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Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το καλοκαιρινό μας αντάμωμα που πραγματοποιήθηκε την
Τρίτη 14 Αυγούστου 2012 σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Χομορίτες , φίλοι αλλά και
επισκέπτες από τα γύρω χωριά γέμισαν την πανέμορφη πλατεία του χωριού και τους γύρω
δρόμους.             Η εκδήλωση άρχισε με το καλωσόρισμα και τον χαιρετισμό της Εφόρου
Δημοσίων Σχέσεων του Συλλόγου και διευθύντριας του Πολιτιστικού Κέντρο Χόμορης
καθηγήτριας κας Αννας Ζαμπάρας Κατσαρού, τον χαιρετισμό του εκπροσώπου του Δήμου
Ναυπακτίας, συγχωριανού μας κου Χρήστου Εγγλέζου και τον θερμό χαιρετισμό του
εκπρόσωπου της ομογένειας και αντιπροέδρου του Συλλόγου μας κου Παναγιώτη Σκιαδά.
 
 
 
Στην συνέχεια τον λόγο έλαβε ο πρόεδρος του Συλλόγου μας κος Μπάμπης Χαντζής, ο
οποίος αφού ευχαρίστησε του παρευρισκόμενους για την παρουσία τους στην εκδήλωση,
αναφέρθηκε εν τάχη στα πεπραγμένα του Συλλόγου μας για την διετία που διανύουμε και
έκανε έκκληση στους Χομορίτες να έρθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι στη γενική
συνέλευση του Συλλόγου η οποία πρόκειται να γίνει στις αρχές του νέου έτους για την
ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
 
 
 
 
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης ο Σύλλογος απένειμε τον τίτλο του «Επίτιμου Προέδρου
του Συλλόγου Απανταχου Χομοριτών» στον κο Βασίλη Δρόσο για την μακρόχρονη
εθελοντική προσφορά του στα εκκλησιαστικά του χωριού μας καθώς επίσης απένειμε και
τον τίτλο του «Ευεργέτη» στους Ανδρέα Δρόσο, Δημήτρη Ι. Ζαμπάρα, Παναγιώτη Σκιαδά,
Τρύφωνα Σκιαδά και Χρήστο Εγγλέζο για την μακροχρόνια οικονομική προσφορά τους προς
τον σύλλογο και το χωριό μας.
 
 
 
 
Εκπληκτικό γλέντι με πολύ κέφι και χορό που κράτησε και πάλι μέχρι το πρωί.
Αξιοπρόσεκτη για μία ακόμη φορά η μεγάλη συμμετοχή της νεολαίας στην εκδήλωση.
 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης 
πατέρας Νικόλαος Ρήγας, ο εκπρόσωπος του Δήμου Ναυπακτίας, δημοτικός σύμβουλος κος
Χρήστος Εγγλέζος, ο τοπικός Πρόεδρος της Χόμορης κος Περικλής Ζιαμπάρας και ο
πρόεδρος της Χορωδίας Ναυπάκτου κος Γεώργιος Βαρελάς.
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Το Δ.Σ. του συλλόγου μας ευχαριστεί θερμά όλους τους συγχωριανούς και φίλους για τις
οικονομικές προσφορές τους.
 
 
 
 
Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης έκλεισε με τον χαιρετισμό του πατέρα Νικόλαου Ρήγα, την
ευλογία του και την προσευχή όλων πριν το δείπνο.
 
 
 
Συνέχισε η βραδιά με καλό φαγητό και πολύ διασκέδαση μέχρι πρωίας.
 
 
 
Eυχόμαστε να είμαστε όλοι καλά και να ανταμώσουμε ξανά και του χρόνου χαρούμενα και
ευτυχισμένα, κάτω από το μαγευτικό αυγουστιάτικο φεγγάρι, που κάθε χρόνο τέτοια
περίπου εποχή προβάλλει και ομορφαίνει την κορυφαία εκδήλωση του Συλλόγου μας.
 
 
Απο το Δ.Σ.
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