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Ανακοίνωση
Με αφορμή τον εορτασμό από το Δήμο Γορτυνίας της έναρξης της Επανάστασης
στις 20 Μαρτίου του 1821 στου Παλούμπα, η Αδελφότητα πραγματοποίησε
τριήμερη επίσκεψη στο χωριό με πούλμαν. Σ' αυτήν ενέταξε και μια εκδρομή (23
Μαρτίου) με προορισμό πρώτα την Αγία Θεοδώρα στη Βάστα της Μεγαλόπολης
(στο εκκλησάκι με το μοναδικό σύμπλεγμα δένδρων στους τοίχους του και στην
οροφή του, ενταγμένο σε ένα γαλήνιο τοπίο με νερά και πλατάνια) και ύστερα τον
αρχαίο επιβλητικό ναό του Επικουρείου Απόλλωνα στις Βάσες της Φυγαλείας, έργο
του Ικτίνου, κτισμένον μεταξύ του 420 και 410 π.Χ. σε ρυθμό Δωρικό, με στοιχεία
αρχαϊκά, κλασσικά και παραδοσιακά Αρκαδικά.
Όλοι οι παράγοντες – συμμετοχή, διάθεση, καιρός, ενημέρωση, διασκέδαση –
συνήργησαν ώστε όλοι να περάσουμε ένα αξέχαστο τριήμερο. Τόσο το "τερπνόν"
όσο και το "ωφέλιμον" καλύφθηκαν άριστα. Για το φυσιολατρικό τομέα
"μερίμνησαν" ο υπέροχος καιρός και η πεντάμορφη, σχεδόν ανοιξιάτικη, φύση και
τα περιποιημένα και γραφικά χωριά από τα οποία περάσαμε, παρά την ερήμωσή
τους. Ο ανοικτός ορίζοντας, η καθαρότητα της ατμόσφαιρας και ο απογευματινός
ήλιος μας αποκάλυψαν όλο το πανόραμα των επιβλητικών βουνών και των
μακρινών χωριών και από τις δύο πλευρές του Αλφειού.
Τον πολιτιστικό τομέα – προϊστορικό, αρχαιολογικό, ιστορικό και σύγχρονο –
κάλυψαν ο Γιάννης Παπαχρήστου, ο Θανάσης Σταυρόπουλος και η Ευθυμία Γκίνη.
Τον διασκεδαστικό, ο δικός μας τραγουδιστής, ο Γιάννης ο Νικολόπουλος, ενώ τον
επισιτιστικό οι προκομένες Παλουμπιώτισσες, νύφες και κόρες, με υπέροχα φαγητά
και γλυκά. Φτάνοντας αργά το απόγευμα στο χωριό, μας περίμενε στο
νεκροταφείο ο παπα-Νικόλας για τρισάγιο στους τάφους των δικών μας. Το βράδυ,
όλοι σχεδόν οι Παλουμπαίοι βρεθήκαμε στο μαγαζί του Θοδωρή και της Βενετίας,
για χρόνια πολλά στο Θοδωρή επ' ευκαιρία της ονομαστικής του εορτής. Την
επόμενη, 24 Μαρτίου, γιορτάσαμε την επέτειο της έναρξης της Επανάστασης στην
Ηραία με δοξολογία στην ιστορική εκκλησία μας, τον Άγιο Γεώργιο, σε ανάμνηση
της δοξολογίας που έγινε στις 20 Μαρτίου του 1821 στον ίδιο ναό, πριν οι αδελφοί
Πλαπούτα, με 48 Παλουμπαίους αγωνιστές, ξεκινήσουν για το Μπέτσι (Αγιονέρι),
όπου μαζί με τους Λιοδωρήσιους, την επόμενη μέρα, 21 Μαρτίου του 1821,
εκήρυξαν την Επανάσταση στην Ηραία.
Τη σεμνή τελετή λάμπρυνε η παρουσία των Αρχών – εκπρόσωποι της Κυβέρνησης,
ο Δήμαρχος Γορτυνίας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιδήμαρχοι,
μέλη της Περιφέρειας Αρκαδίας, Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι των Σωμάτων
Ασφαλείας, Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, ολόκληρο το Συμβούλιο της
Αδελφότητας Παλουμπαίων, εκπρόσωποι Ενώσεων και πάρα πολλοί Παλουμπαίοι
και συντοπίτες μας. Ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια έδωσε στην τελετή ο ψάλτης κ.
Ευστάθιος Κούλης, πρώην Δήμαρχος Λαγκαδίων. Τον πανηγυρικό εκφώνησε η
Πρόεδρος της Αδελφότητας των Παλουμπαίων, με αναφορά στο ρόλο της
οικογένειας Πλαπούτα, τόσο στην προετοιμασία του Αγώνα στην περιοχή, όσο και
κατά τη διάρκειά του και μετά από αυτόν.
Η τελετή ολοκληρώθηκε με κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Στρατηγού
Δημητρίου Πλαπούτα. Παρόλο που η γιορτή γίνεται από το Δήμο Γορτυνίας, εμείς
οι Παλουμπαίοι, ως οικοδεσπότες, ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι μας τίμησαν με
την παρουσία τους και εργάσθηκαν για τη γιορτή.
Στη συνέχεια, όλοι οι επίσημοι και πάρα πολλοί Παλουμπαίοι με πούλμαν
μετέβησαν στο Αγιονέρι, όπου, στο χώρο όπου έγινε η κήρυξη της Επανάστασης

στην Ηραία, εψάλη τρισάγιο, εκφωνήθηκε μεστός και εμπνευσμένος λόγος από τον
φίλο Γιάννη Γκιώνη από το Ψάρι και έγινε κατάθεση στεφάνων στην αναμνηστική
στήλη.
Το βράδυ της Κυριακής, συγκεντρωθήκαμε σχεδόν όλοι στο μικρό, κομψό και
οικογενειακό μαγαζί του Μήτρου, όπου κάναμε, νομίζουμε, ένα μοναδικό γλέντι.
Με αρχιτραγουδιστή το Γιάννη το Νικολόπουλο, ο οποίος, σημειωτέον, ξέρει τα
λόγια απίστευτα μεγάλου αριθμού τραγουδιών – αρκετά απ' αυτά περιέχονται στα
δύο προσωπικά του CD - τραγουδήσαμε όλοι μαζί "με το στόμα", χωρίς κανένα
μουσικό όργανο, όλα τα κλέφτικα, τα ιστορικά και παραδοσιακά τοπικά τραγούδια
και περάσαμε ώρες που θα μας μείνουν αξέχαστες. Στο κέφι βοήθησαν και τα
ωραία φαγητά, το μπόλικο κρασί, αλλά πάνω απ' όλα η καλή διάθεση και η
συντροφικότητα. Αυτή η καλή διάθεση και συμμετοχή σε όλα και το ενδιαφέρον
όλων για πληροφορίες για τους τόπους και χώρους που επισκεφθήκαμε έπαιξαν
καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του τριημέρου μας και αποδείχθηκε ότι δε
χρειάζεται κανείς πολλά για να μάθει και να περάσει όμορφα.
Ο Σύλλογος τους ευχαριστεί όλους θερμά, ευχαριστούμε πολύ και τους φίλους μας
από του Ράφτη, του Παπαδά... και τις Βρυξέλλες και τους περιμένουμε και σε
επόμενες εκδηλώσεις μας.
Σε Συμβούλιο που έγινε στις 14 Απριλίου σχεδιάσαμε τις ανοιξιάτικες και
καλοκαιρινές μας δραστηριότητες, τις οποίες θα σας ανακοινώσουμε στο επόμενο
φύλλο. Για την ώρα, σας πληροφορούμε ότι αποφασίσαμε μια ημερήσια εκδρομή
με πούλμαν στη νοτιοανατολική Αττική στις 26 Μαϊου, ημέρα Κυριακή, με
αναχώρηση στις 10 π.μ. από τον Αγ. Αντώνιο Περιστερίου. Θα επισκεφθούμε την
αρχαία Βραυβρώνα και την ευρύτερη περιοχή του Λαυρίου (ορυκτολογικό
Μουσείο, εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου, κτήμα Σερπιέρι, καφέ). Στη συνέχεια,
πικ-νικ σε κάποια εξοχή ή παραλία και, το απόγευμα, επίσκεψη στον αρχαίο ναό
του Ποσειδώνα στο Σούνιο και επιστροφή από την παραλιακή. Λεπτομέρειες από το
τηλέφωνο. Για συμμετοχή τηλεφωνήστε έγκαιρα (210-5722211), γιατί θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας. (Συμμετοχή 10 Ευρώ.)
Ευχόμαστε σε όλους σας Καλό Πάσχα.
Από το Διοικητικό Συμβούλιο

