Το εικοστό έτος λειτουργίας του Πολιτιστικού Συλλόγου Φερών και το
εκατοστό φύλλο κυκλοφορίας της εφημερίδας μας «Η ΒΗΡΑ».
Ο σύλλογος μας έκλεισε το 20ο έτος λειτουργίας του και η εφημερίδα μας η
«ΒΗΡΑ» συμπληρώνει το εκατοστό (100) φύλλο κυκλοφορίας της. Η προσφορά του
συλλόγου και της εφημερίδας ήταν και είναι πολύ σημαντική και ουσιαστική.
Αποτέλεσαν την κινητήρια δύναμη, ώστε εμείς οι Φεριώτες που ζούμε στην Αθήνα
να συναντιόμαστε κάποιες φορές το χρόνο μεταξύ μας και να μαθαίνουμε μέσω της
εφημερίδας ό,τι έχει σχέση με την γενέτειρά μας και τους συγχωριανούς μας. Η
εφημερίδα μας έγινε απαραίτητη, τόσο σε μας που ζούμε στην Αθήνα και σε άλλες
πόλεις της Ελλάδος, καθώς και του εξωτερικού. Δημιούργησε παράδοση, έγινε
αγαπημένο και κυρίαρχο φύλλο στην συνείδηση αναγνωστών, φίλων και συγγενών
μας.
Οφείλουμε πολλά στα κατά καιρούς διοικητικά συμβούλια, καθώς και στην
εφημερίδα μας τη «ΒΗΡΑ», που με τις συνεχείς και αδιάκοπες προσπάθειές τους
καταφέρνουν να κρατήσουν ζωντανό και ενεργό το σύλλογό μας, ο οποίος μας έδινε
και μας δίνει την ευκαιρία όχι μόνο να συνδιασκεδάζουμε και να περνάμε όμορφα,
αλλά κυρίως να σμίγουμε με ανθρώπους δικούς μας, με αυτούς που πήγαμε μαζί
σχολείο, με αυτούς που παίζαμε τα μικρά μας χρόνια και κάναμε τις παιδικές μας
σκανδαλιές. Μερικούς από αυτούς δεν τους είχαμε δει ποτέ από τότε που φύγαμε από
το χωριό μας και έτυχε να τους δούμε τώρα μετά παρέλευση μιας ολόκληρης ζωής.
Όταν βρίσκομαι σε εκδηλώσεις του συλλόγου μας νιώθω πως οι Φέρες μεταφέρονται
για λίγες ώρες στην Αθήνα. Ζούμε νοερά παλιές όμορφες στιγμές των παιδικών μας
χρόνων.
Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω, να συγχαρώ και να ευχηθώ
καλή επιτυχία στο νέο διοικητικό συμβούλιο, τη συντακτική επιτροπή και όσους
συμμετείχαν κατά το παρελθόν στα διοικητικά συμβούλια και μας έδωσαν και μας
δίνουν την δυνατότητα να είμαστε κοινωνοί με την ιδιαίτερη πατρίδα μας.
Αξιοσημείωτη είναι η προσφορά όσων ασχολούνται με την αποστολή και διανομή
της εφημερίδας μας. Θα είναι σοβαρή παράλειψή μου εάν δεν αναφερθώ και στους
συμπολίτες μας, που αρθρογραφούν στην εφημερίδα, που εκτός από την
πληροφόρηση, μας ξυπνούν αναμνήσεις σχετικές με τον τόπο μας. Ξεχωριστή είναι
και η προσφορά του δημιουργού και του πρώτου, επί πολλά έτη, αρχισυντάκτη της
εφημερίδας Γεωργιάδη Τάσου, πάνω στα χνάρια του οποίου συνεχίζεται η έκδοση
και κυκλοφορία της.
Είναι απολύτως αναγκαίο να συνεχιστεί η προσπάθεια αυτή και να ενισχυθεί ο
σύλλογός μας και από νέους ανθρώπους, ώστε να διατηρούμε την επαφή μεταξύ μας
και με τον τόπο μας.
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