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Νικίου 15, Τ.Κ. 105 60 Αθήνα 

 

Ανακοίνωση 

 

Στις 21 Οκτωβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Αδελφότητας 

των Απανταχού Παλουμπαίων. Θέματα της Γ.Σ. ήταν ο διοικητικός και οικονομικός 

απολογισμός από το απερχόμενο Δ.Σ. και η διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την 

ανάδειξη νέου Δ.Σ.. 

 

Σύμφωνα με την έκθεση πεπραγμένων του απελθόντος Δ.Σ., προτεραιότητες του 

Δ.Σ. ήταν η βελτίωση των οικονομικών της Αδελφότητας, με ιδιαίτερη έμφαση 

στην αποδέσμευση και επαναμίσθωση του ακινήτου της Αδελφότητας και σε 

ρύθμιση για τα οφειλόμενα από τον αποχωρήσαντα μισθωτή ενοίκια, η σύσφιγξη 

των σχέσεων μεταξύ των μελών της Αδελφότητας και η βελτίωση της επικοινωνίας 

της Αδελφότητας με τα μέλη της, η προσφορά εθελοντικού έργου προκειμένου να 

βελτιωθούν υποδομές και συνθήκες στο χωριό, η προώθηση των θεμάτων του 

χωριού με διαβήματα στις αρμόδιες αρχές και η συνεργασία με την ΛΘ Εφορία 

αρχαιοτήτων για το θέμα του Λενικού. Στο πλαίσιο δρομολόγησης και 

πραγματοποίησης των παραπάνω, η Αδελφότητα ανάρτησε ιστοσελίδα και 

ταυτόχρονα ενημερώνει τα μέλη της με περιοδικές ανακοινώσεις στην εφημερίδα 

«Γορτυνία». Οργάνωσε επίσης πολλές εκδηλώσεις, όπως κόψιμο πίττας, 

βραβεύσεις των επιτυχόντων στα ΑΕΙ, επισκέψεις στο Μουσείο της Ακρόπολης και 

συνεστιάσεις, αποκριάτικο γλέντι στο χωριό, συμμετοχή στον εορτασμό της 

κήρυξης της Επανάστασης και εκφώνηση του σχετικού πανηγυρικού, διήμερη 

εκδρομή στη γιορτή του Αγίου Γεωργίου με τρισάγιο για όλους τους εκλιπόντες 

Παλουμπαίους και αναβίωση του πανηγυριού του Αγίου Γεωργίου, κα. (Το Δ.Σ., 

συμμετέχοντας στο πένθος πολλών οικογενειών, ματαίωσε τις εκδηλώσεις που είχε 

προγραμματίσει για τις Απόκριες και για το καλοκαίρι του τρέχοντος έτους.) 

 

Η Αδελφότητα, κατά τη διάρκεια των δύο ετών, προέβη σε μικρές δραστηριότητες, 

όπως διάνοιξη μικρών δρόμων μέσα και γύρω από το χωριό, καθαρισμό του 

χωριού και του νεκροταφείου, βαψίματα στον Άγιο Παντελεήμονα και στην πλατεία 

και επισκευή της πόρτας του Πύργου Πλαπούτα. Επίσης μετείχε, με την παρουσία 

της Προέδρου της, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου 

(τρεις φορές στη Δημητσάνα και μία φορά στη Βυτίνα) και σε συνεδριάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου στο χωριό και συνεργάστηκε τηλεφωνικά πολλές φορές με 

τη Δημοτική Αρχή για θέματα που αφορούν το χωριό, με έμφαση στην προώθηση 

της ανάδειξης των δύο μνημειακών του ατού, του Λενικού και του Πύργου, αλλά 

και των υποδομών στο χωριό. Όσον αφορά στο θέμα του Λενικού, έχει 

συγκροτηθεί μια ομάδα εθελοντών και έχουν γίνει οι πρώτες ανιχνεύσεις στον 

αρχαιολογικό χώρο. Επιδίωξή μας στην τρέχουσα διετία είναι να αναζητηθούν 

χορηγοί και, αφού διευθετηθούν από την αρμόδια Υπηρεσία κάποια θέματα που 

αφορούν κυρίως στις ιδιοκτησίες, η εθελοντική ομάδα, υπό την εποπτεία της ΛΘ 

Εφορίας Αρχαιοτήτων, να βοηθήσει όπου της ζητηθεί. 

 

Το Δ.Σ. που προέκυψε από τις εκλογές συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος 

Ευθυμία Γκίνη-Κουτσοπούλου, Αντιπρόεδρος Παρασκευάς Ι. Παναγόπουλος, 

Γενικός Γραμματέας Κατερίνα Ι. Παπαχρήστου, Ταμίας Λεωνίδας Κ. Αργυρόπουλος, 

Μέλη Αναστασία Γκίνη-Ασημακοπούλου, Ηλέκτρα Γ. Κολιτσοπούλου, Γιάννης Κ. 

Νικολόπουλος. Αναπληρωματικά μέλη η Βασιλική Μπισκέμη-Λούπη και ο Γιώργος 

Β. Ηλιόπουλος.  

 

Ευχαριστούμε τα μέλη του απελθόντος Δ.Σ. Σπύρο Α. Γιώτη, Τάκη Θανόπουλο και 

Αλέξανδρο Λιακόπουλο για την προσφορά τους στην Αδελφότητα και στο χωριό 

μας κατά την τελευταία διετία και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί στο νέο Δ.Σ. έχουν 

εκλεγεί νέα πρόσωπα με ωραίες και δημιουργικές ιδέες και όρεξη για προσφορά. 



Προσβλέποντας και στη συμμετοχή όλων των μελών της Αδελφότητας και στην 

αγαστή συνεργασία με τις αρχές του τόπου, ευελπιστούμε η προσφορά της 

Αδελφότητας στο χωριό να αποδειχθεί ουσιαστική. 

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο 

 


