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Έτος 15ο, Αριθ. Φύλλου 41, Νοέμβριος 2022, Ετήσια Έκδοση Δίγλωσσης Έντυπης και Ηλεκτρονικής Εφημερίδας του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Χομοριτών Ναυπακτίας. Διανέμεται Δωρεάν στα Μέλη και τους Φίλους. 

Με επιτυχία η λαικό-δημοτική βραδιά «ΑΝΤΑΜΩΜΑ 2022» που διοργάνωσε  
ο Σύλλογός μας. 
Μετά από δύο χρόνια πανδημίας και παρόλες τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν πριν και μετά την εκδήλωση, με μεγάλη προσέλευση και επιτυχία 
διοργανώθηκε η εκδήλωση του συλλόγου “Αντάμωμα Απανταχού Χομοριτών Ναυπακτίας 2022” που έγινε το Σάββατο 13 Αυγούστου το βράδυ στον πανέμορφο 
χώρο του Λυμπέρειου Πολιτιστικού Κέντρου Χόμορης. 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και διασκέδασαν μαζί μας η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ηλιούπολης κα Χριστίνα Σερέτη, o πρόεδρος των 
Αρχιτεκτόνων Ναυπάκτου και πολιτευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. Βασίλης Μπαρμπαγιάννης, ο Τοπικός Πρόεδρος των Δ.Δ. Αγίου Δημητρίου κ. Γιάννης Κοτσιώτας, 
ο Τοπικός Πρόεδρος των Δ.Δ. Καστανιάς κ. Κωνσταντίνος Μανώλης, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστανιάς κ. Γιάννης Βέλιος, μέλη του Συλλόγου 
που τον συνόδευαν, τα μέλη της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ναυπακτίας (Ο.ΣΥ.Ν.) κα Αντωνοπούλου Λαμπρινή και κα Βασιλική Λόη, ο Πρόεδρος του Εξωραϊστικού 
– Τουριστικού Συλλόγου Πλατάνου κος. Δημήτρης Ροντήρης, ο Τοπικός Πρόεδρος Χόμορης κος Περικλής Ζιαμπάρας και ο εκπρόσωπος της Εκκλησιαστικής 
Επιτροπής κος Θανάσης Χαντζής. Την εκδήλωση χαιρέτησαν με μήνυμά τους ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ανανέωση και Δημιουργία για τη Ναυπακτία» 
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιώργος Γούλας και ο πρόεδρος της Ο.ΣΥ.Ν. κος Θεόδωρος Παπαδόπουλος. 
Ευχαριστούμε όλα τα  μέλη και φίλους του Συλλόγου και του χωριού μας για την μαζική τους συμμετοχή, ιδιαίτερα δε ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν και 
συνετέλεσαν στην τεράστια επιτυχία της εκδήλωσης. Η συμμετοχή της νεολαίας ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας και τους ευχαριστούμε πολύ. 
Στην αρχή της εκδήλωσης ο πρόεδρος του Συλλόγου κος Μπάμπης Χαντζής καλωσόρισε όλους τους παρευρισκόμενους και αμέσως μετά έγινε η απονομή της 
τιμητικής πλακέτας στον πρόεδρο των Αρχιτεκτόνων Ναυπάκτου κο Βασίλη Μπαρμπαγιάννη για της πολύτιμες και αφιλοκερδείς υπηρεσίες του προς τον Σύλλογο 
και το χωριό μας και ακολούθησαν οι απονομές τιμής ένεκεν στους Επίτιμους Προέδρους κκ. Παναγιώτη Ν. Σκιαδά και Χρήστο Κ. Εγγλέζο  για την πολύχρονη 
προσφορά τους προς τον Σύλλογο και το χωριό μας. 
Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου μας κος Παναγιώτης Σκιαδάς, ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου κος Επαμεινώνδας Πατούχας, ο 

ταμίας υπεύθυνος για τα μέλη Αμερικής/Καναδά κος Τρύ-
φωνας Σκιαδάς, και ο πρόεδρος του χωριού μας κος Περι-
κλής Ζιαμπάρας. Ευχάριστη νότα η παρουσία του φίλου 
Ποιητή-Λογοτέχνη κ. Γιώργου Βαρελά που απήγγειλε ένα 
από τα τελευταία ποιήματά του ειδικά αφιερωμένο στους ξε-
νιτεμένους Χομορίτες. 
O πρόεδρος Μπάμπης Χαντζής και ο Γ. Γραμματέας Κώ-
στας Η. Εγγλέζος έκαναν μια σύντομη παρουσίαση του 
πλούσιου και πολύ επιτυχημένου έργου του Συλλόγου που 
έγινε τα τελευταία δύο χρόνια και έδωσαν το στίγμα για τα 
έργα που πρόκειται να γίνουν στο αμέσως επόμενο διά-
στημα. Επίσης ευχαρίστησαν τους χορηγούς των δώρων 
που κληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το κατά-
στημα Κατσιγιάννης Ρολόγια-Κοσμήματα στη Ναύπακτο 
και προσωπικά τον κ. Παύλο Κατσιγιάννη, το κατάστημα 
ρούχων ROBOLA women's wear στην Αθήνα της κας Άν-
νας Ρόμπολα, τον σύζυγό της γιατρό κ.Βασίλη Κων. Θεο-
φάνη, τον κ. Γιάννη Αντωνόπουλο (Ανεμοδαρμένο Διά-
σελο), το ξενοδοχείο Niki Hotel στη Ναύπακτο και προσω-
πικά τον κο. Ν.Τσαρπαλιά, την ElectroNet Ναυπάκτου και 
προσωπικά τον κ. Δημήτρη Μαλέλη και το μεζεδοπωλείο 
του Παναγιώτη Κοτρώτσου «ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΥΜΑ» στο Γρί-
μποβο Ναύπακτου. 

Ακολούθησε μουσική βραδιά με πλούσιο λαϊκό-δημοτικό ζωντανό πρόγραμμα, με κέφι, χορό και πολύ τραγούδι που διήρκεσε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες .Από 
το Δ.Σ. 

The traditional village gathering "ANTAMOMA 2022" organized by our Association  
was a success. 
After two years of the pandemic, with great success  and attendance, the event of the association "Antamoma Of Homorites of Nafpaktia 2022" was organized  in 
the evening of Saturday, August 13 at the beautiful yard of the Lymberio Cultural Center of Homori despite the difficult weather conditions that prevailed before 
and after the event. 
The event was attended by the Deputy Mayor of Social Policy of the Municipality of Ilioupoli Mrs. Christina Sereti, the President of the Architects of Nafpaktos and 
politician of Aitoloakarnania Mr. Vassilis Barbagiannis, the Local President of the Municipality of Agios Demetriou Mr. Giannis Kotsiotas, the Local President of 
the Municipality of Kastania Mr. Konstantinos Manolis, the President of the Cultural Association of Kastania Mr. Giannis Velios,  members of the Association who 
accompanied him, the members of the Federation of Nafpaktia Associations (O.SY.N.) Mrs. Antonopoulou Lambrini and Mrs. Vasiliki Loi, The President of the 
Beautification – Tourist Association of Platanos Mr. Dimitris Rontiris, the Local President Homoris Mr. Pericles Ziambaras and the representative of the 
Ecclesiastical Committee Mr. Thanasis Chantzis. The event was greeted with a message by the head of the municipal faction "Renewal and Creation for Nafpaktia" 
Municipal Councilor Mr. George Goulas and the president of O.SY.N. Mr. Theodoros Papadopoulos. 
We thank all the members and friends of the Association and our village for their massive participation, especially we thank all those who helped and contributed to 
the huge success of the event. The participation of the youth exceeded all our expectations and we thank them so much. 
 
At the beginning of the event, the president of the Association Mr. Babis Chantzis welcomed all the attendees and immediately after that the honorary plaque was 
awarded to the president of the Architects of Nafpaktos Mr. Vassilis Barbagiannis for his valuable and pro bono services to the Association and the village. 
The event was greeted by the Honorary President of our Association Mr. Panagiotis Skiadas, the Vice President of the Association Mr. Epaminondas Patouchas, 
the treasurer in charge of the members of America / Canada Mr. Tryfonas Skiadas, and the president of our village Mr. Pericles Ziabaras. A pleasant note was the 
presence of his friend Poet-Writer Mr. George Varelas, who recited one of his last poems specifically dedicated to expatriate Homorites. 
The president Babis Chantzis and the General Secretary Costas E. Englezos made a brief presentation of the rich and very successful work of the Association 
that took place in the last two years and gave a list of projects that where going to be done in the immediate future. They also thanked the sponsors of the gifts that 
were drawn during the auction, the Katsigiannis Watches-Jewelry store in Nafpaktos and personally Mr. Pavlos Katsigiannis, the clothing store ROBOLA 
women's wear in Athens of Mrs. Anna Rompola, her husband, a doctor, Mr. Vassilis Kon. Theofanis, Mr. Yiannis Antonopoulos (Windswept Diaselo), Niki 
Hotel in Nafpaktos and personally Mr. N. Tsarpalia, ElectroNet Nafpaktos and personally Mr. Dimitris Malelis and the tavern of Panagiotis Kotrotsos "PANO 
STO KYMA" in Gribovo, Nafpaktos. 
This was followed by a rich live folk musical evening, with fun, dancing and a lot of singing that lasted until the early hours of the morning.  
By the Board of Directors. 
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“μην αφήσεις το χθες να ξοδέψει πάρα πολύ από το σήμερα”  

 
 

Συνεισφορά από όλους 
του δ/ντη εφημερίδας Δημοσιογράφου Δημήτρη Μαλλά 
 

Το 2022 ήταν η χρονιά της επιστροφής στην κανονικότητα. Οπότε το 2023 θα πρέπει να είναι η χρονιά που θα πρέπει να δούμε πως 
θα κάνουμε κινήσεις προς τα εμπρός. Παρά το γεγονός ότι προβλήματα υπάρχουν -αλλά πάντα υπάρχουν- είναι μία ευκαιρία για 

να δούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά, ειδικά όσον αφορά στο χωριό μας. Τα τελευταία χρόνια, η Χόμορη έχει κάνει βήματα 
προς τα εμπρός. Αυτό είναι κάτι που παραδέχονται άπαντες. Αλλά, μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Και ίσως ένα από τα πιο 
βασικά στοιχήματα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη εμπλοκή της νέας γενιάς. Και όταν λέμε νέα γενιά, δεν εννοούμε 
μόνο Χομορίτες που είναι στα 20-25 χρόνια αλλά και τους λίγο πιο μεγάλους. Έχουμε πολλούς συγχωριανούς μας που έχουν το 
χωριό στην καρδιά τους και θέλουν να βοηθήσουν. Αλλά δεν έχουν το χρόνο προκειμένου να έχουν μεγάλη εμπλοκή. Ενδεχομέ-
νως, εδώ η λύση να είναι πιο απλή: να είμαστε πολλοί που θα κάνουμε από λίγα και όχι λίγοι που να κάνουν πολλά.  
Ακόμη και η πιο μικρή βοήθεια είναι σημαντική και αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε όλοι. Και να ξεκινήσουμε να βοηθάμε όπως 
μπορούμε. Δεν είναι απαραίτητη η συνεισφορά να είναι οικονομική. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να βοηθήσουμε. Και εκεί πρέπει 
να εστιάσουμε. 

 
 

 
 
 
 

Όμορφες στιγμές από την εκδήλωση «ΑΝΤΑΜΩΜΑ 2022»  

Απονομή τιμητικής πλακέτας στον πρόεδρο των Αρχιτεκτόνων Ναυπάκτου κο Βασίλη Μπαρμπαγιάννη  και στους Επίτιμους Προέδρους κ.κ. Παναγιώτη Ν. 
Σκιαδά και Χρήστο Κ. Εγγλέζο.  Awarding of an honorary plaque to the president of Nafpaktos Architects Mr. Vassilis Barbagiannis and to the Honorary 

Presidents Mr. Panagiotis N. Skiadas and Christos K. Englezos. 

Contribution from all 
By News Director newspaper Journalist Dimitris Mallas  

2022 was the year of the return to normality. 2023 should be the year we have to see how we move forward. Of course, there are always issues and there always 
be. But it is an opportunity to see things a little differently, especially in our village. 
In recent years, Homori has made strides forward. This is something everyone admits. But we can do more. And perhaps one of the most basic bets is that there 
should be greater involvement of the younger generation. And when we say new generation, we don't mean only Homorites who are 20-25 years old but also a little 
older. We have many fellow villagers who have the village in their hearts and want to help. But they don't have the time to get too involved. Possibly, there is a 
simple solution: it is better to be a lot who do little than a few who do a lot. Even the smallest help can be significant, and we all need to understand that. And let's 
start helping as we can. The contribution does not have to be financial. There are other ways to help. And that's where we need to focus. 
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ΤΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ 
του Επίτιμου Προέδρου κ. Παναγιώτη Σκιαδά  
 
Αγαπητέ μας Μπάμπη Χαντζή, πρόεδρε του συλλόγου μας απανταχού Χομοριτών «Η Αγία Παρασκευή» και αγαπητά μέλη τού διοικητικού συμβουλίου. Η τιμή πού 
μού κάνατε με το να με εκλέξετε επίτιμο πρόεδρο του συλλόγου μας με συγκίνησε τα μέγιστα και σας υπερευχαριστώ από καρδιάς. 
Ο σύλλογός μας κατά κοινή ομολογία μεγάλωσε και θεωρείται ένας από τούς πλέον προοδευτικούς και πολιτιστικά αναβαθμισμένους συλλόγους της ορεινής 
Ναυπακτίας. Την πολιτιστική αυτή πρόοδο του συλλόγου μας μαρτυρούν τα πολλά και θεάρεστα έργα πού έγιναν τα τελευταία δέκα χρόνια επί προεδρίας τού 
ακούραστου και αφιλοκερδούς προέδρου μας Μπάμπη Χαντζή όπως π.χ. το Λαογραφικό Μουσείο, βιβλιοθήκη, παιδική χαρά κ.τ.λ. 
Αλλά δεν πρέπει ν’ αρκούμαστε μόνον σ’ αυτά πού έγιναν αλλά σέ αυτά πού πρέπει ακόμη να γίνουν . Η ιστορία μας διδάσκει ότι η αυτάρκεια είναι εχθρός τής 
προόδου. Για να υπάρξει όμως συνέχεια στην πρόοδο τού Συλλόγου μας και να διατηρηθούν αυτά πού ήδη έγιναν, θα χρειαστεί η βοήθεια  και η συμμετοχή της νέας 
γενιάς τού χωριού μας. Θα χρειαστεί η αγάπη  τους  για πρόοδο και η ΟΜΟΝΟΙΑ πού πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε προοδευτικό οργανισμό.  Οι σύλλογοι φθείρονται 
και σιγά σιγά πεθαίνουν όταν δεν είναι θεμελιωμένοι επάνω στην αγάπη και κατανόηση των μελών των. Ο ευαγγελιστής Ματθαίος το λέει πολύ καθαρά για τα 
καταστροφικά αποτελέσματα τής διαίρεσης και τού διχασμού.  Λέγει ο ευαγγελιστής Ματθαίος. «Πάσα βασιλεία μερισθείσα καθ’ εαυτής ερημώνεται και πάσα πόλις 
ή οικεία μερισθείσα καθ’ εαυτής ού σταθήσεται» 12:25. «Κάθε κράτος πού είναι διηρημένο και διχασμένο ερημώνεται και κάθε σπιτικό διχασμένο είναι αδύνατο να 
στεριώσει».  
Η μεγαλύτερη και ευγενέστερη προσφορά πού μπορούν οι νέοι μας να κάνουν στο χωριό μας και στο σύλλογό μας είναι ν ’αγκαλιάσουν με αγάπη αυτά πού έγιναν 
και να συνειδητοποιήσουν ότι όλα όσα κάνουμε στη ζωή μας τίποτε δεν διαρκεί αν πάψουμε να τα συντηρούμε. Ο ποιητής μας Παλαμάς, γνωρίζοντας πολύ καλά 
την σπουδαιότητα της διατήρησης της κληρονομιάς ενός λαού στην μελλοντική του πρόοδο γράφει στο ποίημά του «Οι Πατέρες» απ’ τούς «Βωμούς» 
Παιδί το περιβόλι μας πού θα κληρονομήσεις,  Όπως το βρεις κι’ όπως το δεις να μην τ’απαρατήσεις. Σκάψε το ακόμα πιο βαθιά και φτιάξετο πιο στερεά. 
Και πλούτησε τη χλώρη του και πλάυνε τη γη του. Κι’ ακλάδευτο όπου μπλέκεται να το βεργολογήσης.  Και να του φέρνεις το νερό το αγνό της 
βρυσομάνας. Κ’ άν αγαπάς τ’ανθρώπινα και όσα άρρωστα δέν είναι καί  τή ζωντάνια σπείρε του μ’όσα νερά δροσάτα 
Γίνε οργότομος, φυτευτής, διαφεντεφτής.... κι αν βρεις λέει ο ποιητής μέσα στο περβόλι σου αυτό δέντρα πού δεν φελάν για τίποτε μην φοβηθείς το 
χαλασμό! Φωτιά! Τσεκούρι! Τράβα... Ξεσπέρμεψέτο χέρσωσε το περβόλι, κόφτο....  
Στην κλασσική Ελλάδα οι αρχαίοι ημών πρόγονοι πίστευαν ακράδαντα στο Ομηρικών εκείνο «αιέν αριστεύειν καί υπείροχον έμεναι άλλων» στο να αριστεύει κανείς 

και να υπερέχει των άλλων. Σ ’ένα αρχαίο κείμενο πού μας σώζεται γραμμένο στην δωρική διάλεκτο περιγράφεται ο διάλογος 
πού γίνεται σ’ έναν μουσικό αγώνα μεταξύ των ενηλίκων πεπειραμένων γερόντων μελών του χορού και των ολιγότερο 
πεπειραμένων παίδων τού χορού.  Ο χορός των  ενηλίκων ανδρών έλεγε επιδεικτικά «Αμμες δε γ’ειμεν, αί δέλης πείραν λάβε» 
(εμείς είμαστε τώρα, να θέλετε δοκιμάστε μας). Στη συνέχεια  τον λόγο λάμβανε ο χορός των παίδων πού δήλωναν ως 
υποσχετικό λόγο «Αμμες δε γ’εσσομεθα  πολλώ κάρρωνες» (ξέρεις όμως θα γίνουμε πολύ  καλύτεροι από σάς) 
Εύχομαι από καρδιάς όπως  ο υποσχετικός αυτός λόγος των αρχαίων προγόνων μας γίνει πυξίδα ζωής και των δικών μας 
νέων για την μελλοντική πρόοδο του συλλόγου και τού χωριού μας. 
 
Με αγάπη 
Πάνος Σκιαδάς 
 

TO ANTAMOMA AND OUR NEW GENERATION 
of the Honorary Chairman Mr. Panagiotis Skiadas  
 
Dear Babi, president of our syllogo “Agia Paraskevi” of the everywhere Chomoritans and beloved members of the administrative 
council of our syllogo.  The honor that you bestowed upon me by promoting me to the position of the honorary president touched 
me emotionally and I thank you very much. 
It is well known by every one that our syllogos has grown and that it is considered to be one of the most progressive syllogous 

of Orinis Naufpaktos .  This cultural superiority is demonstrated by the many meritorious works that were done during the ten year presidency of our tireless president 
Babi Hatzis  for example ,the folk museum, the library, the children’s playgrounds etc. 
But we should not be satisfied only with what was done in the past but rather what should be done in the future. History teaches us that self-satisfaction is an enemy 
of progress. In order to have continuity of progress in our syllogo and to preserve the things that were already done, the participation of our young generation will be 
needed.  There should be love, understanding and OMONIA between the members of our syllogo.  The syllogoi wear out and slowly die if they are not founded on 
strong foundations of love and understanding between their members. 
The evangelist Mathew in his Gospel 12:25 talks about the catastrophic results of division. He said to his disciples “Every kingdom divided against itself is laid waste 
and no city or house divided against itself will stand. 
The most important and most noble contribution that our young people can make to our syllogo and our village is to embrace with love the things that were done and 
to become conscious that nothing remains unless we try to preserve it. Our great poet Kostis Palamas knowing very well the importance of the preservation of a 
nation’s cultural inheritance in its future progress writes in his poem “ Οι πατέρες” cultivate, maintain, preserve, pass on inheritance! 
In classical Greece our ancient Greeks believed in the Homeric “αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμενε άλλων» “to excel and be the best” In an ancient text written in 
the doric dialect there is a dialogue that takes place  n a musical contest between older experienced  members of the chorus and the less experienced younger ones 
The older members were boasting  about their singing. The younger ones responded that they would be much better than them.  
I wish wholeheartedly that the promissory words of the and Greek youngsters become an example of our own young people and the compass of the future progress 
of our syllogo and our village. 
 
With love, 
Panos Skiadas 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Γιόρτασε το εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου! 
Στις 27 Αυγούστου γιόρτασε και φέτος το πανέμορφο εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου – Αγίου Χαραλάμπους στο χωριό 
μας. Ας ευχηθούμε ο Άγιος Φανούριος να φανερώσει στους δωρητές και σε όλους του Χομορίτες ότι έχουν χάσει. Και του 
χρόνου!!!  

Γιόρτασε το εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου! 
On August 27 we celebrated at the beautiful church of St. Fanouriou - Saint Charalampos in our village. Let us pray 
Saint Fanourios reveal to the donors and to all Homorites what they may have lost. See you next year!!! 
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  Συνδρομές 2022 – Ευχαριστούμε! 
Fragiadakis  Andreas   10,00 €  

Fragiadakis - Mpazas Tasia   10,00 €  

Γιάννης (Διάσελο) Αντωνόπουλος  300,00€ 

Αθανασίου - Δρόσου  Φιλιώ   20,00 €  

Ανδρεοπούλου - Κοτίνη Μαρία    10,00 €  

Εγγλέζος  Ηλίας    20,00 €  

Εγγλέζος  Κωνσταντίνος    20,00 €  

Εγγλέζος  Χρήστος    20,00 €  

Εγγλέζος  Κώστας    20,00 €  

Εγγλέζος  Κωνσταντίνος    10,00 €  

Εγγλέζος   Χρήστος    10,00 €  

Εγγλέζου  Παναγιώτα   10,00 €  

Εγγλέζου   Αικατερίνη   20,00 €  

Εγγλέζου - Ευθυμιάδου Γεωργία    20,00 €  

Εγγλέζου - Μαραγκουδάκη Αικατερίνη   30,00 €  

Εγγλέζου  Κλεoνίκη   20,00 €  

Ζιαμπάρα Δήμητρα    10,00 €  

Ζιαμπάρα Λαμπρινή    10,00 €  

Ζιαμπάρα Ελλιαν   10,00 €  

Ζιαμπάρα Μαρία    10,00 €  

Ζιαμπάρας  Γρηγόριος    10,00 €  

Ζιαμπάρας Περικλής 30,00 € 

Ζούμπα Μαρία    10,00 €  

Ζούμπα Καλιρόη   10,00 €  

Ζούμπας  Ευάγγελος    10,00 €  

Ιωάννου Μαρία    20,00 €  

Λαζανά Λαμπρινή    10,00 €  

Λαζανάς  Δημήτριος    30,00 €  

Λιάτου  Χρυσούλα    10,00 €  

Λυμπέρης Χάρης 100,00 € 

Μαλλά Ευφροσύνη   10,00 €  

Μαλλά Ευφροσύνη   10,00€  

Μαλλάς  Κωνσταντίνος    10,00 €  

Μαλλάς  Ευθύμιος   10,00 €  

Μαλλάς  Δημήτριος    10,00 €  

Μαραγκουδάκη Κλεονίκη   20,00 €  

Μαραγκουδάκης  Μανώλης   20,00 €  

Μαραγκουδάκης  Νίκος    30,00 €  

Μαρκάρτη - Ζαμπάρα  Αλεξάνδρα    10,00 €  

Μαρκάτης  Αλέκος    10,00 €  

Σένης Δημήτριος    10,00 €  

Χαλκίτη  Μαρία   20,00 € 

Χαντζή Νικολέτα    10,00 €  

Χαντζή  Πολυξένη   10,00 €  

Χαντζή  Γεωργία    10,00 €  

Χαντζής Αριστείδης 100,00 € 

Χαντζής  Χαράλαμπος    10,00 €  

Χατζηαναστασίου  Βασιλική   10,00 €  

Χατζηαναστασίου  Βαλέριος   10,00 €  

 

Η Φωνή της Χόμορης έχει την δική σου «φωνή»! 
Μπορείς και εσύ να βοηθήσεις στον εμπλουτισμό του υλικού της εφημερίδας. Στείλε μας φωτογραφικό υλικό, νέα ή κάποιο δικό σου κείμενο στο 
email:info@homori com, στο Viber ή στο Messenger. 

The voice of Homori have your own “voice”! 
You can help to enrich the material of the newspaper. Send us photos, news or any text at our email:info@homori.com, Viber or Messenger. 
 

  

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε και 
φέτος η μνήμη της Αγίας 
Παρασκευής! 
Με μεγαλοπρέπεια γιορτάστηκε και φέτος 
στις 26 Ιουλίου και όπως κάθε χρόνο η 
μνήμη της Αγίας Παρασκευής, 
πολιούχος της Χόµορης.  
Αρκετοί οι συγχωριανοί που προσήλθαν 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό για να 
παρευρεθούν στη χάρη της.  
Ταυτόχρονα είναι και το πρώτο αντάμωμα 
των Χοµοριτών µετά τον µακρύ και 
δύσκολο χειµώνα. Και του χρόνου… 

 
With splendor the memory of 
Agia Paraskevi was celebrated 
again this year in our village! 
With pomp once again we celebrated this 
year on July 26 and as every year the 
memory of Aghia Paraskevi, patron saint 
of Chomori.  
Many were the villagers who came from 
Greece and abroad to attend the 
celebrations.  
It was also the first meeting of the 
Chomoriton after long and difficult winter. 
See you next year... 

ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΒΑΔΙΩΤΙΣΣΑΣ 
Και εφέτος πλήθος χωριανών -ντόπιων και της διασποράς- παρακολούθησαν με κατάνυξη μέσα και 
έξω από το εκκλησάκι της Παναγίας την θεία λειτουργία, την αρτοκλασία, ασπάστηκαν την εικόνα 
της και έψαλλαν με τον ιερέα τους αφιερωμένους στην θεομήτορα ύμνους της εκκλησίας. Στη 
Λειτουργία χοροστάτησε ο ιερέας του χωριού πατέρας Νικόλαος Αποστολόπουλος. Ας είμαστε 
καλά να ξαναβρεθούμε και του χρόνου στο χωριό και να γιορτάσουμε την χάρη της. 
CELEBRATION OF VIRGIN MARY KAVADIOTISSAS 
Τhis year again, many local villagers  -and others- attended with solemnity inside and outside the 
church of Our virgin Mary service, breaking of the bread, embraced and worshipped her icon and 
chanted with the priest church hymns dedicated to the Virgin Mary. The Liturgy was officiated by 
Father Nikolaos Apostolopoulos. We will all be looking forward to next year and gathering once 
again to celebrate the Assumption in our village. 

Membership fees 2022 – Thank You! 
Anonymus   $300 

Batholomew John & Vicky $50 

Cristoforatos Demo + Nikoletta $100 

Englezos Nikos + Eleni $100 

Giannakopoulos - Theofanis Arthur & Olympia   $50 

Hadjis Demetrios $40 

Hatzis Demetrios + Eleni $320 

Hadjis - Yperidou Mary $200 

Katsigiannis Demetra $50 

Keares Harry + Irene $100 

Keares Peter H. $20 

Kotrotsios Sotirios $20 

Kotsiotas Sotirios & Yiota $20 

Lymberis George & Anna $100 

Lymberis Brothers   $100 

Lymperis Athena $50 

Lymperis John & Demetra $100 

Patoukas Peter $100 

Patoukas Thomas $20 

Patoukas Konstantinos $20 

Petropoulos Fotis & Yiota $120 

Schmidt Mathew & Ntina $50 

Skiadas Sokratis & Maria $100 

Skiadas Trifon $150 

Skiadas Nicholas $100 

Skiadas Christoforos  $50 

Skiadas Peter $100 

Skiadas Nicholas $20 

Skiadas Nikolaos $100 

Skiadas Antonios  $100 

Skiadas Nondas $20 

Theofanis Dimitrios €20 

Theofanis Nikos €20 

Theofanis Roula $50 

Theofanis     Jimmy $100 

Tsoumas Periklis $20 

Wyant Jeff $20 
Yuelys - Theofanis Denis & Pauline $100 

Zaferes Ita $40 



  

 

    Έτος 15ο, Αριθ. Φύλλου 41, Νοέμβριος 2022 
 

Voice of Chomori 

 
 

ΙΔΑ 5 
ΣΕΛΙΔΑ 5 

 

“μην αφήσεις το χθες να ξοδέψει πάρα πολύ από το σήμερα”  

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

We have many reasons to be proud of our 
village! 
In addition to the beautiful landscape, the oxygen provided by the fir forest of Ardini 
and the other surrounding mountain slopes, Chomori has a great reason to be 
proud. Its great benefactors. First among the first are the late great benefactors 
Dimitris Papacharalambos and Dimitris Lymberis, and following in their 
footsteps, the late and former Mayor of Platanos Andreas S. Drosos, Christos 
Egglezos, Dimitris Zambaras, Peter Patouhas, Panagiotis Skiadas, Tryfonas 
Skiadas, Yiota Petropoulos Lymberis and John H. Lymberis. The late Andreas 
Drosos, as community leader and Mayor of the former Municipality of Platanos, 
contributed body and soul to the advancement and growth of the village, but also of 
the entire mountainous region of Nafpaktia.  Dimitris Ziabaras and Egglezos 
Christos for the financial support of the association and the village in very difficult 
times, the brothers Panagiotis and Tryfonas Skiadas for the realization of the 
greatest modern vision, the building conversion and renovation of the former 
Primary School into a beautiful multi-functional cultural center, with a library and a 
museum. Epaminondas Patouhas, in collaboration with the cultural Association, 
also realized another dream of young and old, the construction of the certified 
playground of Chomori and finally the siblings Iota and Yiannis Lymberis for the 
reconstruction and maintenance of the beautiful hall of the Association (former cafe) 
in the villages central square. 
We are proud of these great benefactors - donors of our village. People with a 
recognized contribution, far from the place of birth, but always with an unquenchable 
desire to contribute wherever and whenever they are asked, for the benefit of our 
village. 

 
 
  

Έχουμε πολλούς λόγους να είμαστε 
περήφανοι για το  χωριό μας! 
 
Η Χόμορη πέραν από την ομορφιά του τοπίου και το οξυγόνο που δίνει το 
ελατοδάσος του Αρδίνη και των άλλων βουνοπλαγιών, έχει επιπλέον ένα μεγάλο 
λόγο να αισθάνεται υπερήφανη. Πρόκειται για τους μεγάλους ευεργέτες της. Πρώτοι 
των πρώτων οι αείμνηστοι μεγάλοι ευεργέτες Δημήτρης Παπαχαραλάμπους και 
Δημήτρης Λυμπέρης, για να φτάσουμε στις μέρες μας σε νεότερους μιμητές τους, 
όπως τον αείμνηστο πρώην Δήμαρχο Πλατάνου Ανδρέα Σ. Δρόσο,  τον Χρήστο 
Εγγλέζο, τον Δημήτρη Ζαμπάρα, τον Επαμεινώνδα Πατούχα, τον Παναγιώτη 
Σκιαδά, τον Τρύφωνα Σκιαδά, την Γιώτα Πετροπούλου Λυμπέρη και τον Γιάννη 
Χαρ. Λυμπέρη. Ο αείμνηστος Ανδρέας Δρόσος ως κοινοτάρχης και Δήμαρχος του 
πρώην Δήμου Πλατάνου συνέβαλε ψυχή τε και σώματι στην ποιοτική αναβάθμιση 
του χωριού, αλλά και όλης της ορεινής Ναυπακτίας. Οι κ.κ. Δημήτρης Ζιαμπάρας 
και Εγγλέζος Χρήστος στην οικονομική στήριξη του συλλόγου και του χωριού σε 
πολύ δύσκολες εποχές, τα αδέλφια Παναγιώτης και Τρύφωνας Σκιαδάς στην 
πραγματοποίηση του μεγαλύτερου σύγχρονου οράματος όλων των Χομοριτών, την 
ανάπλαση και κτηριακή μετατροπή του πρώην Δημοτικού Σχολείου σε ένα 
πανέμορφο πολυλειτουργικό πολιτιστικό Κέντρο του χωριού, με βιβλιοθήκη και 
μουσείο, ο Επαμεινώνδας Πατούχας σε συνεργασία με τον πολιτιστικό Σύλλογο 
του χωριού πραγματοποίησε επίσης ένα άλλο όνειρο μικρών και μεγάλων, την 
κατασκευή της πιστοποιημένης παιδικής χαράς Χόμορης και τέλος τα αδέρφια 
Γιώτα και Γιάννης Λυμπέρης για την ανακατασκευή και συντήρηση της 
πανέμορφης αίθουσας του Συλλόγου (πρώην καφενείο) στην κεντρική πλατεία του 
χωριού..   
Είμαστε περήφανοι για τους μεγάλους ευεργέτες - δωρητές του τόπου μας. 
Άνθρωποι με αναγνωρισμένη προσφορά, μακριά από τον τόπο που γεννήθηκαν και 
μεγάλωσαν, αλλά πάντα με άσβεστη τη φλόγα της επιθυμίας να συμβάλλουν όπου 
και όποτε τους ζητηθεί, προς όφελος του χωριού μας. 
 

 

Thank you – Ευχαριστούμε! 
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου μας 
ευχαριστούν πολύ την κα Μαίρη Υπερίδου–Χατζή για την οικονομική 
βοήθεια που πρόσφερε, εις μνήμην του αείμνηστου συζύγου της Λεωνίδα 
Χατζή. 
The President and the Members of the Board of Directors of our Association are 
very grateful to Ms. Mary Hyperidou-Hadzis for the financial assistance she 
offered, in memory of her late husband Leonidas Hadzis. 

Ξαναζωντάνεψε το «Παζάρι» της Ναυπάκτου! 
Από το 1867 μέχρι σήμερα ανήμερα του Αγίου Δημητρίου ξεκινάει η 
μεγαλύτερη εμποροπανήγυρη της Ρούμελης, «τα Παζάρια της 
Ναυπάκτου». 
Για μία εβδομάδα οι έμποροι της Ναυπάκτου αλλά και έμποροι από όλη 
την Ελλάδα «παζαρεύουν» και πουλάνε τα εμπορεύματά τους σε 
χαμηλές τιμές… Οι μουσικές, ο καπνός και η μυρωδιά από τα ψητά 
γουρουνόπουλα σκεπάζουν όλη την πόλη!!! 

 
 

Η Ναύπακτος γιόρτασε τον πολιούχο και 
προστάτη της Άγιο Δημήτριο!  
Στις 26 Οκτωβρίου η Ναύπακτος γιόρτασε τον πολιούχο της Άγιο 
Δημήτριο. Κάτω από έναν λαμπερό ήλιο πραγματοποιήθηκε η 
λιτάνευση της ιερής εικόνας του Αγίου που είχε να γίνει από το 2019, 
στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, χοροστατούντως του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου 
κ.κ.Ιεροθέου, πολλών επισήμων και πλήθος πιστών. 
(nafpaktianews.gr) 

 
Nafpaktos celebrated its patron saint and 
patron Saint Demetrios!  
On October 26, Nafpaktos celebrated its patron saint, Agios Dimitrios.  
Under a bright sun, the procession of the holy icon of the Saint, which 
had to take place since 2019, took place in the main streets of the city, 
danced by his Eminence the Metropolitan of Nafpaktos and Ag. Vlassiou 
Mr. Ierotheos, many dignitaries and many believers. 
(nafpaktianews.gr) 
 

 
 
The "Bazaar" of Nafpaktos has been revived! 
Since 1867, on the day of Agios Dimitrios, the largest trade fair of 
Roumeli begins  "The Bazaar of Nafpaktos". 
For one week the merchants of Nafpaktos and merchants from all over 
Greece, "bargain" and sell their goods at low prices... The music, the 
smoke and the smell of roasted piglets cover the whole city!!! 
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Τα τύμπανα βουβάθηκαν 
 

Τα τύμπανα βουβάθηκαν 
τα βέλη μπήκαν στην φαρέτρα 

τα πλοία άνοιξαν πανιά για την επιστροφή. 
Στο έρημο στρατόπεδο έστεκε μόνο ένα τρόπαιο 

κι είχε στο λαιμό του επιγραφή: 
“Έλληνες, Αθηνά, το χαριστήριον”. 

 
Φρενίτιδα κυρίευσε τα πλήθη. 
Απαίτηση ν’ανοίξει η πύλη 

να γκρεμιστεί τμήμα του τείχους 
το άγαλμα απρόσκοπτα να εισέλθει μέσ’ την πόλη. 

Μάταια η Κασσάνδρα ικέτευε, εκλιπαρούσε: 
“Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες…” 
Τις πύλες της καστρόπολης σφαλίστε. 

 
Μαγεύτηκε ο λαός απ’τον όγκο του αλόγου, 

τις ολοκαίνουργιες οπλές, την χαίτη του την λαμπερή, 
την φουντωτή ουρά του, τα χαλινάρια τα περίτεχνα. 

Αγνόησε την ουσία των προθέσεων, 
τα υποβόσκοντα αίτια της εκστρατείας, 
τις μακροχρόνιες συνέπειες του λάθους. 

 
Οι κυβερνήτες συντάχθηκαν με την μεριά του όχλου. 

Ο Πάρις έκλεψε την Ωραία Ελένη 
- γυναίκα του άσπονδου εχθρού τους -. 
Σφάλμα αδιανόητο για γιό του βασιλιά! 

Έπρεπε να διαγραφεί από την μνήμη του λαού. 
Αδιαμαρτύρητα αποδεχθήκαν το “ανάθεμα” 

να κατευνάσουνε την πλέμπα! 
 

Οι Τρώες ήπιαν και έφαγαν ως την αυγή. 
Μετά το γλέντι έπεσαν σε λήθαργο βαθύ! 

Εξέλαβαν τον ίππο θεόσταλτο, ευνοϊκό σημάδι 
για την πολύχρονη δοκιμασία τους. 

Δελεασμένοι  από την επίχρυση επιφάνεια 
αμέλησαν να ερευνήσουνε το βάθος! 

 
Φιλιώ Αθανασίου Δρόσου 

 

The Trogan Horse 
 

The drums are silent 
the arrows placed in the quiver 

the ships set sail for the return. 
In the desolate campsite stood only one trophy, 
an inscription on its neck: "Greeks, Athena, the 

giveaway"” 
 

Frenzy gripped the crowds. 
Demanding the opening of the gate 
part of the wall to be torn down 

allowing the statue to enter the city unhindered. 
In vain Cassandra begged, implored: "Fear the Danes and 

those bearing gifts...”  
Secure the gates of the castle " 

 
The people were enchanted by the volume of the horse, 

the brand-new hooves, the shiny mane, 
its tufted tail, bridles ornated. 

Ignoring the essence of the intentions, 
the underlying causes of the campaign, 

the long-term consequences of the mistake. 
 

The governors sided with the mob. 
Paris stole beautiful Helen 

- wife of their spineless enemy -. 
Unthinkable error for a king's son! 

It had to be erased from the people’s memory. 
They unrepentantly accepted the "anathema" 

to calm the plebs! 
 

The Trojans drank and ate until dawn. 
After the feast they fell into a deep slumber! 
They received the divine horse, auspicious 

sign for their long ordeal.  
Tempted by the gilded  

surface they neglected to investigate the depth! 
 

Filio Athanasiou Drosou 

 
 

Εκεί κοντά στο διάσελο αντικριστά στα πλάγια, 
έκατσα ψες το δειλινό, σιμά σε δυο πουρνάρια. 
Κουβεντολόι στήσαμε στα απόσκια του Αρδίνη 
και το πουρνάρι ρώτησε, πως κι έχω ξεμείνει. 

 
Δεν σε θυμάμαι γιόκα μου να περνοδιαβαίνεις 

για πε μου, ξομολόγαγε που πας και που πααίνεις;;; 
Δε σ’ ακούω να λαλάς, γιατί δεν αποκραίνεις  

ποιανού είσαι;;;  που μένεις;;; 
Στερφέψανε τα μαντριά με ξέχασαν κι εμένα 
άδειασε η δόλια Χόμορη, φύγανε για τα ξένα. 

Σαν έρθει όμως τ’ αντάμωμα στης Χόμορης τα μέρη!!! 
Τότενες!!! βαράνε τα βιολιά, γλεντάει ούλο τ’ ασκέρι!!! 

Για πε μου ρε καλόπαιδο κι εσύ κάνα χαμπέρι 
μήπως ο πάππους, ο προπάππους σου είχε εδώ λημέρι;;; 

Μπας κι είχε εδώ τη στάνη του, μην είχε εκεί τη στρούγκα 
μπας κι είχε κονάκι κατά ‘δω, κοντά στη πάνω Ρούγα;;; 

 
 

 
 

Με πήρε το παράπονο που με θωρούσε ξένο 
ξένος εγώ στον τόπο μου, μα ε κεια είμαι γεννημένο. 

Με κιότεψαν τα λόγια του κι είπα να μολογήσω 
να του θυμίσω τι και πως, μα πως να πρωταρχίσω. 
Να το θυμίσω το ντορβά, που κρέμαγα στη ράχη 
και στη σπηλιά καθόμουνα η μπόρα να περάσει. 

Που ‘χα τα γιδοπρόβατα κι έβοσκαν στις πεζούλες 
και λάλαγαν τριγύρω μου, όμορφες περδικούλες. 
Κι έπαιζα τη φλογέρα πάνω σε μια κοτρώνα!!! 

να ακούγεται στη ρεματιά, να ακούει κι η Παγώνα!!! 
Να του θυμίσω χάραμα που λάκαγα στα ξένα μ’ ορμήνεψε, 
να μην ξεχάσεις γιόκα μου, τη μάνα σου και μένα!!! 

 
Και κράτησα το λόγο μου αντρίκια και σταράτα, 

για αυτό το λόγο σήμερα βρίσκομαι εδώ στη στράτα. 
Να του θυμίσω να του πω, αν και το ξέρουν όλοι, 

οι Χομορίτες δε ξεχνούν, οι Χομορίτες ξέρουν, 
            τη μάνα τους και το χωριό, σαν Παναγιά λατρεύουν!!! 

 
 

 

 

Χόμορη  - Αντάμωμα Αύγουστος 2022 

ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ - POETIC SPEECH 

Είναι μεγάλη χαρά, αλλά και τιμή, ποιήματα, λογοτεχνικά κείμενα και πεζογραφήματα συγχωριανών και φίλων, να κοσμούν την εφημεριδούλα μας  
«Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΧΟΜΟΡΗΣ». Ευχόμαστε αυτή η αστείρευτη πηγή να μας δίνει για πολλά χρόνια ακόμη ζωογόνο πνευματική τροφή!!!! 

It is a great joy, but also an honor, that poems, literary texts and prose of fellow villagers and friends adorn the "VOICE OF HOMORIS". We hope that this 
inexhaustible source will give us life-giving spiritual food for many years to come!! 

Γιώργος Βαρελάς – “ο έφηβος παππούς Γ.Β.” 
(Χαρισμένο στον Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Χομοριτών “H Αγία Παρασκευή”) 
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Ο Σύλλογος συντήρησε την παιδική χαρά του χωριού μας! 
Ο Σύλλογός μας υποκαθιστώντας τον Δήμο Ναυπακτίας, πραγματοποίησε συντήρηση στην παιδική χαρά του χωριού. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. 
Ευχαριστούμε τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου συγχωριανό μας κ. Επαμεινώνδα Πατούχα που μας στήριξε  οικονομικά στην εκτέλεση αυτού του έργου.  
Ο Σύλλογός μας εδώ και τρία χρόνια ζητούσε επιμόνως από τους αρμόδιους του Δήμου Ναυπακτίας να κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε η παιδική 

χαρά να ανταποκρίνεται στους όρους καταλληλόλητας που ορίζει η νομοθεσία, δυστυχώς όμως 
χωρίς καμία ανταπόκριση. Να επισημάνουμε δε ότι από το έτος 2017 που ο Σύλλογος εκχώρησε την 
παιδική χαρά στον Δήμο Ναυπακτίας, δεν έχει γίνει από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου καμία 
συντήρηση. Ας συνειδητοποιήσει η Δημοτική Αρχή, ότι μπορεί στη Χόμορη να  βρέθηκαν δωρητές-
χορηγοί  και να καλυτέρευσαν τις συνθήκες στην συγκεκριμένη παιδική χαρά, όμως σε πάρα πολλά 
άλλα χωριά η κατάσταση παραμένει δραματική. 

The Association maintained the playground of our village! 
Our Association, again replacing the Municipality of Nafpaktia in it’s duties , carried out maintenance 
on the village playground. The result is impressive. We thank the Vice President of the Association, 
our fellow villager, Dr. Peter Patoukas, who financially supported us in the execution of this project. 
For three years now, our Association has persistently asked the authorities of the Municipality of 
Nafpaktia to take all the necessary actions so that the playground conforms to legislation, but 
unfortunately without any response. We should point out that since 2017 when the Association 
assigned the playground to the Municipality of Nafpaktia, no maintenance has been done by the 
technical service of the Municipality. 

Let the administration of the municipality realize that donors-sponsors may have been found in Homori and improved the conditions of this particular playground, but 
in many other villages the situation remains dramatic. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Η Αθηνά Πετροπούλου παντρεύτηκε στις 24 Ιουλίου 2022 τoν καλό της καρδιάς της Κωνσταντίνο Στάθο. Το 
ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας πίστης και αφοσίωσης στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής στη Ναύπακτο. 
Στο μυστήριο και στη δεξίωση που ακολούθησε παρευρέθηκαν φίλοι και συγγενείς του ζευγαριού που θέλησαν να 
βρεθούν κοντά τους σε αυτήν την ξεχωριστή μέρα της ζωής τους. Να ζήσετε ευτυχισμένοι και αγαπημένοι.... 
Καλούς απογόνους! 
Athina Petropoulou married on July 24, 2022 her love Konstantinos Stathos. The couple exchanged vows of eternal 
loyalty and devotion in the Holy Church of Agia Paraskevi in Nafpaktos. The ceremony and the reception that followed 
were attended by friends and relatives of the couple who wanted to be close to them on this special day of their lives. 
Wishing you a long and happy marriage! 
 

Η Μαργαρίτα Γουέλις παντρεύτηκε στις 12 Νοεμβρίου 2022 τον καλό της καρδιάς της Δημήτριο Τσιάκα. Η Μαργαρίτα είναι κόρη 
του  Dennis Yuelis και της Πολυξένης Θεοφάνη Γουέλις, κόρη του Κωνσταντίνου (Φασαρία) Θεοφάνη. Η Μαργαρίτα είναι 
εγγονή του  αείμνηστου  συγχωριανού Ιωάννη (Κόκος) Θεοφάνη και της Μαργαρίτας Θωμοπούλου από τη 
Λευτέριανη/Ναυπακτίας. Γονείς του γαμπρού είναι ο Σπύρος Τσιάκας από τη Λαμία και η Κυριακή (το γένος Μπουράκης) από 
τη Χίο. Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας πίστης και αφοσίωσης στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα στην Νέα Υόρκη. 
Να ζήσετε ευτυχισμένοι και αγαπημένοι.... Καλούς απογόνους! 
Margarite Yuelys married  on November 12, 2022 her love Dimitrios Tsiakas. Margarite is the daughter of Dennis and Pauline 
(Polixeni) Yuelys, the daughter of Ioannis (Koko) Theofanis and Margarita (nee Thomopoulou) from Eleftheriani). Margarite's 
grandparents were Kostantinos (Fasaria) Theofanis and Polixeni Theofanis.. The groom's parents are Spiros Tsiakas from 
Lamia and Kyriaki (nee Bourakis) from Chios. The couple exchanged vows of eternal faith and devotion at St. Spyridon Church 
in Manhattan. Wishing you a long and happy marriage! 

 

Ο Σταύρος Λυμπέρης και η Κατερίνα Μέου βάφτισαν τα δύο παιδάκια τους, την Ελίζα και τον Αλέξανδρο. Να τους ζήσουν, να χαίρονται το ονοματάκι τους και 
να είναι πάντα γερά, καλότυχα και ευτυχισμένα! Stavros Lymberis and Katerina Meou baptized their two children, Eliza and Alexandros. May they always be 
strong! With our best wishes for good luck and happiness! 

Ο Billy Svokos και η  Arika Danielle απέκτησαν ένα αγοράκι και το όνομά του είναι Κωνσταντίνος- Δαυίδ Σβόκος. “Η Φωνή της Χόμορης” εύχεται το παιδάκι 
τους να είναι καλότυχο, γερό και ευτυχισμένο..Billy Svokos and Arika Danielle had a baby boy, and his name is Constantine David Svokos. “The Voice of 
Chomori” wishes good luck, strength and happiness in his life. 
 

Να σας ζήσουν!!!! Congratulations!!!! 

H Μαρία Ζούμπα και ο Δημήτρης Κονάκης απέκτησαν το δεύτερο  αγοράκι τους. “Η Φωνή της Χόμορης” εύχεται και τα δύο παιδάκια τους να είναι καλότυχα, 
γερά και ευτυχισμένα. Maria Zoumpa and Dimitris Konakis had their second baby boy. "The Voice of Chomoris" wishes both their children to be lucky, strong 
and happy. 

 

Χρέος όλων μας η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του χωριού! 
Είμαστε λίγοι και μπορούμε να προστατέψουμε την ιστορία μας. Μια φωτογραφία από κάποιο μακρινό Πάσχα, από ένα μακρινό 
πανηγύρι στη χωριό, από μια παλιά οικογενειακή εκδήλωση, από μια Χομορίτικη παρέα. Φωτογραφίες που όλοι μας έχουμε 
καταχωνιασμένες σε κάποιο συρτάρι, σε κάποιο κουτί. Ας γλυτώσουμε τις παλιές φωτογραφίες από τη φθορά του χρόνου και ας 
μοιραστούμε τις αναμνήσεις. Βοηθήστε μας να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο φωτογραφικό αρχείο για το χωριό μας.  Ένα μεγάλο 
ευχαριστώ στον φίλο συγχωριανό Θανάση Κερασιά για τα δύο οικογενειακά κάδρα -φωτογραφίες του Ευεργέτη του χωριού μας 
Δημητρίου Λυμπέρη και του γιού του Γιώργου Λυμπέρη. Το Λυμπέρειο Πολιτιστικό Κέντρο Χόμορης είναι η ιστορία, η 
παράδοση, η πολιτιστική και κοινωνική ζωή του τόπου. 

It’s all our duty to preserve our village’s cultural heritage! 
We are few so we must protect our history.  
A photo from some distant Easter, from a distant village festival or gathering, from an old family event. Photos that we all have 
buried in some drawer, some box. Let's save the old photos from the ravages of time and share the memories. Help us create a 
large photo archive for our village.  
A big thank you to fellow villager Thanasis Kerasias for the two family frames - photos of our village’s benefactor Dimitrios 
Lymberis and his son Giorgos Lymberis. The Lymberio Cultural Center of Homori is the history, the tradition, the cultural and 
social center of our roots. 

Forever together and always happy! To have a life-long marriage!!!! 
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Θωμάς Κ. Πατούχας, ένας αληθινός και ντόμπρος Χομορίτης! 
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο συγχωριανός μας Θωμάς Κ, Πατούχας. Το Δ.Σ. του Συλλόγου Απανταχού Χομοριτών εκφράζει εκ μέρους των μελών και 
όλων των συγχωριανών τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στους οικείους και φίλους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει, ο Θεός ν’ αναπαύσει τη ψυχή του! 
Ο Θωμάς Πατούχας πέθανε ήσυχα στον ύπνο του την Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2022 σε ηλικία 94 ετών στο Harrison House στο Coatesville, PA. στην Aμερική. 
Γεννήθηκε στις 6 Αυγούστου 1928 στη Χόμορη Ναυπακτίας, έζησε τα παιδικά του χρόνια με την μητέρα του Σπυριδούλα την γιαγιά του Αφροδίτη και τα αγαπημένα 
του αδέρφια Θεοδώρα, Ήτα και τον μικρότερο αδερφό του Επαμεινώνδα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο πατέρας του Κωνσταντίνος Πατούχας ζούσε 
και εργαζόταν στο Coatesville της Αμερικής, στέλνοντας χρήματα για να συντηρήσει τη μακρινή του οικογένεια.. 
Ο αείμνηστος Θωμάς όπως και πολλοί άλλοι Έλληνες, αφού μάζεψαν κάποια χρήματα ξεκίνησαν με πλοίο το επίπονο ταξίδι των έξι εβδομάδων για την Αμερική, 
φτάνοντας επιτέλους στο Κόουτσβιλ τον Ιανουάριο του 1947 όπου εγκαταστάθηκε και εργάστηκε για τα επόμενα 40 χρόνια.  

Στις 24 Ιουνίου 1956 ο παντρεύτηκε τη Δήμητρα Γ. Θεοδωροπούλου και έζησαν αγαπημένα για τα επόμενα 67 χρόνια.. 
Απέκτησαν δύο γιους, τον Κωνσταντίνο Πατούχα, γεννημένος στις 28 Αυγούστου 1957 και τον Γιώργο Πατούχα, 
γεννημένος στις 12 Ιουνίου 1960. Έχουν επίσης μια εγγονή, τη Χριστίνα Δήμητρα Τσαρλς, γεννημένη στις 29 Δεκεμ-
βρίου 1995.   
Ο αείμνηστος Θωμάς ήταν κατά βάση ένας πολύ όμορφος, ευγενικός και ντόμπρος άνθρωπος, αγαπούσε πολύ τα παιδιά 
και τη γενέτειρά του τη Χόμορη και θα λείψει πολύ από την οικογένεια και τους φίλους του. 

Thomas K. Patouκas, a true and honorable Homorite! Our fellow villager Thomas 
C. Patoukas passed away full of days. The Board of the Association of All Chomorites expresses on behalf of the 
members and all the fellow villagers their sincere condolences to his relatives and friends. May God rest his soul! 
Thomas C. Patukas died peacefully in his sleep Sunday., October 23, 2022 at the age of 94 at the Harrison House 
Extended Care facility in Coatesville, PA. 
Thomas Charles Patukas was born August 6, 1928 in the mountaintop village of Homori, Greece, nestled in the wilds of 
Roumeli District of Nafpaktios Province. Raised by his mother. Spyridoula and his 1:etemal grandmother, Aphrodite-, he 
had a loving childhood with his older sister, Theodora, younger sister, Da, and the youngest brother, Peter. During this 

period Mr. Patukas' father, Konstantinos lived and worked in Coatesville, PA, faithfully sending money to support his far-away family.  
Mr. Patukas and the others finally scraped together enough money to begin the arduous six-week lang trek to America, arriving at last in Coatesville on January, 
1947; where he would work for the next 40 years. 
On June 24th, 1956, Thomas married Demetra G. Theodoropoulos of Harrisburg. PA, and for the next 67 years loved his wife totally and unconditionally. Mr. and 
Mrs. Patukas had two sons, Konstantinos Thomas "Gus" Patukas born August 28, 1957, and George Thomas Patukas born June 12, 1960. Mr. Patukas also 
has one granddaughter, Christina Demetra Charles, born December 29, 1995. He was predeceased by his older sister, Theodora and his son, George. 
He was of core a very gentle man who loved children, loved to spin tales, was a true charmer who even three days ago was flirting the staff at Harrison House. He 
disguised his gentleness with a no-nonsense gruff exterior that could never ever suffer fools, but would truly give anybody who was willing the chance to work hard 
and prove they had what it took to make a difference. He will be sorely missed by family and friends. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Έφυγε από τη ζωή η συγχωριανή μας Χαρίκλεια Χαντζή (το γένος Θεοφάνη) κάτοικος Καναδά. Αφήνει πίσω της τα παιδιά της, τον 
Θανάση, την Εύα και τη Φωτεινή καθώς και τα εγγόνια και τα δισέγγονα της που θα κρατήσουν αιώνιες αναμνήσεις από την 
καλοσύνη και την ανιδιοτέλειά της. Η κηδεία της της έγινε στις 20 Δεκεμβρίου 2021 στον Ελληνικό Ορθόδοξο καθεδρικό ναό του 
Αγίου Γεωργίου, στο Μόντρεαλ του Καναδά. 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Απανταχού Χομοριτών εκφράζει εκ μέρους όλων των μελών και των συγχωριανών τα ειλικρινή συλλυπητήριά 
του στους οικείους της. Ο Θεός ν’ αναπαύσει την ψυχή της! 
 
 

 

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών η συγχωριανή μας Κωνσταντούλα Τσαμπά. Ευχόμαστε «Καλό Παράδεισο και καλό Ταξίδι στην Αιωνιότητα». Θερμά 
συλλυπητήρια στην οικογένειά της! 
Our fellow villager Konstantoula Tsampa passed away at the age of 82. Warm condolences to her family! 
 

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών η συγχωριανή μας Κατίνα Γ. Ζιαμπάρα. Ευχόμαστε «Καλό Παράδεισο και καλό Ταξίδι στην Αιωνιότητα». Θερμά 
συλλυπητήρια στην οικογένειά της! 
Our fellow villager Katina G. Ziambara passed away at the age of 93. Warm condolences to her family! 

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών η συγχωριανή μας Γεωργία A. Θεοφάνη,  Ευχόμαστε «Καλό Παράδεισο και καλό Ταξίδι στην Αιωνιότητα». Θερμά 
συλλυπητήρια στην οικογένειά της! 
Our fellow villager Georgia A. Theofanis, passed away at the age of 83. Warm condolences to her family! 
 
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 64 ετών ο συγχωριανός μας Γιάννης E. Κολοκύθας. Ευχόμαστε «Καλό Παράδεισο και καλό Ταξίδι στην Αιωνιότητα». Θερμά 
συλλυπητήρια στην οικογένειά του! 
Our fellow villager John E. Kolokythas passed away at the age of 64. Warm condolences to his family! 

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών ο Λευτέρης Κατσιγιάννης από τη Μηλιά Ναυπακτίας, σύζυγος της συγχωριανής μας Δήμητρας Κατσιγιάννη. Ευχόμαστε 
«Καλό Παράδεισο και καλό Ταξίδι στην Αιωνιότητα». Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του! 
Lefteris Katsigiannis, husband of our fellow villager Demi Katsigiannis, passed away at the age of 73. Warm condolences to his family! 
 

Our fellow villager Hariklia Hantzi (genus Theofani) resident of Canada passed away. She leaves behind her children, Thanasis, 
Eva and Fotini as well as her grandchildren and great-grandchildren who will keep eternal memories of her kindness and 
selflessness. Her funeral took place on December 20th, 2021 in the Greek Orthodox Cathedral of St. George, in Montreal, Canada. 
The Board of the Association of All Chomorites expresses on behalf of all members and fellow villagers their sincere condolences 
to her family. God rest her soul! 
 

Έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών ο συγχωριανός μας σπηλαιολόγος Γιώργος Δ. Λαζανάς.  
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Απανταχού Χομοριτών εκφράζει εκ μέρους των μελών και όλων των συγχωριανών τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στους οικείους και 
φίλους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σκεπάζει τον αγαπημένο μας θείο Γιώργο. Ο θεός ν’ αναπαύσει τη ψυχή του! 
Our fellow villager and speleologist George D. Lazanas passed away full of days. The Board of the Association of All Chomorites expresses on behalf of the 
members and all the fellow villagers their sincere condolences to his relatives and friends. May God rest his soul! 

Έφυγε από την ζωή, πλήρης ημερών, η συγχωριανή μας Βασιλική Κερασιά,  σύζυγος του αείμνηστου δάσκαλου Ιωάννη Κερασιά.  
Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της.  Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της. 
Our fellow villager Vasiliki Kerasia, wife of the late teacher Ioannis Kerasias, passed away, full of days. May God rest her soul.  Heartfelt condolences to her 
loved ones! 

Καλό Ταξίδι αγαπημένε μας Χάρη!  
Έφυγε από ζωή ο συγχωριανός μας Χάρης (Χαράλαμπος) Λυμπέρης του Πολυκάρπου και της Σοφίας Ανδριοπού-
λου. Ο αείμνηστος Χάρης ήταν ένα ενεργό και εκλεκτό μέλος της κοινωνίας της Ναυπάκτου, του συλλόγου μας και πολύ 
αγαπητός συγχωριανός.. Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας στέλνει στη σύζυγό του κα Χριστίνα Λουκοπούλου, στην οικογένεια 
και τους φίλους του τα θερμά μας συλλυπητήρια και προσευχόμαστε να είναι ελαφρύ το χώμα που τον έχει σκεπάσει. Θα 
είναι πάντα στην καρδιά μας. Αιωνία του η μνήμη!!!   
Our fellow villager Harry (Charalampos) Lymberis of Polycarpos and Sofia Andriopoulou passed away. The late 
Harry was an active and distinguished member of the society of Nafpaktos, our Syllogos and very dear fellow villager. 
The Board of Directors of our Association sends to his wife Mrs. Christina Loukopoulou, family and friends our heartfelt 
condolences to him and we pray that the soil that has covered him will be light. It will always be in our hearts. Eternity of 
memory. 

Καλό ταξίδι, καλό παράδεισο! Have a good trip, have a good paradise! 
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Εμπορικό πάρκο μελών και φίλων του συλλόγου!   

Μία προσφορά του Συλλόγου στα μέλη και τους φίλους. Με κλικ πάνω στην εικόνα μεταφέρεστε στην ιστοσελίδα. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Μία όμορφη εκδρομή στη βόρειο Ελλάδα με αγαπημένους φίλους! 
Μετά από ένα τόσο επιτυχημένο αλλά συνάμα κουραστικό "Αντάμωμα" στο χωριό, αρκετά μέλη και φίλοι του Συλλόγου εκδράμαμε στη πανέμορφη Μακεδονία με 
τις πανέμορφες πόλεις, τα εκπληκτικά τοπία και τις παραδεισένιες λίμνες. Μια όμορφη τετραήμερη εκδρομή στη βόρειο Ελλάδα με προορισμό την πανέμορφη 
Θεσσαλονίκη, τις Σέρρες, την Δράμα, την Λίμνη Κερκίνη, επίσκεψη στο Οχυρό Ρούπελ, προσκύνημα στην ιστορική Ι.Μ. Εικοσιφοίνησσας και άλλα μέρη. Το 
πρακτορείο του φίλου μας Λουκά  Αδραχτά τα είχε φροντίσει όλα. Και δεν το μετανιώσαμε βέβαια, αφού η 4ήμερη εκδρομή μας πρόσφερε αξέχαστες στιγμές και 
εμπειρίες ζωής. 
 

 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

  

    

    

Εντυπωσιασμένοι από το θέαμα, είχαμε τον χρόνο να περιπλανηθούμε σε πανέμορφα τοπία και πάνω απ’ όλα ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να ξεδώσουμε, έστω  
για λίγο και να βρεθούμε για λίγες μέρες με αγαπημένους συγχωριανούς και φίλους από την Ελλάδα και την Αμερική. Μετά από τέσσερες πραγματικά γεμάτες  
μέρες, πήραμε το δρόμο της επιστροφής... Μια πολύ επιτυχημένη τετραήμερη εκδρομή που μας άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Ευχαριστούμε το πρακτορείο 
AdrachtasTours για την άριστη προετοιμασία της εκδρομής και την πολύ καλή συνεργασία.                         
Συνέχεια στην σελίδα 10 - Continued on page 10 
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“μην αφήσεις το χθες να ξοδέψει πάρα πολύ από το σήμερα”  

A beautiful excursion to northern Greece with dear friends! 
After such a successful but at the same time tiring "Antamoma" in the village, several members and friends of the Association headed out to beautiful Macedonia 
with its beautiful cities, stunning landscapes and heavenly lakes. A fantastic four-day excursion to northern Greece to beautiful Thessaloniki, Serres, Drama, Lake 
Kerkini, a visit to Fort Roupel, a pilgrimage to the historic I.M. Ikosifinissa and other places. The traveler agency of our friend Loukas Adrachtas had taken care 
of everything. And we did not regret it of course, since the 4-day excursion offered us unforgettable moments and life experiences. Impressed by the spectacle, we 
had the time to wander in beautiful landscapes and above all it was a great opportunity to unwind, even for a while and find ourselves for a few days with beloved 
fellow villagers and friends from Greece and America. After four really full days, we made our way back... A very successful four-day excursion that left us with the 
best impressions. We thank Adrachtas Tours agency for the excellent excursion and the greatest cooperation. 
 
 
 
 
 

 

   
 

   

Με μεγάλη επιτυχία η γιορτή του Κάστανου στον Άγιο Δημήτριο 
Με  μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος η Γιορτή Κάστανου που πραγματοποιήθηκε την Σάββατο 08/10 το μεσημέρι στον Άγιο Δημήτριο Ναυπακτίας. 
Τη διοργάνωση είχε ο πολύ δραστήριος Τοπικός Πρόεδρος κος Γιάννης Κωτσιώτας σε συνεργασία με τον Δήμο Ναυπακτίας. Βοήθησαν στην επιτυχία της εκδήλωσης 
ο τοπικός πολιτιστικός σύλλογος και πολλοί εθελοντές. Η γιορτή έγινε στην κεντρική πλατεία του χωριού με δωρεάν κρασί, τσίπουρο και κάστανα,  ενώ ακολούθησε 
γλέντι μέχρι αργά το απόγευμα. 

       

The Chestnut Festival in Agios Dimitrios was a great success. 
This year's Chestnut Festival, which took place on Saturday 08/10 at noon in Agios Dimitrios, Nafpaktias, and it was a huge success. The event was organized 
by the very active Local President Mr. Giannis Kotsiotas in collaboration with the Municipality of Nafpaktia. The local cultural Association and many volunteers 
helped make the event a success. The celebration took place in the central square of the village with free wine, tsipouro and chestnuts, while the feast followed 
into the evening. 

Επίτιμος Δημότης Ναυπακτίας ο Πρέσβης των Η.Π.Α. 
στην Ελλάδα George J. Tsunis. 
Ο Δήμος Ναυπακτίας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 451η Επέτειο της 
Ναυμαχίας της Ναυπάκτου, ανακήρυξε Επίτιμο Δημότη Ναυπακτίας τον Πρέσβη των 
Η.Π.Α. στην Ελλάδα κο George J. Tsunis. 
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Δημητρίου & Αίγλης Μπότσαρη 
παρέστησαν βουλευτές, εκπρόσωποι της Περιφέρειας, τοπικών φορέων και της 
εκκλησίας.  

 

Honorary Citizen of Nafpaktia 
the U.S. Ambassador to 
Greece George J. Tsunis. 
The Municipality of Nafpaktia, in the 
context of the events for the 451st 
Anniversary of the Battle of Nafpaktos, 
declared the U.S. Ambassador to 
Greece Mr. George J. Tsunis an 
Honorary Citizen of Nafpaktia.  
The event, which took place at the 
Demetriou & Aegli Botsaris Foundation, 
was attended by MPs, representatives of 
the Region, local authorities and the 
church. 
 

Επέτειος της ναυμαχίας της Ναυπάκτου 
Το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός του Δήμου Ναυπακτίας η 
Αναπαράσταση της «Ναυμαχίας της Ναυπάκτου» που έγινε  το 
Σάββατο 8 Οκτωβρίου στις 20:30.  Κορυφαία στιγμή ήταν και πάλι η 
Αναπαράσταση της Ναυμαχίας στο Ενετικό Λιμάνι, που συγκέντρωσε το 
ενδιαφέρον εκατοντάδων κατοίκων και επισκεπτών.  

 
Anniversary of the naval battle of Nafpaktos 
The greatest cultural event of the Municipality of Nafpaktia, the 
Reenactment of the "Battle of Nafpaktos" which took place on 
Saturday, October 8 at 20:30. The highlight was once again the 
Reenactment of the Naval Battle in the Venetian Port, which gathered the 
interest of hundreds of residents and visitors. 
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 “Γιατί κύριε Δήμαρχε”

Έχουμε κατ’ επανάληψη αναφερθεί στο πόσο απαξιωτικά αντιμετωπίζει η σημερινή Δημοτική Αρχή του Δήμου Ναυπακτίας τον θεσμό των Πολιτιστικών Συλλόγων. 
Η ΠΡΩΤΗ και μοναδική συνάντηση στην Αθήνα έγινε αμέσως μετά τις τελευταίες εκλογές, σχεδόν πριν περίπου 3,5 χρόνια. αμέσως μετά την ανάληψη των 
καθηκόντων τους. Έκτοτε και παρά τις τότε υποσχέσεις δεν προκάλεσε καμία νέα συνάντηση, λες και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι δεν προσφέρουν κανένα έργο, κανένα 
καλό στα χωριά μας, κανένα καλό στον τόπο  μας. Αντί ο δήμος να είναι ο υποστηρικτής των προσπαθειών των Πολιτιστικών Συλλόγων  και να στηρίζει με κάθε 
μέσο τη δράση τους όπως έκαναν σε κάποιο βαθμό όλες οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, διαπιστώνουμε μία άνευ προηγουμένου προσπάθεια υποβάθμισης και 
απαξίωσής τους. Για να είμαστε ειλικρινείς και να τα λέμε όλα, ο κος Δήμαρχος από την πρώτη και μοναδική συνάντησή μας μας διατράνωσε ότι η νέα Δημοτική 
Αρχή δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε “κλαρινοπανυγύρια”, γιατί αυτά δεν προάγουν πολιτισμό… Όμως θα έλεγε ΝΑΙ σε οποιαδήποτε άλλη πολιτιστική συνεργασία.  
 
Φέτος αρχές του καλοκαιριού, μετά από σχεδόν δυόμισι χρόνια πανδημίας, ο Σύλλογος Χομοριτών έστειλε στις 7 Ιουνίου 2022 μια επιστολή στον Δήμαρχο κο 
Βασίλη Γκίζα και στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κο Ντίνο Τσουκαλά και τους ενημέρωνε έγκαιρα ότι προγραμματίζει για  το διάστημα από τέλος Ιουλίου μέχρι και τις 
15 Αυγούστου δύο καλοκαιρινές εκδηλώσεις, η πρώτη θα ήταν μια μουσική συναυλία διάρκειας δυόμιση ωρών με την συμμετοχή της Μικτής Χορωδίας Ναυπάκτου, 
που θα γινόταν στον χώρο της κεντρικής πλατείας του χωριού και η δεύτερη μια παραδοσιακή μουσικοχορευτική βραδιά «Αντάμωμα των Απανταχού Χομοριτών 
2022» που θα γινόταν όπως πάντα στον πανέμορφο εξωτερικό χώρο  του Λυμπέρειου Πολιτιστικού Κέντρου Χόμορης. Με την επιστολή αυτή τους 
παρακαλούσαμε όπως και οι δύο εκδηλώσεις γίνουν σε συνεργασία με τον Δήμο Ναυπακτίας και να ενταχθούν στο πρόγραμμα των καλοκαιρινών δρώμενων του 
Δήμου. Κάτι που γινόταν πάντα και με τις προηγούμενες Δημοτικές αρχές. 
 
Σχεδόν ένα μήνα μετά, στις 6 Ιουλίου και επειδή μέχρι τότε δεν είχαμε λάβει καμία απάντηση, επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά με τον Αντιδήμαρχο κο Ντίνο Τσουκαλά 
και του ζητήσαμε αν είναι δυνατόν να έχουμε μια σύντομη θετική ή αρνητική απάντηση, γιατί οι ημερομηνίες μας πίεζαν πάρα πολύ. Υποσχέθηκε ότι σύντομα θα την 
έχουμε, όμως δυστυχώς ποτέ δεν την λάβαμε ποτέ. Έτσι αναγκαστήκαμε να ακυρώσουμε την «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ» εκδήλωση με τη Μικτή Χορωδία Ναυπάκτου και 
πραγματοποιήσαμε στις 13 Αυγούστου με πολύ μεγάλη επιτυχία την εκδήλωση του «Ανταμώματος 2022». Φυσικά, όπως γίνετε νοητό, αν και είχαν προσκληθεί 
στην εκδήλωση του «Ανταμώματος» δεν παρευρέθηκε κανείς τους. Θα θέλαμε αλήθεια να μας πει η Δημοτική Αρχή με ποια κριτήρια συμπεριλήφθηκαν στο φετινό 
καλοκαιρινό πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου άλλοι Πολιτιστικοί Σύλλογοι, με ποιόν τρόπο έγινε αυτή η συνεργασία και για ποιον λόγο δεν συμπεριλήφθηκε και ο 
Σύλλογος Απανταχού Χομοριτών. Μήπως κύριε Δήμαρχε μας “τιμωρείτε” γιατί ζητήσαμε και θα συνεχίζουμε να ζητάμε μέσω της δημιουργίας του Μητρώου των 
Πολιτιστικών Συλλόγων την διαφάνεια και την νομιμότητα;;;   
 
Πριν περίπου δύο χρόνια ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Γιώργος Κων. Ασημακόπουλος έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση την πρόταση 
των Συλλόγου Χομοριτών για την δημιουργία του πολυπόθητου Μητρώου των Πολιτιστικών Συλλόγων και άλλων σωματείων στον Δήμο Ναυπακτίας. Την 
πρόταση υπερψήφισε σύσσωμη η τότε αντιπολίτευση και καταψήφισε η τότε συμπολίτευση. Μάλιστα υποσχέθηκε η τότε συμπολίτευση, να επεξεργαστεί την πρόταση 
ακόμα καλύτερα και μετά από δύο μήνες να την επαναφέρει προς ψήφιση. Πέρασαν πάνω από δύο χρόνια και δεν έγινε ποτέ.  
Εμείς θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να καλλιεργηθούν σχέσεις καλής συνεργασίας και εμπιστοσύνης μέσω νόμιμων και διαφανών συναλλαγών μεταξύ των 
πολιτιστικών φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης και αυτό μας το εξασφαλίζει το περιβόητο Μητρώο Συλλόγων.  
 
Αγαπητέ μας κ. Δήμαρχε εμείς στον Σύλλογο Χομοριτών δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, ούτε ποτέ θα γίνουμε. Ο Σύλλογος Απανταχού Χομοριτών μέσω της 
διαφάνειας και της νομιμότητας κατάφερε την τελευταία δεκαετία πάρα πολλά πράγματα, έχει μια μεγάλη και ενεργή ομάδα μελών και φίλων στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό (ίσως την μεγαλύτερη στην περιοχή μας), με δικά του οικονομικά μέσα έχει αποκτήσει ένα πανέμορφο 
Πολιτιστικό Κέντρο με Λαογραφικό Μουσείο και Δανειστική βιβλιοθήκη, έχει αποκτήσει από το 2017 μια μεγάλη πρότυπη 
πιστοποιημένη παιδική χαρά, την οποία με νόμιμες διαδικασίες σας την εκχωρήσαμε, αποκτήσαμε από την Μητρόπολη 
Ναυπάκτου το παλιό πέτρινο παραδοσιακό καφενείο στην κεντρική πλατεία του χωριού, το συντηρήσαμε και το 
μετατρέψαμε σε μια πολυχρηστική αίθουσα του Συλλόγου και τέλος το σπουδαιότερο προφέρουμε κάθε χρόνο οικονομικά 
στο χωριό, για να καλύψουμε την δική σας απραξία, αδιαφορία και εγκατάλειψη.  
Ο Σύλλογός Απανταχού Χομοριτών θα συνεχίσει να αγωνίζεται για το καλύτερο αύριο του χωριού και της περιοχής 
μας, πιστεύουμε δε ότι οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους άλλους τοπικούς 
φορείς μπορούν να παίξουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην τοπική ανάπτυξη και να συμβάλλουν σημαντικά για την 
πρόοδο του τόπου τους. 
Από το Δ.Σ.  
 

Why, Mr. Mayor", 
 We have repeatedly referred to how disparagingly the current Municipality of Nafpaktia Authoritys treats all the institutions of Cultural Associations. The FIRST and 

only meeting in Athens took place right after the last elections, almost 3,5 years ago. immediately after assuming their 
duties. Since then and despite the promises made at the time, it has not convened any new meetings, as if the Cultural 
Associations play no role in the bettering of our villages and our region. Instead of the municipality being the biggest 
supporter of the Cultural Associations and their efforts and activities, as all previous municipal authorities did to some 
extent, we see an unprecedented attempt to degrade and discredit them. In our first and only meeting the Mayor told us 
that the new Municipal Authority did not wish to participate in "clarinet festivals", because these do not promote culture... 
But he would be all for cooperating on any other cultural event. 
 
At the beginning of this summer, after almost two and a half years of pandemic, the Homorites  Association sent a letter 
on June 7, 2022 to the Mayor Mr. Vassilis Gizas and the Deputy Mayor Mr. Dinos Tsoukalas and informed them  that 
it planed to host two summer events, from the end of July until the 15 August. One would be a music concert lasting 
two and a half hours with the participation of the Mixed Choir of Nafpaktos, which would take place in the villages central 
square. The second event would be a traditional music and dance evening "Andamoma of the Apantachou Homorites 
2022" which would take place as always in the beautiful Lymberion Cultural Center yard. With this letter, we asked 
them for both events to be held in collaboration with the Nafpaktian Municipality and to be included in the Municipality's 
summer events program. Something that was always done with the previous Municipal authorities. 
Almost a month later, on July 6 and since we had not received any response, we contacted the Deputy Mayor Mr. Dinos 

Tsoukalas by phone and asked him if it was possible to have positive or negative answer, because the dates were pressing us too much. He promised that we would 
have it soon, but unfortunately we never received it. So we were forced to cancel the "CULTURAL" event with the Mixed Choir of Nafpaktos and on August 13th we 
held the "Antamoma 2022" event with great success. Of course, as you can imagine, although they were invited to the event of "Antamoma" none of them attended. 
We would really like the Municipal Authority to tell us by what criteria other Cultural Associations were included in this year's summer cultural program, and how this 
cooperation was substantiated but not for our Association. Are you, Mr. Mayor, "punishing" us because we requested and will continue to request transparency and 
legitimacy through the creation of the Registery of Cultural Associations??? 
About two years ago, the Municipal Councilor Mr. Giorgos Kon. Asimakopoulos brought our Association’s proposal “creation of the much-desired Registry of 
Cultural Associations and other associations” to the Municipal Council for discussion and voting. The proposal was voted unanimously by the then minority 
opposition and opposed by the then governing party. The governing party promised then, to process the proposal and bring it back for a vote in  two months. Over 
two years have passed and we are still waiting for that processed proposal. 
We believe that it is necessary to cultivate relationships of good cooperation and trust through legal and transparent transactions between the cultural bodies and 
the local government, and this is ensured by the notorious Registry of Associations.  
 
Dear Mr. Mayor, we at the Association are not professional politicians, nor will we ever be. The Apandachou Homorites Association through transparency and legality 
has achieved many things in the last decade. It has a large and active group of members and friends in Greece and abroad (perhaps the largest in our area), with its 
own financial means it has founded a beautiful Cultural Center with a Folklore Museum and a Lending library. It has built a large certified playground since 2017, 
which we assigned over to you through legal procedures. We preserved  and renovated the old traditional stone coffee house in the central village square, which we 
acquired from the Metropolis of Nafpaktos, turning it into a multipurpose hall of the Association. But most importantly, because of the Municipality’s inaction, 
indifference and abandonment, every year our Association thru its own means substitutes the Municipality  in its obligations. 
 
The Apantachou Homorite Association will continue to fight for a better tomorrow for our village and region, and we believe that Cultural Associations in cooperation 
with the Local Government and other local bodies can play a very important role in local development and contribute significantly for the progress of our region. 

 From the Board of Directors 
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Μία όμορφη χειμερινή απόδραση στο πανέμορφο χωριό μας! 
 
Στις 12 Φεβρουαρίου τιμήσαμε μαζί με τη μνήμη του Αγίου Μελετίου και τη μνήμη του Αγίου Χαραλάμπους του Ιερομάρτυρος. Γιόρτασε το πανέμορφο εκκλησάκι 
μας Άγιος Χαράλαμπος - Άγιος Φανούριος, γιόρτασε το χωριό μας. Ευχαριστούμε τον πατέρα Νικόλαο Αποστολόπουλο για την αδιάλειπτη πνευματική 
προσφορά του στο χωριό μας. Η θεία Λειτουργία έγινε στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής.  
Αμέσως μετά όλοι οι συγχωριανοί και φίλοι συναντηθήκαμε στα Πλατανάκια, σε μια όμορφη εκδήλωση από την τοπική αυτοδιοίκηση και απολαύσαμε πεντανόστιμα 

τοπικά παραδοσιακά εδέσματα, τσιγαρίθρες, πίτες 
και άφθονο τοπικό τσίπουρο και κρασί.  
Μία όμορφη χειμερινή απόδραση στο πανέμορφο 
χωριό μας, μακριά από την πόλη, κοντά στη φύση και 
σε ξένοιαστα μέρη... Και του χρόνου!  
 

A beautiful winter getaway in 
our beautiful village! 
On February 12, we celebrated together the memory 
of Saint Meletius and the memory of Saint 

Charalambos the Hieromartyr. Celebrate our beautiful church Agios Charalambos - Agios Fanourios, 
celebrate our village. We thank father Nikolaos Apostolopoulos for his continuous spiritual contribution to 
our village. The Divine sermon was held in the church of Agia Paraskevi. 
Immediately after, all our fellow villagers and friends met in Platanakia, at a beautiful event organized by the 
local community, and enjoyed delicious local traditional dishes, tsigarithres, pies and plenty of local tsipouro and wine. What a beautiful winter getaway in our 
beautiful village, far from the city, in carefree places close to nature… until next time! 

 

Εργασίες στο Πολιτιστικό μας Κέντρο! 
  
 
 

    
  
  
 
 
 
 
 
 
     

    
    
 
 
 
 
          
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Το χορευτικό του συλλόγου μετά από σχεδόν δύο χρόνια απραξίας λόγω της 
πανδημίας ξεκινάει και πάλι... Όποιος επιθυμεί και ενδιαφέρεται παρακαλούμε 
να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6974454572 (Μπάμπης Χαντζής), με την 
Κατερίνα Η. Εγγλέζου ή με όποιο άλλο μέλος του Δ.Σ.. Το χορευτικό μας θα συ-
ναντιέται κάθε Δευτέρα στο ΕΠΑΛ Αλίμου, Πάτμου 1. Στον Άλιμο. Με τη δα-
σκάλα μας τη Μαργιαλένα θα περάσουμε σε άλλο επίπεδο!!!!! Να μην λήψη κα-
νείς..... Καλή μας αρχή!!! 

 
After almost two years of inactivity due to the pandemic, the club's dance class 
is starting again... Anyone who wishes and is interested, please contact (Babis 
Chantzis (6974454572) or Katerina H. Egglezou (6974454572)  or with any 
other member of the Board. Our dance group will meet every Monday at EPAL 
Alimos, Patmos 1 in Alimos. With our teacher Margialena we will dance to new 
levels!!!!! Don't miss out.... Let’s have a great start!!! 
  

Ξεκινήσαμε!!! Καλή χορευτική χρονιά!!! 
  

Σας ευχαριστούμε για την ηθική και οικονομική σας στήριξη. Δεν θα ήμα-
σταν εκεί που είμαστε τώρα χωρίς την υποστήριξή σας. Οι μέρες των   

Χριστουγέννων ας μεταφέρουν την μαγεία τους στα σπίτια σας  
και ο … Άγιος Βασίλης ας εκπληρώσει τις ευχές όλων σας. 

Χρόνια πολλά, καλή χρονιά!!!  

 
Thank you for your moral and financial support. We wouldn't be where we 

are now without your support. May the days of Christmas bring their  
magic to your homes and may Santa fulfill all your wishes. 

Happy New Year!!! 
 

Maintenance at our Cultural Center! 
High-quality and aesthetic aluminum gutters were installed along the roof edges of our Cultural Center and thus 
protected the building and its walls from the rain water. We thank the families of Panagiotis and Tryfonas Skiadas 
for taking on part of the projects cost. We also want to thank the company D. KOKOTOS from Thermo Ait/nias for the 
professional installation of the gutters and the financial offer to our Association. We also thank Thomas and Zuko for 
the valuable services they offer to the Association, they are our close partners. 
 

Τοποθετήθηκαν κατά μήκος της σκεπής του Πολιτιστικού μας Κέντρου υδρορροές αλουμινίου υψηλής ποιότητας και 
αισθητικής και προστατέψαμε έτσι το κτήριο και τους τοίχους του από τα νερά που έρχονται από την κεραμοσκεπή 
όταν βρέχει. Ευχαριστούμε τις οικογένειες του Παναγιώτη και του Τρύφωνα Σκιαδά για την ανάληψη μέρος από τη 
δαπάνη του έργου. Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε την εταιρία Δ. ΚΟΚΟΤΟΣ από το Θέρμο Αιτ/νίας για την 
σωστή και όμορφη τοποθέτηση των υδρορροών και την οικονομική προσφορά προς τον Σύλλογό μας 


