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ô éČÿďďĊē ì ûÿĒĊē ĆĈďďāċĊčĈ ĕđ
 ĔĕĊď çċāďĄ çĝ ĕđ  ĀĚē
ĕđ  ĈĒĆÿĔĕĊčĈ Ěē ćČđĒċĚĕāē
čĄČ ĈČĈĎĊĕāē ĈčćĝĔĈĚď ĆČĄ
ćČÿėđĒđĖēĈčćđĕČčđĞēđĂčđĖēĝĚē
ĕđ ñđĒėĚĕČčĝ âćĒĖĄ êċďČčāē
øĒĄĀĉĊē ĖĈĞċĖďđēĕđĖĕāĄĕđē
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ĈČĈĎāċĊčĈ
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ĘĈČĒĝĆĒĄėđ ĕđĖ ñĄčĒĖĆČÿďďĊ
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Ο Πρόεδρος και
Ο συγγραφέας,
τα μέλη του
σε όλη τη διάΔιοικητικού
ρκεια της ζωής
Συμβουλίου του
του στην ΚεραΣυλλόγου μας,
σιά, προσέφερε
εκφράζουμε τα
τις υπηρεσίες
θερμά μας συγτου στην Κοινόχαρητήρια στον
τητα και τους
ιερέα και συγκατοίκους και η
γραφέα Κων/νο
συμμετοχή του
Μάθιουςστην κατασκευή
Αποστολόπουλο,
του νέου Ιερού
γιατί είχε την επιΝαού του Άϊ
μονή και το κουΓιώργη, υπήρξε
ôîĈĒĀĄēïĚďďđēñÿċČđĖē
ράγιο να κατασημαντικότατη.
γράψει με ακρί- çđĔĕđĎĝđĖĎđēĊĒĈĔąĖ Φ θ ά ν ο ν τ α ς
ĕĀĒĄčĄČĕĄĈĆĆĝďČĄĕđĖē
βεια τα όσα έζηστην Αμερική
σε στην Κερασιά, τόσο ο ίδιος, και εγκατασταθείς στην
όσο και οι άλλοι κάτοικοι του Πολιτεία του Κοννέκτικατ,
χωριού, και μάλιστα σε έρχεται σε άμεση επαφή με
εποχές επώδυνες και οδυ- τα μέλη της Ελληνικής
νηρές, όπως ο ελληνο- Κοινότητας και στη συνέχεια
ϊταλικός πόλεμος, η σκληρή γίνεται ιερέας, δεδομένου ότι
και απάνθρωπη γερμανική διέθετε τα προς τούτο
κατοχή και ο αιματοβαφής ανάλογα προσόντα του πτυεμφύλιος πόλεμος.
χιούχου της Θεολογικής
Ακόμα, θα πρέπει να Σχολής του Πανεπιστημίου
συγχαρούμε το συγγραφέα Αθηνών. Εκεί, στην εκκλησία
για την όλη δαπάνη που του Ευαγγελισμού, μαζί με τα
διέθεσε από το μισθό του για ιερά του καθήκοντα, συμτην έκδοση του βιβλίου μετέχει στην Κοινότητα,
αυτού.
προωθεί το φιλανθρωπικό
Πέρα από τα όσα αναφέρθη- της έργο και ενισχύει
καν παραπάνω, το βιβλίο του συνεχώς την Ορθοδοξία και
συγγραφέα με τον επιτυχέ- προωθεί την κληρονομιά της
στατο τίτλο «ΞΕΡΙΖΩΜΑ», Ελληνικής Παράδοσης και
καταγράφει τον μακρόχρονο της Ελληνικής Παιδείας. Το
αγώνα των κατοίκων του έργο αυτό εξακολουθεί να το
χωριού για την επιβίωσή εκτελεί και σήμερα ως
τους, αλλά και το μετέπειτα συνταξιούχος.
ξερίζωμα, τόσο με την μετα- Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας,
κίνηση κυρίως των νέων σε πέραν από την έκφραση των
διάφορες πόλεις της Ελλά- συγχαρητηρίων μας για την
δας ή με τη μετανάστευση έκδοση του βιβλίου, εκφράπολλών άλλων νέων σε άλ- ζουμε παράλληλα πρός τον
λες μεγάλες πόλεις ξένων Αιδεσιμώτατο και αγαπητό
κρατών για εξεύρεση εργα- μας
φίλο
Κωνσταντίνο
σίας, πράγμα που έπραξε, Μάθιους, τις πιο βαθειές μας
εξαιτίας βέβαια μεγάλης ευχαριστίες για τη δωρεά
ανάγκης, και ο ίδιος ο συγ- ενός αριθμού αντιτύπων του
γραφέας.
βιβλίου του, με προορισμό
Στο βιβλίο αυτό περιγράφο- την πώλησή τους και το
νται οι μαχαλάδες του χω- ποσόν που θα εισπραχθεί να
ριού, η προέλευση των κατοί- χρησιμοποιηθεί για τις ανάκων, οι καλλιέργειες των γκες του Συλλόγου.
χωραφιών, η πλούσια, κατά Τέλος, παρακαλούμε τους
κάποιο τρόπο, κτηνοτροφία, Κερασιώτες να προμηθευη ανέγερση της νέας εκκλη- τούν τα αντίτυπα του βιβλίου
σίας του Άϊ Γιώργη στην που έχουμε στα χέρια μας και
πλατεία, οι πηγές του χωριού, να έχουν υπόψη τους ότι ο
τα τοπία που διακρίθηκαν ως συγγραφέας του βιβλίου είναι
χώροι περιπάτου και ψυχα- συνεχής βοηθός του Συλγωγίας και κυρίως η λεπτο- λόγου μας και κατ’ επέμερής αναφορά σε όλα τα εξο- κταση βοηθός και όλων των
χικά εκκλησάκια του χωριού. Κερασιωτών.

