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Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στο ΚΥΒΕ Περιστερίου, με μεγάλη
επιτυχία, η ετήσια εκδήλωσή μας με γεύμα και κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της
Αδελφότητος των Απανταχού Παλουμπαίων. Η συμμετοχή και φέτος ήταν ευχάριστα
μεγάλη, αφού η αίθουσα ήταν κατάμεστη. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία τόσο της
νεολαίας μας, όσο και των νέων Παλουμπαίων οικογενειαρχών που προσήλθαν με τα
παιδιά τους. Το γεγονός αυτό δίνει ένα ελπιδοφόρο μήνυμα στήριξης όχι μόνο στην
Αδελφότητα αλλά και ειδικότερα στο χωριό.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος και η Γραμματέας της
Παναρκαδικής Ένωσης, οι Πρόεδροι των Συλλόγων Σαρλαίων και Παπαδαίων, η
Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος κα Αρχοντίδου, φίλοι μας από το Σύλλογο των Σαρακιναίων και
το «φαράγγι της Γκούρας», ο μουσικός-μουσικολόγος κ. Κώστας Παυλόπουλος και πολλοί
άλλοι συντοπίτες μας.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Αδελφότητας, αφού καλωσόρισε όλους τους παρευρισκομένους
και ευχήθηκε ένα καλό 2015 και υγεία για όλους, ανακοίνωσε και παρουσίασε με ιδιαίτερη
συγκίνηση το ΦΕΚ όπου δημοσιεύθηκε η απόφαση δημοπράτησης για την αναστήλωση του
Πύργου του Στρατηγού Δημητράκη Πλαπούτα. Η θετική έκβαση αποτελεί δικαίωση των
χρόνιων αιτημάτων και αγώνων που πραγματοποίησαν όλα τα Διοικητικά Συμβούλια που
υπηρέτησαν την Αδελφότητα με την υποστήριξη όλων των Παλουμπαίων (περισσότερα
στην επόμενη επικοινωνία μας). Η Πρόεδρος αναφέρθηκε ακόμα στην εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε στην Παλαιά Βουλή στη μνήμη του Στρατηγού Δημητράκη Πλαπούτα,
στην οποία η Αδελφότητά μας είχε ενεργό και ουσιαστικό ρόλο.
Η κοπή της πίτας πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα πολύ ευχάριστο κλίμα με πλούσιο και
νόστιμο μπουφέ και ολοκληρώθηκε με αυθεντικό δημοτικό τραγούδι και τρανό σφύριγμα
από τον Κώστα Παυλόπουλο από τα Σαρλέικα και το συγχωριανό μας Γιάννη Νικολόπουλο,
οι οποίοι έδωσαν μια άλλη νότα στην εκδήλωση.
Ακόμα, η Πρόεδρος ενημέρωσε για τις δύο προσεχείς εκδηλώσεις που θα γίνουν στο χωριό
υπό την αιγίδα του Δήμου, η πρώτη το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (21-23/2/2015) και
η δεύτερη το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Μαρτίου, στην οποία συμμετέχει τα τελευταία
χρόνια ενεργά και η Αδελφότητα. Είναι η γιορτή μνήμης όπου τιμούμε την κήρυξη της
έναρξης της Επανάστασης στην Ηραία με αφετηρία το χωριό μας και πρωτεργάτες τους
αδελφούς Γιωργάκη και Δημητράκη Πλαπούτα και 50 Παλουμπαίους. Όπως κάθε χρόνο, θα
λάβουμε μέρος σ’ αυτήν την τιμητική για το χωριό μας γιορτή, ελπίζοντας φέτος η
συμμετοχή μας να είναι τέτοια ώστε να μη μας αρκέσει το ένα πούλμαν (το πούλμαν θα
αναχωρήσει Σάββατο 21/3/2015 από τον Αγ. Αντώνιο Περιστερίου και οι ενδιαφερόμενοι
παρακαλούνται να επικοινωνήσουν έγκαιρα με την Αντιπρόεδρο Αναστασία ΓκίνηΑσημακοπούλου στα τηλέφωνα 210-5722211 και 6974153365).
Η Αδελφότητα βράβευσε και φέτος με ένα βιβλίο τους νέους φοιτητές και τους ευχήθηκε
θερμά καλές σπουδές, ενώ, με αφορμή το βιβλίο με τίτλο Ο «Μωριάς του ’21 – Τα
Τραγούδια της Λευτεριάς» που χάρισε στην Αδελφότητα ο κ. Παυλόπουλος και το ήδη
υπάρχον του Γιάννη Παπαχρήστου «Του Παλούμπα και οι Παλουμπαίοι», η Πρόεδρος

γνωστοποίησε την πρόθεσή της να δημιουργηθεί από την Αδελφότητα στο καινούριο
καφενείο δανειστική βιβλιοθήκη για τους Παλουμπαίους και τους επισκέπτες μας.
Εκφράσουμε τα συγχαρητήριά μας στη μικρή Μαρία Νικολοπούλου, εγγονή του Βασίλη και
της Βάσως, που κέρδισε στη λαχειοφόρο αγορά μας το tablet και που η αυθόρμητη χαρά
και εκδηλωτικότητά της μας χαροποίησαν ιδιαίτερα.
Τους τελευταίους μήνες δυστυχώς τέσσερεις συγχωριανοί μας έφυγαν από κοντά μας. Ο
Γρηγόρης Μπισκέμης, ο οποίος τάφηκε στου Παλούμπα, το οποίο αγαπούσε πολύ και
στάθηκε σε όλη του τη ζωή αρωγός στις ανάγκες του χωριού με κάθε τρόπο – και από τη
θέση του Προέδρου της Αδελφότητας. Η Σοφία, χήρα Αγγελή Πανουριά, δυναμική και
αγωνίστρια της ζωής, ο Σπύρος Γ. Ασημακόπουλος, ο οποίος έφυγε πρόωρα σε εργατικό
ατύχημα και η Δέσποινα Παναγιωτακοπούλου, αρκετά νέα, που προδόθηκε από την υγεία
της. Η Αδελφότητα εκφράζει τα βαθιά της συλλυπητήρια στις οικογένειές τους - ας είναι
ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει.
Τέλος, ευχαριστούμε όλους και όλες θερμά για την παρουσία τους στην ωραία γιορτή μας
και ευελπιστούμε στην ενεργή συμμετοχή και των υπολοίπων συγχωριανών μας, γιατί όσο
πιο κοντά είμαστε στην Αδελφότητα τόσο περισσότερα καταφέρνουμε όλοι μαζί.
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