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Ανακοίνωση
Γεμάτο κόσμο φέτος τον Αύγουστο το χωριό μας. Παλουμπαίοι όλων των ηλικιών
γέμισαν τα σπίτια, τις αυλές και την πλατεία και έδωσαν σ’ αυτό μια εικόνα που
σπάνια βλέπουμε τις τελευταίες δεκαετίες. Οι εκδηλώσεις του τριημέρου της
Παναγίας έδωσαν την ευκαιρία στους συγχωριανούς να βρεθούν όλοι μαζί στους
ίδιους χώρους, να ανταμώσουν φίλοι, γείτονες, συγγενείς, συγχωριανοί και ν’
ανανεώσουν τις αναμνήσεις και τα συναισθήματά τους.
Στις 13 Αυγούστου, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Αυγούστου,
δόθηκε από το Δήμο Γορτυνίας θεατρική παράσταση από τη θεατρική ομάδα "Φίλοι
της Τέχνης" (ΕΚΕΣΤΑΝ) με το γαλλικό έργο "Τι κάνω εγώ εδώ;". Παρ’ όλο που το
έργο γράφτηκε 30 χρόνια πριν, η οδυνηρή επικαιρότητά του με τις συνεχείς
ανατροπές και τα προσωπικά και κοινωνικά αδιέξοδα, μας άφησε μια γλυκόπικρη
γεύση, καθώς στη σκέψη μας ήρθαν τα σοφά λόγια του μοναδικού
Παπαδιαμάντη... σαν να ‘χαν τελειωμό τα πάθια και οι καημοί του κόσμου!!
Ευχαριστούμε το Δήμο και όλους τους συντελεστές (και από την πλευρά του
Δήμου και του θεατρικού σχήματος) της ωραίας αυτής παράστασης.
Την ίδια ημέρα το απόγευμα, στον ίδιο χώρο (στο προαύλιο του Σχολείου) που
δόθηκε η θεατρική παράσταση, εκτέθηκαν τα έργα ζωγραφικής και πλαστικήςγλυπτικής των μικρών παιδιών. Μικρά έργα τέχνης, τα οποία την προηγούμενη
εβδομάδα τα παιδιά ετοίμασαν συνεπικουρούμενα από τις κυρίες του Συλλόγου,
γονείς, παππούδες και γιαγιάδες. Οι εκδηλώσεις των παιδιών τελείωσαν με
αθλοπαιδιές και απονομή προσωπικών επαίνων συμμετοχής σε όλα τα παιδάκια, τα
οποία ανταποκρίθηκαν στην όλη διαδικασία με μεγάλη υπευθυνότητα και
ενθουσιασμό. Πιστεύουμε ότι με τις απλές αυτές ενέργειες των παιδιών –
συνεργασία, κοινή δημιουργικότητα, παρέα, κοινά παιχνίδια – κτίζεται το
μελλοντικό δέσιμο τόσο μεταξύ τους όσο και με το χωριό, γιατί σ' αυτές τις ηλικίες
καταγράφονται στον ψυχισμό και στη μνήμη τους οι παιδικές αναμνήσεις που όλοι
γνωρίζουμε ότι δε σβήνουν ποτέ και συνδέονται άμεσα με το χώρο και την παρέα.
Στις 14 Αυγούστου το βράδυ, με συνεργασία των μαγαζιών, του Προέδρου της
Κοινότητας και του Συλλόγου, αλλά και τη συμμετοχή όλων των Παλουμπαίων και
φίλων από τα κοντινά χωριά, έγινε το πανηγύρι με μεγάλη επιτυχία. Σ' αυτό
συνηγόρησαν ο ιδανικός καιρός, η μαγευτική θέα της πλατείας, η καλή μουσική, τα
γεμάτα κεφάτες παρέες τραπέζια, τα νόστιμα φαγητά και κυρίως η διάθεση απ'
όλους να περάσουν καλά. Μουσικά, τη βραδιά άνοιξε ο Γιάννης ο Νικολόπουλος, ο
οποίος τραγούδησε (χωρίς μουσική) ντόπια παραδοσιακά τραγούδια που εμάς τους
παλιότερους μας γύρισαν χρόνια πίσω, τότε που τ’ ακούγαμε από τους γονείς μας
στα γλέντια του χωριού. Η γνωστή για την πληρότητα και γνησιότητα της
δημοτικής μουσικής ορχήστρα του κ. Παναγιώτη Λιακόπουλου (Μαυρέλια) που
ακολούθησε, ο τραγουδιστής, τα όργανα και κυρίως το γνωστό και ξεχωριστό
κλαρίνο του ίδιου ξεσήκωσαν τον κόσμο, που χόρεψε με κέφι μέχρι αρκετά μετά
τα μεσάνυχτα. Τα έξοδα της εκδήλωσης καλύφθηκαν από τη γενναιόδωρη
προσφορά του Γιώργου Παναγόπουλου και από το Σύλλογο.
Η λειτουργία στην Παναγίτσα έγινε όπως κάθε χρόνο με πολύ κόσμο, παρά το
ξενύχτι. Με πολλή χαρά διαπιστώσαμε ότι το απόγευμα παρατηρήθηκε μεγάλη
κινητικότητα στο χωριό, όπως τον παλιό καλό καιρό, καθώς άρχισαν οι επισκέψεις
στα σπίτια στα οποία υπήρχαν άτομα που γιόρταζαν.
Τέλος, ευχόμαστε στον Αντώνη Γκίνη (του μπαρμπα-Λιά), στη σύζυγό του Καίτη
και τους γιους του Ηλία και Δημήτρη να είναι καλορίζικο το σπίτι που χτίζουν στο

χωριό και να είναι όλοι καλά να το χαρούν. Θεωρούμε ότι το χτίσιμο ενός
καινούριου σπιτιού στο χωριό μας είναι μια ελπίδα για το μέλλον του.
Χρόνια πολλά σε όλους και καλό χειμώνα.
Από το Διοικητικό Συμβούλιο

