
Ευχές για τη «ΒΗΡΑ» 

 

Θέλω να εκφράσω τη μεγάλη μου συγκίνηση για την επέτειο του 

100
ού

 φύλλου της εφημερίδας μας «Η ΒΗΡΑ». 

Για όλους εμάς που ζούμε μακριά από τον τόπο καταγωγής μας, η 

επιτυχημένη έκδοσή της  αποτελεί σημαντικό γεγονός, γιατί τα «παλαιά» 

μας συγκινούν, μας ξυπνούν μνήμες, μας φέρνουν πιο κοντά και τα 

«σύγχρονα» μας ωθούν σε άλλους προβληματισμούς, που αφορούν τα 

μέρη μας, τα οποία από καιρό έχουμε αποχωριστεί. 

Θα μου επιτρέψετε μια σύντομη προσωπική αναδρομή, που 

σχετίζεται με την εφημερίδα μας… 

Τη «ΒΗΡΑ» την παρακολουθώ από το πρώτο της φύλλο. Νομίζω 

ότι ξεκίνησα να διαβάζω το περιεχόμενό της αρχικά με περιέργεια. Είχα 

άγνοια για το πώς «στήνεται» μία -ας πούμε- τοπικού ενδιαφέροντος 

εφημερίδα και τις ατελείωτες ώρες δουλειάς που απαιτούνται. Από την 

αρχή ένιωσα μία εσωτερική χαρά, νοσταλγία, ηρεμία, χαμόγελο και 

προσμονή για τα επόμενα φύλλα. 

Πρώτα-πρώτα με ακούμπησαν συναισθηματικά οι νοσταλγικές 

περιγραφές του παρελθόντος στα μέρη μας, οι συνήθειές μας, ορισμένα 

έθιμα που είχα αρχίσει λίγο-λίγο να τα βάζω στην άκρη (καμήλα 

καρναβαλιού, μπάμπω Χριστουγέννων κλπ.), τοπικές εκφράσεις, 

περιγραφές ανθρώπων και καιρικών συνθηκών, ταξιδιωτικές αναφορές  

και άλλα πολλά ηθογραφικά τεκταινόμενα, δικά μας. 

Χάρηκα πολύ και άρχισα να συζητώ τη θεματολογία της στην 

οικογένειά μου, στο περιβάλλον της δουλειάς μου και τους φίλους μου 

γενικότερα. Έτσι, η «ΒΗΡΑ» μπήκε για τα καλά στο σπιτικό μας και τη 

διαβάζουμε όλοι. 

Τα χρόνια κύλησαν, η έκδοση συνεχίστηκε, εγώ μεγάλωσα, 

ωρίμασα και άρχισα να βλέπω και να με αγγίζουν και άλλες πλευρές της 

«ΒΗΡΑΣ» που δεν τις αξιολογούσα προηγουμένως.  

Είδα λοιπόν ότι η εφημερίδα μας εκφράζει και σύγχρονους 

προβληματισμούς, κριτική, θέσεις για υπάρχοντα προβλήματα, απόψεις, 

προτάσεις. Όλα αυτά δοσμένα προσεκτικά και στο μέτρο του ανθρώπου 

που αγωνίζεται για μία καλύτερη ποιότητα ζωής και αγωνιά για το 

μέλλον του, το μέλλον του τόπου του και την αυριανή ζωή των παιδιών 

του. 

Κατάλαβα ότι, εκτός των άλλων, συνδέει την παρουσία της, με το 

σεβασμό στον αναγνώστη, και με την ενημέρωση και τη διεισδυτικότητα 

στην ουσία των γεγονότων τόσο των τοπικών όσο και αυτών που μας 

αφορούν όλους, γεγονός που την καθιστά και πολυεπίπεδη. 

Στενοχωρήθηκα όταν αντιλήφθηκα ότι κινδυνεύει η συνέχειά της 

λόγω οικονομικών και περιορισμένου συγγραφικού ενδιαφέροντος. 



Ανακουφίστηκα όταν τα πράγματα  ξαναπήραν το δρόμο τους και 

εκτίμησα απεριόριστα και πλέον συνειδητά τους ανθρώπους που 

δούλεψαν και δουλεύουν υπεύθυνα, άοκνα και εθελοντικά, για να έχουμε 

εμείς στα  χέρια μας ένα φύλλο της «ΒΗΡΑΣ». Σήμερα, αυτή η 

προσπάθεια είναι ιδιαίτερα αξιέπαινη και σημαντική. 

Τέλος, θεωρώ ότι ξεχωριστή μνεία και ευγνωμοσύνη οφείλουμε 

όλοι εμείς οι αναγνώστες στους πρωτεργάτες της εφημερίδας που 

συνέλαβαν την ιδέα, πήραν την ευθύνη έκδοσης στα χέρια τους, την 

ολοκλήρωσαν κατά το δυνατόν και την παρέδωσαν στους νεότερους, που 

τη συνεχίζουν με τον ίδιο ζήλο. Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται σε 

όλους αυτούς τους συντελεστές από όλους εμάς. 

Δεδομένου ότι η «ΒΗΡΑ» μιλάει στις καρδιές μας, εύχομαι και 

στο μέλλον η εφημερίδα μας να έχει πάντα ΕΠΙΤΥΧΙΑ.  
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