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Αντί Προλόγου

Το Γυμνάσιο Φερών συνεχίζει και φέτος την έκδοση του «ΒΗΡΩΝΥΜΟΥ». Μαθητές και καθηγητές με 
χαρά καταθέτουν τη δράση τους, κάνοντας κοινωνούς της Σχολικής ζωής τους αναγνώστες, υλοποιώντας 
έτσι την ιδέα του ανοιχτού σχολείου.

Τη χρονιά αυτή διάφορα γεγονότα στάθηκαν ορόσημα και σημάδεψαν την πορεία του σχολείου μας.
Η γιορτή των 65 χρόνων ήταν ένα γεγονός που εντυπωσίασε και σχολιάζεται ακόμη.
Είχαμε την εξαιρετική τιμή για περιφερειακό σχολείο να έχουμε δύο σημαντικές επισκέψεις. Αυτήν του ζω-

γράφου –Αγιογράφου Γιάννη Μητράκα και του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών κ. Λιγομενίδη Πάνου.
Τα περιβαλλοντικά και πολιτιστικά προγράμματα ανέπτυξαν τη συλλογικότητα των μαθητών που γεύ-

τηκαν γνώση έξω από την αίθουσα.
Η τοπική Ιστορία ξυπνά μνήμες ξεχασμένες  στους μεγάλους και μαθαίνει  τους μικρούς μας μαθητές να 

συνδέονται με τις ρίζες τους και να μην αισθάνονται μετέωροι.
Με την επίσκεψή τους στο παιδικό χωριό SOS οι μαθητές του Α3 έδειξαν τα φιλάνθρωπα αισθήματά τους  

μ’ ένα άνοιγμα προς τον άλλο άνθρωπο.
Η εκπαιδευτική διαδικασία εμπλουτίστηκε και από άλλες δράσεις που θα παρακολουθήσει ο αναγνώστης 

ξεφυλλίζοντας τις σελίδες του « ΒΗΡΩΝΥΜΟΥ».
Όλα αυτά μας γεμίζουν με ελπίδα και βεβαιότητα  ότι και στη σημερινή δύσκολη συγκυρία είναι δυνατόν 

μια σχολική κοινότητα να θέτει στόχους και να τους υλοποιεί. Εκείνο που χρειάζεται είναι να υπάρχει δι-
άθεση για προσφορά πέρα απ’ όσα προβλέπονται και απορρέουν από την υπαλληλική μας ιδιότητα. Στην 
περίπτωση αυτή οι μαθητές ανταποκρίνονται και δραστηριοποιούνται. 

 Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε σε όσους μας βοήθησαν και βέβαια στους συναδέλφους καθηγητές που επι-
μελήθηκαν την έκδοση αυτή, καθώς και στους μαθητές μας που συνεργάστηκαν μαζί τους.

Στους αποφοίτους μας ευχόμαστε ο Θεός να τους δίνει δύναμη να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να έχουν 
μια καλή πορεία στη ζωή τους .

                                                                              
 Ο Διευθυντής 

Καψίδης Ναθαναήλ
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Α1	
Δαβουδάνης	Σταύρος
Γκάκιος	Παναγιώτης
Γιαντσελίδης	Χρήστος
Διαμαντόπουλος	Αναγνώστης
Γιαγλή	Βασιλική

Α2
Λαΐνας	Αθανάσιος
Κοτζαμάνη	Αντωνία
Κονδύλη	Ευαγγελία
Μελέτη	Κωνσταντίνα
Μαστορίδου	Βασιλική

Α3
Παπαδάκης	Σαράντης-Θωμάς

Παπαδόπουλος	Δημήτρης
Παρασχάκης	Αθανάσιος
Τριανταφύλλου	Ανδρέας
Πόλης	Νικόλαος

Β1
Κακογλέπη	Βικτώρια
Ζαχόπουλος	Κυριάκος
Δεληνικόλας	Βασίλης
Βερανούδης	Χρήστος
Βαρσαμάκη	Λαμπρινή

Β2
Μανδήλας	Μιλτιάδης
Μπόρας	Ιωάννης
Κουνδουράκη	Βλασία

Καραβασίλης	Γιώργος
Νάκος	Γιώργος

Β3
Τσιομπάνη	Χρυσούλα
Τερζή	Δέσποινα
Τσιουμάνης	Παναγιώτης			
Σταθάκη	Μαρία
Τζιαντιρμά	Μουσταφά

Γ1
Αρχοντάκης	Ιωάννης
Κακάκης	Γιώργος
Γαλέντζας	Θανάσης
Καραμπεάζης	Δήμος
Δουλγκέρης	Θανάσης

Γ2
Μελέτης	Λουκάς
Ντεμερτζή	Ογλού	Φατμέ
Λαΐνα	Ασημένια
Μακρή	Ειρήνη
Λαΐνας	Κωνσταντίνος

Γ3
Παπαδόπουλος	Ιωάννης
Χατζηιωαννίδης	Στρατής
Ρεκαλίδου	Παρασκευή
Σιδηρόπουλος	Δαβίδ
Στρατούδη	Δήμητρα

Μαθητικά Συμβούλια

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΕΡΩΝ

Αρχοντάκης	Ιωάννης
Γιαγλή	Βασιλική
Δέδογλου	Κωνσταντίνος
Δεληνικόλας	Βασίλης
Κακάκης	Γεώργιος
Κακογλέπη	Βικτώρια
Κολκιόνης	Μαρίνος
Λαΐνας	Κωνσταντίνος

Μελέτης	Λουκάς
Μπόρας	Ιωάννης
Νάκος	Γεώργιος
Παπαδόπουλος	Ιωάννης
Τσολακίδου	Θεοδώρα
Χαλήλογλου	Χρήστος-Χουσεΐν
Χατζηιωαννίδης		Στράτος



65 χρόνια Γυμνάσιο - Λύκειο Φερών

Σάββατο 9-5-2009. Το Γυμνάσιο Φερών γιόρτασε τα εξήντα πέντε χρόνια 
λειτουργίας του και τα πενήντα χρόνια από την εγκατάστασή του  στο σημε-
ρινό κτήριο. Αντάμωσαν οι γενιές των μαθητών του Γυμνασίου Φερών από το 
1944-45.

Σε μια φορτισμένη  από συγκίνηση ατμόσφαιρα, βυθίστηκε το πλήθος των 
μαθητών και των Καθηγητών στο παρελθόν, ανασκάλισε ξεθωριασμένες μνή-
μες, ξανακάθισε νοερά στα θρανία και θυμήθηκε τις τρέλες αλλά και τις δυ-
σκολίες των άγουρων χρόνων.

Στο προσκλητήριο της τελευταίας τάξης του 1945-46 ένας μόνο αντα-
ποκρίθηκε. Άλλοι βιάστηκαν να φύγουν από το μάταιο τούτο κόσμο, άλλοι 
βρίσκονταν στο κρεβάτι του πόνου και άλλοι ήταν απόντες λόγω απόστασης 
του τόπου κατοικίας.
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Το πέρασμα από την έκθεση 
φωτογραφίας έφερε δάκρυα στα 
μάτια. Κάποιοι, προσπαθώντας να 
αναγνωρίσουν τα πρόσωπα, κοί-
ταξαν το διπλανό τους και ανακά-
λυψαν το συμμαθητή τους που εί-
χαν να τον δουν από τα  μαθητικά 
τους χρόνια.

Καθηγητές αγκαλιάστηκαν με 
τους μαθητές τους που έγιναν ήδη 
κι αυτοί λευκασμένοι παππούδες 
και γιαγιάδες. Τους είδαν να δι-
ευθύνουν το Σχολείο και να δια-
πρέπουν στο δημόσιο και ιδιωτικό  
βίο. Όλοι είδαν τα έργα ζωγραφι-
κής και τεχνολογίας των τωρινών 
μαθητών, τους είδαν να χορεύουν 
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παραδοσιακούς χορούς, να τραγουδούν ως μέλη των χορωδιών και 
έβαλαν τον εαυτό τους στη θέση τους, γυρίζοντας το ρολόι της ιστο-
ρίας πίσω. 

Αρκετοί έμειναν μέχρι αργά το βράδυ. Συζήτησαν, ήπιαν, χόρεψαν, 
τραγούδησαν και έδωσαν υπόσχεση να συναντηθούν και πάλι.

Καψίδης Ναθαναήλ
Δ/ντής του Γυμνασίου Φερών
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Καρυπίδου Σοφία, Γκαϊδαρτζάκη Ζηνοβία, Kαπνάς Χρήστος, Αθανασιάδου Χρυσαυγή, Γιοφτσίδης Γιώργος, Γκάκιος Πα-
ναγιώτης, Γιαντσελίδης Χρήστος, Γιουφτσίδης Ιωάννης, Δαβουδάνης Σταύρος, Γκότσης Σταύρος, Καπούτση Παναγιώτα, 
Δανίδης Αντώνης, Καραμπεάζη Αγγελική, Διαμαντόπουλος Αναγνώστης, Βαρσαμάκη Παναγιώτα, Γραμματικάκη Χριστί-
να, Δανίδης Φραντζής, Γραμματικός Ιωάννης, Αδάμ Αγγελική, Καραβασίλη Αντιγόνη, Γαργαβανούδη Σουλτάνα, Ζλάτκου 
Αικατερίνη, Γιαγλή Βασιλική.

Λαζαρίδου Βέρα, Μπαμπούρας Δήμος, Μαστορίδου Βασιλική, Κατσιπτσάκη Ολυμπία, Κονδύλη Ευαγγελία, Λαΐνας Αθα-
νάσιος, Κυριαζίδης Δημήτρης, Κατσίκα Μαρία-Κρυσταλλένια, Κεσίδης Δημήτρης, Νάκος Χρήστος, Κορδάς Πασχάλης, 
Παπαδόπουλος  Χρήστος, Μαργιόλας Σπύρος, Μπάνης Νικόλαος, Μπάμπιτς Πέτρος, Μανούση Αναστασία, Μπακιρτζής 
Γεώργιος, Κιηγμά Δήμητρα, Κλειτσιώτη Μαρία, Κοτζαμάνη Αντωνία, Μελέτη Κωνσταντίνα, Κοντογιαννίδου Χρυσάνθη.

Παπαδόπουλος Δημήτρης, Φυτίλης Παναγιώτης, Σιδηρόπουλος Αλέξανδρος, Τσοκαναρίδου Νικολέτα, Ραμαντάν Ζεϊνέπ, 
Παπαθεοδώρου Θάλεια, Τσίκου Στυλιανή, Ρόιδου Ευγενία, Τέλιος Κωνσταντίνος, Ξανθόπουλος Ιωάννης-Ερρίκος, Τρι-
ανταφύλλου Ανδρέας, Σαρβανάκης Χρήστος, Ξανθόπουλος Παναγιώτης, Παπαδάκης Σαράντης-Θωμάς, Τσικουράκης 
Ιωάννης, Στρατούδης Χρήστος,  Σιδηράς Γιώργος, Τσιμέλας Γώργος, Πόλης Νικόλαος, Παπαγεωργίου Αθανάσιος, Φου-
τσιτζής Νικόλαος, Παρασχάκης Αθανάσιος, Χριστακίδη Αφροδίτη.

A1

A2

A3
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Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2009, το σχο-
λείο μας πραγματοποίησε το μηνιαίο εκκλησια-
σμό του στον Ιερό  Ναό της Παναγίας Κοσμο-
σώτειρας Φερών. Οι παρευρισκόμενοι παρακο-
λούθησαν με ευλάβεια την τέλεση της  Θείας 
Λειτουργίας, στην οποία συμμετείχε και ο Σε-
βασμιότατος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλε-
ως κ.κ. Άνθιμος.

Καθηγητές και μαθητές έφτασαν από πολύ 
νωρίς στο ναό και όσο περνούσε η ώρα ο αριθ-
μός τους αυξανόταν. Ήταν μεγάλη  χαρά όλων 
μας να παρακολουθήσουμε μια ακόμα Θεία Λει-
τουργία στη συγκεκριμένη εκκλησία, που είναι 
αγαπητή σε όλους τους κατοίκους της περιο-
χής. 

Ο ναός αυτός, κόσμημα αμύθητης αξίας για 
τον τόπο μας,  κατάφερε να διαφυλάξει τον 
αξιοθαύμαστο βυζαντινό πολιτισμό και να τον 
μεταδώσει στις επόμενες γενιές, αιώνες τώρα. 
Παρά τις καταστροφές, τις λεηλασίες, τις άσχη-
μες καιρικές συνθήκες  και τη φθορά που υπέ-
στη από το χρόνο, παραμένει ακλόνητος και 
επιβλητικός. Χτισμένος από τον αδερφό του 
Βυζαντινού Αυτοκράτορα Ιωάννη Β΄ Κομνηνού, 
Σεβαστοκράτορα Ισαάκιο Κομνηνό, προσέδιδε, 
ως μοναστήρι, αξεπέραστο μεγαλείο και αίγλη 
στον τόπο μας. Απομεινάρια αυτής της αίγλης 
παραμένουν η αρχιτεκτονική του, οι εικόνες και 
οι τοιχογραφίες του. Κάθε μαθητής, επομένως, 
ένιωσε τιμή και υποχρέωσή του να παρευρεθεί 
στη θεία λειτουργία.

Η ατμόσφαιρα στο ναό ήταν κατανυκτική. Οι 
μαθητές παρακολούθησαν με την απαιτούμενη 
σύνεση κι ευλάβεια τη Θεία Λειτουργία. Ο ιερέ-
ας του ναού μαζί με το Σεβασμιότατο τέλεσαν 
με αγάπη και δέος τη Θεία Ευχαριστία, κατα-
φέρνοντας να αγγίξουν τις ψυχές όλων των πα-
ρευρισκομένων. Ο ενθουσιασμός των μαθητών 
εκδηλώθηκε, καθώς έψαλαν οι ίδιοι το Σύμβολο 
της Πίστεως και την Κυριακή Προσευχή.

Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, το 
κήρυγμα του Σεβασμιότατου προβλημάτισε κι 
έβαλε σε σκέψεις πολλούς από τους πιστούς. Ο 
Σεβασμιότατος αναφέρθηκε αρχικά στο ναό και 
τη διαχρονικότητά του. Στη συνέχεια, παρέθε-
σε τις απόψεις του σχετικά με τον κοινωνικό 
και θρησκευτικό διωγμό που προκαλείται με την 
απομάκρυνση των χριστιανικών συμβόλων από 
τους δημόσιους χώρους.

Τέλος, παρότρυνε όλους τους μαθητές να 
μετανοούν για τα λάθη τους και να επιστρέφουν 
στους κόλπους της εκκλησίας παρά τα σφάλματά 
τους, γιατί ο Θεός συγχωρεί αυτούς που έχουν 
αλλάξει πραγματικά τρόπο σκέψης και ζωής.

Αναχωρώντας από το ναό και κατευθυνό-
μενοι προς το σχολείο,  όλοι, μαθητές και εκ-
παιδευτικοί, συμφώνησαν πως ο συγκεκριμένος 
εκκλησιασμός ήταν από τις πλέον εποικοδομη-
τικές εκδηλώσεις  στις οποίες έχει συμμετάσχει 
το σχολείο μας. 

Ζαπάρτα Μαρία, Γ1

Εκκλησιασμός του Γυμνασίου Φερών



Στον τόπο μας μεγαλώνουμε ακούγοντας αφη-
γήσεις, από τον παππού ή τη γιαγιά που μιλούν για 
άλλες πατρίδες, χαμένες πια, μα όχι  ξεχασμένες.  
Ακούμε συχνά για πρόσφυγες προγόνους που έφτα-
σαν εδώ από την Ανατολική Θράκη, τη Μικρασία, τον 
Πόντο, την Ανατολική Ρωμυλία... Ιδιώματα και ντο-
πιολαλιές, σχεδόν σβησμένες από την ισοπεδωτική 
καταναλωτική κουλτούρα, προφέρονται πότε-πότε 
από τα στόματα των γεροντότερων, τα αρβανίτικα, 
τα θρακιώτικα, τα βλάχικα, τα ποντιακά. Γνωρίζου-
με, τις περισσότερες φορές κάπως αφηρημένα, πως 
εκτός από την κοινή ελληνική εθνική ταυτότητα φέ-
ρουμε πάνω μας και κάποια άλλα ιδιαίτερα φυλετικά 
χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την καταγωγή 
και τον πολιτισμό των προγόνων μας και προσδιο-
ρίζουν τη φυσιογνωμία μας και τη συμπεριφορά μας 
σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό.

Τις «φυλές» αυτές των Ελλήνων που είναι εγκα-
τεστημένες στον τόπο μας επιχειρήσαμε φέτος να 
ανακαλύψουμε και να μελετήσουμε μέσα από το 
πρόγραμμα της τοπικής ιστορίας. Ειδικότερα το 
θέμα μας ήταν «Η πληθυσμιακή σύνθεση του Δή-
μου Φερών». Οι Φέρες, ως ακριτικός οικισμός, το-
ποθετημένος μάλιστα σε ένα κομβικό σημείο, το 
Δέλτα του Έβρου, δέχτηκαν τα πρώτα χρόνια του 
περασμένου αιώνα ένα σημαντικό αριθμό προσφύ-
γων που αναμείχτηκαν σταδιακά με τους γηγενείς 
και προσέδωσαν στην περιοχή την ιδιαίτερη πολιτι-
στική ποικιλομορφία της. Διαφορετικοί πληθυσμοί, 
Θρακιώτες, Μικρασιάτες, Πόντιοι, Αρβανίτες, 
Ρωμυλιώτες, Σαρακατσάνοι εγκαταστάθηκαν εδώ, 
συμβίωσαν αρμονικά, ανακατεύτηκαν κι αποτέλεσαν 
ένα πολύχρωμο παλίμψηστο ιδιωμάτων, συνηθειών, 
μουσικών,  παραδόσεων, τρόπων ζωής.

Όλος αυτός ο πλούτος σήμερα κινδυνεύει να 
χαθεί, καθώς βαδίζουμε προς τον «πολιτισμό» της 
ισοπέδωσης, τη μαζική ομογενοποιημένη κουλτού-
ρα, και κανείς μας δεν έχει το χρόνο ή τη διάθεση 
να σταματήσει για να ακούσει τις ιστορίες των πα-
λιών, να αφουγκραστεί, με άλλα λόγια, τη φωνή των 
προγόνων. Όμως είναι ανάγκη να κατανοήσουμε ότι 

η γνώση των προγόνων μας είναι στην πραγματικό-
τητα μια διαδικασία αυτογνωσίας και αυτοπροσδιο-
ρισμού. Ποιες είναι, λοιπόν, οι ρίζες του καθενός 
μας, από πού ήρθαν οι παππούδες μας, τι άφησαν 
πίσω τους, γιατί έφυγαν, τι δυσκολίες αντιμετώπι-
σαν στη νέα τους πατρίδα, τι έφεραν μαζί τους, αυτά 
είναι μερικά από τα θέματα που μας απασχόλησαν 
στο πρόγραμμα της τοπικής ιστορίας.

Παράλληλα, θελήσαμε να δείξουμε ότι ο τόπος 
μας γνώρισε και στο παρελθόν πληθυσμιακές ανακα-
τατάξεις και μετακινήσεις προσφύγων. Όλο αυτό το 
«ανακάτεμα», αν και προσωρινά δημιούργησε προ-
βλήματα προσαρμογής και αποδοχής, μακροπρόθε-
σμα απέβη δημιουργικό, καθώς σήμαινε πλούτο και 
πολυπολιτισμικότητα. Μήπως και σήμερα δε βιώ-
νουμε παρόμοια φαινόμενα;  Μήπως, παρόλα αυτά, 
τείνουμε να χάσουμε την ανοχή μας απέναντι στους 
πρόσφυγες, ξεχνώντας ότι κι εμείς από πρόσφυγες 
καταγόμαστε;

Για την έρευνά μας μιλήσαμε με ηλικιωμένους, 
καθώς κάποιοι απ’ αυτούς φέρουν ζωντανές ακόμα 
τις μνήμες του εκπατρισμού. Καλέσαμε στο σχολείο 
μας το γνωστό ζωγράφο κι αγιογράφο κ. Γιάννη 
Μητράκα. Ψάξαμε σε σχετική βιβλιογραφία και στο 
διαδίκτυο. Επισκεφτήκαμε το Εθνολογικό Μουσείο 
Αλεξ/πολης. Τέλος οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομά-
δες ανάλογα με την καταγωγή τους, ρωτώντας ταυ-
τόχρονα και τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους, 
έφτιαξαν εργασίες για τις Φέρες του περασμένου αι-
ώνα, τους Θρακιώτες της Ανατολικής και Βόρειας 
Θράκης, τους Αρβανίτες, τους Σαρακατσάνους. Οι 
εργασίες μας παρουσιάστηκαν σε ημερίδα τοπικής 
ιστορίας που οργανώθηκε από τη Νομαρχία Έβρου 
στην Αλεξανδρούπολη. Ο στόχος του όλου εγχειρή-
ματος είναι να κατανοήσουν οι μαθητές πως είναι 
σημαντικό και ταυτόχρονα συναρπαστικό να γνω-
ρίζουμε την ιστορία του τόπου μας.  Άλλωστε το 
παρελθόν δεν είναι νεκρό, αλλά συνεχίζει να επιβι-
ώνει και να καθορίζει το παρόν μας.

Ξανθοπούλου Δέσποινα  

ΑΝΕΒΗΚΑ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΤΕΝΙΣΩ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
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Γιοφτσίδης Δήμος, Δεληνικόλας Βασίλης, Αργβλιάνι Ειρήνη-Μαρία, Ζουμπανιώτη Ειρήνη, Καμπακάκη Μήνα, Βαρσαμάκη 
Λαμπρινή, Αραμπατζή Χριστίνα, Ζαχόπουλος Κυριάκος, Βαλαβανίδης Λουίζος, Δημάκης Άγγελος, Γκάκιος Νικόλαος, Βό-
τσος Γιώργος, Αραμπατζής Χρήστος, Διβάνης Εμμανουήλ, Γουσμεράκης Βαγγέλης, Γερακάκης Χρήστος, Αδάμ Βαγγέλης, 
Βερανούδης Χρήστος, Γερμαλίδης Χριστοφάνης.

Παπαδόπουλος Στέφανος, Παπαδόπουλος Χρήστος, Παπαντζελάκης Νικόλαος, Μόραλης Αναστάσιος, Καρυδάκης Μαρί-
νος, Παντελίδης Βασίλης, Νάκος Γιώργος, Μπόρας Ιωάννης, Μανδήλας Μιλτιάδης, Κωνσταντινίδου Κωνσταντίνα, Κα-
ρατσόλη Δέσποινα, Παπαθεοδώρου Κλειώ, Λαζαρίδου Μαρία, Κουνδουράκη Βλασία, Πολίτου Ελευθερία, Παρθενίδου 
Χριστίνα, Καμπρέρα Σουάρες Εντίλντα.

Τζιαντιρμά Ταρκάν, Χαλήλογλου Χουσεΐν, Φυτίλης Δημήτρης, Τσοκαναρίδης Σταύρος, Τζιαντιρμά Μουσταφά, Σιουρδάκης  
Θεόδωρος, Τερζή Δέσποινα, Τσιομπάνη Χρυσούλα, Τσελίδου Χριστίνα, Σταθάκη Μαρία, Φυτίλη Αλίκη, Σόνοβα Ερμίνα, 
Τσάγκαρλη Ελισάβετ, Σονίδης Παύλος, Τσιουμάνης Παναγιώτης.

B1

B2

B3



14     Βηρώνυμο

Το Γυμνάσιο Φερών είχε την εξαιρετική τιμή να δεχθεί στις 
22-09-2009 την επίσκεψη του παλιού μαθητή και σπουδαίου 
ζωγράφου Αγιογράφου με διεθνή ακτινοβολία, Γιάννη Μητράκα. 
Ο ζωγράφος με  χαρά μίλησε σε ομάδα μαθητών για το έργο του 
και την όλη πορεία του. 

Η επίσκεψή του συνδέθηκε με τη συγκέντρωση γονέων στους 
οποίους και   απευθύνθηκε. Η ομιλία του ήταν ένα σύντομο σεμι-
νάριο περί τέχνης. Μια ουσιαστική πολιτιστική και επιμορφωτική 
πλημμυρίδα. Οι εντυπώσεις εξαιρετικές. Γνωρίσαμε καλύτερα το 
δικό μας δημιουργό καλλιτέχνη να αναλύει τα έργα του και τον 
αγαπήσαμε ακόμη περισσότερο.

Η «Eυλογία του Γέροντα», έργο - δώρο του ζωγράφου θα κο-
σμεί το γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου μας.  

Ο Γιάννης Μητράκας φοίτησε στο Γυμνάσιο Φε-
ρών και φέρει βιώματα και εικόνες από την πόλη 
μας. Με πολλή απλότητα παραχώρησε στους μα-
θητές μας,  Φτίκα Νεκταρία, Παπαδοπούλου Στε-
φανία  και Χατζηιωαννίδη Στρατή, την ακόλουθη 
συνέντευξη, όπου θυμάται, συγκινείται, προβλη-
ματίζεται και συμβουλεύει. Τον ευχαριστούμε για 
την πολύτιμη «κατάθεση ψυχής». 

Νεκταρία: Διαβάσαμε κάπου ότι είστε αυ-
τοδίδακτος. Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε 
με τη δύσκολη τέχνη της Αγιογραφίας;

Μητράκας: Δύσκολα μου βάζετε… Πρέπει να 
σας αποκαλύψω ένα μυστικό, το οποίο συνήθως 
αποφεύγω να συζητήσω γιατί είναι πικρό. Δεκά-
χρονο παιδί έπεσα, χτύπησα, ράγισε η κνήμη και 
έκτοτε αναπτύχθηκε οστυομυελίτιδα. Αυτή έφερε 
το σταφυλόκοκκο, εκείνη την εποχή αντιβιοτικά 
δεν υπήρχαν κι έτσι έγινα το παιδί για τα πει-
ράματα των γιατρών στο Νοσοκομείο της Αλε-
ξανδρούπολης.  Εκεί, λοιπόν,  δεν είχα να κάνω 
τίποτε άλλο παρά να ζωγραφίζω. Πάντα ένα μο-
λύβι δύο εκατοστά, γιατί, όταν πέταγαν οι άλλοι 
τα μολύβια τα έπαιρνα εγώ για να ζωγραφίζω. Κι 
όταν έβλεπα ένα μεγάλο να κρατά ένα μικρό μο-
λύβι του ́ λεγα – Μπάρμπα, θα το δώσεις σε μένα;  
Εσύ, για να γράψεις, χρειάζεσαι καλό μολύβι – τα 
γράμματα πρέπει να είναι όμορφα, στρογγυλά, κα-
θαρογραμμένα – εγώ το θέλω απλά για να ζω-

γραφίζω, να τραβάω γραμμές. Εκεί δεν υπήρχε 
τίποτα και υποχρεωτικά ζωγράφιζα. Αυτό ήταν 
το πρώτο μου σχολείο. 

Στεφανία: Η ζωγραφική σας έχει επηρεα-
στεί από τη βυζαντινή παράδοση και τη λαϊκή 
τέχνη. Μιλήστε μας για τη συνέχεια του νεο-
ελληνικού πολιτισμού.

Μητράκας: Εγώ, μικρό παιδί, βίωσα και την 
τοπική ενδυμασία. Ξέρετε τα παιδιά της Α. Ρω-
μυλίας είχαν μια εμπειρία καταπληκτική.   Κάθε 
Σάββατο ή Κυριακή βράδυ γινόταν στο χωριό, το 
λεγόμενο Μεσοχώρι, ο χορός. Κι εκεί, λοιπόν, η 
μάνα μου, που καταγόταν από παλιά και σημαντι-
κή οικογένεια, τραγουδούσε και ταυτόχρονα ήταν 
υπέροχα διακοσμημένη με την τοπική ενδυμασία.  
Τη φώναζαν «η χρυσή Βουλγάρα». Και η ανδρική 
ενδυμασία είναι επίσης καταπληκτική.  

Αυτά τα ρούχα τα είδε κάποτε ο Ευάγγελος 
Μουτσόπουλος, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και φώναξε όλη την κουστωδία που τον 
συνόδευε και τους είπε: -Αυτόν τον άνθρωπο σε 
ποιο Πανεπιστήμιο του κόσμου να τον στέλναμε 
για να του μάθουμε ζωγραφική; Αυτός τη βίωσε. 
Μέσα σε μια μεγάλη οικογένεια, τραβολογούσε, 
μικρό παιδί, τη μάνα του για να του δώσει νερό.  
Κι αυτή του έδωσε μαζί και τα χρώματα και τα θέ-
ματα, ένα ηφαίστειο από πνευματικές ανησυχίες.  
Όλα αυτά, λοιπόν, στάξαν βαθιά μέσα στην ψυχή 

Ο Γιάννης Μητράκας στο Γυμνάσιο Φερών 
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…το να έχετε ένα σημείο αναφοράς σημαίνει τα πάντα!
Συνέντευξη με το Γιάννη Μητράκα
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μου και δημιουργήσαν μια άλλη διάσταση και προ-
χωρήσαν κι ωριμάσανε κι ανεβήκανε ψηλά. Όλα 
αυτά τα στοιχεία υπήρξαν η αρχή. Στη συνέχεια, 
βέβαια, τα συμπλήρωσε και η μάθηση, τα ατελεί-
ωτα γιατί των καθηγητών.

Στρατής: Τα παιδιά της ηλικίας μας γνωρί-
ζουμε ελάχιστα πράγματα σχετικά με την τέχνη 
και την παλαιότερη και τη σύγχρονη. Γιατί να 
συμβαίνει αυτό; Πώς θα μπορούσαμε να παρα-
κινηθούμε για να μάθουμε περισσότερα;

Μητράκας: Αυτό είναι το παράπονό μου εδώ 
και πολλά χρόνια. Στην αρχαία Ελλάδα διδάσκα-
νε επιστήμη και τέχνη. Δυστυχώς στο νεότερο 
ελληνικό κράτος -και λυπάμαι πάρα πολύ που το 
λέω- δε διδάσκεται η τέχνη. Κι όμως η κύρια αιτία 
της εθνικής μας υπερηφάνειας  στο εξωτερικό εί-
ναι ο Παρθενώνας. Ωστόσο, ο Παρθενώνας ήταν 
η κορωνίδα. Μα για να φτάσουμε στην κορωνί-
δα χρειάστηκε μια πολύχρονη και συστηματική 
εξάσκηση και εργασία. Δεύτερον: έχουμε τον αρ-
χαίο ελληνικό πολιτισμό, το βυζαντινό πολιτισμό, 
τον τωρινό. Μάρτυς μου ο Θεός, ένας πολιτικός 
αγνοεί τα πάντα. Κι αυτό συμβαίνει όχι μόνο σ’ 
αυτόν αλλά και στους επιστήμονες και σ’ όλον τον 
κόσμο. Ακόμα κι εγώ, παρόλη τη διατριβή μου μια 
ζωή ολόκληρη μέσα στην τέχνη, ξέρω ότι γνωρί-
ζω ελάχιστα πράγματα, αυτά που με ενδιαφέρανε 
κι έπρεπε να ασχοληθώ συστηματικά μαζί τους 
για να έχω ζωγραφικό αποτέλεσμα. Το καλλιτε-
χνικό δημιούργημα, ασφαλώς, δεν έρχεται ουρα-
νοκατέβατο. Απαιτείται πάρα πολλή μελέτη και 
πάρα πολλή έρευνα για να μπορέσει  ένα έργο να 
ευσταθεί και εικαστικά και θεματικά και σχεδια-
στικά, απ’ όλες τις πλευρές.

Στρατής: Τελειώνοντας τη συνέντευξη, τι 
θα ευχόσασταν για τον εαυτό σας αλλά και για 
τους νέους ανθρώπους;

Μητράκας: Εύχομαι στους νέους να αγαπή-
σουν το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούν 
και να αφοσιωθούν σ’ αυτό. Να μη μένουν μόνο σ’ 
αυτά που λέει το βιβλίο αλλά να ερευνούν συνε-
χώς.  Δεν μπορεί οι ξένοι να έρχονται, να παίρ-
νουν στοιχεία του ελληνικού μας πολιτισμού και 
να γίνονται μεγάλοι και τρανοί και εμείς  να τα 
έχουμε, να κυλούν στις φλέβες μας και πάλι να 
μην παίρνουμε είδηση.

Εύχομαι σε σας να πετύχετε και μάλιστα πάρα 
πολύ. Πιστεύω ότι τα παιδιά της περιφέρειας εί-

ναι πιο αγνά με πιο φρέσκο και καθαρό μυαλό γι’ 
αυτό και μπορούν να προχωρήσουν πολύ δυνατό-
τερα απ’ ότι τα παιδιά των πόλεων. Είναι στο χέρι 
σας και στη θέλησή σας να κάνετε άπειρα πράγ-
ματα. Αρκεί να μην ξεχνάτε το ρητό που σας είπα: 
«αγάπα το κελί σου, τρώγε το ψωμί σου και διά-
βαζε πολύ». Αυτό έκανα πάντα κι εγώ. Δούλευα, 
πρόσθετα στην τέχνη μου, πάντα είχα την αξίωση 
το επόμενό μου έργο να έχει κάτι  περισσότερο 
από το προηγούμενο -έστω και μία γραμμή, πέντε 
πινελιές. Όταν, όμως, είναι χιλιάδες τα έργα, εί-
ναι χιλιάδες και οι πινελιές και φτάνουμε έτσι σε 
ένα πολύ υψηλό επίπεδο.

Μην ξεχνάτε ότι τώρα έχετε ανάγκη την πόλη.  
Αυτή σας δίνει τα πάντα, τροφή, υγεία, εκπαίδευ-
ση. Κάποια στιγμή φτάνετε πολύ ψηλά και τότε 
δεν  έχετε εσείς ανάγκη την πόλη αλλά η πόλη θα 
έχει  την ανάγκη σας. Και τότε πρέπει να προσφέ-
ρετε εσείς. Μπορείτε να το κάνετε; Είστε απόλυ-
τα επιτυχημένοι.

Σας ευχαριστώ. 
- Κι εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για 

όσα μας είπατε.

(ολόκληρο το κείμενο της συνέντευξης μπο-
ρείτε να το βρείτε δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα 
του σχολείου μας)
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Στο Γυμνάσιό μας, τη φετινή σχολική χρονιά οι μαθητές του Α3 κάνα-
με μία δειγματοληπτική έρευνα, στα πλαίσια της Διαθεματικής εργασίας 
στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας με την καθηγήτριά μας, κ. Κιτσάτη 
Μαρία, για να διερευνήσουμε τις διατροφικές συνήθειες των εφήβων αλλά 
και τη στάση  των γονέων απέναντι στη διατροφή των παιδιών τους. Οι 
ερωτήσεις σχηματίστηκαν από τους μαθητές και μοιράστηκαν σε μαθητές 
του σχολείου αλλά και στις μητέρες τους, που απάντησαν ανώνυμα στις 
ερωτήσεις. Η έρευνα έγινε σε ένα δείγμα πενήντα μαθητών και πενήντα μη-
τέρων. Στη συνέχεια επεξεργαστήκαμε τα αποτελέσματα της έρευνας και 
καταγράψαμε τα συμπεράσματά μας. Ευχαριστούμε τους μαθητές του Β2,  
που με τη βοήθεια της καθηγήτριάς τους στο μάθημα της Πληροφορικής 
κ. Γκισταβίδου Κωνσταντίνας, απέδωσαν με ραβδογράμματα και κυκλικά 
διαγράμματα αποτελέσματα της έρευνας. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας, οι περισ-
σότεροι μαθητές του σχολείου (88 %) πιστεύουν ότι οι έφηβοι σήμερα δεν 
τρώνε σωστά. Και αυτό αποδεικνύεται από την απάντησή τους ότι οι πιο 
πολλοί τρώνε όποτε πεινάνε. Το ενθαρρυντικό βέβαια είναι ότι το 74 % 
των μαθητών τρώει  το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας, το πρωινό, και 
μάλιστα  το 56 % τρώει καθημερινά πρωινό στο σπίτι. Το 82 % των ερω-
τηθέντων εφήβων δε φέρνουν για κολατσιό κάτι υγιεινό  από το σπίτι, αλλά 
αγοράζουν από το κυλικείο του σχολείου.  Οι περισσότεροι τρώνε κρέας  1 
- 2 φορές την εβδομάδα. Το  54 % τρώει ψάρι σπάνια,  ενώ  το 40 %  τρώει 
ψάρι 1 - 2 φορές την εβδομάδα. Οι περισσότεροι τρώνε όσπρια 1 - 2 φορές 
την εβδομάδα. Μπορεί οι πιο πολλοί μαθητές να τρώνε λαχανικά μόνο μία 
με δύο φορές την εβδομάδα, αλλά τουλάχιστον τρώνε φρούτα καθημερινά. 
Δυστυχώς όμως καταναλώνουν και πολλά γλυκά και θα προτιμούσαν να 
φάνε μία σοκολάτα παρά  ένα μήλο. Δεν τρώνε πολύ ψωμί και οι περισσότε-
ροι πίνουν γάλα καθημερινά. Πίνουν επίσης και αναψυκτικά που περιέχουν 
«κόλα» ή εμφιαλωμένα με χυμούς φρούτων και λιγότερο φρέσκους χυμούς 
φρούτων. Το γεγονός ότι δε δοκιμάζουν αλκοολούχα ποτά είναι καλό, όπως 
επίσης κι ότι δεν καπνίζουν. Οι μισοί περίπου τρώνε σπάνια γαριδάκια και 
τσιπς, ενώ οι άλλοι μισοί  1 – 2 φορές την εβδομάδα. Οι περισσότεροι επί-
σης (74 %) προτιμούν το σπιτικό από το έτοιμο και γρήγορο φαγητό, παρό-
λο που το  48 % των μαθητών του σχολείου μας τρώνε έτοιμο φαγητό σε 
φαστ φουντ 1 – 2 φορές την εβδομάδα. Το 36 % βέβαια τρώει σπάνια έτοιμο 
και γρήγορο φαγητό.

Όσον αφορά τη στάση των γονέων απέναντι στη διατροφή των παιδιών 
τους, το 96 % των μητέρων απάντησε ότι οι σημερινοί έφηβοι δεν τρέφο-
νται σωστά, παρόλο που οι ίδιες προσέχουν τη διατροφή των παιδιών τους. 
Η πλειοψηφία θεωρεί ότι τα παιδιά πρέπει να τρώνε τέσσερα με πέντε γεύ-
ματα την ημέρα. Ενώ οι περισσότερες μητέρες μαγειρεύουν καθημερινά, το 
44 % ετοιμάζει πρωινό στα παιδιά καθημερινά. Το 44 % δε δίνει κολατσιό 
για το σχολείο  και μόνο το 20 % δίνει καθημερινά  στα παιδιά κάτι από 
το σπίτι. Οι περισσότερες μαγειρεύουν τουλάχιστον μία με δύο φορές την 
εβδομάδα κρέας. Οι πιο πολλές επίσης μαγειρεύουν ψάρι, όσπρια και λαδε-
ρά  1 – 2 φορές την εβδομάδα, ενώ ένα 26 % δε μαγειρεύει καθόλου ψάρι!  
Το 44 %  των μαμάδων δίνουν στα παιδιά τους να φάνε φρούτα μία με δύο 
φορές, ενώ το 34 % καθημερινά. Η πλειοψηφία μαγειρεύει τηγανητά 1 – 2 
φορές την εβδομάδα, αλλά τουλάχιστον συνοδεύουν το φαγητό με σαλάτα.  
Αφήνουν τα παιδιά τους να τρώνε γλυκά αρκετές φορές, αλλά τουλάχιστον 
τα φτιάχνουν οι ίδιες στο σπίτι. Οι περισσότερες δίνουν στα παιδιά τους να 
πιουν γάλα καθημερινά, προτιμούν τους φυσικούς χυμούς από τα αναψυκτι-
κά και τα φρέσκα από τα κατεψυγμένα προϊόντα. Το 70 % επιτρέπει στα 
παιδιά να τρώνε σνακς και σε φαστ φουντ 1 – 2 φορές την εβδομάδα και δεν 
παίρνει έτοιμο φαγητό στο σπίτι.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Α3

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕ-
ΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ 

ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

Ναι Όχι
6 44

Ναι Όχι
37 13

Πιστεύεις ότι οι έφηβοι τρέφονται σωστά;

Τρως πρωινό;

Πόσες φορές την εβδοµάδα  δίνετε ή επιτρέπετε  στα παιδιά σας να φάνε τηγανητά,  γλυκά,  

γάλα,  σνακς  ή  φαστ- φουντ;  
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Καθηµερινά 1-2 φορές/εβδοµάδα 3-4 φορές/εβδοµάδα

Κρέας 3 20 26

Ψάρι 1 32 4

Όσπρια - Λαδερά 1 41 7

Φρούτα 17 22 9

Καθηµερινά 1-2 φορές/εβδοµάδα 3-4 φορές/εβδοµάδα

Τηγανητά 1 40 5

Γλυκά 13 16 19

Γάλα 36 2 9

Σνακς 7 35 4

Φαστ φουντ 4 35 1

Ναι Όχι
6 44
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Πόσες φορές την εβδοµάδα τρώνε τα παιδιά σας κρέας,  ψάρι, όσπρια και λαδερά  
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Κάθε µέρα 1-2 φορές/εβδοµάδα 3-4 φορές /εβδοµάδα

28 6 3

Τυρόπιτα, τοστ ή κάτι άλλο Κάτι που φέρνω από το σπίτι Τίποτε

41 4 5

Τι τρως για κολατσιό στο σχολείο;

Τρως πρωινό;

Πόσο συχνά τρως πρωινό στο σπίτι;

Πιστεύεις ότι οι έφηβοι τρέφονται σωστά;

Ναι  12%Όχι 88%

Τρως πρωινό;

Ναι 
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Όχι
26%

Πόσο συχνά τρως πρωινό στο σπίτι;

56%
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26%
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Σπάνια

Τι τρως κολατσιό στο σχολείο;

82%
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10%

Τυρόπιτα, τοστ ή κάτι άλλο

Κάτι που φέρνω από το σπίτι
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26%
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Όσπρια - Λαδερά 1 41 7 1
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Τηγανητά 1 40 5 4

Γλυκά 13 16 19 2

Γάλα 36 2 9 3

Σνακς 7 35 4 4

Φαστ φουντ 4 35 1 10
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1 24 7 18
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Πόσο συχνά τρως γαριδάκια,τσιπς κτλ.;
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Ζαπάρτα Μαρία, Γκαντανίδου Αθανασία, Γεροντίδης Ιωάννης, Καραμπεάζης Δήμος, Βαλάση Χριστίνα, Γιαλαματζή Σταυ-
ρούλα-Ειρήνη, Γκίκα Αλεξία, Δουλγκέρης Θανάσης, Κακάκης Γιώργος, Γρεκούση Βασιλική, Καδόγλου Αντώνης, Γαλέ-
ντζας Θανάσης, Κακαλής Αντώνης, Γιαξίδης Θανάσης, Αρχοντάκης Ιωάννης.

Μελέτης Λουκάς, Χαλήλογλου Χουσεΐν, Κεραμάρης Χρήστος, Μπακιρτζής Σωτήρης, Κυριαζίδης Γιώργος, Κονδύλης Γιώρ-
γος, Λαΐνας Κωνσταντίνος, Κιαντζίδης Ματθαίος, Μπιριντζής Θανάσης, Ντεμερτζή Ογλού Χακάν, Κοράνης Γιώργος, 
Μπακόλα Στέλλα, Μιχαλεντζάκη Μαρία, Μακρή Ειρήνη, Μανούση Μαριάνθη, Κοντογιαννίδου Κατερίνα, Μαυρομάτη Κα-
τερίνα, Κεραμάρη Φανή, Ντεμερτζή Ογλού Φατμέ, Λαΐνα Ασημένια.

Χατζηιωαννίδης Στρατής, Τσοκαναρίδης Χαράλαμπος, Παπαδόπουλος Ιωάννης, Παπάζογλου Δημήτρης, Σπυριδόπουλος 
Κωνσταντίνος, Φτίκα Νεκταρία, Παπαδοπούλου Στεφανία, Ούστογου-Λίτσκα Ξανθή, Τσαρδίδου Άννα, Στρατούδη Δή-
μητρα, Παπαδοπούλου Μαρία, Τσολακίδου Θεοδώρα, Ρεκαλίδου Παρασκευή, Τσικουράκης Καρυοφύλλης, Ξανθόπουλος 
Θανάσης, Τσιουμάνης Δημήτρης, Πουλιέζος Χρυσοβαλάντης-Σαράντης, Σερέτης Βασίλης.

Γ1

Γ2

Γ3
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Στις 2 Φεβρουαρίου 2010 το σχολείο μας είχε την εξαιρετική 
τιμή να φιλοξενήσει τον π. Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών 
κ. Λιγομενίδη Πάνο, που βρέθηκε στις Φέρες προσκεκλημένος 
του Λαϊκού Πανεπιστημίου του Δήμου.

Ο κ. Λιγομενίδης, Καθηγητής των Θετικών Eπιστημών με 
διεθνή ακτινοβολία, ανέπτυξε το θέμα « Άνθρωπος και Μη-
χανές». Με πολύ απλό και κατανοητό τρόπο μίλησε για δύ-
σκολα θέματα. Συμβούλεψε τους μαθητές μας που έγιναν και 
δικοί του μαθητές, να καλλιεργήσουν την κριτική ικανότητα 
ώστε να μπορούν να επιλέγουν μέσα από την πληθώρα των 
πληροφοριών τα απαραίτητα, για να μη γίνονται θύματα της 
υπερπληροφόρησης του διαδικτύου, που την θεωρεί ένα μέσον 
αδρανοποίησης του ανθρώπινου εγκεφάλου και κατά συνέπεια 
εύκολη λεία όσων θέλουν να τους ελέγχουν. 

Προκάλεσε συζήτηση με τα παιδιά που ανταποκρίθηκαν με 
ερωτήσεις νεανικού προβληματισμού. Εντύπωση προκάλεσε η 
αμεσότητα και η ζεστασιά του λόγου του, που κράτησε για αρ-
κετή ώρα έντονο το ενδιαφέρον των μαθητών αλλά και των 
καθηγητών. Ο δάσκαλος κέρδισε τους μαθητές του.

Παίρνοντας στο τέλος την εικόνα της Παναγίας των Θρα-
κών που του πρόσφερε ο Διευθυντής, πρόσθεσε ότι η πίστη 
είναι στοιχείο της ζωής του και ότι μαζί με τη λογική, την 
αισθητική και την ενόραση αποτελούν τις γέφυρες που μας 
συνδέουν με  το Θεό.

Καψίδης Ναθαναήλ

Ο κ. Λιγομενίδης Πάνος,
π. Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, στο Γυμνάσιο Φερών

Αποσπάσματα της συζήτησης 
του κ. Λιγομενίδη με τους μαθη-
τές παρατίθενται στη συνέχεια:

Μαρία: Αναφέρατε ότι το σύγ-
χρονο εκπαιδευτικό σύστημα στη 
χώρα μας στηρίζεται ουσιαστικά 
στην «παπαγαλία». Πιστεύετε ότι 
αυτή προωθείται σκόπιμα από την 
εξουσία ώστε να διαμορφωθούν τε-
λικά πειθήνιοι πολίτες, με κατευθυ-
νόμενη σκέψη και βούληση;  Πώς 
μπορεί τελικά ένας νέος να ξεφύγει 
απ΄αυτόν τον «ιστό αράχνης» που 
απλώνει ολόκληρη η κοινωνία,  το 
κράτος γύρω του;

Λιγομενίδης: Πολύ καλή ερώτηση.  
Αναφέρεστε στο κράτος. Έχετε ποτέ 
πλησιάσει έναν πολιτικό;  Οι περισ-
σότεροι, βέβαια, είναι μεσήλικες και 
ασχολούνται με περιορισμένα ζητή-
ματα της αρμοδιότητάς τους από την 
οπτική της γενιάς τους. Αν θέλετε 
πραγματικά να αλλάξετε τη νοοτροπία, 
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μιλήστε στους γονείς σας ή στους καθηγητές σας.  Όσο 
για την «παπαγαλία» καταλήγουμε εκεί πολλές φορές, 
γιατί έτσι επιτάσσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.  Θα 
πρέπει να διδαχθεί μια συγκεκριμένη ύλη από την τάδε 
ως την τάδε σελίδα. Έχετε δει την κατάντια των πα-
νελλαδικών εξετάσεων; Η επιτυχία εξαρτάται από την 
όσο το δυνατόν ακριβέστερη αποστήθιση συγκεκριμέ-
νων σελίδων κι αυτό γιατί έτσι είναι πιο εύκολο να αξι-
ολογηθούν τα γραπτά.  Κι αυτό συμβαίνει ακόμα και σε 
μαθήματα όπως η φυσική ή τα μαθηματικά που δίνονται 
ερωτήσεις από το βιβλίο κι όχι κρίσεως. Ποιος θα αλ-
λάξει αυτήν την κατάσταση; Εσείς.  Μάθετε να ρωτάτε 
και να ψάχνετε.  Κάποτε η επιστήμη ασχολούνταν μόνο 
με το πώς.  Τώρα ασχολείται και με το γιατί. Οι ιδέες, 
η έρευνα, αναπτύσσονται από εσάς τους ίδιους. Όταν 
μπαίνετε στο ίντερνετ, πέρα από το παιχνίδι, διαβά-
στε, ψάξτε πράγματα και πέρα από τις απαιτήσεις του 
σχολείου σας. Μόνο έτσι πλουτίζεται το μυαλό και η 
δημιουργική φαντασία.

Γιάννης: Πώς πιστεύετε ότι θα έπρεπε να είναι 
το σύστημα των εξετάσεων για την εισαγωγή στο 
Πανεπιστήμιο; Πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε 
γι’ αυτές;

Λιγομενίδης: Οι εξετάσεις στο πανεπιστήμιο είναι 
μια μαζική επιχείρηση και χρειάζεται κάποιους κανό-
νες για να μπορεί κανείς να αξιολογήσει τα γραπτά. Το 
πρόβλημα, ωστόσο, δεν είναι η διαδικασία ή τα χρήματα. 
Όλα αυτά, βέβαια είναι απαραίτητα, όμως δε συνιστούν 
ποιότητα. Η νοοτροπία φέρνει την ποιότητα. Δεν ξέρω 
τι να σας πω για τις εξετάσεις. Απο τη μία  οι πανελλα-
δικές εξετάσεις είναι άμεμπτες  και μας διασφαλίζουν 
από τη νοοτροπία ότι θα μας κλέψουν ή θα μας κοροϊ-
δέψουν, που δυστυχώς είναι τόσο διαδεδομένη σε μας 
τους Νεοέλληνες. Πρέπει, όμως, κάποτε να μάθουμε 
να μην κάνουμε εξετάσεις για τις εξετάσεις, η εξεταστι-
κή διαδικασία δεν είναι αυτοσκοπός. Πρέπει να μάθου-
με να χορεύουμε κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου 
κι όχι έχοντας το χέρι στην τσέπη του άλλου.

Θανάσης: Εσείς που διδάσκετε υπολογιστές εδώ 
και σαράντα χρόνια  και γνωρίζετε καλά τις φοβερές 
τους δυνατότητες, όπως μας είπατε, πιστεύετε ότι ο 
υπολογιστής μπορεί να ανταγωνιστεί ή να αντικατα-
στήσει τον ανθρώπινο εγκέφαλο;

Λιγομενίδης: Πολύ ωραία!  Και πού ξέρετε ότι εσείς 
δεν είστε ένας υπολογιστής ενός άλλου πολιτισμού; Αν 
ρωτήσετε τους σύγχρονους επιστήμονες για το αν οι 
μηχανές μπορούν να σκέφτονται, θα σας απαντήσουν 
ότι όχι απλά μπορούν αλλά και ότι μόνο αυτές σκέφτο-
νται. Κι αυτό βασίζεται στη θεωρία του απείρου, ότι 
αυτό που αποκαλούμε σκέψη, ενόραση, συνείδηση προ-
ήλθε από την εξέλιξη. Ίσως να μην είμαστε οι μόνοι άν-
θρωποι σ΄αυτό το σύμπαν.  Ζούμε εδώ στην επιφάνεια 
ενός μικρού πλανήτη, αλλά ενδεχομένως υπάρχουν και 
δισεκατομμύρια άλλες ζωές που ίσως να μη βασίζονται 

στον άνθρακα, όπως εμείς αλλά στο πυρίτιο και να είναι 
«τσιπάκια».

Νεκταρία: Πιστεύετε ότι οι αρχαίοι πολιτισμοί δι-
έθεταν, παρά την επικρατούσα άποψη, κάποια σπου-
δαία, άγνωστη ίσως σε μας, τεχνολογία;   Αλλιώς 
πώς δικαιολογούνται όλα αυτά τα θαυμαστά αρχαιο-
λογικά ευρήματα που ανακαλύπτουμε σήμερα;

Λιγομενίδης: Πάντοτε υπήρχε η μεταφορά γνώσης 
για την ανάπτυξη της τεχνολογίας.  Ήταν η ελπίδα μας 
να φτιάξουμε μια καλύτερη ζωή απ’ αυτήν που κληρονο-
μήσαμε.  Πρέπει, όμως, να προσέξετε ότι η γνώση μας 
κάνει καλύτερους ανθρώπους, ενώ η τεχνολογία επι-
δρά άμεσα επάνω στη ζωή μας, θετικά ή και αρνητικά. 
Όσο για την τεχνολογία του παρελθόντος, υπάρχουν 
στ’ αλήθεια ιστορίες ότι ο καταπληκτικός αρχαιοελλη-
νικός πολιτισμός οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό σε υψη-
λό επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης.   Όταν πήγα στο 
νησί του Πυθαγόρα, στη Σάμο και κοίταξα τα ελάχιστα 
που σώζονται από το έργο του φιλοσόφου, ανακάλυψα 
μέσα τους τη θεωρία της σχετικότητας, την κβαντική 
δυναμική, ναυπηγική... Η σημερινή επιστήμη δεν έχει 
προχωρήσει περισσότερο, απλά έχει γίνει πιο συγκε-
κριμένη.  Αλλά, τελικά, έχει σημασία αυτό; Θεωρούμε 
ότι τώρα είμαστε καλύτεροι άνθρωποι από τότε όχι 
μόνο γιατί έχουμε γνώση αλλά γιατί η γνώση είναι κοινό 
κτήμα όλων μας.  Κι όσο πιο κοινό κτήμα είναι – κι αυτό 
βασίζεται στην παιδεία μας – τόσο καλύτερη κοινωνία 
θα φτιάξουμε, τόσο καλύτερους άρχοντες θα διαλέξου-
με… 

Χουσεΐν: Ακούμε από διάφορους «επιστήμονες» 
στην τηλεόραση  για το έτος 2012, όπου υποτίθεται 
ότι θα συμβούν τα πάντα... Εσείς τι λέτε γι’ αυτό;

Λιγομενίδης: Δεν ακούτε επιστήμονες απλά ανθρώ-
πους που έχουν φαντασία. Κι αν σας έλεγα ότι το 2013 
είναι ακόμα πιο επικίνδυνο; Είναι νόμος της φύσης ότι η 
παρουσία μας σ’ αυτόν τον κόσμο έχει ημερομηνία λήξης, 
ότι κάποια στιγμή θα πεθάνουμε και θα δημιουργηθούν 
καινούριες μορφές ύλης, τα παιδιά μας. Η γένεση και 
η φθορά, η διαρκής ανανέωση είναι ο κανόνας. Όμως 
το θέμα του θανάτου, αν το εξετάσει κανείς βαθύτερα, 
είναι πολύ απλό. Εμένα, που λόγω ηλικίας βαδίζω προς 
τα εκεί, δε με φοβίζει ο θάνατος αλλά η ματαιότητα. 
Όσο για το 2012 αναπτύχθηκαν διάφορες θεωρίες που 
σχετίζονται με τη θέση και τις κινήσεις του ήλιου και 
των πλανητών. Ένας σύγχρονος αστρονόμος υπολόγισε 
ότι δεν ξέρουμε πού θα βρίσκονται οι πλανήτες σε πε-
ρίπου 400.000.000 χρόνια, εφόσον υπάρχει πάντα κά-
ποια δόση ανακρίβειας στην πλανητική διάταξη.  Αυτό 
σημαίνει απλά ότι τίποτα για το μέλλον δεν είναι προ-
βλέψιμο. Τίποτα στη φύση δεν είναι προκαθορισμένο, 
αλλά και σ’ αυτήν ακόμα ισχύει, σύμφωνα με τις σύγχρο-
νες θεωρίες της φυσικής, η επιλογή.

 Σας ευχαριστούμε!



Τα Παιδικά χωριά SOS είναι ένας Διεθνής Οργανισμός που έχει σκοπό να προστατεύει τα παιδιά 
που για σοβαρούς κοινωνικούς λόγους στερούνται μόνιμα τη φροντίδα των φυσικών γονιών τους. Η 
ιστορία των Παιδικών χωριών SOS ξεκινάει με το τέλος του Β’ Παγκοσμίου πολέμου. Ο Αυστριακός 
γιατρός Dr Hermann Gmeiner δημιούργησε το πρώτο Παιδικό χωριό SOS στην Αυστρία για την προ-
στασία των ορφανών του πολέμου, που μέχρι τότε έμεναν σε ιδρύματα και ορφανοτροφεία κάτω από 
άθλιες συνθήκες. Ο Gmeiner εμπνεύστηκε τις 4 βασικές αρχές της φιλοσοφίας των χωριών, δηλαδή 
μια μητέρα, τα αδέλφια, ένα σπίτι, ένα χωριό. Από τότε μέχρι σήμερα τα Παιδικά Χωριά SOS λει-
τουργούν σε 132 χώρες σε όλο τον κόσμο και καλύπτουν 450.000 παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη. 
Στην Ελλάδα ο Οργανισμός ιδρύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και το πρώτο σπίτι λειτούργησε 
το 1981. 

Το Παιδικό Χωριό SOS της Θράκης, στο Αρίστηνο του Δήμου Τραϊανούπολης, είναι το τρίτο 
χωριό που δημιουργείται στην Ελλάδα. Τα άλλα δύο λειτουργούν στη Βάρη (13 σπίτια με 70 παιδιά 
περίπου) και στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης (10 σπίτια με 50 περίπου παιδιά). Το Παιδικό Χωριό στο 
Αρίστηνο διαθέτει έξι σπίτια με δυνατότητα φιλοξενίας τουλάχιστον 40 παιδιών. Προς το παρόν λει-
τουργεί ένα σπίτι με 4 παιδιά. Επίσης ένα Συμβουλευτικό Κέντρο θα προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες 
ψυχολογικής, λογοθεραπευτικής και μαθησιακής ενίσχυσης σε παιδιά της ευρύτερης περιοχής, ενώ 
το Κέντρο Ημέρας μπορεί να εξυπηρετεί 35 παιδιά με ειδικές ανάγκες σε ημερήσια βάση. Σ’ αυτό 
λειτουργούν εργαστήρια επαγγελματικής αποκατάστασης και εκμάθησης τεχνών και περιλαμβάνει 
τμήματα μεταξοτυπίας, οικιακής οικονομίας, αγροκαλλιέργειας, κοινωνικοποίησης. Επίσης λειτουργεί 
αίθουσα ζωγραφικής και κεραμικής. Επομένως, το παιδικό χωριό SOS  στο Αρίστηνο είναι πρωτο-
ποριακό, καθώς συνδυάζει κοινωνικές παροχές κλειστής και ταυτόχρονα ανοιχτής φροντίδας και 

ΠΑΙΔΙΚΟ  ΧΩΡΙΟ  SOS  ΘΡΑΚΗΣ
Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει με φροντίδα, σεβασμό και ασφάλεια.
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προστασίας. Οι υπαίθριες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν εκκλησία, παιδική χαρά, γήπεδο, αγροκαλλι-
έργειες, κατάστημα / αποθηκευτικούς χώρους και εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού. 

Στις 6 Μαρτίου 2010,  επισκεφτήκαμε με τους μαθητές του Α3 του Γυμνασίου μας, το παιδικό 
χωριό στο Αρίστηνο, για να δώσουν τα παιδιά  το ποσό που συγκέντρωσαν  από την πώληση της χρι-
στουγεννιάτικης και πασχαλιάτικης έκδοσης της τάξης τους. Ευχαριστούμε πολύ το διευθυντή του 
Παιδικού χωριού SOS Θράκης κ. Δρεπανίδη Άκη για το χρόνο που αφιέρωσε για να μας ενημερώσει 
για τη λειτουργία του Παιδικού Χωριού και να λύσει τις απορίες μας. Ας μάθουμε περισσότερα για το 
παιδικό χωριό SOS στο Αρίστηνο από τα ίδια τα παιδιά.

Κιτσάτη Μαρία

TA ΠΑΙΔΙΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ 

 Πριν από λίγες μέρες πραγματοποιήσαμε την επίσκεψή μας στο παιδικό χωριό SOS.  Ο 
διευθυντής του χωριού μας μίλησε για το πρώτο χωριό SOS που δημιουργήθηκε από έναν 
Αυστριακό μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου για τα παιδιά που έμειναν ορφανά κατά 
τη διάρκειά του. Τώρα υπάρχουν γύρω στα 800 – 900 παιδικά χωριά σε όλο τον κόσμο. Μετά 
μας ενημέρωσε για τη μαμά SOS, τη θεία SOS και τον παιδαγωγό, οι οποίοι είναι τα βασικά 
πρόσωπα του σπιτιού. Η μητέρα SOS είναι η γυναίκα που μένει 24 ώρες το εικοσιτετράωρο με 
τα παιδιά και είναι σαν την κανονική τους μητέρα. Η θεία SOS αντικαθιστά τη μαμά όταν αυτή 
παίρνει ρεπό και τα παιδιά την ξέρουν σαν θεία. Ο παιδαγωγός είναι κοινωνικός λειτουργός ή 
ψυχολόγος που αποτελεί το αντρικό πρότυπο του σπιτιού. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία.   

Ρόιδου Ζένια

 Μου έκανε εντύπωση πως οι μητέρες αφιερώνουν τη ζωή τους για να προσέχουν και να 
βοηθούν τα παιδιά.

Παπαδόπουλος Δημήτρης

 Μου έκανε εντύπωση πως τα παιδιά μπορούν να καλέσουν στο σπίτι τους φίλους τους 
ή ακόμα και να κάνουν πάρτι! Μπορούν ακόμα να πουν στη μαμά  SOS να φύγει από το σπίτι 
2 – 3 ώρες! Εγώ πάντως δεν μπορώ να το κάνω αυτό!

Παρασχάκης Θανάσης
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 Έμαθα πολλά πράγματα που δεν ήξερα. Η καθημερινότητα των παιδιών δε διαφέρει από 
τη δική μας. Μου έκανε εντύπωση πως στο εξωτερικό, όπως στη Νορβηγία και τη Σουηδία,  
υπάρχουν και ζευγάρια SOS. Στην Ελλάδα υπάρχει η μαμά και το ρόλο του μπαμπά καλύπτει 
ο παιδαγωγός.      

                                                                                            Τσίκου Στέλλα

 Την Πέμπτη πήγαμε στο παιδικό χωριό SOS στο Αρίστηνο για να δώσουμε τα χρήματα 
που μαζέψαμε από τις εφημερίδες. Μάθαμε πως σήμερα ζουν εκεί μόνο τέσσερα παιδιά 
ηλικίας 4 - 8 χρονών. Θα έρθουν όμως κι άλλα παιδιά το καλοκαίρι και σιγά σιγά θα έρθουν 
περισσότερα.    

                                                                                     Φουτσιτζής Νίκος

 Ήξερα πως τα παιδιά ζουν στα παιδικά χωριά, γιατί οι γονείς τους για διάφορους λόγους 
δεν μπορούν να τα μεγαλώσουν. Ωστόσο τα παιδιά συνεχίζουν να έρχονται σε επαφή μαζί τους. 
Τη μεγαλύτερη προσπάθεια καταβάλλει η μητέρα SOS, η οποία συμπεριφέρεται στα παιδιά 
όπως συμπεριφέρεται μια μητέρα. Αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν η προσπάθεια όλων 
να αισθανθούν τα παιδιά άνετα και να μεγαλώσουν σε ένα περιβάλλον με αγάπη, φροντίδα, 
σεβασμό και ασφάλεια.     

                                                                             Παπαθεοδώρου Θάλεια

 Στο παιδικό χωριό SOS Θράκης στο Αρίστηνο, έχει ωραία και πολύχρωμα σπίτια. Τα 
παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο και ασχολούνται και με άλλες δραστηριότητες. Η μαμά SOS 
φροντίζει τα παιδιά, ψωνίζει, μαγειρεύει, αγοράζει ρούχα για τα παιδιά και φροντίζει να μην 



τους λείπει τίποτε. Τα παιδιά έχουν κινητά, lap top, όταν βέβαια  το  επιτρέπει η  ηλικία 
τους.   Η  δουλειά  της μαμάς δεν είναι και τόσο εύκολη,   κατά  τη   γνώμη μου,   γιατί έχει  να 
φροντίσει  5 - 6 παιδιά.

Ραμαντάν Ζεϊνέπ 

 Τα παιδιά έχουν ανάγκες και το χωριό SOS τις καλύπτει από τις δωρεές των 
ανθρώπων.       

Σιδηράς Γιώργος

 Ο διευθυντής του παιδικού χωριού μας εξήγησε τα πάντα, ήταν υπομονετικός μαζί μας 
και μας «ξενάγησε» στη ζωή των παιδιών και των μητέρων SOS. Μάθαμε πως αυτές έχουν τις 
υποχρεώσεις που έχουν όλες οι μαμάδες. Πηγαίνουν για ψώνια, μαγειρεύουν, βγάζουν βόλτα 
τα παιδιά, τα βοηθούν στο διάβασμά τους. Η μαμά SOS  συζητάει με τα παιδιά τα προβλήματά 
τους, τα συμβουλεύει και τα προστατεύει. Είναι κοντά τους κάθε στιγμή. Προσφέρει στοργή και 
αγάπη και αντιμετωπίζει τα παιδιά της με υπομονή και τρυφερότητα. Τα παιδιά έτσι νιώθουν τη 
ζεστασιά του δικού τους σπιτιού και της δικής τους οικογένειας. Το χωριό είναι το κοινωνικό 
περιβάλλον που βοηθά τα παιδιά να αναπτυχθούν με ασφάλεια και να ενταχθούν στην κοινωνία. 
Έχουν φυσικά τους φίλους τους και μπορούν να ασχολούνται με διάφορες δραστηριότητες, τον 
αθλητισμό, τις τέχνες και να παίρνουν μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις. Όταν γίνουν 16 – 18  
χρονών πηγαίνουν στις Στέγες Νέων. Η προστασία και η φροντίδα των παιδιών συνεχίζεται 
μέχρι να είναι έτοιμα να σταθούν μόνα τους στην κοινωνία, έχοντας λάβει τα εφόδια που θα 
τους επιτρέψουν να ζήσουν ανεξάρτητα  και να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις της ζωής. Καθώς 
το έργο των Παιδικών χωριών SOS Ελλάδας στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στις μικρές 
ή μεγάλες δωρεές ιδιωτών, εταιρειών και οργανισμών, όλοι μας μπορούμε να βοηθήσουμε το 
έργο του παιδικού χωριού SOS στο Αρίστηνο.                      

                                                                                 Χριστακίδη Αφροδίτη
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Στην περιβαλλοντική ομάδα του Γυμνασίου 
Φερών, τη σχολική χρονιά 2009 - 2010, συμ-
μετείχαν 27 μαθητές της Α’ Γυμνασίου και με 
τη βοήθεια της εκπαιδευτικού Μαρκίδου Φω-
τεινής ασχολήθηκαν με το θέμα: «ΙΑΜΑΤΙ-
ΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ». Οι συνα-
ντήσεις της ομάδας γίνονταν κάθε Παρασκευή 
εκτός σχολικού ωραρίου και είχαν ως σκοπό 
τα παιδιά να γνωρίσουν τις έννοιες ιαματικές 
πηγές και θερμαλισμός, να αναζητήσουν τα 
ιαματικά λουτρά της περιοχής τους, την ιστο-
ρία τους, τη χημική τους σύσταση, τις ευεργε-
τικές τους επιδράσεις αλλά και αντενδείξεις 
και να προτείνουν τρόπους για την καλύτερη 
δυνατή οικονομική - ενεργειακή  και  τουρι-
στική αξιοποίησή  τους.

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε επιμέρους ομά-
δες, όπου κάθε ομάδα πραγματευόταν ένα 
θέμα σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο και 
το παρουσίαζε στις υπόλοιπες, γεγονός που 
τους βοήθησε να εργάζονται ομαδικά και να 
εξασκούν τις επικοινωνιακές τους δεξιότη-
τες. Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμμα-
τος εξοικειώθηκαν με ερευνητικές διαδικα-

σίες, όπως αναζήτηση στο διαδίκτυο και σε 
βιβλιοθήκες, συνεντεύξεις σε κατοίκους και 
αρμόδιους φορείς. 

Πραγματοποίησαν τριήμερη εκδρομή στο 
Κ.Π.Ε. Υπάτης από όπου αποκόμισαν πολλές 
γνώσεις για τις ιαματικές πηγές, ξεναγήθη-
καν στην περιοχή, γνώρισαν την ιστορία της, 
κολύμπησαν στα ιαματικά Ψωρονέρια και τέ-
λος αποτύπωσαν στο χαρτί τις εμπειρίες και 
τα συναισθήματά τους. Αξιέπαινη  ήταν εδώ 
η δραστηριοποίηση των μαθητών ανά ομάδες, 
ώστε να βρούνε τρόπους για να μειώσουν την 
οικονομική τους συμμετοχή στις επισκέψεις 
και εκδρομές. Έτσι, εκτός του ότι οργάνωσαν 
λαχειοφόρο αγορά, πούλησαν χριστουγεννιά-
τικες κάρτες που κατασκεύασαν μόνοι τους, 
όπως και πανέμορφες βάσεις με ρεσό που 
έφτιαξαν με φλοιούς δέντρων και κουκουνά-
ρες που βρήκαν στην περιοχή, όπως και με 
χρησιμοποιημένα CD. Επισκέφτηκαν τα Ια-
ματικά Λουτρά Τραϊνουπόλεως, ξεναγήθηκαν 
στον αξιοποιημένο  χώρο των Λουτρών, είδαν 
από κοντά τα ιστορικά κτίσματα  που διασώ-
θηκαν, συγκλονίστηκαν όταν έμαθαν για το 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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πώς μαρτύρησε εκεί η Αγία Γλυκερία (και γι’ 
αυτό έγινε η πολιούχος τους).  Πριν φύγουν 
δεν παρέλειψαν να δοκιμάσουν το νερό και να 
απολαύσουν το ιαματικό μπάνιο στις μπανιέ-
ρες. Στα πλαίσια του εορτασμού της ημέρας 
υγροτόπων επισκέφτηκαν το Τουριστικό Κέ-
ντρο του Δήμου Φερών όπου ασχολήθηκαν με 

τα προβλήματα που υπάρχουν στο Δέλτα του 
Έβρου και αναζήτησαν λύσεις για την αειφό-
ρο ανάπτυξή του. Τέλος, οι επιμέρους ομάδες 
συνέθεσαν τις εργασίες τους  και  τις παρου-
σίασαν στην τελική εκδήλωση του σχολείου σε 
μορφή Power Point.

Μαρκίδου Φωτεινή
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Η Πολιτιστική Ομάδα που ασχολήθη-
κε με το θέμα: «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟ-
ΡΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» 
αποτελούνταν από δεκαέξι  μαθητές, 
δεκατρείς της Α’ τάξης και τρεις  της 
Γ’ τάξης και την  εκπαιδευτικό Φυσικής 
Αγωγής κ. Μαρκίδου Φωτεινή. Στόχοι 
τους ήταν να αναζητήσουν και να γνω-
ρίσουν τα τραγούδια και τους παραδοσι-
ακούς χορούς της περιοχής Σουφλίου 
καθώς και τα εθνογραφικά και ιστορικά 
στοιχεία που τους συνοδεύουν. Να εν-

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ



διαφερθούν για τη μουσικοχορευτική και γενικότερη πολιτιστική 
κληρονομιά του τόπου τους γενικότερα και  της περιοχής Σου-
φλίου ειδικότερα και να αντιληφθούν την αναγκαιότητα διατήρη-
σης και μετάδοσής της. Να εντάξουν τον παραδοσιακό χορό και 
τραγούδι στην καθημερινή τους ζωή, να τον καλλιεργήσουν και 
να τον μεταδώσουν από γενιά σε γενιά (βιωματικός στόχος). Να 
ανακαλύψουν και να αναδείξουν τις δεξιότητές τους, να εκφρα-
στούν και να ευχαριστηθούν χορεύοντας. Να αναπτύξουν πνεύμα 
ομαδικότητας, συνεργασίας, υπευθυνότητας, να εξασκηθούν σε 
επικοινωνιακές δεξιότητες, 

Για τη συλλογή του υλικού επισκέφτηκαν βιβλιοθήκες, διαδί-
κτυο, πήραν συνεντεύξεις από ηλικιωμένα άτομα, συνεργάστηκαν 
με χοροδιδασκάλους και πολιτιστικούς συλλόγους. Στα πλαίσια 
της αναζήτησής τους πραγματοποίησαν επίσκεψη  στο Λαογρα-
φικό Μουσείο του κ. Μπουρουλίτη, όπου ξεναγήθηκαν από την 
πρόεδρο της θρακικής εστίας Σουφλίου κ. Πιτιακούδη Πανα-
γιώτα, γνώρισαν από κοντά τις τοπικές φορεσιές του Σουφλίου, 
έμαθαν τη χρηστική αλλά και τη σημασιολογική πτυχή της καθε-
μίας, τα υλικά από τα οποία φτιάχνονταν και τις παραδόσεις που 
συχνά συνόδευαν σε κάθε περίπτωση το κάθε είδος από αυτές. 
Επίσης επισκέφτηκαν και το εθνογραφικό Μουσείο Αλεξανδρού-
πολης, όπου έμαθαν από την ιδιοκτήτρια του μουσείου κ. Γιαννα-
κίδου Αγγέλα πολλά από τα έθιμα των Σουφλιωτών. Διδάχτηκαν 
και χόρεψαν σουφλιώτικους χορούς και γνώρισαν την ιστορία και 
τα τραγούδια  που τους συνοδεύουν. Στην τελική εκδήλωση του 
σχολείου παρουσίασαν σε μορφή Power Point τις δράσεις τους, 
φωτογραφίες από τα μέρη που αποτελείται η σουφλιώτικη φο-
ρεσιά και τέλος ύστερα από μια ιστορική αναφορά για τον κάθε 
χορό, παρουσίασαν έξι σουφλιώτικους χορούς.

Μαρκίδου Φωτεινή
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Αρχοντικό Καστοριάς

Νεολιθικός οικισμός 
Δισπηλιού Καστοριάς

Στον προσομοιωτή της ΔΕΗ

Ενημέρωση μαθητών

Στο Magic Park
Στο εκπαιδευτικό κέντρο 

της ΔΕΗ

Μακέτα εργοστασίου ΔΕΗ

Εργοστάσιο ΔΕΗ
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Το πρωί της 25ης Απριλίου του 2010 οι μαθητές της Γ’ τάξης του σχολείου μας ανα-
χώρησαν από τις Φέρες για να πραγματοποιήσουν την πολυπόθητη τριήμερη εκπαιδευτι-
κή εκδρομή με προορισμό διάφορες πανέμορφες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, με σκοπό 
να γνωρίσουν νέους τόπους, ανθρώπους αλλά και να αποτιμήσουν πολύτιμες γνώσεις.

Πρώτος σταθμός της χαρούμενης συντροφιάς ήταν η Βεργίνα. Εκεί οι μαθητές είχαν 
την τιμή να ξεναγηθούν στην τούμπα της Βεργίνας που κρύβει μέσα της τον τάφο του πε-
ρίφημου Μακεδόνα βασιλιά Φίλιππου Β΄ και του εγγονού του και υιού του Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου, Αλέξανδρου Δ΄. Έπειτα, ακολούθησε ένα πολύωρο ταξίδι μέχρι οι ταξιδιώτες 
να φτάσουν στην Καστοριά, όπου επισκέφτηκαν τον περίφημο λίμνιο οικισμό «Δισπηλιό». 
Τα αρχοντικά της πόλης προκάλεσαν μεγάλη εντύπωση στους μαθητές, οι οποίοι μετά 
από μια μικρή βόλτα στην πόλη, διασκέδασαν σε μια ταβέρνα με ζωντανή μουσική.

Την επόμενη, πρωί πρωί  οι μαθητές  επισκέφτηκαν το εργοστάσιο παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας στην Πτολεμαΐδα, όπου  ξεναγήθηκαν στους χώρους της ΔΕΗ. Έπει-
τα το πρόγραμμα περιείχε επίσκεψη στο χωριό Νυμφαίο και πληροφόρηση σχετικά με τη 
δράση της οργάνωσης ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ στην περιοχή. Το απόγευμα βρήκε τους ταξιδιώτες 
στην Έδεσσα, όπου θαύμασαν τους πασίγνωστους καταρράκτες της πόλης. Αργά το από-
γευμα οι μαθητές έφτασαν στη Θεσσαλονίκη, ενώ λίγο αργότερα διασκέδασαν στο Magic 
Park, δοκιμάζοντας δεκάδες παιχνίδια.

Την 3η ημέρα της εκδρομής οι μαθητές επισκέφθηκαν το κέντρο τεχνολογίας NOESIS, 
παρακολούθησαν ταινία στο πλανητάριο και μαγεύτηκαν  πραγματικά από την εμπειρία 
του προσομοιωτή. Έπειτα οι ταξιδιώτες επισκέφθηκαν το εμπορικό κέντρο COSMOS 
ενώ λίγο αργότερα αναχώρησαν για τις Σέρρες όπου ξεναγήθηκαν στο σπήλαιο Αλι-
στράτης  και εντυπωσιάστηκαν από τους υπέροχους σχηματισμούς που δημιούργησαν 
οι σταλακτίτες και οι σταλαγμίτες. Ύστερα οι ταξιδιώτες αναχώρησαν με προορισμό την 
όμορφη πόλη μας, όπου και έφτασαν αργά το βράδυ.

Μετά το πέρας της εκδρομής γενική ήταν η πεποίθηση ότι η εκδρομή αυτή υπήρξε 
μια ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική εμπειρία τόσο για τους μαθητές όσο και για τους 
καθηγητές.

Ζαπάρτα Μαρία, Γ1

Εκδρομή Γ΄ τάξης
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Σήμερα, η τηλεόραση έχει γίνει απαραίτητη σε 
όλους μας. Τη χρησιμοποιούμε ως μέσο επικοινω-
νίας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Ακόμη περισ-
σότερο χρησιμοποιείται από εμάς, τους εφήβους, 
που την προτιμούμε συγκριτικά με τον αθλητισμό, 
τη διασκέδαση με τους φίλους και φυσικά το διά-
βασμα. Είναι αλήθεια πως εμείς χρησιμοποιούμε 
την τηλεόραση ως μέσο διασκέδασης παρά πλη-
ροφόρησης.  Θα ήταν όμως χρήσιμο αν αρχίζαμε 
να παρακολουθούμε ειδήσεις ή άλλα ενημερωτικά 
προγράμματα, τα οποία θα ξεκαθάριζαν στο μυαλό 
μας τι συμβαίνει στη χώρα μας. Θα αποκτούσαμε 
μια πιο ολοκληρωμένη άποψη και θα μπορούσαμε 
να πάρουμε μέρος σε συζητήσεις, εκφράζοντας 
τη γνώμη μας.

Ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί πολλούς ενή-
λικες είναι το πώς επηρεάζει η τηλεόραση τη 
ζωή μας. Οι περισσότεροι έχουμε γίνει παθητικοί 
αποδέκτες των όσων βλέπουμε σ’ αυτήν και την 
αφήνουμε να «εισβάλλει» στη ζωή μας καθημερι-
νά. Μπορεί για κάποιους από εμάς αυτό να είναι 
ευχάριστο, δεν είναι όμως και σωστό. Τα πράγμα-
τα στον κόσμο της τηλεόρασης δεν είναι σχεδόν 

ποτέ όπως φαίνονται. Αν της επιτρέψουμε να δι-
αμορφώσει τη γνώμη μας, σύμφωνα με ό,τι εκεί-
νη προβάλλει, τότε έχουμε χάσει το χαρακτήρα 
μας.

Πόσες φορές, αλήθεια, έχουμε αποφασίσει να 
δούμε την αγαπημένη μας σειρά αντί να βγούμε 
έξω με τους φίλους μας; Ή πόσες φορές έχουμε 
ξενυχτήσει μπροστά στην έγχρωμη οθόνη για να 
μη χάσουμε ούτε λεπτό από την εκπομπή που πα-
ρακολουθούμε; Σίγουρα πολλές. Αυτό είναι που 
μας κάνει το μεγαλύτερο κακό απ’ όλα. Αφήνου-
με την τηλεόραση να μας εγκλωβίζει, χάνοντας 
πολύτιμο χρόνο από την καθημερινότητά μας. 
Κι αυτό έχει κάνει κάποιους συνομηλίκους μας 
αδρανείς ή αποκομμένους από τον έξω κόσμο. Ας 
προσπαθήσουμε επομένως να μειώσουμε το χρό-
νο που περνάμε μπροστά στην τηλεόραση και ας 
ασχοληθούμε με πράγματα εξίσου διασκεδαστικά.

Κάποιες φορές, βέβαια, ένα διάλειμμα μπρο-
στά στη μικρή οθόνη μας χρειάζεται. Τότε είναι 
συνήθως που επεμβαίνουν οι γονείς, λέγοντάς 
μας πως τεμπελιάζουμε και πως δεν έχουμε άλλα 
ενδιαφέροντα. Επίσης, δεν είναι απαραίτητο να 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ … ΜΕΤΡΟ



μας καθορίζουν το τι θα βλέπουμε με 
απαγορεύσεις. Οι γονείς χρειάζεται να 
μας καθοδηγούν, ώστε να γίνουμε πιο 
επιλεκτικοί και ας δουν τηλεόραση μαζί 
μας, αν είναι ανάγκη.  Το καλύτερο, λοι-
πόν, θα ήταν να παρακολουθούμε τηλε-

όραση, χωρίς όμως να την αφήνουμε να 
καθορίζει τον τρόπο ζωής μας. Άλλω-
στε, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι, «μέ-
τρον άριστον». 

Ζουμπανιώτη Ειρήνη, B1
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Στις μέρες μας, πολ-
λές φορές οι σχέσεις 
των γονιών με τα παι-
διά τους που βρίσκονται 
στην εφηβική ηλικία εί-

ναι δύσκολες. Οι σχέσεις 
μεταξύ τους εξελίσσονται 

άσχημα, καθώς οι έφηβοι πα-
ραπονιούνται ότι οι γονείς τους 

δεν καταλαβαίνουν τις ανάγκες τους. 
Τα παιδιά, λόγω των ορμονικών αλλαγών που 
τους συμβαίνουν στο μεταβατικό στάδιο της 
εφηβείας, των ανησυχιών και των προτεραι-
οτήτων τους, έρχονται σε σύγκρουση με τις 
αντιλήψεις των γονιών τους και αντιδρούν για 
το αν και πώς θα πρέπει να τους βοηθάνε. 
Αλλά είναι υπεύθυνοι και οι γονείς που βλέ-
πουν τη συμπεριφορά των παιδιών τους  να 
αλλάζει και πολλές φορές δε γνωρίζουν και 
δεν είναι προετοιμασμένοι ώστε να καταλά-
βουν και να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες 
που αυτά περνούν. Τα παιδιά έτσι έρχονται σε 
αντιπαράθεση με τους γονείς τους λόγω της 
έλλειψης επικοινωνίας αλλά και της κούρασης 
που δημιουργείται από το υπερφορτωμένο 
πρόγραμμα δραστηριοτήτων και των δύο. Συ-
νεπώς, όλες αυτές οι δυσκολίες δημιουργούν 
ένα αρνητικό οικογενειακό περιβάλλον.

Φυσικά, δεν υπάρχει μία μαγική λύση που 
μπορεί να αλλάξει τα πάντα, αλλά υπάρχουν 
κάποιοι τρόποι που μπορούν να καλλιεργή-
σουν το σεβασμό και την εμπιστοσύνη ανά-
μεσά τους. Και οι δύο πλευρές μπορούν να 
αλλάξουν και να κτίσουν καλύτερες και πιο 
καρποφόρες σχέσεις. Οι γονείς που αγαπούν 
τα παιδιά τους, δηλαδή όλοι οι γονείς, μπο-
ρούν να καταλάβουν τι βιώνουν καθημερινά 
τα παιδιά τους. Το μόνο πράγμα που πρέπει 
να κάνουν είναι να ακούνε προσεκτικά τι τους 
λένε και φυσικά να προσφέρουν λίγο χρόνο 
και ενέργεια για να καταλάβουν πώς πρέπει 
να τους συμπεριφέρονται, βάζοντας κάποια 

όρια όταν χρειάζεται. Μερικές βασικές αρχές 
όπως αυτές και πολλές άλλες μπορεί να οδη-
γήσουν σε μια καλύτερη επικοινωνία με τους 
εφήβους, γεγονός που μπορεί να αλλάξει πολ-
λά στη συμπεριφορά τους. 

Γι΄ αυτό, αγαπημένοι μου γονείς, δεν 
πρέπει να ξεχνάτε κάποιες βασικές αρχές. 
Όπως όλοι έχετε συνειδητοποιήσει, μεγα-
λώνουμε πολύ γρήγορα. Έτσι, θα πρέπει να 
προσπαθείτε να μας συμπεριφέρεστε όπως 
ταιριάζει στην ηλικία μας και όχι  σαν να εί-
μαστε μικρότεροι ή μεγαλύτεροι. Το να ζητάτε 
«συγνώμη» απ’ το ίδιο σας το παιδί δεν είναι 
κακό, αντίθετα έτσι μας δίνετε το παράδειγμα 
να κάνουμε κι εμείς σε ανάλογη περίπτωση 
το ίδιο. Επίσης, ένα βασικό πράγμα που δεν 
πρέπει να κάνετε είναι να μας δίνετε επιπό-
λαιες υποσχέσεις. Εάν δεν τις κρατάτε νιώ-
θουμε περιφρονημένοι. Μην πέφτετε ποτέ σε 
αντιφάσεις. Μ’ αυτόν τον τρόπο χάνουμε την 
πίστη μας σ’ εσάς. Δεν πρέπει να μας προστα-
τεύετε πάντα από τις συνέπειες των πράξεών 
μας, γιατί πρέπει να πάθουμε για να μάθουμε. 
Αυτό που απεχθανόμαστε είναι να μας κάνετε 
παρατηρήσεις μπροστά στον κόσμο. Kαλύτερα 
να μας μιλάτε ήρεμα σε μια στιγμή που είμαστε 
μόνοι μας. Βλέπετε λοιπόν ότι μεγαλώνουμε 
και συνεχώς αλλάζουμε. Πρέπει να συνηθίσε-
τε τη νέα πραγματικότητα της πορείας προς 
την ανεξαρτητοποίησή μας. Και να θυμάστε 
ότι, ακόμη κι  όταν ενηλικιωθούμε και στηρι-

χτούμε στις δικές μας δυνάμεις, δε 
θα πάψουμε να σας αγαπάμε.

Παπαθεοδώρου Θάλεια, Α3

ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Μ α ς 
έ γ ρ α ψ α ν . . .Κύριε Διευθυντά,

Σας απευθύνω τα θερμά και ειλικρινή προ-

σωπικά συγχαρητήρια μαζί με τις ευχές για τη 

συνέχιση των προσπαθειών σας με το ζήλο και 

την ευσυνειδησία, που σας διακρίνει, για την 

προκοπή των μαθητών σας αλλά και της περι-

οχής γενικότερα.
Να είστε σίγουρος καθώς και οι συνεργάτες 

σας ότι το έργο σας εκτιμάται από την κοινω-

νία στις πραγματικές του διαστάσεις, έστω κι 

αν εσείς από λόγους σεμνότητας αποφεύγετε 

να το προβάλλετε αρκετά.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Αντώνιος Κεμαλάκης

Αγαπητέ Ναθαναήλ,

Σ’ ευχαριστώ πολύ για την αποστολή των περιοδικών του Γυμνασίου σας, τα οποία κα-θρεφτίζουν την αξιοθαύμαστη προσπάθεια, πρώτα τη δική σου και έπειτα των συνεργα-τών σου, καθηγητών και μαθητών. Ειλικρινά ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για μένα. Ξύπνη-σαν μέσα μου οι ευχάριστες στιγμές που έζη-σα μαζί σας ως εκπαιδευτικός στα δύσκολα εκείνα χρόνια (1965-70) που υπηρέτησα στο Λύκειο Φερών. Σας συγχαίρω όλους και εύ-χομαι με τη βοήθεια του Θεού να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο τις δραστηριότητές σας.

Με αγάπη,
Η καθηγήτριά σουΚ. Παπαφωτίου – Σιώκατα Μαρία

Αγαπητέ κύριε Διευθυντά,

Θερμές ευχαριστίες και συγχαρητήρια για την εκ-δήλωση, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία σας και στην οποία είχα την τιμή να παραβρεθώ. Η ευκαι-ρία που μας δώσατε να βρεθούμε μεταξύ μας παλαιοί απόφοιτοι του Γυμνασίου Φερών ήταν μοναδική και τα αισθήματα που ανακίνησε αυτή η συνάντηση δύ-σκολα περιγράφονται. Προσωπικά τα ίδια αισθήματα νοσταλγίας και συγκίνησης ένιωσα ξεφυλλίζοντας και την πρόσφατη έκδοση του «ΒΗΡΩΝΥΜΟΥ» με το αφιέρωμα στα 65χρόνια του Γυμνασίου Φερών. Πρό-κειται για ένα εξαιρετικά επιμελημένο τεύχος, που μαρτυρεί φροντίδα για τον τόπο και αποκαλύπτει την ευαισθησία για τη διάσωση της μνήμης, που διαθέ-τουν όσοι επιμελήθηκαν την παρούσα έκδοση και όλοι όσοι συμμετέχετε στην αξιέπαινη αυτή προσπάθεια.
Εύχομαι λοιπόν, να είστε όλοι καλά και να συνεχί-σετε με τον ίδιο απαράμιλλο ζήλο την ανιδιοτελή προ-σφορά στον τόπο μας.

Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Γιώργος Αλεξανδρής



42     Βηρώνυμο

Πριν από μερικούς μήνες, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψής μου στο Γυμνάσιο Φερών, μου 
παρουσιάσατε μερικές από τις εξαιρετικές συνθετικές εργασίες των μαθητών του σχολείου 
σας και τις πολύ ενδιαφέρουσες εκδόσεις που περιλαμβάνουν αυτές οι εργασίες.

Τότε σας είχα ζητήσει μερικά αντίτυπα με σκοπό να τα παρουσιάσω και να τα προσφέρω 
σε συναδέλφους σχολικούς συμβούλους από χώρες της Ε.Ε. που θα συμμετείχαν μαζί μου σε 
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα (Study Visit Bilbao Spain 9-13/3/09).

Με αυτήν την επιστολή μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προθυμία σας να με εφο-
διάσετε με τα αντίτυπα και να σας ενημερώσω ότι το υλικό αυτό παρουσιάστηκε από εμένα και 
προσφέρθηκε, ως δώρο, σε σχολικούς συμβούλους από δεκατέσσερις χώρες της Ε. Ε. Μου 
ζητήθηκαν πολλές πρόσθετες πληροφορίες για τον τόπο μας και τους μαθητές της περιοχής 
του Γυμνασίου Φερών, ενώ το υλικό απέσπασε πολύ θετικά σχόλια από τους συναδέλφους. 

Κάποιοι από τους μετέχοντες βρήκαν πρωτοποριακή την ιδέα της καταγραφής της τοπικής 
κουζίνας από μαθητές και σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν ανάλογες δράσεις στην περιοχή 
τους. Το ενδιαφέρον που έδειξαν και τα σχόλιά τους με έκαναν να αισθανθώ υπερήφανος για 
τον τόπο μας και τη γενιά που ακολουθεί, η οποία άρχισε να δείχνει την ποιότητά της μέσα 
από τέτοιες εργασίες.

Τελειώνοντας και αφού σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά, ως έμπρακτη ανταπόδοση, 
σας στέλνω μερικές από τις φωτογραφίες από τη συνάντηση εκείνης της ημέρας που προ-
σέφερα στους συναδέλφους το υλικό αυτό.  Το ενδιαφέρον τους φαίνεται αποτυπωμένο στις 
φωτογραφίες.

Τέλος, θα ήθελα να σας δηλώσω ότι με μεγάλη χαρά θα προσπαθήσω να συμβάλω, όταν μου 
ζητηθεί, σε κάθε νέα δραστηριότητα που σχεδιάζετε στο Σχολείο σας.

Με τιμή
Χρήστος Γκοτζαρίδης
Σχ. Σύμβουλος ΠΕ4

Αγαπητέ κύριε Διευθυντά



 

 

 

Η Ασφάλισή σας, είναι  
Προσωπική µας Υπόθεση. 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

ΠΟΪΡΑΖΙ∆ΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 
Ασφαλιστικός 
Πράκτορας 

Τηλέφωνο: 2555024044 
Φαξ: 2555024672 
Κινητό: 6977079963 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: 
alexpo1@otenet.gr 
Ιστοσελίδα: 
http://www.poirazidou.gr 

∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 4 
ΦΕΡΕΣ ΕΒΡΟΥ 
ΤΚ : 68500 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1 ΑΝΩΝΥΜΟΣ
 (Παρά τη σημαντική του προσφορά δεν επιθυμεί αναφορά του ονόματός του)

2 ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΕΡΩΝ

2555350070
2555088137-8

3 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΕΡΩΝ 2555022269

4 Eφημερίδα    «Η ΒΗΡΑ» 2103216532

5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ( ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 2106452883

6 ΒΗΡΑ TOURS 2555023316
7 ΓΙΟΦΤΣΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2109355567
8 ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΜΠΕΡΙΔΗ 2555023704

Θερμές ευχαριστίες στη Νομαρχία Έβρου, που δια του αρμοδίου Αντινομάρχη, μας συμπα-
ραστάθηκε τόσο στη συντήρηση του διδακτηρίου όσο και στην έκδοση του ΒΗΡΩΝΥΜΟΥ, καθώς 
και στο Δήμο Φερών που είναι πάντα κοντά μας.
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