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Αγαπητοί συγχωριανοί,
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η Αδελφότητα πραγματοποίησε διήμερη εκδρομή στο
χωριό στις 21 και 22 Μαρτίου και συνεργάστηκε με το Δήμο στην οργάνωση των
δραστηριοτήτων της εσπερίδας με θέμα: «ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ»-Από τη θρησκευτικότητα του
Πλαπούτα, στο ρόλο της γεωγραφίας της Γορτυνίας στην Επανάσταση του 1821. Ο Πύργος
του Πλαπούτα και οι σημερινές προοπτικές ανάπτυξης», που έλαβε χώρα στο Πολιτιστικό
Κέντρο του χωριού το Σάββατο 21 Μαρτίου.
H Αδελφότητα παρέστη επίσης στις διήμερες εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στους
Παλουμπαίους και Ηραιάτες Αγωνιστές, οι οποίοι ξεκινώντας από το χωριό μας με
αρχηγούς τους αδελφούς Γιωργάκη και Δημητράκη Πλαπούτα κήρυξαν στις 20 Μαρτίου του
’21 την έναρξη του Αγώνα στην περιοχή. Tο απόγευμα του Σαββάτου τέλεσε μνημόσυνο για
όλους τους Παλουμπαίους.
Επειδή οι λεπτομέρειες της εκδήλωσης είναι ήδη γνωστές από το Δελτίο Τύπου που
εξέδωσε ο Δήμος και δημοσιεύθηκε στο προηγούμενο τεύχος της εφημερίδας «Γορτυνία»,
η Αδελφότητα θα ήθελε μόνο να εκφράσει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες της στις
Παλουμπιώτισσες και τις συντοπίτισσες φίλες μας, οι οποίες για άλλη μια φορά
προετοίμασαν ένα θαυμάσιο δείπνο για όλους. Ιδιαίτερα να συγχαρούμε και να
ευχαριστήσουμε την κ. Μαρίνα Διαμαντοπούλου, η οποία, εκ μέρους του Δήμου, φρόντισε
για τα πάντα με άψογο αποτέλεσμα.
Οι άγιες ημέρες του Πάσχα, αν και νωρίς φέτος, βρήκαν το χωριό μας με αρκετό κόσμο, ο
καιρός ήταν ιδιαίτερα καλός, στάθηκε σύμμαχος και έδωσε την ευκαιρία σε όλους τους
συγχωριανούς να απολαύσουν και να μυρίσουν τα αρώματα της πανέμορφης
παλουμπιώτικης γης.
Στις 23 Απριλίου, με αφορμή την εορτή του πολιούχου του χωριού μας, του Αγ. Γεωργίου,
μεταβήκαμε και πάλι στο χωριό αρκετοί Παλουμπαίοι, όπου πραγματοποιήθηκε δοξολογία
και κατόπιν περιφορά της εικόνας του Αγίου. Έγινε αρτοκλασία στην αυλή της εκκλησίας
και στη συνέχεια επίσκεψη στο νεκροταφείο. Όλοι μαζί απολαύσαμε τον καφέ μας κάτω
από τις ανθισμένες κουτσουπιές και το μεσημέρι φάγαμε στο μαγαζί του Μήτρου. Κατά την
ομολογία όλων, ήταν μια ακόμα πολύ ωραία εκδρομή στο χωριό αφού , παράλληλα με τον
εκκλησιασμό μας, απολαύσαμε ένα θαυμάσιο καιρό, την καλή παρέα και μια ευχάριστη
επιστροφή με τραγούδια και ανέκδοτα.
Στις 10 Μαϊου, Κυριακή απόγευμα, μια ομάδα γυναικών επισκεφτήκαμε την Ακρόπολη,
όπου έγινε ξενάγηση από την Πρόεδρο της Αδελφότητας κ. Ευθυμία Γκίνη, στο πλαίσιο των
πολιτιστικών εκδηλώσεων της Αδελφότητας που περιλαμβάνει επισκέψεις αρχαιολογικών
χώρων. Η βόλτα συμπληρώθηκε με καφέ στο Μοναστηράκι. Η ωραία παρέα, η καλή
διάθεση, ο θαυμάσιος καιρός και η θέα μιας κατακάθαρης Αθήνας βοήθησαν ώστε να
περάσουμε πολύ όμορφα και να συνδυάσουμε άριστα «το ωφέλιμον με το τερπνόν».
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Αγαπητoί συγχωριανοί, σίγουρα όλοι θα έχετε πληροφορηθεί ότι, μετά από αναμονή και
προσπάθειες πολλών δεκαετιών, πολλών ανθρώπων και φορέων, μεταξύ αυτών και όλων
των προηγούμενων Διοικητικών Συμβουλίων της Αδελφότητας, άρχισαν στο χωριό οι
εργασίες αναστήλωσης του κτηριακού συγκροτήματος του Πύργου Πλαπούτα.
Ενώ το γεγονός αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί αποτελεί τον κυριότερο στόχο και την
επιθυμία όλων μας, η ειρωνεία του πράγματος είναι ότι η υλοποίηση των μακρόχρονων
προσδοκιών και προσπαθειών πραγματοποιείται σε μια χρονική στιγμή που η χώρα μας
περνάει μια απ’ τις δυσκολότερες περιόδους της ιστορίας της. Ευχόμαστε να πάνε όλα
καλά, να εξελιχθούν ομαλά και απρόσκοπτα οι οικοδομικές και οι υπόλοιπες εργασίες και
εγκαταστάσεις και να καμαρώσουμε τον Πύργο έτσι όπως του αξίζει και τον
οραματιζόμαστε .
Με τη συνεργασία όλων μας, του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ιστορικής &
Πολιτισμικής Δράσης Μουσείου «Στρατηγός Δημητράκης Πλαπούτας και Αγωνιστές» , στο
οποίο συμμετέχουν και νέα σε ηλικία αξιόλογα μέλη, της Αδελφότητας και όλων των
Παλουμπαίων και των συντοπιτών μας, ο χώρος αυτός, με την ολοκλήρωσή του θα γίνει
ένας εντυπωσιακός και μοναδικός πόλος έλξης επισκεπτών και μελετητών της ιστορίας και
του πολιτισμού και παράλληλα θα δώσει ζωή στο χωριό και την ευρύτερη περιοχή. Στο
μέλλον θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να αναλύσουμε την τεράστια σημασία που θα έχει
για τον τόπο η λειτουργία ενός τέτοιου χώρου.
Τέλος, σας πληροφορούμε ότι με πρωτοβουλία του φίλου Γιώργου Σταυρόπουλου,
Προέδρου του Συλλόγου Παπαδαίων, συνεργαστήκαμε και ανοίξαμε τον παλιό δρόμο από
το Λιθάρι (κοντά στην Παναγίτσα) μέχρι την Κάρθα. Αφιερώνουμε αυτόν το δρόμο με πολλή
συγκίνηση στις Παλουμπιώτισσες όλων των προηγούμενων γενιών, στις γιαγιάδες και στις
μανάδες μας, που τις καλοκαιρινές νύχτες κουβαλούσαν στην πλάτη τους τα ξύλινα
βαρέλια γεμάτα με το δροσερό νερό της πηγής της Κάρθας (ευχαριστούμε το Γιάννη το
Γιώτη για τη βοήθειά του).
Στα κοινά σχέδιά μας με τα κοντινά μας χωριά Παπαδά, Σαρλέικα και ίσως και Κακουραίικα,
θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες δραστηριότητες για να ανοίξουμε τα μονοπάτια και τα
φαράγγια που βρίσκονται ανάμεσα στα παραπάνω χωριά. Όταν επιλεγούν όλες οι
διαδρομές που ευελπιστούμε να δημιουργήσουμε ανάμεσα στα χωριά μας, θα ζητήσουμε
τη βοήθεια των φίλων της φύσης και της πεζοπορίας . Τηλεφωνήστε μας, πείτε μας τις ιδέες
σας και λάβετε μέρος σ’ αυτή την προσπάθεια. Ακόμα , αν έχετε σχετικές φωτογραφίες, θα
θέλαμε να μας τις στείλετε στο e-mail: aalverti@hotmail.com ή στο email της Αδελφότητας
που θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.paloumpa.gr
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