Είκοσι χρόνια – μια γενιά!
Είναι κάποιες ημερομηνίες, κάποιες επέτειοι, που μας πηγαίνουν
κατ’ ευθείαν στην πατρίδα μας, που εισβάλλουν νοσταλγικά στον
ψυχισμό, στην ύπαρξή μας, για να μας θυμίζουν ποιοι είμαστε, από πού
ξεκινήσαμε, πού φθάσαμε, πού βρισκόμαστε, πόσοι ζούμε. Και προσδίδει
μια γοητευτική μαγεία αυτή η αναδρομή στον τόπο μας και τα παιδιά
του. Σαν κάτι να συμβολίζει, σαν κάτι να θέλει να μας πει μυστικά ή
φανερά, προκλητικά ή στοργικά, επιμένοντας, ώσπου σταματά στον
ευλογημένο και αγαπημένο τόπο μας, τις Φ έ ρ ες !
Τις Φέρες όπου γεννηθήκαμε, ζήσαμε, ενηλικιωθήκαμε, για να
βρούμε το δρόμο μας στη συνέχεια σε άλλους κόσμους, με άλλους
ορίζοντες, μακρινούς ή κοντινούς, φιλόξενους ή απόμακρους, φιλικούς ή
αδιάφορους. Μα ήταν αλλού. Ποτέ όμως δεν αρνηθήκαμε –γιατί δεν
ήπιαμε το νερό της λησμονιάς– την ιδιαίτερη πατρίδα μας. Πάντα θέλαμε
και θέλουμε να δείχνουμε την αγάπη μας γι’ αυτόν και τους
συμπατριώτες μας, πάντα θα θέλουμε να μαθαίνουμε τι συμβαίνει εκεί.
Και μακάρι να μπορούμε να βοηθούμε. Αυτός ο διακαής πόθος για τον
τόπο μας και τους ανθρώπους του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, υπήρξε και
η αιτία της ίδρυσης και λειτουργίας του Συλλόγου μας. Ενός δραστήριου,
ακάματου, δημιουργικού Συλλόγου, με ξεχωριστούς προέδρους και Δ.Σ.,
με θαυμάσια Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας μας, που δεν απέχει
πολύ από επαγγελματική, αλλά και τα άλλα μέλη, που με την παρουσία
και βοήθειά τους, ενδυναμώνουν αυτήν την αγάπη και την νοσταλγία για
την πατρίδα μας.
Πέρασαν κιόλας είκοσι χρόνια, μια γενιά, από τότε που ιδρύσαμε
τον Σύλλογό μας. Κι όμως έτσι είναι. Σύλλογος και εφημερίδα
γιορτάζουν φέτος τα είκοσι χρόνια τους. Κι αυτό είναι ικανοποίηση και
χαρά. Για μένα δε που ζω μακριά και η συχνή επικοινωνία δεν είναι
εφικτή, η εφημερίδα μας είναι αυτή που με γειτονεύει με τις Φέρες μας.
Ήταν και είναι το μέσον που πάντα κάτι έχει να μας πει. Μαντατοφόρα,
ενημερωτική, κατατοπιστική, μας αγκαλιάζει, μας αφουγκράζεται, μας
φιλοξενεί και μας σιγοψιθυρίζει «διατηρήστε με!». Την εφημερίδα μας τη
«ΒΗΡΑ», που έχει ζωή μιας πανέμορφης εικοσάχρονης κοπέλας, μιας
καλλονής, που γεννήθηκε από τα σπλάχνα μας, που μεγάλωσε στοργικά
στον κόρφο μας σαν πολύτιμη και πολυαγαπημένη κόρη, διατηρήστε
την! Που άκουσε κι έγραψε κάθε μύχια σκέψη μας, κάθε νοσταλγικό μας
στοχασμό, κάθε επιθυμία μας, διατηρήστε την! Που είναι το μέσον
επικοινωνίας μας για τόσα και τόσα, που μας ενώνουν και μας
συμβαίνουν μεταξύ ζωής και θανάτου, γάμοι, γεννήσεις, βαπτίσεις,
σπουδές, επαγγελματικές διακρίσεις αλλά και απλά ασήμαντα
καθημερινά γεγονότα.
Γιατί διατηρώντας την δεν σπάζει ο ευαίσθητος συνδετικός μας
κρίκος. Στηρίξτε την αποτελεσματικά. Η συνεισφορά όλων αυτών που

μπορούν ας μην είναι συμβολική. Τα μεγάλα αποτελέσματα απαιτούν
αναγκαίες θυσίες. Και οι Φεριώτες ξέρουμε και τις κάνουμε!
Γιατί είναι σαν την μάνα, που μαζεύει κάτω από τις φτερούγες της
παιδιά και εγγόνια με περισσή φροντίδα κι αγάπη.
Εύχομαι σε όλους τους συμπατριώτες μου καλό καλοκαίρι,
ευχάριστες διακοπές, αλλά πάνω από όλα υγεία.
Συγχαρητήρια και την αγάπη μου σε όλους αυτούς που μοχθούν
τόσο για τη διατήρηση του Συλλόγου μας, όσο και της εφημερίδας μας.
Να τα χιλιάσουν!
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