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Διήμερες εκδηλώσεις – 18 και 19/3/2017 – μνήμης και τιμής στους Γορτύνιους 

Επαναστάτες στου Παλούμπα 

 

Στην εντυπωσιακή και κατάμεστη από κόσμο μεγάλη αίθουσα του ανακαινισμένου Πύργου 

Πλαπούτα και σε κλίμα χαράς και συγκίνησης έγινε φέτος το Σάββατο το βράδυ 18/3/2017 

ο επετειακός εορτασμός για την κήρυξη της Επανάστασης στην Ηραία. Μετά από ερημία 

και σιωπή πάρα πολλών χρόνων και με συνεχείς προσπάθειες πολλών ανθρώπων και 

φορέων, το κτηριακό συγκρότημα που ξεκίνησε να κτίζει το 1795 ο γενάρχης της μεγάλης 

και ιστορικής οικογένειας των Πλαπουταίων, Κόλιας Πλαπούτας, και συμπλήρωσε το 1828 ο 

γιος του Στρατηγός Δημητράκης Πλαπούτας, με τον τριώροφο Πύργο, δεσπόζει σήμερα στο 

κέντρο του χωριού και δίνει ελπίδες ότι σε τούτη τη δεύτερη ζωή του, την ειρηνική – με την 

προσθήκη του Μουσείου και της Βιβλιοθήκης του ‘21 – θα γίνει κέντρο γνώσης, παιδείας 

και πολιτισμού. Αυτή είναι η προσδοκία και η πρόθεση όλων και αυτό εφάνη από τη 

μεγάλη προσέλευση κόσμου, Παλουμπαίων, συντοπιτών μας, φίλων και φορέων όλων των 

βαθμίδων, από την καλή διάθεση και την αισιοδοξία που επικράτησε, από τους 

χαιρετισμούς όλων προς τους παρευρισκομένους και από τις εμπνευσμένες ομιλίες που 

ακούστηκαν στο χώρο. Οι εκλεκτοί ομιλητές αναφέρθηκαν στη δράση και την προσφορά 

της οικογένειας Πλαπούτα, τόσο στην προετοιμασία όσο και στη διεξαγωγή του Αγώνα 

(Κωνσταντίνος Σορβάνης «Ο Γιωργάκης και ο Δημήτριος Πλαπούτας στην πολιορκία και την 

Άλωση του Λάλα»), στο ιδεολογικό υπόβαθρο, όπως αυτό διατυπώθηκε από τον Ελληνικό 

Διαφωτισμό και στην επίδρασή του στην Επανάσταση (Παναγιώτης Ηλιόπουλος 

«Νεοελληνικός Διαφωτισμός και η Επανάσταση»), στην προσωπικότητα του Δημητρίου 

Πλαπούτα (Βασίλειος Δημόπουλος «Δημήτριος Πλαπούτας – Υπάρχοντας ως Έλληνας»), στη 

συμβολή των άγνωστων ηρώων στον Αγώνα (Ιωάννης Πισιμίσης «Ο Βλογγαίος 

σημαιοφόρος του Πλαπούτα») και στη Γορτυνία ως χώρο δράσης του Δημητράκη Πλαπούτα 

(Βασίλειος Ηλιόπουλος «Η Γορτυνία του Παλουμπαίου Πλαπούτα – αναδρομή στο ιστορικό 

παρελθόν»). Η υπέροχη βραδιά έκλεισε με πλούσιο δείπνο για όλους, το οποίο προσέφερε 

η Αδελφότητα των Παλουμπαίων στο Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού. 

 

Την Κυριακή 19/3 τελέστηκε στον ιστορικό Ιερό Ναό του Αγ. Γεωργίου Παλούμπα Θεία 

Λειτουργία και Δοξολογία χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Γόρτυνος και 

Μεγαλοπόλεως Ιερεμία, σε ανάμνηση της συγκέντρωσης εκεί, στις 20 Μαρτίου του 1821, 

50 οπλισμένων Παλουμπαίων με αρχηγούς του αδελφούς Πλαπούτα, οι οποίοι την επόμενη 

μέρα, μαζί με 860 Ηραιάτες, διακήρυξαν την απόφασή τους στο Μπέτσι (Αγιονέρι) να 

αποτινάξουν τον Τουρκικό ζυγό. Στη Δοξολογία παρέστησαν οι βουλευτές Αρκαδίας κ. κ. 

Παπαηλιού και Βλάσης, ο Περιφερειάρχης κ. Τατούλης, ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. 

Γιαννόπουλος, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι των σωμάτων 

ασφαλείας, πρώην δημάρχοι και αντιδήμαρχοι, πρόεδροι τοπικών συμβουλίων και 

συλλόγων και πλήθος κόσμου. Τον πανηγυρικό της ημέρας, λόγο εμπνευσμένο και 

ρεαλιστικό, εκφώνησε η κ. Μαρία Γαβρήλου. Η εκδήλωση έκλεισε με επιμνημόσυνη δέηση 

στην προτομή του Στρατηγού Δημητράκη Πλαπούτα και κατάθεση στεφάνων. 
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Στην οικογένεια του Αντιδημάρχου του Δήμου μας, αγαπητού Παναγιώτη Μητρόπουλου, η 

Αδελφότητα των Παλουμπαίων εκφράζει τη βαθιά της λύπη και τη συμπαράστασή της για 

τον ξαφνικό και πρόωρο θάνατό του. 

 

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας εύχεται σε όλους τους Παλουμπαίους Καλό Πάσχα. 
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