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Ανακοίνωση
Και στο φετινό δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου, το χωριό δέχθηκε πολλούς επισκέπτες,
Παλουμπαίους κυρίως, αλλά και φίλους. Το κέντρο του χωριού γέμισε παιδιά και εφήβους,
εικόνα σπάνια πλέον αλλά και πολύ ελπιδοφόρα για τα ερημωμένα σχεδόν χωριά μας. Ο
καιρός θαυμάσιος και η πλατεία μας μοναδική, οι δε βραδιές μαγευτικές και φεγγαρόφωτες.
Το εκκλησάκι της Παναγίτσας γραφικό, ο κόσμος πολύς στη λειτουργία και η παράδοση
παρούσα, με περιφορά της εικόνας και της κουλούρας και με αρτοκλασία προσφορά του
Συλλόγου.
Το πανηγύρι που γινόταν την παραμονή της Παναγίας δεν έγινε φέτος για λόγους
οικονομικούς και πρακτικούς. Ο Σύλλογος από πολύ νωρίς είχε εκφράσει το σκεπτικισμό του
για το αν θα μπορούσε να επωμισθεί μόνος το οικονομικό βάρος και την όλη διαδικασία του
πανηγυριού. Για το λόγο αυτό, από τις πρώτες ανακοινώσεις μας στην εφημερίδα "Γορτυνία"
και στην ιστοσελίδα της Αδελφότητας, ζητήσαμε τη βοήθεια των Παλουμπαίων και όποιες
εναλλακτικές προτάσεις τους. Απευθυνθήκαμε και στα μαγαζιά της πλατείας με επιστολές
(20/2/2011) και, μετά την αρνητική τους απάντηση, ανακοινώσαμε στην εφημερίδα
(14/6/2011) την αδυναμία του Συλλόγου να οργανώσει το φετινό πανηγύρι. Κανένας δεν
επικοινώνησε μαζί μας για να εκφράσει τη διαφωνία του, να κάνει κάποια άλλη πρόταση, να
προσφέρει βοήθεια οικονομική ή εθελοντική, έστω να διαμαρτυρηθεί. Αν χαλάσαμε τις
διακοπές σε κάποιους, όπως μας ελέχθη, λυπούμαστε πολύ. Αντιπαρερχόμαστε τα όσα
πικρόχολα, άκομψα έως και προσβλητικά εκφράστηκαν από κάποιους εναντίον του
Συλλόγου. Από τη δική μας πλευρά, πιστεύουμε ότι το ΔΣ του Συλλόγου, για τους οκτώ μήνες
της θητείας του, έχει κάνει πολλά και ουσιαστικά, τα οποία θα βρούμε την ευκαιρία να σας
ανακοινώσουμε με άμεσο τρόπο – αφού αποδεικνύεται ότι οι χρησιμοποιούμενοι μέχρι τώρα
είναι ανεπαρκείς.
Μέλη του Συλλόγου που βρέθηκαν για πολλές ημέρες στο χωριό, με τη βοήθεια εθελοντών
που ολοένα πληθαίνουν, και σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας,
φρόντισαν το χωριό με απλές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις, όπως π.χ. έβαψαν τα τραπέζια
του Αγ. Παντελεήμονα, τα προστατευτικά σίδερα της πλατείας, την εξώπορτα του Πύργου, τα
τραπέζια της Κοινότητας και, το σπουδαιότερο, διάνοιξαν δύο ακόμα δρόμους μέσα στο
χωριό, που ήταν αποκλεισμένοι για χρόνια από μπάζα, θάμνους και δέντρα. Μάλιστα, τα
έξοδα της αποκομιδής των υλικών της διάνοιξης στον ένα από τους δρόμους κάλυψαν δύο
ευγενικοί συγχωριανοί μας, οι οποίοι ζήτησαν να μείνουν ανώνυμοι.
Οι εκδηλώσεις για τα μικρά παιδιά έγιναν κανονικά, με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία, με
παράσταση Καραγκιόζη, πλαστικές δημιουργίες από πηλό, έκθεση των έργων τους στην
πλατεία, δωράκια, ομαδικά παιχνίδια, φωτογραφίες, κλπ. Ευχαριστούμε τη Μαρία
Παπαχαραλάμπους για την προμήθεια και τη δωρεά του πηλού.
Για τα μεγαλύτερα παιδιά, δυστυχώς δεν μπορέσαμε, παρά τις προσπάθειές μας, να
ετοιμάσουμε για φέτος κάποιο χώρο άθλησης. Η αρχική μας επιλογή, το Μετόχι, αποδείχθηκε
λόγω κλίσης του εδάφους, κάποιας απαραίτητης αποψίλωσης, αλλά κυρίως λόγω ανάγκης
κατασκευής μεγάλου τοίχου αντιστήριξης, πολύ ακριβό εγχείρημα και εγκαταλείφθηκε. Σε
συνεργασία πάλι με τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας, καταλήξαμε στη λύση Βεργασούρα
και προς στιγμή, μετά από προσφορά εργολάβου, ελπίσαμε ότι με μικρό κόστος θα
μπορούσαμε τουλάχιστον να ετοιμάσουμε για φέτος πρόχειρα το χώρο. Αλλά, κατά

πληροφορίες τις οποίες δεν καταφέραμε να ελέγξουμε, κατατέθηκε στο Δήμο αγωγή κατά της
προσπάθειάς μας αυτής και οι ενέργειές μας σταμάτησαν, αφού και τα χρονικά περιθώρια
ήταν πολύ στενά.
Στις 16/8/2011, στην αίθουσα τελετών, έγινε η πρώτη Γενική Λαϊκή Συνέλευση του
Καλλικρατικού Δήμου Γορτυνίας σύμφωνα με το νέο αυτοδιοικητικό σύστημα, παρουσία του
Δημάρχου κ. Γιάννη Γιαννόπουλου, του Αντιδημάρχου κ. Διονύση Παρασκευόπουλου, του
Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Γιαννόπουλου, του τέως Δημάρχου του
πρώην Δήμου Ηραίας κ. Σταύρου Χριστόπουλου, της Προέδρου της Αδελφότητας των
Παλουμπαίων, κ. Ευθυμίας Γκίνη-Κουτσοπούλου, πολλών κατοίκων και με δυναμική
παρουσία της νεολαίας. Τα θέματα που τέθηκαν από τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου
για ενημέρωση και συζήτηση ήταν τέσσερα.
Πρώτο: Αίτημα για αποδέσμευση του κτιρίου που στεγάζονται οι Δημοτικές υπηρεσίες για
άλλη χρήση (ξενώνας). Δεύτερο: Αίτημα για άδεια δημιουργίας αθλητικού κέντρου στον
Κοινοτικό χώρο της Βεργασούρας. Τρίτο: Νομιμοποίηση του αυθαιρέτου κτίσματος δίπλα στο
σχολείο. Τέταρτο: Διευθέτηση του προβλήματος που έχει δημιουργήσει ο μανδρότοιχος στον
περιβάλλοντα χώρο της εκκλησίας του Αγ. Γεωργίου. Ο τέως Δήμαρχος κ. Χριστόπουλος, με
εκτενή αναφορά, ενημέρωσε την καινούρια Δημοτική Αρχή για τα έργα που είχαν
προγραμματισθεί από το Δήμο Ηραίας και δεν εκτελέσθηκαν, για όσα είχαν ξεκινήσει αλλά
έμειναν ημιτελή λόγω της αλλαγής της Δημοτικής Αρχής, κλπ. Ο κ. Δήμαρχος εξέθεσε τη θέση
του Δήμου για όλα τα θέματα και έδωσε λύση στο πρόβλημα της μάνδρας, το οποίο
μονοπώλησε και πυροδότησε τη συζήτηση με μεγάλη ένταση κάποιες φορές, λόγω των
πολλών διαφορετικών θέσεων των παρόντων (λεπτομέρειες υπάρχουν σίγουρα για όλα τα
θέματα στα πρακτικά της Γενικής Λαϊκής Συνέλευσης).
Σε ό,τι αφορά την προτεραιότητα του Συλλόγου στο θέμα των αθλητικών εγκαταστάσεων στη
Βεργασούρα, ο κ. Δήμαρχος μας είπε ότι ο Δήμος Γορτυνίας βρίσκεται σε διαδικασία
καταγραφής των περιουσιακών του στοιχείων και ότι θα μπορούμε να επανέλθουμε στο θέμα
όταν θα έχει περατωθεί αυτή η διαδικασία. Επί της αρχής όμως, ο Δήμος δεν έχει αντίρρηση
να δώσει άδεια να γίνουν εκεί οι αθλητικές εγκαταστάσεις με χρηματοδότηση από την
Αδελφότητα των Παλουμπαίων, ή να εντάξει το έργο μελλοντικά στα τεχνικά έργα του Δήμου.
Προς το παρόν όμως, λόγω της οικονομικής στενότητας του Δήμου, αυτό δεν μπορεί να γίνει,
όπως επίσης, λόγω πολύ περιορισμένου αριθμού μηχανικών και αρχιτεκτόνων στο Δήμο, δεν
μπορεί να μας παρασχεθεί η τεχνική βοήθεια που ζητήσαμε.
Το ΔΣ του Συλλόγου θα συζητήσει όλα τα παραπάνω θέματα και θα σας ανακοινώσει τις
αποφάσεις του εγκαίρως, οπότε και θα πρέπει, όταν θα έχουμε όλα τα δεδομένα, να
αποφασίσουμε τη σύγκληση μιας Γενικής Συνέλευσης της Αδελφότητας, ώστε να
συζητήσουμε αυτό το θέμα αλλά και όσα άλλα αφορούν το χωριό μας. Ανάμεσα σ' αυτά, θα
πάρουμε όλοι μαζί και την τελική απόφαση για το επόμενο πανηγύρι και για άλλες
καλοκαιρινές εκδηλώσεις που έχουμε υπόψη μας, ώστε να μην υπάρξουν στο μέλλον
παρεξηγήσεις και εντάσεις.

