
 

Αδελφότης των Απανταχού Παλουμπαίων 

Νικίου 15, Τ.Κ. 105 60 Αθήνα 

 

 

Ανακοίνωση 

 

Αγαπητοί συγχωριανοί, 

 

Στις 12/10/2014 πραγματοποιήθηκε στο ΚΥΒΕ Περιστερίου Γενική Τακτική Συνέλευση για 

εκλογή νέου Δ.Σ. της Αδελφότητας, με τη μεγαλύτερη των τελευταίων χρόνων 

προσέλευση μελών. 

 

Στην πρώτη συνεδρίαση των νεοεκλεγέντων μελών στις 19/10/2014, το νέο Δ.Σ. 

συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 

 

Πρόεδρος   Ευθυμία Γκίνη-Κουτσοπούλου 

 

Αντιπρόεδρος   Αναστασία Γκίνη-Ασημακοπούλου 

 

Γραμματέας   Αγγελική Αλβέρτη-Αργυροπούλου 

 

Ταμίας    Λεωνίδας Κων/νου Αργυρόπουλος 

 

Τακτικά Μέλη   Γιάννης Κων/νου Νικολόπουλος 

    Δημήτρης Νικολάου Νικολόπουλος 

    Χρήστος Κων/νου Νικολόπουλος 

 

Αναπληρωματικά Μέλη Αρτέμης Κων/νου Αργυρόπουλος 

    Γιώργος Νικολάου Σωτηρόπουλος 

 

Η πρόθυμη συμμετοχή νέων σε ηλικία ατόμων αποδεικνύει ότι η Αδελφότητα ανανεώνεται 

και αλλάζει, καθώς περνάει στα χέρια των νεότερων γενεών των Παλουμπαίων, γεγονός 

που επιθυμούσαμε και επιδιώκαμε αφότου αναλάβαμε την ηγεσία της Αδελφότητας. 

Ελπίζουμε ότι αυτή η διετία θα είναι καθοριστική τόσο για το μέλλον της Αδελφότητας όσο 

και του χωριού και ότι όλοι θα συμβάλουμε σε αυτό. 

 

Όπως ανακοίνωσε στη Γενική Συνέλευση ο Ντίνος Πλαπούτας, ως Πρόεδρος της 

προσωρινής Διοικητικής Επιτροπής του Μουσείου "Στρατηγός Δημητράκης Πλαπούτας και 

Αγωνιστές", το θέμα της αναστήλωσης του Πύργου Πλαπούτα προχωρεί κανονικά και η 

ανάθεση θα γίνει πολύ σύντομα. 

 

Όσον αφορά δε στο μαγαζί, η καθυστέρηση της προόδου της ανακαίνισης οφείλεται 

κυρίως σε τυπικές διαδικασίες εκ μέρους του Δήμου (έλεγχος αδειών, περιθώριο 

περαιτέρω δόμησης και έκδοση καινούριων αδειών για μικροαλλαγές και βελτιώσεις). Τα 

διαδικαστικά έχουν σχεδόν τελειώσει και γίνονται κάποιες κατασκευές που έχει αναλάβει 

να χορηγήσει, με γενναιοδωρία, ο κ. Αντώνης Ηλία Γκίνης. Οι λοιπές και πολλές ανάγκες 

ελπίζουμε ότι θα καλυφθούν από το ποσό που διαθέτει ο Δήμος, από τις εισφορές των 

μελών της Εταιρίας του Πύργου και από προσφορές όλων μας. 

 

Στο πρώτο Συμβούλιο του νέου Δ.Σ. συζητήθηκε εν εκτάσει το θέμα συνεργασίας της 

Αδελφότητας με τους δύο άλλους φορείς του χωριού, δηλαδή το Εκκλησιαστικό 

Συμβούλιο και τον Τοπικό, σύμφωνα με όσα είχαμε προαναγγείλει στη Γενική Συνέλευση 

και ήδη υποβλήθηκε στο Δήμο Γορτυνίας κοινό αίτημα του Ε.Σ. και του Τοπικού Προέδρου 

- όπως ομόφωνα είχε συμφωνηθεί στις 16/8/2014 στο χωριό - για νομιμοποίηση της 

ημιτελούς αίθουσας του σχολείου. 

 



Με αφορμή τη συμπλήρωση 150 χρόνων από το θάνατο (1786-1864) του Στρατηγού 

Δημητράκη Πλαπούτα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε συνεργασία με το Δήμο Γορτυνίας, 

την Αδελφότητα των Απανταχού Παλουμπαίων και την Εταιρία Ιστορικής και Πολιτισμικής 

Δράσης του Μουσείου «Στρ. Δημ. Πλαπούτας και Αγωνιστές» πραγματοποιεί επετειακή 

τιμητική εκδήλωση στη μεγάλη αίθουσα της Παλαιάς Βουλής (Πλατεία Κολοκοτρώνη, οδός 

Σταδίου) στις 21 Δεκεμβρίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ.. Στην ξεχωριστή αυτή 

εκδήλωση θα προβληθεί από εκλεκτούς ομιλητές ο ρόλος του Στρατηγού και των 

συναγωνιστών του Παλουμπαίων στην προετοιμασία της Μεγάλης Επανάστασης του 1821 

και στον δεκάχρονο Μεγάλο Αγώνα, καθώς και η πολύμορφη συμβολή του Στρατηγού σε 

όλες τις προσπάθειες για τη θεμελίωση του πρώτου ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους. 

 

Απώτερος σκοπός των διοργανωτών είναι να προβληθεί σε ένα ευρύ κοινό η συμβολή των 

Παλουμπαίων και ολόκληρης της Γορτυνίας τόσο στο Μεγάλο Αγώνα όσο και στα πολιτικά 

και πνευματικά δρώμενα του 19ου αιώνα. 

 

Θα σταλούν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου προσκλήσεις σε όλες τις οικογένειες. 

Προσβλέπουμε στην παρουσία όλων των Παλουμπαίων, ανεξάρτητα αν θα λάβουν ή όχι 

προσκλήσεις όλα τα μέλη των οικογενειών. Πρέπει να παραστούμε όλοι και ιδιαίτερα οι 

νεότερες γενιές, οι οποίες φιλοδοξούμε να αναλάβουν πρωτοβουλίες και δράση για την 

αναβίωση του χωριού μας. Θεωρούμε ότι η τιμή που μας γίνεται είναι ξεχωριστή και όλοι 

πρέπει με την παρουσία μας να την αναγνωρίσουμε. Απευθυνόμαστε για μια ακόμα φορά 

στα νεαρά άτομα, κορίτσια και αγόρια, και περιμένουμε να σας δούμε στις 21 Δεκεμβρίου 

στην εκδήλωση. 

 

Επειδή η επόμενη έκδοση της εφημερίδας θα είναι μάλλον «κατόπιν εορτής», το Δ.Σ. της 

Αδελφότητας εύχεται σε όλους σας για όλες τις γιορτές τα καλύτερα. Ιδιαίτερα για τον 

καινούριο χρόνο ευχόμαστε να είναι τα πράγματα ευκολότερα για όλους μας προσωπικά, 

αλλά και για όλους τους Έλληνες και για τη χώρα μας. 

 

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο 

 


