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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 - 2012

  

  

Συγχωριανοί, Φίλοι και Μέλη του Συλλόγου,

  

Πριν  ξεκινήσω  τον  Απολογισμό  της  2ετίας  2011-12  θέλω  να  ευχαριστήσω  τους 
συνεργάτες  μου  στο  Δ.Σ.  που  όλοι  βοήθησαν ώστε  να  πραγματοποιηθούν  αυτά  που  θα
 ακούσετε.

  

Η  πρώτη  απόφαση  που  πήρε  το  απερχόμενο  Δ.Σ.  αφορούσε  τις  τακτικές 
συνεδριάσεις  οι  οποίες  γίνονταν  σε  προκαθορισμένη  μέρα,  τόπο  και  χρόνο  και  πάντα 
“ανοικτές” για  κάθε μέλος  ή  φίλο  του  Συλλόγου  που  θα  ήθελε  να  τις  παρακολουθήσει 
και  καλόπιστα  να  θέσει  ιδέες  -  προτάσεις  για  την  ευόδωση  των  σκοπών  του 
Συλλόγου.      

  

  

Το  απερχόμενο  Διοικητικό  Συμβούλιο  έχει  τη  χαρά  να  σας  παρουσιάσει  την δράση του
στην διετή θητεία του.

  

    
    -  Οργάνωσε       την  κοπή  της       πίτας  και  τις       δυο  αυτές  χρονιές  και  έδωσε την
 ευκαιρία  σε  μέλη,      συγχωριανούς και φίλους  να      ανταμώσουν  και  να κουβεντιάσουν
σε ένα όμορφο και      πολιτισμένο περιβάλλον του CRYSTAL CITY ΗΟΤΕl.   
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    -  Στις       εκδηλώσεις  αυτές  τιμήσαμε  και  αναδείξαμε  τις       προσφορές  όσων     
βοήθησαν  το  Σύλλογο.   

  

    
    -  Ανακατασκευάσαμε την Ιστοσελίδα του Συλλόγου www . homori . com  και δώσαμε
την ευκαιρία σε όλους να      ενημερώνονται άμεσα για τα τεκταινόμενα στον Σύλλογο και
στο χωριό μας.
 

  

    
    -  Επανασχεδιάσαμε και επαναλειτουργήσαμε σε      συνεργασία με την διευθύντρια
εφημερίδας κας Φιλιώ Αθανασίου Δρόσου την «Η      ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΧΟΜΟΡΗΣ» μί α εφημε
ρίδα  όργανο του Συλλόγου
Απανταχού      Χομοριτών. Αν είναι αλήθεια ότι όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, τότε  
   είμαστε σε καλό δρόμο και θα προσπαθήσουμε για τα καλύτερα. Θέλω να      ευχαριστήσω
τους χορηγούς της εφημερίδας κο Χρήστο Εγγλέζο και κο Δημήτρη      Ι.Ζαμπάρα.
 

  

    
    -  Αρχές Μαρτίου      2011 ξεκινήσαμε την επισκευή του εσωτερικού χώρου του Π.ΚΕ.ΧΟ.

Τον Απρίλιο      του 2011 ξεκινήσαμε και τις εργασίες στον προαύλιο χώρο του
Π.ΚΕ.ΧΟ. Σε      συνεργασία με τους χορηγούς μας  κκ      Παναγιώτη Σκιαδά και
Τρύφωνα Σκιαδά κατασκευάσαμε και αναπλάσαμε εξ αρχής      τον εξωτερικό και εσωτερικό
χώρο του Πολιτιστικού μας κέντρου. Τα έργα θα      συνεχιστούν και προβλέπεται να
τελειώσουν στο τέλος της Άνοιξης του 2013.      Το Πνευματικό Κέντρο Χόμορης θεωρείτε
ήδη σαν ένα στολίδι της ορεινής      Ναυπακτίας.   
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    -  Φροντίσαμε για την καθαριότητα και ασφάλεια των      συγχωριανών στο χωριό μας
κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Με έξοδα του      Συλλόγου έγινε η συντήρηση και το βάψιμο
των σιδερένιων κάγκελων, καρεκλών      και τραπεζιών στην κεντρική πλατεία του χωριού
μας. Επίσης έγινε και      μερική ανάπλαση των γηπέδων ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Τ
οποθετήσαμε      δοκάρια και δίχτυα στο γήπεδο και τακτοποιήσαμε τους χώρους της
παιδικής      χαράς. Με τη βοήθεια του δήμου Ναυπακτίας και του συγχωριανού μας     
δημοτικού συμβούλου κου Χρήστου Εγγλέζου έγινε διαμόρφωση της κοίτης στο      ποτάμι
στις καλοκαιρινές περιόδους.
 

  

    
    -  Τακτοποιήσαμε το πρόβλημα με τους διάφορους      λογαριασμούς του συλλόγου μας
και αποκαταστήσαμε την δυσλειτουργία (θέμα      νομιμότητας) που υπήρχε με την εφορία
και τη Νομαρχία.   

  

    
    -  Οργανώσαμε τα       Ανταμώματα  Χομοριτών 2011      και 2012,  τα  αποτελέσματα 
των  οποίων  είναι       γνωστά  σε  όλους       και  δε  νομίζουμε  ότι χρειάζεται      
περαιτέρω  αναφορά.   

  

    
    -  Υπήρξε      αρμονική συνεργασία μεταξύ του Τοπικού Προέδρου του χωριού μας κου
Περικλή      Ζιαμπάρα και του Δ.Σ. του Συλλόγου μας.   

  

  

Τελειώνοντας θεωρούμε τον Διοικητικό Απολογισμό της διετίας που πέρασε θετικό.  Σε
αυτές τις δύσκολες εποχές ας μην είμαστε μακριά από το σύλλογο, όλοι μαζί να
αγωνιστούμε για ένα καλύτερο αύριο του τόπου μας.
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Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο νέο Δ.Σ. που θα προκύψει από τις σημερινές εκλογές, ώστε
οπλισμένο με δύναμη, κουράγιο, προσπάθεια και όρεξη για δουλειά, να καταφέρει να
πραγματοποιήσει ότι καλύτερο μπορεί για
το χωριό μας.

  

  

Ευχόμαστε να έχουμε όλοι μας μια «καλή χρονιά με υγεία, χαρά και δημιουργία».

  

  

Για το Δ.Σ.

  

Μπάμπης Χαντζής

  

  

  

  

  

ADMINISTRATIVE REPORT 2011 – 2012
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Villagers, friends and members of the Association,

  

Before starting the 2011-12 Report of the 2 years I want to thank my colleagues on the
Board,who  all helped to realization what you will hear.

  

The first decision made by the Board involved regular meetings which took place at a
predetermined day, place and time and always "open" to every member of the Association or
friend who would like to attend and in good faith to put ideas - proposals for the realization of
the objectives of the Association. 

  

The Board of Directors is pleased to present to you the action of the two-year term.

  

  

• Organised the cutting of the cake bothyears and provided an opportunity for members,
villagers and friends to meet and chat in a beautiful and civilized environment CRYSTAL CITY
HOTEL.

  

  

•At these events we honored and brought forward those offers that helped the Association.

  

  

• Reconstructed the Association’s  website www.homori.com and gave the opportunity for
everyone to be informed immediately about the happenings in the Association and in our
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village.

  

  

• redesigned and reopened in collaboration with the newspaper director Mrs. Filio Athanasiou
–Drosou "THE VOICE OF CHOMORIS" a newspaper of the Association Worldwide Chomoriton.
If it is true that all is judged from the result, then we are on track and will try for the best. I want
to thank the sponsors of the newspaper and Mr. Christos Egglezos Mr. Dimitris I.Zamparas.

  

  

• Early March 2011 the repair of the interior of P.KE.CHO began. In April 2011 we started work
in the forecourt of P.KE.CHO. In collaboration with our sponsors Messrs. Panagiotis Skiadas
and Tryfonas Skiadas we constructed and renovatesd the exterior and interior of our cultural
center. The projects will continue and is expected to finish at the end of Spring 2013. The
Cultural Center Chomoris already feel like a jewel of Nafpaktia.

  

  

• cared for the cleanliness and safety of villagers in our village during the summer. At The
expense of the Association became the maintenance and painting of the iron railings, chairs
and tables in the central square of our village. Also, there was a partial restoration of football
fields and basketball courts. Placed beams and nets on the court and tidied up the playground
area. With the help of the municipality of Nafpaktia and our fellow Councilor Mr. Christos
Egglezos the bed of the river war reformed in the summer time.

  

  

• Resolved the problem with various accounts of our association and restore function (on
legality) that existed with the IRS and the Prefecture.
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• organized  the reunion Chomoriton 2011 and 2012, the results of which are known to
everyone and we do not think that further reference is needed.

  

  

• There was good cooperation between the Local Chairman of our village and Mr. Pericles
Ziamparas Board of our Association.

  

  

Finally we consider the Report of the Board two years was positive. In these difficult times we're
not far from the Association together we can fight for a better future of our country. Good luck to
the new board resulting from the current elections, so armed with strength, courage, effort and
eager to work, to be able to do the very best for our village.

  

  

Wish we all have a "good year full of health, joy and creation."

  

  

For the Board

  Babis Chantzis
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