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Οι δυσμενείς μέχρι τώρα καιρικές συνθήκες, οι δυσκολίες που δημιούργησαν στις 
μετακινήσεις κάποιων από εμάς οι εποχικές ασθένειες, αλλά και μνημόσυνα και θάνατοι 
που δυστυχώς χτύπησαν πολλές οικογένειες συγχωριανών μας, ανάγκασαν την Αδελφότητα 
να ακυρώσει προγραμματισμένες δραστηριότητές της στην Αθήνα και να τις μεταθέσει σε 
ευθετότερο χρόνο. Έτσι, αφού πολλά από τα θέματα του χωριού θα τα ανακοινώσουμε 
στην κοπή της πίτας μας (5/2/2017 στο ΚΥΒΕ Περιστερίου), θα περιοριστούμε στο να 
εκφράσουμε τα βαθιά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των συγχωριανών 
μας που απεβίωσαν πρόσφατα. 
 
Εκφράζουμε τη μεγάλη μας λύπη στα παιδιά, εγγόνια, αδέλφια και σε όλους τους συγγενείς 
του ζεύγους Λεωνίδα Γιάννη Ασημακόπουλου και Ειρήνης Γιώτη (κόρης του Τάσου και της 
Αρχόντως), που ούτε στο θάνατο δε χώρισαν, αφού η Ειρήνη ακολούθησε το Λεωνίδα πριν 
συμπληρωθεί το 40ήμερο. 
 
Λίγο πριν τελειώσει το 2016, πέθανε στο χωριό ο μεγαλύτερος γιος του αγαπητού και 
αξέχαστου για εμάς τους μεγαλύτερους μπαρμπα-Ντίνου. Ο Νίκος, εδώ και χρόνια, είχε 
επανεγκατασταθεί στο χωριό με τη σύζυγό του Ευθυμία (η οποία έφυγε πέρυσι από τη ζωή) 
και πρόσφερε ανελιπώς τις υπηρεσίες του στην κοινότητα βοηθώντας τον παπα-Νικόλα σε 
όλες τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, ενώ το φιλόξενο σπίτι του ζευγαριού γινόταν κάθε 
χειμώνα καταφύγιο για τις εγκαταλειμμένες γάτες ολόκληρης της συνοικίας. Ο 
απροσδόκητος θάνατος του Νίκου και το κλείσιμο ακόμα ενός σπιτιού στο χωριό μας 
λύπησε πάρα πολύ και ευχόμαστε στα παιδιά του, τον εγγονό του και τους συγγενείς του 
να έχουν υπομονή και καρτερικότητα για να αντέξουν την απώλειά του. 
 
Ένας ακόμα συγχωριανός μας, ο Ευθύμιος Παναγιωτακόπουλος του Σταύρου, ο οποίος 
ζούσε στην Κρήτη, έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες και η Αδελφότητα εκφράζει στα 
αδέλφια του, τα ανήψια του και τους υπόλοιπους συγγενείς του τα ειλικρινή συλλυπητήριά 
της. 
 
Με λύπη πληροφορηθήκαμε επίσης το θάνατο του Κώστα Ηλιόπουλου, γιου του Πανούλη, 
του αξιοσέβαστου δασκάλου και της ευγενικής θεια-Ευσταθίας. Ο Κώστας, άγνωστος στους 
νεότερους Παλουμπαίους, γεννημένος και μεγαλωμένος στου Παλούμπα, μαζί με τους 
αδελφούς του και μια παρέα συνομηλίκων τους, ανήκε σε μια ομάδα ταλαντούχων, 
πρωτοπόρων και αυτοδίδακτων νέων, που έπαιζαν μουσικά όργανα, βιολί και μαντολίνο 
και αργότερα, στα χρόνια της Κατοχής, και θέατρο. Ο ίδιος, εκτός από φωτισμένος 
δάσκαλος, ήταν και ποιητής και ζωγράφος. Στα παιδιά του, τα αδέλφια του και τους 
υπόλοιπους συγγενείς του, η Αδελφότητα των Παλουμπαίων εκφράζει τη βαθιά της λύπη. 
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