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Φέτος, τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, επισκέφτηκαν το χωριό πολλοί Παλουμπαίοι, τα 

περισσότερα σπίτια άνοιξαν, οι αυλές και οι κήποι καθαρίστηκαν και φυτεύτηκαν 

λουλούδια και κηπευτικά. Τη Μεγάλη Εβδομάδα, οι γυναίκες φρόντισαν την εκκλησία και 

στόλισαν ομαδικά έναν υπέροχο επιτάφιο και όσοι εκκλησιάστηκαν παρακολούθησαν με 

κατάνυξη τους ύμνους των Παθών και το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης. Τόσο οι μέρες 

του Πάσχα όσο και η γιορτή του πολιούχου μας Αγίου Γεωργίου γιορτάστηκαν με ευλάβεια 

και χαρά, καλή παρέα και επισκέψεις. 

 

Η Αδελφότητα, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της και με άριστη συνεργασία με τον 

Παναγιώτη (τον Τοπικό Πρόεδρο), παρεμβαίνει όπου θεωρεί ότι μπορεί να προσφέρει στο 

χωριό σε θέματα πρακτικά, όπως π.χ. στον καθαρισμό, τον ευπρεπισμό του κέντρου 

(καθαρισμό και βάψιμο παιδικής χαράς, βάψιμο κάγκελων και ζαρτινιερών, επισκευή και 

βάψιμο καθισμάτων της πλατείας, κλπ). Όπως σας είχαμε πληροφορήσει στην 

προηγούμενη επικοινωνία μας στα μέσα Απριλίου και σε συνεργασία με τον Παναγιώτη, 

ανοίξαμε τον παλιό κεντρικό δρόμο που περνούσε από το χωριό μας προς Δημητσάνα. Ο 

δρόμος αυτός, που ευελπιστούμε στο εγγύς μέλλον να αποτελέσει τμήμα του μονοπατιού 

Menalon Trail, εκτός από το κομάτι από Κιάφα μέχρι Παλουμπόρεμα, το οποίο λόγω της 

μεγάλης κλίσης του είναι λίγο δύσκολο, όπως και η έξοδός του από την άλλη μεριά, είναι 

βατός στον καθένα. Τα δύο παραπάνω προβληματικά τμήματα έχουν καλυφθεί από 

σκουπίδια και χρειάζονται κάποια βελτίωση, η οποία πιθανότατα θα γίνει το φθινόπωρο. 

Λίγο μετά από το ρέμα αποκαλύψαμε στην κυριολεξία την παλιά πέτρινη βρύση, η οποία 

είχε καλυφθεί εντελώς από βάτα και θάμνους, αλλά διατηρημένη σε αρκετά καλή 

κατάσταση. Η αποκατάστασή της είναι στις προτεραιότητές μας, ελπίζοντας σε κάποιον ή 

κάποιους χορηγούς που έχουν διατηρήσει τρυφερές αναμνήσεις των παιδικών τους χρόνων 

απ’ αυτήν. 

 

Στις 12/6/2016, η Αδελφότητα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών της δράσεων στην Αθήνα, 

διοργάνωσε επίσκεψη και ξενάγηση στο κτίριο της Βουλής των Ελλήνων. Η προσέλευση 

συγχωριανών και φίλων, μικρών και μεγάλων, ήταν πολύ ικανοποιητική και όλοι 

θαυμάσαμε την εσωτερική αρχιτεκτονική του κτιρίου, καθώς επισκεφτήκαμε την αίθουσα 

του Κοινοβουλίου και άλλους δευτερεύοντες χώρους στον πρώτο όροφο. Στον δεύτερο, 

ξεναγηθήκαμε στην αίθουσα Βενιζέλου, στην οποία σώζεται η αυθεντική ζωφόρος με 

σκηνές από την Επανάσταση, μουσείο και πολλά άλλα εκθέματα. Μετά την ξενάγηση, οι 

παρευρισκόμενοι περιηγήθηκαν στα δρομάκια του Εθνικού Κήπου και απόλαυσαν την 

ομορφιά και τη δροσιά του. Κάτω από τον ίσκιο των δένδρων, σε μια στιγμή ξεκούρασης, η 

Πρόεδρος της Αδελφότητος έκανε στους παρευρισκόμενους μια ακόμα πιο λεπτομερή και 

εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την ιστορία του κτιρίου και την πορεία του μέσα στο 

χρόνο. Τέλος όλοι μαζί, μια όμορφη, κεφάτη και χαρούμενη παρέα, καταλήξαμε στο 

ιστορικό ζαχαροπλαστείο «Αίγλη», ανάμεσα στο Ζάππειο και στον Κήπο, για καφεδάκι, 

παγωτό και πολλή συζήτηση μέχρι αργά. 
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Για το καλοκαίρι, η Αδελφότητα έχει προγραμματίσει διάφορες εκδηλώσεις. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε πως θα πραγματοποιηθούν στις 14/8/2016 μουσική εκδήλωση/πανηγύρι στην 

πλατεία του χωριού και στις 16/8/2016 εκδρομή με πούλμαν στην Αρχαία Ολυμπία και 

πιθανότατα μπάνιο στο Κατάκολο (περισσότερες λεπτομέρειες καθώς επίσης το πρόγραμμα 

και το κόστος θα γνωστοποιηθούν έγκαιρα). Επίσης, θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία στο 

νέο μονοπάτι και ευελπιστούμε πως θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή από την 

περσινή στο πρώτο μονοπάτι Παλούμπα - Κάρθα (η ακριβής ημέρα και ώρα θα 

ανακοινωθούν στο χωριό). Για μια ακόμα χρονιά θα συνεχιστούν και οι τριήμερες 

εκδηλώσεις για τα παιδιά μας, που έχουν γίνει θεσμός και τις οποίες περιμένουν με μεγάλη 

προσμονή οι μικροί μας φίλοι. 

 

Τέλος, επειδή αφότου ανοίχθηκε το μονοπάτι προς τον Αη-Λιά παρατηρούμε με χαρά ότι 

υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα στο βουνό, θα θέλαμε να σας κάνουμε μια σύσταση που 

αφορά στη συλλογή της ρίγανης. Παρακαλούμε τους φίλους και τις φίλες να προσέχουν να 

μην ξεριζώνουν τα φυτά και να μη μαζεύουν μεγάλες ποσότητες που ίσως τις πετάξουν την 

επόμενη χρονιά, για να προφυλάξουμε αυτό το μοναδικό και απόλυτα βιολογικό φυτό μας 

από την εξαφάνισή του, όπως έγινε με την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. 

 

Ευχόμαστε σε όλους καλό καλοκαίρι και να πλημμυρίσει το χωριό μας από φωνές και γέλια. 

Σας περιμένουμε όλους μαζί με τους φίλους σας, για να καμαρώσουμε τον Πύργο του 

Στρατηγού Δημητράκη Πλαπούτα, που πολύ σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί και θα αποτελεί 

στο μέλλον το καμάρι όχι μόνο του χωριού μας αλλά και όλης της περιοχής, αλλά και για να 

απολαύσουμε την υπέροχη θέα, να αναπνεύσουμε καθαρό αέρα, να χαλαρώσουμε και να 

πάρουμε δυνάμεις. 
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