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Στο πλαίσιο των καλοκαιρινών εκδηλώσεων και της ανάδειξης του Πύργου Πλαπούτα,
πραγματοποιήθηκε, με συνδιοργάνωση του Δήμου Γορτυνίας, της Εταιρίας Ιστορικής και
Πολιτισμικής Δράσης Μουσείου «Δημητράκης Πλαπούτας και Αγωνιστές» και της
Αδελφότητας των Παλουμπαίων, στις 13 Αυγούστου, στην υπέροχη αυλή του Πύργου και
με ιδανικές καιρικές συνθήκες, βραδιά ποίησης Αρκάδων ποιητών. Την εκδήλωση
παρακολούθησαν ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Γιαννόπουλος, οι Αντιδήμαρχοι κ. Μαρίνα
Διαμαντοπούλου, κ. Δημήτριος Γαβράς, κ. Διονύσιος Παρασκευόπουλος και πολύς κόσμος,
γείτονες, φίλοι και Παλουμπαίοι. Τους ευχαριστούμε όλους. Κεντρικός ομιλητής και
τιμώμενο πρόσωπο της εκδήλωσης ήταν ο καταξιωμένος με πολλές τιμητικές διακρίσεις για
το μακροχρόνιο και ποικίλο πνευματικό του έργο (πεζά, ποιήματα, θέατρο, μελοποιημένα
από σπουδαίους συνθέτες τραγούδια, εκδότης και πολλά άλλα) κ. Γιώργος Χρονάς, με
καταγωγή από χωριό της Μεγαλόπολης. Συντονιστές της εκδήλωσης ήταν ο κ. Πάνος
Ηλιόπουλος, Πρόεδρος της Εταιρίας, η κ. Ευθυμία Γκίνη, Πρόεδρος της Αδελφότητας και ο
κ. Κώστας Παυλόπουλος, μουσικός.
Δικά του άτιτλα ποιήματα διάβασε ο «Κλείτορας» (Σπύρος Χαραλαμπόπουλος), ζωγράφος,
γλύπτης και ποιητής. Ο μουσικός κ. Κώστας Παυλόπουλος απήγγειλε δικό του ποίημα και
διάβασε ποιήματα του γείτονά μας Ψαραίου κ. Βασίλη Αναστασόπουλου. Η κ. Ευθυμία
Γκίνη διάβασε ανέκδοτα ποιήματα της επονομαζόμενης «Παλουμπαία» ποιήτριας και δύο
νεαρών εκκολαπτόμενων ποιητών με μητέρες Παλουμπαίες, της Βασιλικής Ράλλη (κόρης
της Μαρίας Παναγιωτακοπούλου) και του Συμεών Συμεωνίδη (γιου της Δήμητρας Ηλία
Κουλουρά). Ο κ. Πάνος Ηλιόπουλος διάβασε δικά του ποιήματα. Τέλος, την εκδήλωση
έκλεισε ο κ. Χρονάς, ο οποίος διάβασε ποιήματά του, ερμήνευσε, σχολίασε και διηγήθηκε
με τον απλό και καθηλωτικό του τρόπο προσωπικά του γεγονότα και αναμνήσεις από τον
λογοτεχνικό και γενικότερο πνευματικό του βίο και τη συμπόρευσή του με άλλες σπουδαίες
προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών. Την ανάγνωση των ποιημάτων συνόδευσε
με την κιθάρα του ο μουσικός κ. Στέλιος Συμεωνίδης. Ευελπιστούμε ότι η βραδιά αυτή θα
γίνει η απαρχή του πολιτισμικού και πνευματικού ρόλου που θα παίξει ο Πύργος στη
δεύτερη, την ειρηνική, περίοδο της ζωής του, ολοκληρωμένος βέβαια με το Μουσείο και τη
Βιβλιοθήκη.
Στο τέλος της εκδήλωσης, η Αδελφότητα πρόσφερε σε όλους τους παρευρισκόμενους
παραδοσιακό κέρασμα.
Και το καθιερωμένο μας πανηγύρι την παραμονή της Παναγίας είχε μεγάλη επιτυχία,
καθώς η παρουσία του κ. Παναγιώτη Λιακόπουλου (Μαυρέλια) και της πολυμελούς και
άρτιας ορχήστρας του προσέλκυσε και πολλούς γείτονές μας και φίλους, τόσους που η
τεράστια πλατεία μας γέμισε και το γλέντι κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες. Τα μέλη της
Αδελφότητας, αλλά και νεαρά άτομα του χωριού, καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια να
καλύψουμε τις πρακτικές ανάγκες που δημιουργούνται σε τόσο μεγάλες εκδηλώσεις.
Ευχαριστούμε όλους και ευχόμαστε και του χρόνου. Ξεχωριστά ευχαριστούμε τον Τοπικό

μας Πρόεδρο Παναγιώτη Αργυρόπουλο, που μαζί με τα μέλη μας, τους Δημήτρη και Χρήστο
Νικολόπουλο, το φοιτητή Ηλία Ν. Μπισκέμη και το Γιάννη Ασημακόπουλο και ίσως
κάποιους που δεν είδαμε, φόρτωναν και ξεφόρτωναν και κουβαλούσαν από διπλανά
χωριά, άπλωναν και μάζευαν καρέκλες στην πλατεία και στον Πύργο.
Ο εκκλησιασμός στο εκκλησάκι της Παναγίτσας έγινε παρουσία πλήθους Παλουμπαίων που
φέτος, περισσότεροι από κάθε άλλη φορά, επισκέφθηκαν το χωριό και πέρασαν σε αυτό
αρκετές μέρες.
Στις 18 Αυγούστου, με συνδιοργάνωση του Δήμου Γορτυνίας και του Φυσιολατρικού,
Ορειβατικού Συλλόγου «Η Γκούρα», έγινε εκδήλωση στον Πύργο Πλαπούτα με τίτλο
«Καινοτομία στην τοπική ανάπτυξη και χρηματοδοτήσεις» με ομιλητές την κ. Εύη Τατούλη,
τη Δρ. Διονυσία Θεοδώρα Αυγερινοπούλου και τον κ. Ιωάννη Λαγό, οι οποίοι παρουσίασαν
πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης βασισμένο σε καινοτόμες δράσεις και επενδύσεις εντάσεως
εργασίας.
Τέλος, στις 20 Αυγούστου, ετελέστη, μετά από πολλά χρόνια, λειτουργία στο εξωκλήσι του
Αγίου Αθανασίου, το οποίο ανακαινίστηκε πρόσφατα και καθαρίστηκαν από την
Αδελφότητα ο περιβάλλων χώρος και το μονοπάτι. Τη λειτουργία παρακολούθησαν σχεδόν
όλοι οι Παλουμπαίοι και χάρηκαν την ειδυλλιακή τοποθεσία και το δενδροσκέπαστο
εκκλησάκι.
Ευχόμαστε σε όλους τους Παλουμπαίους και φίλους Χρόνια Πολλά και καλό υπόλοιπο
καλοκαίρι. Υπενθυμίζουμε σε όσους ήσαν παρόντες στη συνάντησή μας στο σχολείο και
ενημερώνουμε τους απόντες ότι στο τέλος περίπου του Σεπτεμβρίου πρέπει να
συναντηθούμε ΟΛΟΙ για να πάρουμε αποφάσεις για δύο σοβαρά θέματα: α) για την υπο
κατασκευή αίθουσα (έχει εκδοθεί η οικοδομική άδεια) και β) για το γραφείο της
Αδελφότητας στην Αθήνα.
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