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Χαρμόσυνο το γεγονός της επανέκδοσης της εφημεριδούλας του Συλλόγου μας “Η φωνή
της Χόμορης”. Το σταμάτημα της έκδοσης και της κυκλοφορίας της για κάμποσο χρονικό
διάστημα δημιούργησε ένα μεγάλο κενό στην επικοινωνία και πληροφοριοδότηση όλων των
μελών και συνδρομητών του Συλλόγου μας. Η διακοπή αυτή όμως έγινε περισσότερο
αισθητή σε εμάς τους Χομορίτες που ζούμε για πολλά χρόνια τώρα στην ξενιτειά.

  

Για εμάς τους ξενιτεμένους Χομορίτες που ζούμε συνεχώς με την οδυσσειακή νοσταλγία
του γυρισμού “και καπνόν αποθρώσκοντα νοήσαι ης γαίης θανέειν ιμείρεται Οδύσσεια.
A.58”, δηλ. “και κείνος λαχταρώντας και μονάχα καπνό απ’ τον τόπο του να ιδεί ν’
ανηφορίζει, ανέλπιδος ποθεί τον θάνατο”.

  

Το καθετί που γράφεται και σχετίζεται με τον τόπο της γεννήσεώς μας λαβαίνει μια
ιδιαίτερη αισθητική και συναισθηματική διάσταση, όσο απλό και τετριμμένο να φαίνεται
αυτό. 

      

  

“Στου σπιτιού μου την αυλή
το πιο κοινότερο χορτάρι
γίνεται ομορφότερο
του Μαγιού λουλούδι”
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έγραψε σ’ ένα ποίημά του ο συμπατριώτης μας ποιητής Γεώργιος Αθάνας (Νόβας).

  

Και πράγματι το κάθε τι που γράφεται για το χωριό μας ή έχει σχέση με τις παιδικές
αναμνήσεις του χωριού μας, όσο κοινές και απλές να φαίνονται, η θύμησή τους δημιουργεί
έντονα αισθήματα διαχρονικότητας. Μια φωτογραφία του χιονισμένου χωριού μας, της
εκκλησίας μας με το καμπαναριό της, η αγγελία του γάμου ενός παιδιού συγχωριανού μας, η
είδηση της αποφοίτησης ενός νέου μας από ένα πανεπιστήμιο, ακόμη και η δυσάρεστη
είδηση του θανάτου ενός συγχωριανού μας, όλα αυτά παίρνουν ιδιαίτερο μεταφυσικό νόημα
στη ζωή μας και γίνονται αφορμή υπερηφάνειας, στοχασμού, ομόνοιας και αγάπης μεταξύ
μας.

  

Εύχομαι η έκδοση και κυκλοφορία της εφημερίδας του Συλλόγου μας να συνεχιστεί
απρόσκοπτα, γιατί η συνέχισή της απαιτεί πολύ δουλειά και μεγάλη συναίνεση και
συνεργασία όλων των μελών του Συλλόγου: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους όλων
των ξενιτεμένων χωριανών μας το δάσκαλό μας Αντώνη Δρόσo που είχε την ευγενή
έμπνευση ν’ αρχίσει τη δημοσίευση της εφημερίδας μας και να εργαστεί για κάμποσα
χρόνια αφιλοκερδώς για την διάδοσή της. Ένα μεγάλο επίσης ευχαριστώ προς τον πρόεδρό
μας Μπάμπη Χαντζή και τους συνεργάτες του Τάκη Εγγλέζο και Φιλιώ Αθανασίου – Δρόσου
που είχαν την καλοσύνη και την ευγενή θέληση ν’ αναλάβουν την ευθύνη της συνέχισης της
κυκλοφορίας της.

  

Οι σκοποί τους οποίους πρέπει να εξυπηρετεί ο Σύλλογος και η εφημερίδα του είναι
ευγενής και οι υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρουν τα μέλη του για την πρόοδό του
πρέπει να γίνονται με πνεύμα αφιλαυτίας , ανιδιοτέλειας, συναίνεσης, συνεργασίας,
αγάπης και ομόνοιας.

  

Ας μην αφήσουμε τα θέματα που αφορούν τον Σύλλογο να μας διχάζουν. Ο διχασμός και ο
ατομικισμός δυστυχώς υπήρξαν ανέκαθεν η αδυναμία του χαρακτήρα των Ελλήνων. Μια
γρήγορη αναδρομή στην αρχαία και νεώτερη ιστορία μας μαρτυρεί περίτρανα πως ο
διχασμός και η ασυμφωνία οδηγούν πάντοτε προς την καταστροφή.

  

Ο διχασμός Βενιζελικών και Βασιλικών είχε ως αποτέλεσμα την Μικρασιατική καταστροφή
το 1922. Ο διχασμός μετά την Γερμανική κατοχή είχε ως αποτέλεσμα τον εμφύλιο πόλεμο
με τα τραγικά του αποτελέσματα. Το κοινό καλό θυσιάστηκε στο βωμό της διεκδίκησης της
εξουσίας. Ο διχασμός της δεκαετίας του70 ανάμεσα σε Μακαριακούς και αντιμακαριακούς
είχε ως αποτέλεσμα το πραξικόπημα στην Κύπρο το 1974 και την εθνική τραγωδία της

 2 / 3



Η ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Συντάχθηκε απο τον/την Παναγιώτης Ν. Σκιαδάς
Δευτέρα, 09 Ιούλιος 2012 10:32 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 09 Ιούλιος 2012 17:01

κατοχής της Κύπρου. Σήμερα η πατρίδα μας κινδυνεύει να καταστραφεί και να μείνει
ακυβέρνητη λόγω διχασμού μεταξύ μνημονιακών και αντιμνημονιακών. Εμείς οι Χομορίτες
ας μείνουμε πιστοί και αδίχαστοι στο Σύλλογό μας.

  

Οι Σύλλογοι ευδοκιμούν όταν όλοι εργάζονται συλλογικά και ο καθένας αφιερώνει
από τον χρόνο του, τα ταλέντα του και τις γνώσεις του. Ας βάλουμε την εργασία
πάνω από τον εαυτό μας!

  

Παναγιώτης Ν. Σκιαδάς
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