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Ανακοίνωση 

 

Στις 26 Απριλίου πραγματοποιήσαμε προγραμματισμένο περίπατο στη 

Νοτιοανατολική Αττική, με ικανοποιητική συμμετοχή και πολύ ωραία παρέα. 

Επισκεφτήκαμε την αρχαία Βραυρώνα, κέντρο λατρείας της θεάς Αρτέμιδας, και το 

μουσείο με ιδιαίτερα εκθέματα. Μας εντυπωσίασαν τα φυσικού μεγέθους αγάλματα 

μικρών αγοριών και κυρίως κοριτσιών ("μικρές άρκτους" τα αποκαλούσαν) με τα 

ατομικά τους χαρακτηριστικά, αφιερωμένα στη θεά, η οποία ήταν προστάτιδα των 

παιδιών. Πολύ μοναδικά και εντυπωσιακά για τη λεπτή τους τέχνη ήταν επίσης και 

τα αγγεία-μινιατούρες. 

 

Επόμενη στάση μας ήταν το ορυκτολογικό μουσείο στο Λαύριο – δημιούργημα 

ομάδας εθελοντών επιστημόνων – με εκθέματα, πετρώματα απίστευτης ομορφιάς 

και ποικιλίας που βγήκαν στο φώς από τα βάθη της Λαυρεωτικής γης. Το 

πολιτιστικό μέρος της βόλτας μας τελείωσε με την επίσκεψή μας στο ναό του 

Ποσειδώνα στο Σούνιο, μνημείο που δεν μπορεί κανείς να το απομονώσει από το 

γύρω μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Η επιστροφή μας από την παραλιακή λεωφόρο 

Σουνίου-Αθήνας μας έδωσε την ευκαιρία να απολαύσουμε τη θαλασσινή θέα με τις 

αμέτρητες νησίδες, να κάνουμε το πικνίκ μας σε παραλία των Λεγρενών και να 

πιούμε τον απογευματινό καφέ μας στην Π. Φώκαια, στην κυριολεξία πάνω στη 

θάλασσα. 

 

Στο Συμβούλιο της 14ης Απριλίου είχαμε μεταξύ άλλων αποφασίσει και 

οριστικοποιήσαμε στο επόμενο (9/6/2013) να κάνουμε μια συνάντηση με τους 

(ενήλικους) νέους του χωριού στις 28 Ιουνίου στο Manor House στο Περιστέρι, με 

στόχο να γνωριστούν καλύτερα οι νέοι μεταξύ τους αλλά και με τα μέλη του 

Συλλόγου, με προοπτική επόμενη συνάντηση στου Παλούμπα στο τριήμερο του 

Δεκαπενταύγουστου για ανταλλαγή απόψεων επ' ωφελεία του χωριού. (Η 

ανακοίνωση-πρόσκληση είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του χωριού.) 

 

Όσον αφορά στο πανηγύρι, αποφασίσαμε να συνεργαστούμε με τον Πρόεδρο του 

Τοπικού Συμβουλίου (τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο) και τα μαγαζιά της πλατείας 

(δηλαδή το Θοδωρή και το Μήτρο) και σε επαφή μαζί τους διευθετήθηκαν οι επί 

μέρους λεπτομέρειες – οικονομικά, προετοιμασία του χώρου και επιλογή μουσικού 

σχήματος (Μαυρέλιας). 

 

Προγραμματίσαμε επίσης μια μουσική βραδιά ανήμερα της Παναγίας το βράδυ για 

τους νέους και όσους αισθάνονται νέοι και εκδηλώσεις για τα μικρά παιδιά με 

εργαστήρια πηλού, παιχνίδια, δώρα, κλπ. Μια σκέψη μας για εκδρομή με πούλμαν 

στο Κατάκωλο για μπάνιο την Παρασκευή 16 Αυγούστου εγκαταλείφθηκε στη 

συνέχεια λόγω κόστους. Θεωρούμε όμως απαραίτητη μια Γενική Λαϊκή Συνέλευση 

στο χωριό μέσα στο τριήμερο για να συζητήσουμε όλοι μαζί σοβαρά θέματα που 

εκκρεμούν ή άλλα που ο καθένας μπορεί να θέσει. Τα θέματα θα τεθούν σε 

συνεννόηση με το Τοπικό και Εκκλησιαστικό Συμβούλιο. Προτείνουμε ως χρόνο 

σύναξης το απόγευμα της 15ης Αυγούστου. 

 

Φέτος, η πρώτη φάση του καθαρισμού του χωριού – της παιδικής χαράς, του 

κέντρου και του νεκροταφείου – έγινε από το Δήμο με επιμέλεια του Αντιδημάρχου 

κ. Παπανάστου, τον οποίο και ευχαριστούμε. Το πρόβλημα που ανέκυψε στη 

διανομή του νερού λόγω απόφραξης των σωλήνων, πληροφορούμαστε από τον 

Πρόεδρο της Κοινότητας ότι καταβάλλονται προσπάθειες από το Δήμο για να 

αντιμετωπισθεί. 

 



Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας συλλυπούμαστε ολόψυχα την 

οικογένεια του μπαρμπα-Βασίλη του Ηλιόπουλου και ευχόμαστε να είναι παρηγοριά 

στα παιδιά, τα εγγόνια και τα δισέγγονά του η μακριά και αξιοπρεπής ζωή του. 

 

Τη βαθιά μας λύπη επίσης εκφράζουμε στη Φρόσω Γρ. Γκίνη, τα παιδιά και τα 

εγγόνια της για την απώλεια του συζύγου της Παναγιώτη Αλεξανδράκη. 

 

Τα συλλυπητήριά μας και σε όλα τα μέλη της μεγάλης οικογένειας του μπαρμπα-

Ντίνου του Μπισκέμη και τους ευχόμαστε να πάρουν τα χρόνια του και την υγεία 

του. 

 

Συλλυπούμαστε επίσης την οικογένεια της Παλουμπιώτισσας Κωνσταντίνας 

Αναστασοπούλου (Ψάρι), το γένος Γιαννοπούλου. 

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο 

 


