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Ανακοίνωση
Αγαπητοί συγχωριανοί,
Τα μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότητας των Παλουμπαίων, με την ευκαιρία των Αγίων Ημερών
του Πάσχα, εύχονται Χρόνια Πολλά και Χρόνια Καλά σε όλους σας.
Όπως κάθε χρόνο, η Αδελφότητα πραγματοποίησε την εκδρομή της στο χωριό με πούλμαν
και συμμετείχε και φέτος στη γιορτή μνήμης και τιμής στους Γορτύνιους επαναστάτες, που
οργάνωσε και πάλι ο Δήμος Γορτυνίας με διήμερες εκδηλώσεις, 22 και 23 Μαρτίου στο
χωριό μας. Με την ευκαιρία της προώθησης της αναστήλωσης του Πύργου Πλαπούτα, το
Σάββατο 22 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Παλούμπα τιμητική
εσπερίδα αφιερωμένη στην ιστορική οικογένεια Πλαπούτα. Παραβρέθηκαν ο
Περιφερειάρχης κ. Πέτρος Τατούλης, ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιάννης Γιαννόπουλος, η
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ελένη Θανοπούλου, οι Αντιδήμαρχοι κ. Μαρίνα
Διαμαντοπούλου και κ. Γιάννης Παπανάστου, ο πρώην Αντιδήμαρχος κ. Διονύσης
Παρασκευόπουλος, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο
Πρόεδρος του Σωματείου των Απογόνων του 1821 κ. Ντίνος Πλαπούτας, μέλη της
ευρύτερης οικογένειας Πλαπούτα, συντοπίτες από τα γύρω χωριά και πάρα πολλοί
Παλουμπαίοι.
Την ξεχωριστή αυτή βραδιά τίμησαν με την παρουσία τους, και λάμπρυναν με τη
συμμετοχή τους σ' αυτή, ο λόγιος κ. Ηλίας Γιαννικόπουλος, με την εμπνευσμένη ομιλία
του "Οι Πλαπουταίοι και η προσφορά τους στο Έθνος", ο κ. Γεώργιος Μπραχαλιάς, με
προβολές από "Αρχειακό υλικό και προσωπικά τεκμήρια του Στρατηγού Δημητράκη
Πλαπούτα" και η αρχαιολόγος και μουσειολόγος κ. Αγλαϊα Αρχοντίδου, η οποία εξέφρασε
σύγχρονες και πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις για το είδος του μουσείου το οποίο
προβλέπεται να γίνει στο κτιριακό συγκρότημα του Πύργου. Ο κ. Γεώργιος Χριστόπουλος
παρουσίασε τους σκοπούς του υπό σύσταση σωματείου με τίτλο "Εταιρία Ιστορικής και
Πολιτισμικής Δράσης Στρατηγός Δημητράκης Πλαπούτας και Αγωνιστές – Από το Όραμα
στη Δράση", η οποία θα φροντίσει να εντοπίσει και να εξασφαλίσει τα κειμήλια και άλλα
αντικείμενα της περιόδου του Αγώνα του 1821, τα οποία θα εκτεθούν στο Μουσείο του
Αγώνα. Η Πρόεδρος της Αδελφότητας των Παλουμπαίων κ. Ευθυμία Γκίνη ανέπτυξε το
θέμα "Παλούμπα – οι πρώτοι Παλουμπαίοι και ο Πύργος Πλαπούτα".
Με τη συνεργασία της Αντιδημάρχου κ. Μαρίνας Διαμαντοπούλου εκ μέρους του Δήμου,
της πάντα πρόθυμης και ακούραστης κ. Νούλης Μητροπούλου από το Σαρακίνι εκ μέρους
του φυσιολατρικού ομίλου "Γκούρα", της Αδελφότητας των Παλουμπαίων και τη
συμμετοχή των Παλουμπαίων και των φίλων από τα γύρω χωριά, νομίζουμε ότι η
εσπερίδα αυτή ήταν ξεχωριστή. Ήταν μια βραδιά που το "ωφέλιμον" και το "τερπνόν"
εξισορρόπησαν άριστα. Για το πρώτο φρόντισαν οι εκλεκτοί μας προσκεκλημένοι ομιλητές,
ενώ για το δεύτερο συνεργάστηκαν η κ. Νούλη Μητροπούλου, ο κ. Μήτρος Κατσούλας και
οι κυρίες του χωριού, που ετοίμασαν σπιτικά φαγητά και γλυκά και έστρωσαν πλουσιότατο
τραπέζι με όλα τα καλά για όλους τους παρευρισκομένους (80 με 100 άτομα). Η ωραία
βραδιά τελείωσε πολύ αργά τις πρωινές ώρες με παραδοσιακά τραγούδια, τραγουδισμένα
"με το στόμα" από όλους, με πρωτοτραγουδιστή το Γιάννη Νικολόπουλο.
Την Κυρακή 23 Μαρτίου οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν με τη Θεία Λειτουργία και Δοξολογία
στην ιστορική μας εκκλησία, τον Αη Γιώργη, παρουσία όλων όσοι συμμετείχαν στην
εσπερίδα αλλά και του πρώην Υπουργού και Βουλευτή κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου, του
Αντιπεριφερειάρχη κ. Βαγγέλη Γιαννακούρα, εκπροσώπων της Αστυνομίας και του
Πυροσβεστικού Σώματος, μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπροσώπων συλλόγων και
φορέων, υποψηφίων πολιτευτών και άλλων. Ο πανηγυρικός της ημέρας εκφωνήθηκε από

τον κ. Αλέξανδρο Λιακόπουλο, ενώ η Θεία Λειτουργία ελαμπρύνθη από τη συμβολή του
Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτη Ιακώβου Κανάκη και των ψαλτών κ. Νίκου Καρβελά και
κ. Δημητρίου Κοντού. Μετά την κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Στρατηγού
Δημητράκη Πλαπούτα από την Περιφέρεια, το Δήμο, την Αστυνομία, την Πυροσβεστική,
τους απογόνους του Στρατηγού και τους εκπροσώπους των διαφόρων φορέων, ετηρήθη
προς τιμήν των ηρώων ενός λεπτού σιγή και εψάλη ο Εθνικός Ύμνος. Στη συνέχεια, σε
ανάμνηση της μετάβασης των Παλουμπαίων αγωνιστών με επικεφαλής τους αδελφούς
Γιωργάκη και Δημητράκη Πλαπούτα στου Μπέτση (Αγιονέρι) και της κήρυξης εκεί, στις 21
Μαρτίου, της έναρξης του Αγώνα στη Γορτυνία, οι εορτασμοί συνεχίστηκαν στο Αγιονέρι,
όπου εψάλη τρισάγιο στο μνημείο των Ηραιατών Αγωνιστών του 1821, εκφωνήθηκε
πανηγυρικός λόγος από τον εκπαιδευτικό κ. Δημήτρη Μπερδούση και κατατέθηκαν
στεφάνια από τις Αρχές και τους εκπροσώπους των φορέων.
Αργά το απόγευμα της Κυριακής, το πούλμαν ξεκίνησε από την ωραία μας πλατεία και
μετά από τέσσερεις πολύ ευχάριστες ώρες με τραγούδια και ανέκδοτα, γυρίσαμε στην
Αθηναϊκή καθημερινότητά μας. Και του χρόνου!!
Τέλος, η Πρόεδρος του Συλλόγου πραγματοποίησε στις αρχές Απριλίου μια προσωπική της
επιθυμία, καλώντας σε ένα περίπατο-επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης μια συντροφιά
αποτελούμενη κυρίως από νύφες Παλουμπιώτισσες (βέβαια δεν είπαμε όχι και σε κάποιες
κόρες), νεαρές γυναίκες που είχε τη χαρά να γνωρίσει μέσα από τις εκδηλώσεις της
Αδελφότητας και να εκτιμήσει τους χαρακτήρες τους, την προθυμία και την προσφορά
τους. Μετά την επίσκεψη και την περιδιάβασή μας στους χώρους του Μουσείου,
απολαύσαμε τον καφέ και την παρέα μας ατενίζοντας την υπέροχη θέα της Ακρόπολης.
Ήταν μια πολύ ευχάριστη και ξεχωριστή βόλτα γυναικοπαρέας που δεν πρέπει να μείνει
χωρίς συνέχεια!!
Τα του Πάσχα στο χωριό τα ζήσατε οι περισσότεροι, αφού πάρα πολλοί από σας περάσατε
εκεί τις Άγιες Ημέρες.
Πολύ μας λύπησε ο Πασχαλιάτικος θάνατος της Αθηνάς Κουλουρά, το γένος
Καραπαναγιώτη, της ηρωίδας αυτής μάνας που αφιέρωσε με απόλυτη αφοσίωση τη ζωή
της στη φροντίδα των παιδιών της. Εκφράζουμε στο Θανάση την ψυχική μας
συμπαράσταση, και του ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο, και στους συγγενείς της τη λύπη
μας.
Τα βαθιά μας συλλυπητήρια και στην οικογένεια και τους συγγενείς της αγαπητής Ευγενίας
Θανασουλά το γένος Παναγοπούλου.
Πέθανε επίσης και ετάφη στην Αθήνα η Δήμητρα, σύζυγος του Μανώλη Μίχα και κόρη της
Μαρίας Λαμπροπούλου. Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στο γιο της, τη νύφη και
τα εγγόνια της, στις αδελφές της και τους λοιπούς συγγενείς.
Από το Διοικητικό Συμβούλιο

