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Ανακοίνωζη 

 
 
Σηηο 30 Ιαλνπαξίνπ έγηλε ζην μελνδνρείν Athens Imperial ε θνπή ηεο πίηαο ηνπ 

Σπιιόγνπ ηεο Αδειθόηεηαο ησλ Παινπκπαίσλ. Με πνιιή ραξά ν Σύιινγνο 
ππνδέρζεθε ηνπο θίινπο θαη ζπγρσξηαλνύο καο ζε κηα αηκόζθαηξα δεζηή θαη 

εγθάξδηα. Μεγάιε ειπίδα γηα ην κέιινλ ηνπ Σπιιόγνπ θαη ηνπ ρσξηνύ καο 
ζεσξνύκε ηελ παξνπζία πνιιώλ λέσλ αιιά θαη κηθξώλ παηδηώλ. Θεσξήζακε θαιό 
νησλό πνπ ην θινπξί ηεο πίηαο κε ην δώξν από ην ρξπζνρνείν ηνπ ζπγρσξηαλνύ 

καο Κώζηα Δ. Τζηώθνπ έπεζε θέηνο ζ' έλα θνξηηζάθη – ζηε κηθξνύια Ειέλε θόξε 
ηνπ Φξήζηνπ Νηθνιόπνπινπ θαη εγγνλή ηνπ Κώζηα θαη ηεο Ειέλεο Νηθνινπνύινπ. 

Επραξηζηνύκε όινπο όζνη αληαπνθξίζεθαλ ζηελ πξόζθιεζή καο θαη πεξηκέλνπκε 
όζνπο γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν δελ κπόξεζαλ λα παξεπξεζνύλ λα είλαη θνληά καο 

ζε άιιεο εθδειώζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Σπιιόγνπ. 
 
Τελ εθδήισζή καο ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αξθαδίαο 

θ. Επάγγεινο Γηαλλαθνύξαο θαη ν Δήκαξρνο Γνξηπλίαο θ. Ισάλλεο Γηαλλόπνπινο, 
νη νπνίνη ελ ζπληνκία παξνπζίαζαλ ην πξόγξακκα θαη ην όξακά ηνπο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο Γνξηπλίαο θαη εμέθξαζαλ επηζπκία λα ζπλεξγαζηνύλ κε ηνπο 
Σπιιόγνπο γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα. 
 

Παξεπξέζεθαλ επίζεο ν Γ. Γ. ηεο Νέαο Δεκνθξαηίαο θ. Αλδξέαο Λπθνπξέληδνο, ν 
βνπιεπηήο ηνπ ΠΑΣΟΚ θ. Οδπζζέαο Κσλζηαληηλόπνπινο, ν εθδόηεο ηεο 

εθεκεξίδαο "Γνξηπλία" θ. Κώζηαο Καιύβαο θαη πνιινί εθιεθηνί θαη πηζηνί θίινη 
ηνπ Σπιιόγνπ καο, πνπ καο ηηκνύλ θάζε ρξόλν κε ηελ παξνπζία ηνπο. Όινπο ηνπο 
επραξηζηνύκε ζεξκά. 

 
Τηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Σπιιόγνπ, ηηο ηδέεο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ηνπ ρσξηνύ, αιιά θαη ηνπο πόινπο–ζηόρνπο 
αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο γεληθόηεξα, παξνπζίαζε ε Πξόεδξνο θα. Επζπκία Γθίλε – 
Κνπηζνπνύινπ. 

 
Φαηξεηηζκό ζηνπο παξεπξηζθόκελνπο απήπζπλε ν Πξόεδξνο ηνπ Τνπηθνύ 

Σπκβνπιίνπ θ. Παλαγηώηεο Γηαλλόπνπινο. 
 
Σαο ππελζπκίδνπκε όηη ε ηζηνζειίδα ηνπ ρσξηνύ καο (www.paloumpa.gr) είλαη 

επηζθέςηκε: πεξηκέλνπκε πιηθό γηα θαηαρώξηζε ζ' απηήλ ζην email 
egini@otenet.gr. 

 
Μελ μεράζεηε ην Απνθξηάηηθν γιέληη θαη ηελ θνπή ηεο πίηαο ζην ρσξηό ζηηο 6 
Μαξηίνπ. 

 
Τέινο, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ζην πιαίζην ηεο εζεινληηθήο νκαδηθήο πξνζθνξάο 

πξνο ην ρσξηό καο, ν Σύιινγνο ζέηεη ζε πξνηεξαηόηεηα ηνλ θαζαξηζκό θαη ηε 



βειηίσζε ηεο βαηόηεηαο ηνπ παιηνύ θεληξηθνύ δξόκνπ πξνο ηελ Αγ. Παξαζθεπή. 
Ειπίδνπκε όηη ζα θαηαθέξνπκε λα πινπνηήζνπκε κε ηε βνήζεηα θαη ηνπ Τνπηθνύ 

Σπκβνπιίνπ απηή καο ηελ πξόζεζε πξηλ από ηελ ενξηή ηεο Αγ. Παξαζθεπήο. 
Μπνξείηε λα δειώζεηε ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηε Γξακκαηέα ηνπ Σπιιόγνπ θα. 

Αλαζηαζία Γθίλε – Αζεκαθνπνύινπ. 
 
 

Από ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην 
 


