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Ανακοίνωζη 

 
ηηο 6 Μαξηίνπ, κε θξνληίδα ηνπ πιιόγνπ ηεο Αδειθόηεηαο Παινπκπαίσλ, έγηλε 

ζην ρσξηό κεγάιε γηνξηή κε θνπή πίηαο θαη απνθξηάηηθν παξαδνζηαθό γιέληη. 
Παξά ηηο θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο, πνιινί ηνικεξνί ζπγρσξηαλνί καο θαηέβεθαλ 
νηθνγελεηαθώο ζην ρσξηό γηα ην ηξηήκεξν. Μαζθαξάδεο αλαβίσζαλ πνιιά 

παξαδνζηαθά απνθξηάηηθα δξώκελα θαη, παξάιιεια κε ην θαιό θατ θαη ην εθιεθηό 
θξαζί, δεκηνύξγεζαλ πνιύ θέθη θαη ην γιέληη θξάηεζε κέρξη ηηο πξσηλέο ώξεο. 

Ιδηαίηεξε λόηα έδσζαλ ηα πνιιά κηθξά παηδηά, πνπ θαη απηά καζθαξεκέλα 
ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηε ραξά θαη ζην γιέληη. Σελ εθδήισζή καο ηίκεζε θαη κηα 
κεγάιε παξέα ζπληνπηηώλ καο Κνθνξαίσλ, ηνπο νπνίνπο θαη επραξηζηνύκε. 

 
ηηο 20 Μαξηίνπ, ν δήκνο Γνξηπλίαο ηέιεζε ζην ρσξηό καο κηα ζεκλή γηνξηή 

κλήκεο θαη ηηκήο ζηνπο Γνξηύληνπο Επαλαζηάηεο ηνπ 1821, κε αθνξκή ηελ 
έλαξμε ηεο Επαλάζηαζεο ζηνπ Παινύκπα ζηηο 20 Μαξηίνπ ηνπ 1821 από ηνπο 

αδειθνύο Πιαπνύηα. Η γηνξηή, ζηελ νπνία ρνξνζηάηεζε ν εβαζκηόηαηνο 
Μεηξνπνιίηεο Γόξηπλνο θαη Μεγαινπόιεσο θ. Ιεξεκίαο, έγηλε ζηελ ηζηνξηθή 
εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ, ηνλ Άγην Γεώξγην, πνπ ρηίζηεθε ην 1805 από ην Δεκήηξην 

Πιαπνύηα. Παξέζηεζαλ ν Δήκαξρνο Γνξηπλίαο θ. Γηάλλεο Γηαλλόπνπινο, ν 
Αληηδήκαξρνο θ. Δηνλύζεο Παξαζθεπόπνπινο, πνιινί Δεκνηηθνί ύκβνπινη, ν 

Δηεπζπληήο ηεο Αζηπλνκηθήο Δηεύζπλζεο Δεκεηζάλαο, ν Δηνηθεηήο ηνπ 
Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο Δεκεηζάλαο, ην Σνπηθό πκβνύιην, ν ύιινγνο ηεο 
Αδειθόηεηαο Παινπκπαίσλ θαη αξθεηόο θόζκνο, Παινπκπαίνη, θίινη θαη 

ζπληνπίηεο. Επραξηζηνύκε ην Δήκν θαη όινπο όζνη καο ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία 
ηνπο. Σνλ παλεγπξηθό ηεο εκέξαο εθθώλεζε ε Πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ ηεο 

Αδειθόηεηαο θα. Επζπκία Γθίλε-Κνπηζνπνύινπ, ε νπνία αλαθέξζεθε ζε εθείλνπο 
νη νπνίνη πξνεηνίκαζαλ ηδενινγηθά θαη πξαθηηθά ηνλ αγώλα θαη ζε εθείλνπο πνπ 
ηνλ πξαγκαηνπνίεζαλ. 

 
Η γηνξηή ζπλερίζζεθε κε θαηάζεζε ζηεθάλσλ ζηελ πξνηνκή ηνπ ηξαηεγνύ 

Δεκεηξίνπ Πιαπνύηα θαη ζην κλεκείν ησλ εξώσλ. Σέινο, αθνύ εςάιε από ηνπο 
παξεπξηζθνκέλνπο ν Εζληθόο Ύκλνο, αλερώξεζαλ όινη γηα ηνπ Μπέηζε (Αγηνλέξη), 
αθνινπζώληαο ηελ πνξεία ησλ Παινπκπαίσλ ηνπ 1821, γηα λα νινθιεξώζνπλ 

εθεί ηε γηνξηή. 
 

ύκθσλα κε ηηο ηζηνξηθέο πεγέο (Δηνλύζηνο Κόθθηλνο, Ακβξόζηνο Φξαληδήο) θαη 
ηηο ζεκεηώζεηο ηνπ Δεκεηξίνπ Πιαπνύηα, ζηηο 20 Μαξηίνπ ηνπ 1821, νη γηνη ηνπ 
γεξνθιέθηε Κόιιηα Πιαπνύηα, Γεσξγάθεο θαη Δεκεηξάθεο, ζπγθέληξσζαλ ζηελ 

εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ πελήληα νπινθόξνπο Παινπκπαίνπο. Παξνπζία 
όισλ ησλ θαηνίθσλ εηέιεζαλ ιεηηνπξγία θαη, αθνύ αζπάζζεθαλ ηηο άγηεο εηθόλεο 

θαη αιιήινπο θαη πήξαλ ηελ επρή ηνπ γέξνπ παηέξα ηνπο, έθπγαλ γηα ηνπ Μπέηζε 
κε αλνηθηή ηε ζεκαία ηεο ειεπζεξίαο (πξάγκα πνπ ζήκαηλε πόιεκν). Με 
γξάκκαηα, νη Πιαπνπηαίνη εηδνπνίεζαλ ηα ρσξηά ηεο Ληνδώξαο λα ζηείινπλ ζηνπ 

Μπέηζε πνιεκηζηέο γηαηί "είρε θζάζεη ε ώξα λα ειεπζεξσζνύλ από ηνπο 
ηπξάλλνπο". 

 



Έηζη, ηελ άιιε κέξα, 21 Μαξηίνπ, ζπγθεληξώζεθαλ ζε έλα αιώλη – ην αιώλη ηνπ 
Καιεληέξε – νθηαθόζηνη εμήληα Ηξαηάηεο. Με ηε δεκεγνξία ησλ αδειθώλ 

Πιαπνύηα, ηελ νπνία δηαζώδεη ν ηζηνξηθόο ηεο Επαλάζηαζεο Μεηξνπνιίηεο 
Ακβξόζηνο Φξαληδήο, θεξύζζεηαη ζηελ Ηξαία ε Επαλάζηαζε ηνπ 1821. Μεηά από 

ππνηππώδε νξγάλσζε απηνύ ηνπ ζηξαηεύκαηνο, έγηλαλ δύν ζηξαηόπεδα, έλα 
ζηνπ Μπέηζε κε δηνηθεηή ην Γησξγάθε Πιαπνύηα θαη έλα ζην ρσξηό Ρέλεζζε κε 
δηνηθεηή ην Δεκήηξην Πιαπνύηα, κε ζηόρν ηελ επίζεζε θαηά ησλ Σνπξθαιβαλώλ 

ηνπ Λάια. Σα γεγνλόηα εμειίρζεθαλ πνιύ γξήγνξα θαη ν Μεγάινο Αγώλαο άξρηζε. 
 

Μελ μερλάηε λα επηζθέπηεζζε ηελ ηζηνζειίδα καο (www.paloumpa.gr), γηαηί 
ζπρλά πξνζζέηνπκε λέν πιηθό θαη πιεξνθνξίεο, θαη κελ παξακειείηε λα 
επηθνηλσλείηε καδί καο. 

 
 

Από ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην 
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