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Οµιλία του Προέδρου Συλλόγου Κερασιωτών Βασιλείου Αλεξόπουλου κατά  
την εορτή της 18ης Ιανουαρίου 2015, στο εστιατόριο «Ζυγός»

Φίλες και φίλοι
Χρόνια πολλά και όσο το δυνατόν χαρούµενα και ευτυχισµένα
Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόµαστε σήµερα στην ιερή µας εορτή που σχετίζεται άµεσα µε 

την έναρξη του νέου έτους 2015 και κατά κύριο λόγο µε τις Ιερές Χριστιανικές εορτές µας. Θέλω 
να πιστεύω ότι όλοι µας εορτάσαµε τη µεγαλοπρεπή και ιερώτατη εορτή της γεννήσεως του 
Χριστού, καθώς και τα Άγια Θεοφάνεια του Σωτήρος µας Ιησού Χριστού. Και φυσικά δεν παρα-
λείπουµε σήµερα, µια που συγκεντρωθήκαµε στο χώρο αυτόν, όλοι µαζί, µικροί και µεγάλοι, να 
εορτάσουµε τη µεγάλη εορτή της Πρωτοχρονιάς και σε επέκταση την εορτή του Μ. Βασιλείου, 
Επισκόπου Καισαρείας και Καππαδοκίας. Η εορτή του Μ. Βασιλείου, όπως όλοι γνωρίζουµε, έχει 
άµεση σχέση µε τα παιδιά, τα οποία χαίρονται, ενθουσιάζονται και εµψυχώνονται µε τα κρατού-
ντα έθιµα, όπως µε το στολισµό του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, µε τα κάλαντα από σπίτι σε 
σπίτι, µε τον πρωινό εκκλησιασµό και ακόµα περισσότερο µε τα δώρα που παρέχονται στα 
παιδια, τα οποία δώρα θεωρείται κατά το έθιµο, ότι µεταφέρονται από τον Άγιο Βασιλείο και 
παραδίδονται σ’ αυτά µέσω των γονέων τους.

Με τον τρόπο αυτόν τα παιδιά φυτεύουν βαθιά στην ψυχή τους τη λατρεία προς τη θρησκεία, 
την αγάπη προς την πατρίδα, το σεβασµό προς τους Ιερείς, την υπακοή σε γονείς και γέροντες 
και γενικότερα σε ότι καλό απορρέει από το λαό της πατρίδας µας. Και όλα αυτά µεταδίδονται 
από γενιά σε γενιά µε ιερές ιστορίες, µε ηθικά διδάγµατα, µε πατριωτικά αναγνώσµατα, µε 
χριστιανικές εορτές, µε τραγούδια και χορούς και µε ευχάριστα αναγνώσµατα που σχετίζονται 
µε όσα αναφέρθηκαν στο κείµενο µας.

Από τη θέση µας αυτή απευθύνουµε το χαιρετισµό µας µε καλοσύνη και αγάπη προς όλους 
τους Κερασιώτες, τους παρευρισκοµένους ή όχι στη γιορτή µας και κυρίως στα παιδιά στα 
οποία ευχόµαστε µε όλη µας τη ψυχή να µεγαλώσουν και να ακολουθήσουν το δρόµο της 
αγάπης, της καλοσύνης, της φιλίας και όλα τα ιερά και τα όσια της πατρίδας µας.

Εκτός των άλλων µε τη σηµερινή µας εορτή δίδουµε σε όλους την ευκαιρία και πιο πολύ 
περισσότερο στα µικρά παιδιά να χορεύουν, να τραγουδούν, και να γεµίζουν την ψυχή τους µε 
ανεξίτηλες και αλησµόνητες µνήµες. Επίσης θεωρούµε ότι τόσον οι µεγάλοι και πολύ περισσό-
τερο τα µικρά παιδιά, θα πρέπει να προτιµούν κατά κύριο λόγο τους ελληνικούς χορούς και τα 
ελληνικά τραγουδιά, τα οποία έχουν µέσα τους πατριωτική ιστορία, θρησκευτικά διδάγµατα και 
ότι άλλο απορρέει από άλλα ευχάριστα γεγονότα.  Και ακόµη πρέπει να γνωρίζουµε ότι τα 
τραγούδια και οι χοροί περιέχουν µέσα τους ιδέες και λάµψη, λεβεντιά και συναίσθηµα, χαρά 
και λαογραφία.

Τέλος µε τα όσα πατριωτικά και όσια σας περιγράψαµε, σας παραθέτουµε και ένα µικρό κείµε-
νο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη που απεύθυνεται προς τα νέα τα παιδιά, αλλά και στους µεγα-
λύτερους  Έλληνες. Το κείµενο αυτό έχει ως εξής:

«Πριν από όλα να φυλάξετε την ψυχή σας, την πίστη σας και την πατρίδα σας. Εµείς περισσότερο 
από τα τουφέκια, µε την πίστη µας στο Χριστό και την αγάπη προς την πατρίδα µας , ελευθερώσα-
µε την Ελλάδα. Μείνετε πάντα καλοί χριστιανοί και καλοί  Έλληνες. Έτσι ο Θεός θα σας ευλογεί, η 
Ελλάδα θα σας προστατεύει και όλα θα πάνε καλά στη ζωή σας».

Με το ανωτέρο κείµενο του Κολοκοτρώνη, σας ευχόµαστε να είστε χαρούµενοι, να ευτυχείτε 
και να διατηρείται τα όσα καλά παραλάβατε από γονείς, ιερείς και διδασκάλους, καθώς και από 
τους ήρωές µας που θυσίασαν τη ζωή τους για τη θρησκεία και τη σωτηρία της πατρίδας µας.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ
Οι Τρεις Ιεράρχες, ο Βασίλειος ο 

Μέγας, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και 
ο Ιωάννης ο Χρυσόστοµος είναι 
σίγουρα οι Πατέρες της Εκκλησίας 
µας. Και για τους τρεις καθιερώθηκε 
να γίνεται η εορτή τους την ίδια 
ηµέρα και να υµνείται ως τους «τρεις 
φωστήρες της τρισηλίου θεότητος».

Και οι τρεις µαζί µε την πάλη και τον 
αγώνα τους, στάλθηκαν ξεχωριστά 
και κυρίαρχα σύµβολα µέσα στην 
Ιστορία του Χριστιανισµού, της

Ελλάδας και της παιδείας. Και οι τρεις µαζί προστάτευσαν 
κάτω από τη χριστιανική ασπίδα τους την ορθόδοξη πίστη 
µας, την ελληνική παιδεία και την εθνική µας συνείδηση.

Στην περίοδο που έζησαν οι τρεις Ιεράρχες, από το έτος 330 
έως το 407 µ.Χ. ο χριστιανισµός βρισκόταν σε µεγάλο κίνδυνο. 
Η χριστιανική πίστη κλονιζόταν. Η χριστιανική πίστη κλονιζό-
ταν από τις πολλές αιρέσεις, από τις θρησκευτικές διαφορές, 
από τη διαφθορά των πόλεων και από τους ειδωλολάτρες. Και 
για να σταθεί ακλόνητο και ατράνταχτο το χριστιανικό οικο-
δόµηµα, έπρεπε να παρουσιασθούν άνδρες φωτεινοί, ενάρε-
τοι, θαρραλέοι, µαχητικοί και µε βαθιά πίστη στο Χριστό και 
πολύπλευρη µόρφωση. Και ευτυχώς παρουσιάστηκαν. Ήταν 
οι τρεις Ιεράρχες των οποίων την ιερή µνήµη τιµούµε και δοξά-
ζουµε.

1) Ο Βασίλειος ο Μέγας, ως επίσκοπος στην Καισάρεια 
αναδείχθηκε αληθινά µεγάλος. Τα φυσικά του χαρίσµατα 
ήταν αξιοζήλευτα και θαυµαστά. Και κοντά σ’ αυτά πήρε και 
µια άριστη χριστιανική αγωγή από τη µητέρα του Εµµέλεια. 
Και µε όλα µαζί απόκτησε µια πλατειά µόρφωση µε τις 
λαµπρότατες σπουδές του στην Καισάρεια, στην Κων/λη και 
αργότερα στην Αθήνα. Οι σπουδές και οι περιοδείες του στην 
Αίγυπτο, την Παλαιστίνη, τη Συρία και τη Μεσοποταµία και 
ακόµη η µελέτη των αρχαίων συγγραφέων, τον εφοδίασαν µε 
βαθιά κοινωνική πείρα, αξιοζήλευτη διοικητική ικανότητα και 
απαράµιλλη ρητορική δεινότητα.                       Συνέχεια στη σελ. 2

Εθνικές Εκλογές Ιανουάριος 2015
Περιφέρεια Φωκίδας

Εγγεγραμμένοι    44.501   Ψήφισαν 26.178 / 58,83 %
Εγκυρα   25.556 / 97,62 %   Ακυρα 447 / 1,71 %
Εδρες 1 ΣΥΡΙΖΑ
ΣΥΡΙΖΑ   34,77 % Ψήφοι    8.887
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  31,76 % Ψήφοι    8.117
Χρυσή Αυγή   6,55 %  Ψήφοι    1.673
Κ.Κ.Ε.    5,93 %  Ψήφοι    1.516
ΠΑ.ΣΟ.Κ   5,00 %  Ψήφοι    1.279
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ   4,12 %  Ψήφοι    1.052
Ανεξάρτητοι Ελληνες  4,02 %  Ψήφοι    1.027
ΚΙΔΗΣΟ   2,76 %  Ψήφοι       705
Τελεία    2,02 %  Ψήφοι       516
Ενωση Κεντρώων  0,99 %  Ψήφοι       252
ΛΑ.Ο.Σ.   0,93 %  Ψήφοι       237
ΑΝΤΑΡΣΥΑ   0,61 %  Ψήφοι       155
ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗ MAP  0,40 %  Ψήφοι       102
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ  0,13 %  Ψήφοι         32
ΚΟΜΜ/ΣΤΕΣ ΔΙΕΘΝΙΣΤΕΣ  0,02 %  Ψήφοι           6
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Στο Θέατρο «ΠΑΝΘΕΟΝ» σε µια σαγηνευτική ατµόσφαιρα 
παρακολουθήσαµε, την διδακτική παράσταση για τους 
άθλους του Ηρακλή, που όλα τα παιδιά έχουν διαβάσει στο 
σχολείο και έχουν ακούσει να τους διηγούνται µεγαλύτεροι.

Απο την Αποκριάτικη εκδήλωση της νεολαίας την 
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στο κέντρο «Μπινελίκιας».



ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 65 ΧΡΟΝΙΑ
Από καιρό μιλούσαμε από τηλε-

φώνου με τον παιδικό μου φίλο και 
συγγενή, Νικόλαο Χαλκιά εδώ στην 
Αμερική. Μας χώριζαν μεγάλες 
αποστάσεις. Εγώ τελευταίως μένω 
στην πόλη Στάμφορτ της πολιτείας 
Κοννεκτικούτης και ο Νίκος στην 
πόλη Κόρπους Κρίστι της πολιτείας 
του Τέξας.
Αχ, πότε θα ανταμώσουμε να τα 

πούμε από κοντά, λέγαμε και να 
ήρθε η μεγάλη εκείνη ημέρα. Εγώ 
ταξίδεψα με την πρεσβυτέρα μου 
στο Χιούστον Τέξας να δω τον γιό 
μου Βασίλη με την οικογένειά του 
και ο Νίκος ήρθε στο Χιούστον με 
τη σύζυγό του να δει κάποιον γιατρό. 
Όμως καταλαβαίνω, οτι έκαμε θυ-
σία και ήρθε να δει εμένα, τον παιδικό του φίλο και 
ήταν ευλογία Θεού να συναντηθούμε τελικά.
Τον επισκέφθηκα στο ξενοδοχείο που έμεινε εδώ 

κοντά και όταν ειδοθήκαμε συγκινημένοι, αγκαλια-
στήκαμε σαν τα χαμένα αδέλφια και η καρδιά μας 
σπαρατρούσε από αγαλλίαση. Έπειτα από τόσα 
χρόνια δεν θυμόμουνα και ήταν αίνιγμα γαι μένα 
ποιά θα ήταν η μορφή του. Όμως δεν γελάστηκα. 
Η όψη του είναι Γκανοδροσαίικη και το Χαλκαίικο 
χιούμορ του είναι πολύ διακριτικό.
Για 2 ώρες μιλούσαμε για τα παλιά. Τα παιδικά 

μας παιχνίδια στην Πάδη, στα αλώνια, στα Μω-
ραίτια, το σκάρισμα με τις γίδες στο Καταφύδι, στα 
Κρυφοκάλυβα, στη Στήλια και αλλαχού. Με 
αυθόρμητο πόθο νοσταλγίας ξαναθυμηθήκαμε

ζωντανούς (όσοι απέμειναν) και πεθαμένους με 
όλα τα παρατσούκλια και ψεγάδια των χωριανών 
μας. Ναι, τα θυμηθήκαμε όλα τα παλιά και όπως 
λέγεται, «δεν μπορείς να βγάλεις το χωριό έξω 
από το παιδί.» Αναπολούσαμε όλες τις δύσκολες
στιγμές που περάσαμε μαζί εκείνη την αναθεματι-
σμένη περίοδο του 1940-1944 με πολέμους, Ιτα-

λούς και Γερμανούς κατακτητές, 
την τρομερή πείνα της κατοχής και 
τα τόσα δεινά που ακολούθησαν. 
Όμως, αναπάντεχα είμασταν 
χαρούμενοι, είμασταν στον τόπο 
μας και αρκούμασταν σε ότι 
είχαμε.
Από τότε, ο καθένας μας πήρε το 

δικό του δρόμο. Ο Νίκος έγινε ένας 
διακεκριμένος ιατρός και εγώ έγινα 
ιερέας εδώ στην απέραντη χώρα 
της ξενιτιάς για τόσα χρόνια. Αφο-
σιωμένοι ο καθένας μας στο καθή-
κον του και στην οικογένεία του 
πέρασε ο καιρός μέσα στο χωνευ-
τήρι της λησμονιάς και των απο-
στάσεων. Ο Θεός μας αντάμωσε, 
ώστε να ξαναζήσουμε νοερώς, έστω

και για λίγες ώρες και να θυμηθούμε τη ζηλευτή 
ζωή του αγαπημένου μας χωριού την Κερασιά, το 
Σουρούστι. Ομολογουμένως, η Κερασιά μας 
άφησε βαθιές ρίζες στην καρδιά μας.
Έπειτα από ένα πολύ ευχάριστο δείπνο με τις 

οικογένειές μας, όταν χωρίσαμε ο Νίκος και εγώ 
κάναμε μια πολυπόθητη συμφωνία (πρώτα ο 
Θεός) να ξανανταμώσουμε του χρόνου στα 85-86 
χρόνια μας.
Ναι! Γεράσαμε, ο Νίκος και εγώ στην Αμερική. 

Ζήσαμε και γεράσαμε μακριά από το χωριό, 
όμως το χωριό μας ποτέ δεν έφυγε από την 
καρδιά μας.
Καλό Πάσχα
Ιερεύς  Κωνσταντίνος Μάθιους (Αποστολόπουλος)

25η ΜΑΡΤΙΟΥ
Χαιρετισµός ∆ηµάρχου

Φαντάζει χθες που συνέτασα το περσινό (και κάθε 
παλαιότερο) µήνυµα - χαιρετισµό µου προς όλους εσάς, 
για τον εορτασµό της επετείου της 25ης Μαρτίου του 
1821. Κι όµως! Αλλιώτικα χτυπάει η καρδιά - από 
συγκίνηση περίσσια µάλλον, µε µόνη την προσέγγιση 
της σκέψης πως κάποιοι πατριώτες σ' εκείνα τα χρόνια, 
κόντρα στις αντιξοότητες και στην ανέχεια, ύψωσαν 
τρανό το παράστηµά τους,  µα και τρανότερα ύψωσαν 
το λάβαρο της Επανάστασης ενάντια στον Τουρκικό 
ζυγό!

Κι η σκέψη µου από εκείνο το µακρινό και ηρωικό 
χθες, εύκολα µεταβαίνει στο σήµερα! Στο 2015, έτος 
που η χώρα µας για µια ακόµη φορά σχοινοβατεί 
επικίνδυνα ήδη βαθειά λαβωµένη από χρόνια λεηλασί-
ας ντόπιων και ξένων συµφερόντων.... Φίλοι µου 
συµπολίτες ετούτη την ώρα που ακόµα µια φορά στην 
διαχρονική ιστορία της,  η Ελλάδα µας µάχεται για ένα 
αξιοπρεπές αύριο, νιώθω την ανάγκη να χρησιµοποιή-
σω λέξεις - κλειδιά, σαν από εκείνες που υποθέτω ότι 
µονιάσανε κι ένωσαν τους προγόνους µας και τους 
αντέταξαν ως µια γροθιά ενάντια στη σκλαβιά, την 
ανέχεια, την εξαθλίωση. Γιατί και τότε η Ελλάδα είχε 
απέναντι της την ισχυρή Οθωµανική Αυτοκρατορία, µα 
κι όλους τους ευρωπαίους , γιατί θεωρούσαν πως είναι 
αδύνατο µια τόση δα µικρή χώρα να µπορέσει να έχει 
επιτυχή έκβαση στη επανάστασή της. Όπως τότε , έτσι 
και τώρα  νιώθω - και νοµίζω πως όλοι οι έλληνες 
διακατεχόµαστε από το ίδιο αίσθηµα οδύνης και ταυτό-
χρονα ευθύνης για την πολύπαθη πατρίδα µας - πως 
ακόµα µια φορά πρέπει να ενώσουµε τις δυνάµεις µας 
και σαν µια γροθιά ενωµένοι να αντισταθούµε σθεναρά 
σε ό,τι άσχηµο κάποιοι προµηνύουν για την Ελλάδα µας 
και ως σύγχρονοι ακρίτες να την υπερασπιστούµε όπως 
της αξίζει... Γιατί «...θέλει αρετή και τόλµη η Ελευθερία 
»  όπως προείπε ο ποιητής µας Ανδρέας Κάλβος. 

Χρόνια πολλά σε όλους και µε το κεφάλι ψηλά αλλά και 
το φρόνηµα υψηλότερο ας αναλογιστούµε ο καθένας τις 
ευθύνες του κι ας παλέψουµε µε οµόνοια και σύµπνοια.

Ο ∆ήµαρχος ∆ωρίδος
Γεώργιος Καπεντζώνης
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Από αριστερά προς τα δεξιά: Κα Φρίτα Χαλκιά,
Κα Κατίνα Μάθιους, Π. Κων. Μάθιους (Αποστο-
λόπουλος), Ιατρός Βασίλειος Μάθιους, Ιατρός
Νικόλαος Χαλκιάς, Πρεσβυτέρα Άννα Μάθιους

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ
Συνέχεια από τη σελ. 1

Τα 48 χρόνια της ζωής του τα πέρασε µε έργα 
φιλανθρωπίας και µε αγώνες για τη στήριξη της 
Ορθοδοξίας. Πωλεί ολόκληρη την περιουσία του για 
να κτίσει στην Καισάρεια τη ‘’Βασιλειάδα’’, ένα 
µεγάλο Νοσσοκοµείο. Εκεί ανακουφίζει τους δυστυ-
χείς, τους ανάπηρους, τους γέροντες και τους πεινα-
σµένους. Το έργο του όµως δεν περιορίζεται έως εδώ. 
Αγωνίζεται µε τα συγγράµµατά του που αφορούν τα 
δόγµατα της Ορθοδοξίας, παρακινεί τους νέους να 
µελετούν τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς και 
συµβουλεύει τους χριστιανούς να περνούν ενάρετη 
ζωή και να µην πιστεύουν στις διάφορες αιρέσεις, 
Τακτοποιεί διάφορα εκκλησιαστικά ζητήµατα, κηρύτ-
τει συχνά από τον άµβωνα το θείο λόγο και προσπαθεί 
να συµβιβάσει το αρχαίο Ελληνικό πνεύµα µε το 
Χριστιανισµό. Γράφει τη Θεία Λειτουργία και στέκεται 
ακλόνητος µπροστά στους ισχυρούς, αληθινός και 
µεγάλος ήρωας.

Το 372 µ.Χ. ο αυτοκράτορας Ονάλης στέλνει στο 
Βασίλειο τον ύπαρχο Μοδέστο για να τον πείσει να 
παραδεχτεί την αίρεση του Αρείου. Ο Ιεράρχης όµως 
αρνείται και τότε ο Μοδέστος τον απειλεί µε δήµευση 
της περιουσίας, µε εξορία, µε βασανιστήρια,ακόµα και 
µε θάνατο. Αλλά ο Βασίλειος ήρεµα του απαντά : <<
Βρίσε µε Μοδέστε, απείλησε µε, κάνε µε ότι θέλεις. 
Αλλά να µάθει ο αυτοκράτορας ότι δεν θα µε αναγκά-
σει να συµµαχήσωµε την ασέβεια>>. Αυτή τη θαρρα-
λέα απάντηση εθαύµασε και ο ίδιος ο Ονάλης και 
άφησε ήσυχο τον ιερό αυτόν άνδρα.

2) Ο Χριστιανισµός έχει να επιδείξει όµως και έναν 
άλλο Ιεράρχη ισάξιο µε το Μέγα Βασίλειο. Αυτός είναι 
ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο Γρηγόριος έλαβε από την 
ευσεβή και ενάρετη µητέρα του, τη Νόννα,αρίστη 
χριστιανική αγωγή. Ύστερα σπούδασε στην Καισά-
ρεια της Καππαδοκείας, στην Αλεξάνδρεια και στην 
Αθήνα. Αγαπούσε αφάνταστα τα θέλγητρα της 
φύσεως και προτιµούσε τη ζωή των µοναστηριών. 
Αλλά όταν το 379 µ.Χ. οι Αρειανοί είχαν επικρατήσει 
στην Κωνσταντινούπολη και κλόνιζαν συθέµελα τα

δόγµατα της Ορθοδοξίας, ο Γρηγόριος δέχεται το 
κάλεσµα των ενάρετων χριστιανών για να αναλάβει 
τον µεγάλο αγώνα. Έρχεται στην Κων/λη και αρχίζει 
την πάλη εναντίον των Αρειανών. Ο Ιεράρχης γνωρίζει 
να αγωνίζεται µε απαράµιλλη δεξιότητα και ευστρο-
φία. Τα όπλα του είναι γερά και ακαταµάχητα. Είναι 
αυτά η υπέροχη ευγλωττία του, η βαθιά γνώση της 
Αγίας Γραφής και των Ελλήνων φιλοσόφων, η ποιητική 
του φαντασία και η άξια του ζωή. Το σπίτι όπου 
κηρύττει, γεµίζει από ακροατές, γίνεται ναός της 
Αναστασίας, δηλαδή της Αναστάσεως της πίστεως. Οι 
χριστιανοί στρέφονται σ’ αυτόν και τον ονοµάζουν 
πατέρα της Ορθοδοξίας. Το κήρυγµα του απλώνεται 
και βαθαίνει και η θρησκευτική ζωή της πρωτεύουσας 
αλλάζει ριζική όψη. Οι αιρετικοί θορυβούνται και 
προσπαθούν να τον δολοφονήσουν τη νύχτα του 
Πάσχα στις 27 Απριλίου 379 µ.Χ. Ο Ιεράρχης όµως 
ατρόµητος και θαρραλέος συνεχίζει τον αγώνα του 
και τώρα και αργότερα ότνα θα γίνει Αρχιεπίσκοπος 
Κωνσταντινουπόλεως. Από τους πολλούς λόγους του 
οι πέντε χαρακτηρίζονται ως άριστοι θεολογικοί λόγοι 
και γί αυτό του δίνουν το επώνυµο του Θεολόγου. Σε 
όλους τους λόγους του, στα ιστορικά και θεολογικά 
ποιήµατά του και στις πολλές επιστολές του φανερώ-
νεται η µεγάλη µόρφωση, η αµέριστη αγάπη του, η 
πατρική επιείκια και το ηθικό µεγαλείο της ψυχής του.

3)  Όµως και ο τρίτος Ιεράρχης, ο Ιωάννης ο Χρυσό-
στοµος αναδείχθηκε ένας από τους µέγαλουςπατέρες 
της Εκκλησίας. Η ενάρετη αγωγή που πήρε από τη 
µητέρα του Ανθούσα, οι πολύχρονες σπουδές του 
κοντά σε σοφιστές, επισκόπους και φιλοσόφους και η 
βαθιά µελέτη της Αγίας Γραφής και των αρχαίων φιλο-
σόφων, τον ανέδειξαν τέλειο ερµηνευτή της Αγίας 
Γραφής και απαράµιλλο οµιλητή. Η καλλιέπεια και η 
ωραιολογία των εκφράσεών του και η τροµερή ευχέ-
ρεια που είχε στις οµιλίες του τού έδωσαν το επώνυµο 
του Χρυσοστόµου.
Ο Ιωάννης ο Χρυσόστοµος εκήρυξε τη γνήσια 
χριστιανική αγάπη, την αγαθοεργία και την ηθική 
ζωή. Στα συγγράµµατα και στους λόγους του θέλει 
την Εκκλησία να κινείται και να δρα κοινωνικά, γιατί 
όπως ο ίδιος υποστηρίζει, η νεκρή πίστη και ο άκαρ-

πος βίος δεν φέρνουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Ο 
µεγάλος αυτός Ιεράρχης εκήρυξε µε τέτοια ρητορική 
τέχνη το θείο λόγο για δώδεκα χρόνια στην Αντιόχεια 
σαν πρεσβύτερος και για έξι χρόνια στην Κων/λη σαν 
Πατριάρχης. Τα κηρύγµατα τα παρακολουθούσαν 
άπειρα πλήθη λαού χωρίς να λείπουν από αυτά ούτε 
οι Ιουδαίοι, ούτε κι οι Εθνικοί. ∆εν υπήρξε αρετή ή 
κακία, αδικία ή κακή διαγωγή, ειδωλολατρική συνή-
θεια ή πρόληψη, έκλυτη ζωή ή πολυτέλεια, που να µη 
χρησίµευσε σαν αντικείµενο των λόγων του σοφού και 
µελίρρητου Ιεράρχη. Όλοι οι λόγοι του χαρακτηρίζο-
νται από θαυµαστές παροµοιώσεις και ωραίες εικόνες. 
Φανερώνουν τη βαθιά γνώση του ανθρώπινου βίου, 
τις αθάνατες ανθρωπιστικές ιδέες και τις σοφές 
υποθήκες. Φωτίζουν το δρόµο µέσα στον οποίο µπορεί 
να πορευθεί ο αληθινός χριστιανός και άνθρωπος. Οι 
λόγοι του Χρυσοστόµου χρησιµεύουν σαν βάση της 
θεολογικής επιστήµης και της χριστιανικης διδασκα-
λίας και είναι ακριβώς αυτοί πατέρες της Εκκλησίας. 
Η ενάρετη αγωγή που πήρε από τη µητέρα του Ανθού-
σα, οι πολύχρονες σπουδές του κοντά σε σοφιστές, 
επισκόπους και φιλοσόφους και η βαθιά µελέτη της 
Αγίας Γραφής και των αρχαίων φιλοσόφων, τον 
ανέδειξαν τέλειο ερµηνευτή της Αγίας Γραφής και 
απαράµιλλο οµιλητή. Η καλλιέπεια και η ωραιολογία 
των εκφράσεών του και η τροµερή ευχέρεια που είχε 
στις οµιλίες του τού έδωσαν το επώνυµο του Χρυσο-
στόµου.
Ο Ιωάννης ο Χρυσόστοµος εκήρυξε τη γνήσια 
χριστιανική αγάπη, την αγαθοεργία και την ηθική 
ζωή. Στα συγγράµµατα και στους λόγους του θέλει 
την Εκκλησία να κινείται και να δρα κοινωνικά, γιατί 
όπως ο ίδιος υποστηρίζει, η νεκρή πίστη και ο άκαρ-
πος βίος δεν φέρνουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Ο 
µεγάλος αυτός Ιεράρχης εκήρυξε µε τέτοια ρητορική 
τέχνη το θείο λόγο για δώδεκα χρόνια στην Αντιόχεια 
σαν πρεσβύτερος και για έξι χρόνια στην Κων/λη σαν 
Πατριάρχης. Τα κηρύγµατα τα παρακολουθούσαν 
άπειρα πλήθη λαού χωρίς να λείπουν από αυτά ούτε 
οι Ιουδαίοι, ούτε κι οι Εθνικοί. ∆εν υπήρξε αρετή ή 
κακία, αδικία ή κακή διαγωγή, ειδωλολατρική συνή-
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συλλόγου Κερα-

σιωτών Δωρίδος εκφράζουν τα θερμά τους 
συγχαρητήρια τόσο προς τους άξιους  και 
δυναμικούς συγχωριανούς μας ΘΕΟΧΑΡΗ 
ΘΕΟΧΑΡΗ ο οποίος ήταν υποψήφιος βου-
λευτής  με το «ΠΟΤΑΜΙ» με το οποίο και εξελέ-
γει και ΧΑΛΙΟΡΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ, υποψήφιο 
βουλευτή με την «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» όσο 
και στον εκλεγέντα με τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτή 
του νομού μας ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑ 
στις Εθνικές Εκλογές της 26ης Ιανουαρίου 
2015
Τους ευχόμαστε να είναι πάντα υγιείς, άξιοι 
και δυνατοί και να προσφέρουν τις υπηρε-
σίες τους προς την πατρίδα μας, που αγω-
νίζεται για την έξοδο της από την πενία και 
το ψυχικό άλγος. 
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Ποιος είναι ο νέος
Βουλευτής Φωκίδας

Ο γιατρός Ηλίας Κω-
στοπαναγιώτου του 
ΣΥΡΙΖ Α κέρδισε την
μονοεδρική στη Φωκίδα
Γεννήθηκε στο Λιδωρίκι 

το 1944. Εκεί τελείωσε το
Γυμνάσιο.
Το 1972 τελείωσε τις 

σπουδές του στην Ιατρι-
κή Σχολή Αθηνών. Απέ-
κτησε την ειδικότητα της

Γενικής Χειρουργικής το 1979.
Εκπόνησε Διδακτορική Διατριβή στην ιατρική 

Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1985 και 
το 1992 μετεκπαιδεύτηκε για ένα εξάμηνο στο 
Πίτσμπουργκ της Αμερικής, στη χειρουργική του 
ήπατος. Υπηρέτησε στο Νοσοκομείο Άμφισσας 
ως Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής για 15 
μήνες.

Το 1985 εντάχθηκε στο ΕΣΥ ως Επιμελητής 
στην Ά  χειρουργική κλινική του Γενικού Κρατι-
κού Νοσοκομείου Αθηνών, της οποίας διετέλεσε 
Διευθυντής για 8 χρόνια μέχρι την αφυπηρέτησή 
του το 2011.

Μέχρι σήμερα εργάζεται ως ελεύθερος επαγ-
γελματίας χειρουργός στην Αθήνα.

Ο Κώστας Χαλιορής
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 

1979 με καταγωγή από την 
Κερασιά και το Καστράκι 
Δωρίδας. Ζει στην Αθήνα 
όπου διατηρεί επιχείρηση. 
Οι σπουδές του είναι συνυ-
φασμένες με τις απαιτήσεις 
της επιχείρησης του. Είναι 
πτυχιούχος του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου,

τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Οργανισμών και διπλωματού-

χος Μηχανολόγος Μηχανικός τμήμα βιομηχανι-
κών εγκαταστάσεων και βιομηχανικής παραγω-
γής.

Είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας με ουσιαστι-
κή ενασχόληση στα κοινά.

Χάρης Θεοχάρης
Ένας νέος επιφανής άνδρας του τόπου 
μας και της Ορεινής Δωρίδας κοσμεί το 

αξίωμα του βουλευτή.
Στις κρίσιμες εθνικές εκλογές του περασμένου 

Γενάρη, η χώρα μας πέρασε σ’ ένα νέο σταυροδρόμι, 
με αλλαγή κυβέρνησης, αλλά και πολλά νέα πρόσω-
πα. Σ’ αυτά τα πρόσωπα συγκαταλέγεται και ο άξιος 
συγχωριανός μας, ο σπουδαίος επιστήμονας και επι-
φανής άνδρας Χάρης Θεοχάρης. Ο Χάρης, συνεχίζο-
ντας την παράδοση του χωριού μας να αναδεικνύει 
από τα σπλάχνα του μεγάλους επιστήμονες, δασκά-
λους και καθηγητές, κατακτά πλέον επάξια και την 
ιδιότητα του βουλευτή, μέσα από ένα νέο πολιτικό 
κόμμα, «Το Ποτάμι», αλλά και στην πιο κρίσιμη ίσως 
περίοδο της πολιτικής ιστορίας της πατρίδας μας.  

Γόνος μίας σπουδαίας 
οικογένειας του χωριού 
μας, από μικρό κιόλας 
παιδί διακρίνεται για 
την έφεσή του στα 
γράμματα και το πάθος 
του για μελέτη και 
πρόοδο, επιλέγοντας 
να αφοσιωθεί στον 
τομέα των οικονομικών 
σπουδών, της καινοτο-

μίας και της τεχνολογίας, αναζητώντας έτσι νέες 
διεξόδους και επιλογές στις υψηλές προσδοκίες του. 
Μετά την ολοκλήρωση των πανεπιστημιακών του 
σπουδών, πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές 
στο φημισμένο Imperial College of Science 
Technology and Medicine του Λονδίνου, με έμφαση 
στην τεχνολογία λογισμικού, αλλά και στον σχεδια-
σμό, ανάλυση και προγραμματισμό.

Στο μονοπάτι της επαγγελματικής
σταδιοδρομίας και καταξίωσης

Η συνέχεια για τον ανήσυχο και φιλόδοξο Χάρη 
είναι το ξετύλιγμα μίας επίπονης, σκληρής και παρα-
γωγικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας, που αντα-
νακλά το πεπρωμένο ενός ανθρώπου προορισμέ-
νου να φτάσει σε ψηλές κορφές του κοινωνικού και 
επαγγελματικού βίου.

Ο Χάρης Θεοχάρης, ξεκινώντας αρχικά από το 
χώρο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και δράσης, 
διακρίνεται για το ήθος του, τα σπάνια προσόντα του 
και δοκιμάζεται σε θέσεις ευθύνης, με εντυπωσιακά 
αποτελέσματα. Γρήγορα καταξιώνεται ως υψηλό-
βαθμο στέλεχος μεγάλων επιχειρήσεων και αποκτά 
νευραλγικές θέσεις σε νεοσύστατες εταιρίες καινοτο-
μίας (start-up). Ως Διευθυντής Μηχανογράφησης της 
εταιρίας «Ασπίς Πρόνοια» ασχολείται με διαχείριση 
συμβολαίων και προμηθειών, βελτιστοποίηση διαδι-
κασιών και επιλεγμένη εισαγωγή εξωτερικών αναθέ-
σεων (outsourcing), ενώ παράλληλα καταγράφει 
σπουδαίες επιδόσεις στον σχεδιασμό, ανάλυση και 
προγραμματισμό. 

Η φήμη του απλώνεται γοργά σε όλο το φάσμα της 
εγχώριας και διεθνούς επιχειρηματικότητας, με απο-
κορύφωμα να ξεδιπλώσει τις ικανότητές του από τη 
θέση του αντιπροέδρου στην πασίγνωστη Lehman 
Brothers, ηγούμενος της ευρωπαϊκής ομάδας 
πληροφορικής μετοχικών παραγώγων της εταιρίας. 
Η λαμπρή αυτή πορεία του γίνεται αντιληπτή και 
από έμπειρους παράγοντες της πολιτικής ζωής, 
αλλά και της κρατικής οικονομικής λειτουργίας, που 
ορθά εκτιμούν ότι πρέπει να αξιοποιήσουν έναν 
άνθρωπο των προδιαγραφών του συμπατριώτη μας 
προκειμένου να εισαγάγουν ουσιαστικές τομές και 
μεταρρυθμίσεις.

Αρχικά, ο Χάρης διατελεί ως σύμβουλος του 
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, 
ασχολούμενος με την παρακολούθηση δράσεων για 
την υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος 
δημοσιονομικής στρατηγικής, ενώ στη συνέχεια, 
από το Νοέμβριο του 2009, υπηρετεί ως σύμβουλος 
του τότε Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστη-
μάτων, Διομήδη Σπινέλλη, εκπονώντας μία σειρά 
σημαντικών έργων, όπως την Ενιαία Αρχή Πληρω-
μής και την Απογραφή Αμειβομένων Δημοσίου.
Αποφασιστικός μπροστά στη μεγάλη πρόκληση

Ωστόσο, η οριακή στιγμή για τον αγαπητό και 
σπουδαίο φίλο, συγγενή και συμπατριώτη μας είναι 
όταν αποδέχεται την πρόταση του πρ. Υπουργού 
Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα να καταλάβει τη 
θέση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με

αυξημένες αρμοδιότητες και ευθύνες, θέση που είχε 
δημιουργηθεί κατ’ απαίτηση της γνωστής και περι-
βόητης Τρόικα, με θητεία ζωής, που ξεπερνούσε το 
βίο οποιασδήποτε κυβέρνησης.

Ο Χάρης μπροστά στην μεγάλη αυτή πρόκληση, 
όχι μόνο  δεν δειλιάζει, αλλά δείχνει αποφασιστικός 
και αγέρωχος, γνωρίζοντας ότι πρέπει να επιτελέσει 
ένα δύσκολο, αλλά και τραγικό ρόλο, λειτουργώντας 
και ως καθαρτήριο των αιμοσταγών οικονομικών 
μέτρων της κυβέρνησης και της τρόικα, που συνε-
χώς απαιτούν νέες θυσίες των μικρομεσαίων και 
μεσαίων στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας.

Μολονότι, η δημοφιλία της τότε κυβέρνησης βαίνει 
μειούμενη εξαιτίας των επώδυνων μέτρων, η δημο-
φιλία του Χάρη, αντίθετα, ακολουθεί αυξητική 
πορεία, καθώς γίνεται ολοένα αντιληπτή από τον 
κόσμο η ευθυκρισία του, η σεμνότητα, το ήθος του, η 
επιστημονική του επάρκεια, αλλά και η ανθρωπιά 
του, με την  αξέχαστη εκείνη φράση του, μέσω της 
τηλεόρασης, ενώπιον των ελλήνων πολιτών, ότι «κι 
εγώ έχω οφειλές και έχω σοβαρό πρόβλημα να 
πληρώσω, αλλά πρέπει όλοι μας να προσπαθήσου-
με και να βάλουμε πάνω απ’ όλα το συμφέρον της 
χώρας μας».  

Κατά την κρίση μας, η παρουσία και η δράση του 
Χάρη από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων έδωσε το φιλί της ζωής στο οικονομικό 
επιτελείο της κυβέρνησης, που δεν θα μπορούσε ν’ 
αντέξει χρονικά με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο μία 
σκληρή και άτεγκτη οικονομική πολιτική.

Η κάθοδος στο πολιτικό στίβο
Ο Χάρης θεοχάρης, έχοντας ήδη κερδίσει επάξια 

την επαγγελματική και κοινωνική αναγνώριση, αλλά 
και την καταξίωση ως ένας υπεύθυνος, σεμνός και 
παραγωγικός άνθρωπος, δεν αφήνει ασυγκίνητους 
τους πολιτικούς κύκλους, που ενόψει των νέων 
συνθηκών, επιχειρούν να ανανεώσουν το έμψυχο 
δυναμικό τους. Ο συμπατριώτης μας, για μία ακόμη 
φορά, δεν φοβάται τη μεγάλη πρόκληση και αψηφώ-
ντας τους κινδύνους που ελλοχεύουν για όσους 
κινούνται εκτός του πάγιου πολιτικού συστήματος, 
παίρνει την απόφαση να δοκιμαστεί ως υποψήφιος 
βουλευτής Β’ Αθήνας μέσα από τη λίστα ενός νέου 
Κόμματος «Το Ποτάμι», που φιλοδοξεί να εξασφαλί-
σει την είσοδό του στο ελληνικό Κοινοβούλιο και να 
διαδραματίσει έναν ουσιαστικό ρόλο στα πολιτικά 
δρώμενα της χώρας μας.

Ο συμπατριώτης 
μας εκλέγεται πανη-
γυρικά βουλευτής 
μέσα από τους 
κόλπους αυτού του 
νέου Κόμματος, δια-
γράφοντας το 
ξεκίνημα μίας νέας 
πορείας, με ελπίδες, 
δεσμεύσεις, προο-

πτικές, ευθύνες και προσπάθειες για πλεύση σε μία 
άλλη κατεύθυνση. Όπως ο ίδιος έχει δηλώσει 
επανειλημμένα, θέλει να αγωνιστεί για μία Βουλή, 
που θα αντιληφθεί τον ύψιστο ρόλο της και μέσα 
από διαδικασίες ήθους και δημοκρατίας θα υπηρε-
τήσει τα συμφέροντα και δικαιώματα του πολίτη και 
της κοινωνίας, για ένα πολιτικό σύστημα που θα 
στέρξει τους αδύναμους και τις κοινωνικές ομάδες, 
δίνοντας νέα ώθηση στην ανάπτυξη και παραγωγική 
διαδικασία, αλλά και στις νέες τομές της επιστήμης 
και της τεχνολογίας, για μία υπεύθυνη διακυβέρνη-
ση, με υγιείς πολιτικές δυνάμεις, που θα αγωνιστεί 
συνειδητά για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και 
την αναβάθμιση της ζωής της σε όλα τα επίπεδα.    

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κερασιω-
τών, όπου έχει τιμήσει με την παρουσία του  ο διακε-
κριμένος συμπατριώτης μας, αποτυπώνοντας την 
πεποίθηση όλων των συγχωριανών μας, εκφράζει 
τη βεβαιότητα ότι ο Χάρης θα τιμήσει την πολυσήμα-
ντη ιδιότητα του βουλευτή και θα εξακολουθήσει να 
κάνει αυτό που πάντα τόσο άριστα και με επιτυχία 
κάνει, δηλαδή να είναι χρήσιμος, παραγωγικός, 
αποτελεσματικός και να μας κάνει υπερήφανους 
που είναι άνθρωπος του τόπου μας. 

Ευχόμαστε ολόψυχα ο επίλογος αυτού του άρθρου 
να είναι η απαρχή μίας νέας πετυχημένης και 
λαμπρής πολιτικής σταδιοδρομίας για τον Χάρη 
θεοχάρη και να πλαισιώνουν τα κόμματα άνθρωποι 
σαν τον ίδιο ώστε και η πολιτική ζωή της πατρίδας 
μας να αποκτήσει νόημα και ουσία.   

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Κερασιωτών



Σελ. 4 «Η ΚΕΡΑΣΙΑ»

● Στις 28 Ιανουαρίου 2015 απεβίωσε και την 
επομένη κηδεύτηκε στο Καστράκι Φωκίδας ο 
Δημήτριος Χάρος του Αναστασίου (Περίσσιος). Η 
νεκρώσιμη ακολουθία εψάλη στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Γεωργίου και η ταφή έγινε στο νεκροταφείο του 
χωριού δίπλα στην αγαπημένη του σύζυγο Κων/να 
και τους σεβαστούς του γονείς Αναστάσιο και 
Βασιλική.

Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την τελετή της 
κηδείας του και τον συνόδευσε στην τελευταία του 
κατοικία. Ευτύχησε να καμαρώσει 7 παιδιά και 18 
εγγόνια. Ήταν αγαπητός σε πολύ κόσμο πολύ 
περισσότερο βέβαια στα παιδιά του, εγγόνια του, 
αδελφές του και ανήψια. Ας είναι ελαφρύ το χώμα 
που τον σκέπασε. Αιωνία του η μνήμη.

● Στις 15 Φεβρουαρίου 2015 απεβίωσε στο 
Καστράκι Φωκίδας ο Μπάμπος Κωνσταντίνος του 
Γεωργίου και κηδεύτηκε την επομένη στο 
νεκροταφείο Καστρακίου.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εκφράζει τα συλλυ-
πητήρια του σε όλους τους οικείους τους.

Καραδήμα Νικολέτα...........................................................50,00 I
Πίτσιου ∆έσποινα..................................................................20,00 I
Ελευθερόπουλος Γεώργιος............................................20,00 I
Παπαντωνίου Αντώνιος..................................................20,00 I
∆ασκαλοπούλου Κική-Νίνα.........................................50,00 I
Μακρής  Στέλιος......................................................................50,00 I
Χούσος  Κων/νος.....................................................................20,00 I
Αντωνόπουλος  Στέλιος....................................................60,00 I
Μπόγρης  Γεώργιος...............................................................10,00 I
Γρηγορόπουλος  Αθανάσιος.........................................10,00 I
Μακρής ∆ημήτριος................................................................40,00 I
Σκουρή Κούλα εις μνήμην του συζύγου της
Κωνσταντίνου...........................................................................20,00 I
Ευαγγελόπουλος  Σπύρος...............................................50,00 I
Μπουλουγούρη Νάνσυ......................................................15,00 I
Μακρής Παναγιώτης...........................................................30,00 I
Μακρή Κωνσταντίνα..........................................................50,00 I
Μεντεσίδου Βασιλική........................................................50,00 I
Αλεξόπουλος Βασίλειος..................................................50,00 I
Γκάνος Γεώργιος (κάτοικος Αμερικής)..............100,00 I
Μιχάλης και Ιωάννα Γρυπάρη.....................................15,00 I
Γρυπάρη Ειρήνη του Μιχαήλ.......................................15,00 I
Παπαντωνίου Αντώνιος  εις μνήμην του βαπτιστι-
κού του Ιωάννη Χάρη......................................................100,00 I
Χάρη Λαμπρινή εις μνήμην του αδελφού της Ιωάννη 
Χάρη..............................................................................................150,00 I
Ιερέας Κων/νος Αποστολόπουλος (κάτοικος Αμερι-
κής)....................................................................................................100,00 $ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΗΣ ΤΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Την 21/3/2015 απεβίω-
σε στην Αθήνα όπου 
διέµενε ο Ιωάννης 
Χάρης, υιός του Αθανα-
σίου Χάρου και της 
Μαρίας, 62 ετών. Η 
νεκρώσιµη ακολουθία 
έγινε την 23/3/2015, στον
Ιερό Ναό του Αγίου 
Γεωργίου Κερασιάς, 
ενώπιον της αδελφής 
του Λαµπρινής, των

στενών συγγενών, των φίλων και συµπατριωτών, η 
δε ταφή του έγινε την ίδια ηµέρα στο Νεκροτα-
φείο του Αγίου Αθανασίου Κερασιάς.

Ο Ιωάννης έτυχε εξαιρετικής φροντίδας από 
όλα τα µέλη της οικογενείας και ως µικρό παιδί 
ήταν πάντοτε χαρούµενος, τόσο µέσα στην οικο-
γένεια, όσο και όταν βρισκόταν εκτός της οικίας 
του και έπαιζε µε τους φίλους του.

Κάποια στιγµή ήλθε η ώρα να µάθει και κάποια 
γράµµατα. Σύντοµα η οικογένεια του τον έγραψε 
στο κοντινό προς την οικία του σχολείο και εκεί ο 
Γιάννης άρχισε να παρακολουθεί κανονικά τα 
µαθήµατά του σχολείου του. Στο σχολείο αυτό ο 
Γιάννης υπήρξε ένας πολύ καλός µαθήτης και 
επρώτευσε από την πρώτη µέχρι την τελευταία 
τάξη. Στη συνέχεια εφοίτησε στο Γυµνάσιο από 
το οποίο αποφοίτησε µε άριστη διαγωγή και µε 
βαθµολογία αρίστη.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΝΕΩΝ
Η Ελεάννα Κυριακοτζίδη εισήχθη στο Πανεπιστήμιο 
Ηρακλείου Κρήτης στο τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογί-
ας Υλικών.

Συγχαρητήρια στην εγγονή μας.
Ο παππούς Μιχάλης και Ιωάννα Γρυπάρη

Και απο την Κερασιά και και το Δ.Σ. ευχές για γονιμες και 
αποδοτικές σπουδές

Μετά την αποφοίτηση από το Γυµνάσιο αναζή-
τησε την εύρεση κάποιας εργασίας από την οποία 
θα εισέπραττε τα χρήµατα εκείνα που θα του 
ήταν αρκετά να ικανοποιεί τις ανάγκες διατρο-
φής, της ενδυµασίας και άλλων αναγκών της 
ζωής του. Με τη συνεχή αναζήτηση ο Γιάννης, 
σύντοµα βρήκε µια καλή και αποδοτική εργασία. 
Εργάσθηκε για αρκετά χρόνια ως δικαστικός 
επιµελητής µε ικανοποιητική απόδοση στο έργο 
του, µε υπακοή στους προισταµένους του και µε 
πλήρη ικανοποίηση από το µισθό που ελάµβανε. 
Ύστερα από όλα αυτά, ο Γιάννης άρχισε να 
σκέπτεται ότι θα ήταν καλά να δηµιουργήσει δική 
του οικογένεια, να αποκτήσει παιδιά και να τα 
βλέπει να παίζουν και να τραγουδούν µέσα στο 
σπίτι του. Και σκεπτόµενος ότι θα πρέπει γρήγο-
ρα να γίνει πατέρας και η γυναίκα του µητέρα και 
επάνω σε όλη αυτή τη σκέψη του, µια απότοµη και 
σουφλερή ασθένεια τον τράνταξε, τον αδυνάτισε, 
τον γονάτισε και του αφήρεσε τη ζωή του. Οι δικοί 
του άνθρωποι τον έκλαψαν, οι φίλοι και οι συµπα-
τριώτες τον αγκάλιασαν και ο Ύψιστος Θεός τον 
παρέδωσε στην αγκαλιά των αγγέλων.

Και εµείς οι επιζώντες Γιάννη, όσο θα υπάρχου-
µε ποτέ δεν θα σε λησµονήσουµε. Όσο θα υπάρ-
χουµε θα θυµόµαστε την καλοσύνη σου, τους 
καλούς σου τρόπους, την άριστη συµπεριφορά 
σου, τον πλούσιο σεβασµό σου προς κάθε άνθρω-
πο, την εντιµότητα σου και την ευσυνειδησία σου.

Με αυτά τα λίγα λόγια και τα θερµά µας συλλυ-
πητήρια στους στενούς σου συγγενείς, στους 
φίλους σου και όλους τους συµπατριώτες σου, σε 
αποχαιρετούµε και σου απευθύνουµε τον γεµάτο 
από δάκρυα χαιρετισµό µας.

Αιωνία σου η µνήµη.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ
Συνέχεια από τη σελ. 1

θεια ή πρόληψη, έκλυτη ζωή ή πολυτέλεια, που να µη 
χρησίµευσε σαν αντικείµενο των λόγων του σοφού και 
µελίρρητου Ιεράρχη. Όλοι οι λόγοι του χαρακτηρίζο-
νται από θαυµαστές παροµοιώσεις και ωραίες εικόνες. 
Φανερώνουν τη βαθιά γνώση του ανθρώπινου βίου, 
τις αθάνατες ανθρωπιστικές ιδέες και τις σοφές 
υποθήκες. Φωτίζουν το δρόµο µέσα στον οποίο µπορεί 
να πορευθεί ο αληθινός χριστιανός και άνθρωπος. Οι 
λόγοι του Χρυσοστόµου χρησιµεύουν σαν βάση της 
θεολογικής επιστήµης και της χριστιανικης διδασκα-
λίας και είναι ακριβώς αυτοί που ύψωσαν το Χρυσό-
στοµο και τον ανέδειξαν σαν έναν από τους µεγαλύτε-
ρους ρήτορες των αιώνων. Βλέπουµε λοιπόν ότι οι 
τρεις Ιεράρχες προέβησαν σε µακρούς και πολλούς 
αγώνες για να καταπολεµήσουν τις σφαλερές ιδέες 
που ξεπήδησαν από τις διάφορες αιρέσεις. Έτσι καθά-
ρισαν τη χριστιανική διδασκαλία, ξανάφεραν στην 
Εκκλησία την ηρεµία, την οµόνοια και την παλιά 
λαµπρότητα που είχε στην εποχή των αποστόλων και 
προστάτευσαν τη χριστιανική πίστη από τους αλλό-
φυλους. Καλλιέργησαν τα ελληνικά γράµµατα µε τη 
συγγραφή πολλών και απίστων συγγραµµάτων, 
συµβούλεψαν τους νέους, για την εξήγηση της Αγίας 
Γραφής, να µελετούν τα αρχαία ελληνικά συγγράµµα-
τα. Αυτός είναι πλέον ο λόγος, ώστε οι τρεις Ιεράρχες 
να θεωρούνται προστάτες των γραµµάτων.

Οι τρεις Ιεράρχες δεν υπήρξαν µόνο οι ασάλευτοι 
πύργοι της εκκλησίας, αλλά και οι στυλοβάτες του 
Έθνους. Αυτοί πιο πολύ από κάθε άλλον, υποστήριξαν 
τον ελληνισµό στην εποχή που αναµορφώνοταν η 
Βυζαντινή Ελληνική Αυτοκρατορία στην Ανατολή. 
Αυτοί προσπάθησαν να προσηλυτίσουν τους βαρβά-
ρους που εξελληνίσθηκαν, όπως τους Ούννους, 
Οστρογότθους και άλλους. Αυτοί τόνωσαν την εθνική 
συνείδηση µε την ελληνική γλώσσα, τις ιδέες, τη σοφία 
και τα συναισθήµατά τους.

 Οι τρεις Ιεράρχες ήταν απλοί και ταπεινοί. Φορού-
σαν φτωχά ενδύµατα και έτρωγαν λιτή τροφή. Πούλη-
σαν τις περιουσίες τους για να ανακουφίσουν τους 
φτωχούς και τους αρρώστους. Με τα εισοδήµατα των 
εκκλησιών και τους εράνους που έκαναν, έκτισαν 
νοσοκοµεία, άσυλα ανιάτων, γηροκοµεία και σχολεία. 
Ποτέ δεν κουράστηκαν να βοηθούν, να παρηγορούν, 
να διδάσκουν και να ανακουφίζουν. Αλλά και ποτέ δεν 
κολάκευσαν τους αυτοκράτορες, τους αυλικούς και

τους ισχυρούς της ηµέρας. Αντίθετα κατηγόρησαν 
κάθε σπατάλη τους, κάθε πολυτέλεια και κάθε ακολα-
σία τους, µε αποτέλεσµα πολλές φορές να βασανι-
σθούν, ακόµη και να εξοριστούν. Η ζωή τους ήταν ένας 
αδιάκοπος αγώνας κατά της κακίας, της αδικίας, του 
ψεύδους, της ακολασίας και της διαφθοράς. Η όλη 
δράση τους είχε πράγµατι χαρακτήρα θρησκευτικό, 
εθνικό,αναµορφωτικό και ανθρωπιστικό.

Η εορτή των Τριών Ιεραρχών στην εποχή της Τουρ-
κοκρατίας ήταν µια από τις µεγαλύτερες γιορτές του 
υπόδουλου Έθνους. Γι’ αυτό ακριβώς τη γιορτάζουµε 
µέχρι τώρα. Μακάρι και σήµερα η εορτή αυτή να έχει 
την ίδια λαµπρότητα και να εξακολουθεί να διατηρεί 
τη µεγαλοπρέπεια της στους αιώνες των αιώνων και 
να χρησιµεύει ως φάρος που θα φωτίζει τα βήµατα της 
ζωής µας. Όλα τα άλλα πράγµατα είναι αβέβαια, 
µάταια και εφήµερα. Μόνο η αρετή στερεώνεται σε 
βαθιές ρίζες και δεν µπορεί να µετακινηθεί ούτε να 
ανατραπεί.

Περίπου χίλια εξακόσια χρόνια πέρασαν από την 
εποχή των Τριών Ιεραρχών. Όµως η µνήµη τους διατη-
ρείται ζωντανή, φωτεινή και καθαρή και φυσικά θα 
διατηρείται πιστεύουµε στους αιώνες των αιώνων.

Η Εκκλησία, το Έθνος και η Παιδεία θα ευγνωµονούν 
στους αιώνες τις τρεις αυτές ιερές φυσιογνωµίες, τη 
θεία και αθάνατη αυτή Ιερή Τριάδα.        
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