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Δύο άνθρωποι, που αγάπησαν πάρα πολύ τη Χόμορη και τους Χομορίτες.
Βοήθησαν τους συγχωριανούς, μ'όλες τους τις δυνάμεις και μερικές φορές περισσότερο
από αυτές.  

Αξιοποίησαν, όλη τους την κοινωνική,  επαγγελματική και επιστημονική τους δυνατότητα,
για την επαγγελματική  αποκατάσταση πολλών νέων της Χόμορης.

  

Ο Γιάννης Ζαμπάρας αγάπησε και βοήθησε τους αγρότες και λόγω της ιδιότητός του ως
γεωπόνος ,ενίσχυσε την αγροτική οικονομία. Πέραν των σπουδών
του ως γεωπόνος παρακολούθησε και απεφοίτησε  από την Πάντειο Σχολή. Μιλούσε τη
Γαλλική γλώσσα και μερικώς την Αγγλική  ως αυτοδίδακτος.
Έλαβε μέρος στον ελληνο-ιταλικό πόλεμο.

  

Συνεργάστηκε με ανθρώπους του πνεύματος και της εξουσίας. Ενίσχυσε και πλαισίωσε 
τους ελληνο-αμερικανούς δωρητές στο να ολοκληρώσουν την οικονομική  προσφορά τους
σε έργα οδοποιίας και πολιτιστικής ανάπτυξης. Δημιούργησε  το σύλλογο «Αδελφότητα
Χομορητών η Αγία Παρασκευή», το έτος 1975.
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Ο Γιάννης Ζαμπάρας ήταν ο  άνθρωπος που όλα τα χρόνια της ζωής του προσέφερε τα
μέγιστα με τις  γνώσεις και το ήθος του στην πολιτιστική ζωή του τόπου μας.
Γεννήθηκε στη Χόμορη το 1915 και απεβίωσε στην Αθήνα το 1991.
Γονείς του ο Δημήτριος Ζαμπάρας και η Άννα Δρόσου Ζαμπάρα.

  

Παντρεύτηκε  την Αντωνία Πατούχα, το γένος Κοτίνη και απέκτησε δύο παιδιά, την 
φιλόλογο καθηγήτρια  Άννα Ζαμπάρα Κατσαρού και
τον οδοντίατρο 
Δημήτρη  Ζαμπάρα.

  

Πηγή:www.chomori.gr

  

  

Χριστίνα & Δημήτρης 25-05-2012 20:43

  

Θεία Πούπα, θα θέλαμε να ήσουν ακόμα μαζί μας και να σε βρίσκαμε το καλοκαίρι ξανά
στην αυλή σου. Σε αγαπάμε πολύ.  Χριστίνα και Δημήτρης Παπαχρηστου (Ζαμπαρα) 

  

Μπάμπης Χαντζής 27-05-2012 09:37

    Αστείρευτη η αγάπη της για τη Χόμορη και τους Χομορίτες, Ευγενείς και φιλόξενος
άνθρωπος, καθαρός και μεστός o λόγος, αξέχαστες οι ατάκες της. Προσωπικά την θεωρώ
ως την πιο συγκροτημένη προσωπικότητα των τελευταίων δεκαετιών. Θα είναι για πάντα
μαζί μας, την αγαπάμε!           

Μένια Μαλεγιαννάκη 31-05-2012 10:03

  Λίγα λόγια, για την αξιαγάπητη δέσποινα της Χόμορης Αντωνία Ζαμπάρα.
 Η κ. Πούπα, μας αφήνει την ανάμνηση και το παράδειγμα της έμπρακτης καλοσύνης, της
σοβαρότητας, της φιλοξενίας (ιδιαίτερα για όποιον διαισθανόταν ότι είχε ανάγκη).
 Οι συμβουλές της και η ατελείωτη στοργή προς την οικογένειά της και όλους εμάς,
αποτελούν διέξοδο στη λύπη μας.
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 Αξέχαστη κ. Πούπα μας.
Μένια Μαλεγιαννάκη
Φιλόλογος καθηγήτρια  

    Nontas Patouhas 31-05-2012 15:13        My most sincere condolences to Poupa's family,
Annoula And Taki.     I will miss Poupa's smile
and conversation at her home in Homori.
The visits to Homori will not be the same witout her there.    May God rest her soul. May her
memory be eternal (Αιωνία η μνήμη της).
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