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Εγινε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και η Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας την
Κυριακή 22-01-2012 στο Crystal City Hotel στην Αθήνα.

  

Η εκδήλωση σε πείσμα των καιρών … έγινε με  μεγάλη επιτυχία, αφού είχε ικανοποιητική
προσέλευση μελών και φίλων του συλλόγου μας.

  

Στην αρχή της εκδήλωσης καλωσόρισαν τους προσκεκλημένους ο πρόεδρος του Συλλόγου
μας κος Μπάμπης Χαντζής και η υπεύθυνη του πολιτιστικού μας στο Δ.Σ. και του
Πολιτιστικού Κέντρου Χόμορης κα Αννα Ζαμπάρα.

  

Στη συνέχεια έγινε η κοπή της πίτας από το μέλος του Δ.Σ. κα Αννα Ζαμπάρα μαζί με το
τιμώμενο πρόσωπο της εκδήλωσης κο 
Βασίλη Σ. Δρόσο
.

  

Πάνω απ’ όλα οι Χομορίτες  είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε από κοντά μιλώντας για το
χωριό μας και δείχνοντας με την παρουσία μας το ενδιαφέρον μας γι’ αυτό. Το ραντεβού
ανανεώθηκε για του χρόνου.

       Παρευρέθηκαν και χαιρέτισαν την εκδήλωση ο δημοτικός σύμβουλος Ναυπακτίας κος Χ
ρήστος Εγγλέζος
και ο πρόεδρος του χωριού μας κος 
Περικλής Ζαμπάρας
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. Και στους δύο ευχόμαστε  «καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο που έχουν αναλάβει
για τη φροντίδα και την πρόοδο της Ναυπακτίας και του χωριού μας.  

  

Το φλουρί της πίτας «έπεσε» στον πρόεδρο του συλλόγου κο Μπάμπη Χαντζή.

  

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα τον Διοικητικό και
Οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ. , την ομόφωνη υπερψήφιση των θεμάτων σχετικά με τους
κανονισμούς λειτουργίας των επιτροπών του Συλλόγου μας,  της πρότασης σχετικά με την
ψήφο  των συγχωριανών  που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό, της τοποθέτησης της κας
Αννας Ζαμπάρας, ως προέδρου του πνευματικού κέντρου Χόμορης, την τοποθέτηση της κας
Φιλιώς Ανδρέα Δρόσου ως διευθύντριας της εφημερίδας του συλλόγου και της απονομής
του τίτλου του «ευεργέτη» σε συγχωριανούς.

  

Τιμώμενο πρόσωπο της ημέρας ο κος Βασίλης Σ. Δρόσος.

  

Θα ακολουθήσουν βίντεο και φωτογραφίες από την εκδήλωση.

  

Από το Δ.Σ.
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