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Αγαπθτοί ςυγχωριανοί, 
 
Η Αδελφότθτα ςασ ςτζλνει χαιρετιςμοφσ και εφχεται να είμαςτε όλοι καλά και να αντζξουμε 
όλα όςα δφςκολα, δυςάρεςτα και επικίνδυνα ςυνεχίηει να μασ φζρνει αυτόσ ο χρόνοσ. Εκεί 
που είχαμε επικεντρϊςει τισ προςπάκειζσ μασ να αντιμετωπίςουμε τθν πανδθμία του 
κορωνοϊοφ, μασ προζκυψε και ζνασ άλλοσ εχκρόσ, ο «Ιανόσ», μεςογειακό κυκλϊνα τον 
αποκάλεςαν οι ειδικοί, ο οποίοσ χτφπθςε ανελζθτα όλεσ τισ περιοχζσ οι οποίεσ βρζκθκαν 
ςτο διάβα του, προκαλϊντασ πρωτόγνωρεσ καταςτροφζσ. Ευχόμαςτε κουράγιο και 
υπομονι ςτουσ ανκρϊπουσ για τισ κάκε είδουσ απϊλειζσ τουσ, αλλά και τισ ταλαιπωρίεσ 
που κα αντιμετωπίςουν, ενόψει μάλιςτα του χειμϊνα. 
 
Όςον αφορά ςτο καλοκαίρι, θ Αδελφότθτα, κζτοντασ υπεράνω όλων τθν υγεία των 
Παλουμπαίων και των φίλων μασ, ματαίωςε, ωσ όφειλε άλλωςτε, όλεσ τισ εκδθλϊςεισ και 
περιόριςε τθ ςυμμετοχι τθσ ςε δράςεισ που ζγιναν ςε ανοικτοφσ χϊρουσ, ςτισ Θ. 
Λειτουργίεσ των ξωκλθςςιϊν μασ και του Αγίου Γεωργίου και ςτθν πρϊτθ πεηοπορία του 
PanTrail από Παλοφμπα ςτα Λουτρά τθσ Ηραίασ. (Η Αδελφότθτα, το 2016, με εκελοντζσ, 
άνοιξε το μονοπάτι πάνω ςτα χνάρια του κεντρικοφ δρόμου Παλοφμπα-όρια Ράφτθ και 
Παλοφμπα-όρια Παπαδά (Κάρκα). Σο 2019, το MenalonTrail ενζταξε το τμιμα Παλοφμπα-
Ράφτθ ςτουσ χάρτεσ του και το 2020 το ςθματοδότθςε.) 
 
Αναμφίβολα, το φετινό καλοκαίρι ιταν πολφ διαφορετικό από τα προθγοφμενα, αφοφ 
απουςίαηαν και ζλειψαν ςτον κόςμο τα ξεφαντϊματα των πανθγυριϊν ςτισ πλατείεσ. 
Παραταφτα, ςτο δικό μασ χωριό, παρατθρικθκε μια πρωτόγνωρθ επιςτροφι και παρουςία 
Παλουμπαίων και φίλων όλων των θλικιϊν. Άνοιξαν όλα τα ςπίτια, γζμιςαν οι ςκάλεσ και οι 
αυλζσ από νοικοκυραίουσ, παιδιά κι εγγόνια, ξαναβρζκθκαν γείτονεσ, φίλοι και 
ςυγχωριανοί, ακοφςτθκαν φωνζσ παιδιϊν, γζλια, μουςικζσ και τραγοφδια, αργά τθ νφχτα, 
από παρζεσ ςτο μαγαηί του Μιτρου και γνωρίςτθκαν οι νεότερεσ γενιζσ μεταξφ τουσ. Αυτό 
το τελευταίο δίνει χϊρο ςτθν ελπίδα ότι τα νζα αυτά παιδιά, που ομολογοφν ότι πζραςαν 
ζναν πολφ ωραίο Αφγουςτο ςτο χωριό, ίςωσ αρχίςουν να το επιςκζπτονται με τισ παρζεσ 
τουσ και άλλεσ εποχζσ. 
 
Η υπό καταςκευι αίκουςα ζχει ςχεδόν ολοκλθρωκεί χάρθ ςτουσ εκελοντζσ Παλουμπαίουσ 
επαγγελματίεσ, που κατάφεραν να ςυντονίςουν τουσ χρόνουσ τουσ και να φζρουν εισ 
πζρασ, μζςα ςτον Ιοφλιο, εργαςίεσ μθνϊν. Θεωροφμε τθν προςφορά τουσ αυτι ανεκτίμθτθ 
και για μία ακόμθ φορά τουσ ευχαριςτοφμε κερμά. Σο μόνο που είναι απαραίτθτο να 
τοποκετθκεί ςφντομα είναι δφο κερμαντικά ςϊματα (ο Νίκοσ ο Αντωνακόπουλοσ γνωρίηει 
τισ προδιαγραφζσ), τα οποία ςτοιχίηουν γφρω ςτα 1800 ευρϊ. Μπορεί κάποιοσ ι κάποιοι 
(μαηί) να προςφζρουν αυτό το ποςό; Για τα υπόλοιπα (διαμόρφωςθ του εξωτερικοφ χϊρου, 
ρολόι τθσ ΔΕΗ, εςωτερικό εξοπλιςμό) κα κάνουμε όλοι μαηί κάποια ςτιγμι μια τελευταία 
προςπάκεια και με μικρζσ προςφορζσ, ζςτω των 10 ευρϊ, μζχρι όςα δφναται ο κακζνασ, κα 
καλφψουμε τα ποςά που κα απαιτθκοφν. Ολόκλθρο χωριό είμαςτε! Όλοι μαηί, όπωσ 
κάναμε μζχρι τϊρα, κα ολοκλθρϊςουμε το κοινό μασ ςπίτι και κα το κάνουμε καλαίςκθτο, 
λειτουργικό και φιλόξενο για όλεσ τισ θλικίεσ. Η ταμπζλα του «Σο πίτι Σων Απανταχοφ 
Παλουμπαίων» είναι ιδθ ζτοιμθ (ζργο και δϊρο τθσ Κωνςταντίνασ Μωραϊτου-Γκίνθ) και 
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εκφράηει απόλυτα και ειλικρινά τθν επικυμία και τισ προςδοκίεσ τθσ Αδελφότθτασ το ςπίτι 
αυτό να αγαπθκεί από ΟΛΟΤ και όλεσ οι θλικίεσ να περνοφν εκεί ϊρεσ ξεγνοιαςιάσ, 
γνϊςθσ, δθμιουργίασ, διαςκζδαςθσ και ςυντροφικότθτασ - κα φροντίςουμε όλοι μαηί να το 
εξοπλίςουμε κατάλλθλα. 
 
Η Αδελφότθτα ευχαριςτεί κερμά τον κ. Θανάςθ Κουςτζνθ, ο οποίοσ βιντεοςκόπθςε με 
drone το χωριό μασ και μασ ζδωςε τθ δυνατότθτα να το δοφμε ολόκλθρο και με άριςτθ 
ευκρίνεια, τον Παραςκευά Παναγόπουλο, ο οποίοσ και φζτοσ φρόντιςε τα φορολογικά τθσ 
Αδελφότθτασ, τθν Κωνςταντίνα Μωραϊτου-Γκίνθ για τθν... καλλιτεχνικι τθσ προςφορά και 
τισ δφο νεαρζσ Παλουμπιϊτιςςεσ (κζλουν να μείνουν ανϊνυμεσ), που μερίμνθςαν να 
βαφτοφν οι μπαςκζτεσ και τισ ςυγχαίρουμε για αυτι τουσ τθν πρωτοβουλία. 
 
Η Αδελφότθτα ςασ πλθροφορεί ότι, λόγω των περιοριςμϊν ςτισ ςυνακροίςεισ, οι εκλογζσ 
για ανάδειξθ νζου Διοικθτικοφ υμβουλίου (που ςυνικωσ γίνονται Οκτϊβρθ-Νοζμβρθ) 
αναβάλλονται για ευκετότερο χρόνο. 
 
Σζλοσ, θ Αδελφότθτα των Παλουμπαίων ςυγχαίρει τουσ νζουσ που ειςιλκαν ςτθν 
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και τουσ εφχεται ευχάριςτθ φοιτθτικι ηωι και καλι πρόοδο ςτισ 
ςπουδζσ τουσ. Με αλφαβθτικι ςειρά, ςυγχαίρουμε τουσ: Βουτςαδάκθ Δθμιτριο του 
Μανϊλθ και τθσ πυριδοφλασ Νικολοποφλου του Γεωργίου, Νοςθλευτικι Πανεπιςτθμίου 
Πατρϊν, Γιϊτθ πφρο του Παναγιϊτθ και τθσ Πθνελόπθσ Νικολοποφλου, Σμιμα Αγρονόμων 
Σοπογράφων Μθχανικϊν Εκνικοφ Μετςόβειου Πολυτεχνείου, Καμπζρθ Θεόδωρο του 
Φιλίππου και τθσ Ιωάννασ Αντωνοποφλου του Σρφφωνα, Οικονομικά Παντείου 
Πανεπιςτθμίου, Κωτςιόπουλο Παναγιϊτθ του Ιωάννθ και τθσ Χρυςάνκθσ Αργυροποφλου 
του Θεοδϊρου, Νοςθλευτικι Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου, Λιακόπουλο πφρο του 
Κων/νου και τθσ Αναςταςίασ Γιϊτθ του πφρου, Σμιμα Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και 
Σεχνολογίασ ΑΟΕΕ, Μπιςκζμθ Κων/νο του Σρφφωνα και τθσ Ευγενίασ Σςιοφλου, Σμιμα 
Αγρονόμων Σοπογράφων Μθχανικϊν Εκνικοφ Μετςόβειου Πολυτεχνείου, Μπιςκζμθ 
Χριςτίνα του Ιωάννθ και τθσ Ιωάννασ ταματοποφλου, Παιδαγωγικό Δθμοτικισ 
Εκπαίδευςθσ Εκνικοφ Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου, Πλαποφτα Γεϊργιο του Κων/νου και 
τθσ Ελζνθσ ουρβίνου, Αρχιτεκτονικι Πανεπιςτθμίου Κριτθσ. ε περίπτωςθ που υπάρχει 
και κάποιο άλλο παιδί του οποίου το όνομα δε μασ ζχει γνωςτοποιθκεί, παρακαλοφμε να 
ενθμερϊςετε τθν Αντιπρόεδρο κα Αναςταςία Γκίνθ-Αςθμακοποφλου (210-5722211). 
 

ΑΠΟ ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 


