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Αδελφότης των Απανταχού Παλουμπαίων 

Νικίου 15, Τ.Κ. 105 60 Αθήνα 

Ανακοίνωση 

Στο  Διασυνεδριακό – Πολιτιστικό  Κέντρο  Δημητσάνας  πραγματοποιήθηκε  στις 29  Οκτωβρίου 

2011 η  πρώτη  συνεδρίαση  της  Επιτροπής  Διαβούλευσης  του  Δήμου  Γορτυνίας  με  σκοπό  τον  

εντοπισμό  των προβλημάτων  του  Δήμου  και  την  ανταλλαγή  απόψεων  για  την  αντιμετώπισή  

τους  μεταξύ  των  παραγόντων  του  Δήμου  και των  μελών της  Επιτροπής  Διαβούλευσης. Στην 

Επιτροπή Διαβούλευσης έχει επιλεγεί ως Τακτικό Μέλος η Πρόεδρος της Αδελφότητας κ. Ευθυμία 

Γκίνη και ως Αναπληρωματικό η Αντιπρόεδρος κ. Βάσω Μπισκέμη. 

Ως  κυριότερα  προβλήματα  καταγράφηκαν  η  ραγδαία  μείωση  του  πληθυσμού, η  εγκατάλειψη  

της  γης,  η ανυπαρξία  οικονομικά σημαντικής  παραγωγής, η  συρρίκνωση των υπηρεσιών  και  

των  σχολείων, η  έλλειψη  υποδομών  για  ανάπτυξη και  η  μεγάλη  έκταση  του  Δήμου  που,  σε  

συνδυασμό με τη  μορφολογία  του  εδάφους  και  την  έλλειψη  οδικού  δικτύου, δυσχεραίνει την  

επικοινωνία  μεταξύ των  Διαμερισμάτων  του  Δήμου. 

Παράλληλα διερευνήθηκαν  οι δυνατότητες  αξιοποίησης   των  συγκριτικών  πλεονεκτημάτων του  

τόπου (φυσικό κάλλος, αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία, ιαματικά λουτρά) μέσω της 

δημιουργίας  υποδομών που θα  καταστήσουν την περιοχή  τουριστικό  πόλο  έλξης. 

Στη συνεδρίαση αυτή, η  Αδελφότητα εκπροσωπήθηκε από την κ. Ευθυμία  Γκίνη. Στην παρέμβασή  

της  τόνισε κυρίως τις  δυνατότητες ανάπτυξης  του Διαμερίσματος  Ηραίας  με την ανάδειξη των  

αρχαιολογικών  χώρων  Ηραίας  και  Λενικού  σε συνάρτηση με  την  αρχαία  Ολυμπία, το  άνοιγμα  

της  Ηραίας προς τα δυτικά και την  αποκατάσταση του Πύργου Πλαπούτα. 

Για όποιον ενδιαφέρεται, οι  αναλυτικές προτάσεις  της Αδελφότητας, όπως αυτές κατατέθηκαν 

γραπτώς στην Επιτροπή,  έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της. 

Βλέπουμε πολύ θετικά το θεσμό της Επιτροπής Διαβούλευσης και αισιοδοξούμε ότι  θα  αποβεί  

προς  όφελος  της  ανάπτυξης  του  Δήμου. Θα πρέπει όμως να υπάρχει  καλή προετοιμασία των  

συνεδριάσεων και να μην περιορισθεί ο αριθμός τους (οι προβλεπόμενες συνεδριάσεις είναι 

τέσσερεις). 

Με σύμμαχο τον καλό καιρό, και φέτος οι Παλουμπαίοι κατέβηκαν στο χωριό και μάζεψαν τις 

ελιές τους. Η σοδειά ήταν αρκετά καλή και ευχόμαστε και του χρόνου περισσότερο λαδάκι να 

βγάλουμε τον δύσκολο καιρό! Όλα τα μέλη του Συλλόγου ευχόμαστε σε όλους τους 

Παλουμπαίους, μεγάλους και μικρούς, Καλά Χριστούγεννα και με υγεία και αισιοδοξία ο 

Καινούριος Χρόνος. Σας πληροφορούμε ότι η κοπή της πίτας θα γίνει στις 22 Ιανουαρίου 2012 στις 

10:30 το πρωί στο Imperial Crystal Hotel (σταθμός Μεταξουργείου). 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο 

 


