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 του Σπύρου Ευαγγελόπουλου
(Συνέχεια από το προηγούµενο φύλλο)

4. ΑΓΙΟΥΛΑ (Η)
Το όνοµα Αγιούλα (µπορεί να) σχετίζεται µε το ρήµα 

«αγιάζω» και µε το επίρρηµα «Άγια».
Το αγιάζω, ως µεταβατικό, σηµαίνει ραντίζω, εξαγνίζω µε 

αγιασµό˙ ως αµετάβατο, σηµαίνει αποκτώ αγιότητα, γίνοµαι 
(αναγνωρίζοµαι) Άγια.

Το επίρρηµα «άγια» σηµαίνει: µε αγνότητα, αγιότητα, 
ιερότητα. Εποµένως το όνοµα αυτό είναι µία ευχή από τους 
αναδόχους να ζήσει το νεογνό µε ευτυχία, αγνότητα, θεϊκή 
βοήθεια και αγιοσύνη.

Βοήθεια υλική και ηθική για το νεογνό σηµαίνει και το ρήµα 
αγιουτάρω από την (Ιταλική λέξη aiuto = βοήθεια). (ΠΑΠΥΡΟΣ: 
Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας: Αρχαίας- Μεσαιωνικής, Νέας τ. 
1ος, σελ. 55, Αθήνα 2007).

Λεγόµενες εκφράσεις:
• Καλά και «άγια» (Πολύ σωστά).
• Ο σκοπός αγιάζει τα µέσα.
• ∆εν αφήνει ούτε ενάρετο άνθρωπο ν’ αγιάσει «µε την 

οµορφιά της τις πράξεις και τη συµπεριφορά της».
• «Αγιούλι ή Αγιούλιο»: Είναι ένα βότανο στην Κεφαλονιά, 

που η επιστηµονική του ονοµασία είναι «Βιόλα ή Εύοσµος» 
(Χάρη Πάτση: Εγκυκλοπαίδεια, τ. Α ,́ σελ. 536. Αθήνα).

5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Ο)
Το όνοµα Αθανάσιος παρουσιάζει µεγάλη συχνότητα στο 

χωριό µας. Συνήθεις τύποι είναι Θανάσης, Θάνος, Θανασά-
κης.

Με το όνοµα αυτό υπήρξαν στον Ελληνισµό πολλοί κληρι-
κοί, Άγιοι, Αρχιεπίσκοποι και Πατριάρχες. Αναφέροµε εδώ 
µόνο δύο. 

Α: Ο Μέγας Αθανάσιος (293 ή 295 έως 373 µ.Χ.)
Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια, όπου και σπούδασε στις 

ακµάζουσες τότε Σχολές της ανεδείχθη θαρραλέος αγωνι-
στής στην Α’ Οικουµενική Σύνοδο της Νίκαιας (325 µ.Χ.) στη 
µάχη κατά της αίρεσης του Αρείου, ο οποίος υποστήριζε ότι 
ο ιδρυτής της Εκκλησίας Υιός (Χριστός) είναι κτίσµα και όχι 
φύσει Θεός. Ήταν τότε ο Αθανάσιος διάκονος και γραµµατέας 
του Αρχιεπισκόπου Αλεξάνδρου.

Ο Μ. Αθανάσιος υποστήριξε και πέτυχε να καθιερωθεί ο 
χριστιανικός όρος για το Χριστό «Οµοούσιος τω Πατρί».

Στη συνέχεια διατέλεσε Πατριάρχης της Αλεξάνδρειας (328 
- 373 µ. Χ.) και για 45 χρόνια έλαµψε για τις αρετές του. 
Υπέστη πολλές ταλαιπωρίες και εξορίες από τους αντιπάλους 
του. Ήταν όµως σταθερός στις πεποιθήσεις του, ακατάβλη-
τος λάτρης και µαχητής της αλήθειας και υποστηρικτής των 
χριστιανών. Υπήρξε γενναίος αγωνιστής κατά του Αρειανι-
σµού, στύλος της Εκκλησίας και µία από τις µεγαλύτερες 
χριστιανικές µορφές της Ορθόδοξης και Ρωµαιοκαθολικής 
Εκκλησίας.

Εορτάζει στις 17 Ιανουαρίου. 
Β .́ Ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης (930-1.004 µ.Χ.)
Καταγόταν από την Τραπεζούντα και εξορίστει από τους 

αιρετικούς πολλές φορές. Μετέβη στην Κωνσταντινούπολη, 
ως εκπαιδευτικός, για ένα χρονικό διάστηµα. Αργότερα

Συνέχεια στη σελ. 2
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Το ∆.Σ. του Συλλόγου και η Κερασιά σας εύχονται Χρόνια Πολλά & Ευτυχισµένο το 2021
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού

Αγ. Γεωργίου Κερασιάς, Ιερέας πατήρ
Γεώργιος Χαρονικολάου, Νικόλαος Θεοχάρης

και Βασίλειος Καραδήμας σας εύχονται
Καλά και Ευλογημένα Χριστούγεννα και το

Νέο Έτος 2021, να το υποδεχτούμε
με υγεία αγάπη Ειρήνη και δημιουργία!

Εκδηλώσεις 2020

ΨΗΦΙΣΜΑ
   Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, μετά από το θάνατο του 
πρώην Αντιπροέδρου του Συλλόγου μας Αντωνίου 
Δημ. Παπαντωνίου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση 
και ομόφωνα αποφάσισε:
1 Την αντιπροσωπευτική παρουσία μελών του Δ.Σ. 

στην κηδεία του εκλιπόντος.
2 Την εκφώνηση επικήδειου από την Πρόεδρο του 

Συλλόγου Βίκυ Αντωνοπούλου
3 Την κατάθεση στεφάνου.
4 Την έκφραση συλλυπητηρίων στα μέλη της οικογέ-

νειας των
5 Ανάρτηση φωτογραφίας του θανόντος στα γραφεία 

του Συλλόγου
6 Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευτεί στην εφημερίδα του Συλλόγου μας και στις 

τοπικές εφημερίδες των Συλλόγων και των Δήμων της Φωκίδας.
  Η Πρόεδρος             Ο Γεν. Γραμματέας
           Βασιλική Αντωνοπούλου-Γκάνου  Νίκος Γκιώνης

ΨΗΦΙΣΜΑ
   Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, μετά από το θάνατο του 
πρώην Προέδρου του Συλλόγου μας Χρήστου Ιωάννη 
Γκάνου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και ομόφωνα 
αποφάσισε:
1 Την αντιπροσωπευτική παρουσία μελών του Δ.Σ. 

στην κηδεία του εκλιπόντος.
2 Την εκφώνηση επικήδειου από τον πρώην Πρόεδρο 

του Συλλόγου Αναστάσιο Χάρο
3 Την κατάθεση στεφάνου.
4 Την έκφραση συλλυπητηρίων στα μέλη της οικογέ-

νειας των
5 Ανάρτηση φωτογραφίας του θανόντος στα γραφεία 

του Συλλόγου
6 Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευτεί στην εφημερίδα του Συλλόγου μας και στις 

τοπικές εφημερίδες των Συλλόγων και των Δήμων της Φωκίδας.
  Η Πρόεδρος             Ο Γεν. Γραμματέας
           Βασιλική Αντωνοπούλου-Γκάνου  Νίκος Γκιώνης

Πραγµατοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
της Κερασιάς. Ευχαριστούµε για την παρουσία όσων 
συγχωριανών και φίλων της Κερασιάς προσήλθαν, αν και 
περιµέναµε µεγαλύτερη ανταπόκριση. Η συµµετοχή όλων 
µας δίνει το  κίνητρο κάθε φορά για νέες δραστηριότητες 

µας δίνει το  κίνητρο κάθε φορά για νέες δραστηριότητες 
και εκδηλώσεις του Συλλόγου. ∆ιασκεδάσαµε µε χορό, 
απολαύσαµε γευστικό φαγητό και ανταλλάξαµε απόψεις 
και νέα µας. Ευχαριστούµε ιδιαίτερα τον Υπουργό µας 
κύριο Χάρη Θεοχάρη, που παρά το επιβαρυµένο 
πρόγραµµα του, µας τίµησε µε την παρουσία του και µας 
ευχήθηκε για το 2020. Επίσης ευχαριστούµε για την 
παρουσία τους, τους αντιδηµάρχους τον Κώστα Παλα-
σκώνη και τον Σταύρο Πολίτη, τους προέδρους της Κερα-
σιάς Νικηφόρο Γκάνο, του Κριατσίου ∆ηµήτρη Φλώρο και 
των συλλόγων την κυρία Φλώρου Ζωή από το Κριάτσι, τον 
κύριο Κουτσόπουλο από το ∆ιχώρι καθώς και το Γενικό 
Γραµµατέα Σούκο Γιάννη από την Πενταγιού και τον 
πρόεδρο του Συνεταιρισµού του δάσους Ζήσιµο Κωστα-
ντόπουλο. Από την κλήρωση που έγινε, την τηλεόραση τη 
κέρδισε η κυρία Βρέττα Ασπασία και το φλουρί της πίτας 
το κέρδισε η κυρία Φλώρου Ζωή και µαζί µία διπλή 
πρόσκληση για το θέατρο Παριζιάνα, που θα πάµε αργό-
τερα. Στην εκδηλωση παρουσιάσαµε το ηµερολόγιο του 
χωριού µας του 2020, για την οικονοµική ενίσχυση του 
Συλλόγου.

ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΧΑΡΗ ΘΕΟΧΑΡΗ

Φίλες και φίλοι,
Χαίρομαι που έστω και 

με αυτόν τον τρόπο μπορώ 
να επικοινωνήσω μαζί σας 
αφού οι καταστάσεις δεν 
μου επιτρέπουν να επισκε-
φτώ τον αγαπημένο μου 
τόπο, τη Φωκίδα.
Φτάνοντας στο τέλος 

μιας πολύ δύσκολης χρο-
νιάς, νιώθω την ανάγκη να 
σας πω δυο λόγια.

Το 2020 η πανδημία έφερε πολλές αλλαγές στη 
ζωή μας. Ο τουρισμός, ο τομέας τον οποίο διαχει-
ρίζομαι, κατάφερε να βγει ισχυρός. Πετύχαμε να 
κρατήσουμε την ισορροπία ανάμεσα στο ασφαλές 
άνοιγμα του τουρισμού και στη διατήρηση της 
υγειονομικής ασφάλειας και ενισχύσαμε το 
«brand» της χώρας μας ώστε να μπορούμε να 
ατενίζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.
Η Φωκίδα είναι ένας τόπος που αγαπώ ιδιαίτε-

ρα. Κι όποτε μου δίνεται η δυνατότητα τον επισκέ-
πτομαι για να απολαύσω τις ομορφιές του.
Εύχομαι ολόψυχα σε όλους χρόνια πολλά με 

υγεία, ευτυχία, προκοπή και ευημερία σε εσάς και 
στις οικογένειές σας και το 2021 να είναι η χρονιά 
που η χώρα μας, αφήνοντας πίσω την πανδημία, 
θα μπορέσει να συνεχίσει το δρόμο της ανάπτυξης 
και της προόδου.
Με την ευχή να τα πούμε σύντομα και από 

κοντά, χρόνια πολλά και καλή χρονιά!
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Συνέχεια απο σελ. 1
εµόνασε σε µοναστήρι της Βιθυνίας και ασκήτευσε στο Άγιο 
Όρος˙ εκεί ίδρυσε το πρώτο µοναστήρι «τη Μεγίστη Λαύρα» 
(961-963) του Αγίου Όρους και συνέγραψε αρκετά εκκλησιαστι-
κά βιβλία.

6. ΑΘΑΝΑΣΙΑ (Η)
Το όνοµα Αθανασία προέρχεται από το επίθετο αθάνα-

τος-η-ο, που σηµαίνει: αιωνιότητα, ευχή να ζει κανείς αιώνια, να 
είναι άφθαρτος, αναλλοίωτος, αθάνατος, αΐδιος, ένδοξος, 
αλησµόνητος.

(το επίθετο, λόγω της εννοίας του δεν επιδέχεται παραθετι-
κά).

«Αθανασία» υπήρξε Αγία και θαυµατουργός από την Αίγινα. 
Γεννήθηκε από ευσεβείς γονείς και έζησε χριστιανικά τον 3ο 
αιώνα µ. Χ.

Σύµφωνα µε ειδωλολατρικό νόµο οι παρθένες µεγάλης 
ηλικίας και οι χήρες έπρεπε να παντρεύονται ειδωλολάτρες.

Η Αθανασία καλή χριστιανή και χήρα επέτυχε να µυήσει το 
νέο σύζυγο στη χριστιανική θρησκεία και να γίνει µοναχός. Η 
Αθανασία, µαζί µε άλλες γυναίκες, έκτισαν το Μοναστήρι το 
οποίο διήυθυνε η ίδια, ως ηγουµένη.

Με το όνοµα Αθανασία υπήρξε και άλλη Οσία, που γιορτάζε-
ται στις 9 Οκτωβρίου, καθώς επίσης και Αθανασία, που µε τις 
τρεις θυγατέρες της (Θεοδότη Θεοκτίστη και Ευδοξία) βασανί-
στηκαν, επί ∆ιοκλητιανού και θανατώθηκαν για τη χριστιανική 
τους πίστη, (γιορτάζονται στις 11 Ιανουαρίου).

7. ΑΘΗΝΑ (Η)
Σύµφωνα µε τη µυθολογία το όνοµα «Αθήνη ή Αθάνα ήταν το 

όνοµα µιας θεάς προελληνικής (µη Ινδοευρωπαϊκής, αφού η 
λέξη δεν απαντά στις άλλες Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες), 
πιθανώς µινωικής, πού προήλθε από µία οµοιόµορφη θεότητα, 
η οποία φύλαγε τα µινωικά ανάκτορα» ( Γ. Μπαµπινιώτης: Λεξικό 
Νέας Ελληνικής Γλώσσας, λέξεις: Αθήνα-Αθηνά).

Μυθολογικά επίσης η Αθηνά ήταν κόρη του ∆ία, θεά πολεµική 
αλλά και θεά της Σοφίας στην κλασική εποχή.

Σύµφωνα µε τον Όµηρο και τον Ησίοδο «βγήκε πάνοπλη από 
το κεφάλι του ∆ία». Είχε πολλές ιδιότητες και υποστάσεις: Ήταν 
και προστάτρια της βλάστησης, των ελαιώνων, της δενδροκοµί-
ας, της γεωργίας, της υγείας κ.ά., καθώς και εφευρέτις της 
στρατιωτικής µουσικής. (Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Ελεθυερου-
δάκη, τ.Α’ σελ. 308-314, λέξη Αθηνά).

Στο µυθικό ανταγωνισµό Αθηνάς και Ποσειδώνα, ποιός θα 
έπαιρνε υπό την προστασία του την πόλη των Αθηνών, η Αθηνά 
χάρισε το δέντρο της ελιάς και ο Ποσειδώνας µία βρύση µε 
αλµυρό νερό στο βράχο της Ακρόπολης.

Κέρδισε η Αθηνά. Οι πολυποίκιλες ιδιότητές της την έκαναν 
πολύ δηµοφιλή θεότητα· γι’ αυτό υπήρχαν πολλές γιορτές προς 
τιµή της.

Ανάµεσα στις πλευρές και τα γνωρίσµατα της προσωπικότη-
τάς της µία πτυχή που την έκανε ιδιαίτερα δηµοφιλή ήταν η 
παρθενία της. Η λατρεία της σχετιζόταν µε ηθικές αρχές και 
έννοιες και για αυτό ονόµασαν και την Ακρόπολη «Παρθενώνα»

Από τον ενικό τύπο Αθήνη προήλθε (ίσως) ο πληθυντικός 
τύπος Αθήναι (πολλοί µαζί οικισµοί). Ακολούθως προέκυψαν οι 
τύποι Αθηναίος, Αθηναία και Αθηνά (µε συναίρεση του τύπου 
Αθηναία).

Χριστιανικά, το βαπτιστικό όνοµα Αθηνά τιµάται κατά τη 
γιορτή των Αγίων Σαράντα Παρθένων και Ασκητριών.

8. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Η)
Αικατερίνη είναι όνοµα Αγίων γυναικών, µοναχών, βασιλισσών.
Συνήθεις τύποι του ονόµατος είναι: Κατερίνα, Κατίνα, Καίτη,

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
Β/∆ ∆ΩΡΙ∆ΑΣ

Tην Kʋρɩακή 6 Σɛπτɛµβρίοʋ το απόγɛʋµα στα γραφɛία τοʋ 
Σʋλλόγοʋ Kροκʋλɩωτών, η ɛξ' αναβολής ɛτήσɩα Tακτɩκή 
Γɛνɩκή Σʋνέλɛʋση της Oµοσπονδίας Σʋλλόγων Bορɛɩοδʋτɩκής 
Δωρίδας στα γραφɛία τοʋ Σʋλλόγοʋ Kροκʋλɩωτών στο Kαρέα, 
κατά την οποία ɛκλέχθηκɛ καɩ νέο Δ.Σ. η θητɛία τοʋ οποίοʋ θα 
ɛίναɩ δɩɛτής.

Kατά τον απολογɩσµό των πɛπραγµένων ο Πρόɛδρος της 
Oµοσπονδίας κ. Xρήστος Mπίµπας έκανɛ απολογɩσµό των 
πɛπραγµένων καɩ ɛʋχαρίστησɛ όλα τα χωρɩά ποʋ στήρɩξαν το 
έργο της Oµοσπονδίας.

Στην πρώτη τοʋ σʋνɛδρίαση, ποʋ πραγµατοποɩήθηκɛ αµέσως 
µɛτά την Γɛνɩκή Σʋνέλɛʋση, το νέο ΔΣ  σʋγκροτήθηκɛ σɛ σώµα 
ως ɛξής:

Πρόɛδρος: Mαʋραγάνης Δηµήτρης (Kροκύλɛɩο)
A' αντɩπρόɛδρος: Xαραλαµπόποʋλος Γɛώργɩος (Kλήµα)
B' αντɩπρόɛδρος: Kοντός Aθανάσɩος (Kɛρασɩά)
Γɛν. Γραµµατέας: Iωσηφίδης Σταύρος (Kάλλɩο)
Eɩδ. Γραµµατέας: Φλώροʋ Zωή (Kρɩάτσɩ)
Tαµίας: Nɩκολόποʋλος Γɛώργɩος (Zωρɩάνο)
Δηµ. Σχέσɛων: Παπακωνσταντίνοʋ Mαρία (Tρίστɛνο)

ΑΓΟΡΑ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Είμαστε πολύ χαρούμενοι που φέτος τοποθετή-

σαμε ηχοσύστημα αξίας 600 ευρώ με τη συνδρο-
μή και τη βοήθεια των συγχωριανών μας. Ευχα-
ριστούμε ειλικρινά όλους όσους συνέβαλαν:
Λαζαρόπουλου Κατερίνα.
Υφαντή Αθανασία
Λιάρος Άλκης
Ράμμος Γιώργος
Χαλιορής Κωνσταντίνος
Αδρασκέλας Βασίλης
Μακρής Δημήτρης
Μπουλουγούρης  Αθανάσιος
Μπουλουγούρης Χρήστος
Καραδήμα Νικολή
Καραδήμα Γεωργία
Ρέμπελος Κωνσταντίνος
Αντωνόπουλος Αντώνης
Κοντός Θανάσης
Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης
Μπουλουγούρη Μαρία
Καραδήμας Αντώνης,
Γκάνου Ιωάννα
Καραδήμας Μένιος
Πλάκας Βασίλης
Γκάνος Ιωάννης
Μπουλουγούρη Νάνσυ.

ΑΓΟΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΧΟΚΕΪ
Πάλι οι νέοι της Κερασιάς πρωτοστάτησαν. Με 

την οικονομική τους προσφορά αγόρασαν το παιχνί-
δι Χόκεϊ αξίας 465 ευρώ. Τους ευχαριστούμε.
Αντωνόπουλος Αντώνης και Τζοάννα
Αξελή Ρία

Κάτια.
Η Αγία Αικατερίνη από την Αλεξάνδρεια (4ος µ.Χ. αιώνας)
Καταγόταν από ευγενική και αριστοκρατική οικογένεια, κόρη 

Επάρχου Αλεξάνδρειας. Μορφώθηκε από µικρή και 18 ετών 
γνώριζε ξένες γλώσσες, ρητορική και φιλοσοφία. Φηµιζόταν για 
το ήθος της, τη χριστιανική Αρετή, τη σπάνια ωραιότητα και 
σοφία.

Καταδιώχθηκε από τον χριστιανοµάχο άρχοντα της Αιγύπτου 
Μαξιµιανό, ο οποίος συνεκάλεσε συµβούλιο 50 φιλοσόφων για 
να καταρρίψουν τα χριστιανικά επιχειρήµατα της Αικατερίνης. 
Αυτοί όµως, όχι µόνο απέτυχαν στο έργο που τους ανατέθηκε, 
αλλά αντίθετα δικαίωσαν τη 18/έτιδα  Αικατερίνη και προσηλυ-
τίστηκαν από αυτή στο Χριστιανισµό.

Ο Μαξιµιανός, τότε, εκµανείς διέταξε να κάψουν ζωντανούς 
τους φιλοσόφους και να βασανίσουν φρικτά την Αικατερίνη. Και 
όταν η Αγία βασανίστηκε πολύ, ακόµη και σε τροχό µε µυτερά 
δόντια, και άντεξε µε θάρρος και υποµονή όλα τα βασανιστή-
ρια, διέταξε να την αποκεφαλίσουν (305 µ. Χ.). Λέγεται ότι από 
την κεφαλή της, αντί αίµατος,  έρρευσε γάλα.

Υποστηρίζεται από έγκριτους συγγραφείς ότι το αρχικό της 
όνοµα ήταν ∆ωροθέα και κατά άλλους ότι πρόκειται για την 
φιλόσοφο Υπατία. Αργότερα ονοµάστηκε, για την καθαρότητα 
και αγνότητα του βίου της Αικατερίνα - Αεικαθερίνα (εγκυκλ. 
Πάπυρος Larousse Britannica, τόµος 3 σελ. 620 -2006).

Η Αγία Αικατερίνη είναι προστάτρια των σοφών, φιλοσόφων, 
των φοιτητών, της σπουδάζουσας νεολαίας και των παρθένων 
γυναικών. Γιορτάζει στις 25 Νοεµβρίου. Με το όνοµα Αικατερίνη 
υπήρξαν δύο αξιοµνηµόνευτες βασίλισσες: η Αικατερίνη Β’ 
αυτοκράτειρα της Ρωσίας (1729–1796) και η Αικατερίνη των 
Μεδίκων, Βασίλισσα της Γαλλίας (1519-1589).

Η Καθολική Εκκλησία ανακήρυξε Άγιες και πέντε άλλες 
γυναίκες µε το όνοµα Αικατερίνη.

9. ΑΚΡΙΒΗ (Η)
(Συνήθεις τύποι: Ακρίβω Ακριβώ)
Το όνοµα Ακριβή παράγεται από το επίθετο ακριβός- ή-ό, που 

δηλώνει ιδιότητα.
Ακριβός είναι ο πωλών ακριβά (σε υψηλή τιµή), ο πολύτιµος, ο 

τιµαλφής.
Ακριβή είναι η προσφιλής, ή λατρευτή-φίλτατη, αγαπητή, 

ακριβή γυναίκα.
Ακριβό σηµαίνει κάτι που κοστίζει πολύ, που έχει µεγάλη αξία 

και τιµή. Ο τύπος Ακριβός-ή-ό προήλθε, µε µεταπλασµό, από 
τον αρχαίο τύπο: ακριβής-ής-ές. (Μεταπλασµός είναι η 
µεταβολή στη µορφολογική δοµή µιας λέξης ή στη διαφοροποί-
ηση της σηµασίας της λέξης. η Ελληνική γλώσσα, λόγω του 
πλούτου της και της δοµής της, διακρίνεται για την πολυτυπία 
της και στην διαχρονικότητα). Ακριβής τύπος είναι αυτός που 
το λόγο του χαρακτηρίζει για απόλυτη σαφήνεια, ορθότητα, 
αλήθεια, πραγµατικότητα, το τέλειο, το ορθό˙ ακριβής είναι ο 
ακριβολόγος, ο επιµελής, ο πιστός, ο σωστός, ο σαφής, ο 
τέλειος.

Πολλές φορές οι αρχαίοι Έλληνες έδιναν ένα όνοµα στο 
νεογνό, µε επιθυµητές αρετές-αξίες, αλλά αργότερα έδιναν 
ένα νέο όνοµα που περιέγραφε ένα κύριο χαρακτηριστικό του 
ατόµου αυτού (όπως, ίσως, συνέβη µε το όνοµα Αικατερίνη που 
αναφέραµε προηγουµένως).

Το αρχικό όνοµα του Πλάτωνα (427-347 π.Χ.) ήταν Αριστοκλής 
(άριστος + κλέος). Αργότερα όµως ονοµάστηκε Πλάτων, 
επειδή είχε ευρύ µέτωπο και ευρύ στήθος. Χριστιανικά η 
Ακριβή εορτάζει την 1η Σεπτεµβρίου, των Αγίων Σαράντα 
Παρθένων και Ασκητριών

Παροιµία: Ακριβός στα πίτουρα και φτηνός στο αλεύρι (για 
όποιον κάνει οικονοµία στα ασήµαντα και όχι στα ακριβά).

Λεγόµενες φράσεις:
• Το ακριβό πράγµα είναι και φθηνό (ένεκα της καλής ποιότη-

τας έχει µεγαλύτερη διάρκεια).
•  Έχει ακριβά τα λόγια της (σπάνια µιλάει, µιλάει προσεκτι-

κά).
•  Θα µου το πληρώσεις ακριβά (σε µελετώµενη εκδίκηση)
10  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ (Ο)
Το όνοµα Αλέξανδρος παράγεται από το ρήµα Αλέξω + ανήρ 

= αποκρούω, υπερασπίζω /προστατεύω τους άντρες/ ανθρώ-
πους.

Ο Αλέξανδρος όπως αναφέρθηκε και στο Α’ ΜΕΡΟΣ της 
µελέτης αυτής,  γιος του Φιλίππου Β’ (φίλος του ίππου), βασιλιά 
της Μακεδονίας, και της Ολυµπιάδος, µαθητής του Αριστοτέ-
λη, έγινε βασιλιάς σε ηλικία 20 ετών, (το 336 π.Χ.).

Ιδιοφυής και µορφωµένος επιβλήθηκε στο εσωτερικό της 
χώρας του, ανακηρύχτηκε στρατηγός των Ελλήνων (στη θέση 
του Φιλίππου Β’) και το 334 π.Χ. ξεκίνησε το όραµα της ένωσης 
και µεγάλης Ελλάδας, εκστρατεύοντας  εναντίον των Περσών 
µε 40.000 στρατιώτες.

Με τις κατακτήσεις του έφτασε, από την Ελλάδα και τη µικρά 
Ασία, στις Ινδίες (το 327 π.Χ.) δηµιουργώντας ένα αχανές 
απέραντο κράτος.

Το 323 π.Χ. ετοιµάζοντας εκστρατεία στην Αραβία και στη 
∆υτική Μεσόγειο απέθανε, απροσδόκητα, στη Βαβυλώνα.

Γενικά, οι νίκες του διέλυσαν το φραγµό που χώριζε τις χώρες 
της Ανατολής από την Ελλάδα και ο Ελληνικός πολιτισµός 
ξεχύθηκε στις χώρες της Ασίας και της Αφρικής.

Το όνοµα του Αλέξανδρου πανάρχαιη Ελληνική λέξη πέρασε 
στις Ανατολικές γλώσσες. Ο Μεγαλέξανδρος είναι ένας από 
τους µεγαλύτερους στρατηλάτες όλων των εποχών (ίσως ο 
µεγαλύτερος που γνώρισε Ιστορία).

«Στην αντίληψη των λαϊκών µαζών η µορφή του Αλέξανδρου 
µετατέθηκε από τη σφαίρα του πραγµατικού στη σφαίρα του 
µύθου και ο Μακεδόνας Βασιλιάς θεωρήθηκε οντότητα 
υπερφυσική µε θεϊκή καταγωγή…»

(Εγκυκλ. Πάπυρος Larousse Britannica, τ. 5ος, λέξη: Αλέξαν-
δρος ο Μέγας σελ. 276, Εκδόσεις Πάπυρος Αθήνα 2006).

Το όνοµα Αλέξανδρος είναι επίσης όνοµα πολλών ηγεµόνων, 
φιλοσόφων, ποιητών, µαρτύρων, οσίων, αγίων, Πατριαρχών, 
Παπών και Βασιλιά των Ελλήνων (1917 -1920).

Χριστιανικά τιµάται στις 30 Αυγούστου, Αγίου Αλεξάνδρου, 
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

11 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Το όνοµα Αλεξάνδρα παράγεται από το Αλέξανδρος.
Μυθολογικά η Αλεξάνδρα ήταν θεότητα της Βοιωτίας 

(Λεύκτρα) ή της Λακωνικής.
Ταυτίζεται (εξοµοιώνεται) µε την Κασσάνδρα κόρη των 

βασιλέων της Τροίας (Πριάµου και Εκάβης), που ήταν µάντισσα 
(προέβλεπε τα µέλλοντα).

Κατά την αρχαιότητα, 70 περίπου πόλεις έφεραν το όνοµα 
Αλεξάνδρεια. Είχαν κτιστεί ή αυξηθεί από το Μέγα Αλέξανδρο 
ή ονοµάστηκαν έτσι, µετά το θάνατο του προς τιµή του. Το 
όνοµα αυτό φέρουν σήµερα και πόλεις σε διάφορες άλλες 
χώρες. Χριστιανικά, υπήρξε Αλεξάνδρα χριστιανή (µοναχή) 
ασκήτρια, τον 4ο αιώνα µ.Χ. Εορτάζει στις 30 Αυγούστου, ή στις 
21 Απριλίου, της Αγίας Αλεξάνδρας της Βασιλίσσης.

(Συνεχίζεται)

Σπύρος B. Ευαγγελόπουλος.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ευχαριστούµε τους συγχωριανούς µας Γιάννα και τον 

Γιώργο ∆αρακλή για την προσφορά τους. ∆ώρισαν τα 
ξύλα και τα υλικά για τα παγκάκια της πλατείας του 
χωριού µας αξίας 1.000 ευρώ. Είναι σηµαντικό να υπάρ-
χουν τέτοιοι υποστηρικτές στο χωριό µας που συµβάλλουν 
στην πρόοδο και την ευηµερία του τόπου µας. Ευχαριστού-
µε ειλικρινά γιατί όλοι έχουµε όφελος από παρόµοιες 
πράξεις. Ελπίζουµε να γίνεται παράδειγµα και σε επόµε-
νους δωρητές.

Ευχαριστούµε και τους κυρίους: Γκάνο Νικηφόρο, Γκάνο 
Γιάννη, Μπαουστάνο Γιάννη, Ρεντζή ∆ηµήτρη, Μπουλου-
γούρη Θανάση που ανέλαβαν την τοποθέτηση των ανωτέ-
ρω υλικών στα παγκάκια της πλατείας.

Γκάνος Ιωάννης και Βίκυ
Δαρακλής Γιώργος και Ιωάννα
Καραδήμα Γεωργία
Μακρή Έφη
Μπαουστάνου Βασιλική
Μπουλουγούρη Νάνσυ
Μπουλουγούρης Χρήστος
Πρερέ Αναστασία
Ράμμος Γιώργος
Χριστοβασίλη Μαρία
Κοντός Γιώργος & Νάντια
Λαζαροπούλου Γιώτα
Χάρου Κατερίνα
Είναι σημαντικό να γίνονται τέτοιες ενέργειες 

που δείχνουν την αλληλεγγύη όλων που προσφέ-
ρουν για το καλό του χωριού μας και που έχουν 
ανταπόδοση πρωταρχικά στους ίδιους τους 
χωριανούς. Έτσι  απολαμβάνουμε όλοι στιγμές 
διασκέδασης, γινόμαστε προαγωγοί των πολιτι-
στικών δρώμενων στον τόπο μας και ικανοποι-
ούμε το αίσθημα της προσφοράς. Ελπίζουμε και 
σε σύντομες μελλοντικές αγορές που θα μας 
χαροποιήσουν. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον 
Γιώργο Λοβέρδο και τη Βάσω Μπαουστάνου για 
την κινητοποίηση και την έρευνα αγοράς καθώς 
και τον dj John Ganos που μαζί με τους προανα-
φερθέντες μας χάρισαν πολλά χαμόγελα και 
χορούς και αξέχαστες βραδιές στην πλατεία του 
χωριού, δίνοντας ζωντάνια και χαρά σε όλους.
Ο τόπος μας χρειάζεται να προοδεύει και 

θέλουμε να συμμετέχετε και να συνεισφέρετε 
και μαζί με τους Δημοτικούς Συλλογικούς και 
Πολιτικούς παράγοντες να δώσουμε την ανάσα 
που χρειάζεται ο τόπος μας
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
●  Το Σάββατο στις 22 Φεβρουαρίου 2020 διοργανώσα-

με εκδήλωση στο Can-Can. Διασκεδάσαμε, χορέψαμε 
και συνευρεθήκαμε με συγχωριανούς συγγενείς και 
φίλους μέχρι το πρωί ακούγοντας λαϊκά από τον Θέμη 
Αδαμαντίδη και απολαύσαμε παραδοσιακή μουσική 
από τη Γ. Γρίβα τον Γ. Καψάλη και κλαρίνο από τον 
Μ. Τσίκο. Ευχόμαστε να συναντιόμαστε πάντα σε τέ-
τοιες χαρούμενες στιγμές. Έτσι δηλώνουμε την παρου-
σία μας ως όλο και περισσότερο πρέπει να κρατιόμαστε 
αγκαλιασμένοι και σε επαφή ο ένας με τον άλλον για να 
κρατάμε βαθιά τις ρίζες μας στηρίζοντας αυτές τις 
μορφές πολιτισμού. Έτσι θα παραμείνουμε ενωμένοι 
και θα μπορέσουμε να είμαστε δυνατοί για να αντιμετω-
πίσουμε τις δύσκολες και αντίξοες καταστάσεις που μας 
απειλούν.

●  Η ΠΑΡΙΖΙΑΝΑ | ΘΕΑΤΡΟ "BROADWAY" σε 
μία διασκεδαστική παράσταση με τους Μπέσυ Μάλ-
φα, Αντώνης Λουδάρος, Πηνελόπη Αναστασο-
πούλου, Τόνυ Δημητρίου, Ελευθερία Ρήγου, 
Ευτυχία Φαναριώτη, Γιάννης Κρητικός, Κώστας 
Μαρτάκης μαζί με την Λένα Αλκαίου, Πέτρος 
Ξεκούκης. Οι χωριανοί και φίλοι της Κερασιάς πα-
ρευρεθήκαμε και παρακολουθήσαμε το Σάββατο στις 
8/2/2020 τη θεατρική παράσταση Παριζιάνα απολαμβά-
νοντας στιγμές γέλιου και ακούγοντας τα αξέχαστα 
τραγούδια εποχής. Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν 
και σας  περιμένουμε και στις επόμενες εκδηλώσεις μας.

●  Την παράσταση Από Σμύρνη Σαλονίκη παρακο-
λουθήσαμε το Σάββατο στις 11/1/ 2020 στο Ίδρυμα 
Μείζονος Ελληνισμού. Μία υπερπαραγωγή της 
Μιμής Ντενίση που παρουσιάζει κομμάτια της Ελ-
ληνικής ιστορίας μέσα από προσωπικές ιστορίες των 
ηρώων με ζωντανή μουσική επί σκηνής από τα δυτικά 
μέχρι τα ρεμπέτικα και τον Αττίκ να αναδεικνύουν τις 
αισθητικές και Πολιτιστικές Αντιθέσεις ανάμεσα σε 
ντόπιους και πρόσφυγες. Ήταν καταπληκτική παράστα-
ση με άξιους ηθοποιούς και ικανότατους όλους τους 
συντελεστές. Ανεπιφύλακτα προτείνουμε να την παρα-
κολουθήσουν όλοι, ιδιαίτερα οι νέοι για να μαθαίνουν 
την ιστορία μας και οι μεγαλύτεροι να αναπολούν 
συνθήκες ζωής και καταστάσεις, που αφορούν τον πολι-
τισμό των λαών την ιστορία του τόπου και τις αξίες της 
ζωής που μας εμπιστεύτηκαν οι πρόγονοί μας. Ευχαρι-
στούμε ειλικρινά όλους τους συγχωριανούς και τούς 
φίλους που παραβρέθηκαν και περάσαμε μία εποι-
κοδομητική και ευχάριστη βραδιά. Ελπίζουμε να στηρί
ζετε πάντα τις εκδηλώσεις μας όλο και περισσότεροι.

ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Ο συγχωριανός µας και 

χρόνια µέλος του Συλλόγου
µας Κων/νος Χαλιορής 
ανέλαβε καθήκοντα Γενι-
κού ∆ιευθυντή του Oλυµπι-
ακού Aθλητικού Kέντρου
Aθηνών, τον περασµένο
Μάρτιο.

Βρέθηκε σε ένα εξαιρε-
τικά απαιτητικό νέο πόστο, 
αντιµέτωπος µε τα δραµα-
τικά µειωµένα έσοδα λόγω
της καραντίνας αλλά και σηµαντικά µειωµένο αριθµό 
εργαζοµένων λόγω των µέτρων.

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Oλυµπιακού Aθλητικού
Kέντρου Aθηνών, Κων/νος Χαλιορής µαζί µε µια 
οµάδα ανθρώπων καταβάλουν κάθε προσπάθεια 
ώστε να γίνει και πάλι το ΟΑΚΑ, κύτταρο αθλητισµού 
και πολιτισµού για όλη την Ελλάδα, έχοντας πάντα 
ως προτεραιότητα τους αθλητές και τις ανάγκες 
τους.

Νέος Κατάλογος Κερασιωτών
Όπως όλοι γνωρίζουμε,είμαστε σε μία δυσμενή κατάσταση, 

λόγω της πανδημίας του Covid-19 και πρέπει να βγούμε 
αλώβητοι και δυνατοί, έτσι ώστε να απολαύσουμε τις γιορτι-
νες μέρες των Χριστουγέννων με υγεία και ψυχική ισορροπία.

Ως Σύλλογος αυτό το διάστημα θέλουμε να το εκμεταλλευ-
τούμε θετικά και δημιουργικά, υλοποιοντας ιδέες και 
σκοπούς που σχεδιάζουμε πολύ καιρό.

Είναι σημαντικό να εκδοθεί ο νέος ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ της 
ΚΕΡΑΣΙΑΣ, κάτι που έχει να γίνει εδώ και 30 περίπου 
χρόνια. Παρακαλούμε να στείλετε πληροφορίες, και αν 
είναι δυνατον με την ακόλουθη σειρά, που θα βοηθήσουν να 
εκδόσουμε τον Νέο Κατάλογο Κερασιωτών.

ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΑ, 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, 
ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
στο mail του Συλλόγου: info@kerasia-fokidas.gr
και στη σελίδα της Κερασιάς www.kerasia-fokidas.gr
η να επικοινωνήσει με τα μέλη του Συλλόγου.

Ελπίζουμε με τη νέα  χρονιά του 2021, να επιτευχθεί η 
έκδοση του καταλόγου του χωριού μας.

Επίσης οποίος θέλει να διαφημιστεί μπορεί να μας 
ειδοποιήσει.

            Με εκτίμηση 
      Η Πρόεδρος του Συλλόγου ΚΕΡΑΣΙΑΣ
              Βίκυ Αντωνοπούλου-Γκάνου

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "Η ΚΕΡΑΣΙΑ"

Στις 4 Αυγούστου 2019 
πραγματοποιήθηκε με επι-
τυχία η ετήσια εκδρομή 
των αδελφών Ράπτη (φω-
τογραφία), παιδιών του 
Αθανασίου και της Βασιλι-
κής Ράπτη στο πανέμορφο 
χωριό μας. Απολαύσαμε,
έστω και για λίγο, το δροσερό ελατίσιο αέρα. Επίσης 
με μεγάλη μας χαρά διαπιστώσαμε ότι τα προβλήμα-
τα στην πηγή Μπούκουρη έχουν διορθωθεί.
Με εκτίμηση
Τα παιδιά, Ιωάννης, Σταύρος, Helen και Billie.

Χαρονικολάου Ολυμπία 20,00€          εις μνήμην
Παναγιώτη και Καλλιόπης Χαρονικολάου

Παπαγεωργίου Γεώργιος  50,00€ υπέρ συλλόγου
Θεοχάρης Χάρης     100,00€ υπέρ συλλόγου
Βιζούρης Αλέκος  10,00€ για εφημερίδα
Λαζαρόπουλου Κατερίνα 10,00€ για εφημερίδα
Πλάκα-Δημάκα Δώρα  40,00€ υπέρ συλλόγου
Πίτσιου Δέσποινα  50,00€ υπέρ συλλόγου
Γρυπάρης Μιχάλης  20,00€ υπέρ συλλόγου
Γκάνος Γεώργιος  30,00€ υπέρ συλλόγου
Ελευθερόπουλος Γεώργιος 50,00€ υπέρ συλλόγου
Πλάκας Βασίλης  40,00€ υπέρ συλλόγου
Καραδήμας Μένιος  20,00€ υπέρ συλλόγου
Γκάνου Ιωάννα   20,00€ υπέρ συλλόγου
Καραδήμα Γεωργία  40,00€ υπέρ συλλόγου
Καραδήμα Νικολή  40,00€ υπέρ συλλόγου
Μπουλουγούρης Χρήστος 30,00€ υπέρ συλλόγου
Μπουλουγούρης Αθανάσιος 20,00€ υπέρ συλλόγου
Λαζαρόπουλου Κατερ.  70,00€ υπέρ συλλόγου
Γκάνου-Κώττη Ερασμία 20,00€ υπέρ συλλόγου
Καραδήμας Βασίλης  20,00€ υπέρ συλλόγου
Παπαντωνίου Αντώνης    100,00€ υπέρ συλλόγου
Γρυπάρη Ιωάννα  10,00€ υπέρ συλλόγου
Χάρου Γιούλα   10,00€ υπέρ συλλόγου
Λαζαροπουλου Κατερίνα 10,00€ υπέρ συλλόγου
Αδρασκελας Βασίλης  20,00€ υπέρ συλλόγου
Χαλιορής Κωνσταντίνος 50,00€ υπέρ συλλόγου
Ράμμος Γεώργιος  10,00€ υπέρ συλλόγου
Λιάρος Άλκης     100,00€ υπέρ συλλόγου
Υφαντή Αθανασία  10,00€ υπέρ συλλόγου
Τσιτούρα Ελένη  50,00€          εις μνήμην

Τσιτούρα Ευθυμίου
Παπαντωνίου Αντώνης    100,00€ για εφημερίδα
Τριβήλος Επαμεινώνδας 20,00€ υπέρ συλλόγου
Χαλιορής Κωνσταντίνος 20,00€ υπέρ συλλόγου
Ευαγγελόπουλος Σπύρος     100,00€           εις μνήμην

Παναγιώτη Καραδήμα
Κανέλλου Βασιλική  10,00€ για εφημερίδα
Κοντός Γεώργιος  10,00€ υπέρ συλλόγου
Γκάνου Όλγα   20,00€ για εφημερίδα
Μπουλουγούρη Νάνσυ  15,00€ για εφημερίδα
Καραδήμας Βασίλης  10,00€ για εφημερίδα
Γούσιος Θεόδ. και Ιω. Υφαντή 60,00€ για το σχολείο
Γούσιος Θεόδ. και Ιω. Υφαντή 50,00€ για εφημερίδα
Ελευθερόπουλος Γιώργος 30,00€          εις μνήμην

Παναγιώτη Καραδήμα
Καραδήμας Αντώνης  10,00€ για εφημερίδα
Μακρής Δημήτρης  και Έφη 40,00€ υπέρ συλλόγου
Χάρου Γαρυφαλλιά  30,00€ για εφημερίδα
Χάρου Κωνσταντίνα  50,00€          εις μνήμην

συζύγου, πατρός, μητρός, αδερφών.
Λαζαρόπουλος Λάζαρος 10,00€ υπέρ συλλόγου
Γκάνου-Χούσου Ζωή  20,00€ υπέρ συλλόγου
Γκάνος Γεώργιος  30,00€ υπέρ συλλόγου
Πίτσιου Δέσποινα  50,00€ υπέρ συλλόγου
Γρυπάρη Ιωάννα  30,00€ υπέρ συλλόγου
Σκουρή Αγγελική  20,00€ για εφημερίδα
Γκάνος Γιώργος  10,00€ υπέρ συλλόγου
Δημάκας Γιάννης  50,00€ υπέρ συλλόγου
Μακρής Δημήτρης  50,00€ υπέρ συλλόγου
ΜπουλουγούρηΜαρία&Γιάν. 40,00€ υπέρ συλλόγου
Γκάνου Ιωάννα   20,00€ υπέρ συλλόγου
Χαρονικολάου Γιώργος  20,00€ υπέρ συλλόγου
Κίκου    10,00€ υπέρ συλλόγου
Μακρής Δημήτρης  50,00€ υπέρ συλλόγου
Χάρης Κώστας   40,00€ υπέρ συλλόγου
Παπαντωνίου Αντώνης  40,00€ υπέρ συλλόγου
Χάρης Ηλ. Γιάννης  30,00€ υπέρ συλλόγου
Εις μνήμην Χρήστου Γκάνου, η σύζυγος Μαρία και τα 
παιδιά του Γιάννης και Νίκη προσφέρουν στο Σύλλογο της 
αγαπημένης του Κερασιάς      200,00€
Χάρος Τάσος   50,00€ κοινόχρηστα
Γκάνος Νικηφόρος  50,00€ κοινόχρηστα
Βρέττας Φώτης   50,00€ κοινόχρηστα
Αντωνοπούλου Βίκυ  20,00€ κοινόχρηστα
Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης 20,00€ κοινόχρηστα
Χαρονικολάου Μίνα  20,00€ κοινόχρηστα
Γκιώνης Νικόλαος  20,00€ κοινόχρηστα
Εις μνήμην Αντωνίου Παπαντωνίου, και μετά απο επιθυμία 
της οικογένειάς του και προκειμένου να συνεχιστεί η έκδο-
ση της εφημερίδας του χωριού μας προσέφεραν οι:
Χάρη Χρυσή Βασ.          100,00€
Χάρη Σταματία Βασ.          100,00€
Χάρη Γιώτα Βασ.          100,00€
Χάρης Κώστας του Π.     500,00€
Χάρη Γιώτα Κων.     100,00€
Χάρη Κατερίνα και Δαμανάκης Μανώλης    500,00€
Ελευθερόπουλος Γιώρ.          100,00€
Αντωνόπουλος Στέλιος     100,00€
Κοσμάς Κωνσταντίνος             50,00€
Κόκκινος-Goodman Γιώργος         100,00€
Γαλήγαλη Σούλα             50,00€
Παυλέα  Ειρήνη      100,00€
Παυλέα Σωτηρία          100,00€
Κρίκου-Davis Κατερίνα     100,00€
Κρίκου-Hopper Οικογένεια        100,00€
Κοντός Αθανάσιος και Βούλα    50,00€
Χάρης Ηλ. Γιάννης   50,00€
Βρέττας Φώτης και Ασπασία    100,00€
Hallick Nick    174,54€
Η Ομοσπονδία Συλλόγων Β.Δ. Δωρίδας προσέφερε 
στον Σύλλογο Κερασιωτών Δωρίδος, εις μνήμην Πανα-
γιώτη Κωνσταντόπουλου  100,00€

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ Α∆ΕΛΦΗΣ ΜΟΥ
ΠΟΠΗΣ ΧΑΡΟΝΙΚΟΛΑΟΥ

Πώς είναι λοιπόν να χάνεις 
κάποιον οριστικά από τη ζωή 
σου;

Τί γίνεται µέσα σου, τί αλλάζει 
όταν χάνεις την αδερφή σου για 
πάντα...

 Πώς αυτό το πράγµα που 
λέγεται ζωή ξαφνικά σε εγκατα-
λείπει... Μετά τον θάνατο, την 
απώλεια, χάνεις αµέσως ένα 
κοµµάτι του εαυτού σου. Μαζί 
µε αυτόν που φεύγει, φεύγει
κάτι κι απο σένα που δεν επιστρέφει ποτέ. Τα χρόνια θα 
περάσουν δεν έχει σηµασία, η απουσία θα είναι παντα 
παρούσα, η πληγή θα είναι πάντα ανοιχτή, οι αναµνήσεις 
µπροστά σου ολοζώντανες. Ενάµισυ χρόνο µετά, υπάρχουν 
ακόµα στιγµές που φοβάµαι ότι αν γελάσω, αν κάνω όνειρα, 
θα την πληγώσω, θα νοµίσει ότι την ξέχασα. Υπάρχουν 
στιγµές που αντιλαµβάνοµαι έντονα την µαταιότητα των 
πραγµάτων, στιγµές που θυµώνω, που ρωτάω ''γιατί'', που 
κλαίω αλλά πάντα καταλήγω στο ίδιο συµπέρασµα: δεν 
είναι εδώ αλλά είναι πάντα µέσα στην καρδιά µου. Πόσες 
φορές έχω προσευχηθεί να την δω ξανά στα όνειρά µου, 
να µιλήσω µαζί της, να την αγκαλιάσω, να ξαναδώ τις 
εκφράσεις του προσώπου της, το γέλιο της, το θυµό της, 
έστω µόνο την εικόνα της...

Κάποια στιγµή λοιπόν, θα χαµογελάσεις και πάλι αλλά το 
γέλιο σου θα κρατήσει µια στιγµή µοναχά και η εικόνα της 
θα περάσει αστραπιαία από το µυαλό σου. Θα βγείς ξανά 
έξω, θα αντιµετωπίσεις ξανά τον κόσµο αλλά εσένα το 
µυαλό σου θα µένει πάντα πίσω. Θα αρχίσεις να κάνεις 
όνειρα και πάλι, αλλά πάντα κάτι θα λείπει, κάτι δεν θα 
πηγαίνει καλά. Θα ανοίξεις ξανά το ραδιόφωνο αλλά 
πάντα, µα πάντα, κάποιο τραγούδι θα την θυµίζει. Θα 
έρθουν όµως και άλλες δύσκολες µέρες, λύπες, στεναχώ-
ριες καθηµερινές, αλλά εγώ δεν θα µπορώ να την πάρω 
τηλέφωνο να την ακούσω, να µε εµψυχώσει, να µε στηρί-
ξει, έστω να ακούσω µια γλυκιά της κουβέντα, ένα αστείο 
της. Θα έρθουν µέρες που θα θέλω να νιώσω µαζί της και 
πάλι σαν παιδί αλλά ξέρω πως δεν πρόκειται να φανεί έξω 
από την πόρτα µου, δεν θα γελάσουµε, δεν θα πάµε για 
ψώνια µαζί, πράγµατα καθηµερινά, απλά. Η ζωή θα συνεχι-
στεί, θα κάνει τον κύκλο της αλλά εµένα το παρελθόν θα 
συνοδεύει πάντα το παρόν µου. Πόσες φορές έχω 
προσευχηθεί να την δω ξανά στα όνειρά µου, να µιλήσω 
µαζί της, να την αγκαλιάσω, να ξαναδώ τις εκφράσεις του 
προσώπου της, το γέλιο της, το θυµό της, έστω µόνο την 
εικόνα της. Πόσες φορές βλέπω τις φωτογραφίες της 
αλλά δεν µπορώ να την δω ζωντανή! Πηγαίνοντας στο 
κοιµητήριο να την επισκεφτώ, ξέρω πως αυτή είναι η 
σκληρή πραγµατικότητα, φεύγοντας, νιώθω πως επιστρέ-
φω πίσω στο ψέµα, σε έναν ψεύτικο κόσµο, σε µια ρουτίνα 
χωρίς νόηµα. Χάνοντας, λοιπόν, την αδερφή µου ΠΟΠΗ 
έχασα  µαζί της τα παιδικά µου όνειρα, χαµόγελα, στιγµές 
ευτυχίας και λύπης, έχασα  ενα σηµαντικό κοµµάτι της 
ψυχή µου που δεν θα µπορέσει ποτέ κανείς να µου το 
γεµίσει. Καµιά αγάπη, καµιά φιλία. Ο θάνατος όµως, 
αφήνει συνήθως πίσω του µια παράξενη ελπίδα. Η δική 
µου ελπίδα είναι ότι κάποτε θα την ξαναδώ, θα την αγκα-
λιάσω, θα της πιάσω το χέρι και θα αρχίσουµε να µιλάµε 
ώρες ατέλειωτες όπως συνηθίζαµε να µιλάµε πάντα. Η 
δική µου ελπίδα είναι ότι είναι κάπου εκεί έξω και µε κοιτά-
ζει, µε θυµάται όπως τη θυµάµαι και εγώ, γελά µαζί µου 
όταν γελάω, µε προσέχει, µε νιώθει. Με αυτήν την ελπίδα, 
λοιπόν, προχωρώ, µαζί της, πάντα. Περπατάµε µαζί 
χέρι-χέρι, µέχρι να την ξαναδώ, να την αγκαλιάσω και πάλι. 
Αγαπηµένη µου αδερφή ΠΟΠΗ, ξέρω πως περνάς πολύ 
καλά εκεί πάνω, αλλά κάθε φορά που θα νυχτώνει, θα σε 
περιµένω. Μίνα Χαρονικολάου
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ΠαπαΓιώργης Χαρονικολάου
Ο λεβεντόψυχος και αγέρωχος ∆ωριέας κληρικός
Αγέρωχος και ακούραστος, 

περήφανος και σεµνός, τα-
πεινός και ανιδιοτελής περι-
διαβαίνει τα αετοχώρια της 
Ορεινής ∆ωρίδας, προσφέ-
ροντας άοκνα τις υπηρεσίες 
του στο όνοµα της Πίστης
µας, για την πνευµατική, 
θρησκευτική και ηθική ενί-
σχυση των ανθρώπων του 
τόπου µας. Ο λεβεντόψυ-
χος και αγαπητός σε όλους 
µας ΠαπαΓιώργης Χαρονικο-
λάου συγκαταλέγεται αναµ-
φίβολα στους άξιους συνε-
χιστές των αγωνιστών και εµπνευσµένων κληρικών, που 
έχουν ξεπηδήσει από τα σπλάχνα της ηρωικής Ρούµελης. 
Αγαπηµένος φίλος από τα παλιά, βουτηγµένος -νεαρός 
κιόλας- στη σκληρή βιοπάλη, αποφασίζει σθεναρά να 
πορευθεί στο δρόµο του Θεού και να αφιερώσει τον 
εαυτό του και τις δυνάµεις του στη στήριξη του τόπου και 
των συµπατριωτών µας. Οι συνθήκες αναµφίβολα σκλη-
ρές και οι συγκυρίες µοιάζουν ανυπέρβλητες. Αλλά ο 
ΠαπαΓιώργης σταθερός και αταλάντευτος, µαζί µε τους 
λίγους εναποµείναντες ηρωικούς κατοίκους του τόπου 
µας, απευθύνει το δικό του βροντερό προσκλητήριο 
ζώντων και τεθνεώντων. Με µοναδική προσήλωση και 
ευλάβεια τελεί όλα τα µυστήρια και ζωντανεύει όλες τις 
εκκλησιές και τα ξωκκλήσια των χωριών µας. Πρωτοστα-
τεί σε κάθε προσπάθεια για τη συντήρηση και ανακαίνιση 
των ναών µας, εµψυχώνει κάθε ενέργεια ανθρώπινης 
αλληλεγγύης και συµµετέχει σε κάθε δράση κοινωνικής 
προσφοράς.
Ο ΠαπαΓιώργης, µε την αρωγή όλων των ντόπιων, αλλά 

και των απανταχού συµπατριωτών που παραµένουν 
αφοσιωµένοι στον τόπο, φυλάσσει τις δικές του Θερµο-
πύλες, µε αιχµές δόρατος την αγάπη στον άνθρωπο και 
την προάσπιση κάθε αξίας που νοηµατοδοτεί τη ζωή και 
την ειρηνική συµβίωση. Υποδειγµατικός οικογενειάρχης, 
ανιδιοτελής συµπαραστάτης, αφοσιωµένος λειτουργός, 
υποµένει γοερά κάθε απρόοπτη δυσκολία ή ατυχία, 
δίνοντας παράδειγµα δύναµης ψυχής και ελπίδας.  Τα 
λόγια του απλά, αλλά γεµάτα νόηµα, οι σκέψεις του 
κρυστάλλινες και γεµάτες ουσία, οι προτροπές του αυθε-
ντικές και γεµάτες ανθρωπιά. 
Σ’ έναν σύγχρονο κόσµο που βοµβαρδίζεται από τις 

βαρύγδουπες αξίες της παγκοσµιοποίησης και της 
θρησκευτικής ουδετερότητας, ο αγωνιστής κληρικός µας 
γνωρίζει ότι η επιβίωση της πατρίδας και του τόπου είναι 
η πίστη, η ιστορία, ο πολιτισµός και οι παραδόσεις της. Ο 
ΠαπαΓιώργης είναι ο εµπνευσµένος κληρικός που γνωρί-
ζει να λειτουργεί, να συµπαραστέκεται, να αγωνίζεται, να 
εργάζεται, να παροτρύνει και να νουθετεί, να διδάσκει και 
να διδάσκεται. Τιµά τον πολυσήµαντο ρόλο του κληρικού, 
έναν ρόλο µε εξαίρετους συµβολισµούς και λαµπρά έπη 
στην ιστορική διαδροµή και στους απελευθερωτικούς 
αγώνες της πατρίδας µας. 
Τα καµπαναριά ηχούν ακόµη στις καρδιές και τις ψυχές 

όλων µας και µπορούµε να ελπίζουµε ότι όσο θα υπάρ-
χουν κληρικοί σαν τον ΠαπαΓιώργη, θα εξακολουθούµε να 
υπάρχουµε, θα εξακολουθούµε να ελπίζουµε, θα εξακο-
λουθούµε να πρωταγωνιστούµε στα πεδία µίας ζωής, µε 
πρόσηµο την ειρηνική συµβίωση, την πρόοδο και την 
αλληλεγγύη.

Γιάννης Σπ. Σούκος

Ένας ακόµη επιφανής ∆ωριέας, ένα ακόµη άξιο τέκνο του 
τόπου µας, αποχαιρέτησε αθόρυβα τα εγκόσµια, αφήνοντας 
πίσω του βαθύ αποτύπωµα στον επιστηµονικό, ιατρικό και 
κοινωνικό στίβο της χώρας µας.

Ο λόγος για τον σπουδαίο καθηγητή, αδαµάντινο άνθρωπο και 
αυθεντικό πατριώτη Αντώνη Παπαντωνίου, τον επονοµαζόµενο 
και “Άγιο Αντώνη” ή “Άγιο Παπαντώνη”, λόγω της καλοσύνης, 
της ανιδιοτέλειας, της µεγαλοψυχίας, του αλτρουϊσµού και της 
γενναιοδωρίας του.

Γόνος της εκλεκτής οικογένειας των Παπαντωναίων, του 
παπά-Μήτσου και της Αγγελικής, αντικρύζει το φως της ζωής 
στην αγαπηµένη µας Κερασιά, το 1927, σε µία ιδιαίτερα κρίσιµη 
για την πατρίδα, αλλά και για τον τόπο µας εποχή.

Από µικρό κιόλας παιδί ξεδιπλώνει το ταλέντο και την έφεσή 
του στα γράµµατα, αλλά και την πληθωρική του ενέργεια σε 
ποικίλες εξωσχολικές δράσεις µε τα άλλα παιδιά του χωριού 
µας. ∆ιακρίνεται για τις αθλητικές του επιδόσεις στα οµαδικά 
αθλήµατα και πρωτοστατεί σε κάθε απέριττη ή και σηµαντική 
κοινωνική εκδήλωση. Πάντα αλληλέγγυος και υποστηρικτικός 
στους αδύναµους, ρουφάει µε πάθος τη γνώση, καλλιεργώντας 
από νωρίς στην ψυχή του το όραµα της Ιατρικής.

Η διαδροµή του εντυπωσιακή και εµβληµατική. Ολοκληρώνο-
ντας τις σπουδές του στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση, διαβαίνει το κατώφλι της Ιατρικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, όπου και 
βιώνει τη συναρπαστική φοίτηση και πολύτιµη πρακτική 
εµπειρία δίπλα σε διακεκριµένους καθηγητές και µαχόµενους 
κλινικούς ιατρούς εκείνης της εποχής.

Ωστόσο, µετά την αποφοίτηση, η δίψα του για ανέλιξη δεν 
σταµατά. Ξεκινά ένας επταετής συναρπαστικός κύκλος ειδίκευ-
σης στη γενική χειρουργική και ουρολογία, όπου και πάλι 
διακρίνεται, µε αποτέλεσµα να ανοίξει για χάρη του η µεγάλη 
πόρτα της αναγνωρισµένης και παγκόσµιας φήµης Mayo Clinic 
των Η.Π.Α., όπου εργάζεται αρχικά ως Βοηθός και στη συνέχεια 
ως Επιµελητής.

Απόρροια της ιατρικής του δεινότητας είναι ότι σκαρφαλώνει 
ένα ακόµη σηµαντικό επιστηµονικό βουνό και γίνεται εταίρος 
στο Αµερικανικό Κολλέγιο Χειρούργων και Μέλος στην Αµερι-
κανική Ουρολογική Εταιρεία.

Στις Η.Π.Α. αναγνωρίζεται και καταξιώνεται ως επιστήµονας, 
µε τους δρόµους µίας λαµπρής ακαδηµαϊκής καριέρας να 
ανοίγουν διάπλατα µπροστά του.

Ωστόσο, ο διακαής πόθος του να επιστρέψει στην πατρίδα και

να συνδυάσει την επιστηµονική του σταδιοδροµία µε την 
κλινική ιατρική είναι αδιαπραγµάτευτος. Έτσι, λοιπόν, επιστρέ-
φει στην πατρίδα, κουβαλώντας στις αποσκευές του πολύτιµες 
γνώσεις και εµπειρίες και συµβάλλει αποφασιστικά στην 
πρόοδο και εξέλιξη της χειρουργικής και γρήγορα καθίσταται 
πρωτοπόρος στη διουρηθρική προστατεκτοµή, χωρίς ποτέ να 
διακόψει την επαφή και τη συνεργασία του µε την Mayo Clinic 
και χωρίς ποτέ να σταµατήσει να αντλεί τις νέες γνώσεις και 
ερευνητικές εξελίξεις της επιστήµης στις Η.Π.Α.

Υπηρετεί, στέργει και θεραπεύει µε απαράµιλλη Ιπποκρατική 
ευσυνειδησία τους ασθενείς του, σώζοντας ζωές και καταγρά-
φοντας αλλεπάλληλες επιτυχίες, που δικαίως τον κατατάσσουν 
στους διαχρονικά κορυφαίους ουρολόγους-χειρούργους όλων 
των εποχών.

Η θεραπευτική δράση του προσφέρεται απλόχερα σε όλους 
ανεξαιρέτως και ανιδιοτελώς, δίχως διακρίσεις, πλούσιους και 
φτωχούς, σηµαντικούς και ασήµαντους, επώνυµους ή ανώνυ-
µους. Στέκεται αποφασιστικά στο πλευρό κάθε ασθενούς 
αθόρυβα, σταθερά και ψύχραιµα, σαν βράχος που σταµατά τα 
κύµατα του φόβου, του πόνου και της αγωνίας. Μοιράζεται τη 
χαρά του ασθενούς που γιατρεύει, συµµετέχει ανεπιτήδευτα 
στη θλίψη των οικείων του ασθενούς που χάνεται. Γιατί έτσι 
νιώθει ότι υπηρετεί την Ιατρική και τον πάσχοντα συνάνθρωπο.

Υπήρξε ένθερµο και τακτικό  µέλος του Συλλόγου, µέλος  του 
∆.Σ. και µέλος της διαχειριστικής επιτροπής της δωρεάς των 
Κρίκου και Χάρη για τον ξενώνα. Από δε τη θέση του Αντιπροέ-
δρου που κατέλαβε, εργάσθηκε  µε ζήλο προσφέροντας τις 
µεγάλες υπηρεσίες του προς το αγαπηµένο του χωριό.

Ενίσχυε πάντα τον Σύλλογο (ήταν από τους κυριότερους 
χρηµατοδότες) και συνέβαλλε οικονοµικά στην έκδοση της 
εφηµερίδας του Συλλόγου µας µε σηµαντικά ποσά. Σε κάθε 
ευκαιρία έδειχνε  το εξαιρετικά  µεγάλο ενδιαφέρον του για το 
αγαπηµένο του χωριό και το Σύλλογο. 

Ο µέγας Αντώνης διαπρέπει εξίσου και στον οικογενειακό του 
βίο και µε την αγαπηµένη του σύζυγο και σύντροφο Μαρούλα 
αποκτούν δύο υπέροχες κόρες, την Αγγελική και τη Βαλεντίνη 
και δύο υπέροχα εγγόνια, τον Αντωνάκη και τη Νίκη.

Από την αγκαλιά του Θεού και τη γειτονιά των Αγγέλων, όπου 
βρίσκεται, θα τους βλέπει πάντα και θα τους δίνει την ευχή τους, 
αλλά και σε όλους εµάς που είχαµε την ευκαιρία να τον γνωρί-
σουµε, να τον ζήσουµε και να γιατρευτούµε, οι αναµνήσεις και 
οι αναπολήσεις µας θα µένουν άσβεστες και θα είναι παράδειγ-
µα για τους απογόνους µας.

 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Κερασιωτών

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
ΣΤΟΝ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Πατέρες Ευλογείτε.  Αδελφοί µου σήµερα εδώ στον 
Ιερό Ναό των ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ παρευρισκόµεθα 
στην εξώδιο ακολουθία προσευχόµενοι για την 
ανάπαυση της ψυχής του δούλου του Θεού Χρήστου.  
Ω, Αγαπηµένε θείε και εν Χριστώ αδελφέ Χρήστο, το 
Σάββατο το πρωί εγκατέλειψες τον σύντοµο και 
µάταιο τούτο κόσµο γεµίζοντας θλίψη και πόνο την 
πολυαγαπηµένη σου σύζυγο Μαρία και τα τέκνα σας 
Ιωάννη, Νίκη και Αρετή, αφήνοντας τους δυσαναπλή-
ρωτο κενό.  Χρήστο αισθάνοµαι την ανάγκη να σου πώ: 
µιλώ σε πρώτο πρόσωπο διότι το σώµα νεκρώθηκε και 
όπως λέει η ευχή “ διαλυθήναι εις τα εξ ων συνετέθη, 
την δε ψυχήν καταταγήναι εν χορώ των δικαίων”.  Η 
ψυχή σου βρίσκεται µαζί µας και όπως λέγει ένας 
πατέρας της Εκκλησίας µας περιφέρεται στην γή η 
ψυχή ως πνέυµα που είναι, για σαράντα µέρες, που 
τότε πλέον θα πορευθεί στις ουράνιες µονές που 
ετοίµασε ο κύριος µας, Ιησούς Χριστός.  Έλεγα θέλω 
να σου πώ ένα µεγάλο ευχαριστώ γιατί πάντοτε ήσουν 
παρόν στις χαρές και τις λύπες µου προσφέροντας, 
αµέριστα, την βοήθεια σου και την συµπαράσταση 
σου.  Νοµίζω ότι εκφράζω και τα συναισθήµατα  των 
άλλων ανηψιών και εξαδέλφων σου που παρευρίσκο-
νται εδώ σε τούτη την δύσκολη για όλους µας στιγµή.

Γεννήθηκες στην Κερασιά Φωκίδος από τους υπέρο-
χους γονείς σου Ιωάννη Γκάνο (Λαόγιαννος) και την 
Γεωργία Χάρου που υπήρξαν υποδείγµατα ελληνοχρι-
στιανικής οικογένειας, και µε αυτές τις αρχές και αξίες 
σε γαλούχησαν, οι οποίες σε συνόδευσαν σε όλο τον 
βίο σου.  Ήσουν το τελευταίο παιδί από τα έξι που 
απέκτησαν οι γονείς σου.  ∆ύσκολα χρόνια τα παιδικά 
και εφηβικά σου, τα πρώτα σου βήµατα σε µία περίοδο 
δύσκολη για την χώρα µας, τον πόλεµο του ‘40,  
κατοχή και όλα όσα επακολούθησαν.  Τελείωσες το 
λύκειο (το εξατάξιο τότε γυµνάσιο).  Ήλθες στην 
Αθήνα και άρχισες να εργάσεσαι και παράλληλα 
έδωσες εξετάσεις και µπήκες στην Ανώτατη Βιοµηχα-
νική Πειραιώς, πήρες το πτυχίο σου και υπηρέτησες 
την χώρα σου ώς έφεδρος αξιωµατικός.  Στην συνέ-
χεια παντρεύτηκες την Μαρία και αποκτήσατε τα 
παιδιά σας Ιωάννη, Νίκη και την σύζυγο του Ιωάννη 
την Αρετή που σου χάρισαν δύο πανέµορφες εγγονές 
την Μαρία και την ∆ήµητρα.  Εργάστηκες στον ιδιωτι-
κό τοµέα Αυτοδηµιούργητος!  Ίδρυσες την δική σου 
εταιρία την ΜΩΡΓΚΑΝ και αποδείχθηκες άξιος και 
επιτυχηµένος επιχειρηµατίας.  ∆ιατέλεσες ένα χρονι-
κό διάστηµα στο διοικητικό συµβούλιο του Ταχυδροµι-
κού Ταµιευτηρίου.  Θα µου επιτρέψετε εδώ αγαπητοί 
µου.  Σε έξι µέρες θα έχουµε την επέτειο του πολυτε-
χνείου.  Χρήστο ήσουν βαθιά δηµοκράτης.  Τις ηµέρες 
του ‘73 µετά τα γεγονότα του πολυτεχνείου µαζί µε 
τους άλλους φοιτητές και τον λαό, έδωσες το παρόν 
για να επιστρέψει η δηµοκρατία στη χώρα.  Το σακάκι

που φορούσες, το µαύρο 
το σταυρωτό, την ώρα 
που έφυγε η σφαίρα εσύ 
είχες κάνει ένα µεγάλο 
βήµα προς την ζωή, ευτυ-
χώς, σηκώθηκε το σακάκι 
και η σφαίρα διαπέρασε 
το σακάκι. Λίγους µήνες 
µετά, το ‘74 που έγινε η 
επιστράτευση, κουβαλώ-
ντας τις ηθικές αξίες που 
σου έδωσαν παρακαταθή-
κη οι γονείς σου και την 
αγάπη σου για την πατρί-

δα, ήσουν από τους πρώτους που µπήκαν στο τραίνο 
για την Λάρισα.  Ξαναντύθηκες στο χακί, Λοχαγός 
πλέον, έπραξες το χρέος σου για το καθεστώς που 
λίγο καιρό πριν µε τα επεισόδια του πολυτεχνείου 
αγωνιζόσουν να φύγει, όταν το ίδιο καθεστώς κύρηξε 
την επιστάτευση, εσύ ήσουν από τους πρώτους που 
έδωσαν το παρόν διότι σε κάλεσε η πατρίδα και είχες 
υψηλά ιδανικά και πρέπει όπως λέει και ο Περικλής 
στον επιτάφιο “ τοις γάρ αρετής άθλα µέγιστα κείντε, 
τήδε και άριστοι άνδρες αναφύοντες”. ∆ηλαδή οι 
αρετές, η προσφορά και γενικά οι ηθικές αξίες πρέπει 
να επιβραβεύονται. Σε πείσµα όλων αυτών που 
προσπαθούν σήµερα µε άνανδρες κραυγές και φθηνά 
επιχειρήµατα (και τραµπουκισµούς) προσπαθούν 
εσκεµµένα χρησιµοποιώντας την εθνική µας συνείδη-
ση να µας οδηγήσουν σε επικίνδυνες ατράπους και 
για την Εκκλησία µας που είναι η πίστη µας και η 
πατρίδα µας.  Εσύ όµως Χρήστο τις αξίες σου αυτές 
δεν τις έκανες σηµαία αλλά τις κράτησες γιά σένα.  
∆ιότι τα θεωρούσες αυτονόητα.

Χρήστο για το ύστατο χαίρε σου απευθύνω τον 
ψαλτικό στοίχο.  Μακάρια η οδός ήν πορεύει σήµερα 
διότι ητοιµάθη σύ τόπος αναπαύσεως.  Και να βρεθείς 
στην αγκαλιά του Αβραάµ του Ισαάκ και Ιακώβ και να 
αυλίζετε µε τις αγαθές και δίκαιες ψυχές και σίγουρα 
µέσα σε αυτές θα είναι οι γονείς σου Ιωάννης και 
Γεωργία και τα αδέλφια σου Ελένη, ∆ηµήτριος και 
Κωνσταντίνος και η αγαπηµένη θεία Ακριβή.  Στην 
Μαρία και τα ξαδέλφια µου ο χαµός του Χρήστου είναι 
αβάσταχτος, η µόνη παρηγοριά για εσάς είναι να 
στραφούµε προς τον Κύριο και να Τον παρακαλέσου-
µε µε αυτά τα λόγια: “Συ Κύριε που κόσµους κυβερ-
νάς.  Συ που είσαι η πηγή της αγάπης, της δικαιοσύ-
νης, της αλήθειας και της ευσπλαχνίας ρίξε το 
βλέµµα εδώ και δώσε Κύριε κουράγιο και δύναµη να 
συνεχίσουν τη ζωή, και στείλε τους εξ ύψους παρηγο-
ριά”.

Καλό Παράδεισο, Χρήστο.
Πατήρ Γεώργιος Χαρονικολάου

Χρήστος Ι. Γκάνος
(20/4/1943-9/11/2019)

 Ένα σύντοµο βιογραφικό για τον σύζυγο, πατέρα, παππού 
και αγαπηµένο θείο µας.

Γεννήθηκε στην Κερασιά 20 Απριλίου 1943 από τους υπέρο-
χους γονείς του Ιωάννη Γκάνο και την Γεωργία Γκάνου το γένος 
Χάρου και ήταν το τελευταίο παιδί από τα έξι αδέρφια του. 
Έζησε δύσκολα παιδικά και εφηβικά χρόνια λόγω του 
πολέµου ‘40, και παρά τις αντιξοότητες τελείωσε το εξατάξιο 
Γυµνάσιο στο Ευπάλιο και κατόπιν µετέβει  στην Αθήνα για να 
εργαστεί και να σπουδάσει. Υπηρέτησε ως έφεδρος Αξιωµα-
τικός, σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στην Ανωτάτη Βιοµη-
χανική Σχολή Πειραιά (Παν/µιο Πειραιά). Είχε ενεργό δράση 
ως φοιτητής και το 1973 αγωνίστηκε για την ελευθερία της 
χώρας του από την δικτατορία. Ξαναϋπηρέτησε στο στρατό 
λίγους µήνες µετά, στην επιστράτευση (1974) ως Λοχαγός.

Ως Οικονοµολόγος πλέον, γίνεται ιδρυτικό µέλος του 
Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος και εργάζεται στον 
ιδιωτικό τοµέα ως οικονοµολόγος/λογιστής. Αργότερα, 
αποφασίζει να ιδρύσει δική του εταιρεία την ΜΩΡΓΚΑΝ Α.Ε. 
και κατάφερε µε σκληρή δουλειά και πείσµα να γίνει ένας 
επιτυχηµένος επιχειρηµατίας.

Παρόλο που έζησε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του 
στην Αθήνα, δεν ξέχασε ποτέ το χωριό του την Κερασιά. Ασχο-
λήθηκε µε τις υπηρεσίες του Συλλόγου, εκλέχθηκε ως µέλος 
του ∆.Σ. και ως Πρόεδρος εγκαινίασε τον ξενώνα του χωριού.

Για να συνεχιστεί το «έργο» του στην αγαπηµένη του Κερα-
σιά, εις µνήµη του, προσφέρουν η σύζυγος και τα παιδιά του, 
200 ευρώ για τους σκοπούς του Συλλόγου και 800 ευρώ για 
την έργα συντήρησης της εκκλησίας του «Αγ. Γεωργίου».

Ευτύχησε να γευτεί την αγάπη και το σεβασµό της συζύγου 
του, των παιδιών του και των συγγενών του, ενώ εκπλήρωσε το 
παιδικό του όνειρο να ταξιδέψει ανά τον κόσµο µε την αγαπη-
µένη του σύζυγο, Μαρία. Νίκη Χρ. Γκάνου

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟ ΓΚΑΝΟ



Γιός του γιατρού Αναστασίου Γκελε-
στάθη και της Ιωάννας Γκελεστάθη το 
γένος Παπαγεωργίου ο Νίκος Γκελεστά-
θης γεννήθηκε στη ∆εσφίνα Φωκίδος.

Φοίτησε στη Νοµική Σχολή Αθηνών
Το µικρόβιο της πολιτικής τον είχε ήδη 

προσβάλει και παρασκηνιακά βρισκόταν 
συνεχώς στο πλευρό του αδερφού του 
Αθανασίου, Βουλευτή Φωκίδος.

Ο ίδιος εξελέγη για πρώτη φορά 
Βουλευτής Φωκίδος το 1981 διαδεχόµε-

νος τον αδερφό του Αθανάσιο και έκτοτε δεν έχασε σε καµία εκλογι-
κή αναµέτρηση.

∆ιετέλεσε Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών στην Κυβέρνη-
ση Τζαννή Τζαννετάκη και στη συνέχεια στην Κυβέρνηση Κωνσταντί-
νου Μητσοτάκη στην οποία διετέλεσε ένα διάστηµα Υπουργός 
Μεταφορών και Επικοινωνιών και ένα διάστηµα Υπουργός ∆ηµοσίας 
Τάξεως, όπου άφησε επίσης έντονο το στίγµα του 

Ήταν παντρεµένος µε την δικηγόρο Άννα Τσαγκόγιωργα µε την 
οποία απέκτησαν και την κόρη τους την Ιωάννα Γκελεστάθη.

Χειρούργων και µέλος στην Αµερικανική Ουρολογική Εταιρεία. 
Επιστρέφοντας στην Αθήνα, έγινες ∆ιδάκτορας της Ιατρικής 
Σχολής Αθηνών (πρωτοπόρος στην διουρηθρική προστατεκτο-
µή), και βέβαια συνεχής επιστηµονική επιµόρφωση σε συνεργα-
σία µε τη Mayo Clinic, και εντατική κλινική εργασία µε προσήλω-
ση και υπευθυνότητα. Στην Ελλάδα, ακόµη στη δική µου γενιά 
των συναδέλφων θείε, σε ακολουθούσε η φήµη και το κύρος του 
κορυφαίου, του καλύτερου χειρουργού-ουρολόγου στη χώρα, 
ή απ’ τους καλύτερους τέλος πάντων. 

Με την ίδια επαγγελµατική αφοσίωση, το ίδιο φρόνηµα και 
αγάπη περιέθαλψες ασθενείς σου από την υψηλή κοινωνία των 
Αθηνών, όσο κι όλους εκείνους τους απλούς, τους µεροκαµατιά-
ρηδες, πολλές φορές χωρίς καµιά αµοιβή. Σαν “αρτοκλασία” η 
θεραπευτική σου προσφορά, δόθηκε απλόχερα, σε όλους, 
χωρίς καµιά διάκριση, χωρίς ιδιοτέλεια. «Ευλογηµένος άνθρω-
πος» λένε ξανά …µε ευγνωµοσύνη, τόσοι που ευεργετήθηκαν 
από τα χέρια σου, και άλλοι τόσοι που τους συνέτρεξες στη 
νοσηλεία, στην αρρώστια στο σπίτι!! «Να πάρουµε τον Αντώνη», 
«να µιλήσουµε µε τον Αντώνη», θυµάµαι πάντα να προστρέχουν 
σε σένα όλοι στις δύσκολες στιγµές. Κι εσύ, χωρίς να χρειάζεται 
να στο ζητήσουν, να είσαι εκεί, δίπλα στο προσκέφαλο κάθε 
αρρώστου, αθόρυβα, σταθερά, ψύχραιµα….ένας βράχος που 
πάνω του έσβηναν τα κύµατα του φόβου, της αγωνίας, του 
πόνου για την υγεία, για τη ζωή και το θάνατο. Εκεί και στη χαρά 
των ανθρώπων, να τη µοιραστείς µαζί τους, να τους τιµήσεις 
αληθινά, να τους ευχηθείς από καρδιάς.  

Η οικογένεια: Το 1966 η ζωή και ο Θεός ενώνει δυο καλότα-
τους ανθρώπους. Τον Αντώνη και τη Μαρούλα. ∆υο πολύτιµα 
πετράδια το καθένα µε τη δική του οµορφιά και λάµψη, µε τις 
δικές του αποχρώσεις. 

Στο γάµο σας θείε, ήµουν παρανυφάκι. ∆ε θυµάµαι πολλά….-
δυο φωτεινά πρόσωπα, ευχές, γιορτή, χαρά µεγάλη τριγύρω! 
Έγινες ο «πιο γλυκός µπαµπάς» για τις κόρες σου, την Αγγελική 
και τη Βαλεντίνη. Τις χάρηκες να µεγαλώνουν, να σπουδάζουν, 
να προκόβουν, να παντρεύονται. Ήσουν ο πολύ-αγαπηµένος 
πεθερός-πατέρας για τον Παναγιώτη και τον Γιώργο. Ο λατρευ-
τός παππούς για τον Αντωνάκη και τη Νίκη. Όµορφη οικογένεια! 
Εξαιρετικοί άνθρωποι ο καθένας χωριστά. Είναι όλοι εδώ,  µαζί 
και άλλοι αγαπηµένοι συγγενείς και φίλοι….για το καλό κατευό-
διο, για το στερνό φιλί. 

Τρυφερά σε πήρε ο Θεός θείε, έτσι όπως σου άξιζε. Να µη 
πονέσεις, να µη φοβηθείς, να µη χαθείς στων γηρατειών τις 
ωδίνες. Σε φτερά αγγέλων να ταξιδέψεις στους ουρανούς. Να 
συναντήσεις αγαπηµένους σου που έφυγαν νωρίτερα. Να 
βρεθούµε ξανά στο αναπόφευκτο τέλος, όπως ποιητικά το 
αποτύπωσε ο Βάρναλης στο στίχο του, λέγοντας:

«Ω! δε θαµπώνει τη λαλιά µου θάνατου φοβέρα:
Γης και νερού και αγέρα
∆εν ξέρουνε τα γένη
Πως ότι ζει και χαίρεται σύντοµ’ αργά πεθαίνει»

Μέχρι τότε, εδώ στη γη, θα ζωντανεύεις στις αναµνήσεις µας 
και θα γλυκαίνεις τις αναπολήσεις µας.
Καλό ταξίδι αγαπηµένε µας Αντώνη!
Να ξέρεις πως θα µας λείπεις πολύ!!

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

Ιδιοκτήτης: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΑΣΙΩΤΩΝ ∆ΩΡΙ∆ΑΣ
Αριστείδου 8, 105 59 Αθήνα, Τηλ.: 210 3234288

Εκδότης-∆ιευθύντρια: Αντωνοπούλου-Γκάνου Βασιλική
Κύπρου 18, 151 27 Μελίσσια, Τηλ.: 6946452221

E-mail: vickyantonopoulou@yahoo.gr
Συντάσεται από Τριµελή Επιτροπή:

Αντωνοπούλου Βασιλική, Κοντός Αθανάσιος, Βρέττας Φώτιος
Επιµέλεια Έκδοσης: Ελευθέριος Βρέττας

e-mail: vrettaslefteris@gmail.com

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστήσουµε για την βοήθεια υπέρ του Ιερού Ναού 

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ εις µνήµην του αείµνηστου
Παναγιώτη Καραδήµα:

α)  Αικατερίνη Γ. Γκάνου  ποσό 50 ευρώ
β)  Παναγιώτη Γράψα ποσό 100 ευρώ

γ)  Χρήστο Σταυρόπουλο ποσό 100 ευρώ

Μηχανικοί Αεροσκαφών
2 Μαΐου 2020

Έφυγε ξαφνικά από κοντά µας, ο Παντελής Γκάνος, Τοµεάρχης 
στο κτήριο των Ηλεκτρονικών  Κτ. 51 της ΕΑΒ.
Ο Παντελής ήταν  ένας εξαιρετικός άνθρωπος, επαγγελµατίας, 

συνάδελφος και φίλος. Τουλάχιστον 25 χρόνια πέρναµε το 
λεωφορείο Νο 22, µαζί από την στάση, για την ΕΑΒ.
Καλό ταξίδι Παντελή…Θερµά συλλυπητήρια στην οικογένεια.

ΕΥ Χ ΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Κερασιωτών Δωρίδας εκφράζει 

τη βαθιά του λύπη για την απώλεια του εξέχοντος 
μέλους του Συλλόγου Αντώνη Παπαντωνίου και τα 

πιο θερμά συλλυπητήριά του στην οικογένειά του. 
Επίσης ευχαριστεί θερμά  την οικογένεια του εκλιπό-
ντος που ζήτησε αντί στεφάνων να ενισχυθεί οικονο-

μικά ο Σύλλογός μας καθώς και τους φίλους και 
συγχωριανούς που ανταποκρίθηκαν στο αίτημα αυτό.

Αποχαιρετισμός
στον θείο Αντώνη

Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020
Πολυαγαπηµένε θείε Αντώνη,
Σα στερνό γράµµα αυτό που 

κρατάω στα χέρια µου σήµερα…. 
«∆υο λόγια» ζήτησαν να πω οι 

αγαπηµένες σου κόρες και η θεία 
Μαρούλα, που τούτες τις ώρες 
νιώθουν ανείπωτο τον πόνο µέσα 
τους. Ωστόσο, ούτε δυο λόγια, 
ούτε χίλιες λέξεις, ούτε παραπά-
νω αρκούν να χωρέσουν αυτά 
που νιώθουµε και όσα θέλουµε να 
σου πούµε θείε, σε αυτό τον απο-

χαιρετισµό, σ’ αυτόν τον µικρό απολογισµό.
Όµως, µαζί µε εµένα, χιλιάδες ψιθυριστές ευχές και λόγια 

αγάπης και εκτίµησης σιωπηλά ψελλίζουν όσοι είναι εδώ 
σήµερα και αυτοί που σε σκέφτονται από µακριά. « Ο πιο γλυκός 
µπαµπάς του κόσµου», λένε οι κόρες σου, «ένας µπαµπάς για 
όλους» συµπληρώνουν…. Ο «άγιος Αντώνης» λέγανε οι φίλοι και 
συγγενείς. «Ο άγιος Παπαντώνης», οι συνεργάτες σου. «Ο 
πατέρας», ο «αδελφός», ο «αγαπηµένος» πάνω απ’ όλα και για 
όλους. Πόσο φως, µεγαλοψυχία, καλοσύνη, ανιδιοτέλεια, 
αλτρουισµός και γενναιοδωρία σε µια µορφή  που µπορούσε να 
ντύνει αυτόν τον πλούτο µε απλότητα, µετριοπάθεια και 
ταπεινοφροσύνη!! ∆ιαµαντάκια ζωγραφίζουν το πορτραίτο σου 
θείε! Πόσο σπάνιος άνθρωπος! Πώς δε σε άγγιξε στιγµή, η 
εγωπάθεια, ο ναρκισσισµός, και η αυταρέσκεια της εποχής που 
έζησες και που ζούµε? 

Και εκείνο το χιούµορ  σου, πνευµατώδες, λεπτό, τρυφερό, 
ριπή χαράς που σκόρπιζες σε όσους είχαν την τύχη να σε γνωρί-
σουν. Α, ναι θείε, ίσως δεν ξέρεις πόσοι και πόσο τυχεροί 
νιώθουν όσοι σε συνάντησαν στη ζωή τους!! «Ευλογηµένος 
άνθρωπος!!!», λένε, είµασταν τυχεροί…

Τα βήµατα της δικής σου ζωής, ένα φωτεινό µονοπάτι: το 
1927 ένα «αρχοντόπουλο» γεννιέται στην Κερασιά, στην επιφα-
νή οικογένεια των Παπαντωναίων, καρπός του παπά-Μήτσου και 
της Αγγελικής, που όµως χαιρόταν ως παιδί να τρώει στο ίδιο 
τσουκάλι µε τα άλλα παιδιά του χωριού, µοιράζοντας το φαγητό 
µε το ίδιο κουτάλι. Να συµµετέχει στην ποδοσφαιρική οµάδα 
πετυχαίνοντας νίκες και αντέχοντας ήττες στους αγώνες µε τα 
γύρω χωριά! 

Έτσι σε όλη σου τη ζωή, στα σαλόνια και στις ταπεινές αυλές 
ήσουν παντού το ίδιο αυθεντικά καταδεχτικός, ανεπιτήδευτος, 
χωρίς έπαρση, χωρίς κοινωνικές διακρίσεις. Βαθύ το δηµοκρα-
τικό και χριστιανικό ήθος στις προσωπικές και στις πολιτικές 
σου επιλογές, και στάσεις ζωής. 

Η επαγγελµατική σου διαδροµή ήταν διαπρεπής: Μετά την 
αποφοίτηση από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, για 7 χρόνια ειδικεύτηκες στην 
γενική χειρουργική και την ουρολογία, ήσουν ο πρώτος Έλλη-
νας που έγινες δεκτός στην παγκοσµίου φήµης Mayo Clinic των 
ΗΠΑ, όπου εργάστηκες ως Βοηθός και Επιµελητής. Ήσουν ο 
πρώτος Έλληνας που έγινε έταιρος στο Αµερικανικό Κολλέγιο

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ 
25.11.1930-30.08.2020

Έφυγε ο
Παντελής Γκάνος

Το κατοχικό καλοκαίρι του 1941, 
στο όµορφο χωριό µας την 
Κερασιά, µε τα ψηλά έλατα και τα 
αιωνόβια πλατάνια, γεννήθηκε ο 
Παντελής.

Ο προφητικός νονός του, του 
έδωσε το όνοµα «Παντελεήµων» 
και σε όλη του τη ζωή ήταν πάντα 
ελεήµων.

Με τη βοήθεια του µεγάλου του 
αδερφού, Γιώργου, που του 
κρατούσε το χεράκι, έκανε τα 
πρώτα του βήµατα.

Η µόρφωσή του ξεκίνησε στο δηµοτικό σχολείο της Παλαιοπανα-
γιάς  Ναυπάκτου, όπου ο δάσκαλος πάντα κρατούσε µια βέργα 
αγριελιάς.

Στο γυµνάσιο ήταν καλός στα θεωρητικά µαθήµατα, χωρίς όµως 
να υστερεί και στον Όµηρο.

Όταν η οικογένεια µετακόµισε στην Αθήνα, φοίτησε στην Σιβιτα-
νίδειο Σχολή και πήρε το δίπλωµα του Ηλεκτρονικού.

Εργάστηκε στο Κ.Ε.Α. στο τµήµα ηλεκτρονικών.
Στον Καναδά, µετά τη δουλειά, έκανε µαθήµατα Αγγλικών ενώ 

στις Η.Π.Α. τα βράδια, παρακολουθούσε σεµινάρια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, τότε που οι Η/Υ ήταν στα σπάργανα, µε διάτρητες 
καρτέλες κ ταινίες.

Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1974 και εργάστηκε στον Ο.Τ.Ε. ενώ 
ήταν από τους πρώτους που προσλήφθηκε στην νεοϊδρυθείσα 
Ε.Α.Β.

Τα προσόντα του στα ηλεκτρονικά, στα αγγλικά, στα διοικητικά 
καθώς και το ήθος του και η συναδελφικότητά του, σύντοµα τον 
ανέβασαν στο βαθµό του τοµεάρχη ηλεκτρονικών επιθεωρητών.

Με την υποχρεωτική συνταξιοδότησή του, δεν έπιασε τον 
καναπέ και το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, αλλά δηµιούργη-
σε, στο σπίτι του, στη Βάρη, έναν καταπληκτικό κήπο µε οπωροφό-
ρα δέντρα και πανέµορφα λουλούδια.

Έκανε χαρά µεγάλη όταν έµαθε πως θα γίνει παππούς και 
περίµενε να κρατήσει τον εγγονό του αγκαλιά και αργότερα να 
ακούσει από το στόµα του, την πολυπόθητη λέξη «Παππού».

Όταν ο εγγονός του ήρθε στη ζωή, ο Παντελής µπαινόβγαινε στο 
νοσοκοµείο, προσπαθώντας να καταπολεµήσει µε θάρρος την 
κύρια ασθένεια και τις απανωτές λοιµώξεις.

∆ίπλα του, στο νοσοκοµειακό κρεβάτι, πάντα παρούσα, η 
ακούραστη γυναίκα του Μαρία και τα δύο του παιδιά, ο ∆ηµήτρης 
και ο Νίκος. Τα λόγια τους ήταν πάντα καθησυχαστικά. «Όλα θα 
πάνε καλά».

Τα ξηµερώµατα της πρωτοµαγιάς, ο Παντελής, ήθελε να δει 
πρώτος την ανατολή του ηλίου και ανέβηκε πιο ψηλά από τα 
κορφοβούνια της Κερασιάς, µέχρι τον ουρανό.

Από εκεί ψηλά µας βλέπει όλους, την υπέροχη οικογένεια του, 
συγγενείς, φίλους, συνεργάτες, πολλοί από τους οποίους, όταν 
έµαθαν τη νέα κατοικία του Παντελή, αισθάνθηκαν έναν κόµπο στο 
λαιµό και όλοι είπαν «Ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος».

Όταν ο εγγονός του αρχίσει να µιλά, µε τη βοήθεια του µπαµπά 
και της µαµάς του, µπροστά στη φωτογραφία του Παντελή, κάθε 
πρωτοµαγιά θα φωνάζει δυνατά «Παππού - παππού». Ο Παντελής, 
από εκεί ψηλά θα ακούει τον πιτσιρικά, θα χαίρεται και θα χαµογε-
λά. Βασίλειος Γκάνος

...Μην µε ξεχνάς.

...Εις το επανιδείν.
Ο ∆ηµήτριος Ράπτης γεννή-

θηκε στις 8 Μαΐου 1952 στην 
Κερασιά ∆ωρίδος. Γιος του 
Κωνσταντίνου και της Γεωργί-
ας Ράπτη. Ήταν το µικρότερο 
τέκνο της οικογένειας από τα 
υπόλοιπα τρία αδέρφια του. 
Καθώς από φτωχή οικογένεια 
πολύ νωρίς αναγκάστηκε να 
κάνει πολλές δουλειές για να 
βοηθήσει την οικογένειά του
οικονοµικά. ∆ούλεψε ως εργάτης σε οικοδοµές, ως 
ψήστης σε µαγαζιά και εστιατόρια, ώσπου τελικά κατέληξε 
αυτοκινητιστής µε δικό του φορτηγό ΙΧ (ελεύθερος επαγ-
γελµατίας). Απόκτησε έξι παιδιά και τέσσερα εγγόνια.

Ο ∆ηµητριος Ράπτης του Κωνσταντινου είχε αναλάβει 
διοικητικές θέσεις στην κοινότητα του χωριού και έκανε 
πολλά έργα στο χωριό µας. ∆ιετέλεσε δύο τετραετίες 
πρόεδρος της Κερασιάς. Ασχολήθηκε µε το µαγαζί του 
χωριού ως καταστηµατάρχης δίνοντας ζωή στο χωριό του 
την Κερασιά τους θερινούς µήνες. Αγαπούσε πολύ το 
χωριό του.

Θα τον θυµόµαστε και θα τον αγαπάµε πάντα.

Δημήτριος Ράπτης
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Είµαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωρίσουµε ότι 
έγιναν πράξη οι σκέψεις µας για την στήριξη και 
αξιοποίηση του ∆ηµοτικού Σχολείου, χάρη στην 
προσφορά συγχωριανών και φίλων, τους οποίους 
και ευχαριστούµε θερµά.
α)  Αντώνιο ∆. Παπαντωνίου ποσό 1500 n 
β)  Κωνσταντίνο Παλασκώνη (Αντ/ρχο) ποσό 1000 n 
γ)  Ιωάννα (κόρη Σπυρίδωνος Υφαντή) ποσό 200 n 
δ)  Βασίλειο Καραδήµα ποσό 50 n 
ε)  Αγιούλα Μπουλουγούρη ποσό 50 n 
στ)  Αικατερίνη Αντωνοπούλου ποσό 50 n 
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες που έγιναν εξωτερικά 
του κτηρίου (καθαρισµός των παλαιών επιχρισµά-
των και τσιµεντοκονοίαµα όλων των πλευρών).
Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονίσουµε ότι είναι 
απαραίτητες λίγες εργασίες ακόµη στην οροφή και 
συνέχεια στον εσωτερικό χώρο που πρέπει να αξιο-
ποιηθεί καταλλήλως και να γίνει ένας πνευµατικός – 
πολιτιστικός χώρος της Κερασιάς όπως ακριβώς του 
αξίζει.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η οικογένεια του αποβιώσαντος

Αντωνίου Παπαντωνίου
ευχαριστεί, µέσα από το φύλλο της εφηµερίδας µας, 

όλους τους συγχωριανούς και φίλους
που συµπαραστάθηκαν το πένθος µας



Σελ. 6 «Η ΚΕΡΑΣΙΑ»

• Στις 5-6-2019, καλοσωρίσαµε τη δεύτερη κορούλα του 
Αντώνη Καραδήµα και της Ελένης Κοµίνη-Καραδήµα. Η 
όµορφη πριγκίπισσα γεννήθηκε 3.700 kg στο µαιευτήριο 
ΙΑΣΩ

• Τη ∆ευτέρα στις 18 Νοεµβρίου 2019 η Βασιλική Μερκού-
ρη (το γένος Βρέττα) και ο Γιώργος Καρούνος απέκτησαν 
το πρώτο τους παιδί, ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Η όµορφη 
πριγκίπισσα γεννήθηκε 3.500kg στο µαιευτήριο Ιασώ. 

• Το Σάββατο στις 23 Μαϊου 2020 η Μαρία Μπουλουγούρη 
(το γένος Καραδήµα) και ο Γιάννης Μεµούσης, απέκτησαν 
το πρώτο τους παιδί, ένα όµορφο αγοράκι 3400 γρ. ∆εν 
υπάρχει κάτι πιο αξιόλογο στη φύση από την γέννηση ενός 
ανθρώπου. Μια µινιατούρα ανθρώπινης φιγούρας, αρκετά 
µικρή για να την κρατήσεις στα χέρια σου, µπορεί κάλλιστα 
να σου αλλάξει την ζωή πιο δραστικά απ’ οτιδήποτε άλλο 
έχεις βιώσει στην ζωή σου.

• Στις 29/7/2020 ήρθε στο κόσµο το πρώτο παιδί του Ελευ-
θερίου Βρέττα και της Μαρίας Νικολαϊδου. Το υγιέστατο 
αγοράκι γεννήθηκε 3.750 kg στο µαιευτήριο Λητώ.

Το ∆.Σ. του Συλλόγου και η Συντακτική Επιτροπή της εφηµε-
ρίδας εύχονται στους τρισευτυχισµένους γονείς και σε όλη 
τους την οικογένεια να είναι τυχερά και ευλογηµένα και να 
µεγαλώνουν την οικογένειά τους όλο και περισσότερο!!!

• Η  Παναγιώτα Θεοχάρη και Βασίλης Λάµπος βάπτισαν 
τον γιο τους στις 1 Σεπτεµβρίου 2019, στον Ιερό Ναό της 
Παναγίας, στην Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, και του δόθηκε  
το όνοµα «Κωνσταντινος»
Θα θέλαµε να ευχηθούµε στους γονείς να τον καµαρώνουν 
πάντα και να είναι καλότυχο στη ζωή του.
Επίσης οι γονείς ευχαριστούν πολύ όσους παρευρέθηκαν 
στην χαρά τους και ένα µεγάλο ευχαριστώ στον παπα 
Γιώργη που τέλεσε το µυστήριο και τον Χάρη Θεοχάρη που 
παρόλες τις υποχρεώσεις που είχε, παρευρέθηκε.
Ακολούθησε γλέντι και έτσι άλλος ένας Κερασιώτης βαφτί-
στηκε και τιµήθηκε όπως αρµόζει.

Το ∆.Σ Συλλόγου Κερασιωτών εύχεται να είναι γερός και 
ευλογηµένος ο «Κωνσταντίνος»

• Ο Βασίλης Χάρος και η Λαµπρινή Κατσώνη την Κυριακή 
12 Ιουλίου 2020 βάφτισαν την κόρη τους Ελένη.
Η βάφτιση έγινε στον Ιερό  Ναό Αγίων Παύλου & ∆ηµητρίου 
Γλυφάδας µε νονούς τον Ανδρέα Σαµαρτζή & Μαρία Αντω-
νέλου.

Ευχόµαστε στη νεοφώτιστη να έχει µια ευτυχισµένη και 
γεµάτη υγεία ζωή.

• Η Βασιλική Μερκούρη (το γένος Βρέττα) και ο Γιώργος 
Καρούνος βάπτισαν την κόρη τους στις 4 Οκτωβρίου 2020, 
στον Ιερό Ναό  Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, στον Άλιµο, και  
το όνοµα αυτής «Μαρία - Ελένη» (Μαριλένα) 
Θα θέλαµε να ευχηθούµε στους γονείς να την καµαρώνουν 
πάντα και να είναι υγιής και καλότυχη στη ζωή της.

Το ∆.Σ Συλλόγου Κερασιωτών εύχεται να είναι γερή και 
ευλογηµένη  η  «Μαριλένα»

Ιερέας Γκάνος Ιωάννης
Εκοιµήθη εν Κυρίω την 16 

Σεπτεµβρίου 2019 ο Σεβασµι-
ότατος Ιερέας και συγχωρια-
νός µας Γκάνος Ιωάννης του 
Κωνσταντίνου. Η νεκρώσιµη 
ακολουθία έγινε την Τεταρτη 
18 Σεπτεµβρίου στον Ιερό Ναό 
των Αγίων Αποστόλων στο 
Μενίδι, εκεί που λειτουργούσε 
Η ταφή έγινε στο νεκροταφείο 
των Αγίων Αναργύρων.

Ο Πατήρ Ιωάννης Κωνστα-
ντίνου Γκάνος γεννήθηκε στην 
Κερασιά ∆ωρίδος το 1949.

Εκεί πέρασε και τα πρώτα χρόνια της ζωής του µέχρι το 
τέλος του ∆ηµοτικού σχολείου. Κατόπιν όλη η οικογένεια 
µετακόµισε στην Αθήνα όπου και τελείωσε το Γυµνάσιο και 
τη Θεολογική σχολή. Αργότερα παντρεύτηκε τη Σταυρού-
λα Κεραµάρη και απέκτησαν µία κόρη την Ελένη. Το 1975 
χειροτονήθηκε στη Φλώρινα από τον Μητροπολίτη Φλωρί-
νης Αυγουστίνο Καντιώτη. Παρέµεινε στη Φλώρινα και 
υπηρέτησε στην εκεί ενορία για τέσσερα έτη. Mετά τη 
Φλώρινα υπηρέτησε στη Λαµία για δύο έτη και για άλλα 
δύο έτη στους Αγίους Αναργύρους Αττικής. Mετέπειτα για 
28 έτη λειτουργούσε στην ενορία Άγιοι Απόστολοι Αχαρ-
νών ως Αρχιπρεσβύτερος µέχρι και το τέλος της ζωής του 
στις 16/9/2019.

∆ηµήτρης Χατζηαθανασιάδης
Ο ∆ηµήτρης Χατζηαθανασιάδης που απεβίωσε την 

∆ευτέρα 6/1/2020, 90 ετών, ηταν σύζυγος της συγχωρια-
νής µας Τζένης Καλογήρου. Γεννήθηκε στην Αναρράχη, 
χωριό της Πτολεµαϊδος το 1930 από γονείς πρόσφυγες 
από την Μικρά Ασία. Όταν τελείωσε το Γυµνάσιο φοίτησε 
στην Παιδαγωγική σχολή Θεσσαλονίκης. ∆ούλεψε δύο 
χρόνια ως δάσκαλος  και στην συνέχεια έδωσε εξετάσεις 
στην Φιλοσοφική σχολή Θεσσαλονίκης. Τελειώνοντας, 
διορίστηκε καθηγητής φιλόλογος στο Λύκειο της πόλης 
Παραµυθιάς του νοµού Θεσπρωτίας Ηπείρου. Εκεί υπηρέ-
τησε µε τη σύζυγό του Πολυξένη Καλογήρου επίσης 
φιλολόγου από την Κερασιά ∆ωρίδος. Απέκτησαν δύο 
παιδιά τον Κωνσταντίνο και τον Χρήστο. Υστερα µε 
µετάθεση ήλθε το 1967 στα Λύκεια Κερατέας Αττικής, 
Λιοσίων, Πετρούπολης και Νέου Ψυχικού. Το 1986 έγινε 
Γυµνασιάρχης στο 4ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου. Το 1990 
υπηρέτησε ως υποδιευθυντής στο Λύκειο Νέου Ψυχικού 
οπότε τελείωσε την υπαλληλική του ιδιότητα και συνταξι-
οδοτείται. ΕΥ Χ ΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστώ τους συµπατριώτες µου, Κερασιώτες, που µε 
τίµησαν και µου συµπαραστάθηκαν στην κηδεία του 
συζύγου µου ∆ηµητρίου Χατζηαθανασιάδη στις 2/1/2020 
στο Νεκροταφείο Χαλανδρίου

Τζένη Καλογήρου-Χατζηαθανασιάδου

Παναγιώτα Θεοχάρη
Άλλη µία Κερασιώτισσα, από τις µεγάλες ηλικίες που 

ζούσαν ως τώρα, έφυγε από κοντά µας για το παντοτινό 
ταξίδι σήµερα το πρωί 16 Μαρτίου 2020. Η αγαπηµένη 
µάνα, γιαγιά, προγιαγιά, Παναγιώτα Θεοχάρη σύζυγος 
Αθανασίου Θεοχάρη ήταν 97 ετών. Καλό ταξίδι, καλή 
αντάµωση. Η κηδεία της έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Καλλιόπη Χαρονικολάου
∆υστυχώς έφυγε για το µεγάλο ταξίδι χωρίς επιστροφή 

η Πόπη Χαρονικολάου του Παναγιώτη.
Η Καλλιόπη (Πόπη) Χαρονικολάου το γένος Τηλιγάδη 

γεννήθηκε στην Αθήνα στις 20 Ιουλίου 1970. ‘Ηταν παιδί 
του Παναγιώτη και της Ολυµπίας Χαρονικολάου. Μεγά-
λωσε στην Αθήνα και συγκεκριµένα στην Ηλιούπολη. Τα 
καλοκαίρια από παιδί τα περνούσε στην Κερασιά που τόσο 
πολύ αγαπούσε. Η Πόπη ήταν ένα παιδί γεµάτο καλοσύνη 
και πάντα χαµογελαστή. Βοηθούσε όσο και ότι µπορούσε 
όποιον της το ζητούσε. ∆ούλεψε για 20 συνεχόµενα 
χρόνια στο λογιστήριο µεγάλης αλυσίδας σούπερ µάρκετ.

Παντρεύτηκε τον Ηλία Σέρφα και απέκτησαν µαζί δύο 
παιδιά, την Ευγενία και το ∆ηµήτρη.

Μετά από µία δύσκολη µάχη µε την επάρατο νόσο που 
έδωσε, δεν τα κατάφερε.

Η πολυαγαπηµένη µας σύζυγος, αδελφή, µαµά και παιδί, 
έφυγε στις 19 Μαρτίου 2019.

Είναι παρέα µαζί µε τον πατέρα της Παναγώτη Χαρονικο-
λάου µας βλέπουν και µας προστατεύουν από εκεί ψηλά.

∆ηµήτριος Ράπτης
Την 1η Νοεµβρίου, άλλος ένας συγχωριανός µας, ο 

∆ηµήτριος Ράπτης του Κων. έφυγε για το αιώνιο ταξίδι. Η 
κηδεία του έγινε την ∆ευτέρα 2 Νοεµβρίου 2020 στις 12:00 
στην Κερασιά στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κερασιάς. Ο 
Θεός να τον αναπαύσει και να δίνει δύναµη και κουράγιο 
στην οικογένεια  του.

Γιώργος Κόκλας
Την Παρασκευή 20 Νοεµβρίου 2020 απεβίωσε ο συγχω-

ριανός µας Κόκλας Γεώργιος του Μιχ. Η κηδεία του έγινε 
την εποµένη Σάββατο 21 Νοεµβρίου 2020 στο νεκροτα-
φείο της Κερασιάς. Ο Θεός να τον αναπαύσει.

Το ∆.Σ. του Συλλόγου Κερασιωτών και η εφηµερίδα 
ΚΕΡΑΣΙΑ εκφράζουν τα βαθειά τους συλλυπητήρια 
στις οικογένειες των θανόντων.

Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος
Το µοιραίο πρωινό της 17 Νοεµβρίου έχασε τη ζωή του σε 

τροχαίο δυστύχηµα ο εκλεκτός νέος της Κερασιάς Πανα-
γιώτης Κωνσταντόπουλος. Ο άτυχος Παναγιώτης ήταν παιδί 
του Ζήσιµου Κωνσταντόπουλου και της Μαρίας Ζιώγα. 
Άφησε πίσω του την αγαπηµένη του σύζυγο Πηνελόπη 
(Πόπη) και την µονάκριβη κόρη του Μαριτίνα. Το ∆.Σ. του 
Συλλόγου και «Η ΚΕΡΑΣΙΑ» κατέθεσε στεφάνι εις µνήµην,  
και διερµηνεύοντας τα συναισθήµατα όλων των Κερασιωτών 
και όχι µόνο, εκφράζουµε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στη 
σύζυγο, την κόρη και τους γονείς του άτυχου Παναγιώτη.

Η Κερασιά έχασε ένα λαµπρό και άξιο παιδί της.
Αιωνία του η µνήµη.
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ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΝΕΩΝ
Επιτυχίες των νέων Κερασιωτών στις πανελλήνιες εξετάσεις:
•  Μαρία Αντωνοπούλου, ∆ηµοτική εκπαίδευση Αλεξαν-
     δρούπολη
•  Κωνσταντίνα Αντωνοπούλου, Ψυχολογία στο Πανεπιστή-
      µιο του Στρασβούργου
•  Λοβέρδου Αναστασία, Αγγλική Φιλολογία Αθηνών
•  Ευαγγελία Γκάνου, Αγγλική Φιλολογία Αθηνών
•  Ευγενία Σέρφα του Ηλία Σέρφα και της Καλλιόπης Χαρο-
  νικολάου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
      Αθηνών στο Τµήµα  Γεωλογίας.

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

Σύλλογος Κερασιωτών ∆ωρίδος
Τραπεζικός λογαριασμός Εθνική Τράπεζα

Αρ. Λογαριασμού: 103/296001-09
ΙΒΑΝ: GR7301101030000010329600109

E-mail: info@kerasia-fokidas.gr | http://kerasia-fokidas.gr

ΓΑΜΟΙ
• Την 29η ∆εκεµβρίου 2019 ηµέρα Κυριακή και ώρα 12.30 

π.µ. οι συµπαθέστατοι και εκλεκτοί νέοι µας Κωνσταντίνος 
Τζάµαλης του Γεωργίου και της Αρτεµησίας και  Μαρίλια 
Αξιώτη του Τριαντάφυλλου και της ∆ήµητρας (Χάρου), 
τέλεσαν τον γάµο τους στον ιερό ναό των Αγίων Αναργύρων 
Αµαρουσίου. Μετά το πέρας της ιερής τελετής και τις ευχές 
των καλεσµένων ακολούθησε δεξίωση στο Κτήµα Diamond  
για τους φίλους και συγγενείς.

• Την 10η Ιουνίου 2020 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.µ. οι 
συµπαθέστατοι και εκλεκτοί νέοι µας Βρέττας Ελευθέριος 
του Φωτίου και της Ασπασίας και  ΝικολαÀδου Μαρία του 
Βασιλείου και της Ειρήνης, τέλεσαν τον γάµο τους στο 
δηµαρχείο του δήµου Αµαρουσίου.

• Την 4η Οκτωβρίου 2020 ηµέρα Κυριακή και ώρα 12.00 
π.µ. οι συµπαθέστατοι και εκλεκτοί νέοι µας Καρούνος 
Γιώργος του Ιωάννη Καρούνου και της Παγώνας Γρίβα και  
Μερκούρη Βασιλική του Σταύρου Μερκούρη και της Ελένης 
Μερκούρη (Βρέττα), τέλεσαν τον γάµο τους στον ιερό ναό 
Παναγίας Μυρτιδιώτισσας στον Άλιµο. Μετά το πέρας της 
ιερής τελετής και τις ευχές των καλεσµένων ακολούθησε 
catering στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας για τους φίλους 
και συγγενείς.

Το ∆.Σ. του Συλλόγου και η Συντακτική Επιτροπή της εφηµερί-
δας σας εύχονται να ζήσετε και καλούς απογόνους!

ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΟΥ
το γελαστό παιδί

Στις 17 Νοεµβρίου 2020 
το πρωί εντελώς ξαφνικά 
και αναίτια και µε ακαριαίο 
θάνατο χάθηκε ο γιος µου 
Παναγιώτης το καµάρι 
µας. Ξεκληρίστηκε η οικο-
γένειά του και ο χαµός του 
βύθισε σε βαρύτατο πέν-
θος όλους µας.  Ο Πάνος 
µου, που αγαπούσε το 
χωριό και καµάρωνε γι’ 
αυτό, είχε τελειώσει ως

µηχανικός τη Σιβιτανίδειο Σχολή και εργαζόταν ως 
αστυνοµικός στο Νοσοκοµείο της Βούλας. Παντρεύ-
τηκε την όµορφη αρχοντογυναίκα Πόπη Κούτρα και 
απέκτησαν µια κόρη ένα κουκλάκι τη Μαριτίνα που 
τώρα φοιτά στη Β' Λυκείου και  ήταν η ζωή του Πάνου 
µου. ∆εν θα µιλήσω για τις χάρες του, την καλοσύνη 
του, την εργατικότητά του, το χαρακτήρα του. Θα 
τολµήσω να αναφερθώ σε αποσπάσµατα της επική-
δειας οµιλίας µου πάνω στο άψυχο σώµα του γιού 
µου. Είχα και αυτή την τύχη. Να θάβω τον Πάνο µου 
και να εκφωνώ και τον επιτάφειό του.

«......Παναγιώτη, όταν ο ανδρείος Έκτορας το 
παλληκάρι της Τροίας πήγαινε να µονοµαχήσει µε τον 
θεϊκό Αχιλλέα το παλληκάρι των Ελλήνων πέρασε να 
χαιρετήσει τον πατέρα του Πρίαµο το βασιλιά της 
Τροίας. Εκεί που κουβέντιαζαν γύρισε ο Πρίαµος και 
είπε στο γιό του. Έκτορα δεν υπάρχει πατέρας στον 
κόσµο που να έχει γιό όπως εγώ. Είµαι περήφανος και 
καµαρώνω για σένα. Παναγιώτη, έτσι κι εγώ ήµουν 
περήφανος και καµάρωνα για σένα που σε είχα γιο και 
εύχοµαι όλοι οι πατεράδες του κόσµου να αποκτή-
σουν γιούς σαν κι εσένα.  

........Γιέ µου. Εκεί που πας θα βρείς όλους τους 
δικούς µας. Να τους χαιρετίσεις. Ε και κοίτα Παναγιώ-
τη. Να ξεγελάς εκείνο το δικέφαλο παλιόσκυλο και να 
έρχεσαι επάνω. Να έρχεσαι να βλέπεις την απαρηγό-
ρητη γυναίκα σου, την υπέροχη Μαριτίνα µας, τη 
χαροκαµµένη Μανούλα σου, τη δόλια αδελφή σου, 
τους συγγενείς και φίλους σου κι αν σου µένει καιρός 
να έρχεσαι και σε µένα να µιλάµε, να γελάµε όπως 
πάντα. 

........Μακαρία η οδός ην πορεύεις σήµερον ΠΑΙ∆Ι 
ΜΟΥ.»

Όµως θέλω να ευχαριστήσω µέσα από τις φιλόξε-
νες στήλες της εφηµερίδας του χωριού µας όλους 
τους Χωριανούς που συµπαραστάθηκαν στον 
αβάσταχτο πόνο µου µε µηνύµατα και τηλεφωνήµα-
τα. ∆εν θα µπω στον πειρασµό να αναφερθώ σε 
ονόµατα γιατί θα ξεχάσω πάρα πολλούς. Σε έναν θα 
αναφερθώ που ένοιωσε πριν από µένα την ίδια θλίψη, 
τον ίδιο πόνο, το ίδιο κενό. Θα αναφερθώ στο δάσκα-
λό µου, τον πατέρα µου, τον αδερφό µου, το φίλο µου, 
τον άνθρωπο που αγαπώ, εκτιµώ και σέβοµαι, τον 
ΚΩΣΤΑ Π. ΧΑΡΗ.

∆άσκαλέ µου, πολλές φορές σας έλεγα ό,τι ήθελα κι 
εσείς µου λέγατε αυτό που ήταν σωστό κι αυτό που 
έπρεπε αλλά δεν θυµώνατε µαζί µου. Μόνο γελάγατε. 
Έτσι θέλω να κάνετε και τώρα.

∆άσκαλέ µου, σας ευχαριστώ για το γράµµα σας. 
Πάντα λιτός, µεστός και γεµάτος ελπίδα για το 
µέλλον. Εσείς έχετε νικήσει το χρόνο γιατί δεν 
σκέφτεστε τα πίσω αλλά τα µπρος. Η σοφία σας, η 
πίστη σας στη ΖΩΗ, η µεγάλη σας καρδιά µε βοήθη-
σε και µε βοηθά πολύ. Μόλις µπορέσω θα έρθω να 
σας δω.

Τέλος ευχαριστώ απ'την ψυχή µου
Το Σύλλογο Κερασιωτών και την Οµοσπονδία 

Συλλόγων Β.∆. ∆ωρίδας για την έµπρακτη συµµετοχή 
τους στο πένθος µου.

Ζήσιµος Παναγιώτη Κωνσταντόπουλος


