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Και φέτος, παρά τα πρόσφατα πένθη πολλών οικογενειών, η εκδήλωση της Αδελφότητας για την
κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίττας συγκέντρωσε, ανέλπιστα, πολύ κόσμο. Χαρήκαμε ιδιαίτερα για
την παρουσία για πρώτη φορά πολλών νέων ατόμων και νεαρών ζευγαριών με τα παιδιά τους, αλλά
και την προσέλευση πολλών φίλων, εκπροσώπων της Πολιτείας και ατόμων τα οποία στηρίζουν με
τις δραστηριότητές τους τη Γορτυνία.
Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την παρουσία τους όλοι οι βουλευτές της Αρκαδίας, οι κ.κ. Γεώργιος
Παπαηλιού, Κωνσταντίνος Βλάσσης, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, η πολιτευτής κα. Εύη Τατούλη,
ο Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης «Ενώνουμε τη Γορτυνία» κ. Στάθης Κούλης
και ο επίσης Δημοτικός Σύμβουλος και γείτονας κ. Θεοδωρόπουλος. Όλοι τους, μαζί με το χαιρετισμό
και τις ευχές τους για τον καινούριο χρόνο, μίλησαν με θερμά λόγια για το χωριό μας και εξέφρασαν
την ικανοποίησή τους για την αναστήλωση του Πύργου Πλαπούτα και τη βούλησή τους να στηρίξουν
τις προσπάθειες του Δήμου και της Εταιρείας Ιστορικής και Πολιτισμικής Δράσης Μουσείου «Στρ.
Δημ. Πλαπούτας και Αγωνιστές». Τους ευχαριστούμε όλους πολύ.
Ευχαριστούμε επίσης θερμά τον εκδότη της εφημερίδας «Γορτυνία» κ. Κώστα Καλύβα, ο οποίος
μέσα από τη «Γορτυνία» είναι το μάτι, το αυτί και η φωνή όλων των Γορτύνιων. Τον κ. Γιάννη Λαγό,
ψυχή του Menalon Trail, ο οποίος έγινε πρόσφατα φίλος του χωριού μας και φαίνεται ότι θα
παραμείνει, αφού με τις πρωτοποριακές του ιδέες μας βοηθάει να υλοποιήσουμε και κάποιες δικές
μας πρωτοβουλίες – διάνοιξη παλιών δρόμων και μονοπατιών – στο πλαίσιο της ανάπτυξης της
περιοχής μας.
Η Πρόεδρος της Αδελφότητας, αφού καλωσόρισε όλους τους παρευρισκομένους και ευχήθηκε σε
όλους τους Απανταχού Παλουμπαίους Καλή Χρονιά, με υγεία, χαρά και ευτυχία, προσωπική και
οικογενειακή, έκοψε την πίττα και έκανε έναν πολύ σύντομο απολογισμό των δράσεων της
Αδελφότητας της περασμένης χρονιάς, τόσο στο χωριό όσο και στην Αθήνα. Ενημέρωσε ειδικά τους
παρευρισκόμενους για τις ενέργειες που έγιναν για την καινούρια αίθουσα (νομιμοποίηση,
παραχώρηση χρήσης από το Δήμο στην Αδελφότητα, συμφωνητικό των όρων παραχώρησης,
ανάθεση της μελέτης στον αρχιτέκτονα κ. Θεόδωρο Τούντα και την ολοκλήρωσή της, ώστε πολύ
σύντομα να κατατεθεί στην Πολεοδομία για την έκδοση της άδειας). Ο κ. Τούντας μάλιστα, με
έγχρωμες διαφάνειες, παρουσίασε στους παρόντες ολοκληρωμένη τη μελέτη της αίθουσας και
περιέγραψε τη χρήση των χώρων, πράγμα που ενθουσίασε κυρίως τα μικρά παιδιά, τα οποία έκαναν
στο τέλος πολλές ερωτήσεις στην Πρόεδρο, πολλές υποδείξεις και πολλά δικά τους σχέδια για τη
χρήση του χώρου!
Με ιδιαίτερη χαρά και φέτος τιμήσαμε τους νέους φοιτητές της χρονιάς – και είχαμε πολλούς – με
την προσφορά ενός συμβολικού δώρου και με θερμές ευχές για γενική προκοπή στις σπουδές και
στη ζωή τους. Στα μικρά παιδιά, τα οποία φέτος ήταν αρκετά, προσφέραμε μια παράσταση
Καραγκιόζη, της οποίας επιμελήθηκαν εξολοκλήρου ο Οδυσσέας Σκόπας και ο Βαγγέλης
Αλεξανδράκης, τους οποίους ευχαριστούμε από καρδιάς. Τα μικρούλια επίσης παίξανε ενεργό ρόλο
στο σερβίρισμα της πίττας και με τη χαρούμενη διάθεση και προθυμία τους πρόσθεσαν μια πολύ
ευχάριστη νότα στη γιορτή.

Από την Αδελφότητα προσφέρθηκαν στους παρευρισκόμενους, μαζί με την πίττα, διάφορες γλυκές
και αλμυρές νοστιμιές και με το γούρι του 2017 αρωματικά χειροποίητα σαπούνια, τα οποία
κατασκευάζει η Παλουμπιώτισσα Δήμητρα Κουλουρά.
Ευχαριστούμε και δημόσια την Αντιδήμαρχο κα. Μαίρη Τσιώτα – Μάρκου και γενικά το Δήμο
Περιστερίου για την πρόθυμη και αφιλοκερδή παραχώρηση του φιλόξενου χώρου του ΚΥΒΕ.
Ευχαριστούμε επίσης το Θεόδωρο Αργυρόπουλο για την προσφορά όλων των υλικών του
σερβιρίσματος, τη Φρόσω Γκίνη – Αλεξανδράκη για τις τηγανήτες της και όποιον άλλον πρόσφερε
ο,τιδήποτε ή βοήθησε.
Υπενθυμίζουμε στη μεγάλη πλέον παρέα που συμμετέχει στην εκδρομή με πούλμαν στο χωριό για
τους εθνικούς εορτασμούς του Μαρτίου και σε όσους άλλους επιθυμούν φέτος να προστεθούν σ’
αυτή ότι η εκδρομή θα γίνει 18-19 Μαρτίου.
Τέλος, για μια ακόμα φορά, θέλουμε να ζητήσουμε από όλους τους συγχωριανούς και φίλους να
πλαισιώσουν με την ενεργό συμμετοχή τους και να διαδώσουν τις σελίδες στο facebook «Παλούμπα
το Καπετανοχώρι της Γορτυνίας» και «Αδελφότητα Παλουμπαίων», αλλά και όλες όσες έχουν σκοπό
και στόχο την προβολή και ανάπτυξη του χωριού μας. Στιγμιότυπα, ανακοινώσεις κλπ, εκτός από την
ιστοσελίδα μας www.paloumpa.gr, θα βρείτε και στο facebook στις ομάδες που προαναφέραμε.
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