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Αγαπθτοί ςυγχωριανοί, 

 

Οι φετινοί καλοκαιρινοί εορταςμοί ζγιναν, όπωσ ςε όλθ τθ χϊρα και ςτα δικά μασ χωριά, 

ςτον απόθχο των τρομακτικϊν ςυνεπειϊν τθσ πυρκαγιάσ ςτθν Ανατολικι Αττικι. Κάποιεσ 

από τισ προγραμματιςμζνεσ εκδθλϊςεισ, που αφοροφςαν ςτον τομζα τθσ διαςκζδαςθσ 

αναβλικθκαν ι ματαιϊκθκαν. Εμείσ ακυρϊςαμε το παραδοςιακό πανθγφρι μασ, αλλά ςτο 

χωριό με τθ ςυνεργαςία του Διμου Γορτυνίασ, τθσ ΔΗΚΕΓ, τθσ Εταιρίασ Ιςτορικισ και 

Πολιτιςμικισ Δράςθσ «τρατθγόσ Δθμθτράκθσ Πλαποφτασ και Αγωνιςτζσ» και τθσ 

Περιφζρειασ Πελοποννιςου ζγιναν από τισ 28 Ιουλίου ζωσ τισ 20 Αυγοφςτου πολλζσ και 

ςθμαντικζσ εκδθλϊςεισ ποικίλου περιεχομζνου ςτον Πφργο Πλαποφτα τισ οποίεσ 

παρακολοφκθςε πολφσ κόςμοσ. 

 

Με μζριμνα τθσ Αδελφότθτασ ςτισ 14 Αυγοφςτου πραγματοποιικθκε ςτου Παλοφμπα 

παιδικό πρωτάκλθμα μπάςκετ μεταξφ των ομάδων αρακίνι και Παλοφμπα με νικιτρια τθ 

φιλοξενοφμενθ ομάδα. Σο ίδιο βραδυ τα παιδιά του χωριοφ ζπαιξαν ςτθν πλατεία τοπικά 

παλιά παιχνίδια και χόρεψαν παραδοςιακοφσ χοροφσ. 

 

τισ 16 Αυγοφςτου ζγινε υπό τθν αιγίδα του Διμου μασ καλλιτεχνικι εκδιλωςθ για παιδιά. 

τθν αίκουςα του Πολιτιςτικοφ Κζντρου του χωριοφ ςτικθκε ζνα εργαςτιρι καλλιτεχνίασ 

από τθν κ. Ελζνθ χίηα, κακθγιτρια του Λυκείου Αργυροχρυςοχοϊασ τθσ τεμνίτςασ, για 

άτομα κάκε θλικίασ, όπωσ εξελίχκθκε τελικά. Τπό τθν κακοδιγθςθ τθσ κ. χίηα, με απλά 

υλικά – χαλκό, γυαλί, πορςελάνθ, παλιά κεραμίδια με ςμάλτα και χρϊματα – με φανταςία 

και δθμιουργικότθτα προζκυψαν μικρά ζργα τζχνθσ, που γζμιςαν ικανοποίθςθ και 

ενκουςιαςμό μικροφσ και μεγάλουσ! Σόςο, ϊςτε όλοι ηιτθςαν να επαναλθφκεί θ ίδια 

εκδιλωςθ για δυο μζρεσ και του χρόνου. 

 

Σθν ίδια μζρα το βράδυ, πραγματοποιικθκε θ κακιερωμζνθ πλζον Λαϊκι Γενικι υνζλευςθ 

τθν οποία ςυγκάλεςε ο τοπικόσ Πρόεδροσ Παναγιϊτθσ Αργυρόπουλοσ και παρζςτθ θ 

Αδελφότθτα και οι περιςςότεροι από τουσ Παλουμπαίουσ που βρίςκονταν ςτο χωριό. 

Βαςικά κζματα ιταν τθν φδρευςθ του χωριοφ, θ πυραςφάλεια και άλλα ιςςονοσ ςθμαςίασ 

που απαςχολοφν τθν κακθμερινότθτα του χωριοφ. 

 

Όςον αφορά ςτο νερό, θ ςυηιτθςθ περιεςτράφει γφρω από τθν καταλλθλότθτα, τθν 

επάρκειά του και τθν κατάςταςθ του δικτφου φδρευςθσ. Από τθν ενθμζρωςθ του 

Παναγιϊτθ και τθ ςυηιτθςθ που είχαμε πρόςφατα ςτο χωριό με το Διμαρχο, κεωροφμε ότι 

τόςο ο Διμοσ όςο και ο τοπικόσ Πρόεδροσ γνωρίηουν άριςτα το πρόβλθμα ςτθν ολότθτά 

του και ςφντομα κα προχωριςουν ςτθ λφςθ του. 

 

Σο βάροσ τθσ ςυηιτθςθσ ζπεςε ςτθν πυραςφάλεια του χωριοφ, κζμα που μασ απαςχολεί 

αρκετά χρόνια τϊρα. Μετά από μακριά ςυηιτθςθ, καταλιξαμε ςτο ςυμπζραςμα ότι επείγει 
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να γίνει μια προςτατευτικι ηϊνθ γφρω από το χωριό, θ οποία να είναι προςβάςιμθ ςε 

πεηοπόρα τμιματα – πυροςβζςτεσ, εκελοντζσ – και κάποια οχιματα μζςα από παλιοφσ 

δρόμουσ και να καλφπτει το χωριό από τα βόρεια, τα δυτικά, τα νότια και τα 

νοτιοανατολικά (τα υπόλοιπα καλφπτονται από τον ιδθ υπάρχοντα δρόμο). Θεωροφμε ότι 

μια τζτοια λφςθ κα είναι αποτελεςματικι και ταυτόχρονα εφκολθ, μιασ και κα 

χρθςιμοποιθκοφν οι παλιοί δρόμοι. Π.χ., από τθν άςφαλτο ςτθ Λίμνα – θμαντρί – 

Παναϊτςα – Μετόχι – Λάκα – Πλάκα – Αμπζλια και να καταλιγει ςτον υπάρχοντα δρόμο 

προσ Λενικό. Αυτι είναι μια πρϊτθ ςκζψθ και ςίγουρα κα χρειαςτεί γενικι μελζτθ από 

ειδικοφσ του Διμου ι τθσ Περιφζρειασ και ςυμμετοχι Παλουμπαίων που γνωρίηουν καλά 

τον τόπο, ϊςτε να υπάρξει ζνασ δακτφλιοσ προςταςίασ γφρω από το χωριό. Και μθν 

κολλιςουμε ςτον αν ο δακτφλιοσ περάςει ςτθν άκρθ κάποιου εγκατελειμζνου χωραφιοφ 

μασ ι αν κόψει κάποια τετραγωνικά μζτρα ςτθν άκρθ. Γιατί αν καεί το χωριό, τετζλεςται!!! 

Σου Παλοφμπα δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Πρζπει λοιπόν όλοι να δοφμε το κζμα 

ΡΕΑΛΙΣΙΚΑ και ΤΝΑΙΝΕΣΙΚΑ. 

 

Σο άββατο 18 Αυγοφςτου ζγινε θ ετιςια λειτουργία ςτο πλιρωσ ανακαινιςμζνο – μετά τθν 

αλλαγι και των κουφωμάτων από το Γιάννθ Γιαννακά – ξωκλιςι του Αγίου Ακαναςίου. Η 

Αδελφότθτα φροντίηει ϊςτε το μονοπάτι και ο περίβολοσ να είναι χϊροι προςβάςιμοι όλο 

το χρόνο. Αλλά υπάρχουν και ςυγκεκριμζνα άτομα που εκελοντικά περιποιοφνται τθν 

εκκλθςία και κάνουν ό,τι απαιτείται για τθ ςυντιρθςι τθσ. 

 

Αγαπθτοί ςυγχωριανοί, μζςα ςτον Οκτϊβρθ πρζπει να γίνει Σακτικι Γενικι υνζλευςθ για 

τθν ανάδειξθ νζου Δ.. τθσ Αδελφότθτασ. Παρακαλοφμε κερμά, ιδιαίτερα νζουσ άνδρεσ και 

γυναίκεσ που πθγαίνουν ςτο χωριό και νοιάηονται για αυτό, να εκδθλϊςουν ενδιαφζρον για 

ςυμμετοχι ςτο καινοφργιο Δ.. τθσ Αδελφότθτασ. Για τισ λεπτομζρειεσ κα ενθμερωκείτε 

ζγκαιρα από ανακοινϊςεισ ςτο διαδίκτυο και ςτο επόμενο φφλλο τθσ εφθμερίδασ. 

 

Σο χωριό μασ ζχει γίνει πολφ όμορφο και πολφ πράςινο και πρζπει όχι μόνο να το 

διατθριςουμε ζτςι, αλλά και να το βελτιϊςουμε όςο μποροφμε. 

 

το πλαίςιο τθσ βελτίωςθσ, θ Αδελφότθτα, όπωσ γνωρίηετε όλοι, ανζλαβε να ολοκλθρϊςει 

τθν αίκουςα θ οποία κα καλφψει πολλζσ από τισ ανάγκεσ και τισ δραςτθριότθτεσ τθσ 

Κοινότθτασ. Όπωσ κα είδατε, όςοι πιγατε πρόςφατα ςτο χωριό, οι εργαςίεσ τόςο ςτο 

κτίςμα όςο και ςτον περιβάλλοντα χϊρο ζχουν προχωριςει αρκετά. Όμωσ, ςε αυτι τθ 

φάςθ χρειαηόμαςτε τθ βοικειά ςασ για να αποπλθρωκεί ζνα αρκετά ςοβαρό υπόλοιπο του 

κόςτουσ τθσ ςτζγθσ. Υςτερα, ελπίηουμε, τα πράγματα να γίνουν πιο εφκολα γιατί ζχουμε 

πολλζσ προςφορζσ για εκελοντικι εργαςία και παροχι υλικϊν από επαγγελματίεσ 

Παλουμπαίουσ και μάλιςτα πολφ γενναιόδωρεσ. Αντιλαμβάνεςτε, πιςτεφουμε, ότι δε μασ 

είναι κακόλου εφκολο (απεναντίασ μασ είναι πολφ δφςκολο, άβολο κα άχαρο) να ηθτάμε 

χριματα ςε τόςο μάλιςτα δφςκολουσ καιροφσ. Όμωσ δεν ζχουμε άλλο τρόπο να 

ολοκλθρϊςουμε το κοινωφελζσ αυτό ζργο πζρα από τθ δικι ςασ ςυμμετοχι και προςφορά. 

Κι επειδι Αδελφότθτα είναι ΟΛΟΙ οι Παλουμπαίοι, απευκυνόμαςτε ςε όλουσ εντόσ κι εκτόσ 

Ελλάδασ να προςφζρουν κατά τισ δυνατότθτζσ του ο κακζνασ. Ιδιαίτερα απευκυνόμαςτε 

ςτουσ ςυγχωριανοφσ μασ του εξωτερικοφ, οι οποίοι είναι πάντα παρόντεσ ςτισ ανάγκεσ του 

χωριοφ μασ με γενναιόδωρεσ προςφορζσ. Αν κάποιοσ λοιπόν από ςασ διαβάηει τθ 



«Γορτυνία» και κζλει να μασ ενιςχφςει με οποιοδιποτε χρθματικό ποςόν, μπορεί να 

επικοινωνιςει μαηί μασ ςτα τθλζφωνα 210-6044173 (Ευκυμία Γκίνθ) 210-5722211 

(Αναςταςία Γκίνθ) ι να μασ ςτείλει email ςτο egini@otenet.gr για να του ςτείλουμε τον 

τραπεηικό λογαριαςμό τθσ Αδελφότθτασ. Περιμζνουμε ανταπόκριςθ από όλουσ τουσ 

Παλουμπαίουσ - όποια κι αν είναι - και ςασ ευχαριςτοφμε πολφ. 

 

 

ΑΠΟ ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

 

mailto:egini@otenet.gr

