
Αγαπητοί συγχωριανοί, 
 
Όπως φαίνεται να εξελίσσεται ο κορωνοϊός, ξαναβρίσκουμε την κανονικότητα ο 
καθένας στη ζωή του και στις δραστηριότητές του και ελπίζουμε οι καλοκαιρινές μας 
εκδηλώσεις στο χωριό να υλοποιηθούν όπως τις προγραμμάτισε το ΔΣ της 
Αδελφότητας, με τηλεδιάσκεψη, στις 7 Μαρτίου. Στις 14 Αυγούστου θα γίνει η 
καθιερωμένη δοξολογία στον Άγιο Αθανάσιο και στη συνέχεια τα εγκαίνια της 
καινούριας αίθουσας, η βράβευση των νέων φοιτητών και οι εκλογές για ανάδειξη 
νέου Συμβουλίου. Στις 15 Αυγούστου το πρωί θα γίνει δοξολογία στην Παναγίτσα και 
το βράδυ πανηγύρι, αν βέβαια μας το επιτρέψουν οι συνθήκες. 
 
Θεωρήσαμε σκόπιμο, για πολλούς λόγους, οι εκλογές να γίνουν στο χωριό (μεγάλη 
συμμετοχή, εγγραφή νέων μελών, υποψηφιότητα νεαρών ατόμων, κοκ) και 
παρακαλούμε τις νεότερες γενιές των Παλουμπαίων, που συνήθως βρίσκονται στο 
χωριό το διήμερο της Παναγίας, να λάβουν μέρος στις διαδικασίες των εκλογών και 
να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο ΔΣ. Είναι καιρός η Αδελφότητα να ανανεωθεί 
και το καινούριο ΔΣ να έχει τη δυνατότητα να ασχοληθεί με δραστηριότητες που 
επιβάλλουν οι καιροί και θα βοηθήσουν στην αναγέννηση του χωριού μας (αυτές 
μπορούμε να τις εντοπίσουμε κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης). 
 
Ο Δήμος Γορτυνίας, ο Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών του 1821 και 
Ιστορικών Γενών της Ελλάδος και η Αδελφότητα των Απανταχού Παλουμπαίων, 
συμμετέχοντας στους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την έναρξη της 
Επανάστασης και για να τιμήσουν τους ντόπιους ήρώες μας που συνέβαλαν με κάθε 
τρόπο στην αναγέννηση του Έθνους μας, συνδιοργανώνουν μεγάλη εκδήλωση στο 
χωριό στις 22 Αυγούστου, στην οποία θα παρευρεθούν εξέχουσες προσωπικότητες, 
φορείς και σύλλογοι από διάφορα σημεία της Πελοποννήσου. Στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων, θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της νέας προτομής του Στρατηγού 
Δημητράκη Πλαπούτα στην πλατεία του χωριού και της αναμνηστικής πλάκας στον 
ιστορικό ναό του Αγίου Γεωργίου (λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στις 
συγκεντρώσεις μας στο χωριό στο διήμερο 14-15 Αυγούστου). 
 
Καλή αντάμωση λοιπόν στου Παλούμπα. 
 
Από το ΔΣ της Αδελφότητας των Απανταχού Παλουμπαίων 
 


