
Χρόνια πολλά, Βήρα! 

Βήρα, Χρόνια πολλά, να τα εκατοστίσεις! Αλλά ήδη τα φύλλα σου 

έγιναν εκατό. Η παρουσία σου εικοσαετής. Η εργατικότητα και το μεράκι 

των υπευθύνων σου, η άοκνη προσπάθεια του διοικητικού συμβουλίου 

και της συντακτικής επιτροπής κατάφεραν όχι μόνο να σε δημιουργή-

σουν, αλλά συνεπικουρούμενοι και από την αγάπη των μελών του πολι-

τιστικού συλλόγου να σε διατηρήσουν  στη ζωή μέχρι τώρα. 

Τα ποικίλα δημοσιεύματά σου, τοπικές ειδήσεις, κοινωνικά, πολι-

τικά, καλλιτεχνικά γεγονότα, παρουσιάσεις βιβλίων, έθιμα του τόπου 

μας, προσωπικές αναμνήσεις από τη γενέτειρά μας γη, προκαλούν άλλοτε 

συγκίνηση, άλλοτε τρανταχτά γέλια, άλλοτε έκπληξη ή ενδιαφέρον ή 

προβληματισμό. 

Τι να πει όμως κάποιος για τα άρθρα σου, ιστορικά, πολιτικά και 

προπαντός για τις επετειακές ομιλίες που συντελούν στην προώθηση της 

ιστορικής γνώσης, της αδίδακτης στο σχολικό βίο, για τη Θράκη μας. 

Πόσο επίπονος, αλήθεια, είναι ο εντοπισμός και η καταγραφή των δειγ-

μάτων της κακοποίησης της γλώσσας μας και εν συνεχεία πόσο η διόρ-

θωσή τους βοηθά στην ορθή χρήση της. 

Τέλος, είσαι ένας μοναδικός δίαυλος επικοινωνίας και δεσμού με-

ταξύ των απανταχού φεριωτών. 

Όμως, επειδή συμφωνώ απόλυτα με την άποψη της συντακτικής 

επιτροπής ότι χρειάζεται αέρας ανανέωσης και με το σοφό λόγο του λαού 

«πέτρα που κυλάει δε σκουριάζει», πρέπει να βρούμε τρόπους έλκυσης 

των νέων ανθρώπων, ώστε να αποφύγουμε την κόπωση και κάμψη τόσο 

της δικής σου παρουσίας όσο και του συλλόγου. 

Επ’ ευκαιρία της επετείου σου, στις δύσκολες αυτές ώρες της πα-

τρίδας, που όλα καταρρέουν, εύχομαι και ελπίζω οι μεγαλύτεροι να κινή-

σουμε το ενδιαφέρον των παιδιών μας, να τα προτρέψουμε να δραστηρι-

οποιηθούν, να σε εμπλουτίσουν με τις δικές τους ιδέες και προτάσεις και 

να ανοιχτούν νέοι ορίζοντες στη δράση του συλλόγου. (Ουτοπία; Η αβε-

βαιότητα και η ανεργία πλήττουν ιδιαίτερα τους νέους). Το πώς θα γίνει 

εφικτό;  Ας αρχίσουμε να καταθέτουμε τις προτάσεις μας στα φύλλα σου. 
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