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Στισ 22 Φεβρουαρίου 2019 κόψαμε και φζτοσ ςτθ φιλόξενθ αίκουςα του ΚΥΒΕ Περιςτερίου τθν 

Πρωτοχρονιάτικθ πίττα μασ. Χαιρετιςμό και ευχζσ δεχκικαμε από τουσ παρόντεσ Βουλευτζσ 

Αρκαδίασ κ. Παπαθλιοφ και κ. Βλάςςθ, τον κ. Κωνςταντινόπουλο, ο οποίοσ μασ ζςτειλε τισ δικζσ του, 

από το Διμαρχό μασ κ. Γιαννόπουλο, τον Δθμοτικό Σφμβουλο και υποψιφιο Διμαρχο κ. Κοφλθ, τον 

Αντιδιμαρχο κ. Τςοφλο, το Διευκυντι τθσ Εφθμερίδασ «Γορτυνία» κ. Καλφβα και τθν Πρόεδρο τθσ 

Εταιρείασ Ιςτορικισ και Πολιτιςμικισ Δράςθσ Μουςείου «Στρ. Δθμ. Πλαποφτασ και Αγωνιςτζσ» κ. 

Θανοποφλου. 

 

Η φετινι προςζλευςθ, ςτθν εκδιλωςι μασ, των Παλουμπαίων και των φίλων μασ ξεπζραςε κάκε 

προςδοκία, όχι μόνο ωσ προσ το πλικοσ αλλά και τθ ςφνκεςι του. Η προςπάκεια τθσ Αδελφότθτασ 

να προςεγγίςει τα νεαρά ηευγάρια επετεφχκθ φζτοσ κατά ζνα καυμαςτό τρόπο. Η αίκουςα γζμιςε 

από Παλουμπαίουσ όλων των θλικιϊν, από τουσ μεγαλφτερουσ, τουσ αγαπθμζνουσ μασ Γιάννθ 

Παπαχριςτου και τθ κεία Αγγελικοφλα, που παρά τα 92 τθσ χρόνια δε χάνει ευκαιρία να βρίςκεται 

κοντά μασ και να χαίρεται κάκε ςτιγμι που βλζπει ςυγχωριανοφσ μασ, μζχρι μωρά ςτα καρότςια 

τουσ. 

 

Όπωσ κάνουμε κάκε χρόνο, επιβραβεφςαμε και φζτοσ τουσ νζουσ φοιτθτζσ, τθ Νάςια Βουλγαρζλθ, 

κόρθ του Βαγγζλθ Βουλγαρζλθ και τθσ Χρφςασ Χριςτου Γκίνθ, θ οποία πζραςε ςτθ ςχολι 

Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν του Μετςόβιου Πολυτεχνείου και τθν 

Ιωάννα Αργυροποφλου, κόρθ του Θεόδωρου Αργυρόπουλου και τθσ Αγγελικισ Αλβζρτθ, θ οποία με 

κατατακτιριεσ εξετάςεισ πζραςε ςτθ Νομικι Σχολι Κομοτθνισ. 

 

Η δεφτερθ γενιά των πρϊτων μεταναςτϊν Παλουμπαίων, που γεννικθκε ςτθν Ακινα, 

ενςωματϊκθκε φυςιολογικά ςτθν αςτικι κοινωνία, ακολοφκθςε τουσ ρυκμοφσ τθσ και διεκδίκθςε τθ 

κζςθ τθσ ςε αυτιν. Ζτςι, θ καινοφρια Παλουμπαίικθ κοινωνία, που μεταςχθματίςτθκε από αγροτικι-

ποιμενικι ςε αςτικι, απόκτθςε τα δικά τθσ χαρακτθριςτικά και ζκεςε τουσ δικοφσ τθσ ςτόχουσ. 

Πρϊτοσ ςτόχοσ ιταν θ μόρφωςθ. Τα τελευταία χρόνια, ςχεδόν όλοι οι κάτοχοι πτυχίου γριγορα ι 

αργά προχωροφν ςε μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, ςε δεφτερο πτυχίο ι ςε τίτλουσ ξζνων γλωςςϊν. 

Αγόρια και κορίτςια, ζχουν μπει πλζον ιςότιμα και δυναμικά ςτον αγϊνα τθσ μόρφωςθσ, του 

επαγγελματιςμοφ, τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ εργαςίασ. Ζτςι, φζτοσ είδαμε και μια νζα 

επιχείρθςθ από τουσ αδελφοφσ Αργυρόπουλουσ, παιδιά του Κϊςτα και τθσ Ελζνθσ. Ζςτθςαν ζνα 

κομψό και καλαίςκθτο χϊρο για καφζ, ποτό, μεηζ και μπφρα ςτισ Τρεισ Γζφυρεσ, ςτθν οδό Νιρβάνα. 

Τουσ ευχόμαςτε καλι επιτυχία. 

 

Με ιδιαίτερθ χαρά και υπερθφάνια πλθροφορθκικαμε το καλοκαίρι ότι ζνασ από τουσ νζουσ γονείσ 

και εργαηόμενουσ, ο Φίλιπποσ Γιαννακάσ του Δθμθτρίου, ξεκινϊντασ από τθν πρωτοβάκμια 

εκπαίδευςθ, ζγινε πρόςφατα κάτοχοσ Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ από το Πανεπιςτιμιο Αιγαίου ςε 

ζνα από τα πιο ςφγχρονα επιςτθμονικά πεδία, ςτθν Αςφάλεια Πλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν 

Συςτθμάτων. Ο Φίλιπποσ υπιρξε πάντα ςεμνόσ, διακριτικόσ και ακόρυβοσ, παρϊν και πρόκυμοσ ςτισ 

δραςτθριότθτεσ του χωριοφ, εδϊ και ςτο χωριό. Τον ςυγχαίρουμε κερμά, τον εκτιμοφμε για τον 

αγϊνα του και τθ μεγάλθ επιςτθμονικι του κατάκτθςθ και του ευχόμαςτε καλι επιτυχία ςε τυχόν 

περαιτζρω ςτόχουσ του. Τα ςυγχαρθτιριά μασ και ςτθν Αλεξάνδρα και τθν Ζλενα και ςτουσ γονείσ 

του Δθμιτρθ και Γιϊτα, γιατί ςίγουρα όλοι διευκόλυναν τθν κακθμερινότθτά του. 
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Σε όλουσ τουσ νζουσ Παλουμπαίουσ, ςε εκείνουσ που κατάφεραν να ηουν από τισ ςπουδζσ τουσ και 

ςε όλουσ όςοι επζλεξαν ι αναγκάςτθκαν να κάνουν άλλεσ επιλογζσ, δίνουμε τισ καλφτερεσ και 

κερμότερεσ ευχζσ μασ. Να είναι καλά όπου κι αν βρίςκονται, να αντζχουν και να είναι ευτυχιςμζνοι. 

 

Για οικονομία χϊρου, δε κα αναφερκοφμε ξεχωριςτά ςε όςουσ βοθκοφν τθν Αδελφότθτα με 

οποιονδιποτε τρόπο, άντρεσ και γυναίκεσ, φροντίηουν το χωριό μασ, ςυμμετζχουν ςτισ 

δραςτθριότθτζσ μασ, όςουσ ςτθρίηουν οικονομικά τθν Αδελφότθτα (είναι εξάλλου γνωςτοί όλοι 

αυτοί). Ευχαριςτοφμε τον Παναγιϊτθ (τον Τοπικό) που είναι πάντα εκεί και κάνει ό,τι μπορεί για το 

χωριό. Το Διμαρχο, το Διμο Γορτυνίασ και τισ υπθρεςίεσ του, για όποια βοικεια μασ παρζχει. 

Ευχαριςτοφμε όςουσ βοικθςαν ςτθ ςυγκεκριμζνθ εκδιλωςθ, πρόςφεραν δϊρα για να μπουν ςτθν 

κλιρωςθ και όλουσ εςάσ που παρεβρεκικατε ςτθν κοπι τθσ πίττασ μασ. Ευχαριςτοφμε το Διμο 

Περιςτερίου και τθν Αντιδιμαρχο κ. Τςιϊτα-Μάρκου για τθν παραχϊρθςθ τθσ αίκουςασ. Αφιςαμε 

τελευταία όλα τα νζα μασ φυντανάκια, που γζμιςαν το χϊρο με τισ χαρζσ και τισ φωνζσ τουσ, αλλά 

πρόςφεραν και πραγματικι βοικεια ςτθ διανομι των δϊρων και τθσ πίττασ. Η παρουςία τουσ μασ 

γζμιςε αιςκιματα αιςιοδοξίασ για το μζλλον τθσ Αδελφότθτασ και του χωριοφ μασ. 

 

Ανακοίνωςθ: Η Αδελφότθτα ςχεδιάηει επίςκεψθ ςτο Εκνικό Ιςτορικό Μουςείο (οδόσ Σταδίου, ςτθν 

πλατεία Κολοκοτρϊνθ) ςτισ 3 Μαρτίου, θμζρα Κυριακι και ϊρα 11:30. Θα ακολουκιςει βόλτα ςτο 

κζντρο τθσ Ακινασ για καφζ ι μπφρα. Η είςοδοσ ςτο Μουςείο είναι ελεφκερθ. 

 

Ανακοίνωςθ: Η φετινι μασ Μαρτιάτικθ επίςκεψθ ςτο χωριό με ποφλμαν κα γίνει 23-25 Μαρτίου 

(τριιμερο δθλαδι). Για τισ ςυμμετοχζσ κα επικοινωνιςουμε τθλεφωνικά. 

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 


