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Ανακοίνωση 

 

Η φετινή μας εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας θα μπορούσε 

αντικειμενικά να χαρακτηριστεί πάρα πολύ επιτυχημένη, καθώς η προσέλευση των 

συγχωριανών μας και των φίλων μας ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Συγκεντρωθήκαμε γύρω 

στα 240 άτομα ηλικίας από 3 έως σχεδόν 90 ετών. Στη μεγάλη προσέλευση της γιορτής 

μας έπαιξε σημαντικό ρόλο ο πολύ καλός καιρός και στην επιτυχία της η διάθεση όλων να 

βρεθούμε και να περάσουμε καλά, το πολύ νόστιμο και ποιοτικό φαγητό, αλλά και ο 

υπέροχος χώρος, του οποίου η άνεση μας έδωσε την ευχέρεια να μετακινούμαστε εύκολα, 

να συνομιλούμε με φίλους, συγγενείς και συγχωριανούς, αλλά και να χορέψουμε. 

Θέλουμε για το τελευταίο να ευχαριστήσουμε και δημόσια το Δήμαρχο Περιστερίου κ. 

Παχατουρίδη και την Αντιδήμαρχο κα. Τσιώτα για την αφιλοκερδή παραχώρηση του 

εξαιρετικού αυτού χώρου. 

 

Ευχαριστούμε επίσης και όσους από την Τοπική Αυτοδιοίκηση μας τίμησαν με την 

παρουσία τους και τη συμμετοχή τους στη γιορτή μας: Τον Αντιπεριφερειάρχη κ. 

Γιαννακούρα και τον Δήμαρχο Γορτυνίας κ. Γιαννόπουλο, τους οποίους και ευχαριστούμε 

για τη συμβολή τους στη δρομολόγηση της ανέγερσης του Πύργου Πλαπούτα και την 

Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κα. Θανοπούλου. Τον εκδότη της εφημερίδας 

"Γορτυνία" κ. Καλύβα, τον τ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζούνη και τον 

Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κανελλόπουλο. Τους υποψήφιους βουλευτές καθηγητή ιατρικής κ. 

Βλάση, τον γιατρό κ. Τσίρμπα και τον γιατρό κ. Καρβελά, τους Προέδρους τοπικών 

συλλόγων, τον κ. Ασημακόπουλο των Αραχωβιτών και τον κ. Κομνηνό των Χρυσοχωριτών 

και την Γραμματέα του Συλλόγου "Γκούρα" κα. Μητροπούλου-Λιακοπούλου. Αν 

παραλείψαμε κάποιον, ζητάμε συγγνώμη. 

 

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, επιβραβεύσαμε και φέτος, παράλληλα με τις θερμές 

ευχές μας για καλές σπουδές, με ένα βιβλίο, τα Παλουμπιωτάκια που πέτυχαν στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και ανταμείψαμε την εκλεκτή της τύχης Γιώτα Νικολοπούλου 

(κόρη του Κώστα και της Ελένης) με ένα συμβολικό ποσό και τις ευχές μας για Καλή 

Χρονιά και παντοτινή εύνοια της τύχης. 

 

Επ' ευκαιρία της συμπλήρωσης 80 χρόνων από την ίδρυση (1934) της Αδελφότητας των 

Απανταχού Παλουμπαίων, η Πρόεδρος αναφέρθηκε με συντομία στην πορεία, στο έργο και 

στους διατελέσαντες Προέδρους της Αδελφότητας μέχρι σήμερα. 

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο Σύλλογος προγραμματίζει για τις 22 και 23 Μαρτίου διήμερη 

επίσκεψη στο χωριό με πούλμαν, για τον εορτασμό της ημέρας μνήμης και τιμής της 

έναρξης της Επανάστασης του '21 στο χωριό μας. Θεωρούμε ότι η παρουσία μας σ' αυτή 

τη γιορτή πρέπει φέτος, λόγω των εξελίξεων στο θέμα του Πύργου Πλαπούτα, να είναι 

μαζικότερη, με την ελπίδα ότι αυτή η χρονιά, η τόσο δύσκολη και αβέβαιη για τη χώρα 

μας, θα βάλει τη σφραγίδα της στο χωριό μας με ένα έργο που όχι μόνο θα τιμήσει την 

ιστορία του, αλλά ίσως σημάνει και την αναγέννησή του. Λεπτομέρειες για την εκδρομή 

και συμμετοχές στα τηλέφωνα 210-6044173 (Ευθυμία) και 210-5722211 (Αναστασία). 

 

Και επειδή η ζωή πορεύεται με τους δικούς της κανόνες, μυστικούς και απρόβλεπτους για 

εμάς τους ανθρώπους, βιώσαμε στο τέλος της εκδήλωσής μας την οδυνηρή 

πραγματικότητα με την είδηση του χαμού ενός νέου ανθρώπου. Του Διονύση Γεωργούλη 

από τη Μελισσόπετρα, πατέρα δύο νεαρών κοριτσιών και συζύγου της Παλουμπιώτισσας 

Ελένης Νικολοπούλου, κόρης του Γιάννη και της Αγγελικής. Το Δ.Σ. της Αδελφότητας και 

ιδιαίτερα η γράφουσα, της οποίας ο Διονύσης υπήρξε μαθητής στο Λύκειο της 

Δημητσάνας, εκφράζουν τη βαθύτατη λύπη τους στην Ελένη, στα παιδιά του, στους 



γονείς, στα αδέλφια, στους συγγενείς και στους φίλους του. Μακάρι να βρουν τη δύναμη 

να αντέξουν τη μεγάλη τους απώλεια. 

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο 

 


