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Όπως κάθε χρόνο και παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, έτσι και φέτος, τους τελευταίους 
μήνες επισκέφτηκαν το χωριό πολλοί Παλουμπαίοι. Από το Πάσχα και του Αγίου Γεωργίου, τη γιορτή 
του πολιούχου μας, αρκετοί συγχωριανοί μας παρέμειναν στο χωριό και με τους επισκέπτες των 
Σαββατοκύριακων δίνουν μια νότα ζωής σ’ αυτό με την παρουσία τους εκεί. 
 
Η Αδελφότητα, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της και με άριστη συνεργασία με τον Τοπικό 
Πρόεδρο Παναγιώτη Αργυρόπουλο, παρεμβαίνει όπου θεωρεί ότι μπορεί να προσφέρει στο χωριό 
σε θέματα πρακτικά. Ευχαριστούμε θερμά όλους και όλες που συμμετείχαν στο κάλεσμά μας για 
δράσεις που αφορούν τον ευπρεπισμό του χωριού μας. Στις 17 και 18 Ιουνίου αρκετοί εθελοντές 
(Δήμητρα Κουλουρά, Νίκος Γρ. Μπισκέμης, Βάσω Γρ. Μπισκέμη, Γιάννης Ασημακόπουλος, 
Παναγιώτης Ιωάν. Ασημακόπουλος, Κούλα Αργυροπούλου, η Πρόεδρος Ευθυμία Γκίνη και η 
Αντιπρόεδρος Αναστασία Γκίνη) χωριστήκαμε σε δύο ομάδες και ασχοληθήκαμε η μία με την 
καθαριότητα του χωριού και η άλλη με τη βελτίωση του μονοπατιού Παλούμπα - Ράφτη που 
ανοίξαμε πέρυσι τον Απρίλιο. Στόχος μας ήταν η ευπρεπής εμφάνιση όλων των δρόμων του χωριού 
και κυρίως του κέντρου, το οποίο πραγματικά μετά το τέλος της παρέμβασής μας άστραφτε από 
καθαριότητα. Μεγάλη ήταν η προσφορά του Παναγιώτη του Αργυρόπουλου, ο οποίος, πέρα από την 
προσωπική του εργασία, μετέφερε με το αυτοκίνητό του απίστευτους όγκους κλαδεμάτων και άλλων 
υλικών έξω από το χωριό για να τα κάψει εν ευθέτω χρόνω. Όσον αφορά στο μονοπάτι, βελτιώσαμε 
κάποια σημεία του ώστε να είναι πιο εύκολη, ευχάριστη και προ πάντων ασφαλής η 
προσβασιμότητά του και να είναι έτοιμο για σήμανση Ιούλιο - Αύγουστο από τον κ. Γιάννη Λαγό. 
 
Για το φετινό καλοκαίρι, η Αδελφότητα έχει προγραμματίσει τις καθιερωμένες πλέον εκδηλώσεις : 
διάφορες δραστηριότητες για τα παιδιά, το γλέντι την Παραμονή της Παναγίας και Λειτουργία για 
πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια στο ανακαινισμένο ξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου την πρώτη 
Κυριακή μετά τις 15 Αυγούστου. Αναμένουμε τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων. Θα ακολουθήσουν 
λεπτομερείς ανακοινώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
 
Με οικολογικό πνεύμα και καλή διάθεση, συστήνουμε και φέτος σε όλους τους φίλους και τις φίλες 
που συλλέγουν ρίγανη να προσέχουν να μην ξεριζώνουν τα φυτά και να μη μαζεύουν μεγάλες 
ποσότητες, ώστε να προστατεύσουμε αυτό το μοναδικό και απόλυτα βιολογικό φυτό μας από την 
εξαφάνισή του. 
 
Τέλος, εκφράζουμε τις θερμότερες ευχές μας σε όλα τα παιδιά που έδωσαν Πανελλήνιες εξετάσεις 
να έχουν καλά αποτελέσματα, κάθε επιτυχία και ευόδωση των προσδοκιών τους. 
 
Ευχόμαστε Καλό Καλοκαίρι και να πλημμυρίσει το χωριό μας από χαρούμενες φωνές και γέλια, γιατί 
το έχουμε όλοι ανάγκη!! 
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