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Με μεγάλη επιτυχία τελέστηκε και φέτος στις 19 και 20 Μαρτίου η γιορτή μνήμης και τιμής
που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Γορτυνίας και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Γορτυνίας
(ΔΗΚΕΓ) με την Εταιρεία Ιστορικής και Πολιτισμικής Δράσης «Στρατηγός Δημητράκης
Πλαπούτας και Αγωνιστές» και την Αδελφότητα των Απανταχού Παλουμπαίων για να
τιμήσουν τους Γορτύνιους Αγωνιστές και την έναρξη της Επανάστασης στην Ηραία.
Ο εορτασμός ήταν διήμερος και περιλάμβανε εκδηλώσεις που έγιναν στου Παλούμπα και
στο Αγιονέρι (Μπέτσι), σε ανάμνηση των ιστορικών γεγονότων σύμφωνα με τα οποία 50
Παλουμπαίοι υπό τους αδελφούς Γιωργάκη και Δημητράκη Πλαπούτα, αφού έκαναν
δοξολογία στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στου Παλούμπα, έφυγαν για του Μπέτσι.
Εκεί, την επόμενη μέρα, 21 Μαρτίου 1821, συγκεντρώθηκαν 860 αγωνιστές και κήρυξαν την
έναρξη του Αγώνα για την απελευθέρωση της Ηραίας από τον Τουρκικό ζυγό.
Το απόγευμα του Σαββάτου, μετά το τέλος του Εσπερινού, η Αδελφότητα τέλεσε
μνημόσυνο για όλους τους νεκρούς του χωριού μας, πρωτοστατούντος του Πρωτοσύγκελου
της Ι. Μητρόπολης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Αρχιμανδρίτη Ιάκωβου Κανάκη. Στη
συνέχεια, στο Πνευματικό Κέντρο του χωριού, ακολούθησε εσπερίδα με θέμα «Η Γορτυνία
της Επανάστασης και οι προοπτικές του σήμερα». Αναπτύχθηκαν τα παρακάτω θέματα:
 «Η προσφορά της Γορτυνίας στον Αγώνα του 1821», από τον κ. Ηλία Γιαννικόπουλο
 «Η σημασία και ο ρόλος του Δημοτικού Τραγουδιού από την Επανάσταση έως
σήμερα», από την κα. Φαίη Ηλιοπούλου
 «Ηραία-Λενικό, δύο ανεξερεύνητες αρχαίες πόλεις», από την κα. Ευθυμία ΓκίνηΚουτσοπούλου
 «Η σύνδεση του πιστοποιημένου μονοπατιού του Μαινάλου με την Αρχαία
Ολυμπία μέσω Ηραίας - Προοπτική ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή», από τον
κ. Ιωάννη Λαγό
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Γορτυνίας κ. κ. Παναγιώτης
Μητρόπουλος και Γεώργιος Ξυνής, η Πρόεδρος της ΔΗΚΕΓ κα. Μαρίνα Διαμαντοπούλου, η
πρώην Πρόεδρος του Δ. Σ. του Δήμου Γορτυνίας κα. Ελένη Θανοπούλου, ο Πρωτοσύγκελος
της Ι. Μητρόπολης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Κανάκης, η
αρχαιολόγος κα. Αγλαΐα Αρχοντίδου, ο δρ. φιλοσοφίας, διδάσκων Παν/μίου Πελοποννήσου
& Πρόεδρος Εταιρείας Ιστορικής και Πολιτισμικής Δράσης «Στρατηγός Δημητράκης
Πλαπούτας και Αγωνιστές» κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος με μέλη του Δ. Σ. της εταιρείας, ο
Πρόεδρος του Ομίλου των Απογόνων Αγωνιστών του 1821 κ. Κωνσταντίνος Πλαπούτας, ο
δικηγόρος - διδάκτωρ παν/μίου Εδιμβούργου κ. Ηλίας Γιαννικόπουλος, η φιλόλογος και
Πρόεδρος της Αδελφότητος των Απανταχού Παλουμπαίων κα. Ευθυμία ΓκίνηΚουτσοπούλου με μέλη του Δ. Σ. της Αδελφότητος, η καθηγήτρια μουσικής β΄/θμιας εκ/σης
κα. Φαίη Ηλιοπούλου, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Παλούμπα κ. Παναγιώτης
Αργυρόπουλος, ο οικονομολόγος – σύμβουλος επιχειρήσεων κ. Ιωάννης Λαγός και πολλοί
Παλουμπαίοι και συντοπίτες.

Μετά το τέλος των ομιλιών, η Αδελφότητα παρέθεσε όπως κάθε χρόνο στους
παρευρισκόμενους πλούσιο μπουφέ με κρασί, σπιτικά φαγητά και γλυκά, τα οποία
ετοίμασαν οι πάντα πρόθυμες Παλουμπιώτισες. Η βραδιά έκλεισε με τοπικά δημοτικά
τραγούδια, με πρωτοτραγουδιστές τους Γιάννη Νικολόπουλο, Αλέξανδρο Λιακόπουλο και
Κούλα Αργυροπούλου.
Το Σαββατοκύριακο 16-17 Απριλίου, με κίνητρο την ομιλία του κ. Λαγού στην εσπερίδα της
εκδήλωσης που έγινε στο χωριό στις 19 και 20 Μαρτίου, η Αδελφότητα των Παλουμπαίων,
ο Πρόεδρος της Κοινότητας και ομάδα εθελοντών ανοίξαμε τον παλιό δρόμο που ένωνε την
Ηραία με την κεντρική Γορτυνία, ξεκινώντας από το κέντρο του χωριού μέχρι τα Ραφταίικα
όρια. Ο σχεδιασμός προβλέπει να συνεχίσουν τα χωριά Ράφτη και Βλόγγος και ο δρόμος
αυτός ως μονοπάτι πεζοπόρων να ενωθεί με το “Μαίναλον trail” (μονοπάτι Μαινάλου), το
οποίο έχει φτάσει μέχρι τη Ζάτουνα. Δυτικά, με τη συμμετοχή των χωριών της Ηραίας από
τα οποία περνούσε ο παλιός δρόμος, να επεκταθεί ως τα Λουτρά προς το παρόν, με
προοπτική να φτάσει στα σύνορα Ηραίας - Ηλείας και συν τω χρόνω να τερματίσει στην
Ολυμπία. Εμείς ολοκληρώσαμε το δικό μας μέρος, αφού το τμήμα μετά το χωριό μέχρι την
Κάρθα το είχαμε ανοίξει το περυσινό καλοκαίρι από κοινού με τον Σύλλογο των
Παπαδαίων. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι δεν θα βοηθήσουμε τα γειτονικά μας χωριά όταν
προκύψει ανάγκη. (Λεπτομέρειες για τον απώτερο στόχο της διάνοιξης και της ενοποίησης
των μονοπατιών με το “Μαίναλον trail”, το μόνο Ελληνικό πιστοποιημένο μονοπάτι και
βραβευμένο από το Tourism Awards στην υποενότητα «Τουριστική ανάπτυξη / Συνεισφορά
στην εθνική και τοπική οικονομία», θα σας δώσουμε στην επόμενη ανακοίνωσή μας.)
Στις 19 Απριλίου απεβίωσε στην Αθήνα ένας ξεχωριστός Παλουμπαίος και άγιος άνθρωπος,
ο παπα-Χρήστος Παπαχρήστου, ο οποίος δεν έχανε ποτέ ευκαιρία να βρεθεί στο χωριό και
να ιερουργήσει στον αγαπημένο του Αη-Γιώργη, πρόθυμος πάντα να τελέσει γάμους και
βαφτίσια Παλουμπαίων, να ρωτάει και να ενδιαφέρεται για όλους. Αντιμετώπισε με
καρτερία, πίστη και αξιοπρέπεια τις αντιξοότητες της ζωής του και τα προβλήματα της
υγείας του τα τελευταία χρόνια. Η εκτίμηση όλων μας ας είναι ανακούφιση για την
οικογένειά του.
Για τις άγιες μέρες που ακολουθούν ευχόμαστε σε όλους τους Παλουμπαίους, συγγενείς
και φίλους, Καλή Ανάσταση, υγεία και αισιοδοξία.
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