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Αγαπθτοί ςυγχωριανοί, 

 

Στο χωριό μασ γιορτάςαμε και φζτοσ, 17 και 18 Μαρτίου, τθν θμζρα μνιμθσ και τιμισ ςτουσ 

πρωτεργάτεσ τθσ ζναρξθσ τθσ Εκνικισ Εξζγερςθσ ςτθν Ηραία, με πρωταγωνιςτζσ τουσ 

αδελφοφσ Δθμθτράκθ και Γιωργάκθ Ρλαποφτα και Αγωνιςτζσ όλθσ τθσ περιοχισ. Η 

Αδελφότθτα των Απανταχοφ Ραλουμπαίων επζλεξε φζτοσ τθ διαδρομι προσ το χωριό μζςω 

Τρίπολθσ, Στεμνίτςασ και Δθμθτςάνασ και ζτςι μασ δόκθκε θ ευκαιρία, περνϊντασ απ’ τθν 

καρδιά του Μαινάλου και τουσ θρωικοφσ τόπουσ Ριάνα, Χρυςοβίτςι, Στεμνίτςα, 

Δθμθτςάνα, Ραλοφμπα, να κάνουμε ςφντομεσ αναδρομζσ ςτισ κοςμογονικζσ και ιερζσ για 

το Γζνοσ πρϊτεσ θμζρεσ του Μεγάλου Ξεςθκωμοφ. 

 

Η Ρρόεδροσ τθσ Αδελφότθτασ, με αναφορζσ ςε απομνθμονεφματα των πρωταγωνιςτϊν και 

Ιςτορικϊν του Αγϊνα, αναφζρκθκε ςτθ δράςθ και το ρόλο των Κλεφτϊν ςτθν Επανάςταςθ, 

ςτθν ζναρξθ του ξεςθκωμοφ, ςτον αζρα που ςυνεπιρε και ξεςικωςε τουσ πάντεσ, ςτα 

πρϊτα ςτρατόπεδα, ςτισ αυκόρμθτεσ προςφορζσ όλων για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του 

πολζμου, ςτισ πρϊτεσ νίκεσ των Ελλινων, κλπ και ςτον τεράςτιο ρόλο του Κολοκοτρϊνθ, 

του Ρλαποφτα και των άλλων ντόπιων Αγωνιςτϊν. Σφμφωνα με το πρόγραμμά μασ, 

επιςκεφτικαμε τθν ιςτορικι Μονι Αιμυαλϊν, όπου καυμάςαμε τισ μοναδικζσ αγιογραφίεσ 

του 17ου αιϊνα, το άγριο και ταυτόχρονα ειρθνικό και ειδυλλιακό τοπίο, ςτο οποίο θ 

ςυνεχισ φροντίδα των μοναχϊν και των εργατϊν διευκολφνει τθν αςφαλι πρόςβαςθ ςε 

πολλά επίπεδα. Ευχαριςτοφμε τουσ μοναχοφσ για τθ φιλικότθτα και τθ φιλοξενία τουσ. 

 

Επόμενοσ ςτακμόσ μασ ιταν το Μουςείο Υδροκίνθςθσ ςτθ Δθμθτςάνα, όπου βλζπει κανείσ 

τθν αρμονικι ςυνεργαςία του πλοφτου τθσ φφςθσ και τθσ ανκρϊπινθσ παρζμβαςθσ. Κάτω 

απ’ τα υπζροχα πλατάνια ςτο κεφαλάρι του Αθ-Γιάννθ φάγαμε το μθςθμεριανό μασ – τθν 

κακιερωμζνθ πλζον κεντθτι παραδοςιακι μπογάτςια τθσ Φρόςωσ – , τυρί, ςπιτίςιεσ ελιζσ 

και τθν ωραία μθλόπιτα τθσ Στζλλασ. 

 

Στο χωριό μασ ςυγκεντρωκικαμε το βράδυ ςτθν αίκουςα τελετϊν του Ρφργου Ρλαποφτα 

με τουσ φιλοξενοφμενουσ και φίλουσ μασ, ςυντοπίτεσ μασ απ’ τα γειτονικά χωριά, φίλουσ 

από το Διμο Γορτυνίασ, μζλθ τθσ Εταιρίασ Ρολιτιςμικισ και Ιςτορικισ Δράςθσ Μουςείου 

«Στρατθγόσ Δθμθτράκθσ Ρλαποφτασ και Αγωνιςτζσ», μια αίκουςα γεμάτθ. Το κζμα τθσ 

βραδιάσ ιταν θ Κατθγορία, θ Δίκθ και θ Καταδίκθ του Θ. Κολοκοτρϊνθ και του Δ. 

Ρλαποφτα. Η κ. Γκίνθ παρουςίαςε τθ διάρκρωςθ τθσ Ελλθνικισ κοινωνίασ όπωσ αυτι 

διαμορφϊκθκε από τθν προεπαναςτατικι περίοδο και μζχρι τθν Ανεξαρτθςία το 1830 και 

τθν πρϊτθ Οκωνικι περίοδο τθσ Αντιβαςιλείασ και εντόπιςε μζςα ς’ αυτιν τισ αιτίεσ που 

οδιγθςαν τουσ δφο πρωτεργάτεσ τθσ Εκνικισ μασ Επανάςταςθσ ςε δίκθ, με τθν κατθγορία 

τθσ εςχάτθσ προδοςίασ και καταδίκθ ςτθν εςχάτθ των ποινϊν. Ακολοφκθςε προβολι 

ταινίασ με ςχετικό κζμα «Η Δίκθ των Δικαςτϊν». 
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Η εκδιλωςι μασ τελείωςε ςτο Ρνευματικό Κζντρο, όπου κακιςαμε όλοι ςε κοινό πλοφςιο 

δείπνο με μπόλικο κραςί και μεγάλθ ποικιλία φαγθτϊν και γλυκϊν, φτιαγμζνα όλα από τα 

χζρια των προκομζνων Ραλουμπόνυφων κυρίωσ, αγαπθμζνων φιλενάδων τθσ 

Αδελφότθτασ, που τθ ςτθρίηουν με ςυνζπεια και προκυμία χρόνια τϊρα και κάκε χρόνο 

προςτίκενται και άλλεσ. Τισ ευχαριςτοφμε από καρδιάσ όλεσ. 

 

Η Κυριακι 18/3, αφιερωμζνθ ςτθ μνιμθ και τθν τιμι των Αγωνιςτϊν, που ςτισ 20 Μαρτίου 

του 1821 κιρυξαν ςτο χωριό μασ τθν ζναρξθ τθσ Επανάςταςθσ ςτθν περιοχι τθσ Ηραίασ, 

ξθμζρωςε βροχερι και ομιχλϊδθσ και όλθ θ Ηραία χωρίσ θλεκτριςμό. Πμωσ, όλα ζγιναν 

κανονικά, θ Θεία Λειτουργία και θ ιςτορικι δοξολογία, χάρθ ςτισ βροντερζσ φωνζσ των 

ψαλτϊν, του κ. Κολιόπουλου, του Αλζξανδρου και τθσ Κοφλασ και ςε μια ατμόςφαιρα 

κατανυκτικι, φωτιςμζνθ μόνο με λίγα κεριά. Τον πανθγυρικό τθσ θμζρασ εκφϊνθςε θ 

νεαρι κ. Μαρία Ρλακάκθ. Με τθν ομιλία τθσ, αφιερωμζνθ ςτθ δράςθ και τθν προςφορά τθσ 

οικογζνειασ Ρλαποφτα ςτθν Επανάςταςθ, και κυρίωσ του Δθμθτράκθ Ρλαποφτα, μεςτι ςε 

γεγονότα και εκνικά αιςκιματα, οδιγθςε τθ μνιμθ μασ ςτουσ θρωικοφσ εκείνουσ χρόνουσ 

και ςτουσ αγνοφσ πολεμιςτζσ που ανάςτθςαν τθν Ελλάδα. Ραρζςτθςαν, όπωσ κάκε χρόνο, 

εκπρόςωποι τθσ Ρολιτείασ, τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, των Σωμάτων Αςφαλείασ και το 

χορευτικό τθσ Βυτίνασ. (Για οικονομία χϊρου, παραλείπουμε τα ονόματα.) Τουσ 

ευχαριςτοφμε όλουσ κερμά. 

 

Ο εορταςμόσ μασ ολοκλθρϊκθκε ςτθν πλατεία με κατάκεςθ ςτεφάνων ςτθν προτομι του 

Στρατθγοφ Δθμθτράκθ Ρλαποφτα και ζκλειςε με τον Εκνικό Φμνο, που τον τραγοφδθςαν 

όλοι οι παριςτάμενοι. 
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