


Σελ. 2  Περιεχόμενα τεύχους - Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων - Σχολική επιτροπή -  
Στοιχεία σχολείου - Συντελεστές τεύχους

Σελ. 3 Αντί προλόγου - Σύλλογος Διδασκόντων Γυμνασίου Φερών
Σελ. 4 Μαθητικά Συμβούλια - Δεκαπενταμελές - Μαθητικές κοινότητες
Σελ. 5 Το «δεύτερο σπίτι» μας - Στον ελεύθερο χρόνο μας
Σελ. 6 Φωτογραφίες μαθητών Γ΄ Τάξης
Σελ. 8 Νευρική ανορεξία       
Σελ. 9 Οι νέοι και η γλώσσα
Σελ. 10 Γιάννης Μητράκας
Σελ. 12 Φωτογραφίες μαθητών Β΄ Τάξης
Σελ. 14 Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο «Εξερευνώ το Δήμο Φερών» 
Σελ. 16 Αφιέρωμα στα 65 χρόνια του Γυμνασίου Φερών
Σελ. 27 Πριν 50 χρόνια...
Σελ. 28 Φωτογραφίες μαθητών Α΄ Τάξης
Σελ. 30 Η Γ΄ Τάξη στο Δ΄ Σώμα Στρατού
Σελ. 31 Η συγγραφέας Άννα Γκέρτσου-Σαρρή στο Γυμνάσιο Φερών
Σελ. 32 Το σχολείο μας - Στιγμιότυπα από τη σχολική ζωή
Σελ. 38 Για να κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία - Δωρεάν παιδεία;
Σελ. 39 Οι χορηγοί μας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA ΤΕΥΧΟΥΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΕΡΩΝ
Μπαμπούρας Αθανάσιος, Πρόεδρος, εκπρόσωπος του Δήμου Φερών
Δουνάκης Κων/νος, Αντιπρόεδρος, εκπρόσωπος Δήμου Φερών
Καψίδης Ναθαναήλ, Γραμματέας – Ταμίας, Διευθυντής του Γυμνασίου
Ζαπάρτας Δημήτριος, μέλος, Εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
Νικολόπουλος Νικόλαος, μέλος, Εκπρόσωπος μαθητικών κοινοτήτων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
Ζαπάρτας Δημήτριος
Ξανθοπούλου Βαρβάρα
Γεωργιάδου Χρύσα
Τζιβανίδου Ελένη
Γεωργιάδου Μαρία

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΦΕΤΙΝΗΣ 
ΕΚΔΟΣΗΣ TOY «ΒΗΡΩΝΥΜΟΥ»
Κιτσάτη Μαρία, Φιλόλογος
Ξανθοπούλου Δέσποινα, Φιλόλογος
Τριαντάφυλλος Μιχάλης, Καλλιτεχνικών

Γυμνάσιο Φερών
Δ/νση: Ζηβοπούλου 2 - T.K.685 00
Φέρες Τηλ. & fax: 25550 22269
e-mail: mail@gym-feron.evr.sch.gr 

Εξώφυλλο: Φωτογραφία τελειοφοίτων 1973-74 από το αρχείο του Γυμνασίου Φερών

Οπισθόφυλλο: Η Η΄ τάξη του 1959-60
Οι μαθητές που βοήθησαν στη φιλοτέχνηση του περιοδικού: Γκίκα Α., Κακογλέπη Β., Κανδύλη Α., Κεραμίδης Δ., Μαυρομάτη Κ., 
Παρθενίδου Χ., Σταθάκη Μ., Συρίδου Ε., Φτίκα Ν.
Τη φωτογράφηση των μαθητών έκανε ο κ. Πεϊχαμπέρης Σταύρος

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας http://gym-feron.evr.sch.gr
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Σύλλογος Καθηγητών

Αντί Προλόγου
Για έβδομη χρονιά προχωρούμε στην έκδοση του «ΒΗΡΩΝΥΜΟΥ», και 

έχουμε τη χαρά φέτος να γιορτάσουμε τα 65 χρόνια από την ίδρυση του Γυ-
μνασίου Φερών. Γι’ αυτό και ένα μεγάλο μέρος του περιοδικού είναι αφιε-
ρωμένο στο γεγονός αυτό. Μέσα από το φωτογραφικό υλικό θα θυμηθούμε 
τα μαθητικά μας χρόνια και θα δούμε την πορεία του Σχολείου μας.

Η χρονιά μας ξεκίνησε με την επίσκεψη στις αρχές Σεπτεμβρίου της τά-
ξης  των αποφοίτων 1959-60 και μας θύμισε ότι το κτήριο του Σχολείου μας 
συμπλήρωσε 50 χρόνια.

Η επίσκεψη στο Σχολείο μας της συγγραφέα κ. Γκέρτσου-Σαρρή Άννας άφη-
σε ξεχωριστές εντυπώσεις και ήταν μια καλή εμπειρία για τους μαθητές μας.

Συνεχίζουμε την προβολή προσωπικοτήτων από τη Θράκη  με την πα-
ρουσίαση του ζωγράφου Γιάννη Μητράκα που ήταν και μαθητής του Γυ-
μνασίου Φερών.

Οι δραστηριότητες των μαθητών μας με την καθοδήγηση των καθηγη-
τών τους, έδωσαν την ευκαιρία να αποκτήσουν νέες γνώσεις σχετικά με 
την τοπική ιστορία, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την παράδοση, 
τη μουσική κλπ.

Ο σύγχρονος καθηγητής συνεχίζει παρά τις πιέσεις του περίγυρου να 
προσφέρει ουσιαστικό έργο, μυώντας τους μαθητές του στη γνώση. Ίσως 
δε φαίνεται πάντοτε. Όμως έχει την ικανοποίηση ότι έκανε το καθήκον του 
και πέραν αυτού.

Η έκδοση αυτού του εντύπου είναι προϊόν  διάθεσης για ανιδιοτελή προ-
σφορά πέραν του απλού υπηρεσιακού καθήκοντος στους μαθητές μας. Ίσως 
τώρα δεν το καταλαβαίνουν. Μας φθάνει που το προσφέρουμε.

 Θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστίες στο συνάδελφο κ. Τριαντάφυλλο 
Μιχαήλ που μαζί με την κ. Κιτσάτη Μαρία και την κ. Ξανθοπούλου Δέ-
σποινα, επιμελήθηκαν το  «ΒΗΡΩΝΥΜΟ» καθώς και σ’ όλους τους χορη-
γούς που στηρίζουν την προσπάθειά μας.

Φέρες, 2 Απριλίου 2009
Ο Διευθυντής

Καψίδης Ναθαναήλ

Αμαξοπούλου Αρετή Φιλόλογος
Ασπιώτη Αννα Φιλόλογος
Γκισταβίδου Κων/να Πληροφορικής 
Δάμδαλη Σοφία Φιλόλογος
Δουρδούνη Ευαγγελία Θεολόγος
Ισηδωρίδου Ευδοξία Βιολόγος
Καμπαρμούση Μαρία Φυσικής Αγωγής
Καρακύριου Κων/να Φιλόλογος
Καρυπίδης Ιωάννης Φυσικής Αγωγής
Καψίδης Ναθαναήλ Θεολόγος
Κιτσάτη Μαρία Φιλόλογος
Κομβοπούλου Δέσποινα Αγγλικής Φιλολογίας
Κονιόρδος Στυλιανός Φυσικός

Λαζαρίδης Θεόδωρος Βιολόγος
Λαζίδης Ευάγγελος Μαθηματικός
Ξανθοπούλου Δέσποινα Φιλόλογος
Ξανθοπούλου Σταυρούλα Φιλόλογος
Παπαδοπούλου Βασιλική Τεχνολογίας
Παπαδοπούλου Φανή Γαλλικής Φιλολογίας
Πλατσάς Φιλοκτήμων Μαθηματικός
Ρεμπούτζια Παρασκευή Γερμανικής Φιλολογίας
Συγγούνη Δήμητρα Φιλόλογος
Σιγλίδης Θεόδωρος Φυσικής Αγωγής
Σιδηρά Μαρία Αγγλικής Φιλολογίας
Σολκίδου Αναστασία Φυσικός
Τριαντάφυλλος Μιχαήλ Καλλιτεχνικών
Ορνιθοπούλου Άννα Μουσικός

Διευθυντής Καψίδης Ναθαναήλ, Θεολόγος
Υποδιευθυντής Μαρίνος Κυριάκος, Φυσικής Αγωγής
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Α1
Ζαχόπουλος Κυριάκος
Βότσος Γεώργιος
Βερανούδης Χρήστος
Διβάνης Μανώλης
Γερμαλίδης Φάνης
Α2
Νάκος Γεώργιος
Καραβασίλης Γεώργιος
Παπατζελάκης Νικόλαος
Παπαθεοδώρου Κλειώ
Κουνδουράκη Βλασία
Α3
Πουλαράκης Κων/νος

Τσοκαναρίδης Σταύρος
Τσιουμάνης Παναγιώτης
Σταθάκη Μαρία
Τσελίδου Χριστίνα
Β1
Αρχοντάκης Ιωάννης
Κακάκης Γεώργιος
Γαλέντζας Αθανάσιος
Δεληνικόλας Βασίλειος
Ζαπάρτα Μαρία
Β2
Λαΐνας Κων/νος
Κεραμάρης Χρήστος
Μπακιρτζής Σωτήριος

Λουκάς Μελέτης
Κιαντζίδης Ματθαίος
Β3 
Παπαδόπουλος Ιωάννης
Ρεκαλίδου Παρασκευή
Χατζηιωαννίδης Ευστράτιος
Παπαδοπούλου Στεφανία
Τσαρδίδου Αννα
Γ1 
Αλχαζίδης Στέφανος
Αδαλής Βαγγέλης
Γκότση Μαρία
Γιαγλής Αντώνιος
Κανδύλη Αναστασία

Γ2 
Παπαδόπουλος Παναγιώτης
Λαζαρίδης Αλέξανδρος
Μπακιρτζοπούλου Αναστασία
Κουρτίδου Εφραιμία
Ούστογλου Μιχαήλ
Γ3
Φωτακίδης Δημοσθένης
Τσιαβδαρίδης Γεώργιος
Πασιόλης Ιωάννης
Πεχλιβάνης Λεωνίδας
Τριανταφύλλου Χρύσα

Μαθητικά Συμβούλια - Δεκαπενταμελές - Μαθητικές κοινότητες

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΕΡΩΝ

Νικολόπουλος Νικόλαος
Αδάμ Γεώργιος
Γκότση Μαρία
Πεχλιβάνης Λεωνίδας
Αρχοντάκης Ιωάννης
Μπακιρτζοπούλου Αναστασία
Γιαγλή Δήμητρα
Λαζαρίδης Αλέξανδρος

Γιαλαματζή Αναστασία
Χατζηιωαννίδης Ευστράτιος
Παπαδόπουλος Παναγιώτης
Παπαδόπουλος Ιωάννης
Κουρτίδου Ευφραιμία
Φωτακίδης Δημοσθένης
Πασιόλης Ιωάννης
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 ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΜΑΣ
Στην εποχή μας οι μαθητές του γυμνασίου έχουμε ελάχιστο ελεύθερο χρόνο. Οι αυξημένες σχο-

λικές υποχρεώσεις δε μας δίνουν την ευκαιρία να ασχοληθούμε μ’ αυτά που πραγματικά μας αρέ-
σουν. Στο λίγο ελεύθερο χρόνο που μας απομένει, οι περισσότεροι παρακολουθούμε αρκετές ώρες 
τηλεόραση ή καθόμαστε μπροστά στον υπολογιστή μας είτε για να παίξουμε παιχνίδια είτε για να 
ενημερωθούμε, ακόμη και να επικοινωνήσουμε με τους φίλους μας. Αντιλαμβανόμαστε τη χρησιμό-
τητα των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου, που έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της 
ζωής μας αλλά και πλέον απαραίτητα στην αγορά εργασίας, αλλά θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε 
κι άλλους δημιουργικούς τρόπους για να αξιοποιήσουμε τον ελεύθερο χρόνο μας. Το επιθυμητό θα 
ήταν να μπορούσαμε να έχουμε  περισσότερο ελεύθερο χρόνο αλλά και κίνητρα για να ασχοληθούμε 
με δραστηριότητες όπως ο αθλητισμός, η ζωγραφική, η μουσική, ο χορός, το θέατρο. Επίσης θα ήταν 
ευχάριστο να διαβάζουμε εξωσχολικά βιβλία, να βρισκόμαστε με φίλους για να πάμε κινηματογράφο ή 
να συμμετέχουμε σε πολιτιστικές δραστηριότητες της περιοχής μας.  

Τριανταφύλλου Χρύσα

ΤΟ «ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΠΙΤΙ» ΜΑΣ
Το σχολείο θεωρείται από πολλούς το «δεύτερο σπίτι» κάθε ατόμου που φοιτά σε αυτό. Μας 

παρέχει το «διαβατήριο για τη ζωή», δηλαδή τη βασική γνώση, που πρέπει να κατέχουμε όλοι μας. 
Ωστόσο, οι σύγχρονοι μαθητές αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα σε σχέση με το σχολείο. Έτσι 
λοιπόν κρίνεται αναγκαία η αναβάθμισή του. Θα πρέπει να γίνουν πολλές αλλαγές στο πρόγραμμα και 
τη λειτουργία του, ώστε να καλυτερέψουν οι συνθήκες λειτουργίας του και οι τρόποι εκμάθησης και 
εκπαίδευσης των μαθητών.  Θα πρέπει να αλλάξει το πρόγραμμα και να γίνει πιο ήπιο για μας τους 
μαθητές. Εκτός από το πρόγραμμα όμως επιβάλλεται να γίνουν κι άλλες πιο σημαντικές αλλαγές. Το 
περιβάλλον του σχολείου θα πρέπει να είναι ευχάριστο, σε σχέση με το εκπαιδευτικό σύστημα και τις 
συνθήκες που επικρατούν. Σ΄ αυτό θα βοηθούσε η κτιριακή αλλά και η τεχνολογική αναβάθμιση του 
σχολείου, που σημαίνει προσθήκη τεχνολογικών μέσων και δημιουργία μεγαλύτερων αυλών με γήπε-
δα για την άθληση και κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, για να περνούμε ευχάριστα το διάλειμμά 
μας. Οι δάσκαλοι να μην είναι τόσο πιεστικοί και το μάθημα να γίνει πιο ξεκούραστο. Να παίρνουμε 
ουσιαστικές γνώσεις και να μαθαίνουμε μέσα από ευχάριστες μεθόδους και νέες τεχνολογίες, χω-
ρίς να είμαστε παθητικοί αποδέκτες της διδασκαλίας. Στις αίθουσες να τοποθετηθούν υπολογιστές, 
συνδεδεμένοι με το διαδίκτυο, και περισσότερα βιβλία. Να προστεθούν και επιπλέον χάρτες και άλλα 
εποπτικά μέσα, για να μεταδίδεται καλύτερα η γνώση και να είναι πιο κατανοητή. Θα πρέπει τέλος να 
μειωθούν τα διαγωνίσματα, που επιδιώκουν την αποστήθιση, τον ανταγωνισμό και τη βαθμοθηρία.

Με βάση όλα τα παραπάνω, το σχολείο πρέπει να βοηθά και να γαλουχεί τον άνθρωπο με όσο το 
δυνατόν πιο σύγχρονες και αποδοτικές μεθόδους. Και καθώς έχει τεράστια ευθύνη για τη διαγωγή και 
τη συμπεριφορά των σημερινών παιδιών και αυριανών ενηλίκων, το σχολείο είναι αναγκαίο  να κάνει 
σωστά τη δουλειά του.   

Κοντογιαννίδου Κατερίνα, Μπακιρτζής Σωτήρης
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Επάνω:   Αλχαζίδης Στέφανος, Γιαγλής Αντώνιος, Αποστολίδης Αλέξανδρος, Δανίδης Γεώργιος, Γιαγλή Δήμητρα, Γιαλα-
ματζή Αναστασία, Κανελλάκη Αλεξάνδρα, Καπαμά Αικατερίνη, Αδαλής Ευάγγελος, Κεραμέα Παναγιώτα, Καρα-
σουλτάνη Ελπίδα, Γκότση Μαρία, Κασαπίδου Κωνσταντίνα.

Κάτω:   Βαφειάδης Χρήστος, Γερμαλίδης Χρήστος, Δουνάκης Ιωάννης, Αδάμ Γεώργιος. 

Επάνω:  Κούμπουρλου Αικατερίνη, Κεσίδου Ελευθερία, Μανούση Μαρία, Κουρτίδου Εφραιμία, Μπιμπασάκη Ειρήνη, Κορ-
δά Παναγιώτα, Ναβροζίδου Νικολέτα, Παντελίδου Στυλιανή, Παπαδοπούλου Εμμανουέλα, Παπατζελάκη Στεφα-
νία, Μπακιρτζοπούλου Αναστασία, Ούστογλου-Λύτσκας Μιχαήλ, Νικολόπουλος Νικόλαος.

Κάτω:   Κεραμίδης Δημήτριος, Λαζαρίδης Αλέξανδρος, Παπαδόπουλος Παναγιώτης, Μπογατσάς Χρήστος.

Επάνω:   Σιδηρόπουλος Γεώργιος, Πούλος Άγγελος, Πασιόλης Ιωάννης, Συρίδου Ευφροσύνη, Πεχλιβάνης Λεωνίδας, Χα-
τζηγιαννάκη Ραφαέλα, Σπυριδοπούλου Νικολέτα, Τριανταφύλλου Χρυσούλα, Τσιακίρη Μαρία, Τζιβανίδου Απο-
στολία. 

Κάτω:   Φωτακίδης Δημοσθένης, Ποζίδης Αλφρέδος, Τσοκαταρίδης Νικόλαος, Τσιαβδαρίδης Γεώργιος, Σταθάκης Κύ-
ριλλος.

Γ1

Γ2

Γ3
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ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ       

Σίγουρα έχετε ξανακούσει για τη νευρική ανορεξία. Τε-
λευταία όλο και πιο συχνά ακούμε να γίνεται λόγος για άτομα 
που πάσχουν από τη διατροφική αυτή διαταραχή. Παρουσι-
άζεται κυρίως στα κορίτσια, τα οποία  στην εφηβεία πιστεύ-
ουν ότι είναι υπέρβαρα και προσπαθούν απεγνωσμένα να 
αδυνατίσουν, τρώγοντας όσο το δυνατό λιγότερο, κάνοντας 
αυστηρές δίαιτες και εξαντλητική γυμναστική. Προσπαθώ-
ντας με αυτόν τον τρόπο να βελτιώσουν την εμφάνισή τους, 
βάζουν την υγεία τους σε κίνδυνο. Δεν παραδέχονται συ-
νήθως το πρόβλημά τους και δε δέχονται καμιά βοήθεια. 
Πιστεύουν πως έχουν περιττό βάρος ακόμη κι αν ζυγίζουν 
30 κιλά! Τα άτομα που πάσχουν από νευρική ανορεξία κα-
τέχονται από αισθήματα μοναξιάς, θλίψης, έλλειψη αυτοπε-
ποίθησης, αδιαθεσίες. Και το χειρότερο, το 20% οδηγείται 
στο θάνατο, επειδή φτάνουν στο σημείο να έχει αδυνατίσει 
το σώμα τους τόσο πολύ, ώστε να μην μπορεί να λειτουρ-
γήσει σωστά.

Η εκδήλωση της νόσου δεν είναι μόνο θέμα μιμητισμού 
εξαιτίας των προτύπων ομορφιάς που προβάλλονται από 
τα Μ.Μ.Ε. και τη μόδα. Οι επιστήμονες την αποδίδουν σ’ 
ένα συνδυασμό από νευρολογικούς, ψυχολογικούς και κοι-
νωνικούς παράγοντες. Ωστόσο είναι οι ψυχολογικοί παρά-
γοντες, που κυρίως επιδρούν στην εκδήλωση της νευρικής 
ανορεξίας. Όταν υποψιαστούμε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο 
σε κάποιο άτομο του περιβάλλοντός μας, θα πρέπει να το 
πείσουμε να επισκεφτεί όσο το δυνατό πιο γρήγορα ειδικό 
και να αρχίσει την κατάλληλη θεραπεία. Η αποτελεσματι-
κότητα της θεραπείας εξαρτάται από την προσωπικότητα 
του ίδιου του ατόμου, το οποίο πρέπει να συνειδητοποιήσει 
και να παραδεχτεί το πρόβλημά του και να ζητήσει βοήθεια. 
Σημαντικό ρόλο παίζει η οικογένεια και οι φίλοι. Ο ασθενής 
που πάσχει από νευρική ανορεξία χρειάζεται την υποστή-
ριξή τους. 

Εμείς οι έφηβοι, τώρα που βρισκόμαστε στην ανάπτυξη, 
χρειαζόμαστε ένα πλούσιο σε ποσότητα και ποιότητα διαι-
τολόγιο. Σίγουρα είναι αναγκαίο να προσέχουμε τη διατρο-
φή μας, η οποία πρέπει να είναι υγιεινή και  να βάλουμε την 
άθληση στη ζωή μας ώστε να έχουμε το φυσιολογικό βάρος. 
Αλλά έστω κι αν έχουμε μερικά κιλά παραπάνω, πρέπει να 
αποδεχτούμε τον εαυτό μας και να αγαπήσουμε το σώμα 
μας.

Καρασουλτάνη Ελπίδα
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Τα σημερινά Ελληνόπουλα έχουν ένα δικό τους 
τρόπο επικοινωνίας μεταξύ τους. Επικοινωνώντας  
μέσω του internet ή 
με μηνύματα στο κι-
νητό, χρησιμοποιούν 
λέξεις τις οποίες 
ή δεν τις γράφουν 
ολόκληρες ή γρά-
φουν με λατινικούς 
χαρακτήρες, γιατί 
ίσως να μην ξέρουν 
πώς γράφονται σω-
στά κάποιες λέξεις 
στα ελληνικά, ή πι-
στεύουν πως αυτός 
είναι ένας μοντέρνος 
τρόπος επικοινωνί-
ας. Έτσι η ελληνική 
γλώσσα κινδυνεύει 
να χαθεί. Γι’ αυτό τα 
παιδιά, όταν χρησιμοποιούν αυτού του είδους την 
επικοινωνία, θα πρέπει  να προτιμούν την ελλη-
νική γλώσσα. 

Κανδύλη Αναστασία   

Οι ίδιοι οι νέοι πρέπει να ενδιαφερθούν για τη 
γλώσσα τους και να εμπλουτίσουν την έκφρασή 
τους διαβάζοντας λογοτεχνικά βιβλία. Όμως οι 
νέοι σήμερα προτιμούν την εικόνα και τον ήχο 
παρά να διαβάζουν. Ιδιαίτερα η τηλεόραση είναι 
ένας από τους κυριότερους παράγοντες του προ-
βλήματος της λεξιπενίας. Αποξενώνει τα άτομα 
και δεν τα αφήνει να συζητήσουν, αναπτύσσοντας 
τον προφορικό τους λόγο και να ανταλλάξουν 
ιδέες, αντιλήψεις και απόψεις. Επιπλέον, οι νέοι 
θα ήταν καλό να διευρύνουν τους πνευματικούς 

τους ορίζοντες, μελετώντας την αρχαία ελληνι-
κή γλώσσα, μέσω της οποίας θα μπορέσουν να 

αναπτύξουν την κρίση τους.  
Αλλά και η πολιτεία θα ήταν 
χρήσιμο να δημιουργήσει 
βιβλιοθήκες σε κάθε γωνιά 
της χώρας, και ιδιαίτερα 
στα σχολεία, έτσι ώστε τα 
παιδιά να δανείζονται βι-
βλία και να συνηθίσουν το 
διάβασμα, το οποίο θα τους 
βοηθήσει να εμπλουτίσουν 
και το λεξιλόγιό τους.

Κεραμέα Παναγιώτα   

Τα παιδιά από τα πρώτα 
χρόνια της ζωής τους μέσα 
από την οικογένειά τους 
πρέπει να μαθαίνουν να 

χρησιμοποιούν σωστά την ελληνική γλώσσα. Επί-
σης αυτό πρέπει να γίνεται και στα σχολεία, να 
αφιερώνεται δηλαδή περισσότερος χρόνος στην 
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, έτσι ώστε οι 
μαθητές να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα 
και την αξία της γλώσσας μας και να εκπαιδευ-
τούν στην ορθή χρήση της. Πολύ σημαντική εί-
ναι η κατάλληλη εκπαίδευση των δασκάλων, ώστε 
αυτοί να προβάλλουν στο μαθητή σωστά πρότυπα 
χρήσης της γλώσσας. Με την παιδεία οι νέοι θα 
μάθουν να χειρίζονται το λόγο, να εκφράζονται 
καλύτερα και να κάνουν κτήμα τους την ελληνική 
γλώσσα, που είναι μία από τις πιο πλούσιες σε 
λεξιλόγιο και εκφραστικότητα.  

Κανελλάκη Αλεξάνδρα, Καπαμά Κατερίνα, 
Καρασουλτάνη Ελπίδα

ΟΙ  ΝΕΟΙ  ΚΑΙ  Η  ΓΛΩΣΣΑ
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Ο Ιωάννης 
Μητράκας γεν-
νήθηκε το 1936 
στον Προβατώ-
να Έβρου, από 
πρόσφυγες γο-
νείς από το με-
γάλο Μπιαλίκι 
- Καβακλί της 
Ανατολικής Ρω-

μυλίας - Βόρειας Θράκης - σημερινής Ανατολι-
κής Βουλγαρίας. Είναι Βυζαντινός ζωγράφος και 
Αγιογράφος, Άρχων Αγιογράφος του Οικουμε-
νικού Πατριαρχείου.

Έχει πάρει 20 βραβεία και μετάλλια. Έχει κά-
νει 72 ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό και πήρε μέρος σε πλήθος ομαδικών. 

 Έχει αγιογραφήσει ιερούς ναούς στην Εύ-
βοια. Σε συνεργασία με το Οικουμενικό Πατρι-
αρχείο και προσωπικά με τον ίδιο τον Πατριάρχη 
κ.κ. Βαρθολομαίο, αλλά και με το Μητροπολίτη 

Ηλιουπόλεως και Θείρων κ.κ. Αθανάσιο, αγιο-
γράφησε σειρά νέων πρωτότυπων εικόνων από 
τις οποίες επελέγησαν έξι (6) και δύο για το 
διαφημιστικό υλικό και εκδόθηκε από τα ΕΛΤΑ  
η αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων «Β-2000 
από Χριστού» για τον εορτασμό των δύο χι-
λιάδων χρόνων της χριστιανοσύνης, για το 
millennium. 

Έργα του βρίσκονται: στο Οικουμενικό Πα-
τριαρχείο, στις Αρχιεπισκοπές Αμερικής και Αυ-
στραλίας, στις Μητροπόλεις Ελβετίας, Πύργου 
Ηλείας και Διδυμοτείχου, στο Λευκό Οίκο Αμε-
ρικής, στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Δημοκρίτειο, 
Φριβούργου, Αριστοτέλειο, στις Δημοτικές Πι-
νακοθήκες: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Σπάρτης, 
Κύμης, Χαλκίδας, Κομοτηνής, Αλεξανδρούπο-
λης, Ξάνθης, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας, Τυχε-
ρού, Φερών, Σαπών, Σαμοθράκης, στις Νομαρ-
χίες Ροδόπης, Έβρου, Ξάνθης. Επίσης έργα του 
υπάρχουν σε πολλές ιδιωτικές συλλογές της Ελ-
λάδας και του εξωτερικού. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ
Το ΒHΡΩΝΥΜΟ συνεχίζοντας την προβολή προσωπικοτήτων από το χώρο της 
Θράκης αναφέρεται εφέτος στο Ζωγράφο Αγιογράφο Γιάννη Μητράκα.
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Επάνω:   Ζαπάρτα Μαρία, Γκίκα Αλεξάνδρα, Καπετανίδου Χριστίνα, Δεληνικόλας Βασίλειος, Καραμπεάζης Δήμος, Κακα-
λής Αντώνιος.

Κάτω:   Γρεκούση Βασιλική, Γιαλαματζή Σταυρούλα, Βαλάση Χριστίνα, Καδόγλου Αντώνιος, Αρχοντάκης Ιωάννης, Γερο-
ντίδης Ιωάννης, Γιαξίδης Αθανάσιος, Δουλγκέρης Αθανάσιος, Γαλέντζας Αθανάσιος, Κακάκης Γεώργιος. 

Επάνω:  Μπακόλα Στέλλα, Κεραμάρη Φανή, Μιχαλεντζάκη Μαρία, Μανούση Μαριάνθη, Κοντογιαννίδου Αικατερίνη, 
Μαυρομάτη Αικατερίνη, Μακρή Ειρήνη, Λαΐνα Ασημένια, Κοντοπίδη Μαρία.

Κάτω:   Κεραμάρης Χρήστος, Κυριαζίδης Γεώργιος, Κοράνης Γεώργιος, Μπακιρτζής Σωτήριος, Κιαντζίδης Ματθαίος, 
Χαλήλογλου Χουσεΐν, Μπιριντζής Αθανάσιος, Κονδύλης Γεώργιος, Μελέτης Λουκάς, Λαΐνας Κωνσταντίνος, Ντε-
μερτζή Ογλού Χακάν.

Επάνω:   Ούστογλου-Λύτσκα Ξανθή, Τσαρδίδου Άννα, Παπανικολάου Ελένη, Παπαδοπούλου Στεφανία, Στρατούδη Δή-
μητρα, Τσολακίδου Θεοδώρα, Ρεκαλίδου Παρασκευή, Φτίκα Νεκταρία, Παπαδοπούλου Μαρία, Σόνοβα Έμμα. 
Τσοκαναρίδης Χαράλαμπος, Χατζηιωαννίδης Ευστράτιος, Σερέτης Βασίλειος, Ξανθόπουλος Αθανάσιος, Τσιου-
μάνης Δημήτριος, Σερίφογλου Εμράχ, Σπυριδόπουλος Κωνσταντίνος, Παπάζογλου Δημήτριος. 

Κάτω:   Παπαδόπουλος Ιωάννης, Σιδηρόπουλος Δαβίδ.

B1

B2

B3
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Η Περιβαλλοντική Ομάδα του Γυμνασίου Φε-
ρών στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-
σης, στη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς, 
πραγματοποίησε το πρόγραμμα με τίτλο «Εξε-
ρευνώ το Δήμο Φερών», στο οποίο συμμετείχαν 
είκοσι τρεις  μαθητές από τη Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου 
του σχολείου μας, με υπεύθυνες καθηγήτριες την 
κ.  Δάμδαλη Σοφία και την κ. Κιτσάτη Μαρία.

Αρχικά συζητήσαμε για την επιλογή του θέμα-
τος. Κριτήρια για την επιλογή του ήταν η ενη-
μέρωση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε 
ό,τι αφορά τις ιστορικές τους ρίζες, τα μνη-
μεία – δείγματα του πολιτισμού τους, το φυσικό 
περιβάλλον στο οποίο ζουν και ενεργούν, αλλά 
και τις ανθρώπινες δραστηριότητες, έτσι ώστε 
να διαμορφώσουν ιστορική, πολιτιστική και πε-
ριβαλλοντική συνείδηση. Στη συνέχεια χωρίσαμε 
το θέμα σε υποθέματα. Διατυπώσαμε τους στό-
χους της εργασίας μας και βρήκαμε τρόπους προ-
σέγγισης του θέματος. Οι μαθητές χωρίστηκαν 
σε ομάδες με ανάληψη συγκεκριμένων έργων και 
υπευθυνοτήτων. Ακολούθησε η διεξαγωγή έρευ-
νας, η συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία και οργά-
νωση του υλικού, η παρουσίαση και η αξιολόγησή 
του από τους μαθητές.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήσαμε για να πετύ-
χουμε τους στόχους μας ήταν η περιήγηση στους 
δρόμους της πόλης μας, η επιτόπια παρατήρηση, 
η υποβολή ερωτήσεων σε ανθρώπους που είχαν 
άμεση σχέση με το θέμα, η αναζήτηση πληροφορι-
ών σε βιβλία, αρχεία, εφημερίδες, περιοδικά και 
η καταγραφή τους. Η χρήση και μελέτη χαρτών, 
η λήψη φωτογραφιών και η  κατασκευή επιτρα-

πέζιου εκπαιδευτικού παιχνιδιού  ερωτήσεων, 
με τη βοήθεια του οποίου ανακαλύψαμε τις Φέρες 
και γενικότερα το Δήμο Φερών από αρχαιολογι-
κή, ιστορική και περιβαλλοντική πλευρά.  Παί-
ζοντας, διαπιστώσαμε τι μάθαμε μέσα από την 
έρευνά μας, τι αλλάξαμε στη συμπεριφορά μας, 
τι απόψεις διαμορφώσαμε για τα ζητήματα του 
περιβάλλοντός μας. 

Για να φτιάξουμε τις ερωτήσεις του παιχνιδιού, 
μελετήσαμε όλα τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε, 
συζητήσαμε θέματα συμπεριφοράς και κωδικο-
ποιήσαμε τα συμπεράσματά μας. Οι κόκκινες καρ-
τέλες περιλαμβάνουν ερωτήσεις γνωστικού περι-
εχομένου σχετικά με τις Φέρες και την ευρύτερη 
περιοχή. Οι πράσινες καρτέλες περιλαμβάνουν 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, που οδηγούν σε 
κάποια πληροφορία σχετικά με το Δήμο Φερών. 
Οι μπλε καρτέλες περιλαμβάνουν ερωτήσεις σχε-
τικές με θέματα συμπεριφοράς. Το παιχνίδι παί-
ζεται με 2 – 4 παίκτες ή ομάδες. Η κίνηση των 
παικτών ή των ομάδων γίνεται τόσο  με το ζάρι, 
όσο και με τις καρτέλες, όπου βρίσκεται και το 
παιδαγωγικό ενδιαφέρον του παιχνιδιού. 

Θα σας πούμε λίγα περισσότερα για τον τρόπο 
που παίζεται το παιχνίδι. Στο παιχνίδι μας υπάρ-
χει μια διαδρομή στην πόλη των Φερών με αρχή 
(αφετηρία) και τέλος. Ξεκινάμε από το Γυμνάσιο 
Φερών, το  σχολείο μας και σκοπός μας είναι δι-
ασχίζοντας τους δρόμους της πόλης να φτάσου-
με στην Παναγία την Κοσμοσώτειρα. Οι παίκτες 
ρίχνουν το ζάρι. Αρχίζει αυτός που φέρνει το 
μεγαλύτερο αριθμό και κινεί το πιόνι του τόσες 
θέσεις, όσες δείχνει ο αριθμός του ζαριού. Όταν 

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο 
«Εξερευνώ το Δήμο Φερών» 
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κάποιος παίκτης φτάσει σε κόκκινη θέση, πρέπει 
να απαντήσει σε μια ερώτηση κόκκινης καρτέλας, 
που του την απευθύνει ο διπλανός του. Αν απα-
ντήσει στην ερώτηση, προχωράει μπροστά όσες 
θέσεις λέει η καρτέλα. Αν όχι, πηγαίνει τόσες 
θέσεις πίσω. Όταν ο παίκτης φτάσει σε πράσινη 
θέση, πρέπει να απαντήσει σε μια ερώτηση πράσι-
νης καρτέλας, που του την απευθύνει ο διπλανός 
του. Διαλέγει τη μία από τις τρεις απαντήσεις. Αν 
απαντήσει σωστά, προχωράει μπροστά όσες θέ-
σεις γράφει η καρτέλα. Αν όχι, πηγαίνει τόσες θέ-
σεις πίσω. Οι σωστές απαντήσεις αναγράφονται 
στις καρτέλες. Όταν ο παίκτης φτάσει σε μπλε 
θέση, τραβάει μια μπλε καρτέλα. Οι καρτέλες αυ-
τές καθορίζουν ποια θα είναι η επόμενη κίνησή 
του, σύμφωνα με τη «συμπεριφορά» του. Νικητής 
είναι αυτός που θα φτάσει πρώτος στο τέρμα. 

Στη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποι-
ήθηκε επίσκεψη στη βυζαντινή εκκλησία της Πα-
ναγίας Κοσμοσώτειρας, όπου μας ξενάγησε η θε-
ολόγος του σχολείου μας κ. Δουρδούνη Ευαγγε-
λία. Επίσης επισκεφτήκαμε το Τουριστικό Κέντρο 
Φερών και μετά από μία ενδιαφέρουσα ενημέρωση 
για το Δέλτα του Έβρου, ξεναγηθήκαμε στο Δέλ-
τα και, παρόλο που η μέρα ήταν βροχερή, θαυμά-
σαμε τη χλωρίδα της περιοχής και συναντήσαμε 

αρκετά από τα πουλιά που βρίσκουν καταφύγιο 
στον υδροβιότοπο. 

Με την υλοποίηση του προγράμματος γνωρί-
σαμε το Δήμο μας και ειδικότερα την πόλη μας 
όπως είναι σήμερα, αλλά και τις αλλαγές της 
μέσα στην ιστορική της διαδρομή. Κατανοήσαμε 
την επίδραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 
στην περιοχή και τις σχέσεις που υπάρχουν 
στο περιβάλλον μας καθώς και τη δική μας 
θέση σ’ αυτό. Μάθαμε να παίρνουμε αποφάσεις 
για ζητήματα που μας αφορούν και να προτεί-
νουμε λύσεις για την επίλυση προβλημάτων.

Η Περιβαλλοντική Ομάδα του Γυμνασίου Φε-
ρών:

Γκίκα Αλεξία, Κακάκης Γιώργος, Κανελλάκη 
Αλεξάνδρα, Καπαμά Κατερίνα, Κεραμάρη Φανή, 
Κεραμέα Γιώτα, Κοντογιαννίδου Κατερίνα, Λα-
ζαρίδης Αλέξανδρος, Μανούση Μαρία, Μανού-
ση Μαριάνθη, Μπακιρτζής Σωτήρης, Μπακόλα 
Στέλλα, Μαυρομάτη Κατερίνα, Ναβροζίδου Νικο-
λέτα, Ούστογλου Ξανθή, Παπαδοπούλου Στεφα-
νία, Παπατζελάκη Στεφανία, Στρατούδη Δήμη-
τρα, Τζιβανίδου Αποστολία, Τριανταφύλλου Χρύ-
σα, Τσιακίρη Μαρία, Φτίκα Νεκταρία, Φωτακίδης 
Δημοσθένης.
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Ιστορικό του Γυμνασίου Φερών

Το Γυμνάσιο Φερών άρχισε να λειτουργεί το 1941 
όταν η Αλεξανδρούπολη καταλήφθηκε από τους Γερ-
μανούς και τον έλεγχο της πόλης είχαν οι Βούλγαροι. 
Επειδή οι Βούλγαροι στόχευαν στον εκβουλγαρισμό 
των Ελλήνων, το Γυμνάσιο μεταφέρθηκε στις Φέρες 
ως Γυμνάσιο Αλεξ/πολης εν Φέραις.

Εδώ φοιτούσαν μαθητές από την Αλεξ/πολη και 
την περιοχή των Φερών.

Ως χώρος στέγασης του Σχολείου χρησιμοποιήθη-
κε το σπίτι του Γκάτσου στην περιοχή του Αγ.Νικο-
λάου κοντά στο εργοστάσιο παραγωγής Ηλεκτρικού 
Ρεύματος.

Με την απελευθέρωση το Γυμνάσιο επανήλθε στην 
Αλεξ/πολη, αλλά οι Φέρες δεν μπορούσαν πλέον να 
μείνουν χωρίς Γυμνάσιο. Οι τοπικοί παράγοντες αγω-
νίστηκαν, έτρεξαν, πίεσαν, παρακάλεσαν και επέτυ-
χαν την ίδρυση κατ’ αρχήν ιδιωτικού –για ένα εξάμη-
νο- και στη συνέχεια Δημόσιου εξατάξιου Γυμνασίου 
Φερών με ελάχιστους καθηγητές.

Ήρωες πραγματικοί οι καθηγητές αυτοί, μέσα από 
τα συντρίμμια του πολέμου ανάστησαν την ελπίδα 
των νέων για παιδεία. Έδωσαν μέσα από τις αντίξοες 
εκείνες συνθήκες περισσότερα απ’ όσα μπορούσαν.

Το Γυμνάσιο λειτούργησε μέχρι το 1958-59 στο 
κτήριο του παλιού 1ου Δημοτικού Σχολείου.

Οι ενέργειες για την ανέγερση Γυμνασιακού διδα-
κτηρίου άρχισαν από το έτος 1955 από τον Πρόεδρο 
της Κοινότητας Φερών κ. Μιλτιάδη Πατακίδη με τη 

συνδρομή των εκπαιδευτικών Ι. Νικολαΐδη και 
N. Ζηβόπουλου και του Γυμνασιάρχη Καλού-
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δη. Ως κατάλληλος για αυτόν το σκοπό 
χώρος, επιλέχθηκε αυτός που βρισκόταν 
στις Δυτικές παρυφές της κωμόπολης, 
τον οποίο παλιότερα κατείχαν οι Τουρ-
κικοί στρατώνες. Από το Στρατάρχη 
Παπάγο, όταν ήταν πρωθυπουργός, ο 
χώρος αυτός, ο οποίος μέχρι τότε ανήκε 
στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, παρα-
χωρήθηκε στην Κοινότητα Φερών.

Στο χώρο αυτό, όσο διαρκούσε η 
«κατοχή», ο τότε Νομάρχης Έβρου είχε 
θέσει τα θεμέλια για την ανέγερση Γε-
ωργικής Σχολής. Πάνω στα έτοιμα αυτά 
θεμέλια, τα οποία επεκτάθηκαν, αφού 
διατέθηκαν 196.000 δραχμές από τον 
προϋπολογισμό της Κοινότητας Φερών, 
ερανικές εισφορές των γύρω Κοινο-
τήτων, οκταήμερη προσωπική εργασία 
κάθε ενήλικα Φεραίου και αξιολογότα-
τη συνδρομή διδασκόντων και μαθητών 
στο Γυμνάσιο, ανεγέρθηκε ο ισόγειος 
όροφος του Γυμνασιακού κτηρίου. Η 
αποπεράτωση του Α΄ ορόφου έγινε με 
το ποσό των 200.000 δραχμών, το οποίο 
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δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας.
Σημαντική ήταν η συμβολή, στην καλή λειτουργία του 

Σχολείου, του Συλλόγου φίλων του Γυμνασίου Φερών. 
Με εράνους συγκέντρωνε χρήματα με τα οποία πλήρωνε 
τους καθηγητές που προσλάμβανε ως προσωρινούς ή ερ-
γάζονταν υπερωριακά. Το κράτος πλήρωνε τους μόνιμους 
για το κανονικό ωράριο.

Όσον καιρό διαρκούσε η ανέγερση του Α΄ ορόφου 
μεταβιβάσθηκε από την Κοινότητα Φερών στο Κράτος. 
Τα 1962 κτίσθηκε το ισόγειο του παραρτήματος, το οποίο 
ολοκληρώθηκε με την προσθήκη αργότερα και του Α΄ 
ορόφου το 1976-77.

Στο κτήριο του Γυμνασίου φιλοξενήθηκε και αγροτική 
έκθεση τη δεκαετία του 1970.

Εκείνο το διάστημα το Διδακτήριο στερούνταν στεγα-
σμένου χώρου για τη γύμναση των μαθητών κατά τους 
χειμερινούς ιδιαίτερα μήνες, το δε προαύλιό του ήταν 

εντελώς απερίφρακτο. Εξαιτίας της ανεπάρκειας των αι-
θουσών διδασκαλίας το Γυμνάσιο λειτουργούσε σε δυο 
κύκλους, πρωινό και απογευματινό, για τη διδασκαλία 
των ντόπιων μαθητών ή των μαθητών από τα χωριά, οι 
οποίοι εξυπηρετούνταν από τα βραδινά δρομολόγια των 
λεωφορείων του τοπικού ΚΤΕΛ.

Ο αριθμός των μαθητών του εξαταξίου Γυμνασίου 
ανήλθε κατά καιρούς μέχρι 800 περίπου. Το 1976-77 
έτος μεταρρύθμισης, στο τριτάξιο πλέον Γυμνάσιο Φε-
ρών, ενεγράφησαν 454 μαθητές. Έκτοτε ο αριθμός των 
μαθητών μειώνεται. Τα τελευταία χρόνια κυμαίνεται από 
170 μέχρι 210. Σήμερα έχουμε 181 μαθητές. Μέχρι σή-
μερα γράφτηκαν συνολικά 3194. Πολλοί απ’ αυτούς που 
απεφοίτησαν, συνέχισαν στο Λύκειο και στις διάφορες 
σχολές. Πολλοί έμειναν στον τόπο τους και πέτυχαν ως 
επαγγελματίες ενώ άλλοι διακρίνονται στο δημόσιο βίο 
της χώρας. Από το Σχολείο μας βγήκαν Κληρικοί που 
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έγιναν και Μητροπολίτες, Πολιτικοί που έγιναν και Βου-
λευτές, Στρατιωτικοί που έφθασαν τα ύπατα αξιώματα. 
Στρατηγοί δ/τές των Σωμάτων του στρατού και υπαρχηγοί 
του ΓΕΣ, Καθηγητές Πανεπιστημίου, Ζωγράφοι παγκο-
σμίως γνωστοί, Εκπαιδευτικοί αναρίθμητοι, Μηχανικοί, 
Γιατροί, Εργολάβοι και Μεγαλοκτηματίες κλπ.

 Το κτήριο ανακατασκευάσθηκε το 1996 επί Δημαρχί-
ας του αείμνηστου Δουδουλακάκη Γεωργίου και πήρε τη 
σημερινή του μορφή.

Το Γυμνάσιο Φερών σήμερα διαθέτει: 
Εννιά αίθουσες διδασκαλίας, δύο βοηθητικές αίθου-

σες για τις Ξένες Γλώσσες, αίθουσα προβολών με πλή-

ρη υλικοτεχνική υποδομή, σύγχρονο Εργαστήριο Φυ-
σικής-Χημείας, Εργαστήριο Τεχνολογίας, Εργαστήριο 
Πληροφορικής, αίθουσα Αισθητικής αγωγής, Βιβλιοθήκη 
με 6.000 τόμους βιβλίων, μεγάλη αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων και αρκετούς βοηθητικούς χώρους. Λίγα Σχο-
λεία της πατρίδας μας διαθέτουν ανάλογη υλικοτεχνική 
υποδομή. Οι κάτοικοι της περιοχής με περισσή στοργή 
φρόντιζαν και φροντίζουν το Γυμνάσιο, τιμώντας έτσι 
τους πρωτοστάτες της ίδρυσης, κατασκευής και ανακατα-
σκευής του διδακτηρίου. Με το υστέρημά τους βοήθησαν 
στην αντιμετώπιση πολλών αναγκών και ελλείψεων σε 
εξοπλισμό με διδακτικά και μουσικά ακόμη όργανα. Κά-
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ποιοι και σήμερα, επώνυμα και ανώνυμα, βοη-
θούν το Σχολείο ενισχύοντας την υλικοτεχνι-
κή υποδομή. Οι παλαιότεροι θα θυμούνται ότι 
το Γυμνάσιο Φερών διέθετε και Φιλαρμονική 
με πολλά μουσικά όργανα.

Πέραν των εγκαταστάσεων, το Γυμνάσιο 
Φερών είναι ο χώρος μάθησης και μύησης στη 
γνώση και τον πολιτισμό. Φωτισμένοι καθη-
γητές οδήγησαν τους μαθητές στα μονοπάτια 
της θεατρικής παιδείας, σκηνοθετώντας θεα-
τρικά έργα και παρουσιάζοντάς τα στο κοινό 
της πόλης αλλά και εκτός αυτής. Άλλοι βο-
ήθησαν τους μαθητές να εκφράσουν τις καλ-
λιτεχνικές τους ανησυχίες οργανώνοντας εκ-
θέσεις με τα έργα τους. Στα νεότερα χρόνια 
με τα προγράμματα Περιβαλλοντικής εκπαί-
δευσης, τα προγράμματα Αγωγής υγείας και τα 
Πολιτιστικά προγράμματα καθηγητές και μα-
θητές με πολύ μεράκι και διάθεση προσφοράς 
διαθέτουν πολύ από τον πολύτιμο ελεύθερο 
χρόνο τους και το αποτέλεσμα είναι εκπλη-
κτικό. Στήνονται Θεατρικές ομάδες, εκδίδονται 
έντυπα, γίνονται προτάσεις περιβαλλοντικής 
υφής. Κάποιες δραστηριότητες αναδημοσιεύ-
ονται σε έντυπα πανελλήνιας και παγκόσμιας 
κυκλοφορίας. Προβάλλουν την τοπική ιστορία 
και τις γευστικές μας συνήθειες συμβάλλοντας 
στην πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της 
περιοχής μας.

Σημείωση 
Αντλήσαμε πληροφορίες:

• από το αρχείο του Σχολείου (Σημείωμα του 
Γυμνασιάρχη Καρεκλά Εμμανουήλ 15-3-
1972)

• από το υπό έκδοση βιβλίο του Νίκου Γκό-
τση

• από το βιβλίο της κ. Ράσσα-Καπετανίδου 
Κυβέλης: Παιδικές αναμνήσεις από τις Φέ-
ρες.



Βηρώνυμο     25



26     Βηρώνυμο

Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στους αγαπητούς φίλους παλιούς μαθητές του Γυμνασίου,

Βαρσάμη – Τσουκαλά Ελένη
Βεργίδου Θεοδώρα
Βεργίδου Φριδερίκη
Γκότση Νικόλαο
Λιανοπούλου - Παρασκευαδάκη Νίτσα
Μανούση Νικόλαο
Μαντζαράκη Θεόδωρο
Μόσχο Ηλία
Μπρίτσου Ελένη 
Παυλάκη Δήμο
Ποντισίδου Μαριάννα

που μας προσέφεραν φωτογραφικό υλικό από το προσωπικό τους αρχείο.

Σημείωση: Λόγω της δυσκολίας συλλογής του φωτογραφικού υλικού σε μερικές φωτογραφίες 
ενδεχομένως δεν αποδίδεται με απόλυτη ακρίβεια η χρονολογία.
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Πριν από 50 χρόνια, φοιτούσαν στο εξατάξιο 
Γυμνάσιο Φερών και δύο μαθητές που αντιμετώ-
πιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, που δυσκόλευ-
αν τη μάθησή τους και χρειάζονταν διαρκή ιατρι-
κή φροντίδα.

Δεδομένων των μέσων της εποχής εκείνης 
και της οικονομικής δυσπραγίας των γονιών μπο-
ρούμε να καταλάβουμε την ψυχολογική κατάστα-
ση των παιδιών αυτών. Έβλεπαν τους συμμαθη-
τές τους να τρέχουν, να παίζουν ποδόσφαιρο, να 
κινούνται με άνεση και η ψυχούλα τους μαράζω-
νε σε τέτοιο βαθμό, που κάποιες φορές ένιωθαν 
το φάσμα του θανάτου να τους αγγίζει. Κάποια 
στιγμή πίστεψαν πως η πάθησή τους μάλλον δεν 
οδηγούσε άμεσα στο μοιραίο. Η βεβαιότητα αυτή 
τους έδωσε τη δύναμη να υπερβούν το φόβο του 
θανάτου. Στήθηκε γι΄αυτό πανηγύρι και χαρά-
χτηκε νέα πορεία, γεμάτη ελπίδα για τη νίκη και 
την επιτυχία.  Μετά την αποφοίτησή τους ακο-
λούθησε ο καθένας την επαγγελματική του πο-

ρεία. Δυσκολίες πολλές. Όμως τις ξεπέρασαν και  
με τον αγώνα τους, τον κόπο τους, πέτυχαν και 
έγιναν σπουδαίοι και τρανοί. Τα έργα των χειρών 
του Γιάννη Μητράκα ευλογήθηκαν από το οικου-
μενικό πατριαρχείο που τον ανέδειξε μέγα Άρ-
χοντα. Τιμήθηκαν από κριτικούς διεθνούς φήμης 
και κατατάχθηκαν μεταξύ των πρώτων σε αξία 
παγκοσμίως.

Ο Γιώργος Κατσατούρας έγινε σπουδαίος ερ-
γολάβος. Επέζησε μέσα στη ζούγκλα των συμφε-
ρόντων των μεγαλοεργολάβων της Αθήνας και 
διαπρέπει αναλαμβάνοντας δημόσια έργα ανά την 
Ελλάδα.

Άξια τέκνα του Γυμνασίου μας δεν ξέχασαν 
την πατρίδα και το Σχολείο τους. Στις 12-09-
2008 συναντήθηκαν με τους συμμαθητές τους 
της τάξης του 1959-60 και θυμήθηκαν τις παλιές 
όμορφες μέρες, συγκινήθηκαν, δάκρυσαν.

Η τάξη τους στάθηκε στο πλευρό του ΒΗΡΩ-
ΝΥΜΟΥ, το βοηθά και την ευχαριστούμε.  

Η Η’ ΤΑΞΗ 1959-60



28     Βηρώνυμο



Βηρώνυμο     29

Επάνω:   Γκαϊνταρτζάκη Ζηνοβία, Αθανασιάδου Χρυσαυγή, Αραμπατζή Χριστίνα, Βαρσαμάκη Λαμπρινή, Καμπακάκη 
Μήνα, Αργβλιάνι Ειρήνη – Μαρία, Κακογλέπη Βικτώρια, Γερακάκης Χρήστος, Γιοφτσίδης Δήμος.

Κάτω:   Γουσμεράκης Ευάγγελος, Αδάμ  Ευάγγελος, Ζαχόπουλος Κυριάκος, Γκάκιος Νικόλαος, Βαλαβανίδης Λουίζος, 
Δημάκης Άγγελος, Βότσος Γεώργιος, Αραμπατζής Χρήστος, Γερμαλίδης Χριστοφάνης, Διβάνης Ηλίας – Εμμα-
νουήλ, Βερανούδης Χρήστος.

 

Επάνω:  Καρατσόλη Δέσποινα, Παρθενίδου Χριστίνα, Κωνσταντινίδου Κωνσταντίνα, Λαζαρίδου Μαρία, Κουνδουράκη 
Βλασία, Πολίτου Ελευθερία, Παπαθεοδώρου Κλειώ, Καμπρέρα Σουάρε Εντίλντα, Κυριακίδου Ευαγγελία, Λαζα-
ρίδου Βέρα.

Κάτω:   Καραβασίλης Γεώργιος, Παπατζελάκης Νικόλαος, Μπόρας Ιωάννης, Παπαδόπουλος Στέφανος, Μανδήλας Μιλ-
τιάδης,  Νάκος Γεώργιος, Παπαδόπουλος Χρήστος, Μόραλης Αναστάσιος.

Επάνω:   Τσάγκαρλη Ελισάβετ, Σόνοβα Ερμίνε, Σταθάκη Μαρία, Τερζή Δέσποινα, Τσιομπάνη Χρυσούλα, Τσελίδου Χρι-
στίνα, Χατζηγεωργητίδου Φρειδερίκη, Τσοκαναρίδης Σταύρος, Τζιαντιρμά Ταρκάν. 

Κάτω:   Σονίδης Παύλος, Τζιαντιρμά Μουσταφά, Σιουρδάκης Θεόδωρος, Πουλαράκης Κωνσταντίνος, Ρετζέπογλου Σε-
ντάτ, Τσιουμάνης Παναγιώτης, Χαλήλ Ογλού Χουσεΐν.

A1

A2

A3
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H Γ’ τάξη στα πλαίσια του μαθήματος του ΣΕΠ 
και μετά από πρόσκληση του Στρατηγού Γιώργου 
Ταμουρίδη, πατριώτη και παλιού μαθητή του Γυ-
μνασίου μας, επισκέφθηκε το Δ΄ Σώμα Στρατού 
στην Ξάνθη. Ο στρατηγός μάς επιφύλαξε μια θερ-
μή υποδοχή με όλο το επιτελείο του. Μας ενη-
μέρωσε ο ίδιος για τη ζωή του στρατιωτικού και 
για τις δραστηριότητες και την αποστολή του Δ΄ 
Σώματος. Τίμησε το Σχολείο με την πλακέτα του 
Δ΄ Σώματος. Δεξιώθηκε τους μαθητές μας, μί-
λησε μαζί τους, τους συμβούλεψε και αναπόλησε 
τις παλιές καλές και δύσκολες μέρες στο Γυμνά-
σιό μας.

 Στη συνέχεια πήγαμε στην Ταξιαρχία που 
εδρεύει στο Πετροχώρι. Εκεί έγινε επίδειξη της 
επιχειρησιακής ικανότητας των στρατιωτικών 

Μονάδων με τον πιο σύγχρονο οπλισμό τους. Οι 
μαθητές μας παρακολούθησαν με πολύ ενδιαφέ-
ρον την ενημέρωση. Εντυπωσιάστηκαν από τη 
ζεστή ατμόσφαιρα της φιλοξενίας και τη βαθιά 
γνώση του αντικειμένου που είχαν τα στελέχη 
των διαφόρων τομέων δράσης των Μονάδων της 
Ταξιαρχίας.

Υπήρξε η επίσκεψη αυτή μια εξαιρετική εμπει-
ρία που θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη. Ήταν μια 
ακόμη ευκαιρία να φανεί ότι οι απόφοιτοι του Γυ-
μνασίου μας δεν ξεχνούν την πατρίδα τους και το 
Σχολείο τους που το βοηθούν από όποια θέση 
βρίσκονται.

Τους είμαστε ευγνώμονες

Η Γ΄Τάξη στο Δ΄Σώμα Στρατού
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Παρουσίαση βιβλίων που αφορούν την τοπική 
ιστορία πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές της 
Γ΄Γυμνασίου Φερών την Παρασκευή 20 Μαρτίου 
2009 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου.  
Καλεσμένη μας ήταν η κ. Άννα Γκέρτσου-Σαρρή, 
συγγραφέας των βιβλίων « Μ’ ενάντιους ανέμους» 
και «Το ‘λέγαν Ξάστερο», η οποία μίλησε με τους 
μαθητές και ανέλυσε το ιστορικό και βιωματικό 
υπόβαθρο των βιβλίων της.

Ειδικότερα, μέσα στα πλαίσια του μαθήματος 
της Τοπικής Ιστορίας, που διδάσκεται φέτος στην 
Γ΄Γυμνασίου, οι μαθητές εκπόνησαν εργασίες που 
αναφέρονται σε ποικίλα θέματα που αφορούν το 
παρελθόν του τόπου μας.  Με τη συνδρομή των 
σύγχρονων τεχνολογιών παρουσίασαν οπτικοακου-
στικό υλικό που αναφερόταν στη ζωή και το έργο 
των Θρακιωτών ηρώων, Χατζηαντώνη και Δόμνας 
Βιζβίζη, καθώς και στην ιστορία της πόλης μας 
κατά την περίοδο της Οθωμανοκρατίας, δίνοντας 
έτσι το ιστορικό υπόβαθρο μέσα στο οποίο διαδρα-
ματίζονται τα βιβλία της κ. Γκέρτσου-Σαρρή. 

Ακολούθησε η παρουσίαση των βιβλίων από τις 
μαθήτριες Καρασουλτάνη Ελπίδα και Τζιβανίδου 
Αποστολία και η ομιλία της ίδιας της συγγραφέα 
προς τους μαθητές.  Η κ. Άννα Γκέρτσου-Σαρρή, 
απευθυνόμενη στους μαθητές σε γλώσσα απλή 

και κατανοητή, «στη γλώσσα τους»,  αναφέρθηκε 
στη σχέση της με την ιστορία κατά τα μαθητικά 
της χρόνια και στην ιστορική έρευνα με την οποία 
ασχολήθηκε αργότερα. Μας είπε, ακόμα, για το συ-
ναισθηματικό της δέσιμο με τον τόπο μας, εφόσον 
είναι συνδεδεμένος με τη ζωή του πατέρα της. Με 
δύο λόγια μας μίλησε για τα βιβλία της, που ανα-
φέρονται, το ένα, στον αγώνα της Δόμνας Βιζβίζη, 
μιας ηρωίδας που σχεδόν αγνοήθηκε από την επί-
σημη ιστορία, και  το άλλο στην περιπλάνηση ενός 
παιδιού στην Ανατολική Θράκη και Κωνσταντινού-
πολη στις αρχές του 20ου αιώνα, που κάποια στιγ-
μή το φέρνει και στον οικισμό των Φερών.

Η εκδήλωση έκλεισε με συζήτηση με τους 
μαθητές, στην οποία συμμετείχαν με μεγάλο εν-
διαφέρον.  Μέσα από τη μελέτη δύο πραγματικά 
αξιόλογων μυθιστορημάτων, με την προσωπική 
ενθάρρυνση της ίδιας της συγγραφέα,  νομίζω ότι 
μπόρεσαν οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι η 
ιστορία δεν είναι η ψυχρή και απρόσωπη καταγρα-
φή και απομνημόνευση των γεγονότων. Αντίθετα, 
η μελέτη της απαιτεί αγάπη κι αφοσίωση. Είναι η 
διαφύλαξη της συλλογικής μνήμης των προγόνων 
μας, γι αυτό και θα πρέπει να προσεγγίζεται με  
σεβασμό. 

Ξανθοπούλου Δέσποινα

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ
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Τώρα που τελειώνουμε το Γυμνάσιο και ετοιμα-
ζόμαστε για το Λύκειο, σκεφτόμαστε σιγά σιγά την 
πορεία που θα ακολουθήσουμε στη ζωή μας και 
την επαγγελματική μας αποκατάσταση. Προβλη-
ματιζόμαστε για το μέλλον μας καθώς βλέπουμε 
ότι, παρόλο που πολλοί νέοι σπουδάζουν για πολλά 
χρόνια για να έχουν μια καλύτερη ζωή, αφού κατα-
φέρουν να αποκτήσουν πτυχία και διπλώματα, πα-
ραμένουν άνεργοι. Και αυτοί που καταφέρνουν να 
βρουν δουλειά, εργάζονται καθημερινά επί πολλές 
ώρες για ελάχιστα χρήματα που δε φτάνουν ούτε 
για τα απαραίτητά έξοδά τους. Οι μαθητές μετά 

την αποφοίτησή τους από το λύκειο πασχίζουνν 
να βρουν μια θέση εργασίας, όμως δυστυχώς η 
αναξιοκρατία υπερισχύει προσόντων και πτυχίων. 
Τη λύση στο πρόβλημα θα δώσει αφενός ο σωστός 
επαγγελματικός προσανατολισμός και η συνεχής 
επιμόρφωση των υποψήφιων επαγγελματιών και 
αφετέρου η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 
ο τερματισμός της αναξιοκρατίας. Για να μπορούμε 
να κοιτάμε το μέλλον μας με αισιοδοξία.

Κανελλάκη Αλεξάνδρα, Καπαμά Κατερίνα

Η παιδεία στη χώρα μας θεωρείται δωρεάν. Τα 
πράγματα όμως δεν είναι καθόλου έτσι. Βέβαια, 
στο σχολείο μάς δίνουν τα περισσότερα βιβλία 
μας, αλλά κάποια πρέπει να τα αγοράζουμε εμείς 
οι ίδιοι. Τα υπόλοιπα σχολικά είδη στοιχίζουν αρ-
κετά και κάποιες φορές οι γονείς δεν μπορούν να 
ανταπεξέλθουν στα αιτήματα των παιδιών τους. 
Όσο μεγαλώνουμε τόσο αυξάνονται και οι απαιτή-
σεις μας και επομένως και τα χρήματα που πρέπει 
να ξοδέψουν οι γονείς μας. Σχεδόν όλα τα παιδιά 
στο γυμνάσιο και κυρίως στο λύκειο χρειάζονται να 
πηγαίνουν και κάποιες ώρες σε φροντιστήρια για 

να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των 
καθηγητών, στο σχολείο και στις εξετάσεις. Από 
μικρή ηλικία επίσης πηγαίνουμε σε φροντιστήρια 
ξένων γλωσσών, καθώς η εκμάθηση μιας τουλά-
χιστον γλώσσας θεωρείται απαραίτητη στις μέρες 
μας. Και όταν θα περάσουμε στο Πανεπιστήμιο 
και θα γίνουμε φοιτητές, θα χρειαζόμαστε πολλά 
χρήματα για τη διαμονή μας σε μια άλλη πόλη,  τη 
διατροφή μας και τα καθημερινά μας έξοδα. Είναι η 
παιδεία μας δωρεάν;

Καρασουλτάνη Ελπίδα, Κεραμέα Γιώτα

ΓΙΑ  ΝΑ  ΚΟΙΤΑΜΕ  ΤΟ  ΜΕΛΛΟΝ  ΜΕ  ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ

ΔΩΡΕΑΝ  ΠΑΙΔΕΙΑ;
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Μ α ς  έ γ ρ α ψ α ν . . .
Αξιότιμε κ. Διευθυντά,
Ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους σας να μου στείλετε το «ΒΗΡΩΝΥ-

ΜΟ». Ένα περιοδικό πλούσιο σε φωτογραφικό και θεματικό υλικό που 
μαρτυρεί ότι το σχολείο σας έχει πολύ καλή οργάνωση και πρωταγωνιστεί 
σε πολλούς τομείς. Φαίνεται πως ο μαέστρος-διευθυντής διευθύνει καλά 
και η ορχήστρα, καθηγητές και μαθητές, μεγαλουργούν στη συμφωνία 
«ΒΗΡΩΝΥΜΟ». Συγχαρητήρια!!! Το σχολείο σας στους ανερμάτιστους 
καιρούς που ζούμε έχει σαφή προσανατολισμό, όραμα και στόχο.

Η χαρά μου όμως και η συγκίνησή μου ήταν μεγάλη και για ένα ακόμη 
λόγο: πριν από πολλά χρόνια από το 1969-1972 ήμουν κι εγώ μαθητής 
του Γυμνασίου (εξαταξίου τότε) Φερών. Ξύπνησαν μέσα μου μνήμες ζω-
ηρές από τα μαθητικά μου χρόνια. Φαντάστηκα τον εαυτό μου μαθητή, 
να ζει και να αναπνέει σ’ ένα τέτοιο σύγχρονο - μοντέρνο και απ’ ό,τι 
φαίνεται πλήρως εξοπλισμένο σχολείο.

Πρέπει, νομίζω, να ’στε τυχεροί! Εύχομαι καλή συνέχεια! Περιμένω με 
ανυπομονησία και τη φετινή έκδοση του περιοδικού σας ανανεωμένη και 
εμπλουτισμένη!

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Αθανάσιος Κόκορης - Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Ν. Ροδόπης

Αγαπητέ κ. Καψίδη,
Θα ήθελα , ακόμα μία φορά, να ευχαριστήσω για τη ζεστή υποδοχή και 

τη φιλοξενία. Ως Θρακιώτισσα σε κάποιο ποσοστό, νιώθω πάντα ιδιαίτερη 
συγκίνηση όταν βρίσκομαι στα μέρη όπου κάποτε έζησε ο πατέρας μου.

Όσο για τη σχολική εκδήλωση, το λόγο της επίσκεψής μου, περισσό-
τερο νιώθω ότι μου πρόσφεραν τα παιδιά παρά ότι τους πρόσφερα εγώ. 
Δούλεψαν με την καθοδήγηση τη δική σας και της καθηγήτριάς τους και, 
ατομικά ή ομαδικά, έδωσαν  ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. (Εντυπωσιακή η 
χρήση της τεχνολογίας).

Καθώς διαβάζω τα τεύχη του μαθητικού περιοδικού, το Βηρώνυμο, 

πρέπει να προσθέσω τα συγχαρητήριά μου, τόσο για την έκδοση, όσο 
κυρίως, για το περιεχόμενο. Μέσα από τις σελίδες του, αναδεικνύονται 
οι δραστηριότητες των παιδιών, οι αγωνίες τους, καθώς και η ενημέρωσή 
τους γύρω από τα σημερινά προβλήματα, κληροδοτήματα δικά μας! Με 
τη βοήθεια πάντα των εκπαιδευτικών, τους δίνεται η ευκαιρία προσανα-
τολισμού στα ενδιαφέροντά τους και η έμπνευσή τους βρίσκει διεξόδους. 
Εξαιρετική δουλειά!

Πολύ φιλικά
Άννα Γκέρτσου - Σαρρή

Αγαπητέ Ναθαναήλ,
Όπως ξέρεις, πάντα για μένα, η όποια επαφή μου με το Σχολείο μου 

με τους «δασκάλους» και τους μαθητές του, είναι ευκαιρία για ανάμνηση 
και αναπόληση.

…Εύχομαι καλή πρόοδο στο σχολείο μας και σ’ όλα τα παιδιά και τους 
καθηγητές σας. 

Φιλικότατα
Γεώργιος Ταμουρίδης - Αντιστράτηγος

κ. Γυμνασιάρχη, κ. Καψίδη,
Παρακαλώ δώστε τα θερμά μου συγχαρητήρια στα παιδιά.
  Αυτός ο κόσμος των παιδιών, «Ο κόσμος ο μικρός ο μέγας», με πε-

ρισσή σοφία μας δείχνει το δρόμο για ένα καλύτερο αύριο.
Παναγιώτης Τσέκης 

κ. Διευθυντά,
Σας συγχαίρω για τη συνέχεια της προσπάθειάς σας, για την έκδοση 

του περιοδικού «ΒΗΡΩΝΥΜΟ», με τις ετήσιες δραστηριότητες των μαθη-
τών και των καθηγητών του Γυμνασίου σας και σας ευχαριστώ που είχατε 
την καλοσύνη να το αποστείλετε στην Ταξιαρχία.

Ιωάννης Ράζος - Υποστράτηγος

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
ΠΟΪΡΑΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ:  ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 299
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