Νικίου 15 Τ.Κ. 105 60 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210-6044173, 210-5722211, 210-5769104
e-mail: aalverti@hotmail.com www.paloumpa.gr

Την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκε στο ΚΥΒΕ Περιστερίου η ετήσια
εκδήλωση της Αδελφότητας των Απανταχού Παλουμπαίων με την κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης πίτας. Η φετινή προσέλευση συγχωριανών και φίλων μας ήταν κατώτερη
αυτής των δύο τελευταίων χρόνων, πράγμα απόλυτα κατανοητό και αναμενόμενο, μετά τα
πολύ δυσάρεστα γεγονότα που έπληξαν τους τελευταίους μήνες πολλές οικογένειες του
χωριού μας. Η γιορτή μας έγινε σε χαλαρό και ευχάριστο κλίμα, με καφέ, αναψυκτικά,
λιχουδιές πρωινού και πολύ νόστιμη πίτα. Το φλουρί έπεσε και φέτος σ’ ένα μικρό παιδί,
τον τετράχρονο Γιωργάκη Στρατηγέλη, εγγονό της Ντίνας Λαμπροπούλου. Του ευχόμαστε
να είναι καλά και να είναι τυχερός.
Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Βουλευτής Αρκαδίας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κώστας Βλάσσης, ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιάννης Γιαννόπουλος, ο
Αντιδήμαρχος κ. Πάνος Μητρόπουλος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γορτυνίας κ. Ευάγγελος
Θεοδωρόπουλος, η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας κα Εύη Τατούλη και ο εκδότης της
εφημερίδας «Γορτυνία» κ. Κώστας Καλύβας, τον οποίο η Αδελφότητα συχαίρει θερμά για
τη βράβευσή του από το Ίδρυμα Μπότση. Τόσο ο Δήμαρχος όσο και οι λοιποί
προσκεκλημένοι μας για μια ακόμα φορά στήριξαν την Αδελφότητα με την παρουσία τους,
αλλά κυρίως στήριξαν το χωριό μας, αφού εμπράκτως στέκονται αρωγοί στις προσπάθειές
μας για την ανάδειξη και αξιοποίηση όχι μόνο του χωριού αλλά και όλης της ευρύτερης
περιοχής.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Αδελφότητας, αφού καλωσόρισε όλους τους παρευρισκόμενους
και ευχήθηκε ένα καλό 2016 και υγεία για όλους, αναφέρθηκε σε θέματα που αφορούν το
χωριό μας, αρχίζοντας από τον Πύργο Πλαπούτα, στον οποίο οι εργασίες προχωρούν με
ταχείς ρυθμούς, ώστε η κτηριακή αποκατάσταση να πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της. Όπως
μας πληροφόρησε ο κ. Δήμαρχος, και η μουσειακή μελέτη προχωρεί ικανοποιητικά. Επίσης,
σε πολύ καλό δρόμο βρίσκονται και οι ενέργειες του Δήμου και της Αδελφότητας για τη
διευθέτηση του διαδικαστικού μέρους της παραχώρησης χρήσης στην Αδελφότητα της
ημιτελούς αίθουσας που βρίσκεται στο χώρο του σχολείου, ώστε σύντομα να αρχίσουν οι
εργασίες αποπεράτωσής της. Εκτός από τη αίθουσα, προβλέπεται και ανάπλαση του
αύλειου χώρου, ώστε, μαζί με την υπάρχουσα αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου, να γίνει
εκεί ένας ενιαίος πολυχώρος εκδηλώσεων και αθλοπαιδιών. Όπως τόνισε η Πρόεδρος, για
να πραγματοποιηθούν αυτά είναι εντελώς απαραίτητη η συμπαράσταση και η προσφορά
όλων των Παλουμπαίων είτε με χρήματα είτε με προσωπική εργασία. Ελπίζουμε στη
βοήθεια όλων παρά τα τεράστια οικονομικά προβλήματα της εποχής μας, τα οποία
επηρεάζουν και τη διάθεσή μας.
Τον τελευταίο καιρό, με πρωτοβουλία του Προέδρου των Σαρλαίων κ. Δημητρίου
Σπάτουλα, υπάρχει μια κινητικότητα των Συλλόγων των χωριών Σαρλέικα, Παπαδά,
Σαρακίνι, Παλούμπα, Ράφτη, Κοκορά και Κακουρέικα για κοινή δράση, ώστε να
προωθηθούν θέματα που αφορούν την περιοχή όπως η προσβασιμότητα, οι οδικές
διέξοδοι, οι παλιοί δρόμοι, τα φαράγγια, οι αρχαιολογικοί χώροι και κυρίως το Λενικό. Για
το τελευταίο, η Πρόεδρος της Αδελφότητας έχει έρθει σε επαφή με την Αρχαιολογική
Εταιρεία, επιδιώκοντας μια συνάντηση στην Τρίπολη με τους άμεσα ενδιαφερόμενους
φορείς.

Όπως κάθε χρόνο, η Αδελφότητα βράβευσε και φέτος με ένα βιβλίο τη νέα φοιτήτρια Τάνια
Βουλγαρέλη, κόρη της Χρυσούλας των Χρήστου και Σούλας Γκίνη, ευχόμενη θερμά καλές
σπουδές και ευόδωση όλων των προσπαθειών της. (Εκ των υστέρων πληροφορηθήκαμε ότι
υπήρξε και δεύτερη νέα φοιτήτρια, η Παναγιώτα κόρη του Θεοδώρου Μπισκέμη, την οποία
συγχαίρουμε επίσης και της ευχόμαστε καλές σπουδές.)
Η Αδελφότητα, σε συνεργασία με τον Τοπικό Πρόεδρο, θα ενεργήσει μέσω του Δήμου ώστε
να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα ανάπλασης κέντρων των χωριών και το δικό μας χωριό
και να ευπρεπιστεί ο χώρος γύρω από το σχολείο και την εκκλησία και κάτω από την
πλατεία και να γίνουν κάποιοι πεζόδρομοι όπου υπάρχει τέτοια δυνατότητα.
Τέλος, η Πρόεδρος ανακοίνωσε τις προσεχείς δραστηριότητες της Αδελφότητας μέσα στο
Μάρτιο, που περιλαμβάνουν έξοδο των κυριών με Κυριακάτικη επίσκεψη στη Βουλή των
Ελλήνων και καφέ, όπως και συμμετοχή της στη μεγάλη γιορτή μνήμης που γίνεται στο
χωριό από το Δήμο Γορτυνίας για να τιμηθεί η κήρυξη της Επανάστασης στην Ηραία με
αφετηρία το χωριό μας (20 Μαρτίου 1821) από πενήντα Παλουμπαίους με πρωτεργάτες
τους αδελφούς Πλαπούτα, Γιωργάκη και Δημητράκη. Όπως κάθε χρόνο, η Αδελφότητα θα
λάβει μέρος σ’ αυτήν την τιμητική για το χωριό μας γιορτή, ευελπιστώντας πως φέτος η
παρουσία μας εκεί θα είναι πολυπληθέστερη των προηγούμενων. Η ενημέρωσή σας για το
τελικό πρόγραμμα θα γίνει μέσω Διαδικτύου και τηλεφώνου απο την Αντιπρόεδρο
Αναστασία Γκίνη-Ασημακοπούλου, με την οποία μπορείτε για οποιονδήποτε λόγο να
επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2105722211 και 6974153365. Σύφωνα με το υπάρχον
πρόγραμμα, η αναχώρηση του πούλμαν θα γίνει Σάββατο 19 Μαρτίου 6:30 το πρωί από τον
Άγιο Αντώνιο Περιστερίου.
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