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Ανακοίνωση
Σε ατμόσφαιρα χαρούμενη και εγκάρδια, κόψαμε στις 27 Ιανουαρίου του 2013,
στο ξενοδοχείο Divani Palas Acropolis, την πρωτοχρονιάτικη πίτα μας. Η
προσέλευση των συγχωριανών και των φίλων μας ήταν μεγάλη, παρά την απεργία
των λεωφορείων και των τρόλευ. Όλοι περάσαμε μερικές ώρες ευχάριστες σε έναν
πολύ ωραίο χώρο και με άψογη εξυπηρέτηση εκ μέρους του ξενοδοχείου.
Συναντήσαμε φίλους και συγγενείς, ανταλλάξαμε ευχές για τον καινούριο χρόνο
και, για να "εξορκίσουμε το κακό", προσφέραμε στους μεγάλους ένα δωράκι με
γούρια που επιμεληθήκαμε οι κυρίες του Συλλόγου και στα παιδάκια σακουλάκια
με καλούδια και μπαλόνια. Το φλουρί έτυχε στη μικρή Αναστασία Μπισκέμη, κόρη
του Παναγιώτη και της Ζαχαρούλας – της ευχόμαστε να είναι πάντα τυχερή.
Ευχαριστούμε όλους τους συγχωριανούς και τους εκλεκτούς φίλους του χωριού
μας που τίμησαν την εκδήλωσή μας με την παρουσία τους και ευχόμαστε σε όσους
δεν κατάφεραν για οποιονδήποτε λόγο να παραβρεθούν στη συγκέντρωση αυτή
Καλή Χρονιά.
Με χαρά και φέτος, ο Σύλλογος επιβράβευσε με ένα γοητευτικό και επίκαιρο βιβλίο
τα Παλουμπιωτάκια που πέρασαν στο Πανεπιστήμιο και τους ευχήθηκε καλές
σπουδές και καλή τύχη στη ζωή τους.
Στο τελευταίο Συμβούλιο του 2012, το Δ.Σ. του Συλλόγου αποφάσισε ομόφωνα να
τιμήσει το Γιάννη Παπαχρήστου με σύντομη αναφορά στον "άνθρωπο" Γιάννη για
τη γενικότερη προσφορά του στο χωριό, αλλά κυρίως για το βιβλίο του "Του
Παλούμπα και οι Παλουμπαίοι". Στο βιβλίο αυτό βρίσκεται η πορεία του χωριού μας
και των κατοίκων του από το 1698, οπότε για πρώτη φορά αναφέρεται το όνομα
"Παλούμπα" σε Ενετικό έγγραφο, μέχρι και τις ημέρες των μεγαλυτέρων από μας.
Με πολύ κόπο και μεγάλη έρευνα συγκέντρωσε τις πληροφορίες που μπόρεσε να
εντοπίσει σε βιβλιοθήκες, αρχεία, προφορικές συνεντεύξεις και τις ταξινόμησε σε
ενότητες για να δώσει σε όλους τους Παλουμπαίους ένα βιβλίο, Βίβλο, για το
χωριό μας. Όπως ο ίδιος επεσήμανε στο σύντομο χαιρετισμό του, αναφερόμενος
με μεγάλη μετριοφροσύνη στο έργο του, αυτός έκανε την αρχή και το ζητούμενο
από δω και μπρος είναι να βρεθούν και νεότεροι Παλουμπαίοι να συνεχίσουν να
καταγράφουν την πορεία του χωριού και των Παλουμπαίων, γιατί οι άνθρωποι
φεύγουν, τα γεγονότα ξεχνιούνται και τα στοιχεία χάνονται. Ιδιαίτερα, έτσι που
έχουμε σκορπιστεί τις τελευταίες δεκαετίες, πρέπει να καταγραφούν οι οικογένειες
με τα μέλη τους, ώστε να υπάρξει μια συνέχεια στα οικογενειακά τους δέντρα (η
εργασία του Γιάννη στον τομέα αυτό σταματάει σε όσους γεννήθηκαν μέχρι το
1900π περίπου, δηλαδή στους παππούδες των σημερινών εξηντάρηδων και πάνω).
Ο προγραμματισμός για τις φετινές εκδηλώσεις μας θα γίνεται ανάλογα με τις
συνθήκες και τις γενικότερες εξελίξεις. Σαν πρώτη εκδήλωση αποφασίσαμε να
ενισχύσουμε, ως Παλουμπαίοι, την παρουσία μας στον επετειακό εορτασμό που
κάνει ο Δήμος Γορτυνίας για την έναρξη της επανάστασης από το χωριό μας στις
20 Μαρτίου του 1821. Επειδή φέτος ο εορτασμός αυτός συμπίπτει με το τριήμερο
της 25ης Μαρτίου, μπορούμε να εντάξουμε σ' αυτό το τριήμερο και μια εκδρομή με
πούλμαν το Σάββατο 23 Μαρτίου και να παραβρεθούμε και στον τοπικό εορτασμό
και στον εθνικό την επόμενη. Το πρόγραμμα της εκδρομής προβλέπει επίσκεψη
στην Ανδρίτσαινα, στο ναό του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσες της Φιγαλείας ή
στη Λυκόσουρα και το Λύκειο Όρος και στην εκκλησία της Αγίας Θεοδώρας. Η
διαδρομή θα εξαρτηθεί από τις αποστάσεις, τις καιρικές συνθήκες και την
κατάσταση των δρόμων (θα σας ενημερώσουμε για τις λεπτομέρειες του
προγράμματος). Το εισιτήριο ορίσθηκε από το Δ.Σ. στα 15 ευρώ, με την
προϋπόθεση ότι θα συμπληρωθούν οι θέσεις του πούλμαν. Παρακαλούμε για τη

συμμετοχή σας τηλεφωνήστε έγκαιρα, το πολύ μέχρι 5 Μαρτίου, στα τηλέφωνα
2106044173 (Ευθυμία) και 2105722211 (Αναστασία).
Από το Διοικητικό Συμβούλιο

