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Με  πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Αυγούστου 2013 το 
καλοκαιρινό 
«Χομορίτικο Αντάμωμα 2013»
στον χώρο του Πολιτιστικού  Κέντρου Χόμορης!  

Η  συντονισμένη προσπάθεια της οργανωτικής επιτροπής του Συλλόγου Απανταχού 
Χομοριτών, αλλά και πολλών εθελοντών, κατάφερε να παρουσιάσει μια εξαιρετική 
εκδήλωση, με Live και DJ μουσική και πολύ νόστιμα τοπικά εδέσματα.

  

Χομορίτες, φίλοι της Χόμορης και του Συλλόγου απόλαυσαν  μία πανέμορφη Αυγουστιάτικη
καλοκαιρινή βραδιά.

  

Τα  περίπου 360 άτομα που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση παρουσίασαν ένα 
καταπληκτικό θέαμα, χορεύοντας σε μεγάλους κύκλους, που κάλυψαν σχεδόν όλη την 
επιφάνεια του Πολιτιστικού Κέντρου Χόμορης.

  

Ένα  μεγάλο στοίχημα για τον Πολιτιστικό Σύλλογο της  Χόμορης κερδήθηκε.  Το «Χομορίτ
ικο Αντάμωμα»,
που έχει γίνει πλέον θεσμός, πέτυχε και ο  χώρος του Πολιτιστικού μας Κέντρου είναι
πλέον ο φυσικός του τόπος.

  

Ευχαριστούμε όλους εσάς, τα μέλη και τους αγνούς φίλους  του Συλλόγου μας που μας
εμπιστεύεστε και μας στηρίζεται οικονομικά και ηθικά  με την συνδρομή σας και τον καλό
σας λόγο.
 Ευχαριστούμε  πολύ του μεγάλους χορηγούς του Συλλόγου μας κκ Δημήτρη Ι. Ζαμπάρα,
Χρήστο  Εγγλέζο Πάνο
και 
Τρύφωνα Σκιαδά
που εδώ και τρία χρόνια, παρόλη την  οικονομική κρίση που περνάει η χώρα μας, συνεχίζουν
να μας στηρίζουν οικονομικά  και να βοηθούν τον Σύλλογό μας να κατακτά τους στόχους
του.
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Στην  αρχή της εκδήλωσης ο πρόεδρος του συλλόγου μας κος Μπάμπης  Χαντζής και ο
δημοτικός σύμβουλος  του Δήμου Ναυπακτίας κος 
Χρήστος Εγγλέζος
αφού χαιρέτισαν και  ευχαρίστησαν όλους για την συμμετοχή τους, τίμησαν τους
συγχωριανούς μας κο Επαμεινώνδα (Peter) Πατούχα και κο Δημήτρη (Τζίμη) Θεοφάνη,
μόνιμοι  κάτοικοι Αμερικής, για την μεγάλη τους συμβολή στην προβολή και ανάπτυξη του 
Συλλόγου και του χωριού μας.

  

Οι διήμερες εκδηλώσεις  έφεραν πιο κοντά τους απανταχού Χομορίτες,  ζωντανεύοντας
την ιστορία και την παράδοσή μας και προβάλλοντας τη σημασία  τους, ιδιαίτερα για τις
επερχόμενες γενιές.

  

Ευχόμαστε «και του χρόνου»

  

Το Διοικητικό Συμβούλιο
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