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Το ∆. Σ. του Συλλόγου
Το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο
Κερασιωτών ∆ωρίδος και η
του Ιερού Ναού Αγίου
Γεωργίου Κερασιάς σας εύχεται εφηµερίδα “Η ΚΕΡΑΣΙΑ” σας
εύχονται Καλή Χρονιά,
να είναι ευλογηµένο το 2016
Ευτυχισµένο το 2016 µε υγεία
και υγεία και χαρά στις
και προκοπή!
οικογένειες σας!

Η ΕΛΛΑ∆Α ΤΟ 1940-1944
ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
Και εφέτος η πατρίδα µας γιόρτασε µε όση
µεγαλοπρέπεια µπορούσε (λόγω της οικονοµικής κρίσης) το θαύµα του 1940 και την
71η επέτειο από την αποχώρηση των Ιταλογερµανικών στρατευµάτων από την Αθήνα
και τον Πειραιά.
Είναι απαραίτητο να τιµώµε και να γιορτάζουµε τις εθνικές επετείους και όχι µόνο µε
εξωτερικές εκδηλώσεις (παρελάσεις, σχολικές γιορτές κ.α.) αλλά µε αναλυτικές οµιλίες µε κριτική σκέψη και ενδόµυχη συλλογή,
ώστε να παίρνουµε απ΄αυτές, ιδιαίτερα οι
28η Οκτωβρίου στην Κερασιά νεότεροι, τα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα για την αντιµέτωπιση των δυσκολιών του παρόντος και του µέλλοντος.
Οι Eθνικοί εορτασµοί, πέρα σπό το συγκινησιακό τους χαρκατήρα, υπηρετούν τη
λαογνωσία και την εθνογνωσία.
Με την εποποιϊα του 1940 «το να είσαι Έλληνας» (to be α Greek) απέβη τίτλος τιµής
σε όλες τις ελεύθερες χώρες.
Έπειτα από την αιµατοχυσία του Α΄ παγκοσµίου πολέµου και την οικονοµική κρίση,
το διεθνές κλίµα ήταν αποκαρδιωτικό και οι Ευρωπαίοι απρόθυµοι και ανέτοιµοι για
νέες θυσίες.
Πρώτη και µόνη η Ελλάδα είπε το πρώτο ΟΧΙ στον Ιταλογερµανικό άξονα και απέδειξε ότι δεν είναι ανίκητος, δίνοντας έτσι θάρρος στους άλλους λαούς.
Ο ενθουσιασµός όλων των Ελλήνων ήταν απερίγραπτος, από την πρώτη µέραΟ
ενθουσιασµός όλων των Ελλήνων ήταν απερίγραπτος, από την πρώτη µέρα και η
επιτυχία της επιστράτευσης καταπληκτική.
Στις ψυχές τους κυριαρχούσε ο εθνικός πατριωτισµός, η συνείδηση της Ελληνικής
συνέχειας, η εντολή « Έλληνες εσµέν» (είµαστε Έλληνες)^ υπήρχε µέσα τους το ΟΧΙ
σε κάθε επιδροµέα και αυτό το γνώριζε ο Ιωάννης Μεταξάς.
Και ψυχολογικά ήταν, µερικώς, προετοιµασµένοι οι Έλληνες λόγω του εξοργισµού
τους από διάφορες προηγούµενες προκλήσεις των Ιταλών και κυρίως µε τον τορπιλισµό, µε δόλο, της « Έλλης» την ηµέρα της γιορτής της «Παναγίας»^ πρόκληση του
Συνέχεια στη σελ. 2
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Αρχαιρεσίες και Εκλογή νέου ∆.Σ.
Την Κυριακή 8 Νοεµβρίου 2015 στην αίθουσα της
∆ωρικής Αδελφότητας, στο Παγκράτι, πραγµατοποιήθηκε
η Γενική Συνέλευση των µελών του Συλλόγου µας. Μετά
την έγκριση των πεπραγµένων διεξήχθησαν αρχαιρεσίες
από τις οποίες εκλέχτηκε το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο το
οποίο συγκροτήθηκε σε σώµα ως ακολούθως:
Πρόεδρος:
Τάσος Χάρος
Α΄ Αντ/δρος:
Γιάννης ∆ηµάκας
Β΄ Αντ/δρος:
Φώτης Βρέττας
Υπεύθ. Τύπου:
Παύλος Αναγνωστόπουλος
Γιάννης ∆ηµάκας
Γεν. Γραµµατέας:
Βίκυ Αντωνοπούλου
Ειδ. Γραµµατέας:
Γιώργος Κοντός
Ταµίας:
Μίνα Χαρονικολάου
∆ηµοσίων Σχέσεων: Νικηφόρος Γκάνος
Αλέκος Βιζούρης
Το νέο ∆.Σ. εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τα µέλη του
Συλλόγου µας που παραβρέθηκαν στη Γεν. Συνέλευση, η
οποία έγινε µέσα σε συναινετικό κλίµα αλλά µε ελάχιστη
προσέλευση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν
στο χορευτικό στις 31-1-2016 στην
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας
ας τηλεφωνήσουν στο 6946452221,
Αντωνοπούλου Βίκυ.
Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί, το
χρονικό έτος 2015 σε ανώτερες και
ανώτατες σχολές ας τηλεφωνήσουν
στο 6946452221 ή ας ενηµερώσουν
τα µέλη του συλλόγου!!!

Ο Σύλλογος µας κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίττα
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Η ΕΛΛΑ∆Α ΤΟ 1940-1944 ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Συνέχεια από τη σελ. 1
εχθρού και θρησκευτική και σοβαρή^ χτύπησε
τη θρησκευτική ευλάβεια για να σπείρει τον
πανικό.
Ο πρώτος Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας µας
(Κων/νος ∆. Τσάτσος, 1975) γράφει: «Έθνος και
Ορθόδοξος Εκκλησία συνεπορεύθησαν ως
δυνάµεις αδελφαί^ και ισχυραί από του δεσµού
τούτου, ηρωικώς συνεπολέµησαν και συνενίκησαν, εν αλληλεγγύη και αλληλεξαρτήσει.
Πολλών δεκαετηρίδων συνοδοιπορία επισφραγίζει του λόγου τούτου το ασφαλές».
Την ενότητα και τον πατριωτισµό των Ελλήνων,
τις δύσκολες εκείνες ηµέρες του 1940, ενεθάρρυναν και ενίσχυσαν και οι τότε πολιτικές δυνάµεις και οι πολιτικοί αρχηγοί, ανεξάρτητα από
την ιδεολογία τους και το πολιτικό τους κόµµα
(ακραίοι αντίπαλοι του Μεταξικού καθεστώτος)^
και είναι αυτό προς τιµήν τους διότι έπραξαν τις
δύσκολες εκείνες ηµέρες για την πατρίδα αυτό
που έπρεπε^ είναι παραδείγµατα προς µίµηση
γι΄αυτή την πράξη τους.
Ξηµερώνοντας η 28η Οκτωβρίου 1940 ο πολιτικός Σοφοκλής Βενιζέλος τηλεγράφησε από τη
Ν. Υόρκη στον Ιωάννη Μεταξά τα ακόλουθα: «
Έχω εθνικό καθήκον να σας δηλώσω πόσον
εκτιµώ την ανδρικήν στάσιν της ηµετέρας
κυβερνήσεως έναντι των γεγονότων, άτινα απειλούν την χώραν και να σας προσθέσω ότι τάσσοµαι ανεπιφυλάκτως εις την διάθεσιν της κυβερνήσεως».
Και ο Νικόλαος Ζαχαριάδης, Γραµµατέας της
Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε., (κρατούµενος τότε στις φυλακές της Κέρκυρας, 2-11-1940) απέστειλε στο
Υπουργείο Ασφάλειας την ακόλουθη επιστολή:
«∆ίπλα στο κύριο µέτωπο και ο κάθε βράχος, η
κάθε ρεµατιά, το κάθε χωριό, η κάθε καλύβα, η
κάθε πόλη, σπίτι µε σπίτι, πρέπει να γίνει φρούριο του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα… Στον
πόλεµο αυτό που τον διευθύνει η κυβέρνηση
Μεταξά, όλοι µας πρέπει να δώσουµε όλες µας
τις δυνάµεις δίχως επιφύλαξη».
Έτσι ενωµένος ο Ελληνικός λαός, στρατός και
πολιτικοί, µεθυσµένοι και από το αθάνατο κρασί
του ’21, που συνέστησε ο ποιητής µας Κωστής
Παλαµάς, άµβλυναν τις όποιες ιδεολογικές τους
διαφορές, έριξαν ανάµεσά τους γέφυρες αδελφοσύνης και οµοψυχίας και απέκρουσαν σθεναρά τον υπεράριθµο Ιταλικό στρατό, τα µηχανοκίνητα και τις επίλεκτες µεραρχίες του (Τζούλια
κ.α.)^ και µέσα στις µεγάλες χιονοθύελλες διέλυσαν το γόητρο του Μουσολίνι, ταπείνωσαν τη
θρασύτητα και την αυθάδειά του και πραγµατοποίησαν µια υπέρβαση κάθε «λογικής».
Κάτοικοι των περιοχών του πολέµου, όλων των
ηλικιών, µετέφεραν πολεµοφόδια και τρόφιµα
στους µαχόµενους στρατιώτες µας.
Μεγάλη ήταν επίσης και η συνεισφορά των
γυναικών.
Ο Ακαδηµαϊκός Στρατής Μυριβήλης, που
εξασφάλισε την άδεια από το Επιτελείο Στρατού
ν΄ανέβει τότε έως τα Αλβανικά σύνορα… γράφει:
...« Είδα τις γυναίκες, τις αρραβωνιασµένες
κοπέλες να παραδίνουν τα προικιά τους, τα
σεντόνια που φύλαγαν για τη µεγάλη ερωτική
ώρα της ζωής τους, να τα παραδίνουν στα νοσοκοµεία του µετώπου για τους τραυµατίες µας…
- Βρήκα στην προκάλυψη µιαν αποστολή
δώρων σταλµένων από την Κύπρο. Ήταν πάλι τα
προικιά από τις κοπέλες του ηρωικού νησιού,
σταλµένα για τους τραυµατίες. Παραβρέθηκα
την ώρα που ένα ορεινό χειρουργείο άνοιγε τις
κάσες που έλαχαν στο µερίδιό του. Ήταν πολυτελείς κουβέρτες, ήταν µεταξωτά σεντόνια,
«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

ήταν προσόψια του αργαλιού. Και µόλις άνοιξαν
τα δέµατα µοσκοβόλησε ο τόπος. Οι κοπέλες
της Κύπρου είχαν πατηκωµένα κλωνιά βασιλικό
και δάφνες ανάµεσα στα δώρα τους».
∆ιαβάζοντας τα παραπάνω λόγια του Μυριβήλη το µόνο που µπορεί να πει κανείς, µε δακρυσµένα µάτια, είναι: Εύγε στις Κυπριωτοπούλες
και τις Ελληνοπούλες, που σε εκείνες τις δύσκολες ηµέρες της πατρίδας µας στάθηκαν πραγµατικές Μπουµπουλίνες και Σουλιωτοπούλες.
Οι άλλοι λαοί θαύµασαν, ολόκληρο εξάµηνο,
τα ηρωικά κατορθώµατα των Ελλήνων, που τους
έκαναν να µετατρέψουν τη ρήση: «Οι Έλληνες
πολέµουν σαν ήρωες» στη ρήση: «Οι ήρωες
πολεµούν σαν Έλληνες».
Οι Ελληνικές νίκες ανάγκασαν τους Γερµανούς
να αναβάλουν την επίθεση κατά της Ρωσίας και
να επιτεθούν την άνοιξη του 1941 στην Ελλάδα.
Οι µαχητές µας συνέχισαν τη σθεναρή αντίσταση τους αλλά, κάτω από την επίθεση των
δυο µαζί µεγαλυτέρων στην ξηρά δυνάµεων του
κόσµου, υπέκυψαν.
Στο µεταξύ δηµιουργήθηκαν στην Ελλάδα
αντιστασιακές οργανώσεις (ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, Ε∆ΕΣ,
ΕΚΚΑ) που δηµιουργούσαν σοβαρά προβλήµατα
και απώλειες στους κατακτητές και τους υποχρέωναν, κατ΄αυτό τον τρόπο, να διατηρούν
µεγάλες δυνάµεις στην Ελλάδα και να καθυστερούν τα σχέδιά τους.
Ιδιαίτερες επιτυχίες είχαν όταν συνεργάζονταν, εξοµάλυναν τις διαφορές τους και δρούσαν ενωµένες, επιτελώντας θαύµατα, όπως συµβαίνει πάντοτε µε την εθνική ενότητα στην
Ελλάδα. Ένα τέτοιο θαύµα συνέβη στο Γοργοπόταµο, όταν ανατίναξαν τη γέφυρα του ποταµού οι συνασπισµένες αντιστασιακές δυνάµεις
του ΕΛΑΣ, υπό τον Άρη Βελουχιώτη, και του
Ε∆ΕΣ, υπό τον Ναπολέοντα Ζέρβα.
∆υστυχώς το δηλητήριο των εµφυλίων ερίδων,
αντεγκλίσεων, της διαίρεσης και ασυνεννοησίας
ξαναπαρουσιάστηκε. Προέκυψαν διάφορες
αντιζηλίες και υπόνοιες µεταξύ των αντιστασιακών οµάδων και δεν υπήρξε πάντοτε αγαστή
συνεργασία, συνεννόηση και οµοψυχία, µε
δυσάρεστα για την πατρίδα αποτελέσµατα.
Την άνοιξη του 1944 υπήρχαν τρεις Ελληνικές
κυβερνήσεις, ταυτόχρονα.
Α) Η κυβέρνηση της ΠΕΕΑ (Πολιτική Επιτροπή
Εθνικής Απελευθέρωσης) που ιδρύθηκε µε πρωτοβουλία του ΕΑΜ.
Β) Η κυβέρνηση στην Αθήνα, µε πρωθυπουργό
τον Ιωάννη Ράλλη και
Γ) Η Ελληνική κυβέρνηση στο Κάϊρο, µε πρωθυπουργό τον Εµµανουήλ Τσουδερό, αρχικά και
µετέπειτα τον Γεώργιο Παπανδρέου («το Γέρο»).
Ο Γ. Παπανδρέου διείδε ότι το καλό της πατρίδας απαιτούσε αντί των τριών κυβερνήσεων,
ταυτόχρονα, να υπάρχει µία Ενιαία κυβέρνηση
συνεργαζοµένων κοµµάτων και πρότεινε τη
συγκρότηση Εθνικής κυβέρνησης.
Έπειτα από πολλές ενέργειές του, το Σύµφωνο του Λιβάνου (17-20 Μαϊου 1944), και τη συνδιάσκεψη της Καζάρτας (πόλη της Ιταλίας
26-9-1944) περατώθηκε η διαδικασία κυβέρνησης «Εθνικής Ενότητας». Στην κυβέρνηση Γ.
Παπανδρέου (Κάϊρο) ανέλαβαν καθήκοντα
Υπουργού και έξι (6) πολιτικοί από την ΠΕΕΑ, το
ΕΑΜ και το Κ.Κ.Ε.
Η Αθήνα και ο Πειραιάς ελευθερώθηκαν στις
12 Οκτωβρίου 1944 και εφέτος γιορτάσαµε την
71η επέτειο από την αποχώρηση των Γερµανοϊταλικών στρατευµάτων. Η εξόριστη κυβέρνηση
του Καϊρου µε τη συµµετοχή και των 6 Υπουργών
των Αριστερών ∆υνάµεων επέστρεψαν στην
Αθήνα και ο Γ. Παπανδρέου µίλησε στην Πλατεία
Συντάγµατος (18-10-1944), λέγοντας µεταξύ
άλλων τα ακόλουθα:
...« Η σηµερινή πάνδηµος συγκέντρωσις αποδεικνύει ότι … έχει επιβληθή η ιδέα της Εθνικής
Ενώσεως.
…Αλλά δια την επιδίωξην και της εθνικής και
οικονοµικής αποκαταστάσεως θα χρειασθή το
απαραίτητον όργανον: Το κράτος… Ήλθεν η
ώρα να υπάρξη. Εις τα καθεστώτα του φασισµού, το Κράτος υποτάσσεται εις το Κόµµα. Εις
τα ελεύθερα Λαοκρατικά Πολιτεύµατα, το
Κόµµα, η Οργάνωσις υποτάσσεται εις το

Κράτος…»
∆υστυχώς οι παραινέσεις του Γ. Παπανδρέου
για συνεργασία και ενότητα κοµµάτων και πάνω
από το Κόµµα να είναι η Πατρίδα δεν καρποφόρησαν. Πολλοί υπουργοί αποχώρησαν από την
κυβέρνηση και δηµιουργήθηκαν δυο διχασµένες
αντιστασιακές παρατάξεις µε πολιτικο-ιδεολογικές διαφορές.
Το Φεβρουάριο του 1945 µε πρωθυπουργό το
Νικόλαο Πλαστήρα υπογράφηκε η συνθήκη της
Βάρκιζας. Αυτή προέβλεπε τον αφοπλισµό των
αντιστασιακών οργανώσεων και µια σειρά όρων,
που στη συνέχεια δεν τηρήθηκαν και από τις δυο
αντιµαχόµενες παρατάξεις.
Έτσι µε τη µεσολάβηση και άλλων γεγονότων
(επαναφορά Βασιλέως, ορισµένες όχι σωστές
πράξεις των αντιστασιακών οµάδων) η Ελλάδα
οδηγήθηκε, λόγω της ασυνεννοησίας, στον
πολύ καταστρεπτικό εµφύλιο σπαραγµό
(1945-Καλοκαίρι 1949).
Τα « εγώ» ορισµένων υπευθύνων δε λειτούργησαν ως «εµείς» για το καλό της πατρίδας, όπως
επίµονα ζητούσε ο Στρατηγός Γιάννης Μακρυγιάννης στο ηρωικό 1821. Στα «Αποµνηµονεύµατα» του ο Στρατηγός γράφει:
«Κι όσο αγαπώ την πατρίδα µου δεν αγαπώ
άλλο τίποτας. Να ΄ρθεί ένας να µου ειπεί ότι θα
πάγει οµπρός η πατρίδα στρέγοµαι να µου
βγάλει και τα δυο µου µάτια. Ότι αν είµαι στραβός και η πατρίδα µου είναι καλά µε θρέφει^ αν
είναι η πατρίδα µου αχαµνά, δέκα µάτια να ΄χω
στραβός θανά είµαι. Ότι σ’ εκείνη θα ζήσω, δεν
έχω σκοπό να πάγω αλλού».
Αν ζούσε σήµερα ο Μακρυγιάννης δεν µπορώ
να φανταστώ ποια θα ήταν τα αυστηρά λόγια
του προς αυτούς τους «εγωπαθείς», που δεν
αφήνουν «να πάγει όµπρος η πατρίδα».
Τον πικρό εµφύλιο πόλεµο (1949) διαδέχθηκε η
περίοδος ανασυγκρότησης της χώρας και η
περίοδος της 7ετούς επάρατης δικτατορίας.
Ακολούθησαν, µετά το γενναίο Πολυτεχνείο, η
µεταπολίτευση και πολλοί αξιόλογοι πολιτικοί
και άλλες µεγάλες προσωπικότητες, από διάφορους τοµείς, που προσπάθησαν, µε το λόγο και
τα έργα τους, να εξοµαλύνουν πολλές διχαστικές και εµφύλιες διαφορές των Ελλήνων και να
διορθώσουν πολλά λάθη ασυνεννοησίας και
έλλειψης συνεργασίας των κοµµάτων κατά το
παρελθόν.
Ο Κων/νος ∆. Τσάτσος (Πρόεδρος ∆ηµοκρατίας), που αναφέρθηκε και παραπάνω, γράφει
(1975): … «µεγάλα εθνικά έργα είναι εκείνα που
άλλοι τα αρχίζουν, άλλοι τα συνεχίζουν, σε
κύµατα αλλεπάλληλα και άλλοι πάντοτε τα
τελειώνουν. Αλλά σε όλη αυτή τη διαδροµή δεν
πρέπει να λησµονείται η εντολή ότι « Έλληνες
εσµέν». (είµαστε Έλληνες). Την ένωσή µας π.χ.
µε την Ευρώπη άλλοι την ξεκίνησαν. Εµείς,
χρόνια τώρα, επιδιώκουµε την καλύτερη συσσωµάτωσή µας µε την Ευρωπαική Συµπολιτεία για
να γίνουµε κάποτε Πολίτες της Οικουµένης,
σύµφωνα µε το λόγο των σοφών του Κυνοσάργους και της Στοάς. ( Έλληνες-Ευρωπαίοι-Πολίτες της Οικουµένης).
∆υστυχώς παρά τις αξιέπαινες προσπάθειες
πολλών, συνέβη αρκετές φορές, µε την αλλαγή
των κυβερνήσεων ή και Υπουργών (και της ίδιας
Κυβέρνησης) να καταργείται ακόµη και το αξιόλογο έργο του προηγούµενου Υπουργού και να
νοµοθετείται νέο.
Έλλειψη δηµοκρατικής συνεννόησης, αλληλοκατανόησης, συναίνεσης και οµοψυχίας πολλών
πολιτικών και κοινωνικών δυνάµεων και έλλειψη
κοινών Εθνικών στόχων και επιδιώξεων, εθνικής
συνείδησης και πατριώτισµου παρατηρήθηκε
και στην παρούσα 5ετή οικονοµική και κοινωνική
κρίση.
Αποτελέσµατα όλων των παραπάνω : η µείωση
του Ελληνικού γοήτρου, η λιτότητα και η πενία,
ιδιαίτερα των χαµηλοτέρων τάξεων και συνταξιούχων, η µεγάλη ανεργία, το δηµογραφικό µας
πρόβληµα (µείωση γάµων και γεννήσεων, µετανάστευση νεολαίας,αυτοκτονίες κ.α.) και ιδιαίτερα ο κίνδυνος της πρώτης αξίας της ζωής, που
κατά τον φιλόσοφο και ακαδηµαϊκό Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο είναι: «η αξιοπρέπεια και η ελευΣυνέχεια στη σελ. 3
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Για το νέο ∆. Σ. του Συλλόγου και για τους νεότερους Κερασιώτες

• Ο Αντώνης Καραδήµας, του Βασιλείου και
Κωνσταντίνας Καραδήµα και η Ελένη Κοµίνη,
του Ελευθερίου και της Ελευθερίας Κοµίνη
παντρεύονται στο ∆ηµαρχείο Πετρούπολης
στις 15-1-2016 και ώρα 19.30.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας, εύχονται η ώρα η
καλή!

• Ο Κωνσταντίνος Γκάνος του Νικηφόρου και η
∆ιονυσία Αναστασοπούλου του Γεωργίου
έφεραν στον κόσµο στις 20 ∆εκεµβρίου 2015 ένα
χαριτωµένο αγοράκι !!!
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας, εύχονται να σας
ζήσει!

Κουκουβής Χρήστος

Στις 24 Δεκεμβρίου 2015 απεβίωσε ο Χρήστος Κουκουβής. Η Εξόδιος Ακολουθία έγινε στις 29 ∆εκεµβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας, Πειραιά και η
ταφή του στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών.
Ο Χρήστος ήταν σύζυγος της Ρίτας Νικ. Γκάνου
και υπηρέτησε το Σύλλογο Κερασιωτών απο
διάφορες θέσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας, απόστέλλουν τα
συλλυπητήριά τους, στην οικογένειά του και τους
οικίους του.

Για σκοπούς του Συλλόγου:
Αλεξόπουλος Τριαντάφυλλος .......................................20,00 ₠
Μακρής ∆ημήτρης ........................................................................20,00 ₠
Βυζούρης Αλέκος ..........................................................................20,00 ₠
Στη μνήμη:
1) του πατέρα του Χάρη Αθ. Ιωάννη
Χάρης Ι. Αθανάσιος ..............................................................100,00 ₠
2) του Βασιλείου Π. Χάρη
Ευαγγελόπουλος Σπύρος..................................................100,00 ₠
3) της εξαδέρφης της Κικής Νίκα-∆ασκαλοπούλου
Πλάκα-∆ημάκα ∆ώρα. ...........................................................50,00 ₠
Για την εφημερίδα:
Πλάκα Γεωργία ...............................................................................10,00 ₠
Τζένη Καλογήρου-Χατζηαθανασιάδου..............50,00 ₠
Απο Συνδρομές:
Συνολικά .............................................................................................205,00 ₠

Η ΕΛΛΑ∆Α ΤΟ 1940-1944
ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Συνέχεια από τη σελ. 2
θερία του ανθρώπου».
Βέβαια πολλές κοινωνικές και θρησκευτικές
οργανώσεις έπραξαν, στη διάρκεια της κρίσης,
έργο συνεργατικό, λαµπρό και ιερό σε θέµατα
αλληλεγγύης και φιλανθρωπίας και µε το σύνθηµα
«όλοι µαζί µπορούµε».
Στα έργα αυτά διακρίθηκαν και πάλι οι γυναίκες
(όπως και στο 1940), µολονότι αδικηµένες από το
ισότιµο άλλο φύλο: (µικρό το ποσοστό των γυναικών βουλευτών, καµία γυναίκα Πρωθυπουργός (µε
εκλογές από το λαό), ούτε γυναίκα Πρόεδρος
∆ηµοκρατίας, έως τώρα).
Ως εκπαιδευτικός είµαι υπέρ της ελεύθερης
ατοµικής έκφρασης των ατοµικών και κοµµατικών
απόψεων, γνωµών, ιδεών και προτάσεων, αλλά και
υπέρ του διαλόγου, της συνεργασίας, αλληλοκατανόησης,συναίνεσης και επιδίωξης των εθνικών
στόχων και διεκδικήσεων, οσάκις η πατρίδα το
απαιτεί, γιατί κινδυνεύει.
Όταν η Πατρίδα έχει ανάγκη, πρέπει να ακολουθούνται οι παραινέσεις των αναφερθέντων πολιτικών (Βενιζέλου, Ζαχαριάδη, Παπανδρέου), το
παράδειγµα Βελουχιώτη-Ζέρβα στο Γοργοπόταµο,

Εκφράζοντας τις επιθυμίες όλων των Κερασιωτών,
εύχομαι στο νέο ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, που αναδείχτηκε στις τελευταίες αρχαιρεσίες της γενικής συνέλευσης, καλή δύναμη, καλές ιδέες
και καλή διάθεση στην προσπάθειά σας να αναζωογονήσετε τη δρα- στηριότητα του Συλλόγου, που
περνάει κι αυτός την κρίση του. ∆εν χρειάζονται
μεγάλα έργα (μακάρι να προκύψουν ευκαιρίες και
για κάτι τέτοιο!) Αρκεί να μην αποστασιοποιηθούμε
ακόμα περισσότερο από την επικοινωνία μεταξύ μας
και από τη σχέση μας με το χωριό μας
Με την ευκαιρία, θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα τους
«Νεο-Κερασιώτες» καλούς φίλους κ.κ. Παύλο
Αναγνωστόπουλο και Αλέκο Βιζούρη, που είχαν την
ευγενή καλωσύνη να πάρουν μέρος στο ∆.Σ. του
Συλλόγου, για να συμβάλουν αποτελεσματικότερα
στα θέματα της Κερασιάς. Αγαπητοί φίλοι, πιστεύω
ότι θα έχετε διαπιστώσει την εκτίμηση και την
αγάπη, με την οποία σας περιβάλλουμε όλοι οι Κερασιώτες.
Τώρα ας μου επιτραπεί, ως ο γεροντότερος, νομίζω,
του χωριού, να κάνω ή μάλλον να επαναλάβω την
έκκληση για κάποιο άλλο πολύ σημαντικό -κατά την
κρίση μου- θέμα, για το οποίο έχω κάμει λόγο κι
άλλες φορές στην εφημερίδα μας. Είναι η έκκληση να
συμβάλουμε στη σύνδεση των νεότερων γενιών
Κερασιωτών μεταξύ τους και με το χωριό. Με το
«νεότερους» εννοώ αυτούς που είναι γύρω στο 40
χρόνων και κάτω. Να συνδεθούν με το χωριό όχι για
το κέφι μας, αλλά γιατί πιστεύω ότι κι αυτοί, τελικά,
θα το εκτιμήσουν και θα το απολαύσουν. ∆ε μιλάμε
βέβαια να κάνουν εκεί τις διακοπές τους, όπως
γινόταν με εμάς στα χρόνια τα παλιά. Τότε και οι
κάτοικοι των παραθαλάσσιων περιοχών ανέβαιναν
για παραθερισμό στα ορεινά χωριά. Τώρα η ζωή έχει
πολύ αλλάξει. Τα ορεινά χωριά μπορεί να διατηρούν
την ομορφιά της φύσης στις βουνοπλαγιές που είναι
σκαρφαλωμένα, αλλά κοινωνικά έχουν ερημωθεί.
Από άποψη ανέσεων, εξάλλου, προσφέρουν πολύ
λίγα έως καθόλου. Ενώ οι παραλίες δεν είναι μόνο
όμορφες, αλλά, επιπλέον, προσφέρονται για κολύμπι, σφύζουν από ζωή και διαθέτουν όλα τα αγαθά
της ευμάρειας, τα οποία ιδιαίτερα τιμούμε οι νεοέλληνες. Στις παραλίες άλλωστε και οι ηλικιωμένοι
Κερασιώτες κάνουμε συνήθως τις διακοπές μας, και
για τους ίδιους λόγους. Πόσο μάλλον οι νέοι που
έχουν συνηθίσει και απολαμβάνουν τις παραθαλάσσιες περιοχές από μικρά παιδιά. Αρκετοί άλλωστε
Κερασιώτες διατηρούν και εξοχικά εκεί.
Όμως, όπως εμείς, δηλαδή οι μεγάλοι στην ηλικία,
απολαμβάνουμε μικρο-διακοπές ή επισκέψεις στο
χωριό, και οι νεότεροι που έχουν ξεκόψει απ’ αυτό
μπορούν κι αυτοί να απολαύσουν τις χάρες του,
μάλιστα περισσότερο από εμάς, εάν υλοποιηθεί η
πρόταση που εισηγούμαι:
Προτείνω, το νέο ∆.Σ. του Συλλόγου να συστήσει
και να βοηθήσει την οργάνωση στα πλαίσια του
Συλλόγου ενός «Ομίλου Νέων Κερασιωτών». Τα
πρώτα μέλη του μπορεί να είναι τα νεότερα μέλη του
∆.Σ. του Συλλόγου. Αυτά να αναζητήσουν και
άλλους δραστήριους νέους και νέες Κερασιώτικης
καταγωγής και να συγκροτήσουν άτυπα μια ολιγομε-

λή επιτροπή, υπό την αιγίδα του ∆.Σ. του Συλλόγου.
∆ε χρειάζεται επίσημο σωματείο με καταστατικό
κλπ. Η ομάδα αυτή ή το ∆.Σ. του Συλλόγου να απευθυνθεί με μια επιστολή σε όλους τους νέους και νέες
Κερασιώτες (γύρω στο 40 ετών και κάτω) να συνδεθούν με τον Όμιλο. Όταν δηλώσουν κάμποσοι θα
μπορούν να προσέλθουν σε μια συνάντηση (άτυπη
συνέλευση) και να αναδείξουν μια Επιτροπή συντονισμού των δραστηριοτήτων του Ομίλου.
Στα πλαίσια του Ομίλου να οργανώνουν τις δικές
τους δραστηριότητες, όπως: συναντήσεις συν-διασκέδασης (χορού) στην Αθήνα, εκδρομές σε διάφορα
μέρη της χώρας, οργανωμένες επισκέψεις στο χωριό:
την άνοιξη που οργιάζει η ομορφιά της φύσης, το
χειμώνα με τα χιόνια, το καλοκαίρι με επισκέψεις σε
όμορφες περιοχές με τα κρύα νερά για πικ-νικ. Στα
χρόνια μας, τον Αύγουστο, κατασκηνώναμε ομαδικά
για λίγες μέρες στις βουνοκορφές της Ομάλιας και της
Στύλιας. Στεγαζόμασταν κάτω από τα έλατα και
κοιμόμασταν πάνω σε παχύ στρώμα φτέρης, ενώ το
βράδυ, με το αυγουστιάτικο φεγγάρι να λούζει και
να μαγεύει την όμορφη φύση, τραγουδούσαμε,
χορεύαμε και διασκεδάζαμε.
Με διάφορες συναντήσεις και εκδηλώσεις της
προτίμησής τους, οι νέοι Κερασιώτες θα γνωριστούν
μεταξύ τους, θα διαπιστώσουν οι περισσότεροι
-σχεδόν όλοι- ότι έχουν κάποια μακρινή ή κοντινή
συγγένεια. Και βέβαια θα βιώνουν την αίσθηση του
κοινού δεσμού, που συνθέτουν οι κοινές ρίζες των
γονιών και των προγόνων τους.. Μπορεί να συνάψουν στενότερες φιλίες, καθώς επίσης αμοιβαία
διευκολυντικές σχέσεις με Κερασιώτες επαγγελματίες.
Οι εκδηλώσεις να είναι οικονομικά προσιτές, για να
μη μπαίνουν εμπόδιο στη συμμετοχή. Κατά τις
επισκέψεις τους στο χωριό, το μαγαζί θα διευκολύνει
τις όποιες ανάγκες εφοδίων, ενώ ο ξενώνας θα
διευκολύνει όποιους επιθυμούν να καταλύσουν εκεί
ή θέλουν να πάρουν μαζί τους και κάποιο φιλικό
τους πρόσωπο.
Μιλώντας για τον ξενώνα μου δίνεται η αφορμή να
ανακοινώσω μια πολύ σημαντική πληροφορία: μια
γενναιόδωρη και γι’ αυτό πολύ αξιέπαινη προσφορά στο χωριό μας. Και εξηγούμαι:
Ο εξαίρετος συγχωριανός μας δάσκαλος Βασίλης
Αλεξόπουλος, επί πολλά χρόνια Γενικός Γραμματέας
και τα τελευταία χρόνια Πρόεδρος του ∆.Σ. του
Συλλόγου, κοντά στις πολλές άλλες πολύτιμες
προσφορές και υπηρεσίες του στο χωριό, αποφάσισε
να ανακαινίσει, με δαπάνες του, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του ΕΟΤ, τον Ξενώνα του Συλλόγου
στο χωριό, στη μνήμη του πατέρα του: του αλησμόνητου ιερέα και δασκάλου του χωριού Γεωργίου
Αλεξόπουλου. Εκφράζω στον αγαπητό Βασίλη τα
προσωπικά μου, αλλά και όλων των συγχωριανών,
θερμά συγχαρητήρια.
Κώστας Χάρης
Υ.Γ. Παρακαλούμε, οι παραλήπτες της εφημερίδας να δώσουν στα νεότερα μέλη της οικογένειάς
τους να διαβάσουν την πρόταση για τον «Όμιλο
των νέων Κερασιωτών» και να τα ενθαρρύνουν να
ανταποκριθούν θετικά.

τα παραδείγµατα του 1821 και 1940 και όλων
εκείνων που αγωνίστηκαν για να ζούµε εµείς ελεύθεροι. Όλοι πρέπει να µεθούµε από το αθάνατο
κρασί εκείνων.
Άλλοι αξιολογότεροι και ειδικότεροι του γράφοντος, αυστηροί πνευµατικοί άνθρωποι, προτείνουν
µε επιµονή ότι και σήµερα (χθές) πρέπει τα «εγώ»
όλων µας να λειτουργήσουν ως ένα εθνικό αρραγές «εµείς», να λειτουργήσει η εθνική συνείδηση, η
συνείδηση της Ελληνικής συνέχειας, ο πατριωτισµός και να συσταθεί Ενιαία, Εθνική,Οικουµενική
Κυβέρνηση.
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, στην 71η επέτειο απελευθέρωσης της
Ελλάδας από τα Γερµανοϊταλικά στρατεύµατα,
µίλησε στη Θεσσαλονίκη, για εθνική συνείδηση και
τόνισε ότι «η ∆ηµοκρατία και η Ελευθερία συνθέτουν την Εθνική µας συνείδηση. Ενωµένοι µπορούµε να πετύχουµε τους στόχους µας».
Ο Γεώργιος Σεφέρης, ποιητής και διπλωµάτης

(Βραβείο Νόµπελ) περιγράφει την εθνική συνείδηση, τον πατριωτισµό, την αγάπη για την πατρίδα
και τη λευτεριά µε τα ακόλουθα:
… «Σ’ ένα νοσοκοµείο της Αθήνας έκοψαν το πόδι
ενός στρατιώτη. Όταν ξύπνησε το παλικάρι από το
χλωροφόρµιο και κατάλαβε, γύρισε λίγο το κεφάλι
πάνω στο προσκέφαλο και άρχισε να σιγοτραγουδάει: « Απ΄τα κόκκαλα βγαλµένη…»
Αυτό δεν ήταν µονάχα ο « Ύµνος», ήταν η παµπάλαιη ραψωδία ενός λαού που για χρόνια και αιώνες
θυσιάζεται για τη λευτεριά.
Μιαν άλλη φορά ένα πεινασµένο παιδάκι πήγε
ν΄αρπάξει µια κουραµάνα από ένα φορτωµένο καµιόνι της κατοχής. Ο Γερµανός φρουρός του έπιασε
το χέρι και του το τσάκισε πάνω στο γόνατό του,
όπως τσακίζουν ένα ραβδί: «Απ΄τα κόκκαλα βγαλµένη…»
Οκτώβριος 2015
Σπύρος Β. Ευαγγελόπουλος
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ένα αυτόγραφο από την Μιμή Ντενίση

Όλα ήταν συναρπαστικά, ερμηνείες των ηθοποιών,
Μ.Ντενίση Κ.Βουτσάς , Τ. Χαλκιάς,
Προς το Σύλλογο Κερασιωτών είναι η παρα-

καταθήκη από την συγκλονιστική παράσταση
που παρακολουθήσαμε.
Ευχαριστούμε αρχικά, όσους συμμετείχαν και
παρευρέθησαν στο θέατρο και είδαμε, μοιραστήκαμε συναισθήματα, απόψεις και συγκινηθήκαμε από αυτό το διδακτικό έργο.
Θα θέλαμε να επικροτήσουμε τους ανθρώπους ,τους καλλιτέχνες και όσους προωθούν
τον πολιτισμό και κάνουν προσπάθειες να
γνωρίσουμε την ιστορία όλοι εμείς που δεν
πρέπει να ξεχνάμε το παρελθόν και να γίνονται αρωγοί για ένα ελπιδοφόρο μέλλον.

Μ. Μητρούσης Τ. Νούσιας, Χριστίνα Αλεξανιάν, ∆. Μακαλίας , Κ. Γερονικολού κλπ. σκηνικά, σκηνογραφίες ηχητικά εφέ, χορογραφίες
και τραγούδια παραδοσιακά από τον
Μπάμπη Τσέρτο και τη Σοφία Μέρμηγκα.
Πολλά Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές
Υποσχόμαστε στους συγχωριανούς μας και
για άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις.
Ελπίζουμε στην συμπόρευση και συμμετοχή όλων στη προσπάθεια αυτή του Συλλόγου!!!

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Στο φωτογραφημένο κείμενο της
εφημερίδας ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΧΩΡΑ περιέχεται
η είδηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
επιχορηγεί, μέχρι το 2020, 23.900
νέους αγρότες ηλικίας κάτω των 40
ετών, προκειμένου να ξεκινήσουν στην
ύπαιθρο χώρα μια αγροτική επιχείρηση.
Κάθε νέος αγρότης
που προτίθεται να εγκατασταθεί σε αγροτική περιοχή για το
σκοπό αυτό, υποβάλλει
ένα πρόγραμμα αγροτικής εκμετάλλευσης
(γεωργικής, δασικής,
κτηνοτροφικής, τουριστικής) και εφόσον
εγκριθεί επιχορηγείται
για την εγκατάστασή
του στην περιοχή
αυτή, με το ποσό των
17.000 έως 22.000
ευρώ. Εννοείται ότι για
την εγκατάσταση της
αγροτικής εκμετάλλευσης, μετά την
έγκρισή της, βάσει
τεχνικοοικονομικής
μελέτης, ακολουθεί η
επιχορήγηση της εκμετάλλευσης με τα ποσοστά και τους λοιπούς
όρους της συμφωνίας.
Στο πλαϊνό μικρότερο φωτογραφημένο
κείμενο δημοσιεύεται ανακοίνωση του
γενικού γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής
για το σχετικό θέμα των κονδυλίων, με
τα οποία επιχορηγεί τη χώρα μας η
Ευρωπαϊκή Ένωση για την αγροτική μας
ανάπτυξη.

Ο ι παραλήπτε ς της ε φημ ε ρίδας
μ ας , παρακα λο ύνται να δώσ ουν –σε
φωτοαντίγραφο- το απόκομμα με τα δύο
κείμενα, σε νέους Κερασιώτες ή και σε
άλλους νέους του κύκλου γνωριμιών
τους, για το ενδεχόμενο να
ενδιαφερθούν να ασχοληθούν με κάποια
από αυτές τις εκμεταλλεύσεις, οι οποίες
είναι ενδιαφέρουσες
και ελκυστικές στους
καιρούς μας. Θα μπορούσαν, μάλιστα και
δύο φίλο ι νέ οι, να
συναποφασίσουν για
δυο παράλληλες τέτοιες εκμεταλλεύσεις,
για να έχουν συντροφιά
και αλληλοβοήθεια.
Στο χωριό μας υπάρχουν προϋποθέσεις
για τέτοιες αγροτικές
εκμεταλλεύσεις. Ένα
δημ οσ ίε υμ α στην
εφημερίδα μας, πριν
από έ να χ ρό νο,
απαριθμεί μερικές, με
προσδιορισμό μάλιστα
των συγκεκριμένων
περιοχών στην ευρύτερη περιφέρεια Κερασιάς, οι οποίες προσφέρονται, συνδυάζουν
ενδιαφέρουσες για το σκοπό αυτόν προϋποθέσεις.
Για αντίτυπο αυτού του αποσπάσματος της
εφημερίδας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον
εκδότη της κ. Φώτη Βρέττα, τηλ. 210 2580608.
Κώστας Χάρης

Διαμαρτυρία - Καταγγελία
Μετά από τηλεφωνικές καταγγελίες και οχλήσεις
που έφτασαν στο Σύλλογο μας, είμαστε
υποχρεωμένοι κατ’ αρχήν να δημοσιεύσουμε
στην εφημερίδα μας τα παρακάτω και μετέπειτα
να τα καταγγείλουμε εγγράφως προς τους
αρμόδιους φορείς:
α) Στον Πρόεδρο και Τοπικό Συμβούλιο
Κερασιάς
β) Στον Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο
Δωρίδος
γ) Στο Δασαρχείο και τοπικό Αγροφύλακα
δ) Στην Υγειονομική υπηρεσία.
1) Βοοειδή με ενώτια και μή περιφέρονται
ελεύθερα σε πλατείες, κοιμητήριο, εκκλησίες και
σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους,
δημιουργώντας προβλήματα σε μάνδρες,
φράχτες, δρόμους, αυλάκια κ.λ.π.
2) Κατσίκια χωρίς επίβλεψη σκαρφαλώνουν σε
σκεπές, καταστρέφουν δένδρα και καλλιέργειες.
3) Μαντριά εντός οικισμού δημιουργούν
προβλήματα δυσοσμίας και ειδικά τους θερινούς
μήνες.
4) Μαντριά βρίσκονται στο κεφαλάρι του χωριού
Θέλουμε να εκφράσουμε την αγανάκτησή
μας για αυτό που συμβαίνει εντός του
οικισμού στο χωριό μας καθ’ όλη τη διάρκεια
του χρόνου.
Για τούτο παρακαλούνται οι υπεύθυνοι να
σταματήσουν να δημιουργούν προβλήματα.
Μετά ταύτα και αν δεν υπάρξει πρόοδος θα
απευθυνθούμε στις αρμόδιες αρχές για την
επιβολή μέτρων.
Το Δ.Σ.

Πολλοί χωριανοί µας συνιστούν:

Καλό είναι, στο Νεκροταφείο να µην τιµούµε τους ανθρώπους µας που έφυγαν, µε ογκώδη υπέργεια µνηµεία.
Και εκείνοι θα….συµφωνούσαν σ’ αυτό.
Ογκώδη µνηµεία, ολόκληρα σπιτάκια, δεν
ταιριάζουν στο ειδυλλιακό τοπίο της Πάδης.
Το ιστορικό «χοροστάσι» πλάι είναι τοπίο
περιπάτου και αναψυχής. Μια µαρµάρινη
στήλη-κεφαλάρι, µε τα ονόµατα φτάνει.

Ένα παράπονο

Απευθύνομαι στο συμβούλιο του Συλλόγου
“Κερασιωτών” που είναι στην Αθήνα, θέλοντας
να εκφράσω την πίκρα, τη δυσαρέσκειά μου για
το εξής περιστατικό:
Είχα ζωγραφίσει μια άποψη του χωριού, γιατί
ασχολούμαι με τη ζωγραφική, και τον πίνακα
κορνιζομένο και με την εξής πλακέτα “∆ωρεά
Τζένης Καλογήρου 1992” τον προσέφερα στο
γραφείο του Συλλόγου που ήταν τότε επί της
Ζωοδόχου Πηγής.
Η ενέργειά μου και η προσφορά μου ήταν
αφιλοκερδής και οφείλονταν στην αγάπη μου
για την ιδιαίτερη πατρίδα των γονιών, τους
αναφέρω για όσους δεν το γνωρίζουν.
“Χαράλαμπος Καλογήρου–Κων/να Αντωνοπούλου” μάλιστα στο χωριό υπάρχει και ο
τάφος τους.
Συμπτωματικά όμως αυτές τις ημέρες
πληροφορήθηκα οτι έχει χαθεί ο πίνακας!
Η απώλειά του πολύ με στεναχώρησε και
καταλήγω στο συμπέρασμα, οτι οι εκάστοτε
υπηρετήσαντες στο σύλλογο αδιαφόρησαν για
τη φύλαξη και τον άφησαν στην τύχη του.
Τελειώνοντας παρακαλώ όσους υπηρέτησαν
στο σύλλογο και έχουν κάποια άποψη για την
τύχη του πίνακά μου να το αναφέρουν και να
φροντίσουν, εάν είναι δυνατόν, να τοποθετηθεί
πάλι στο γραφείο του Συλλόγου όπου ήταν και
η θέση του.
Ας σεβαστούν την επιθυμία μου και τον σκοπό
της δωρεάς μου.
Τζένη Καλογήρου-Χατζηαθανασιάδου
Τηλ. 210 6830244

