο ρέμα, συναντούσε αυτόν που ερχόταν
από την παλιά Κερασιά και οδηγούσε στο χωριό. Από τον δρόμο αυτόν νομίζω ότι σήμερα είναι
ευκολότερη η πρόσβαση στα Παλιχώρια.
Πριν περιγράψουμε τη διαδρομη του Ποταμιού για έναν φυσιολάτρη, χρειάζεται να πούμε ότι πριν
το περάσουμε στο Παρασπόρι, χύνεται σ' αυτό το ρέμα που ξεκινά από την Κλεφτόβρυση και την
πηγή της Κάναλης*. Μόλις περάσουμε, θα συναντήσουμε την κοινή κοίτη δύο ρεμάτων, που από
κοινού πλουτίζουν τα νερά του. Αυτό που αρχίζει από τον αυχένα της Αγίας Παρασκευής και το
άλλο του Καρδάρα** το ρέμα, πριν από τα Βαρκά.
Το Ποτάμι πηγάζει από το Ξεροβούνι και, βγαίνοντας από τον Κόρτο, αφού στη ροή του έχει δεχτεί
τα νερά πηγών και μικρών ρεμάτων, γίνεται πλατύτερο και ομαλότερο. Με ψάρια τώρα και με λίγο
νερό το καλοκαίρι, γιατί το απορροφά η άμμος και ξαναβγαίνει εκεί που το περνάμε και που η κοίτη
του αρχίζει να γίνεται πετρώδης. Στη συνέχεια διασχίζει τη χαράδρα, ανάμεσα στο Ζερέλι και του
Γιαννούτσου τα σπίτια, καθαρό και κρυστάλλινο από πέτρα σε πέτρα, σαν μια σειρά απο κρουνούς,
και συναντιέται με αυτό που έρχεται από τα Παλιοχώρια και στη συνέχεια, αφού δεχθεί και τα νερά
του Κερασορρέματος, φθάνει στις Παπαντωνέικες λογγές. Μόλις τις περάσει κι αφήσει δεξιά της
κοίτης τα ερείπια του μύλου του Καραμπάρμπα, μπαίνει με διεύθυνση προς βορράν στην πιο βαθιά,
την πιο στενή και σκοτενή χαράδρα από εκεί που ξεκίνησε και μέχρι να φτάσει στον Εύηνο. Η
χαράδρα στο βάθος της Πίσω Μεριάς, ακριβώς κάτω από την Αγία Σωτήρα, όπως την ήξεραν οι
γονείς και οι παππούδες μας κι όχι του Σωτήρος, δεν την βλέπει ήλιος την ημέρα. Στα δυτικά τη
σκεπάζει το πυκνό και σκοτεινό Γρηγορίτικο ελατοδάσος και ανατολικά η πυκνή βλάστηση της
Πίσω Μεριάς. Και λέγεται Πίσω Μεριά, γιατί είναι πίσω από το Καταφύδι (από το καταφρύδι) και
που από τη πλευρά του χωριού μας δεν φαίνεται απο πουθενά. Η τοποθεσία Καταφύδι έχει, όπως
φαίνεται, ιστορία, όμως άγνωστη σε μας. Βγαίνοντας το ποτάμι από τη χαράδρα, ακριβώς στην
αιχμή ενός εξώστη που σχηματίζουν οι Γρηγορίτικες λογγιές, η κατακόρυφη και κρεμνώδης κατωφέρεια που ξεκινά από την Ψηλή Ράχη, το στρέφει απότομα τελείως δυτικά. Εδώ πέφτουν τα νερά, το
καλοκαίρι λίγα, πολλά μετά από βροχή και τον χειμώνα, του μεγαλύτερου καταρράχτη της περιοχής
μας, που ξεκινά λίγο πιο κάτω από την Ψηλή Ράχη.
Για να περάσει κανείς αυτήν την καταπληκτική χαράδρα, μπορεί να ακολουθήσει, ξεκινώντας από
το χωριό, διαδρομή πολύ πιο σύντομη και εξίσου ενδιαφέρουσα. Θα τον συμβούλευα για φτάσει
* Στο ρεματάκι δίπλα στην πηγή της Κάναλης, όπως σημειώνω στον τοπικό χάρτη της Κερασιάς, ζουν
μικρά ακίνδυνα πολύχρωμα φιδάκια. Θα ήταν καλό να τα φωτογραφήσει κανείς, Η πρόσβαση είναι εύκολη,
αν από του Πρατά τον Λάκκο πάρει κανείς τον δασικό δρόμο και προχωρήσει από εκεί που στρίβει, εκατόδιακόσια μέτρα παραπέρα.
* Στο ρέμα αυτό, άγνωστον πότε κι από ποιους, για να ληστευτεί, δολοφονήθηκε ο Καρδάρας, γυρολόος
που πωλούσε σκούφιες.

στον Πλάτανο, να παρει στην κατηφόρα το μονοπάτι πίσω από το σπίτι του Μυλωνά παράλληλα με
το ρεματάκι που βρίσκεται ο μύλος του Ζούκου. Σε μικρή απόσταση στην δεξιά πλευρά του
ρεματιού θα δει τα εντυπωσιακά υπολείμματα ενός παλαιότερου μύλου. Ποτέ δεν άκουσα κάτι γι'
αυτόν τον μύλο. Τίνος ήταν και πότε λειτουργούσε, ενώ από συγχωριαννούς διανοούμενους για την
απέναντι θέση με το παραδοξο τοπωνύμιο λαθράκια πολλά λέγονταν, ότι προέρχεται από το λάθρα,
ενώ η λέξη είναι αρχαία ελληνική και σημαίνει σάπια ξύλα. Αφού φτάσει στον Πλάτανο στο ρέμα
που κατεβαίνει από την Μπούκουρη ( λέξη που σημαίνει δύο πηγές και προέρχεται από τα αρβανίτικα) θα ακολουθήσει την αμμώδη κοίτη του ρεματιού- σε λίγο θα δει αριστερά του τα ερείπια του
μύλου του Λαιαρομήτρου- και θα τον βγάλει στο Ποτάμι.
Πριν ξαναγυρίσουμε στο Παρασπόρι και πάρουμε τον ανήφορο για το Διάσελο, να σημειώσουμε
ότι αυτός που ξεναγείται στα μέρη μας έχει την δυνατότητα της φωτογράφισης και της βιντεοσκόπησης, κάτι που δίνει την ευκαιρία σε κάποιον να απολαύσει τις ομορφιές του τόπου μας από
μακριά και κάποια πράγματα που διατηρούνται ακόμη και άλλα, που θα αλλάξουν, να μείνουν για
τις μελοντικές γενιές. Με αφορμή την διαπίστωση αυτή χρειάζεται να επισημανθεί ότι η απόλαυση
από την εικόνα δεν είναι βίωμα, κάτι που το ζούμε με την φυσική παρουσία, και ότι η ευκολία
φωτογράφισης που παρέχουν τα σύγχρονα μέσα δεν πρέπει να οδηγεί στην κατάχρηση της
φωτογραφίας είτε σε τοπικά έντυπα είτε στο Διαδίκτυο. Η φωταγραφία είναι ανάγκη να πληροί
στοιχειώδεις καλλιτεχνικές προδιαγραφές, να γίνετα με φειδώ και όχι εις βάρος του λόγου. Σημειώνω εδώ ότι περιέγραψα την ποταμίσια διαδρομή όπως ήταν πριν το Ποτάμι και τα ρέματα
δασωθούν. Πώς είναι η διαδρομή σήμερα, δεν το γνωρίζω.
Ύστερα απ' αυτή την παρέκβαση επανερχόμαστε στην αρχική πορεία μας. Αριστερά του δρόμου
κάτω από τα Προσήλια, δάσος τώρα, όπως σημειώνω στον χάρτη, υπάρχουν ερείπια και μέχρι
πρόσφατα ζούσαν αγριοπερίστερα. Μόλις ξαγναντήσουμε στο Διάσελο και δούμε τα πρώτα σπίτια
του χωριού, παλιά και πριν ανακαινιστεί το παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής δεξιά του δρόμου
βλέπαμε το εικονοστάσι φτιαγμένο από σκούρα πέτρα, λιτό και απέριττο, απόλυτα ταιρισμένο με
το φυσικό περιβάλλον. Κατεβαίνοντας τώρα φτάνουμε στο ήσυχο Διασελόρρεμα. Εδώ διασταυρώνεται ο δρόμος που ακολουθούμε μ' αυτόν που κατεβαίνει από τον Αναβραχιό κι έρχεται από πολύ
μακριά και που ήταν ένας από τους δρόμους που συνέδεε από την αρχαία εποχή την Ανατολική
Ελλάδα με την αρχαία Αιτωλία ( Λιβαδειά - Δελφοί - Άμφισσα - αυχένας Γκιώνας Έλατος - Λιδορίκι - Στενό, διακλάδωση προς Ναύπακτο - Σκορδά το χάνι - Πενταγιού ή Τρίστενο - εδώ που
είμαστε). Την συνέχεια θα την δούμε παρακάτω.
Πριν περάσουμε το Διασελόρρεμα δεξιά στο πρανές υπάρχουν πολύ όμορφες πέτρες ανοιχτού
πράσινου χρώματος. Τις λέγαμε "γουργουϊάνους" και μ' αυτές εμείς τα παιδιά φτιάχναμε εκείνα τα
χρόνια κοντύλια, για να γράφουμε στις πλάκες. Θα περπατήσουμε τον δρόμο μέχρι το χωριό, όπως
ήταν πριν ανοιχτεί ο σημερινός για τα αυτοκίνητα και όταν από της Μπαζίνας το ρέμα και μετά
δεξιά κι αριστερά υπήρχαν καλλιέργειες. Ανηφορίζοντας από το Διασελόρρεμα σε λίγο, αφού
στρίψουμε δεξιά, περνάμε το ρέμα της Μπαζίνας. Εδώ λέει η παράδοση σε μια ώρα καταιγίδας
πνίγηκε η μάνα με την δωδεκάχρονη κόρη της. Προχωρώντας, δεξιά και αριστερά, αν είναι Μάιος ή
Ιούνιος, λικνίζονται τα στάχυα, ενώ ανατολικά και δυτικά της Αγίας Κυριακής όλα είναι σπαρμένα
και καταπράσινα, όπως και στην Αχλαδιά πάνω και κάτω από τον δρόμο. Το νερό για πότισμα
ερχόταν από το Κοκαλιόρρεμα. Η δέση ήταν πιο κατω από την πηγή, από την οποία έπαιρναν νερό
πολλοί από τον Κείθε Μαχαλά.
Το αυλάκι περνούσε τον βράχο απέναντι από τις Καρρές, στα μισά της Αχλαδιάς και κατέβαινε
πίσω από την εκκλησία της Αγίας Κυριακής. Πότιζε, αν και με λίγο νερό, μια αρκετά μεγάλη
περιοχή. Αν λάβουμε υπ' όψιν ότι με τον σεισμό, αν δεν κάνω λάθος, του 1965 στέρεψε η πηγή της
Κρύας Βρύσης κάτω από την Πάδη και υποθέσουμε ότι κάτι τέτοιο γεωλογικό φαινόμενο υποδηλώΣυνέχεια στη σελ. 8
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ΚΩΣΤΑΣ Π. ΧΑΡΗΣ

ληλα εκπρόσωπος του Υπουργείου στις Επιτροπές Παιδεία της ΕΟΚ και του ΟΟΣΑ.
Στην περίοδο της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΟΚ (1983) πρόεδρος της Επιτροπής
Παιδείας.
Πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ. Ορίσθηκε το
1943 από την Γεν. Συνέλευση των κατοίκων υπεύθυνος του ΕΑΜ στην Κερασιά. Στη
συνέχεια ανέλαβε γραμματέας της Επιτροπής ΕΑΜ της Β.Δ. Δωρίδας (13 χωριών). Το
1944 βρέθηκε στο 2/36 Τάγμα του ΕΛΑΣ στην Καλοσκοπή Παρνασίδας. Εκεί του ανέθεσαν την ευθύνη του Γραμματέα της Επιτροπής Διαφώτισης αγώνα του Τάγματος.
Στις 6 Ιουνίου 2012, αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το συγγραφικό του έργο στρέφεται κυρίως γύρω από την εκπαίδευση. Ακόμη και
στο βιβλίο του με τίτλο «Από το οδοιπορικό ενός δασκάλου: Σελίδες από τη ζωή και
την εκπαίδευση στη διαδρομή του 20ού αιώνα» που τόσο γλαφυρά περιγράφει τη
διαδρομή του βίου του και αυτό γύρω από την εκπαίδευση είναι.
Το τελευταίο του βιβλίο με τίτλο «Για αναβάθμιση της σχολικής μας εκπαίδευσης:
Δύο επείγουσες παράλληλες μεταρρυθμιστικές ενέργειες» το τελείωσε στα 99 του και
εκδόθηκε το 2020 δηλαδή στα 100 χρόνια του βίου του!!!!
Ήταν πάντα στυλοβάτης στο Σύλλογο αλλά και στο τόπο μας, πάντα σημαντικός
αρωγός που πήγαζε από την αγάπη για το χωριό μας.
Επιμονή, αφοσίωση, προσφορά και αγάπη ήταν ο Κώστας Χάρης, για τη δουλειά του,
τους μαθητές του, το χωριό του, την κοινωνία και τα κοινά.
Ιδιαίτερα χαρακτηριζόταν για το ήθος του και μέχρι τα τελευταία του χρόνια για την
σωστή διαχείριση του λόγου και την μεταδοτικότητα στους συνομιλητές του.
Υπήρξε ένθερμο και τακτικό µέλος του Συλλόγου, Πρόεδρος του ∆.Σ. και ένας από
τους τρείς εντολοδόχους της δωρεάς του μεγάλου ευεργέτη του Συλλόγου Ιωάννη Η.
Χάρη με την οποία χτίσθηκε ο ξενώνας. Από τη θέση του Προέδρου του Συλλόγου,
εργάσθηκε µε ζήλο προσφέροντας τις μεγάλες υπηρεσίες του προς το αγαπημένο του
χωριό. Ενίσχυε πάντα τον Σύλλογο (ήταν από τους κυριότερους χρηματοδότες) και
συνέβαλλε οικονομικά στην έκδοση της εφημερίδας του Συλλόγου µας µε σημαντικά
ποσά. Σε κάθε ευκαιρία έδειχνε το εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον του για το αγαπημένο του χωριό και το Σύλλογο.
Σίγουρα οι Κερασιώτες δεν θα τον ξεχάσουν ποτέ, ιδίως μέσα από τα βιβλία που έχει
γράψει και η υστεροφημία του δε θα σβήσει ποτέ.
Εκπλήρωσε απόλυτα το έργο του ως άνθρωπος επί της γης, αφήνοντας την πατημασιά του καθαρά χαραγμένη, ανεξίτηλη και αιώνια.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της αγαπημένης του Κερασιάς που τον σκεπάζει.

ΚΕΡΑΣΙΑ ΔΩΡΙΔΟΣ Διαδρομές. Παρόν και παρελθόν

χτιστή δεξαμενή του χωριού μας της Γιαννίνας, μετέπειτα του Αντώνη Καραδήμα. Σημειώνω για
τους νέους ότι πολλά χωράφια ποτίζονταν από το νερό πηγών ή μικρών ρυακίων που γέμιζαν
χωμάτινες δεξαμενές, τις γούρνες. Γύρω από τον Κάκκαβο υπήρχαν τότε πολλές και μεγάλες
καρυδιές και χαρακτηριστικό επάνω στο δέμα της Γιαννίνας κάτω από τον Αι-Γιώργη μικρό
καλαίσθητο μαρμάρινο εικονοστάσι. Περνούσες κάτω από την μάντρα της εκκλησίας και έπαιρνες,
αν πήγαινες προς Αρτοτίνα ή Κριάτσι, τον δρόμο προς τα πάνω, αλλιώς συνέχιζες ευθεία για να
μπεις στο χωριό. Πώς ήταν ο παλιός Αι-Γιώργης, που κατεδαφίστηκε απερίσκεπτα κι άτσαλα τό
1959, λίγα πράγματα θα πω, γιατί τον στερήθηκα ως παιδί. Κι γι' αυτό δεν έχω αναμνήσεις, όπως
έχω για το σχολείο και για το τελευταίο σπίτι στο χωριό. Όλοι οι δάσκαλοι τότε έκαναν κάτι που
και λαθεμένο ήταν και τελείως αψυχολόγητο. Θα το δούμε παρακάτω. Ο ναός χωριζόταν με ξύλινες
κολόνες σε τρία υποτυπώδη κλίτη. Ήταν χαμηλοτάβανος με γυναικωνίτη, με δάπεδο από πλάκες και
στολισμένος με παλιές εικόνες και σχέδια και με έξοχο τέμπλο. Απλός, απέριττος, ταπεινός, όπως
όλοι οι ναοί επί Τουρκοκρατίας, ενέπνεε κατάνυξη και πνευματικότητα. Όσο διαρκούσαν τα σχο-

Σύλλογος Κερασιωτών Δωρίδας
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Κερασιών Δωρίδος εκφράζουμε την βαθύτατη θλίψη μας για
την απώλεια του αείμνηστου συγχωριανού μας
Κώστα Π. Χάρη (15.1.1920
-12-.07.2021), επίτιμου Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Ο Κώστας Χάρης γεννήθηκε στην Κερασιά το 1920 από τους Παναγιώτη Χάρο και
Παναγιώτα Χαμχούγια και ήταν το δεύτερο παιδί από τα πέντε συνολικά που απέκτησαν οι γονείς του.
Είμαστε πραγματικά περήφανοι που καταγόταν από το χωριό μας, όπου ξεκίνησε τα
πρώτα του βήματα της φοίτησης, στο Δημοτικό σχολείο της Κερασιάς και αναδείχθηκε
πανάξιος αντιπρόσωπος στον εκπαιδευτικό τομέα του υπουργείου παιδείας.
Στη συνέχεια φοίτησε διαδοχικά στο ημιγυμνάσιο Ευπαλίου και σε νυχτερινό γυμνάσιο της Αθήνας. Συνέχισε στην Μαράσλειο παιδαγωγική Ακαδημία από την οποία
αποφοίτησε το 1942. Το 1943 διορίσθηκε δάσκαλος στην ορεινή Δωρίδα, πρώτα στο
Διχώρι και στη συνέχεια άμισθος στην Κερασιά. Στις αρχές του 1946 που άρχισε η
κανονική λειτουργία των σχολείων διορίσθηκε δάσκαλος στο Ψηλό Χωριό και τον
Οκτώβρη του 1946 με απόσπαση στο Κριάτσι. Το Φθινόπωρο του 1948 διορίστηκε και
δίδαξε για ένα χρόνο στο Δημοτικό Σχολείο Μαλαμάτων. Το 1949 που υπηρετούσε την
στρατιωτική του θητεία διορίσθηκε στρατιώτης-δάσκαλος στο Α΄ 6θέσιο Δημοτικό
Σχολείο Αμπελώνα Τυρνάβου μέχρι την άνοιξη του 1951.
Το 1951-52 μετεκπαιδεύτηκε στο πανεπιστήμιο Αθηνών, και το 1952-55, με υποτροφία του ΙΚΥ, στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Το 1956-65 υπηρέτησε ως καθηγητής στην παιδαγωγική ακαδημία της Τρίπολης. Το 1962-65 ως διευθυντής στην Παιδαγωγική Ακαδημία Λαμίας και το 1965 επιλέχθηκε σύμβουλος του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου, όπου ορίσθηκε πρόεδρος του τμήματος για την Α/βάθμια εκπαίδευση
και επόπτης λειτουργίας των Παιδαγωγικών Ακαδημιών. Με την Απριλιανή δικτατορία απολύθηκε από την υπηρεσία. Το 1968 προσκλήθηκε από το Πανεπιστήμιο
«Simon Fraser»του Βανκούβερ, Καναδά, για θέση Associate, αλλά του απαγορεύτηκε από την Απριλιανή δικτατορία η έξοδος από τη χώρα. Με τη μεταπολίτευση (1974)
επανήλθε ως σύμβουλος του ΑΕΣ και στη συνέχεια του ΚΕΜΕ και του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου. Στο διάστημα 1976-1980 επιδόθηκε στην οργάνωση της εκπαίδευσης των
παιδιών των Ελλήνων μεταναστών στις χώρες της Δυτικής Ευρώπη. Παράλληλα
δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής στη διετή μετεκπαίδευση για Έλληνες εκπαιδευτικούς, στην Ανώτατη Παιδαγωγική Σχολή του Εσλινγκεν (Γερμανία). Μετά την συνταξιοδότηση διετέλεσε ειδικός σύμβουλος του Υπουργού Παιδείας (1982-85) και παράλ-

Συνέχεια από τη σελ 7
νει η παράδοση για την πηγή στον Κοκκινόσταλο, που, όπως λέει, κάποτε είχε πολύ νερό (βλ. Ι.
Χριστιάς ό.π.), τότε με το νερό της πηγής αυτής ποτιζόταν η Πάδη, οι Καρρές, τα Μοραΐτια, η
Αχλαδιά και η περιοχή της Αγίας Κυριακής. Μια περιοχή, μαζί μ' αυτή του χωριού, αρκετή για να
δικαιολογηθεί η ύπαρξη μικρού μαναστηριού στην Αγία Κυριακή και οικισμός στην σημερινή θέση
του χωριού μας χάρις στις δύο πηγές Μπούκουρη (βλ. Ι. Χριστιάς ό.π., του ιδίου Αι- Γιάννης- Ο
Γιάννης Φαρμάκης- Τα ονόματα των χωριών, εφημ. Κερασιά, τεύχος 113, 2012). Και για να αποψιλωθούν και να διαμορφωθούν αυτοί οι χώροι χρειάστηκαν, ποιος ξέρει από πότε, όχι διακόσια και
τριακόσια, αλλά εκατοντάδες χρόνια.
Ξεκινάμε τώρα από εκεί που σταματήσαμε. Λίγο μετά το εικόνισμα διασταυρωνόταν ο δρόμος μ'
αυτόν που ερχόταν από το Μεσολόγγι και από την Ναύπακτο. Αυτός περνούσε από του Χαρατσί
και μέσω της παλιάς Κερασιάς έφτανε στο χωριό μας. Συνέχιζε προς τα Μελανά Λιθάρια και την
Αρτοτίνα. Τα σχετικά με την διαδρομή αυτή τα έχω γράψει στα δύο κείμενα που προανέφερα και
στο «Μια εκδρομή στην Ομάλια» (εφημ. Κερασιά, τεύχ. 117, 2013). Εδώ θα προσθέσω. Γύρω από τον
Άγιο Γεώργιο στα Γιούρτια της παλιάς Κερασιάς, ερειπωμένος, αλλά όρθιος μέχρι τις αρχές της
δεκαετίας του 1950, υπήρχε νεκροταφείο με κάποιες ενεπίγραφες πλάκες, που κανένας δεν τις
κατέγραψε. Αν βρεθεί κάποιος εκεί και δεν έχουν καταχωθεί, καλό θα ήταν να τις φωτογραφίσει.
Κατεβαίνοντας από τα Γιούρτια και παίρνοντας το ίσιωμα μέσα στο δάσος συναντάμε δεξιά ένα
ανοιχτό μέρος με το όνομα Οτζάνια. Περίεργο όνομα, που μας απασχολούσε εκείνα τα χρόνια τι
άραγε σημαίνει. Τα κοτσάνια, στην εποχή της της Τουρκοκρατίας το τς προφερόταν τζ, οπότε
κοτζάνιαΟτζάνια, ήταν, τρόπον τινά, το συμβόλαιο που εξασφάλιζε στους κολίγους το εμπράγματο
δικαίωμα διηνεκούς κατοχής και νομής γης, δηλαδή, το δικαίωμα να καλλιεργούν και να νέμονται
στο χώρο του τσιφλικιού ένα κομμάτι γης και να το μεταβιβάζουν κληρονομικά. Για όσους δεν το
γνωρίζουν η περιοχή της Κερασιάς ήταν τσιφλίκι. Κάτω από τα Οτζάνια στο Κερασόρρεμα είχαν οι
κάτοικοι τον Οβορό, το μαντρί για τα γελάδια τους. Δεξιά αρκετά ψηλότερα από τον δρόμο μέσα
στο δάσος, αν ήταν καλοκαίρι κι αν πρόσεχες, έβλεπες την κόκκινη τουρκοπούλα. Η τουρκόπούλα
είναι ένα σπάνιο πανέμορφο λουλούδι, κόκκινο ή μώβ, που φυτρώνει στην περιοχή μας μέσα στο
ελατοδάσος. Η διαδρομή στα Οτζάνια, μέχρι να φτάσουμε στο Βλαχοβούνι, ήταν εξαίσια. Κάτω
αντηχούσε το Κερασόρρεμα, στα έλατα κελαηδούσε ο τσώνης και πολύ ψηλά έκαναν κυκλους στον
ουρανό, κρώζοντας κατά διαστήματα, μικρά και μεγάλα γεράκια! Τώρα που δεν υπάρχουν καλλιέργειες και κτηνοτροφία, κελαηδούν οι τσώνηδες; Δεν ξέρω. Πριν ξαναγυρίσω στην Αγία Κυριακή,
σημειώνω ότι στον οικισμό το Βλαχοβούνι, πριν εγκαταλειφθεί, κατοικούσαν και οι Λιαραίοι. Στην
εποχή της μάνας μου, που καταγόταν από το σόι αυτό, υπήρχε η ανάμνηση ότι οι Λιαραίοι ήρθαν,
το πιθανότερο μετά τα Ορλωφικά, από την Κερπινή Καλαβρύτων. Και σήμερα υπάρχει το επώνυμο
Λιάρος στην Κερπινή.
Λίγο μετά την διασταύρωση στην Αγία Κυριακή ο δρόμος διακλαδιζόταν, ο ένας συνέχεια προς τον
Πάνω κι ο άλλος κατηφόριζε προς τον Κάτω Μαχαλά. Ο τελευταίος, αφήνοντας το χωριό, περνούσε
κάτω από τα Μακρέικα αμπέλια, τον Πλάτανο, τον αυχένα στο Καταφύδι και, κατηφορίζοντας,
διάβαινε το ρέμα, που σχηματίζει τον μεγάλο καταρράκτη που προανέφερα. Εδώ πάλι, αν ήθελες
να πας στον μύλο του Αμπλά ή στα Ραφτέικα αμπέλια πάνω απ' αυτόν, σήμερα ρουμάνι με κάποια
ίσως κλήματα μέσα στα πυκνά πουρνάρια να ζουν ακόμη, έπαιρνες το μονοπάτι προς τα κάτω,
αλλιώς προχωρούσες ευθεία. Τότε περνούνες τον Λόγγο και συνέχεια την Τρυπίλα. Στον Λόγγο
κάτω από τα Σταροχώραφα προς το ρέμα υπάρχει μια περιοχή αρμακάς με ογκόλιθους και αναμεσά τους χιλιόχρονες βελανιδιές. Εδώ ζούσαν- και θα ζούν και σήμερα - αγριόγατες και μεγάλα
φίδια. Ο Λόγγος και η Τριπύλα (τοπωνύμιο από το φυτό τριπύλα) ήταν μέρη γνωστά για τα πολλά
κουνάβια.
Ο δρόμος μέσω τηςΤριπύλας οδηγούσε προς την Βοϊτσά ή προς τις νεροτριβές (ντριστίλες) και τα
μεντέμια του Κόκκαλη στον Εύηνο κάτω από την Τέρνοβα και συνέχεια πρός την Κλεπά και το
εσωτερικό της Αιτωλίας. Κάθε φθινόπωρο μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1950 περνούσαν μέσα
από το χωριό μας στη σειρά για τα χειμαδιά στην περιοχή της Λιβαδειάς(!) -και την άνοιξη αντίθετα- κοπάδια από γίδια τσοπάνηδων από την Κλεπά. Τόσα πολλά ήταν, που η κεφαλή της πομπής
των κοπαδιών ήταν στην κορυφή του Αναβραχιού και η ουρά της στον Κάτω Μαχαλά! Κάθε
φθινόπωτο οι γιαγιάδες και οι μανάδες μας, συνήθως φορτωμένες, απ' αυτόν δρόμο πήγαιναν στις
ντριστίλες και τα μεντέμια του Κόκκαλη τα μάλλινα υφαντά, για να γίνουν τα σκουτιά για τις
πατατούκες, οι βελένζες, οι φλοκάτες και οι τσέργες. Έμειναν εκεί αρκετές μέρες μέχρι να γίνουν
και ξαναγύριζαν από τον ίδιο δρόμο.
Ξαναγυρίζοντας στην διασταύρωση, παίρνουμε τον κεντρικό δρόμο και φτάνουμε στο Κοκαλιόρρεμα. Εδώ, όπως και στο πέρασμα προς τον Κάτω Μαχαλά, οι γιαγιάδες και οι μάνες μας έπλυναν τα
βαριά ρούχα, βελένζες κλπ., γιατί από παράδοση απαγορευόταν αυτό να γίνει μέσα στο χωριό. Από
τις βρύσες και τ' αυλάκι μπορούσαν να πάρουν νερό για τ' άλλα ρούχα, να βάλουν κοφίνι, ποτέ όμως
να πλύνουν στις βρύσες και στ' αυλάκι.
Προσπερνώντας το ρέμα, αν είναι αργά το φθινόπωρο ή χειμώνας, περνούσες κάτω από τον
κάναλο που έριχνε το νερό στο βαένι του μύλου του Λιαρομήτρου. Η μυλόπετρα μέσα στα χαλάσματα ακόμη εκεί θα είναι. Προχωρώντας, περνούσες το ρεματάκι που κατεβαίνει από τα Χαλέπιτα. Το
σωστό είναι χαλέσπιτα, που σημαίνει ότι κάποτε στο απόμακρο παρελθόν το ρέμα ήταν ό,τι ήταν
μέχρι πρόσφατα και το ρέμα που χωρίζει τον Πέρα Μαχαλά. Μετά συναντούσες τον Κάκκαβο, την
βρύση* με τον μεγάλο και ωραίο κρουνό από κόκκινη πέτρα. Κάτω από την βρύση ήταν η μοναδική

* Το υδραγωγείο έγινε το φθινόπωρο του 1963 με το νερό της Κάτω Μπούκουρης, που είναι και καλύτερο..
Η χωρίς μελέτη ειδικού ατυχής παρέμβαση στην πηγή είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί μεγάλο μέρος του νερού
της. Για την ύδρευση τοποθετήθηκαν σε καίρια σημεία του χωριού καλαίσθητες μεταλλικές βρύσες κι αργότερα στις αυλές και μέσα στα σπίτια. Μία, θυμάμαι, ήταν στην Κόφτρα, άλλη στο αυλάκι δίπλα στου Αντ.
Καραδήμα, τρίτη ανάμεσα στο σπίτι του Ράμμου και του Β. Βρέττα κι άλλες στο υπόλοιπο χωριό.. Όταν
ακόμη ήταν εκεί, συνέστησα στους αρμόδιους να κάνουν κάτι, για μην χαθούν. Να μείνουν κάποιες, φυλαγμένες, ως κοινοτικό κειμήλιο, αλλά και για την ομορφιά τους. Δεν ξέρω τι έγινε.

λεία ο εκκλησιασμός ήταν υποχρεωτικός. Ξεκινούσαμε από το σχολείο για την εκκλησία σε παράταξη, χωριστά αγόρια και κορίτσια. Και στην εκκλησία χωριστά καθόμασταν. Τα κορίτσια με τις
γυναίκες ή στον γυναικωνίτη σε πλεονεκτική θέση και εμείς στριμωγμένοι πίσω από δεσποτικό και
δεξιό ψαλτήρι απ' όπου μας ο επιτηρούσε ο δάσκαλος. Ατακτούσαμε, γιατί από εκεί, ενώ έντονη και
δικαιολογημένη επιθυμία μας ήταν να βλέπουμε τα δρώμενα, δεν βλέπαμε ποτέ τον παπά! Ακόμη
σήμερα αναρρωτιέμαι, γιατί μας πήγαιναν οι δάσκαλοί μας υποχρεωτικά στην εκκλησία, για να
μην μετέχουμε στην λειτουργία; Κοινή λογική δεν υπήρχε;
Η εκκλησία μας δεν είχε καμπαναριό. Μια μικρή καμπάνα ήταν κρεμασμένη σε ένα γέρικο πουρνάρι στη νότια πλευρά. Η πόρτα στη δυτική πλευρά ήταν πολύ χαμηλή κι από εκεί έμπαιναν οι
γυναίκες. Οι άντρες έμπαιναν από την πόρτα της νότιας πλευράς, που ήταν τρόπον τινά μεγαλοπρεπεπής, ανώτερη από την μπροστινή, όπως ήταν για το θεαθήναι και οι άντρες πρώτοι στην εκκλησία
και στο σπίτι συνήθως δεύτεροι, μέχρι και κατώτεροι. Στο κάτω μέρος της μάντρας ήταν μέχρι την
δεκαετία του 1920 το νεκροταφείο. Αυτή η μάντρα (δέμα) συχνά έπεφτε. Το 1944 το καλοκαίρι
μικρό παιδί, θυμάμαι, έβλεπα από πιο πέρα να την κτίζουν γερμανοί αιχμάλωτοι, που μετά την
μάχη στις Καρούτες κρατούνταν στο σπίτι του Κρίκα. Διερμηνέας ήταν στο χωριό μας ο Γιάννης Φ.
Βρέττας, ένας σεμνός και σπουδαίος συγχωριανός μας, που, ενώ όλοι προβληθήκαμε και κάποιοι
ιδιαίτερα, ποτέ κανείς δεν θυμήθηκε τον πολυτάλαντο Γιάννη Βρέττα στα χρόνια που πέρασαν.
Ποτέ δεν άκουσα το όνομά του από τους σπουδαγμένους του χωριού μας. Δεν το κρύβω. Ντρέπομαι
γι' αυτό. Σ' αυτή την εκκλησία η γενιά μου - και ποιος ξέρει πόσες πριν από την δική μου- έζησε
αυτό που λέγεται ενορία, που σήμερα δεν υπάρχει. Η αίσθηση ότι οι συγχωριανοί σου είναι δικοί
σου άνθρωποι κι εσύ δικός τους άνθρωπος. Τότε εκεί, στην εκκλησία, ζούσες τα καλά και τα άσχημα
της ζωής. Αλλά ας μην αγιοποιούμε το παρελθόν. Παράλληλα με τα καλά, που ήταν πιο πολλά,
υπήρχαν κι όλου του είδους τα κακά. Πώς θα γινόταν αλλιώς, αφού και η ενορία μικρή κοινωνία
ήταν.
Δυο εικόνες έχω στην μνήμη μου, που ποτέ δεν τις ξέχασα. Κάποιες φορές, μπαίνοντας από την
πόρτα που υπήρχε τότε στο προαύλιο της εκκλησίας και ενώ η λειτουργία συνεχιζόταν, έβλεπες
κάποιον, ή κάποια, να στέκεται όρθιος αριστερά πριν από την είσοδο της εκκλησίας ως εάν κάτι να
περιμένει. Ρώτησα κι έμαθα ότι αυτός ή αυτή που περίμενε είχε μαλώσει με κάποιον. Τον περίμενε
να 'ρθει κι αυτός να του ξητήσει συγχώρηση, να αγκαλιαστούνε και μετά να μπει στην εκκλησία και
να κοινωνήσει! Την ώρα που απέλυε η εκκλησία, αν βρισκόσουν απέναντι στην Αγία Κυριακή,
έβλεπες μια πολύχρωμη πομπή από αντρες και γυναίκες να ανεβαίνουν προς τα πάνω, άλλη να
παίρνει το δρόμο προς το σχολείο και η πιο μεγάλη να κατηφορίζει προς τα κάτω, προς το κέντρο
του χωριού, τον Κάτω και τον Πέρα Μαχαλά. Ήταν μια εικόνα όμορφη, που σε έκανε να νιώθεις σαν
να είχες και συ πάρει μετάληψη. Φαντάζομαι πόσο πιο όμορφη θα ήταν αυτό που δεν πρόφτασα
εγώ, τότε που οι άντρες φορούσαν φουστανέλα και οι γυναίκες κεντητά σιγκούνια. Παρόμοια
εικόνα είχες, παρατηρώντας από το χωριό τους δρόμους απέναντι, όταν αργά το βράδυ και πριν
νυχτώσει γύριζαν οι μανάδες μας από τα χωράφια. Ποτέ δεν θα ξεχάσω εκείνη την εικόνα. Γυναίκες,
οχτώ - δέκα στη σειρά, να ανεβαίνουν φορτωμένες προς την Αγία Κυριακή με ανασηκωμένη την
φανέλα, το αμάνικο μάλλινο φόρεμα, κι από μέσα, κάτω από τη μέση και στα μανίκια, να προβάλει
το κατάλευκο μεσοφόρι!
Ήμουν ακριβώς πέντε ετών, όταν ένα πρωί, μόλις είχε βγεί ο ήλιος, άρχισε να χτυπάει συνέχεια και
δαιμονισμένα η καμπάνα που ήταν τότε στο καμπαναριό του σχολείου κι αυτός που την χτυπούσε
να φωνάζει: Πόλεμος, πόλεμος.....! Και πάλι να ξαναρχίζει.
Οι γειτόνισσες είχαν μαζευτεί πίσω από το σπίτι μας. Άλλες είχαν μωρά στην αγκαλιά κι άλλες
έκλαιγαν. Τα βράδια εμείς τα παιδιά μαζευόμασταν πίσω από τα σπίτια στο αγνάντιο προς την
Παλιόσαρα για ν' ακούμε τα κανόνια. Σαν καταιγίδα που έρχεται από μακριά με κεραυνούς και
αστραπές ο υπόκωφος κρότος απ' τα σύνορα έφτανε στην καρδιά της Ρούμελης! Την ημέρα εκείνη
άρχιζε η πολύπαθη δεκαετία 1940-1950, που σημάδεψε την γενιά μου.
Ι.Γ.Χ. Ιούνιος 2021
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ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΚΟΥΛΗ)
ΤΣΙΒΙΤΖΟΓΛΟΥ ΜΠΕΡΤΣΑ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το Νοέµβριο του 1925. Γονείς της ήταν ο
Θεόδωρος και η Αντωνία Μπερτσιά.
Ήταν η µικρότερη από επτά
παιδιά.
Ο πατέρας της Θεόδωρος αγαπούσε πολύ την πατρίδα του. Την
αγάπη του αυτή κατάφερε να τη
µεταδώσει στην οικογένειά του.
Κάθε καλοκαίρι επισκέπτονταν
την Κερασιά, παρ’ όλο που οι συνθήκες του ταξιδιού ήταν πάρα πολύ δύσκολες.
Η Κούλη παντρεύτηκε τον Τάσο Τσιβιτζόγλου. Απέκτησαν µια κόρη, τη Μπελίνα και δύο εγγόνια.
Προσέφερε τις υπηρεσίες της στο Σύλλογο Κερασιωτών ως ταµίας, µέλος του ∆ιοικ. Συµβουλίου.
Πέθανε στις 12 Ιανουαρίου 2021, πλήρης ηµερών,
έχοντας κοντά της την οικογένεια της κόρης της, στο
σπίτι της οποίας ζούσε τα τελευταία χρόνια.
Ενταφιάσθηκε στο κοιµητήριο της Κερασιάς.

Ελένη Λιάρου-Αξελή
Γεννήθηκε στις 30/11/40 στην
ορεινή Κερασιά ∆ωρίδος. Ήταν
το δεύτερο παιδί µίας πενταµελούς οικογένειας και έζησε τα
πρώτα της χρόνια στο χωριό, µε
όλες τις δυσκολίες και την
ανέχεια που αντιµετώπιζαν οι
περισσότεροι τα χρόνια εκείνα.
Στην πορεία µετακόµισαν στην
Αθήνα για ένα καλύτερο µέλλον
όπως το οραµατιζοταν ο πατέρας της οικογένειας παπά Χαράλαµπος. Εδώ πήγε σχολείο, όπου απέκτησε φιλίες που
κράτησαν µία ζωή.
Η ίδια αργότερα αποφάσισε να κάνει δική της οικογένεια. Απέκτησε δύο παιδιά στα οποία κατάφερε να µεταδώσει τις αξίες, ηθικές αρχές και αγάπη που η ίδια είχε
διδαχθεί. Ο Θεός της έδωσε την δυνατότητα να χαρεί
τρία εγγόνια. Η αλήθεια είναι ότι δοκιµάστηκε και εκείνη
σαν άνθρωπος στην διάρκεια της ζωής της πολύ, αλλά
αποζηµιώθηκε µε την αγάπη και την φροντίδα που δέχτηκε από όλους µας.
Η ευγένεια και η καλοσύνη της την έκαναν ξεχωριστή.
Ήταν ένας πράος αγαπητός άνθρωπος που είχε πάντα
έναν καλό λόγο για όλους.
Στις 9/2/21 την αποχαιρετησαµε µε θλίψη, αγάπη,
ευγνωµοσύνη και σεβασµό.
Αναπαύεται όπως ήταν η επιθυµία της στον τόπο που
γεννήθηκε και αγάπησε όσο τίποτε άλλο.

Ασηµίνα Αλεξοπούλου
Στις 19/8/2021 «έφυγε» στην Αθήνα,
πλήρης ηµερών, η αγαπηµένη µας
Ασηµίνα Αλεξοπούλου, µετά από
ολιγοήµερη ασθένεια. Ήταν 97 ετών.
Γεννήθηκε το 1924 στην Κερασιά,
το χωριό που αγάπησε και θεωρούσε
σπίτι της σε όλη της τη ζωή. Σε πολύ
µικρή ηλικία έχασε τον πατέρα της
Γεώργιο Αλεξόπουλο, ιερωµένο και
δάσκαλο του χωριού και ανατράφηκε, όπως και τα τέσσερα αδέλφια
της, από τη µητέρα της Πολυξένη. Η Ασηµίνα, από νωρίς
εργατική και αφοσιωµένη στην οικογένειά της, βοηθούσε
τη µητέρα της στη σκληρή βιοπάλη από πολύ νεαρή ηλικία.
Σε ηλικία 22 ετών αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την
Κερασιά και µετακόµισε στην Αθήνα όπου εργάστηκε για
να βοηθήσει οικονοµικά την οικογένειά της. Όταν µετά
χρόνια, η κατάσταση βελτιώθηκε, η Ασηµίνα ανέλαβε τη
διαχείριση του σπιτιού και τη φροντίδα των δικών της
ανθρώπων.
∆εν έκανε δική της οικογένεια αλλά στάθηκε πάντα στο
πλευρό των αδελφών της Αλέκου, Τριαντάφυλλου,
Κώστα και Βασίλη, καθώς και πολύτιµος αρωγός στην
ανατροφή των τριών ανιψιών της. Η µεγάλη της αγάπη
παρέµεινε έως το τέλος η Κερασιά την οποία αναπολούσε ακόµα και τους λίγους µήνες που αναγκαζόταν να
µένει µακριά της κάθε χειµώνα.
Την Ασηµίνα τη χαρακτήριζε η σεµνότητα, η ανιδιοτέλεια και η καλοσύνη. Ήταν µια αεικίνητη, φιλότιµη κι
ακούραστη Κερασιώτισσα που δεν το έβαζε ποτέ κάτω
και προσπαθούσε πάντα για το καλύτερο. Ιδιαίτερα
επιδέξια µε ό,τι κι αν καταπιανόταν, ύφανε µε το ταλέντο
και το βελονάκι της πραγµατικά έργα τέχνης. Ήταν
επίσης µια εξαιρετικά φιλόξενη και περιποιητική οικοδέσποινα που πρόσφερε στους καλεσµένους της πεντανόστιµα γλυκά, ψωµιά και φαγητά, όπως η θρυλική της
κολοκυθόπιτα!
Κηδεύτηκε στην αγαπηµένη της Κερασιά αφήνοντας
µας µε τις πιο γλυκές αναµνήσεις. Θα τη θυµόµαστε
πάντα µε µεγάλη αγάπη και ευγνωµοσύνη.
Ο αδελφός της Κώστας, η νύφη της Ουρανία και τα
ανίψια της, Πολυξένη, Γιώργος και Γεωργία.
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Κώστας Χάρης
* Τούτες τις µέρες γύρισε
οριστικά και αµετάκλητα στο
χώµα του χωριού απ’ όπου
ξεκίνησε, ένα πνιγµένο στα
έλατα φτωχικό χωριό της
ορεινής ∆ωρίδας (στον νοµό
Φωκίδας), Σουρούστι τότε,
Κερασιά σήµερα, ο Κώστας
Π. Χάρης, δάσκαλος και
εκπαιδευτής δασκάλων. Και
µαζί, θείος Κώστας.
Που έφυγε από τη ζωή πλήρης ηµερών, στα 101 του
χρόνια, έναν ολόκληρο αιώνα δηλαδή συν ενάµιση
χρόνο, και µέσα σε απέραντη αγάπη, αφού αγάπη
έδινε πάντα. Κι αφού στα 100 του έβγαλε το τελευταίο
του βιβλίο: Για αναβάθµιση της σχολικής µας εκπαίδευσης: ∆ύο επείγουσες παράλληλες µεταρρυθµιστικές ενέργειες, για τη µεγάλη του εµµονή, την εκπαίδευση. Που την υπηρέτησε µια ολόκληρη ζωή, µε το
ίδιο πάθος από όλα τα πόστα, σ’ όλη την κλίµακα της
ιεραρχίας. Και γράφοντας σχετικά βιβλία, και υποβάλλοντας εµπεριστατωµένες προτάσεις σε αρµόδιες
υπηρεσίες και υπουργείο, από δική του καθαρά
πρωτοβουλία, ώς τα τελευταία του σχεδόν… «Μου
άρεσε και στο δηµοτικό που δίδασκα, και στις ακαδηµίες, και στη µετεκπαίδευση που δίδασκα τους δασκάλους» είχε πει σε συνέντευξή του στην Όλγα Σελλά,
στην Καθηµερινή (1.7.2012), µε αφορµή την αναγόρευσή του σε επίτιµο διδάκτορα του Πανεπιστηµίου
Αθηνών.
* Πείσµα, επιµονή, αφοσίωση, προσφορά και αγάπη
ήταν ο Κώστας Χάρης, για τη δουλειά του, τους µαθητές του, το χωριό του, την κοινωνία και τα κοινά, ο
θείος που από το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ώς τα ύπατα εκπαιδευτικά αξιώµατα µάς έκανε να καµαρώνουµε, ο θείος που
θα τον θέλαµε όσο τίποτα πατέρα, κι ωστόσο ήµασταν
ευτυχείς που τον είχαµε έστω θείο!
Πρώτα ο Κώστας Χάρης όµως. Που έπειτα από τον
«µικροξενιτεµό» του, όπως τον έλεγε, για σπουδές
µαζί µε σκληρή δουλειά στην Αθήνα, πρωτοδιορίστηκε δάσκαλος τα χρόνια της Κατοχής, κι άνοιξε το
σχολείο του χωριού, κι οργάνωσε συσσίτιο, κι έπειτα
βοηθούσε όσο µπορούσε και σε γειτονικά χωριά, πέρα
από το καθαυτό διδακτικό του έργο.
Κι έπειτα, Γραµµατέας της Επιτροπής ΕΑΜ Β.∆.
∆ωρίδας. Κι έπειτα, Γραµµατέας της Επιτροπής
∆ιαφώτισης Αγώνα στο 2/36 Τάγµα του ΕΛΑΣ.
Γιάννης Χάρης

∆έσποινα Λιάρου-Πίτσιου
Στις 13/10/2021 απεβίωσε από
έµφραγµα του µυοκαρδίου η
∆έσποινα Λιάρου-Πίτσιου.
Γεννήθηκε στις Κερασιές τον
Ιανουάριο του ’40 και από µικρή
ηλικία έµεινε ορφανή από
πατέρα. Μεγάλωσε σε δύσκολες εποχές φτώχιας και πείνας.
Της άρεσαν «τα γράµµατα» και
έτσι µετά το δηµοτικό η µητέρα
της Παρασκευή την έστειλε
στη Ναύπακτο στο νονό της Αθανάσιο Πλάκα να δώσει
εισαγωγικές για το Γυµνάσιο.
Μαζί µε τις αδελφές της µετακόµισε στην Αθήνα, όπου
έµεινε υπό την κηδεµονία του θείου τους Θανάση Καραδήµα. Μετά το γυµνάσιο συνέχισε τις σπουδές της στην
Ανωτάτη Βιοµηχανική, µετέπειτα Πανεπιστήµιο Πειραιά
και ήταν µια από τις τρεις πρώτες γυναίκες που φοίτησαν εκεί, ενώ παράλληλα εργαζόταν σε φαρµακοβιοµηχανία.
Παντρεύτηκε τον Αναστάσιο το 1966 και απέκτησε
τρεις γιους. Εργάστηκε στο Υπουργείο Βιοµηχανίας.
Ήταν συχνά αντισυµβατική και τολµηρή στις αποφάσεις
της. Είχε µεγάλα αποθέµατα ψυχικής δύναµης, χάρις
στα οποία άντεξε την απώλεια του Τάσου το 1994. Συνέχισε να εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση µέχρι
µεγάλη ηλικία. Έγινε γιαγιά και χαιρόταν πολύ όταν
βρισκόταν µε τα εγγόνια της.
Αγαπούσε πολύ τις Κερασιές. Έλεγε πως την τελευταία φορά που πήγε έµεινε µια βδοµάδα και δεν χόρταινε τη θέα από τον Κάτω Μαχαλά. Θα µας λείψουν οι
ιστορίες από τα παιδικά της χρόνια, τα τραγούδια της,
οι πίτες κι ο µπακλαβάς της ο καλός λόγος που είχε για
τον καθένα και οι συµβουλές της, αλλά πάνω από όλα η
αγάπη και η γλυκιά σφιχτή αγκαλιά της.

ΙΩΑΝΝΑ ΛΙΑΡΟΥ-ΤΡΕΜΠΕΛΑ
Στις 6 Αυγούστου 2021 απεβίωσε η αγαπηµένη σε
όλους συγχωριανή µας Ιωάννα (Γιαννιώ) Λιάρου
Τρεµπέλα. Η κηδεία της έγινε στην Πάτρα όπου και
ετάφη στον οικογενειακό τους τάφο.

Το ∆.Σ. του Συλλόγου Κερασιωτών και η εφηµερίδα
ΚΕΡΑΣΙΑ εκφράζουν τα βαθειά τους συλλυπητήρια στις
οικογένειες των θανόντων.

Επικήδειος στην
εξόδιο ακολουθία,
του κεκοιμημένου
Κωνσταντίνου Χάρη,
από τον πατέρα Γεώργιο Χαρονικολάου
Αγαπητοί μου αδερφοί τελέσαμε σήμερα την εξόδιο
ακολουθία του κεκοιμημένου δούλου του Θεού Κωνσταντίνου, δηλαδή προσευχηθήκαμε όλοι μαζί προς
τον Κύριο μας να βρει ανάπαυση η ψυχή του.
Κώστας Χάρης: Οι πρώτες λέξεις που έρχονται στο
νου μου αλλά και όλων που τον είχαν γνωρίσει είναι:
Άνθρωπος, Δάσκαλος διότι ο δάσκαλος διδάσκει
διαμορφώνει τον χαρακτήρα συγκροτεί διαπλάθει
προσωπικότητα και αυτό ήτο ο αείμνηστος Κώστας
και τρίτο ακαδημαϊκός η ύψιστος τιμή.
Γεννήθηκε σε τούτο τον τόπο την Κερασιά Δωρίδος
που τόσο πολύ αγάπησε μέχρι και τις τελευταίες
μέρες της ζωής του ο νους του. Οι σκέψεις του ήσαν
στην Κερασιά για το πώς θα μπορέσει ο ίδιος αλλά
και προτρέποντας όλους εμάς ώστε οι σκέψεις και οι
ιδέες του για την πρόοδο, ευημερία, αναβάθμιση και
βελτίωση της Κερασιάς κάποια στιγμή θα υλοποιηθούν. Βαθιά Δημοκράτης, Πολιτικοποιημένος και όχι
Κομματικοποιημένος. Ο ευγενής αγώνας του ήτο να
ριζώσει η πραγματική Δημοκρατία και βεβαίως η
βελτίωση και αναβάθμιση της Παιδείας σε όλες τις
βαθμίδες σε αυτή τη χώρα. Και όχι μόνο, όταν η πολιτεία του εμπιστεύτηκε να αναλάβει και να οργανώσει
την εκπαίδευση των παιδιών της ομογένειας της
Γερμανίας αλλά και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.
Συνέγραψε βιβλία και άλλα πονήματα, το τελευταίο
το 2020. Ο Κώστας είχε τις ιδέες του και προσπαθούσε να τις υλοποιήσει χωρίς προστριβές και διενέξεις,
πάντοτε με πειθώ, αποφεύγοντας αυτό που συμβαίνει χρόνια τώρα στα θέματα Παιδείας με τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Εδώ θα μου επιτρέψετε αυτό που
εγώ λέω κομματικό και πολιτικό αμοραλισμό. Για
αυτό το λόγο αγαπήθηκε από όλους τους χώρους του
πολιτικού φάσματος, και τον τίμησε η Πολιτεία και η
Ακαδημαϊκή κοινότητα. Ξεκίνησε την εκπαιδευτική
του σταδιοδρομία από διδάσκαλος από αυτόν τον
τόπο. Ήτο ο διδάσκαλος στο γειτονικό Κριάτσι. Εδώ
θα αναφερθώ σε ένα θλιβερό γεγονός. Πηγαίνοντας
μία μέρα από Κεράσια προς Κριάτσι στη διαδρομή
στον Τύμπανο συνελήφθη από κάποιους, εδώ βάλτε
πολλά εισαγωγικά υπερευαίσθητους, υπερπατριώτες, ψευτοφρουρούς του Έθνους. Ο σκοπός της
σύλληψης ήτο να τον ξυλοκοπήσουν και ίσως να τον
σκοτώσουν. Κάποιος από τους συγκεντρωμένους του
είπε να προσέχει και να μην απομακρυνθεί από τους
υπόλοιπους για τη δική του ασφάλεια. Σε αυτό το
σημείο να αναφέρω ότι αγωνίστηκε στην Εθνική
Αντίσταση εναντίον των Γερμανών, ποτέ όμως δεν το
χρησιμοποίησε (να το παίξει αγωνιστής αντιστασιακός), που πάρα πολλοί άλλοι το εκμεταλλεύτηκαν
και πήραν αξιώματα και κυβερνητικούς θώκους. Από
δάσκαλος με τις σπουδές του ανέβηκε στην Ανώτατη
βαθμίδα της εκπαίδευσης, έγινε Ακαδημαϊκός. Η
εξέλιξή του και οι διακρίσεις του είχαν και ένα άλλο
αποτέλεσμα, να έχει την τιμητική της και την
αναγνώριση η Κερασιά σε όλη την Ελλάδα. Ο Ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Χάρης ορμώμενος εκ Κερασιάς
Δωρίδος, όπως αναφέραμε, υπεραγάπησε τόσο πολύ
το χωριό ώστε την ύστατη στιγμή που θα έφευγε από
αυτόν τον μάταιο και πρόσκαιρο κόσμο η επιθυμία
του ήτο η εξόδιος Ακολουθία να γίνει στον Ιερό Ναό
Αγίου Γεωργίου και η ταφή του στο κοιμητήριο της
Κερασιάς. Με αυτά τα λίγα και φτωχά λόγια θέλω να
τιμήσω τη μνήμη του, και οι προσευχές μου προς τον
πανάγαθο Κύριο μας εκεί πάνω στις ουράνιες μονές
της άνω Ιερουσαλήμ, να αναπαύεται η ψυχή του στις
σκηνές των δικαίων. Και θα αναπαύεται, γιατί ο
Κώστας ήτο άνθρωπος και καλός Χριστιανός το λέω
αυτό γιατί πολλές φορές, στις συζητήσεις που
κάναμε, γνώριζα τις απόψεις του για την χριστιανική
μας πίστη και την ορθοδοξία μας. Στα παιδιά του
Παναγιώτα, Κατερίνα, Μανώλη και στα εγγόνια του
σας εύχομαι κουράγιο και δύναμη. Πάντοτε να
προσεύχεστε και να είστε περήφανοι για τον πατέρα
σας και τον παππού σας, γιατί όπως λέει ο Περικλής
στον επιτάφιο “Οίς γάρ αρετής άθλα μέγιστα
κείνται τήδε και άριστοι άνδρες αναφύονται”.
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ΣΠΥΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΑΔΡΑΣΚΕΛΑ

Την Τετάρτη 28 Ιουλίου,
µετά από ολιγοήµερη ασθένεια, έφυγε από τη ζωή σε
ηλικία 86 ετών o αγαπητός
συγχωριανός µας και αγαπηµένος δάσκαλος στα νεανικά µας χρόνια, Σπύρος
Ευαγγελόπουλος.
Η εξόδιος τελετή έγινε
στο Κοιµητήριο της Ηλιούπολης σε στενό οικογενειακό κύκλο, λόγω της πανδηµίας.
Ο Σπύρος σ’ όλη του τη
ζωή υπήρξε µέλος του
Συλλόγου και αρωγός στις προσπάθειες να µείνει ζωντανό το χωριό του που τόσο αγάπησε.
Ο Σύλλογος Κερασιωτών ∆ωρίδος εκφράζει τα θερµά του
συλλυπητήρια στην αγαπηµένη του σύζυγο, τις αγαπηµένες του κόρες και τα εγγόνια του που ευτύχησε να τα δει να
προοδεύουν.
Ευχαριστούµε θερµά την αγαπηµένη του σύζυγο Μαρία
και τις κόρες του εκλιπόντος, που βοήθησαν και ενίσχυσαν
οικονοµικά µε ένα σηµαντικό χρηµατικό ποσό τις ανάγκες
έκδοσης της εφηµερίδας το Συλλόγου.
Ο αείµνηστος Σπύρος Ευαγγελόπουλος, µαθήτευσε στο
σχολείο του χωριού µας. Σπούδασε στην Παιδαγωγική
Μαράσλειο Ακαδηµία Αθηνών. Έγινε ∆ιδάκτωρ της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Υπηρέτησε δάσκαλος στην Κερασιά ∆ωρίδας, στην
επαρχία Θηβών και στην Αθήνα, προϊστάµενος τµηµάτων
στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, καθηγητής ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, στην Αλεξανδρούπολη, στη Κρήτη, στην Αθήνα, στη Μαράσλειο.
Η συγγραφή των αξιόλογων βιβλίων του αποτελεί µια
σηµαντική πνευµατική και ιστορική παρακαταθήκη. Η
ήρεµη αλλά πολύ δυναµική παρουσία του χειραφέτησε
πολλούς από τους ακροατές και συνοµιλητές του. Ήταν
ένας αµερόληπτος, δοτικός και καλοσυνάτος άνθρωπος
γεµάτος αγάπη και προσφορά που αποικονιζόταν στις
εκφράσεις του γαλήνιου προσώπου του.
Ας είναι ελαφρύ το χώµα που τον σκεπάζει.
ΤΟ ∆.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Η ζωή της Πολυξένης
αντικατοπτρίζει την ιστορία της Ελ λάδας - από
την γέν ν ησή της, την
περίοδο της Μικρασιατικής κατασ τροφής του
1922, τον Ιταλό Γερµανικό πόλεµο, την Κατοχή
1941-1944, τον εµφύλιο
πόλεµο 1945-1949, την
µαζική µετανάστευση κατά τη δεκαετία του 1960,
έως και την τωρινή πανδηµία.
Η Πολυξένη γεννήθηκε σε τούτο το όµορφο χωριό,
που το λάτρεψε µέχρι την τελευταία της πνοή.
Η δυσχερής οικονοµική κατάσταση της οικογένειάς
της, η προχωρηµένη ηλικία των γονιών της καθώς και
η άρρωστη αδελφή της, την ανάγκασαν να γίνει η
προστάτης της οικογένειάς της από 10 χρονών παιδί.
Έπρεπε να φεύγει από το σχολείο η Πολυξένη, για να
κουβαλάει ξύλα φορτωµένη, να σκάβει τους κήπους,
να φέρνει νερό µε τη βαρέλα από την βρύση, παρόλο
το ξύλο που έτρωγε και τις τιµωρίες γονατιστή στα
χαλίκια, από τον δάσκαλό της τον Παπαγιώργη.
Μετά ακολούθησαν οι στράτες από το χωριό για
Λιδορίκι, Γρανίτσα, Βιτρινίτσα και Άµφισσα, για την
ανταλλαγή πατάτας µε κριθάρι, σιτάρι και καλαµπόκι.
Στην Λαµία για θέρισµα, στον Μωριά για ελιές, στις
αλυκές του Μεσολογγίου για αλάτι και από εκεί στη
Λαµία για σιτάρι και πάλι στο χωριό - έξι ηµερόνυχτα
δρόµο.
Έζησε τον πόλεµο µε του Ιταλούς το 1940.
Στη Γερµανική κατοχή και το πρώτο αντάρτικο
(1941-1944) επέζησε τρώγοντας χόρτα και αλεσµένα
βελανίδια.
Στον εµφύλιο πόλεµο και το δεύτερο αντάρτικο
(1945-1949), ο στρατός πολεµούσε µε τους αντάρτες
από τον Άγιο Νικόλα µέχρι το Ξεροβούνι. Κατά την
εκκένωση του χωριού, την πιάνουν οι αντάρτες το
βράδυ στο Παρασπόρεµα, «Πάµε συναγωνίστρια της
λένε», και εκείνη χωρίς να πτοηθεί λέει, «∆υο λεπτά να
βάλω τα τσαρούχια µου και έρχοµαι», και τους ξεφεύγει τρέχοντας κάτω στον γκρεµό µέσα στο σκοτάδι.
Έχοντας πάντα στο νου της τι θα γινόταν η οικογένεια
πίσω, αν την έπαιρναν οι αντάρτες.
Έτσι η Πολυξένη βρέθηκε σε ένα καλύβι στα Μαλάµατα, όπου έζησε κάτω από άθλιες συνθήκες για ένα
χρόνο.
Το 1950 µε τον επαναπατρισµό στα χωριά, δούλευε
στην διάνοιξη του δρόµου για Αρτοτίνα, για 7 δραχµές
την ηµέρα.
Μετά στο χωριό, δουλειά στα χωράφια. Τα ξηµερώµατα στην Πελεγρίν, µεσηµέρι στο Βλαχοβούνι, απόγευµα στην Κερασιά, και το βράδυ πάλι στο χωριό.
∆εν ήταν τυχαίο που την είχαν ονοµάσει «αεροπόρο».
Ήταν πρώτη στις προσωπικές εργασίες του χωριού.
Πρώτη έφερνε την πέτρα για τα θεµέλια του Αγίου
Γεωργίου του χωριού, όπου ο τότε πρόεδρος Θανάσης
Καραδήµας, τιµής ένεκεν, της χάρισε ένα ύφασµα.
Το 1953 παντρεύεται τον Γιώργο Αδράσκελα, έναν
φτωχό αλλά τίµιο και εργατικό νέο. Απέκτησαν τρία
κορίτσια.
Αλλά η πενιχρή τους οικονοµική κατάσταση, η γενική
ανεργία που επικρατούσε στην Ελλάδα µετά τον
εµφύλιο πόλεµο, και το κυριότερο, η προσπάθεια να
αποφύγει το πολιτικό ρουσφέτι, εξανάγκασαν τον
άνδρα της Πολυξένης να µεταναστεύσει στην
Αυστραλία το 1960, για µερικά χρόνια αρχικά, αναζητώντας ένα καλύτερο µέλλον για τα παιδιά τους.
Η Πολυξένη απόµεινε στο χωριό µε οκτώ άτοµα στην
πλάτη - γέρους γονείς, τα ανήλικα παιδιά, και την
άρρωστη αδελφή της. Εκείνα τα χρόνια η Πολυξένη
υπήρξε άνδρας και γυναίκα, µάνα και πατέρας.
Η σκληρή δουλειά συνεχίστηκε στο χωριό, στα
χωράφια και στις στράτες. Ξηµερόναταν στο Κροκύλειο και στα άλλα γύρο χωριά µε την πιο πιστή της
φίλη, την «Ρούσα» το µουλάρι, για την ανταλλαγή της
πατάτας, το κουβάληµα του ιαµατικού νερού από το
Λουτράκι για τα µπάνια των ηλικιωµένων.
Η Πολυξένη ήθελε τα παιδιά της να µάθουν γράµµατα, να έχουν µια καλύτερη ζωή από εκείνη. Κουβαλούσε τα σακούλια, έστελνε αµαξιές τα ξύλα στο γυµνάσιο στο Λιδορίκι για να πετύχουν τα κορίτσια αυτόν τον
σκοπό.
Τελικά, µετά από χρόνια, βρέθηκε όλη η οικογένεια
στην Αυστραλία. Η Πολυξένη δούλευε και εκεί
σκληρά, τα κορίτσια πήραν τα πτυχία που τόσο επιθυµούσε.
Με την διάλυση του γάµου της µικρής της κόρης,
καλείται ξανά η Πολυξένη να συµβάλει στο µεγάλωµα
της εγγονής της, για 15 χρόνια όπως έλεγε χαρακτηριστικά η ίδια. Χάρηκε πολύ η Πολυξένη που 

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ
ΣΠΥΡΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ
«Ό,τι αγαπώ γεννιέται αδιάκοπα»,
γράφει ο ποιητής µας Οδυσσέας Ελύτης…
Και εσύ, πατέρα µας, σύντροφε της ζωής µας, αδελφέ
µας, αγαπήθηκες και αγαπιέσαι βαθιά. Αγαπήθηκες, όχι
µόνον από εµάς, τους βιολογικούς βλαστούς σου και τους
συγγενείς, αλλά και από τους πνευµατικούς σου
βλαστούς, τους χιλιάδες µαθητές σου, τους φοιτητές,
τους αναγνώστες των συγγραµµάτων σου, τους συναδέλφους, τους συµπατριώτες, τους φίλους και τους συνοδοιπόρους στη µακρά και ενίοτε σαγηνευτική πορεία της
ζωής σου! Έτσι, αναµφισβήτητα, κανείς δεν µπορεί να πει
ή να πιστέψει ότι έφυγες για πάντα από κοντά µας, γιατί
«θα γεννιέσαι αδιάκοπα» µέσα από την αγάπη τόσο
πολλών ανθρώπων, που ευλογήθηκαν από το διδακτικό
και κοινωνικό σου έργο ή την πνευµατική και ψυχική
ώσµωση µε εσένα!
Ο λόγος είναι πενιχρός... ∆εν µπορεί να κλείσει µέσα του
τα συναισθήµατα τούτης της ώρας. Ξέρω πως, αν
µπορούσες να µιλήσεις, θα µου έλεγες πως κάθε στιγµή
είναι πρόσφορη για λεκτική δηµιουργία, για στοχασµό ή
µελέτη. Η σκέψη δεν έχει σύνορα και φραγµούς! Η
δηµιουργία είναι προνόµιο του συνετού ανθρώπου, ο
στοχασµός είναι η σωτηρία της σύγχρονης ανθρωπότητας και η Γνώση ο πλατωνικός φύλακας της ευτυχίας και
της προκοπής! Ακολουθώντας τη διδαχή σου, τούτη τη
θανατερή στιγµή παλαίω να σκεφτώ, να βρω τρόπο να
παρηγορήσω, να αρθρώσω λόγο παραµυθιακό, να βρω
ψυχική δύναµη να αντέξω την απώλεια! Ελπίζω να είσαι
ευχαριστηµένος από την προσπάθειά µου! Σίγουρα είσαι!
Γιατί αυτό υπήρξες πάντα: Ένας ∆άσκαλος υποστηρικτικός, ενθαρρυντικός για όλους τους µαθητευόµενούς σου,
ταπεινός – κι ας ήσουν Μεγάλος και σπουδαίος - ευπροσήγορος, γητευτής των πονεµένων -συχνά- παιδικών ή
εφηβικών ψυχών, ∆είκτης και Σηµατωρός για νέες πορείες, νέες πνευµατικές δηµιουργίες και αδιάκοπους στοχασµούς και αναζητήσεις…
Ξέρω! Η ταπεινότητά σου δεν αντέχει τα βλόγια και τους
φλύαρους επαίνους! Ας µην κουράσω και τους οικείους
µας, που πενθούν δίπλα µας µε πόνο ανείπωτο, από ό,τι
νοιώθω. Θα κλείσω µε ποιητικό σπάραγµα του Γιάννη
Ρίτσου, όπως ξεκίνησα, και είµαι σίγουρη πως κάτι τέτοιο
δε σε πειράζει, γιατί -αν και ήσουν ένας ρασιοναλιστής
Πανεπιστηµιακός ∆άσκαλος και Παιδαγωγός- λαχταρούσες να καταδύεσαι, πού και πού, στα νάµατα της Ποίησης
και της Πεζογραφίας:
«Έτσι αγαθός και δίκαιος
µείνε ώσπου να σωθεί το λάδι της ηµέρας.
Ώσπου να ανάψεις µε τον λύχνο σου
τους λύχνους των φτωχών και των ταπεινών.
Ώσπου να ανάψεις όλα τα κεριά των άστρων.
Και µη φοβάσαι.
Το έργο σου θα µείνει µέσα στο φως.
Γιατί µέσα στο φως και µε το φως έχτισες τις ηµέρες σου».
Καλό σου ταξίδι, φωτεινέ µου ∆άσκαλε,
αγαπηµένε µου πατέρα…
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Ο Αθανάσιος Θεοχάρης
πέρασε στις τάξεις του
Παραδείσου
Από τις 21 Απριλίου 2021,
ο αγαπηµένος, διακεκριµένος και σεβαστός συµπατριώτης µας Αθανάσιος Θεοχάρης υπηρετεί
στις τάξεις του Παραδείσου, αφήνοντας πίσω του
ένα
βαθύ
ανεξίτηλο
αποτύπωµα στις τάξεις
της Αεροπορίας και στο
χώρο της Ιπποκρατικής

Ιατρικής.
Ο Ταξίαρχος Αθανάσιος Θεοχάρης, µέσα από της
αντίξοες αυνθήκες εκείνης της εποχής και τη φτώχια
που µάστιζε τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής
κοινωνίας, πήρε τη δική δική του απόφαση και κατόρθωσε να ενταχθεί και να φοιτήσει στο µεγάλο Πανεπιστήµιο της Στρατιωτικής Ιατρικής, ασκώντας στη
συνέχεια την ειδικότητα του ορθοπεδικού και σκαρφαλώνοντας, ύστερα από µία αξιοζήλευτη σταδιοδροµία, στο βαθµό του Ταξιάρχου, απ’ όπου και αποστρατεύθηκε το 1988.
Ο σπουδαίος και επιφανής συµπατριώτης µας
απολάµβανε της καθολικής εκτίµησης και αναγνώρισης όλων των στρατιωτικών συναδέλφων του για το
ήθος, την επιστηµονική επάρκεια, αλλά και για την
αφοσίωσή του στην πατρίδα, ενώ οι ασθενείς του τον
αγαπούσαν και τον ευγνωµονούσαν για την απαράµιλλη χειρουργική και θεραπευτική του δεινότητα, αλλά
και για την ανιδιοτέλειά του.
Ο Αθανάσιος Θεοχάρης συγκαταλεγόταν σ’ αυτή τη
γενιά ιατρών, που τίµησαν τον όρκο του Ιπποκράτη και
έδωσαν µίαν άλλη ξεχωριστή διάσταση στο χώρο της
Υείας και της Ιατρικής, υπηρετώντας τον πάσχοντα
άνθρωπο και κυρίως τον φτωχό και ανυπεράσπιστο
άνθρωπο, υποστηρίζοντας σθεναρά ότι ένα σοβαρό
κράτος οφείλει να προσφέρει σε κάθε πολίτη υγεία,
παιδεία και εργασία.
Ευτύχησε να αποκτήσει και το παράσηµο του καλού
και πετυχηµένου οικογενειάρχη και µε τη συζυγό του
απέκτησε τρεις υπέροχους γιους, µε προεξάρχοντα
τον αγαπηµένο µας βουλευτή και υπουργό Χάρη
Θεοχάρη, που βαδίζει επάξια στα χνάρια του πατέρα
του, από άλλο µετερίζι, αλλά µε πρόσηµο τις ίδιες
αρχές και αξίες, που τιµούν τον άνθρωπο και την
κοινωνία.
Αναµφισβήτητα, η ανασκόπηση της ιστορίας µας
αφήνει µία βαθιά µελαγχολία, αφού στις µέρες µας
είναι αισθητή η απουσία τέτοιων ιατρών και επιστηµόνων, αλλά και γενικότερα ανθρώπων, που διαπνέονται
από τα ιδανικά της αφοσίωσης και της προσφοράς του
Αθανάσιου Θεοχάρη.
Ευχόµαστε µέσα απ’ την καρδιά µας να είναι δίπλα
στην αγκαλιά του Θεού και να µας στέλνει την ευχή
του για να βαδίζουµε κι εµείς αυτό τον όµορφο και
σκληροτράχηλο δρόµο της προσπάθειας, της προόδου και της αλληλεγγύης προκειµένου να ξαναστήσουµε τη χώρα και την πατρίδα µας στο βάθρο που
της αξίζει.
ΤΟ ∆.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Σύλλογος Κερασιωτών ∆ωρίδος
Τραπεζικός λογαριασμός Εθνική Τράπεζα
Αρ. Λογαριασμού: 103/296001-09
ΙΒΑΝ: GR7301101030000010329600109
E-mail: info@kerasia-fokidas.gr
http://kerasia-fokidas.gr
 πήραν και τα εγγόνια της πτυχία, καµάρωσε την
εγγονή της νυφούλα και έπαιξε µε τα δισέγγονά της.
Την Πολυξένη την χαρακτήριζε η καλοσύνη, το
παντοτινό χαµόγελο, η προθυµία να βοηθήσει τον
συνάνθρωπό της, η γενναιοδωρία, η απλότητα, η
γρηγοράδα, η γενναιότητα, η σκληρή δουλειά.
Υπήρξε καλή σύζυγος, ηρωίδα µητέρα, πολυαγαπηµένη γιαγιά, δυναµική και άξια γυναίκα - γνήσια Κερασιώτισσα.
Στις δύσκολες στιγµές της ζωής µας πάντα έλεγε:
«Ωρέ µην φοβάσαι δεν είναι τίποτα, τράβα µπροστά
τον δρόµο που σε καρτερεί.»
Αυτή η ανεξάντλητη πηγή δυναµισµού, έµπνευσης
και ενθάρρυνσης ήταν η Μάνα µας.
Σε ευχαριστούµε Μάνα για την ανεκτίµητη κληρονοµιά που αφήνεις σε εµάς, στα παιδιά µας και τα εγγόνια µας.
Εµείς, εγώ, δεν θα σε ξεχάσουµε ποτέ. Θα ζεις πάντα
µαζί µας.
Αντίο «αεροπόρε»!! Θα πετάς πάντα εκεί ψηλά.
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«Η ΚΕΡΑΣΙΑ»

Σελ. 11

ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΗΣ (1920-2021)

Ο ΕΠΑΡΧΙΩΤΗΣ ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ (ΚΑΙ) ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΟΚ
Την Δευτέρα 12 Ιουλίου έφυγε από τη ζωή πλήρης
ημερών και με την ικανοποίηση της καθολικής
αναγνώρισης της προσφοράς του στην ελληνική
εκπαίδευση κατά τα τελευταία 50 χρόνια του 20ου
αιώνα ο επίτιμος διδάκτορας του ΕΚΠΑ και
σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κώστα
Χάρης.
Αμέτρητοι είμαστε οι φίλοι του, οι σπουδαστές
του, οι συνεργάτες του και οι εκπαιδευτικοί, που
τον γνωρίζαμε εν ζωή, τον θαυμάζαμε για όσα είχε
προσφέρει στην εκπαίδευση, τον αγαπούσαμε και
τον σεβόμαστε. Οι περισσότεροι από μας θα
θέλαμε να τον αποχαιρετήσουμε από κοντά και να
του ευχηθούμε «καλό ταξίδι»! Ωστόσο, ο κορωνοϊός
και το γεγονός ότι ο ενταφιασμός του έγινε στο
δυσπρόσιτο αλλά αγαπημένο του χωριό Κερασιά
Δωρίδας, δεν μας επέτρεψε να πραγματοποιήσουμε
την επιθυμία μας.
Δεν επαρκεί ο χώρος ενός αποχαιρετιστήριου
σημειώματος στην ηλεκτρονική εφημερίδα του
χωριού του για να αναφερθεί κανείς στο περιπετειώδες οδοιπορικό του σημαντικού αυτού έλληνα
Δασκάλου, που πέρασε τη ζωή του με «Αγώνες και
αγωνία για την Παιδεία».
Όσοι έτυχε να διαβάσουν το βιβλίο του «Από το
οδοιπορικό ενός δασκάλου» (Εκδόσεις Γαβριηλίδη
2011) απόχτησαν πολύτιμες γνώσεις για την ιστορία
της εκπαίδευσής μας τον προηγούμενο αιώνα και
για τον ρόλο που διαδραμάτισε ο ίδιος στις εξελίξεις, ειδικά αμέσως μετά τη Μεταπολίτευση. Όσοι
παρακολούθησαν τον Ιούλιο του 2012 στο ΕΚΠΑ
την αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα ή διάβασαν γι’ αυτόν στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» τον ίδιο μήνα
μια ολόκληρη σελίδα με τον εύγλωττο τίτλο «Δάσκαλος-φάρος για μαθητές και δασκάλους»(!) ή
παρακολούθησαν αργότερα στη Λαμία και στην
Αθήνα δυο εκδηλώσεις προς τιμήν του, γνωρίζουν
την προσφορά του στην ελληνική εκπαίδευση. Και
οι παλιοί δάσκαλοι της Φθιώτιδας και της Αρκαδίας
που είχαν την τύχη να τον έχουν καθηγητή, στο
διάστημα που υπηρέτησε ως διευθυντής στις
Παιδαγωγικές Ακαδημίες Λαμίας και Τρίπολης,
γνωρίζουν ότι εκτός από ξεχωριστός Δάσκαλος,
υπήρξε κι ένας υπέροχος Άνθρωπος. Ένας εκπαιδευτικός που ακόμα και προσεγγίζοντας τα 90 του
χρόνια εξακολούθησε να νοιάζεται για τη βελτίωση
ελληνικής εκπαίδευσης, γράφοντας στο προσωπικό
του lab-top και κυκλοφορώντας το 2010 το τελευταίο του βιβλίο με προτάσεις «Για αναβάθμιση της
σχολικής μας εκπαίδευσης». Μάλιστα πέρυσι, ενώ ο
ίδιος είχε συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής, το βιβλίο
του αυτό κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Τσουκάτου σε δεύτερη έκδοση επαυξημένη, επικαιροποιημένη και τεκμηριωμένη από τον συγγραφέα του με
τα τελευταία πορίσματα διεθνών ερευνών!
Ας θεωρηθούν τούτες οι γραμμές από τον ίδιο εκεί
που βρίσκεται, από τις κόρες του Γιώτα και Κατερίνα και από τα αγαπημένα του εγγόνια, σαν κερί στη
μνήμη του μ’ ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσα
πρόσφερε με το παράδειγμά του και την αγάπη του
στην οικογένειά του, στους μαθητές του και τους
συνεργάτες του.
Θάνος Μπλούνας, τ. πάρεδρος Π.Ι., Στυλίδα
14/10/2021
Υ.Γ.: Για όσες/ους δεν γνωρίζουν πολλά για το
περιπετειώδες εκπαιδευτικό οδοιπορικό του
αείμνηστου Κ.Χ., παραθέτω εδώ το ΧΡΟΛΟΓΙΟ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔ. ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ
που μοιράστηκε σ’ όσους παρακολούθησαν την
εκδήλωση προς τιμήν του στη Λαμία τον Ιούνιο του
2015, συμπληρωμένο με τις βασικότερες «τιμητικές
διακρίσεις» του.

ΧΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔ. ΠΟΡΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΧΑΡΗ
Α. Τα πρώτα 30 δύσκολα χρόνια
1926-1932: Μαθητής Δημοτικού και Α΄ Γυμνασίου
(μετ’ εμποδίων και στερήσεων…) στην ορεινή
Δωρίδα.
1932-1939: Από 12 ετών βιοπαλαιστής στην Αθήνα
και μαθητής άτυπου νυχτερινού Γυμνασίου (που

μία Λαμίας. Μετά από αίτημά του αποφασίζεται
από το υπουργείο Παιδείας η ανέγερση διδακτηρίου της Ακαδημίας και εκταμιεύεται το πρώτο
κονδύλιο ύψους 1,8 εκατομμυρίου δραχμών. (Το
διδακτήριο θεμελιώνεται κατά το ακαδημαϊκό έτος
65-66, κατά το οποίο ο Κ. Χ. υπηρετούσε στην
Αθήνα)
1965-1967: Επιλέγεται ως ένας από τους 17 συνολικά συμβούλους του νεοσύστατου Παιδαγ. Ινστιτούτου και ταυτόχρονα ορίζεται Πρόεδρος του Τμήματος Π.Ε. και επόπτης των Παιδαγ. Ακαδημιών.

αργότερα αναγνωρίστηκε ως «ιδιωτικό μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα»). Αποφοιτά με άριστα.
1939-43: Εισάγεται στη Μαράσλειο Παιδαγωγική
Ακαδημία (2 ος επιτυχών). Ολοκληρώνει τις σπουδές
του το 42, με καθυστέρηση ενός έτους, λόγω της
κήρυξης του πολέμου.
Επιστρέφει στη Δωρίδα και δραστηριοποιείται
στην εθνική αντίσταση. Αρχικά εντάσσεται
στο ΕΑΜ με οργανωτικά καθήκοντα στον τομέα 13
χωριών της περιοχής και στη συνέχεια
στον ΕΛΑΣ.
1943-50: Η πρώτη επταετία ταλαιπωρίας, τμηματικής εκπλήρωσης της στρατιωτικής του θητείας και
προσφοράς έμμισθων ή άμισθων υπηρεσιών
δασκάλου σε διάφορες περιοχές:
Άνοιξη του 43 διορίζεται δάσκαλος στο Διχώρι
Βαρδουσίων. 43-46: Τα σχολεία της περιοχής κλείνουν-διακόπτεται η μισθοδοσία υπαλλήλων: Αποσπάται στην Κερασιά, όπου διδάσκει αμισθί στους
μαθητές του δημοτικού. Ταυτόχρονα, συνεργάζεται
με τον φιλόλογο Θανάση Πλάκα και παρέχουν φροντιστηριακή βοήθειασε 25 μαθητές της Α΄ Γυμνασίου της ευρύτερης περιοχής.
46-47: Για ένα εξάμηνο έμμισθος δάσκαλος στο
Ψηλό Χωριό Δωρίδας. Ακολουθεί η βασική στρατιωτική του εκπαίδευση στην Εκάλη υπό τον… (μελλοντικό δικτάτορα) Δημήτριο Ιωαννίδη
και η αποπομπή του με τη ρετσινιά του «αντεθνικού στοιχείου» και «καπετάνιου του ΕΛΑΣ»!
Επιστροφή σε άλλο χωριό και σχολείο της Δωρίδας.
Το καλοκαίρι του 1947, λόγω των μαχών του Εμφυλίου στην περιοχή, καταφεύγει στην Αθήνα και το
φθινόπωρο, υποβάλλεται σε εγχείρηση γαστρεκτομής.
48-49: Από την άνοιξη ως το καλοκαίρι του 48
υπηρετεί στο Δημοτικό Σχολείο Παιανίας και την
επόμενη σχολική χρονιά σε πεδινό χωριό περιοχής
της Ναυπάκτου, την οποία ήλεγχε ο στρατός.
49-50: Συνέχιση στρατιωτικής θητείας με την
ιδιότητα του βοηθητικού (λόγω, γαστρεκτομής) ως
τη λήξη του Εμφυλίου (Αύγουστο του 49) με ταυτόχρονη εκπαιδευτική προσφορά ως άμισθος «επιστρατευμένος δάσκαλος» στο Α’ 6θέσιο Δημοτικό
Σχολείο Αμπελώνα Τυρνάβου.
Β. Δεκαεφτά χρόνια ανοδικής εκπαιδευτικής
πορείας
1951-53: Του χορηγείται «πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων» και συμμετέχει στις εξετάσεις (1
ος επιτυχών) για τη διετή μετεκπαίδευση των
δασκάλων, στην οποία όμως θα φοιτήσει
αργότερα, όταν θα έχει συμπληρώσει τη θητεία
του ως «επιστρατευμένος δάσκαλος»
Κατά τη διάρκεια της διετούς μετεκπαίδευσής του,
συμμετέχει με επιτυχία στον πρώτο
μεταπολεμικό διαγωνισμό του ΙΚΥ για παιδαγωγικές σπουδές πέντε δασκάλων στο εξωτερικό.
1953-1955: Μεταπτυχιακές σπουδές Παιδαγωγικής
και Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου
1956-1961: Καθηγητής στην Παιδαγ. Ακαδημία
Τρίπολης (Συνάντηση με απολυμένο Μιχ. Παπαμαύρο)
1962-1965: Διευθυντής στην Παιδαγωγική Ακαδη

Γ. Η δεύτερη επταετία ταλαιπωρίας και τα
χρόνια της δικαίωσης
1967-1974: Απολύεται από τη δικτατορία με την
κατηγορία του «Καπετάνιου του ΕΛΑΣ» και συνεργάτη του «κομμουνιστή Παπανούτσου»: Από τη
απόλυσή του ως το 1970 μένει άνεργος. Τα δύο
πρώτα χρόνια της ανεργίας του συμμετέχει ως αρχισυντάκτης στην ανολοκλήρωτη προσπάθεια έκδοσης στα Ελληνικά της εγκυκλοπαίδειας Britannika
και από το 72 ως την πτώση της δικτατορίας
εργάζεται ως σύμβουλος ιδιωτικού αθηναϊκού
σχολείου.
1974-1976: Με τη μεταπολίτευση επιστρέφει στην
υπηρεσία και (ταυτόχρονα με την κίνηση της
διαδικασίας της υπηρεσιακής του αποκατάστασης) ο τότε υπουργός Παιδείας Νικόλαος
Λούρος τον τοποθετεί επικεφαλής επιτροπής επείγουσας αντικατάστασης των σχολικών
βιβλίων και αναλυτικών προγραμμάτων της δικτατορίας. Μετά την ολοκλήρωση του έργου
αυτού και τη βαθμολογική του αποκατάσταση ως
μέλους του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού
Συμβουλίου, αναλαμβάνει επικεφαλής της Δ/νσης
Προγραμμάτων και Μελετών (η οποία τότε
αντικατέστησε προσωρινά το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της προδικτατορικής περιόδου και προετοίμασε το έδαφος για τη λειτουργία του ΚΕΜΕ, που
αργότερα ονομάστηκε και πάλι Παιδαγωγικό Ινστιτούτο).
1976-1980: Ορίζεται από τον υπουργό Γ. Ράλλη
επόπτης των ελληνικών σχολείων και τάξεων που
λειτουργούσαν σε διάφορες χώρες της Δυτ. Ευρώπης. Με έδρα την Ελληνική Πρεσβεία
Βόννης αναθέτει σε ομάδα συνεργατών του τη
συγγραφή προγραμμάτων και βιβλίων
προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες και, σε
συνεργασία με κάποια γερμανικά ΑΕΙ,
δημιουργεί δυνατότητες επιμόρφωσης των αποσπασμένων εκπαιδευτικών μας σε ειδικά
προγράμματα.
1981-1983 (Συνταξιούχος): Συνεργάτης του ΥΠΕΞ
για θέματα εκπαίδευσης Ελλήνων μαθητών της
διασποράς
1982-1985: Ειδικός σύμβουλος του υπουργού
Παιδείας Απ. Κακλαμάνη, εκπρόσωπος σε επιτροπές
ΟΟΣΑ και ΕΟΚ, πρόεδρος εκπαιδευτικής επιτροπής ΕΟΚ (ελληνική προεδρία 1983)
1985-1992: Διευθυντής σύνταξης (και συντάκτης
αρκετών λημμάτων) της 9τομης ΠαιδαγωγικήςΨυχολογικής Εγκυκλοπαίδειας των εκδόσεων «Ελληνικά Γράμματα».
1992 ως σήμερα συγγραφέας των βιβλίων:
* ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ
Της ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Ελλην. Γράμματα, 2004)
* ΑΠΟ ΤΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΕΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ (Εκδόσεις Γαβριηλίδης, 2011
* ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓ. ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔ. ΠΡΑΞΗ (Εκδ. Gutenberg 2011)
(Προς έκδοση με τον προσωρινό τίτλο:)
* ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Επείγοντα, άμεσα εφικτά, θεσμικά μέτρα.
(Λαμία 29.6.2015 Θάνος Μπλούνας»)
Τιμητικές διακρίσεις
-(Γερμανικός) Μεγαλόσταυρος υπηρεσιών για την
πενταετή προσφορά του (1975-1980) στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης των Ελλήνων μαθητών στη
Γερμανία
-Επίτιμος Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών

«Η ΚΕΡΑΣΙΑ»
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Απώλεια του
Αθανασίου Θεοχάρη
ΓΑΜΟΙ
• Στις 2 Ιανουαρίου 2021 ηµέρα Σάββατο και ώρα
12.00 π.µ. οι εκλεκτοί νέοι µας Βρέττας Βασίλειος του
Φωτίου και της Ασπασίας και η Μαρία Σταυράκη του
Νικολάου και της Βασιλικής, τέλεσαν τον γάµο τους
στο ∆ηµαρχείο της Μελβούρνης στην Αυστραλία.
Το ∆.Σ. του Συλλόγου και η Συντακτική Επιτροπή της
εφηµερίδας σας εύχονται να ζήσετε και καλούς απογόνους!

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Καλοσωρίζουµε ένα νέο µέλος στην
οικογένεια της Αφροδίτης Ράπτη και του
Αντώνη Λιανού. Το µωράκι ένα πανέµορφο αγοράκι γεννήθηκε στο Ιασώ στις 13
Απριλίου 21.
• Ένα νέο µέλος προστέθηκε στην οικογένεια του Κώστα
Γκάνου και της ∆ιονυσίας Αναστασόπουλου. Στις 27 Μαϊου
2021, στο µαιευτήριο "Μητέρα", γεννήθηκε η κορούλα τους.
• Στις 16 Ιουνίου 2021 η Ζωή Χάρου και ο Νίκος Παπαδόπουλος απέκτησαν το δεύτερο παιδάκι τους, ένα όµορφο
αγοράκι
Το ∆.Σ. του Συλλόγου και η Συντακτική Επιτροπή της εφηµερίδας εύχονται στους τρισευτυχισµένους γονείς και σε όλη
τους την οικογένεια να είναι τυχερά και ευλογηµένα και να
µεγαλώνουν την οικογένειά τους όλο και περισσότερο!!!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Στις 6 Ιουνίου 2021, στον Ιερό Ναό
Κοίµησης της Θεοτόκου Πετρούπολης
(Παναγίτσα), ο Αντώνης Καραδήµας και η
Ελένη Κοµίνη µε ιδιαίτερη χαρά βάπτισαν
το κοριτσάκι τους. Η νεοφώτιστη Κωνσταντίνα να είναι πάντα καλότυχη και
ευτυχισµένη.
Το ∆Σ Συλλόγου Κερασιάς εύχεται να είναι ευλογηµένη
και να τη χαίρεται η οικογένεια της.
• Την Κυριακή 4 Ιουλίου 2021, ο Γιάννης
Μαµούσης και η Μαρία Μπουλουγούρη
βάπτισαν τον µονάκριβο γιό τους στον Ι.
Ν. Άγιου Ιωάννη στις Λιβανάτες Φθιώτιδας. Σε έναν µαγευτικό χώρο µε φόντο το
γαλάζιο θαλασσινό περιβάλλον, φωτίστηκε το αγοράκι
τους από τους νονούς Θοδωρή Παλασκώνη και Νάνσυ
Μπουλουγούρη.
Να είναι πάντα καλότυχος και ευτυχισµένος ο Παναγιώτης, µε αρχή όλες τις ευχές των συγγενών και φίλων
που παρευρέθηκαν στο µυστήριο αυτήν την ιερή και
σηµαντική στιγµή της ζωής του.
Μετά το µυστήριο ακολούθησε δεξίωση στο Camino
Bar restaurant στα Καµµένα Βούρλα.
Το ∆.Σ. Κερασιάς, εύχεται ολόψυχα τις καλύτερες ευχές
για τον Παναγιώτη και στους γονείς να το καµαρώσουν
µεγαλώνοντας το, µε τα καλύτερα ιδανικά!!!
• Το Σάββατο 17 Ιουλίου 2021, ο Λευτέρης Βρέττας
και η Μαρία ΝικολαÀδου βάπτισαν το γιό τους, στον Ι. Ν.
Αγίων Θεοδώρων στην Άνοιξη. Το όνοµα αυτού Στέφανος το έδωσαν οι νονοί Ειρήνη Κόρδα και Αντώνης
Βαγγέλης.
Ακολούθησε τραπέζι στο κέντρο «Αµυγδαλέζα» στη
Σταµάτα Αττικής.
Το ∆.Σ Συλλόγου Κερασιωτών εύχεται να είναι καλότυχος, γερός και ευτυχισµένος ο Στέφανος, και να τον
χαίρονται και να τον καµαρώνουν οι γονείς του.
• Το Σάββατο 11 Σεπτεµβρίου 2021, η Ζωή Χάρου και
ο Νίκος Παπαδόπουλος βάπτισαν τον γιό τους στην Ι.
Μ. των Άγιων Αυγουστίνου Ίππωνος και Σεραφείµ του
Σαρώφ στο Τρίκορφο Φωκίδας. Το όνοµα αυτού
Κωνσταντίνος.
Το ∆.Σ. Κερασιάς, στέλνει τις καλύτερες ευχές του για
τον Κωνσταντίνο και στους γονείς να τον χαίρονται και να
τον καµαρώσουν!!!

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Στις 6 Σεπτεµβρίου 2021 τελέσθηκε 40ήµερο µνηµόσυνο εις µνήµη της Ασηµίνας Αλεξοπούλου στον Ιερό
Ναό Αγίου ∆ηµητρίου Αµπελοκήπων.
Στις 30 Οκτωβρίου 2021 τελέσθηκε 40ήµερο µνηµόσυνο εις µνήµη της Πολυξένης Αδρασκέλα στον Ιερό
Ναό Αγίου Γεωργίου Κερασιάς.
Στις 31 Οκτωβρίου 2021 τελέσθηκε ετήσιο µνηµόσυνο
εις µνήµη του ∆ηµητρίου Ράπτη στον Ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου Κερασιάς.
Στις 14 Νοεµβρίου 2021 τελέσθηκε ετήσιο µνηµόσυνο
εις µνήµη του Παναγιώτη Κωνσταντόπουλου στον Ιερό
Ναό Μεταµόρφωσης του Σωτήρος στην Καλλιθέα.

Αρκουδάκι µου,
∆εν άντεξες άλλο. Πήγες
να βρεις τη Γιωργίτσα σου
που τόσο σου έλειψε. Μόλις
προχθές βρήκαµε το ποίηµα
που έγραψες για αυτήν.
Ποιητής εσύ ο άρχοντας
του ορθολογισµού και της
ψυχραιµίας. Που µου τα
έδωσες ακέραια.
Έµαθα τόσα κοντά σου.
Να διαβάζω. Όχι γιατί µε διάβαζες. Αυτό το έκανε η
µαµά µε επίµονη στοργή. Αλλά γιατί έφευγες χαράµατα για το νοσοκοµείο και γύριζες σκοτάδι µετά το
ιατρείο να κάτσεις να διαβάσεις για το διδακτορικό
σου πρώτα, για τις µεταφράσεις ιατρικών βιβλίων µετά
όταν και η κάθε δραχµή µετρούσε. Με το παραδειγµά
σου.
Να µην το βάζω κάτω στις αναποδιές. Έχει πολλές η
ζωή εξάλλου.
Να µου αρέσει η χειρονακτική εργασία. Σκάβαµε µαζί
παιδιά και γονείς να φυτέψουµε τον κήπο µας κάθε
Σαββατοκύριακο στο κτήµα.
Να γράφω. Όταν ψαχούλευα το δωµάτιό σας να βρω
θησαυρούς το ήξερες. Έβαλες ένα µικρό σηµειωµατάριο που άνοιξα µε µια επιστολή σε µένα. Ακόµη τη
θυµάµαι ήµουν δεν ήµουν δέκα χρόνων. «∆ε θα σου πω
ποτέ να µην καπνίσεις ή να µην πίνεις υπερβολικά.
Ελπίζω να σου έχω δώσει τα εφόδια, την κρίση, την
αντίληψη να πάρεις µόνος σου τις σωστές αποφάσεις
για σένα». Ναι. Τις πήρα.
Να µην ανέχοµαι το άδικο, να µην κρατώ κακία… τόσα
και τόσα δύσκολα να τα τηρείς κάθε µέρα.
Ποίηση γεννά ο πόνος λοιπόν. Ίσως. Πρέπει να το
έχεις µέσα σου όµως. Το ήξερα πως το έχεις µέσα σου.
Ξέρεις πως; Από το πώς κούρευες το γκαζόν. Εγώ
πάνω κάτω άντε και τετράγωνα από έξω προς το
κέντρο. Εσύ όταν την έπιανες τη µηχανή έφευγες
δεξιά αριστερά σαν να µην υπήρχε σχέδιο, µε µόνο
οδηγό τη φαντασία.
Φεύγεις και παίρνεις τα πρώτα µου χρόνια µαζί σου.
Μένω και σε κρατώ µέσα µου για πάντα.
Αντίο, φίλα µου τη µαµά.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού
Αγ. Γεωργίου Κερασιάς, Ιερέας πατήρ
Γεώργιος Χαρονικολάου, Νικόλαος Θεοχάρης
και Βασίλειος Καραδήμας σας εύχονται
Καλά και Ευλογημένα Χριστούγεννα και το
Νέο Έτος 2022, να το υποδεχτούμε
με υγεία αγάπη Ειρήνη και δημιουργία!

Φαρµάκεια 2021
Να ενηµερώσουµε ότι την ονοµασία των αγώνων που πραγµατοποιούνται εδώ και χρόνια, την έχουµε δώσει ύστερα από πρωτοβουλία και ενηµέρωση του δικηγόρου συγχωριανού µας κυρίου
Στέλιου Αντωνόπουλου.
Τον ευχαριστούµε ιδιαιτέρως.
Άλλη µια χρονιά, λοιπόν, διεξήχθησαν οι αγώνες, προς τιµή του
οπλαρχηγού Γιάννη Φαρµάκη στις 13 Αυγούστου 2021, στην
Κερασιά Δωρίδας.
Ευχαριστούµε όλα τα παιδιά και τους νέους που αγκαλιάζουν και
συµµετέχουν µε ενθουσιασµό κάθε χρόνο, αποδίδοντας φόρο
τιµής στην ηρωική προσπάθεια και τον αγώνα στον οπλαρχηγό µας
αλλά και σε όλους που θυσιάστηκαν για την ελευθερία µας.
Με αγώνες δρόµου, τσουβαλοδροµίες, σκυταλοδροµίες, αγώνα
αντοχής από τους µεγαλύτερους από τον Κοκκινόσταλο και αγώνα
µπάσκετ µε την καινούρια µπασκέτα είχαµε ένα ικανοποιητικό
αθλητικό πρόγραµµα και ελπίζουµε του χρόνου και σε καινούρια
αγωνίσµατα που ταιριάζουν στο περιβάλλον και στο σκοπό.
Το Δ.Σ. Κερασιάς βράβευσε µε µετάλλια και αναµνηστικά διπλώµατα στην πλατεία του χωριού όλους τους συµµετέχοντες.

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

ΑΓΟΡΑ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ

Με πρωτοβουλία των συγχωριανών μας συγκεντρώθηκε το ποσό των 370 ευρώ με το οποίο
αγόρασαν μια μπασκέτα.:
Μακρή Έφη
Μακρής Δημήτρης
Δώρα Πλάκα
Βασίλης Πλάκας
Καραδήμα Νικολέτα
Κοντού Βούλα
Καραδήμα Γεωργία
Δαρακλή Γιάννα
Δαρακλής Γιώργος
Σοφία Γκάνου
Χαραμή-Γκάνου Γιάν.
Χριστοβασίλη Μαρία
Χριστοβασίλης Γρηγόρ.
Χριστοβασίλη Φρόσω
Μπουλουγούρης Θαν.
Μπουλουγούρη Μαρία
Μπουλουγούρης Χρήστος
Αντωνοπούλου Κατερίνα
Αντωνόπουλος Αντώνης
Μένιος Καραδήμας
Η μπασκέτα στην Πάδη τοποθετήθηκε με τη βοήθεια του
Χρήστου Ράμμου.
Την αγορά και μεταφορά την διεκπεραίωσαν η Νάνσυ
Μπουλουγούρη και ο Θοδωρής Παλασκώνης

ΔΩΡΕΑ PROJECTOR

από τη Βίκυ και Γιάννη Γκάνο αξίας 350 ευρώ για
να παρακολουθούμε ταινίες για παιδιά και μεγάλους τις δροσερές βραδιές στην πλατεία του χωριού
μας ή για την προβολή ντοκυμαντέρ.
Έπισης ενισχύουμε τις αίθουσες για τις διαδικτυακες
μας συνεδριάσεις.

Επιτυχίες Νέων
Πανελλαδικές Εξετάσεις
• ΖΟΥΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣ.
14ος Ιατρική, Ηράκλειο Κρήτης
• ΡΑΠΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜ.
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και
Εκπαιδευτικού σχεδιασμού (Ρόδος)
Αθλητική Διάκριση
• ΖΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣ.
Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κολύμβησης
ΓΓΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ
2ος στα 200 μέτρα Ελεύθερο
3ος στα 100 μέτρα Ελεύθερο

Η παρέλαση των 200 χρόνων
Στη φωτογραφία αυτή είναι
ο εγγονός του Σπύρου Ευαγγελόπουλου, ο Σπύρος Βαµβακερός ο οποίος είναι εύζωνας
της προεδρικής φρουράς και
συµµετείχε στην παρέλαση
των 200 χρόνων επανάστασης, της 25ης Μαρτίου 2021
στην Αθήνα.
Η γιαγιά του Μαρία Ευαγγελοπούλου.

ΑΓΩΝΕΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 2021
30 µέτρα
Μαµούσης Παναγιώτ.
Καραδήµα Κων/να
Λάµπος Κων/νος
Λεονταρίτης Ιάσονας
50 µέτρα
Καραδήµας Άγγελος
Παλασκώνη Ντέµη
Κοντός Θάνος
100 µέτρα
Αντωνόπουλος ∆ηµ.
Καραδήµα Ελευθερία
Μπουλουγούρη Γιούλ.

150 µέτρα
Λεονταρίτης Νικόλας
Γιαννίρη Ηλιάνα
Ιορδανίδου Μαριάµ
200 µέτρα
Παλασκώνη Μαρία
Γιαννίρη ∆ροσούλα
Μπουλουγούρη Αγγ.
250 µέτρα
Γιαλαµάς Παναγιώτ.
Γιαλαµάς Γιώργος
∆αρακλή Φαίδρα
500 µέτρα
Αντωνοπούλου Σοφ.
Μάργαρης Βασίλης

