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ΘΕΡΙΝΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΣΙΑ
Και φέτος στο χωριό μας από 10 μέχρι 20
Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν οι εξής
δραστηριότητες και εκδηλώσεις:
1. Στις 15 Αυγούστου θα τελεστεί στο εκκλησάκι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Θεία Λειτουργία. Παράκληση, να παραστούμε όλοι μαζί στην εκκλησία, για να τιμήσουμε την
ιερότητα της Μεγάλης Ημέρας.
2. Πανηγύρι στην πλατεία του χωριού
3. Αγώνες των νέων μας στην Πάδη, με την επίβλεψη
μελών του Δ.Σ.
4. Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής
5. Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής
6. Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι του Αϊ Γιάννη (29 Αυγούστου)
7. Πεζοπορικές εξορμήσεις
8. Πάρτι νεολαίας
9. Γιορτή πατάτας.
Σας περιμένουμε όλους

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
Κατά την 5η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στ. Ελλάδας, ου ραγµατο οιήθηκε στις 30 Μα ου 2012, συζητηθηκαν:
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση για την αραλαβή του Β΄Σταδίου
( λην Μ.Π.Ε.) της µελέτης µε τίτλο «Μελέτη α οχέτευσης και ε εξεργασίας λυµµάτων οικισµών εριοχής
Μόρνου Δ. Λιδορικίου».
Εισηγητής: Ο Προ στάµενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Φωκίδας κ. Α όστολος Φωτό ουλος.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της αράτασης ροθεσµίας της
µελέτης: «Μελέτη α οχέτευσης και ε εξεργασίας λυµµάτων οικισµών εριοχής Μόρνου Δ. Λιδορικίου».
Εισηγητής: Ο Προ στάµενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Φωκίδας κ. Α όστολος Φωτό ουλος.

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Αγαπητοί φίλοι
Μην ξεχνάτε να ενισχύετε
τον
Σύλλογο
και την εφημερίδα μας.
Μην
αφήσουμε
να
σβήσει αυτή η φωνή
της
Κερασιάς,
που
ενώνει όλους τους χωριανούς.
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TIMHTIKH ANΑΓΟΡΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΧΑΡΗ
ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ε ξεχωριστή τιμή και
ικανοποίηση, πολλοί
Κερασιώτες παραβρεθήκαμε, στις 6 Ιουνίου
2012, στη μεγάλη αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου
Αθηνών και παρακολουθήσαμε
την τιμητική αναγόρευση του
συγχωριανού μας Κώστα
Χάρη σε Διδάκτορα του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου
Αθηνών.
Η
τιμητική αυτή διάκριση απονεμήθηκε σε αναγνώριση του επιστημονικού έργου και της
σημαντικής προσφοράς του
στην ελληνική εκπαίδευση.
Τη διάκριση αυτή χαιρέτισαν με θερμά λόγια η Κοσμήτορας
της
Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου κ.
Αμαλία Μόζερ, ο Πρόεδρος
του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δ.Ε. κ. Αθαν. Τριλιανός, ο
οποίος ανέγνωσε και το σχετικό Ψήφισμα του Τμήματος
και της Συγκλήτου, καθώς επίσης ο Πρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας κ.
Κων. Μαλαφάντης.
Την προσωπικότητα, τη
σταδιοδρομία και την εκπαιδευτική προσφορά του τιμωμένου παρουσίασαν αναλυτικά
οι Καθηγητές του Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Μάνος και
Γεώργιος Δράκος. Ο Κώστας
Χάρης, στην ομιλία του, ανέπτυξε το θέμα Μέτρα που θα
συνέβαλαν στην ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού
έργου.
Παραθέτουμε τους κυριότερους σταθμούς της εκπαιδευτικής πορείας του Κώστα Χάρη,
στους οποίους αναφέρθηκαν
οι ομιλητές (χωρίς να παραλείψουν και το ξεκίνημα, που
ήταν το δημοτικό σχολείο της
Κερασιάς, και στη συνέχεια το
νυχτερινό γυμνάσιο, μετά τη
βιοποριστική εργασία της ημέρας):

Μ

– Τα πρώτα χρόνια, χρόνια
της Κατοχής, δάσκαλος στην
ορεινή Δωρίδα, όπου πήρε
μέρος και στην Εθνική Αντίσταση, από τις γραμμές των
οργανώσεων του ΕΑΜ.
– Tο 1951-52 μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 1952-55, με
υποτροφία του ΙΚΥ, στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου.
– Το 1956 διορίστηκε καθηγητής στην Παιδαγωγική Ακαδημία Τρίπολης και το 1962-65
υπηρέτησε ως διευθυντής στην
Παιδαγωγική Ακαδημία Λα-

μίας.
– Το 1965 εκλέχτηκε σύμβουλος του νεοσύστατου Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης,
των Γεωργίου ΠαπανδρέουΕυάγγελου
Παπανούτσου
(1964). Ορίστηκε πρόεδρος του
Τμήματος του Π.Ι. για την
Α/βάθμια εκπαίδευση και επόπτης των Παιδαγωγικών Ακαδημιών.
– Το 1967, με την κατάργηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου από την Απριλιανή
(Συνέχεια στη σελ. 4)

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΧΑΡΗ

«ΑΠΟ ΤΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΕΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ
Σελίδες από τη ζωή και την εκπαίδευση
στη διαδρομή του 20ού αιώνα»
Διατίθεται από τό Σύλλογο Κερασιωτών
Πληροφορίες από τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου
στο τηλέφωνο 210 3234288

Το αντίτιμο προσφέρεται
για την ενίσχυση του ταμείου του Συλλόγου

«Η ΚΕΡΑΣΙΑ»
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Ηλίας Παν. Χάρης

Θ Α Ν ΑΤ Ο Ι

Αθανασία Μακρή-Ιωαννίδη
Απεβίωσε στο Μαρούσι
όπου και διέμενε η Αθανασία
Μακρή-Ιωαννίδη του Αλεξίου
σε ηλικία 86 ετών.
Η Αθανασία γεννήθηκε στη
Κερασιά Φωκίδας το 1926 και
πέρασε τα παιδικά και εφηβικά
της χρόνια στο χωριό ανάμεσα
στην οικογένειά της. Το 1947
ακολούθησε τα μεγαλύτερα
αδέρφια της στην Αθήνα όπου
και γνώρισε τον Θεόδωρο Ιωαννίδη από το Μαρούσι με τον
οποίο και παντρεύτηκε .
Με τον Θεόδωρο απέκτησε δύο παιδιά - την Ελένη και τον
Γιώργο -τα οποία ανέθρεψε με τρυφερότητα και αγάπη μεταφέροντάς τους την αγάπη της για την ιδιαίτερη πατρίδα της. Δυστυχώς τα τελευταία 25 χρόνια λόγοι υγείας δεν της επέτρεπαν να
επισκέπτεται το χωριό γι αυτό και προσπαθούσε να διατηρεί ζωντανές τις αναμνήσεις της μέσα από την συνεχή επικοινωνία της με
φίλους και συγγενείς συγχωριανούς. Ήταν μία δυναμική, ικανή,
αξιόλογη και ταυτόχρονα τρυφερή αδερφή, μητέρα, γιαγιά και
θεία η οποία αφιέρωσε όλη τη ζωή της στην οικογένειά της.
Ο θάνατός της σκόρπισε τη θλίψη σε συγγενείς, φίλους και
γνωστούς, οι οποίοι ευχήθηκαν το καλό ταξίδι με ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
Το Δ.Σ. του συλλόγου εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια
στους οικείους της.

Aργύρης Βρανάς
Στην Αθήνα 28 Μαΐου
2012 μετά από άνισο αγώνα με
την επάρατο, έχασε τη μάχη της
ζωής ο Ανάργυρος (Αργύρης)

«Η ΚΕΡΑΣΙΑ»
ΤΡΙΜΗΝΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΕΡΑΣΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ
Ιδιοκτήτης
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΑΣΙΩΣΤΩΝ
ΔΩΡΙΔΑΣ
Αριστείδου 8 - 105 59 Αθήνα
Τηλ. 210 3234288
Fax: 210 3232504

Εκδότης-Διευθυντής
Βασίλειος Αλεξόπουλος
Κανδάνου 3 - 115 26 Αθήνα
Τηλ. 210 6927920

Συντάσσεται
από Τριμελή Επιτροπή
Βασίλειος Αλεξόπουλος
Στέλιος Αντωνόπουλος
Ιωάννης Γκάνος
Επιμέλεια Έκδοσης
Φώτης Βρέττας
E-mail: fotisvrettas@gmail.com

Φωτοστοιχειοθεσία
Σώτος Μάγγος
Ακαδήμου 17 - 104 36 Αθήνα
Τηλ./Fax: 210 5236330
E-mail: msotos@otenet.gr

Διον. Βρανάς σύζυγος της Γεωργίας Αναστ. Αδρασκέλα και
η νεκρώσιμος ακολουθία έγινε
την επομένη στον Ναό του
Αγίου Βασιλείου του νεκροταφείου Περιστερίου.
Ο εκλιπών υπήρξε ένας ξεχωριστός άνθρωπος, από τους
καλούς γαμπρούς της Κερασιάς την οποία αγάπησε, εργατικός,
ντόμπρος,
καλός
σύζυγος και οικογενειάρχης.
Άφησε πίσω την λατρευτή
του σύζυγο Γεωργία και τα
παιδιά του Διονύση και Τάσο
που ανέθρεψε με πολύ στοργή
και αγάπη.
Ο θάνατός του σκόρπισε τη
θλίψη σε συγγενείς, φίλους και
γνωστούς, οι οποίοι δύσκολα
θα τον ξεχάσουν γιατί πραγματικά υπήρξε ένας λεβέντης.
Το Δ.Σ. του συλλόγου εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους του.

Μ Η Ν Υ Μ Α
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΛΕΑΡΧ. ΠΕΡΓΑΝΤΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Εύχομαι καλή Ανάσταση,
καλό Πάσχα, υγεία,
προσωπική και οικογενειακή
ευτυχία σε όλους.

Έφυγε από κοντά μας, τον Απρίσχέση της επίγειας ζωής με τα ουλιο, ένας πανάξιος συγχωριανός μας,
ράνια.
μια φωτεινή προσωπικότητα, ο ευπαΈντονη ήταν η κλίση και το
τρίδης Ηλίας Παναγιώτου Χάρης.
πάθος του να γράφει άρθρα (μελέΣύμφωνα μέ έναν άγραφο αιώνιο
τες) για το Σύλλογο, το χωριό, τις
νόμο, «ό,τι έχει αρχή, στο χρόνο,
παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα
έχει και τέλος». Η κίνηση του χρόνου
και να συλλέγει φωτογραφικό
δεν τιθασεύεται, δέν κατανικάται.
υλικό.
Τό 1915 ήταν η αρχή και το 2012
Όλα τα άρθρα του, λογοτετο τέλος της επίγειας ζωής του αγαχνικά γραμμένα, εντυπωσιάζουν,
πημένου μας Ηλία.
συγκινούν και τέρπουν κάθε αναΗ ανάμνηση όμως γι αυτόν, η
γνώστη. Αποτελούν πλούσια «κοιμνήμη για τους επιφανείς και ακέραιους ανθρώπους
τάσματα» λαογραφικού υλικού, μύρα και ανθοδέσμη
δεν έχει τέλος, η θύμηση δεν τελειώνει.
για μας και τους επερχόμενους και καθιστούν τον
Δεκατεσσάρων ετών παιδί, ο Ηλίας Χάρης ξενιΗλία Χάρη πατριδοφύκακα της λαϊκής μας παράδοτεύθηκε, όπως και πολλά άλλα του χωριού μας παισης και πολιτισμού.
διά, για την Αθήνα, με όρεξη και ζωτικότητα, για να
Η ευγένεια του Ηλία Χάρη, η ηπιότητα-πραότητα,
επιλύσει το επαγγελματικό του πρόβλημα, να βοηθήη καλοσύνη και μετριοφροσύνη, η ηθική του ακτινοσει την πατρική του οικογένεια και να επιτύχει και άλβολία και λογικότητα, η δικαιοσύνη, διαλογικότητα και
λους σκοπούς και όνειρα.
η πειθώς και τόσες άλλες ζηλευτές αρετές που τον
Διψώντας για μάθηση και σπουδές, κατόρθωσε με
διέκριναν και τον κοσμούσαν, κληρονομιά των ευγεσκληρή δουλειά την ημέρα και βραδινές σπουδές, αννών γονέων του, τον έκαναν αγαπητό σε όλους τους
τιμετωπίζοντας με τόλμη και αγωνιστικότητα Οδυσκατοίκους και άξιο και αποτελεσματικό διαιτητή στην
σειακές δυσκολίες, να μορφωθεί και να αναδειχθεί
επίλυση κάθε δύσκολου προβλήματος στο χωριό ή σε
Μηχανολόγος-Τεχνολόγος, Ανώτερο στέλεχος της
περιπτώσεις διαπροσωπικών σχέσεων των κατοίκων,
Ελληνικής Εταιρείας Εναερίων Συγκοινωνιών (μετέιδιαίτερα κατά τα δύσκολα χρόνια της 10/ετίας του
1940.
πειτα Ολυμπιακή), Καθηγητής βραδινών Τεχνικών
Σχολών, καθώς και παράδειγμα και οδηγός των νέων
Πολύτιμη και αξιέπαινη ήταν η προσφορά τέτοιων
στη φιλεργία και την απόκτηση αρετών.
υπηρεσιών του για την ευτυχία των κατοίκων και την
αναμεταξύ τους συμφιλίωση, αγάπη και αλληλοβοήΠολύτιμη και άριστη ήταν η απόδοση στην Υπηρεσία του και η διδασκαλία του στις Τεχνικές Σχολές
θεια.
Ο Ηλίας Χάρης ήταν μια χαριτόβρυση προσωπιδωρεάν, πολλές φορές, κινούμενος από άμετρο αλτρουϊσμό και την επιθυμία να προσφέρει τις γνώσεις
κότητα. Γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος φεύγοντας για
και την εμπειρία του στα νέα και φτωχά παιδιά.
το στερνό του ταξίδι παίρνει μαζί του μόνο ό,τι ήταν
Τό 1940, φλεγόμενος πατριωτικά, διέφυγε από
στη ζωή του, τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα και
την κατεχόμενη από τους Γερμανοϊταλούς Ελλάδα,
όχι υλικές περιουσίες, μεριμνούσε πάντα για πνευμε μια ομάδα Τεχνικών της Υπηρεσίας του και, μέσω
ματικά αγαθά και ακολουθούσε τους δρόμους και τρόΤουρκίας, έφθασαν και εντάχθηκαν στις Ελληνικές
πους που τιμούν τον Άνθρωπο.
Ένοπλες Δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.
Στην πορεία της ζωής, το σώμα του ήταν, ως ιστός
Έπειτα από προσφορά πολλών επωφελών και επισημείας με τις λέξεις-ιδανικά: εργασία, ανθρωπισμός,
κίνδυνων υπηρεσιών στην Αφρική, επέστρεψε στην
αλτρουϊσμός, οικογένεια, Ελλάδα, θρησκεία, Ήταν
Ελλάδα τον Απρίλιο του 1945.
ένας άκραιφνής, γνήσιος Έλληνας.
Μετεκπαιδευόμενος, αργότερα στην Ελβετία, με
Μέσα όμως στις ομορφιές του φετινού Απρίλη
έξοδα της Ολυμπιακής, τιμητικά για την αξιοσύνη του,
έφυγε από κοντά μας το πνευματικό αυτό αστέρι, ο
διακαής και κοπιώδης ήταν η προσπάθειά του να
Ηλίας Χάρης· έφυγε ως σημαιοφόρος αξιών και αφήανεύρει αποτελεσματικά μέσα, τρόπους και μεθόδους
νει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον πνευματικό κόσμο
για μεγαλύτερη και καλύτερη απόδοση της Υπηρεκαι την κοινωνία του χωριού και της πατρίδας. Οι ανασίας του και ωφέλεια της πατρίδας. Έτσι αισθανόταν
μνήσεις από τη λαμπρή ζωή του, το ήθος και το έργο
το εργασιακό και υπηρεσιακό του καθήκον στην ηγετου θα αποτελούν φωτεινό παράδειγμα ζωής και δράτική θέση που υπηρετούσε.
σης, οδηγό και σημείο αναφοράς για μας και τους
Επιστρέφοντας στην Ελλάδα μετέφερε πλείστα
επερχόμενους. Θα ζει μέσα στη σκέψη και την καρδιά
αντίγραφα ερευνών και εγγράφων σχετικών με θέμας.
ματα οργάνωσης, προγραμμάτων και ελέγχου εργαΑγαπημένε μας Ηλία, οι δικοί σου, οι συγγενείς,
σιών, τα οποία μεταφράστηκαν στην Ελληνική
φίλοι, συνάδελφοι, συγχωριανοί και γνωστοί, σε
γλώσσα και χρησιμοποιήθηκαν έκτοτε επωφελώς
ασπαζόμαστε και αποτίουμε φόρο τιμής και ευγνωστην Ολυμπιακή.
μοσύνης. Το χώμα της Κερασιάς, την οποία τόσο λάΛάτρης του θεσμού της οικογένειας, ο Ηλίας
τρευσες, βοήθησες και λάμπρυνες, ανάλαφρο ας
Χάρης ευτύχησε να νυμφευθεί τη Σωτηρία Γρηγοριάείναι και η μνήμη σου αιωνία.
δου, καθηγήτρια και διευθύντρια της Ανώτερης ΣχοΣπύρος Ευαγγελόπουλος
λής Επισκεπτριών και να μορφώσουν και
καμαρώσουν τρία άριστα παιδιά και τα εγγόνια
τους.
Ο Ηλίας Χάρης απέβη ιδανικός σύζυγος,
Προσφορές στο Σύλλογο 2. Παπαντωνίου Αντώπαραδειγματικός και άριστος οικογενειάρχης,
νης € 100
συνεχίζοντας, ως βράχος ακλόνητος, τον απαιΕις
μνήμην
Ελένης
Γκά3.
Παυλέα-Παπαντωτούμενο σεβασμό και συμπαράσταση στους γονείς του και την άμετρη αγάπη στα αδέλφια
νου:
νίου Σωτηρία € 60
του.
1. Ξενάκης ΚωνσταντίΕκτός από την οικογένεια και την Ελλάδα,
Για τους σκοπούς του
νος € 100
ιδιαίτερη θέση κατείχε στην καρδιά του και η
συλλόγου
2. Γκάνος Νικηφόρος €
μικρή πατρίδα, η γενέτειρα όμορφη Κερασιά. Ο
1.
Πλάκα-Δημάκα
Δώρα
400
Ηλίας Χάρης ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του
100
€
3.
Χ
α
ρ
α
μ
ή
Γ
κ
ά
ν
ο
υ
Συλλόγου Κερασιωτών (το 1940). Διατέλεσε
2. Ζούκος Βασίλειος του
Ιωάννα € 50
Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου και υπήρξε
πρωτοπόρος σε όλες τις εκδηλώσεις και δραΚων. 40 €
στηριότητες για τη δημιουργία πλατείας στο
3. Χαρονικολάου ΟλυμΕις μνήμην Ηλία Χάρη:
χωριό, γραφείων του Συλλόγου, άλλων κοινωπία 20 €
1. Πλάκα-Δημάκα Δώρα
φελών έργων και για τη ανέγερση του νέου
€
100
ναού του Αγίου Γεωργίου.
ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Η εκκλησία αυτή πλημμύριζε τις γιορτές, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, από τους κατοίκους και
Στο προηγούμενο φύλλο της ΚΕΡΑΣΙΑΣ, στις οιτους παραθεριστές.
κονομικές ενισχύσεις, η προσφορά που έκαναν οι:
Η γλυκειά και μελωδική φωνή του ιερο1. Χατζηαντωνίου-Πλάκα Άννα € 100
ψάλτη Ηλία, εναλασσόμενη με την ισάξια του
2. Υφαντής Σπύρος € 30
Θανάση Πλάκα (φιλολόγου) έκαναν τις καρδιές
3.
Γουσίου-Υφαντή Γιάννα € 50
μας να ριγούν και το μυαλό μας να προβλημαήταν
για την έκδοση της εφημερίδας του συλλόγου.
τίζεται για τον υπεραισθητό κόσμο, για τη

Προσφορές και ενισχύσεις
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Σελ. 3

Στη μνήμη του Ηλία Χάρη
Δυο λόγια στη μνήμη του αδερφού
μου Ηλία Χάρη, ενός, πρώτα απ’ όλα,
λάτρη της Κερασιάς, από την οποία
δεν έλειψε κανένα καλοκαίρι της
ζωής του, εκτός από εκείνα που ήταν
στο Στρατό, εδώ στην πατρίδα και στη
Μέση Ανατολή στα χρόνια της Κατοχής. Έφυγε πλήρης ημερών (97 ετών),
χωρίς ευτυχώς σοβαρά προβλήματα
σωματικής υγείας (εκτός από τα συνηθισμένα στις τόσο προχωρημένες
ηλικίες), διατηρώντας μάλιστα και ακμαίες τις πνευματικές του δυνάμεις.
Η πορεία του στη ζωή άρχισε παίρνοντας το ίδιο μονοπάτι που ακολουθούσε κάθε νέος του χωριού στα
δύσκολα εκείνα χρόνια της δεκαετίας
του 1930. Το μονοπάτι δηλαδή του μικροξενιτεμού στην Αθήνα, σε αναζήτηση μιας επαγγελματικής προοπτικής για καλύτερες μέρες. Ο δρόμος
της Αμερικής είχε τότε πια κλείσει. Ας
σημειωθεί ότι η οικονομική κατάσταση
της πατρικής οικογένειας βρισκόταν
τότε σε μια ιδιότυπα κρίσιμη κατάσταση. Ο πατέρας μας, με βοήθεια
των αδερφών του στον Καναδά, είχε
αγοράσει κοντά στο Μοναστηράκι και
το Ευπάλιο ένα κτήμα (διώροφο σπίτι,
νερόμυλο και τριάντα στρέμματα χωράφια). Όμως, από το συμφωνημένο
ποσό των 150.000 δραχμών (μεγάλο
ποσό το 1929), δε μπόρεσε ποτέ να
καταβάλει την τρίτη δόση, γιατί το
κτήμα δεν απέδιδε τα αναμενόμενα
έσοδα. Έτσι, με το πέρασμα του χρόνου, το χρέος οδήγησε στην απώλεια
του κτήματος. Ο Ηλίας, διαβλέποντας
την προοπτική αυτή, ξενιτεύτηκε. Δύο
χρόνια αργότερα κι εγώ.
Θα αφιερώσω λίγα λόγια στη συνέχεια της πορείας του, γιατί δείχνει
τί αντιμετώπιζαν οι νέοι του χωριού τα
χρόνια εκείνα, όταν αποφάσιζαν να

ξενιτευτούν για μια καλύτερη προκοπή.
Φεύγοντας ο Ηλίας από το χωριό
το 1930, είχε τελειώσει το Σχολαρχείο. Ήταν άριστος μαθητής. Γι’ αυτό
αναζητούσε κάποιο επάγγελμα που
θα μπορούσε να το αξιοποιήσει και με
σπουδές. Τελικά κατέληξε σε ένα μεγάλο συνεργείο αυτοκινήτων και συγχρόνως άρχισε να φοιτά στη νυχτερινή «Σχολή Μηχανικών του Πειραϊκού Συνδέσμου» στον Πειραιά. Κατάφερε κατόπιν να προσληφθεί ως
μαθητευόμενος μηχανικός στην «Ελληνική Εταιρία Εναερίων Συγκοινωνιών». Οι οικονομικές συνθήκες ήταν
τότε πολύ δύσκολες. Εργατική νομοθεσία δεν υπήρχε. Εργάστηκε πέντε
μήνες άμισθης μαθητείας και στη συνέχεια δύο χρόνια με 500 δραχμές το
μήνα. Απ’ αυτά τα μισά ξοδεύονταν σε
εισιτήρια για τη Σχολή στον Πειραιά.
Πρωτεύοντας, ωστόσο, κάθε χρόνο,
κέρδιζε το «Α΄ Βραβείο Επιμελείας»
της Σχολής, που είχε αντίκρισμα
2.500 δραχμές, οι οποίες κάλυπταν τα
εισιτήρια της χρονιάς. Ωστόσο, και με
αυτά, με μεγάλη δυσκολία τα βόλευε.
Πολλές φορές, σχολνώντας αργά το
βράδυ από τη Σχολή, για να γλιτώσει
μικρό κλάσμα της τιμής του εισιτηρίου, περπατούσε από τον Πειραιά και
έπαιρνε τον ηλεκτρικό για την Αθήνα
στο Νέο Φάληρο. Ένα χειμωνιάτικο
βράδυ, κάνοντας τη διαδρομή αυτή
τρέχοντας, έκαμε αιματέμεση. Η φυματίωση θέριζε τότε. Τα διέκοψε όλα
και κατέφυγε στο χωριό. Εκεί, με την
ειδική περιποίηση στο πατρικό σπίτι
και με τη συμβολή της πλούσιας σε
οξυγόνο ατμόσφαιρας που απεργάζονται τα έλατα (κάθε μέρα ανέβαινε
και περνούσε την ημέρα του στην
Πάδη), ξεπέρασε τον κίνδυνο, «γέ-

Ελένη Κων. Γκάνου
Μια μυροφόρος χριστιανή! Σεβαστή μητέρα, εκλεκτή Κερασιώτισσα σε ηλικίαν 90 ετών. Μετάστην πρός τήν θριαμβεύουσαν Εκκλησίαν η Ελένη Γκάνου.
Ήταν το πρωτότοκον τέκνον της πολυμελούς οικογενείας Αντωνίου-Ευπραξίας Αδρασκέλα. Από πολύ μικρή στα οικογενειακά βάρη λόγω μακροχρονίου
ασθενείας της μητέρας της και επλήρωσεν ταύτα επακριβώς γενομένη υπόδειγμα εις άλλους.
Ήταν μικρό φυλλαράκι από τήν Αθάνατον Εποποιΐαν του 1940. Μαζί με
την υπόλοιπον οπικογένειά της καλλιεργούσεν τους ολίγους αγρούς της και
μικράν ομάδαν προβάτων που έβοσκαν στην ελατοσκεπή Κερασέαν.
Σε ώριμη ηλικία παντρεύτηκεν τον συγχωριανόν της αείμνηστον Κων/νον
Βασ. Γκάνον και απέκτησαν 3 νόμιμα τέκνα: α) Ιωάννην, πρεσβύτερον εκλεκτόν στέλεχος της Κερασέας μετά της πατριαρχικής οικογενείας του, β) Νικηφόρον, άριστον μηχανικόν με ιδικόν του συνεργείον αυτοκινήτων,
υπεργολάβον Δημοσίων Έργων, νυν Πάρεδρον Κερασέας, την Αικατερίνην,
με πολύτεκνην οικογένειαν, αγαπωμένην εξ όλων. Ζηλώσας την εκλεκτήν νύμφην Ρουθ εκ της Παλαιάς Διαθήκης υπέμεινεν αγογγύστως τας κακίας και την
αγάπην της οικογενείας της μετά τον γάμον της εις Αθήνας μετά της μητρός
του συζύγου της. Παρηκολούθησεν με υπομονήν και επιμονήν των τέκνων
τους την πρόοδον. Ευτύχησεν να τα ίδη με ιδικάς τους οικογενείας με πολλά
εγγόνια και πλείστα δισέγγονα. Σε όλους έδινε την ευχήν της. Εκεί στο σπίτι
της στό Μενίδι παρήλασεν όλη η Κερασέα, συγγενείς-φίλοι-άγνωστοιγνωστοί. Είχεν κάποιον λόγον στα χείλη και στην καρδίαν της. Εδοκιμάσθη ως
χρυσός εν χωνευτηρίω με την μακροχρόνιον ασθένειαν των κάτω άκρων και
κατέληξεν εις την κοίμησιν αυτής.
Εταξίδευσεν εις όλην της Ελλάδα με τας εμπορικάς εργασίας του συζύγου της.
Μετά την οσιακήν κοίμησίν της, τα εκλεκτά τέκνα της μετέφεραν αυτήν εν
πομπή. Και η εξόδιος ακολουθία εψάλη υπό του παπα Γιάννη και του μονίμου
εφημερίου της ενορίας. Παρά την ασθένειάν του ευχαριστούμεν θερμότατα,
άπαντα μετά προσοχής ειπώθησαν.
Εις τας χείρας των εγγονών της μετεφέρθη και ετάφη εις τον παρακείμενον οικογενειακόν τάφον μετά του συζύγου της. Να αναπαύονται αιωνίως.
Μετά προσεφέρθησαν τα πατροπαράδοτα νεκρικά δείπνα και εκάθησαν
περίπου 60 άτομα. μετά την χαρμολύπης της καινής αναστάσεως πάντων.
Το 40ήμερον μνημόσυνον ταύτης ετελέσθη εις τον Ιερόν Ναόν των Αγίων
12 Αποστόλων Αχαρνών Αττικής στίς 29 Απριλίου, λόγω των βουλευτικών
εκλογών, ημέραν Κυριακήν.
Ευχαριστούμε θερμότατα όλους τούς απανταχού Κερασιώτες, συγγενείς,
φίλους, εχθρούς, είτε δια προσωπικής επισκέψεως, τηλεφώνων, μας παρηγόρησαν εις το μεγάλον πένθος μας.
Μνήσθητι Κύριε και την ψυχήν της κοιμηθείσης δούλης σου Ελένης, όταν
έλθης εν τη βασιλεία σου.
Σουρουστιώτης

ρεψε». Έτσι, ξαναγύρισε στην Αθήνα
και συνέχισε τον αγώνα της βιοπάλης και των σπουδών. Ήμουν ήδη και
εγώ στην Αθήνα και πάλευα κάτω
από τις ίδιες συνθήκες: εργασία την
ημέρα και νυχτερινό γυμνάσιο το
βράδυ. Ήμασταν πολύ μονοιασμένοι,
είχαμε ενοποιημένα οικονομικά και
στήριζε ο ένας τον άλλο.
Την περίοδο εκείνη, μετά την αρρώστια του, συνειδητοποίησα μια
βαθμιαία διαφοροποίηση του χαρακτήρα του. Ήταν ως τότε βολικός και
πολύ ευκοινώνητος. Αντάμωνε τις
Κυριακές, αλλά και σε κάθε άλλη ευκαιρία, τους άλλους νέους Κερασιώτες που είχαν κι αυτοί καταφύγει
στην Αθήνα και ξέδιναν όλοι μαζί
έπειτα από τον καθημερινό μόχθο.
Ήταν συγκαταβατικός, εύθυμος, έξυπνα χωρατατζής και γι’ αυτό περιζήτητος στην παρέα. Μετά την περίοδο
όμως εκείνη άρχισε να αλλάζει διάθεση: να γίνεται πιο δύσκολος, να ξεκόβει από τις προηγούμενες συναναστροφές, να κλείνεται πιο πολύ στον
εαυτό του, να θρησκεύεται περισσότερο, να γίνεται πιο αυστηρός στα
κοινωνικά ήθη και σε αυτό που θεωρούσε χρέος του. Στην αλλαγή αυτή
πρέπει να συνέβαλαν οι μεγάλες δυσκολίες που είχε ήδη αντιμετωπίσει,
με επισφράγισμα την αρρώστια που
είχε βάλει σε κίνδυνο τη ζωή του.
Αυτά όλα τελικά αποκρυσταλλώθηκαν σε αρχές του χαρακτήρα του και
τον συνόδεψαν σε όλη του τη ζωή,
με όποια θετικά στοιχεία, αλλά και
όποιες δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις συνεπάγονταν αυτά.
Στην Κατοχή, η Ελληνική Εταιρεία Εναερίων Συγκοινωνιών, στην
οποία εργαζόταν, περιήλθε στην κυριαρχία των Γερμανών και το προσωπικό επιστρατεύθηκε. Ύστερα από
μερικούς μήνες, ο Ηλίας μαζί με μερικούς άλλους τεχνικούς συναδέλφους του εγκατέλειψαν την Εταιρεία
και κρυφά, με ένα καΐκι, πέρασαν
στην Τουρκία και από εκεί στην Αίγυπτο, όπου εντάχθηκαν στην Ελληνική
Αεροπορία.
Με το τέλος του πολέμου επέστρεψε στην Ελλάδα και στη θέση
του στη διάδοχο της ΕΕΕΣ αεροπορική εταιρεία ΤΑΕ, η οποία, στη συνέχεια, περιήλθε στον Ωνάση ως
Ολυμπιακή Αεροπορία. Εκεί ο Ηλίας,
πάντα υπεύθυνο άτομο και με πολλές
οργανωτικές ικανότητες, κατέλαβε
την πολύ σημαντική θέση του Προϊσταμένου του Προγραμματισμού
Εργασιών των Τεχνικών Υπηρεσιών.
Ήταν μια υπηρεσία που πολύ του ταίριαζε και επιπλέον του απέδιδε αρκετά υψηλές αποδοχές. Για να
αποδώσει όσο γινόταν περισσότερο
κουβαλούσε δουλειά και στο σπίτι.
Μερικά βράδια δίδασκε και τεχνικό
σχέδιο στη Σεβαστοπούλειο Επαγγελματική Σχολή. Έτσι η μόνη «ψυχαγωγική» του εναλλαγή ήταν ο
εκκλησιασμός την Κυριακή, μερικές
φορές μάλιστα σε μια εκκλησία στον
Οικισμό Γονατά, όπου ανέβαινε και
στο Ψαλτήρι. Η μοναδική περίοδος
πραγματικής ανάπαυλας και ευχαρίστησης ήταν της καλοκαιρινής
άδειας, και βέβαια πάντα οικογενειακώς στην Κερασιά.
Στα χρόνια της Δικτατορίας, το
καθεστώς πάτησε πόδι και στην
Ολυμπιακή. Ο Ηλίας δεν ήταν εύκολος και πειθήνιος στη νέα κατάσταση. Του έβαλαν, λοιπόν, στο
κεφάλι του έναν νέον προϊστάμενο
ζόρικο και –κατά τον Ηλία– ακατάλληλο. Εύθικτος ο Ηλίας, έπειτα από
ανταλλαγή σχετικής αλληλογραφίας,
υπέβαλε παραίτηση. Οι κρατούντες
άλλο που δεν ήθελαν! Θα μπορούσε
να αδιαφορήσει για το καπέλωμα και
(Συνέχεια στη σελ. 4)

HΛΙΑΣ ΧΑΡΗΣ
Την 26η Απριλίου 2012 απεβίωσε στην Αθήνα
όπου διέμενε ο ηλικίας 98 ετών Ηλίας Χάρης του Παναγιώτη. Η σορός του, σύμφωνα με την προ του θανάτου επιθυμία, μεταφέρθηκε στη γενέτειρά του,
όπου μετά τη νεκρώσιμη ακολουθία που έγινε στο εκκλησάκι του Αγίου Αθανασίου με τη συμμετοχή των
στενών οικογενειακών του προσώπων, των λοιπών
συγγενών, φίλων και συγχωριανών του, ενταφιάστηκε στο εκεί κοιμητήριο κοντά στα μνήματα των γονέων και των προγόνων του.
Ο Ηλίας γεννήθηκε στην Κερασιά και πέρασε τα
παιδικά του χρόνια κοντά στην πολυμελή οικογένειά
του. Τελείωσε στο χωριό το δημοτικό σχολείο και σε
ηλικία 14 περίπου ετών εγκατέλειψε το χωριό και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Τα πρώτα χρόνια για τον
Ηλία στην πρωτεύουσα ήταν δύσκολα και σκληρά.
Όμως με τον ισχυρό του χαρακτήρα και τη μεγάλη
του επιμονή κατάφερε να υπερνικήσει τις δυσκολίες
και να εγγραφεί στη Σχολή Μηχανικών του Πειραϊκού
Συνδέσμου από την οποία αποφοίτησε με εξαιρετική
επίδοση. Το πτυχίο της Σχολής τού εξασφάλισε μια
αξιοπρεπέστερη και αποδοτικότερη οικονομικά εργασία στην Εταιρεία Εναερίων Συγκοινωνιών στην οποία
παρέμεινε μέχρι και τα μέσα του 1943, οπότε, με άλλους συναδέλφους του, με μεγάλο κίνδυνο για τη ζωή
του και ύστερα από ένα πολυήμερο κρυφό ταξίδι,
έφτασε στο Κάιρο, για να προσφέρει εκεί τίς υπηρεσίες του στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία.
Μετά τη λήξη του πολέμου και αφού οι Γερμανοί
εγκατέλειψαν οριστικά την Ελλάδα, ο Ηλίας ξαναγύρισε στην Ελλάδα το έτος 1945 και με τις νέες γνώσεις και εμπειρίες του, ανέλαβε υπεύθυνη υπηρεσία
στη νεοσυσταθείσα Ολυμπιακή Αεροπορία.
Την εποχή αυτή ευτύχησε να γνωρίσει την αξιοπρεπή, τη μορφωμένη, την ευγενική και την κατά
πάντα καλωσυνάτη κυρία, ονόματι Σωτηρία, την οποία
μέσα σε ελάχιστο χρόνο την έκανε γυναίκα του. Ο οικογενειακός τους βίος ήταν ιδανικός, ευχάριστος και
τερπνός και προπάντων ακλόνητος καί αδιασάλευτος.
Ευτύχησαν με την απόκτηση των δύο γιών και της
κόρης τους, τους οποίους μεγάλωσαν με αγάπη και
περισσή φροντίδα. Εξασφάλισαν την υγεία τους,
φρόντισαν τη διατροφή τους, τους προώθησαν για
σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους
παρέδωσαν ως ικανά και άξια τέκνα στην Ελληνική
μας κοινωνία.
Τα χρόνια περνούσαν και οι δυό τους πλέον ως
συνταξιούχοι βρίσκονταν κατά συχνά διαστήματα στο
αγαπημένο τους χωριό, την Κερασιά. Ο Ηλίας επισκεπτόταν καθημερινά τα έξοχικά εκκλησάκια, σημείωνε τις βλάβες τους και βοηθούσε οικονομικά για την
αποκατάσταση και την τελείωσή τους. Ακόμα, επισκεπτόταν τους συμμαθητές και παλιούς του φίλους
και σε μερικούς που ατύχησαν στη ζωή τους και τους
έλειπε ακόμα και η καθημερινή τους τροφή, δεν δίσταζε καθόλου να τους προσφέρει κάποιο χρηματικό
ποσό για κάποια ανακούφισή τους.
Κατά τον ίδιο τρόπο ενεργούσε και η Σωτηρία.
Εφοδιασμένη πάντοτε με κάθε είδους φάρμακα, επισκεπτόταν τους αρρώστους του χωριού, τούς πρόσφερε δωρεάν τα ανάλογα φάρμακα και με
δεδομένες τις άριστες ιατρικές της γνώσεις, τους παρείχε τις ανάλογες οδηγίες για τη σύντομη και
ασφαλή ανάρρωσή τους.
Όμως μέσα στην τόση ευτυχία, κάποια στιγμή, η
αγαπημένη του σύζυγος λύγισε από αναπάντεχη
ασθένεια η οποία υπήρξε ακατανίκητη και θανατερή.
Ο Ηλίας, ύστερα από αυτό το θλιβερό επεισόδιο
και μετά από πολλά κλάματα και θρήνους, στάθηκε
δυνατός και δεν γονάτισαν τα πόδια του. Συνέχισε τη
ζωή του μέχρι τα βαθιά γεράματά του, ακολουθώντας
το δρόμο της φιλαλήθειας, της φιλαλληλίας και της
φιλευσπλαχνίας. Επισκεπτόταν το χωριό του, βοηθούσε τους δυστυχούντες, παρείχε την οικονομική
του αρωγή στα εκκλησιαστικά ιδρύματα και στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Κερασιάς και γενικά έμεινε πιστός στα εθνικά κελεύσματα, ετήρησε με αφοσίωση
τη λαϊκή παράδοση και ακολούθησε πιστά τις εντολές
του Θεού. Και εκτός των άλλων, ήταν ευγενής και δίκαιος, αξιοπρεπής και φιλόστοργος, πανάξιος σύζυγος και οικογενειάρχης, κόσμιος και φιλότιμος,
εύχαρις και ευυπόληπτος, κοινωνικός και ευπροσήγορος και, τέλος, ένας αγνός και φίλος και λάτρης
της Κερασιάς.
Πιστεύουμε ότι το χώμα της μάνας γης που τον
γέννησε, θα είναι ελαφρό και ενάγκαλο και ο μεγάλος Θεός να τον κατατάξει στη χορεία των αγγέλων.

«Η ΚΕΡΑΣΙΑ»
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Oμιλία του Βασιλείου Αλεξοπούλου, Προέδρου του Συλλόγου Ιστορικών Μελετών Ιερού Αγώνος
Στερεάς Ελλάδος, την ημέρα (19.5.2012) τέλεσης της εορτής αποκάλυψης του Ανδριάντα
του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στο χωριό Μακύνεια Ναυπακτίας.
Κοσμάς ο Αιτωλός υπήρξε μεγάλη
θρησκευτική προσωπικότητα, φωτιστής και διδάσκαλος του Γένους
και Άγιος της Εκκλησίας μας.
Γεννήθηκε το 1714 στο Μέγα Δένδρο της Αιτωλίας και διδάχτηκε τα
πρώτα γράμματα στο ιεροδιδασκαλείο
του Μύτσικα στη Σιγδίτσα Παρνασσίδος,
καθώς και στη Μονή της Αγίας Παρασκευής στα Βαγγιανά των Αγράφων.
Μαθήτευσε και δίδαξε ως υποδ/λος στη
Λομποτινά Ναυπακτίας, καθώς και στη
Μονή της Αγίας Παρασκευής. Φοίτησε
στην Αθωνιάδα Σχολή (Μονή Βατοπεδίου), όπου διδάχτηκε από τους Παναγιώτη Παλαμά και σοφόν Ευγένιο
Βούλγαρη και επιδόθηκε στη μελέτη της
Αγίας Γραφής, των εκκλησιαστικών κειμένων, των ξένων γλωσσών και της αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας.
Αργότερα μετέβη στη Μονή Βατοπεδίου όπου έγινε μοναχός και στη συνέχεια ιερομόναχος, αλλάζοντας και το
κοσμικό του όνομα από Κώνστας σε Κοσμάς. Στη συνέχεια πήγε στην Κωνσταντινούπολη και με άδεια του Πατριάρχη Σωφρονίου Β΄ άρχισε το ιεραποστολικό του έργο, το οποίο συνέχισε
για μια εικοσαετία και το οποίο εσφράγισε με το μαρτυρικό του θάνατο.
Ο Κοσμάς περιώδευσε 3 ή 4 φορές
όλο τον ελλαδικό χώρο, ήτοι μέρη της
Κων/λης, το Θράκη, το Άγιο Όρος, τη
Στερεά Ελλάδα, την Αχαΐα, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα νησιά
του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους,
τμήμα της Σερβίας και τη Βόρ. Ήπειρο.
Το κήρυγμά του έβρισκε μεγάλη απήχηση στο λαό, χωρίς όμως να λείπουν
και κάποιες αντιδράσεις, κυρίως από την
πλευρά των Εβραίων, οι οποίοι αρνούνταν να μεταφέρουν τό παζάρι της Κυριακής το Σάββατο, όπως επιτακτικά
ζητούσε ο Πατροκοσμάς. Το γεγονός
αυτό, αλλά και άλλες προστριβές, οδήγησαν τους Εβραίους να συκοφαντήσουν ψευδέστατα τον Κοσμά ότι τάχα
είναι όργανο της Ρωσίας και υποκινεί
επανάσταση των Ελλήνων. Έτσι, την
ώρα που δίδασκε στο χωριό Κολικούντασι, συνελήφθη με εντολή του Κουρτ
Πασά, στις 23 Αυγούστου 1779 και την
επόμενη μέρα κρεμάστηκε σε δέντρο
στις όχθες του ποταμού Άψος. Το σώμα
ανασύρθηκε από τον ιερέα του κοντινού
χωριού και ενταφιάστηκε στο χώρο του
ναού του.
Το έργο του Πατροκοσμά θα μπορούσαμε να το διαιρέσουμε σε τρεις τομείς:
α) Την Ορθόδοξη Πίστη και Παράδοση. Η επίμονη έκκληση της ορθόδοξης συνείδησης έχει ως σκοπό να
γνωρίσει ο λαός και να παγιώσει εντός
του τα Άγια και ιερά θεμέλια του Γένους.
Με βαθειά θρησκευτική γνώση, με μεγάλη φυσική ευγλωττία και με πολλή έμπνευση και όραμα, ζητούσε με τη διδαχή
του, ο Πατροκοσμάς, την καθαρότητα
της καρδιάς για να βλαστήσει ο θείος
σπόρος και τη συμμετοχή του λαού στα
Μυστήρια της Εκκλησίας. Το κήρυγμά
του γινόταν πάντοτε σε υπαίθριο χώρο,
όπου έστηνε έναν ξύλινο σταυρό και
κάτω από τη σκιά του ζητούσε από το
πλήθος, εκτός των άλλων, να μετέχει με
την ψυχή και το σώμα στο ευχέλαιο, την
εξομολόγηση, τη θεία ευχαριστία καθώς
και σε κάθε ιερατική ακολουθία, πράγματα που θα δυνάμωναν τις ψυχικές
τους δυνάμεις και θα στερέωναν εντός
των την αγιότητα και την πίστη προς το
Θεό. Επίσης με τα σοφά του λόγια προχωρούσε στο ορθόδοξο ήθος προβάλλοντας την τριάδα των αρετών (ταπείνωση, συγχώρηση, αγάπη) ως θεμέλιο
της εκκλησιαστικής κοινωνικότητας. Ζη-
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τούσε από το Θεό να ριζώσει στις καρδιές
των ανθρώπων την ειρήνη, την αγάπη, την
ομόνοια, την πραότητα. Με τον τρόπο αυτόν
συνταίριασε την ατομικότητα και την κοινωνικότητα στο εκκλησιαστικό σώμα.
β) Την Εθνική Παιδεία. Ο Πατροκοσμάς
υπήρξε απόστολος, όχι μόνον της Ορθόδοξης
Πίστης, αλλά και της Ελληνικής Παιδείας.
Συνδύασε την Παιδεία με φωτισμό του ανθρώπου και διακήρυττε: «Αμαρτάνετε που
αφήνετε τα παιδιά αγράμματα και τυφλά και
μη μόνον φροντίζετε να τους αφήνετε
πλούτη και υποστατικά και μετά το θάνατό
σας να τρων και να πίνουν και σας οπισολογούν (δυσφημούν)». Η παιδεία που διέδιδε
απέβλεπε στην αναγέννηση του Έθνους. Το
Ελληνικό Σχολείο έπρεπε να συντελεί στη
διαφύλαξη της πίστεως και της ελευθερίας
της πατρίδος. Γι αυτό έλεγε: «Αι πολλαί εκκλησίαι ούτε διατηρούν, ούτε ενισχύουν την
πίστη μας, όσον και όπως πρέπει, εάν οι εις
Θεόν πιστεύοντες δεν είναι φωτισμένοι υπό
των παλαιών και νέων Γραφών. Η πίστη μας
δεν εστερεώθη από αμαθείς Αγίους, αλλά
από σοφούς και πεπαιδευμένους, οι οποίοι
και τας Αγίας Γραφάς ακριβώς μας εξήγησαν
και διά θεοπνεύστων λόγων αρκούντως μας
κατατόπισαν».
Το γεγονός ότι ο Πατροκοσμάς γκρέμισε
εκκλησίες για να γίνουν σχολεία φαίνεται να
μην ευσταθεί. Μάλλον όριζε να μετατρέπονται σε σχολεία κάποιες ερειπωμένες εκκλησίες. Και τούτο γιατί το σχολείο του
Πατροκοσμά ήταν καθαρά προέκταση της Εκκλησίας και συνεχώς ετόνιζε ότι: «Από το
σχολείο μανθάνομε τι είναι Θεός, Αγία Τριάς,
τι είναι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, και δαίμονες,
τι είναι παράδεισος και κόλαση και τι αμαρτία
και Αρετή, τι είναι Αγία Κοινωνία και βάπτισμα, τι είναι γάμος και ψυχή και κορμί. Τα
πάντα μανθάνομεν από το σχολείο». Ο διαφωτισμός του ήταν ορθοδοξοκεντρικός. Τό
παιδευτικό του πρότυπο ήταν ο Θεάνθρωπος,
όχι ο κατά κόσμον σοφός, αλλά ο θεούμενος.
Στόν αδελφό του Χρύσανθο έγραφε το 1779
ότι ίδρυσε 10 ελληνικά σχολεία και άλλα 200
για τα κοινά γράμματα, δηλ. δημοτικά σχολεία.
γ) Την Ορθόδοξη Κοινωνικότητα. Ο Πατροκοσμάς δεν αποσκοπούσε μόνο στην ανα-

γέννηση του ανθρώπινου προσώπου, απέβλεπε στο σύνολο της κοινωνίας. Κήρυττε
ισότητα και αδελφό- τητα όλων των ανθρώπων. Έλεγε: «Είμαστε όλοι αδελφοί και μόνο
η πίστη μάς χωρίζει». Παράλληλα κήρυττε
την ισότητα ανδρών και γυναικών και την
αποτροπή κάθε αδικίας ή άλλης κακής πράξεως. Επιδείκνυε ενδιαφέρον για συλλογική
συμπεριφορά και οργάνωση και για κοινή κοινοτική ύπαρξη και σύμπραξη. Την κοινωνική
κοινότητα στήριζε τον αλληλοσεβασμό αρχόντων και αρχομένων και προέτρεπε τους
πιστούς να τιμούν τους ιερείς περισσότερο
από τους βασιλείς, αλλά επίσης να τιμούν και
τους προεστούς και τους γεροντότερους. Για
τους προεστούς έλεγε: «Ό,τι χρεία τύχει της
χώρας τους προεστούς γυρεύουν και σεις
κοιμάστε ξέγνοιαστοι». Απέναντι στον κατακτητή συνιστά νομιμοφροσύνη και όχι δουλικό- τητα. «Ο αντίχριστος έλεγε είναι ο ένας,
ο Πάπας, και ο έτερος αυτός που είναι στο κεφάλι μας».
Ο Πατροκοσμάς με το κήρυγμά του ωφέλησε κατά πολλούς τρόπους το λαό. Απέτρεψε πολλές κλοπές και ληστείες και
συνέδραμε να μοιραστεί ο πλούτος για έργα
φιλανθρωπίας και ευποιΐας. Η παρουσία του
στο λαό, το κήρυγμά του και γενικώτερα τα
όσα σωστά και δίκαια διαλάλησε και αγωνίστηκε για την εφαρμογή τους και τα όσα
έπραξε για τη στήριξη της Ορθοδοξίας και την
αναγέν- νηση της Παιδείας μας και για την
όλη χριστιανική και εθνική πορεία του και
τέλος για την υπέρ πατρίδος μαρτυρική του
θυσία, αποτελεί ένα πολυσέβαστο και ιερώτατο σύμβολο που μας δίδει φωτισμό και
νόημα, αξίες και διδάσματα. Μας υποδεικνύει
το δρόμο της αρετής και της αλήθειας. Μας
διδάσκει πατριωτισμό και Παιδεία, Ορθοδοξία
και Εθνική συνείδηση και τέλος, μας παραγγέλλει την αυστηρή τήρηση των κοινών δεσμών που σχετίζονται με την οικογένεια, την
κοινωνία και την πατροπαράδοτη λαϊκή μας
παράδοση.
Τέλος, ας προσκυνήσουμε σήμερα με σιωπηρή και ταπεινή λατρεία τον Άγιο Κοσμά και
ας τον παρακαλέσουμε να μας δώσει την ευλογία του, που θα την έχουμε ως προστάτη
και οδηγό μας, ως στήριγμα και καταφύγιό
μας.

Στη μνήμη του Ηλία Χάρη
“(Συνέχεια από τη σελ. 3)

να μην παραιτηθεί. Θα απολάμβανε τις αποδοχές του και πιο ξεκούραστα. Ας τον απέλυαν. Θα τον αποζημίωναν και θα είχε το
δικαίωμα, μετά την πτώση της Χούντας, να
επανέλθει κερδίζοντας τα χαμένα χρόνια και
τις αυξήσεις της σύνταξης. Έμεινε λοιπόν
άπραγος στο σπίτι. Και καταλαβαίνει κανείς
τί σημαίνει να καθηλωθεί στο σπίτι αναπασχόλητος ένας, από επαγγελματική άποψη,
νέος ακόμα άνθρωπος, κυριολεκτικά εργασιομανής, και μάλιστα πικραμένος και εξοργισμένος. Κάτω από τις συνθήκες αυτές,
επόμενο ήταν ανάλογα να φορτιστεί και η
ατμόσφαιρα της οικογενειακής ζωής. Και η
μεν σύζυγός του, η Σωτηρία, συνετή, βολική
και δοτική όπως ήταν («άγια» εμείς –κι όχι
μόνοι– την αποκαλούσαμε), στο κλίμα αυτό
προσαρμόστηκε. Τα παιδιά όμως; και μάλιστα
στη δύσκολη περίοδο της εφηβικής ηλικίας
τους; Aς τα… ρωτήσουμε!
Ο Ηλίας είχε μεγάλο ενδιαφέρον για τα
θέματα του χωριού και πρωτοστατούσε σε
κάθε ενέργεια. Και πρόσφερε οικονομικά, σε
ενέργειες και σε ιδέες. Ήταν ιδρυτικό μέλος
του Συλλόγου, είχε διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και κάποια περίοδο Γενικός Γραμματέας. Είχε δραστηριοποιηθεί
ιδιαίτερα για την αγορά της πλατείας και την
οικοδόμηση της υπάρχουσας κεντρικής εκκλησίας του χωριού. Υπήρξε δε, τριάντα χρόνια αργότερα, ο κύριος συντελεστής (με
συμπαραστάτη το Θόδωρο Β. Ράπτη στον Καναδά) της εξασφάλισης των 100.000 δολα-

ρίων από το θείο μας (αδερφό του πατέρα
μας) Γιάννη Ηλ. Χάρη, κάτοικο Καναδά, προκειμένου να χτιστεί νέα εκκλησία, παραπλάι,
δεδομένου ότι το κτίριο της υπάρχουσας σε
αρκετά σημεία είχε τότε διαρραγεί. Διαχειριστές των έργων της δωρεάς ορίστηκαν από
το δωρητή οι Ηλίας Χάρης, Αντώνης Παπαντωνίου και Κώστας Χάρης. Κι αφού το έργο
αυτό τελικά δεν έγινε (ας την ξεχάσουμε καλύτερα την ιστορία αυτή), με τα χρήματα
αυτά, όπως είναι γνωστό, με έγκριση του δωρητή, οικοδομήθηκε ο υπάρχων ξενώνας του
χωριού, επισκευάστηκε το παλιό σχολείο,
αγοράστηκαν τα πρώτα γραφεία του Συλλόγου στην Αθήνα, ολοκληρώθηκε το μαγαζί
στην πλατεία του χωριού, κι ένα μικρό υπόλοιπο των χρημάτων παραδόθηκε στο Σύλλογο.
Τώρα, στα τελευταία του, πολύ στενοχωριόταν για την εγκατάλειψη της φροντίδας
του ξενώνα.
Ο Ηλίας ήταν, επιπλέον, καλός συγγενής.
Ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για τους συγγενείς
που βρίσκονταν ή έρχονταν ως νέοι μετανάστες στην Αθήνα και όσο μπορούσε τους
συμπαραστεκόταν. Συμβούλευε στο τί θα
μπορούσαν να επιδιώξουν, φρόντιζε να
βρουν κάποια ανάλογη εργασία κι όπως ήταν
αναμενόμενο τους παρακινούσε να παρακολουθήσουν, όπως και εκείνος στα ξεκινήματά
του, καμιά νυχτερινή σχολή.
Ας είναι ελαφρό το χώμα της Πάδης που
τον σκεπάζει!
Κώστας Χάρης

TIMHTIKH
ANΑΓΟΡΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΧΑΡΗ
ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Δικτατορία, επανήρθε στην προηγούμενη θέση, του διευθυντή Παιδαγωγικής Ακαδημίας, και στη
συνέχεια απολύθηκε από την υπηρεσία.
– Αμέσως μετά τη μεταπολίτευση προσκλήθηκε από τον
Υπουργό Παιδείας, Νικόλαο
Λούρο, και του ανατέθηκε η άμεση
αντικατάσταση των διδακτικών
βιβλίων και των σχολικών αναλυτικών προγραμμάτων της Δικτατορίας (1974-76). Παράλληλα
αποκαταστάθηκε πρώτα ως σύμβουλος του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και στη
συνέχεια του ΚΕΜΕ και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
– Στο διάστημα 1976-80 επιδόθηκε, με έδρα τη Βόννη, στην οργάνωση της εκπαίδευσης των
παιδιών των Ελλήνων μεταναστών στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
– Το 1982-85, μετά τη συνταξιοδότησή του, διατέλεσε ειδικός
σύμβουλος του Υπουργείου Παιδείας. Παράλληλα ορίστηκε εκπρόσωπός του στις Επιτροπές
Παιδείας της ΕΟΚ και του ΟΟΣΑ.
Την περίοδο της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1983) ορίστηκε και πρόεδρος
της Επιτροπής Παιδείας της.
Οι ομιλητές αναφέρθηκαν επίσης στην έκταση και την ποιότητα
του συγγραφικού του έργου. Ειδικότερα στα ακόλουθα βιβλία του:
(1) Η Ψυχολογική Κατανόηση
και Περιγραφή της Ατομικότητας
του Μαθητή (Τρίπολη 1960, εξαντλημένο), (2) Ελληνική Παιδεία για
τον Ελληνισμό της Διασποράς
(εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα
2004), (3) Από το Οδοιπορικό
Ενός Δασκάλου: Σελίδες από τη
ζωή και την εκπαίδευση στη διαδρομή του 20ού αιώνα (εκδ. Γαβριηλίδης, Αθήνα 2011), (4) Από
την Ψυχοπαιδαγωγική Θεωρία
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Δημοσίευσε επίσης ικανό
αριθμό άρθρων, εισηγήσεων και
μελετών του κύκλου των Επιστημών της Αγωγής και διατέλεσε Διευθυντής σύνταξης της 9τομης
Παιδαγωγικής-Ψυχολογικής Εγκυκλοπαίδειας (εκδ. Ελληνικά
Γράμματα, Αθήνα 1985-1992).

