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Ανακοίνωζη
Ο Σύιινγνο, ζην πιαίζην δξαζηεξηνπνίεζεο θαη ζύζθημεο ησλ ζρέζεσλ ησλ κειώλ
ηεο Αδειθόηεηαο, μεθίλεζε κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ
επηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, κνπζεία, πεξηπάηνπο, ζπλεζηηάζεηο, θ.α.. Η
αξρή έγηλε κε επίζθεςε κηαο νκάδαο ζην Μνπζείν ηεο Αθξόπνιεο ζηηο 9 Απξηιίνπ.
Εθεί κέιε ηνπ Σπιιόγνπ πεξίκελαλ, ζπλόδεπζαλ θαη μελάγεζαλ ηνπο ιίγνπο αιιά
εθιεθηνύο θαη αθκαίνπο, ειηθηαθά κπξνζηάξεδεο ζπγρσξηαλνύο καο ζηνπο ρώξνπο
εθηόο θαη εληόο ηνπ Μνπζείνπ. Η πόιε θάησ από ην γπάιηλν δάπεδν θαη ηα
εθζέκαηα, αθηεξώκαηα ζηα ηεξά πνπ βξίζθνληαλ ζηηο πιεπξέο ηεο Αθξόπνιεο,
αιιά θπξίσο ζηνπο κεγάινπο λανύο πάλσ ζηελ Αθξόπνιε, ηκήκαηα ησλ ίδησλ ησλ
λαώλ, νη πεξίθεκεο αξρατθέο θόξεο, αγάικαηα απαξάκηιιεο θαη κνλαδηθήο
νκνξθηάο θαη άιια εθζέκαηα, δεκηνπξγήκαηα ηνπ 7νπ, 6νπ θαη 5νπ αηώλα π.Φ.,
καο νδήγεζαλ ζε έλα ηαμίδη πνιηηηζκνύ θαη ηζηνξίαο. Η πεξηδηάβαζή καο ζην
ππέξνρν Μνπζείν ηειείσζε κε θαθεδάθη, θαιή θνπβέληα θαη κε ζέα ηελ Αθξόπνιε
θαη ηηο αλζηζκέλεο θνπηζνππηέο.
Η επόκελε ζπλάληεζή καο πξνγξακκαηίδεηαη γηα ηηο 15 Ματνπ, Κπξηαθή 10 ε ώξα,
κε επίζθεςε κηαο επξύηεξεο νκάδαο ζην ίδην Μνπζείν, πεξίπαην κέρξη ηνπ Χπξξή
θαη κεζεκεξηαλό θαγεηό. Τειεθσλήζηε καο γηα ζπκκεηνρή ζην 210 6044173
(Επζπκία) θαη ζην 210 5722211 (Αλαζηαζία) ηνπιάρηζηνλ 5 κέξεο λσξίηεξα, γηαηί
πξέπεη λα δειώζνπκε ζην Μνπζείν ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ. (Η ηξίηε νκάδα, πνπ
ζα πεξηιακβάλεη ηνπο λεαξνύο γνλείο κε ηα παηδηά ηνπο, ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπλ
σο ην θζηλόπσξν!)
Από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Τνπηθνύ Σπκβνπιίνπ πιεξνθνξεζήθακε όηη ηα πξνβιήκαηα
ζηελ ύδξεπζε ηνπ ρσξηνύ ιύζεθαλ θαη έηζη ζην εμήο ζα ππάξρεη επάξθεηα λεξνύ.
Επίζεο, αληηθαηαζηάζεθαλ νη θαλνζηάηεο ζηελ πιαηεία θαη θάπνηνη από ηνπο
παιηνύο ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ παηδηθή ραξά. Επραξηζηνύκε όζνπο εξγάζζεθαλ γη'
απηό θαη ηδηαίηεξα ην Νίθν θαη ην Γηώξγν Αλησλαθόπνπιν, πνπ έθαλαλ ηελ
ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε αθηινθεξδώο: εηδηθά ην Νίθν πνπ είλαη πάληα πξόζπκνο
λα βνεζήζεη. Ο Σύιινγνο πξνζπαζεί λα πξνσζήζεη θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο νη
νπνίεο έρνπλ ζρέζε κε ην ίδην ην ρσξηό, όπσο π.ρ. ηε βειηίσζε ηνπ πεδόδξνκνπ
πξνο ηελ Αγία Παξαζθεπή θαη θπξίσο κε ην Λεληθό, ηόζν ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν
όζν θαη ηε δηάλνημε ηνπ κνλνπαηηνύ ζην Παξαζπξάθη. Γηα ην ιόγν απηό,
ζθνπεύνπκε, θάπνηα κέιε ηνπ Σπιιόγνπ, λα βξεζνύκε ζην ρσξηό γύξσ ζηηο 2
Ινπλίνπ, πνπ γηνξηάδεη θαη ην εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζην Λεληθό θαη
δεηάκε εζεινληέο γηα ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηεο. Λεπηνκέξεηεο ζα ζαο
δώζνπκε ζηελ επόκελε αλαθνίλσζε.
Όια ηα κέιε ηνπ Σπιιόγνπ ζαο επρόκαζηε Καιό Πάζρα.
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