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1821
• Όπως όλα τα χωριά της ορεινής Δωρίδας, έτσι και το χωριό μας συμετεί-

χε 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 Σουρου-
στιώτες κατέφευγαν στα Κρυφοκάλυβα κάτω από το σπίτι του Κακομή-
τρου 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 συγγε-
νείς ή είχαν, αλλά δεν μπόρεσαν ή αμέλησαν. Αρκεί να σκεφθεί κανείς ότι 
δεν έχει φάκελο στα ΓΑΚ ο Αθανάσιος Διάκος (!) ούτε οι πιστοί του σύ-
ντροφοι 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 οικογέ-
νεια Μπακογιάννη, που μετεγκαταστάθηκε στον Άγιο Γεώργιο Παρνασσί-
δος 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 κα-
ταγόταν ο Γιάννης Φαρμάκης. Αυτό δεν είναι αλήθεια και δεν πρέπει να 
συνεχιστεί. Θα πρέπει να γραφεί η αλήθεια, ότι ο Γιάννης Φαρμάκης κατα-
γόταν 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 ανα-
λυτικά 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 σχο-
λιασμού, 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 Μπακογιάν-
νης 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 αξιοποιή-
σαμε την τοπική παράδοση, που για τον Διάκο και τους συντρόφους του 
ήταν, όπως έχει αποδειχθεί, περισσότερο αξιόπιστη από τις γραπτές μαρ-
τυρίες. Ούτε φροντίσαμε να μάθουμε κάτι από την οικογένεια Μπακογιάν-
νη, 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.).



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 Παπα-
ντωνίου, ο Ιωάννης Ζούκος και ο Γεώργιος Παπαντωνίου.

Αλέξανδρος Κρίκος, οδοντίατρος
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 δημοσι-
εύτηκε ούτε απάντηση πήρα. Την ξαναστέλνω. Το κείμενο που έχει κατα-
χωριθεί 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. Επι-
στρέψας 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 αναγνωρι-
στεί 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 πρώ-
τους και λίγους που προώθησαν και εξύψωσαν τις οδοντιατρικές σπουδές 
και κατ' επέκταση την Οδοντιατρική επιστήμη στην Ελλάδα.

Ιωάννης Ζούκος (1909-19  ),
παθολόγος και οδοντίατρος 

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 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 εξωεπιστημονι-
κούς λόγους, που δεν είναι του παροντος. Για την ανάρτηση χρειάζεται 
εμπεριστατωμένο βιογραφικό και φωτογραφία.



Γεώργιος Παπαντωνίου (1904-19  ),
Καθηγητής  Πανεπιστημίου

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. χρειά-
ζεται ένα σύντομο εμπεριστατωμένο βιογραφικό και φωτογραφία του.
Η μεγάλη συνεισφορά του Γ. Παπαντωνίου είναι η συγγραφή του μνημει-

ώδους 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. Πα-
παντωνίου 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 χαρα-
κτήρησε 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 - εκπαι-
δευτικοί - 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 συμπεριλη-
φθούν 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 - Κε-
ρασιώτης 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
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 επι-
τυχία.    

Ιωάννης Χριστιάς


