
ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΣΙΑ

Όπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος, και παρά τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι 
συγχωριανοί µας δεν παρέλειψαν να επισκεφθούν το χωριό µας και να λάβουν 
µέρος στις εκδηλώσεις του συλλόγου, τις εκδηλώσεις των γυναικών, τις τελετές, 
τις θείες λειτουργίες και φυσικά, στο πανηγύρι της 15ης Αυγούστου.

Tις πρωινές ώρες της 15ης Αυγούστου, ηµέρα της Μεγάλης εορτής της Παναγί-
ας, τελέστηκε πανηγυρική λειτουργία στο οµώνυµο εκκλησάκι στην Πάδη, µε τη 
συµµετοχή όλων των Κερασιωτών καί κατοίκων του Κριατσίου και του Ψηλού 
Χωριού.

Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας έγιναν οι αγώνες «ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ»  της νεολαίας 
µας στην Πάδη, µε την επίβλεψη µελών του ∆.Σ. του Συλλόγου και αργά το βράδυ 
στην πλατεία απονεµήθηκαν τα µετάλλια στους πρωτεύσαντες.

Το πανηγύρι φέτος λόγω οικονοµικών δυσχεριών δεν έγινε µε τα παραδοσιακά 
όργανα, αρκεστήκαµε σε D.J. Η συµµετοχή συγχωριανών και επισκεπτών και 
συντοπιτών από τα γύρω χωριά και τις δύο ηµέρες ήταν ικανοποιητική.

Θείες λειτουργίες τελέστηκαν: στην Αγία Παρασκευή, στην Αγία Κυριακή και 
στον Άϊ Γιάννη

Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
Και φέτος η νεολαία του χωριού πήρε 

μέρος στο χορευτικό μας συγκρότημα και
χόρεψε στο πανηγύρι.

Παρούσα και  στούς Αθλητικούς αγώνες 
«ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ» και σε διάφορα άλλα δρώμενα.

Συμμετοχή είχαν και στο τουρνουά ποδο-
σφαίρου 5Χ5, που διοργάνωσε η Ομο-
σπονδία με την Πενταγιού.

Αξίζουν συγχαρητήρια στην Ομοσπονδία 
και στους τοπικούς παράγοντες της Πεντα-
γιούς για την διοργάνωση.

Να υπενθυμίσουμε οτι νικητής τών 
αγώνων των χωριών που έλαβαν μέρος 
(Πενταγιού, Ζωριάνος, Αλποχώρι, Κροκύ-
λειο) ήταν το Κροκύλειο.

Με εξαιρετική επιτυχία πραγµατοποιή-
θηκε την Κυριακή 16 Αυγούστου 2015, το 
21ο Αντάµωµα της Οµοσπονδίας Συλ-
λόγων Β.∆. ∆ωρίδας στη θέση Πρατά-Λά-
κος.
Η συµµετοχή των µελών των συλλόγων 

και πολλών κατοίκων από πολλά διαµερί-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 Αδελ-
φότητος, οδός Ιέρωνος 6  & Τιµοθέου 1 Παγκράτι, 
2107513646, την Κυριακή 8 Νοεµβρίου 2015 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. 210 3234288 στις 
6/11/2015 και από ώρα 16.00 µ.µ. έως 18.00 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 6/11/2015 
και από ώρα 16.00 µ.µ. εως 18.µ.µ.

Πληροφορίες:
Αλεξόπουλος Βασίλειος, τηλ. 2106927920, κιν. 6932322873
Χάρος Αναστάσιος, τηλ. 2103234288, κιν. 6979339426
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σµατα του ∆ήµου ∆ωρίδας υπήρξε ικανοποιητική και η 
όλη γιορτή µε τη δηµοτική µουσική και τους παραδοσια-
κούς χορούς έδωσε έναν ιδιαίτερο τόνο και µια ξεχωρι-
στή οµορφιά µέσα στο υπέροχο τοπίο της περιοχής
µας.
Ο Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Τρίγκας Γιάννης καλω-

σόρισε τους επίσηµους: τον ∆ήµαρχο, τους Αντιδηµάρ-
χους, ∆ηµοτικούς Συµβούλους, Τοπικούς Προέδρους, 
Προέδρους Συλλόγων και όλους τους κατοίκους των 
χωριών που συµµετείχαν στην εορτή. Στην οµιλία του 
αναφέρθηκε στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα 
ορεινά χωριά της ∆ωρίδας και οτι η οµοσπονδία θα 
συνεχίσει να αγωνίζεται για την αντιµετώπισή τους.
Ο ∆ήµαρχος κ. Γιώργος Καπετζώνης, σε σύντοµη 

οµιλία του, ευχήθηκε το επόµενο Αντάµωµα να γίνει 
κατω από καλύτερες συνθήκες και τόνισε ότι ο ∆ήµος 
∆ωρίδας παρ’ όλες τις οικονοµικές δυσκολίες που αντι-
µετωπίζει θα είναι διαρκής παραστάτης σε κάθε προ-
σπάθεια της Οµοσπονδίας για την εκπλήρωση των 
σκοπών της.

21ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΤΗΣ
ΟΜ/∆ΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΤΗΣ Β.∆. ∆ΩΡΙ∆ΑΣ
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Στη µνήµη του αγαπηµένου
αδερφού µου Βασίλη 

Πλήρης ηµερών ήταν ο Βασίλης, όταν µας έφυγε. Για 
µας, ωστόσο, που πριν από τρία µόλις χρόνια τον καµα-
ρώναµε για τη γεροσύνη και τη δύναµή του, έφυγε 
πρόωρα. Ως τότε οδηγούσε άνετα το γιώτα-χί του, 
πήγαινε καθηµερινά και περιποιόταν µε επιµέλεια το 
αµπέλι του, τα δέντρα, τα κηπουρικά και τα λουλούδια 
του. Και τα Σάββατα, εκεί στο κτήµα που έµοιαζε σαν 
µικρός παράδεισος, φιλοξενούσαν µε τη Χρυσούλα, µε 
ζεστή πάντα διάθεση, αρκετούς κάθε φορά από µας, 
συγγενείς και φίλους.
Η εργατικότητα, η εντιµότητα, το φιλότιµο και η καλο-

σύνη ήταν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του Βασίλη. 
Με αυτές τις αρετές πορεύτηκε σε όλη του τη ζωή και 
µε αυτές αντιµετώπισε τις δυσκολίες που συνάντησε 
στην πορεία του. Και δεν ήταν λίγες.
Μικρός στην ηλικία έφυγε από το χωριό -στα χρόνια 

του εµφυλίου πολέµου- και εγκαταστάθηκε στην 
Αθήνα. Εκεί, εργαζόµενος την ηµέρα, τελείωσε το 
γυµνάσιο και τη σχολή µηχανικών. Κατατάχτηκε στη 
συνέχεια στην Αεροπορία και υπηρέτησε τη θητεία του 
στο Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων, µε προοπτική 
µονιµότητας και σταδιοδροµίας σε αυτό. Τελειώνοντας 
τη θητεία του, µε την προτροπή και του διοικητή του, 
υπέβαλε τα σχετικά δικαιολογητικά για την κατοχύρω-
ση της µονιµότητάς του. Αναµένοντας την απόφαση, 
υπέβαλε και µια αίτηση για µετανάστευση στη Βραζι-
λία. Η βραζιλιανή κυβέρνηση, δια της Πρεσβείας της, 
ζητούσε τότε τεχνολογικά εξειδικευµένους για εργα-
σία στη Βραζιλία. Έγινε αµέσως αποδεκτός και χωρίς 
δισταγµό πήρε το δρόµο της µετανάστευσης σ’ αυτή 
τη µεγάλη χώρα της Ν. Αµερικής. 
Εγκαταστάθηκε στην πρωτεύουσα της χώρας, το Σαν 

Πάουλο. Εργατικός και καλά καταρτισµένος, δεν έµεινε
ούτε µια µέρα χωρίς εργασία. Χωρίς µάλιστα να περά-
σει πολύ χρονικό διάστηµα, έκανε το πρώτο µικρό 
βήµα προς την κατεύθυνση του φιλόδοξου στόχου του. 
Έστησε, σε κατάλληλο χώρο κοντά στο σπίτι που 
έµενε, δικό του µικρό εργαστήριο, όπου, στον ελεύθε-
ρο χρόνο του, πέρα από το ωράριο εργασίας του στο 
εργοστάσιο, κατασκεύαζε ένα-δυο απλά µηχανικά 
εξαρτήµατα και τα διέθετε στην αγορά. Η Βραζιλία 
τότε (δεκαετία του 1960) βρισκόταν σε οργασµό 
ανάπτυξης. Αργότερα, ο διευθυντής της εταιρείας του 
εργοστασίου, του οποίου ο Βασίλης ήταν πια στέλε-
χος, εκτιµώντας την αποδοτικότητα και την εντιµότητά 
του, τον ενίσχυσε οικονοµικά να οργανώσει ένα αρτιό-
τερο εργαστήριο για παραγωγή ορισµένων µηχανικών 
εξαρτηµάτων και του εξασφάλισε τη διάθεση στην 
εταιρεία του ενός σηµαντικού όγκου της παραγωγής 
του, σε καλή τιµή. Αυτό ήταν το µεγάλο βήµα, που τον 
οδήγησε σε ένα ακόµα µεγαλύτερο: Συνεταιρίστηκε

µε άλλους δύο Έλληνες και ίδρυσαν ένα µικρό εργο-
στάσιο παραγωγής ορισµένων ηλεκτρικών συσκευών, 
µε δική τους πατέντα. Σε λίγα χρόνια η ζήτηση των προϊ-
όντων τους αυξήθηκε τόσο που τους οδήγησε στην 
ανέγερση ενός µεγαλύτερου εργοστασίου δυναµικό-
τητας διακόσιων εργαζοµένων. Ήταν πια φτασµένος. 
Στο µεταξύ, σε µια επίσκεψή του στην Ελλάδα, 

παντρεύτηκε µια εξαίρετη κρητικοπούλα, τη Χρυσού-
λα, και γύρισαν µαζί στο Σαν Πάουλο. Απέκτησαν εκεί 
δύο κόρες οι οποίες µεγαλώνοντας φοιτούσαν τόσο 
στο βραζιλιάνικο όσο και στο ελληνικό σχολείο και 
αρίστευαν. Όλα ήταν καλά. Αλλά ο Βασίλης ήταν  
αθεράπευτα νοσταλγός της πατρίδας. ∆εν ήθελε να 
µείνει µόνιµα στη Βραζιλία. Τα παιδιά µεγάλωναν, 
έµπαιναν στη εφηβεία και βρέθηκε µπροστά στο 
δίληµµα: Αν συνέχιζε ακόµα εκεί και τα παιδιά ζούσαν 
την εφηβεία τους στη Βραζιλία, δεν θα ήθελαν να 
µετοικήσουν στην Ελλάδα και δεν θα ήταν σωστό να τα 
ξεριζώσει από εκεί. Να γυρίσει, εξάλλου, ο ίδιος στην 
Ελλάδα αργότερα χωρίς τα παιδιά του, δεν το άντεχε. 
Πήρε έτσι τη δύσκολη απόφαση και γύρισε οικογενεια-
κώς στην Ελλάδα.  Με σηµαντικές οικονοµικές απώλει-
ες, τόσο από το ξεπούληµα του εργοστασίου όσο και 
για να βγάλει τα χρήµατά του έξω από τη Βραζιλία. Η 
εξαγωγή συναλλάγµατος ήταν παράνοµη και γινόταν 
µέσω εβραϊκών δικτύων, έναντι ενός σηµαντικού ποσο-
στού µεσιτείας.
Στην Ελλάδα, τα παιδιά προσαρµόστηκαν άριστα. 

Όσο ήταν στη Βραζιλία, ο Βασίλης τα είχε παραµυθιά-
σει για τις χαρές της ζωής στην πατρίδα κι όταν εγκα-
ταστάθηκαν εδώ δεν το µετάνοιωσαν. Φοίτησαν µε 
άριστες επιδόσεις στο ελληνικό γυµνάσιο, σπούδασαν 
Αγγλική Φιλολογία στο εδώ Πανεπιστήµιο και στη 
συνέχεια µεταπτυχιακά στην Αγγλία.
Ο Βασίλης περνούσε τον καιρό του φροντίζοντας το 

αµπέλι, τα κηπουρικά και τα λουλούδια του. Και όταν 
ερχόταν ο τρύγος, οργάνωναν µε τη Χρυσούλα 
–άνθρωποι της προσφοράς και οι δυο- µια µεγάλη 
γιορτή, µε πολλούς συγγενείς και φίλους. Όλοι 
τρυγούσαν, όσοι µπορούσαν πατούσαν τα σταφύλια, 
όλοι το χαίρονταν κι όλοι, φεύγοντας, έπαιρναν όσο 
µούστο ήθελαν για τα βαρέλια τους ή για το πετιµέζι 
τους, Στα τόσα χρόνια που ο Βασίλης και η Χρυσούλα 
καλλιεργούσαν, όχι µόνο µε κόπο αλλά και µε έξοδα το 
κτήµα τους, ποτέ δε διανοήθηκαν να πουλήσουν κάτι 
από τα προϊόντα του. Όλα τα φίλευαν! Αυτός ήταν ο 
Βασίλης, αυτή ήταν και είναι η Χρυσούλα. Τις ίδιες 
αρχές ακολουθούν και σε ανάλογες αξίες πιστεύουν 
και υπηρετούν οι δυο κόρες τους, η Γιώτα και η Τίνα. 
Εύχοµαι και στις τρεις τους καλή παρηγοριά!

Ώρα καλή σου, αγαπηµένε αδερφέ. Είναι η µόνη 
φορά που δε µε λογάριασες !

Έφυγες πριν από µένα κι ας είµαι µεγαλύτερος.
Κώστας Χάρης

Βασίλης Χάρης,
Κερασιά-Βραζιλία-Παλλήνη
«Θείος Βασίλης έρχεται από τη Βραζιλία» θα μπορού-

σαν να είναι τα δικά μας κάλαντα, τόση που ήταν η 
σύμπτωση, οι ίδιες ακριβώς συλλαβές, με το «Άγιος 
Βασίλης έρχεται από την Καισαρεία…», και η ομοιοκα-
ταληξία βεβαίως, που δεν θα υπήρχε λόγου χάρη αν ο 
θείος είχε φύγει, ας πούμε, στον Καναδά.
Άγιος Βασίλης λοιπόν ερχόταν για μας από τη Βραζι-

λία. Ο μυθικός θείος, σωστός μεγιστάνας, άκου, λέει, 
ολόκληρο εργοστάσιο έστησε μόνος του, και μάλιστα σε 
ξένο τόπο. Απ’ το Σουρούστι, λίγο Αθήνα, και μετά 
Βραζιλία. Έκθαμβα λοιπόν πιτσιρίκια, ακούγαμε ιστορί-
ες για τον μακριά-μακριά, στην άλλη άκρη της γης ξενιτε-
μένο αλλά πολυπροκομμένο θείο, μαζεύαμε τα σπάνια 
και φανταχτερά γραμματόσημα από τα γράμματα που 
έστελνε τακτικά στη μάνα του και τ’ αδέρφια του. Κι 
όποτε ερχόταν επίσκεψη στην Ελλάδα, τότε Λαμπρή και 
πανηγύρι! Άνοιγε ο άγιος Βασίλης τον μεγάλο του σάκο, 
κάτι θεόρατες βαλίτσες δηλαδή, και δεν σταματούσαν να 
βγαίνουν τα δώρα –ξεχωριστά για τον καθένα, άλλα για 
το σπίτι, απ’ όλα, ρούχα, παιχνίδια, διακοσμητικά, κάτι 
εντυπωσιακά πιάτα τοίχου με βαλσαμωμένες εξωτικές 
πεταλούδες, πανδαισία χρωμάτων, κι ένα σωρό 45άρια 
δισκάκια, το σπανιότερο τότε είδος, τη «Βιολετέρα» 
θυμάμαι, με τη Σαρίτα Μοντιέλ βεβαίως, λατινοαμερικά-
νικα συγκροτήματα, άριες από όπερες, Μπενιαμίνο 
Τζίλι, χορωδιακά, άλλα δεν θυμάμαι, ήταν εξάλλου τόσο 
πολλά…
Κάποτε τα παράτησε όλα, χορτασμένος πια, αφού 

ακριβώς τα πέτυχε όλα, και ήρθε, πάντα άγιος Βασίλης, 
από τη Βραζιλία, στην Ελλάδα: από καιρό εξάλλου 
ένιωθε να τον καλεί επιτακτικά ο τόπος του και οι δικοί 
του. Γύρισε λοιπόν έπειτα από 20 παρά ένα χρόνια, 
δοκίμασε διάφορα, ώσπου βρήκε εντέλει τον καινούριο 
του ρόλο, μάλλον πρώτα βρήκε την ύλη του: γη, ένα 
μεγάλο οικόπεδο στην Παλλήνη, και έπειτα τον ρόλο 
του: δημιουργός: φύσηξε ο θείος Βασίλης, μικρός θεός, 
και το κομμάτι γη έγινε κτήμα, «το κτήμα», όπως το 
λέγαμε, ή «το αμπέλι». Και ήταν ολόκληρο αμπέλι, δεν 
ξέρω πόσες ρίζες, και δέντρα οπωροφόρα, και λαχανι-
κά, και καλλωπιστικά, λουλούδια, απ’ όλα –και γάτες, 
πλήθος γάτες, που άκουγαν τη μηχανή του αυτοκινήτου 
του, και ξετρύπωναν τρεχάτες απ’ τα γειτονικά χωράφια 
κι έρχονταν και παρατάσσονταν στην αυλόπορτα να τον 
υποδεχτούν. 
Ένα κτήμα-πελώρια αγκαλιά, που υποδεχόταν συνέ-

χεια συγγενείς, φίλους και γνωστούς. Σαββατοκύριακα, 
γιορτές, Πάσχα κυρίως, με σούβλες βεβαίως, το κλασικό 
αρνί αλλά και κοκορέτσι από τα χέρια του, και επίσης η 
μεγάλη γιορτή του τρύγου, με τους εθελοντές επισκέ-
πτες ύστερα στο πατητήρι, που θα ’παιρναν αργότερα, 
κι όχι μόνο αυτοί, μπουκάλια κρασί, γενναίο μερτικό από 
το έργο των… ποδιών τους. Σοδειά γενναία δηλαδή, του 
κόσμου τα φρούτα, από βερίκοκα κι αχλάδια έως 
λωτούς, και άπειρα κυδώνια, που γέμιζαν άπειρες 
κατσαρόλες και έπειτα άπειρα βάζα γλυκό, απ’ τα χρυσά 
χέρια τής όνομα και πράμα Χρυσούλας, να εφοδιάζονται 
στρατιές πιστών. Όλα αυτά, η δημιουργία πρώτα πρώτα 
του θείου, από το σκάψιμο, το φύτεμα, το ξεβοτάνισμα, 
το πότισμα, το ψέκασμα, έργο ζωής, η ζωή η ίδια του 
θείου. 
Τόσο που, όταν τα τελευταία χρόνια άφησε πια το 

τιμόνι, κι έγινε πρακτικά δύσκολη, όλο και πιο δύσκολη η 
μετάβαση στην Παλλήνη, άρχισε θαρρείς και να του 
φεύγει του θείου η ζωή. Το έργο ήταν εκεί, μα η ζωή του 
τον εγκατέλειπε, αν κιόλας δεν την εγκατέλειπε ο ίδιος, 
όσο δεν μπορούσε να συνεχίσει και να χαρεί μετά το 
έργο του.
Τύχη αγαθή, την περίοδο ακριβώς που μαζεύτηκε 

αναγκαστικά ο θείος στο σπίτι, μαζεύτηκαν από 
σύμπτωση και οι κόρες του, μετακόμισαν από πάνω η 
Γιώτα, από κάτω η Τίνα. «Τα κατάφερες, το ξανάστησες 
το χαρέμι σου» τον πείραζα, και του άρεσε πολύ· γελού-
σε, γελούσε συγκινημένος, και μακάριζε ο ίδιος τον 
εαυτό του. Με τις τρεις γυναίκες του πια έζησε τα λίγα 
τελευταία δύσκολα χρόνια, μέσα σε μια τριπλή αγκαλιά, 
πολυχαϊδεμένος, όπως του άξιζε.
Κι έφυγε κάποια μέρα, μέσα σε άπειρη αγάπη, τερματί-

ζοντας μια πλούσια ζωή, αφήνοντας λοιπόν άλλο τόσο 
πλούσιες αναμνήσεις, που δεν θ’ αφήσουν ποτέ 
ασυντρόφευτες τις τρεις γυναίκες της ζωής του, τη 
Χρυσούλα, τη Γιώτα και την Τίνα. 
Αυτός άλλωστε ο πλούτος θα είναι και η δύναμή τους.

ΓΙΑΝΝΗΣ Η. ΧΑΡΗΣ

Ε Υ Χ Α ΡΙ Σ Τ Η ΡΙ Ο
Ο Σύλλογος ευχαριστεί τον κύριο:

Γεώργιο Ελευθερόπουλο, ο οποίος µε δική 
του πρωτοβουλία έβαψε τα γράµµατα των ονοµά-
των των πεσόντων στο Ηρώο της πλατείας µας, 
ώστε να είναι ευανάγνωστα.

Τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να παίρνουµε όλοι 
όσοι ανεβαίνουµε στο χωριό γιατί πολλά πράγµατα
χρειάζονται συντήρηση για να διατηρηθούν.
Μερικά παραδείγµατα είναι: Η βρύση της πλατεί-

ας στον πλάτανο έχει ξηλωθεί και βρίσκεται παρα-
τηµένη. Πριν σπάσει θα µπορούσαµε µε συνεργα-
σία να την έχουµε τοποθετήσει. Οι ταµπέλες του
χωριού θέλουν στήριξη ή αναστύλωση κ.λ.π.
Επειδή ο σύλλογος δεν µπορεί να διαθέσει χρήµα-

τα, τέτοιες εργασίες µπορούν να γίνουν µε «προ-
σωπική εργασία», όπως τα παλαιότερα χρόνια.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΝΕΩΝ
Ο Γιώργος Σολωμός εισήχθει στό μαθηματικό Πάτρας
Η Ξανθή Σολωμού εισήχθει στό μαθηματικό Πάτρας

Συγχαρητήρια στα εγγόνια μας
Ο παππούς Κώστας και η γιαγιά Γεωργία Γκάνου

Ευχές για καλή πρόοδο απο την Κερασιά και το Δ.Σ.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Με εξαιρετική επιτυχία διοργανώθηκαν και φέτος:
1 ) Το 16ο Αναπτυξιακό-Πολιτιστικό Β∆ ∆ωρίδας 

το Σάββατο 8 Αυγούστου 2015 στο Ζωριάνο
2) Τα Μακρυγιάννεια 2015  από 10 εως 15 Αυγού-

στου στο Κροκύλειο

Ενηµερώστε µας για τα
ακριβή στοιχεία σας

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

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Αντωνοπούλου Βίκυ 6946452221
Χαρονικολάου Μίνα 6974886130



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

Ιδιοκτήτης
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΑΣΙΩΤΩΝ ∆ΩΡΙ∆ΑΣ

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

Εκδότης-∆ιευθυντής
Βασίλειος Αλεξόπουλος

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

Βασίλειος Αλεξόπουλος
Ιωάννης ∆ηµάκας
Φώτης Βρέττας

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

Σελ. 3«Η ΚΕΡΑΣΙΑ»

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Την 23η Αυγούστου 2015 

απεβίωσε στην Αθήνα όπου 
διέµενε ο γνωστός και 
ακέραιος, ο καταξιωµένος 
και σεµνός Κερασιώτης 
Βασίλειος Χάρης. Η σορός 
του µετά τη νεκρώσιµη 
ακολουθία εναποτέθηκε στον 
περίβολο του Ιερού Ναού της 
Καισαριανής. Στην κηδεία και 
τον ενταφιασµό του παρα-

βρέθηκαν η σύζυγος και τα παιδιά του, οι στενοί 
συγγενείς του, όλοι σχεδόν οι Κερασιώτες που 
παρευρίσκονταν στην Αθήνα, καθώς και αρκετοί 
συνάδελφοι του και φίλοι του.
Ο Βασίλης γεννήθηκε στην Κερασιά το έτος 1927 σε 

ένα χωριό γεµάτο από κάλλος και οµορφιά, αλλά 
δυστυχώς ορεινό και άγονο. Η επιθυµία του ήταν από 
µικρός να µάθει όσο το δυνατόν περισσότερα γράµ-
µατα στο σχολείο του χωριού του και κατά κύριο λόγο 
όταν θα έλθει η ώρα να εκπαιδευθεί σε ανώτερα 
σχολεία.
Ο πατέρας του θέλοντας να ικανοποιήσει το θέληµα 

του Βασίλη τον έστειλε γυµνάσιο στο Ευπάλιο ∆ωρί-
δος, όπου και παρακολούθησε για δυο χρόνια τα 
µαθήµατα της πρώτης και της δεύτερης τάξης. Στις 
δυο τάξεις του υπήρξε άριστος στα µαθήµατά του, 
επέδειξε τον εµπρέποντα σεβασµό στους καθηγητές 
του και όλη την αγάπη του προς τους συµµαθητές 
του.
Στη συνέχεια ο Βασίλης µεταβαίνει στην Αθήνα, 

παρακολουθεί τις υπόλοιπες τάξεις του Γυµνασίου και 
στη συνέχεια εκπαιδεύεται σε µια διετή Σχολή Μηχα-
νικών. Τελειώνοντας τις σπουδές του αυτές κατατά-
σεται στη συνέχεια στο κρατικό εργοστάσιο αερο-
πλάνων στο οποίο και εργάσθηκε εκεί επί δυο συνεχή 
έτη. Όµως για κάποιον άγνωστο λόγο το εργοστάσιο 
απέλυσε όλους τους εργαζόµενους και ως εκ τούτου 
ο Βασίλης  αναγκάζεται να µεταβεί στη Βραζιλία για 
εξεύρεση εργασίας. Εκεί πέρα από την εξεύρεση 
εργασίας ο Βασίλης έρχεται σε σύντοµη επαφή µε 
τους κατοίκους της Βραζιλίας, επιδεικνύει την αγάπη 
του προς αυτούς και τις ηθικές του αρχές και κατα-
φέρνει όχι µόνο να βρεί σύντοµα εργασία, αλλά και να 
δηµιουργήσει και δικό του κατάστηµα µε αρκετούς 
Βραζιλιάνους εργάτες.
Στη συνέχεια ο Βασίλης παντρεύτηκε µια εξαίρετη 

και αξιαγάπητη Ελληνίδα µε καλούς τρόπους και µε 
αρκετή µόρφωση. Μαζί της παρέµεινε στη Βραζιλία 
είκοσι συνεχή έτη και εκεί γεννήθηκαν τα δύο εξαίρε-
τα παιδιά τους. Ύστερα από τα 20 χρόνια επανήλθε 
όλη η οικογένεια στην Ελλάδα ώστε να µπορέσουν τα 
παιδιά να αποκτήσουν πανεπιστηµιακούς τίτλους στο 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, πράγµα το οποίο και έγινε. Τα 
τελευταία χρόνια ο Βασίλης αισθανόταν ότι δεν πάει 
καλά η υγεία του και σιγά σιγά, χρόνο µε το χρόνο η 
κατάσταση της υγείας του χειροτέρευσε µέχρις ότου 
κάποια µέρα ο Βασίλης έφυγε από τη ζωή.
Γενικά ο Βασίλης υπήρξε άριστος οικογενειάρχης, 

ιδανικός σύζυγος, ήπιος και καταδεκτικός. Ακολούθη-
σε το δρόµο της παράδοσης και της δηµιουργίας, της 
αρετής και της πίστεως και απέφευγε τις έριδες, τις 
κακοήθειες και τις κακολογίες. Τέλος όλοι οι Κερασιώ-
τες πιστεύουµε ότι ο Βασίλης έφυγε µε την ευλογία 
του Θεού, την αγάπη των αγίων και τη φιλία συγγενών 
και φίλων του. Αιωνία η µνήµη του.

Βασιλική (Κική) Νίκα-
Δασκαλοπούλου

Η Κική, πρώτο παιδί της 
Μαρίας Νίκα-Μπερτσιά και 
του Χρίστου Νίκα, γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1943. Με 
πατέρα από το Ψηλό Χωριό 
και μητέρα με καταγωγή από 
την Κερασιά (πρωτότοκη κόρη 
του Θόδωρου Μπερτσιά), 
αγάπησε πολύ αυτά τα μέρη 
και τα επισκεπτόταν συχνά,

μαζί με την μητέρα της και την μικρότερη αδερφή της 
Αντωνία, τα καλοκαίρια, όταν ήσαν παιδιά...
 Τελειώνοντας το Λύκειο, εργάστηκε για πολλά χρόνια 

στην Κτηματική Τράπεζα. Παντρεύτηκε τον Δημήτρη 
Δασκαλόπουλο, ανώτατο Στέλεχος της ίδιας Τράπεζας 
και έζησαν όλα τα χρόνια τους αγαπημένα κι ευτυχισμέ-
να, έχοντας αποκτήσει και μια υπέροχη κόρη, την 
Μαρία, καθηγήτρια ξένων γλωσσών σήμερα, και μετα-
φράστρια.
Η Κική, έξυπνη, επικοινωνιακή, δραστήρια, καλοσυνά-

τη, με  χιούμορ, στάθηκε ιδιαίτερα άτυχη. Προσβλήθηκε 
από μικρόβιο στην καρδιά. Έδωσε έναν σύντομο, 
δύσκολο και άνισο αγώνα για να κρατηθεί στη ζωή. Δεν 
τα κατάφερε. Έφυγε πολύ γρήγορα από κοντά μας στις 
9 Ιουλίου 2015. Την αγάπη της για την Κερασιά, φίλους 
και συγγενεις, την έδειχνε πάντα έμπρακτα... Δεν παρέ-
λειπε ποτέ, να συνεισφέρει, κάθε χρόνο, οικονομική 
συνδρομή για τα έξοδα του συλλόγου και της εφημερί-
δας... Ονειρευόταν ένα πολυήμερο ταξίδι στο χωριό..,
δεν πρόλαβε...
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και η Συντακτι-

κή Επιτροπή της εφημερίδας, απόστέλλουν τα συλλυπη-
τήριά τους, στην οικογένειά της και τους οικίους της.

Κωνσταντίνος Γκάνος του
Ιωάννη

Ο Κωνσταντίνος Γκάνος του
Ιωάννη γεννήθηκε στην Κερα-
σιά στις 6/4/1934.
Σε ηλικία 14 χρονών πήγε στην

Αθήνα και σπούδασε στην 
Τεχνική σχολή «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» 
Μηχανικός Αεροσκαφών.
Παντρεύτηκε την Ειρήνη 

Κορδά όπου και απέκτησαν 
ένα παιδί τον Γιάννη.
Το 1965 προσλήφθηκε στην 

Ολυμπιακή Αεροπορία ως
Μηχανικός Αεροσκαφών στην οποία εργάσθηκε μέχρι 
να συνταξιοδοτηθεί. Ήταν ένας εργατικός, αξιόπιστος 
μηχανικός, με αποτέλεσμα να αναβαθμίστει και να πάρει 
την θέση του Εργοδηγού.
Aπεβίωσε στις 23 Αυγούστου 2015.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και η Συντακτι-

κή Επιτροπή της εφημερίδας, απόστέλλουν τα συλλυπη-
τήριά τους, στην οικογένειά του.

• Την 4η Σεπτεµβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή η 
Αικατερίνη Λιάρου του ∆ηµητρίου (Μίµη) και ο 
Χαράλαµπος Σπυρίδης, τέλεσαν το γάµο τους 
στον Ιερό Ναό των Αγίων Πέτρου και Παύλου στο 
κτήµα «ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ» στο Κορωπί. Μετά την 
γαµήλια τελετή ακολούθησε ∆εξίωση στο κτήµα.

• Την 5η Σεπτεµβρίου 2015 ηµέρα Σάββατο οι 
εκλεκτοί νέοι µας ∆ηµήτριος Γκάνος του Βασι-
λείου και της Αικατερίνης και η Κωσταντίνα Θεο-
δωροπούλου του Αθανασίου και της Μαρίας, 
τέλεσαν το γάµο τους στον Ιερό Ναό Αγιας Παρα-
σκευής.

• Την 17η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Σάββατο στις 
7:00 το απόγευµα η ταµίας του Συλλόγου µας 
Ασηµίνα Χαρονικολάου και ο Αποστόλης Μανι-
ταρας, τέλεσαν το γάµο τους στο ∆ηµαρχείο 
Σπετσών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και η Συντα-
κτική Επιτροπή της εφημερίδας, εύχονται σε όλους 
τους νεόνυμφους, να ζήσετε ευτυχισμένοι και καλούς 
απογόνους.

• Στις 22/3/2015, το ζεύγος Γιώργου Στεφανίδη 
και Σωτηρίας Ράπτη απέκτησαν ένα υγιέστατο 
κοριτσάκι. Τους ευχόµαστε να ζήσει.

• Στις 11/9/2015, το ζεύγος Κωνσταντίνου Ράπτη 
και Νατάσας Πρερέ απέκτησαν  αγοράκι που 
γεννήθηκε στο στο northshore lij medical center. 
Τους ευχόµαστε είναι πάντα γερό και ευτυχισµέ-
νο!!!

•  Στις 22/9/2015, το ζεύγος Αντώνη Λιανού και 
Αφροδίτης Ράπτη απέκτησαν ένα όµορφο κορι-
τσάκι. Τους ευχόµαστε να είναι καλότυχο και 
πάντα χαρούµενο!!!

ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

Για σκοπούς του Συλλόγου
Γρυπάρης Μιχαήλ & Ιωάννα ..........................................15,00 I 
Παπαντωνίου Αντώνιος ......................................................50,00 I 
Αδρασκέλλα Ειρήνη .........................................................100,00 $
Ράπτης Θεόδωρος (Καναδάς) .....................................300,00 I 
∆ιάκου Ελένη ....................................................................................25,00 I 
Χαρονικολάου Γεώργιος (ιερέας) .............................25,00 I 
Χαρονικολάου Αθηνά ...........................................................25,00 I 
Αναγνωστόπουλος Παύλος .............................................50,00 I 
Χάρης Κωνσταντίνος του Παν. ................................100,00 I 
Υφαντή-Γούσιου Γιάννα .....................................................30,00 I 
Υφαντής Γιώργος του Σπ.....................................................10,00 I 
Ελευθερόπουλος Γιώργος ...................................................20,00 I 
Κουτσογιάννη Πολυξένη ....................................................50,00 I 
Τρεμπέλα Ιωάννα .........................................................................50,00 I 
Γκάνου Όλγα .....................................................................................20,00 I 
Γκάνος Κωνστανίνος ................................................................20,00 I 
Στρούμπος Χρήστος ..................................................................20,00 I 
Εις μνήμην του αδερφού τους Ιωάννη Β. Αντωνόπουλου
Αντωνόπουλος Στέλιος & Ρούλα ............................300,00 I 
Εις μνήμην Βασιλείου Παν. Χάρη προσέφεραν στο Σύλλογο
Χάρης Κωνσταντίνος του Παν. ................................200,00 I 
Χάρη-∆αμανάκη Κατερίνα ...........................................100,00 I 
Χάρη Γιώτα του Κων. ..........................................................100,00 I

Χάρης Γιάννης του Ηλία ......................................................50,00 I 
Χάρη Μαρία του Παν. ............................................................50,00 I 
Χάρη-Κοντού Βούλα ...............................................................50,00 I 
Παπαντωνίου Αντώνιος ...................................................150,00 I 
Αλεξόπουλος Βασίλειος .......................................................50,00 I 
Εις μνήμην της Ελένης Αποστόλου Κρίκου
Παπαντωνίου Αντώνιος ...................................................150,00 I 
Για την εφημερίδα
Χάρη-∆αμανάκη Κατερίνα ..............................................20,00 I 
Χάρη Γιώτα του Βασ. ..............................................................20,00 I 

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

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΩΡΙ∆ΑΣ 
Όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος 

Κώστας Φλετούρης, ο ∆ήμος ∆ωρίδος στο πλαίσιο 
εφαρμογής προγραμμάτων αρωγής για τις ευπαθείς 
ομάδες του πληθυσμού, καλεί τους ∆ημότες του από 
6 Οκτωβρίου2015  για την υποβολή δικαιολογητικών 
προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα ενίσχυ-
σης από το κοινωνικό παντοπωλείο του ∆ήμου μας.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για κάθε ∆ημοτική ενότητα είναι:

∆.Ε ΛΙ∆ΟΡΙΚΙΟΥ   2266022381 Κοκμοτός ∆ημήτριος 
∆.Ε ΕΥΠΑΛΙΟΥ     2634350022 Πανουργιά Σπυριδούλα
∆.Ε ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ    2266032360 Ανδρεοπούλου Αικατερίνη
∆.Ε ΒΑΡ∆ΟΥΣΙΩΝ 2266041244 Νικολέτου Φωτεινή

προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρου-
κέλλωσης των αιγοπροβάτων και βοοειδών.
Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, οι κτηνο-

τροφικές εκμεταλλεύσεις υποχρεούνται, να 
χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Κτηνιάτρου 
Εκτροφής για την εφαρμογή του προγράμμα-
τος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης 
των αιγοπροβάτων και βοοειδών.
Ως εκ τούτου οι κτηνοτρόφοι, αφού επιλέ-

ξουν τον εγκεκριμένο κτηνίατρο εκτροφής από 
τον κατάλογο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσε-
λίδα  του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ (www.minagric.gr) , 
πρέπει έγκαιρα να υπογράψουν ∆ηλώσεις 
Έναρξης Συνεργασίας για την εφαρμογή του 
προγράμματος Μελιταίου Πυρετού και να το 
δηλώσουν στο Τμήμα Κτηνιατρικής των Περι-
φερειακών Ενοτήτων.
Σημειώνεται ότι για την εφαρμογή του Προ-

γράμματος από τους κτηνιάτρους εκτροφής, 
δεν προκύπτει επιπλέον κόστος για τους κτη-
νοτρόφους, καθώς οι συγκεκριμένοι θα αποζη-
μιώνονται από κονδύλια του Υπουργείου.
Πρέπει επίσης να τονισθεί η υποχρέωση των 

παραγωγών για την εφαρμογή του προγράμ-
ματος και η σύνδεσή του με την παράδοση 
γάλακτος και τις οικονομικές ενισχύσεις.
Για κάθε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να 

απευθύνεστε στα Τμήματα Κτηνιατρικής  των 
Περιφ.  Ενοτήτων.

∆ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 

Πιστοποίηση Χρήσης
Γεωργικών Φαρμάκων

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υπενθυμίζει 
ότι,  όσοι γεωργοί ή ψεκαστές θέλουν να προ-
μηθευτούν γεωργικά φάρμακα και να τα 
εφαρμόσουν σε καλλιέργειες μετά την 26η 
Νοεμβρίου 2015, πρέπει να έχουν Πιστοποιητι-
κό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών 
Φαρμάκων. 
Η Πιστοποίηση γίνεται με εξετάσεις και απαι-

τούνται εξέταστρα με υποχρεωτικό παράβολο.

 Το παράβολο αυτό κοστίζει 25 ευρώ μέχρι 26 
Νοεμβρίου 2015 ενώ το ίδιο τέλος από τις 27 
Νοεμβρίου 2015 διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. 
Αν ο εξεταζόμενος αποτύχει στις εξετάσεις θα 
πρέπει να πληρώσει εκ νέου το παράβολο για 
νέα διαδικασία εξέτασης.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα υποστηρί-

ξει με κάθε τρόπο τους καλλιεργητές και τους 
ψεκαστές να αποφύγουν περιττές δαπάνες 
αυτή τη δύσκολη περίοδο. Για το σκοπό αυτό 
προτείνει στους ενδιαφερόμενους να διαπι-
στώσουν μόνοι τους αν επαρκούν οι γνώσεις 
τους για τις εξετάσεις Πιστοποίησης, σε δοκι-
μαστική εξέταση στην ιστοσελίδα του 
ΥΠΑΠΕΝ και στο σύνδεσμο 
ppp-usercert.minagric.gr όπου είναι διαθέσιμη 
δωρεάν ψηφιακή εφαρμογή για τον αυτοέλεγ-
χο των γνώσεων ορθολογικής χρήσης των 
γεωργικών φαρμάκων.

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

O θεσμός του
Κτηνιάτρου Εκτροφής

Χωρίς κόστος για τους κτηνοτρόφους η εφαρ-
μογή του θεσμού του Κτηνιάτρου Εκτροφής 
στο πρόγραμμα ελέγχου μελιταίου πυρετού
Η Γενική ∆/νση Περιφερειακής Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας ενημερώνει τους κτηνοτρό-
φους της Περιφέρειας, ότι σύμφωνα με εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει 
τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο θεσμός του Κτηνιά-
τρου Εκτροφής όσον αφορά την εφαρμογή του

Α θ λ η τ ι κ ο ί  α γ ώ ν ε ς
« Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Α »
100 μέτρα:
Κατερίνα Γιαννακοπούλου, Μαρία Παλασκώνη
200 μέτρα:
Παναγιώτης Δημητρούκας, Σοφία Αντωνοπούλου
500 μέτρα:
Μάριος Τζαβάρας, Άγγελος Στρούμπος, Χρήστος 
Στρούμπος
Τσουβαλοδρομία:
Μάριος Τζαβάρας, Άγγελος Στρούμπος, Σοφία 
Αντωνοπούλου
Κυνήγι Χαμένου Θησαυρού:
1η ομάδα
Γαρυφαλλιά Δημητρούκα, Άγγελος Στρούμπος, 
Κων/να Αντωνοπούλου, Μαρία Αντωνοπούλου, 
Κατερίνα Τσιμπίδη
Κυνήγι Χαμένου Θησαυρού:
2η ομάδα
Παναγιώτης Δημητρούκας, Μάριος Τζαβάρας, 
Σοφία Αντωνοπούλου, Μαρίνα Κυριακοτζίδη, 
Γιώργος Τσιμπίδης
Σφαιροβολία:
Μπαουστάνος Ιωάννης, Ρετζής Τάκης, Κοντός 
Θανάσης, Μακρής Στέλιος

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
Η Πρωτοβουλία Γυναικών διοργάνωσε το 
καλοκαίρι τις εξής εκδηλώσεις:
1) Το πάρτυ στην Κάτω Πλατεία στο χωριό.
2) Πεζοπορίες: α) Στο Ψηλό Χωριό, β) Στο 
Κριάτσι, γ) Στην Πενταγιού.
3) Εκδροµή: Στον Αθανάσιο ∆ιάκο, ολοήµερη.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συλλόγου Κερα-

σιωτών ∆ωρίδος εκφράζουν τα θερµά τους 
συγχαρητήρια τόσο προς τον συγχωριανό µας 
ΘΕΟΧΑΡΗ ΘΕΟΧΑΡΗ ο οποίος ήταν υποψή-
φιος βουλευτής µε το «ΠΟΤΑΜΙ» µε το οποίο 
και επανεξελέγει όσο και στον επανεκλεγέντα 
µε τον «ΣΥΡΙΖΑ» συµπατριώτη µας και βου-
λευτή του νοµού µας ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
ΗΛΙΑ στις Εθνικές Εκλογές της 20ης Σεπτεµ-
βρίου 2015.
Τους ευχόµαστε καλό κοινοβουλευτικό έργο.


