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Μια όμορφη παρζα μελϊν και φίλων ςυμμετείχε ςτο κάλεςμα τησ Αδελφότητασ για
μετάβαςη ςτο χωριό, ενόψει όχι μόνο του τριημζρου, αλλά κυρίωσ για την ενεργό
ςυμμετοχή μασ ςτισ εκδηλϊςεισ για τον επετειακό εορταςμό των 198 χρόνων από
την κήρυξη τησ Επανάςταςησ ςτην Θραία, την 20η Μαρτίου 1821, με αρχηγοφσ τουσ
Πλαπουταίουσ.
Θ Αδελφότητα, προκειμζνου να διευκολφνει τη μετάβαςη, είχε μιςθϊςει ποφλμαν,
δίνοντασ ταυτόχρονα και ζναν τόνο εκδρομικό, αφοφ το πρωί του αββάτου 23/3
καθ’ οδόν επιςκεφθήκαμε το Παραδοςιακό Οινοποιείο «ΚΑΛΟΓΡΘ» ςτο Κάψια,
όπου οι εξαιρετικοί οινοποιοί μασ ξενάγηςαν και μασ κζραςαν ςτουσ καλαίςθητουσ
και φιλόξενουσ χϊρουσ τουσ. Με το κζφι να αυξάνεται ακόμα περιςςότερο, τα
κεράςματα μζςα ςτο λεωφορείο να δίνουν και να παίρνουν από το πρωί, η δεφτερη
ςτάςη μασ πραγματοποιήθηκε κοντά ςτο παλιό Ξενία Βυτίνασ, όπου η Αδελφότητα
με την αμζριςτη και πάντα γενναιόδωρη προςφορά των γυναικϊν παρζθεςε ζναν
ξεχωριςτό υπαίθριο γεφμα (πικ-νικ) με χειροποίητη μπουγάτςα από τη Φρόςω και
πολλά άλλα καλοφδια.
Σο απόγευμα τησ ίδιασ μζρασ, ςτην κατάμεςτη από κόςμο μεγάλη αίθουςα του
Πφργου Πλαποφτα και ςε κλίμα χαράσ και ςυγκίνηςησ, ζγιναν και φζτοσ οι
εκδηλϊςεισ του επετειακοφ εορταςμοφ για την κήρυξη τησ Επανάςταςησ ςτην
Θραία. Ιταν μία εξαιρετική εκδήλωςη, ςτην οποία εξζχοντεσ ομιλητζσ
ανταποκρίθηκαν ςτο κάλεςμα του Δήμου Γορτυνίασ, τησ Κοινωφελοφσ Επιχείρηςησ
Δ. Γορτυνίασ (ΔΘΚΕΓ), τησ Εταιρείασ Λςτορικήσ και Πολιτιςμικήσ Δράςησ «τρατηγόσ
Δημητράκησ Πλαποφτασ και Αγωνιςτζσ» και τησ Αδελφότητασ των Παλουμπαίων και
με εμπνευςμζνουσ λόγουσ, ςχετικοφσ με γεγονότα και προςωπικότητεσπου
ςυνδζονταν με το τρατηγό Δημητράκη Πλαποφτα, μετζδωςαν ςτουσ παρόντεσ
γνϊςη και εθνική υπερηφάνεια.
Θ κ. Μαίρη Μαροφλη-Ηηλεμζνου, Πρόεδροσ του Κζντρου Ευρωπαϊκϊν Μελετϊν και
πουδϊν "Λωάννησ Καποδίςτριασ", Πρόεδροσ του Εθνικοφ υμβουλίου Ελλάδοσ
Ομίλων και Κζντρων για την UNESCO, ο κ. οφοκλήσ Δημητρακόπουλοσ φιλόλογοσιςτορικόσ, Α’ Αντιπρόεδροσ τησ Εταιρείασ Πελοποννηςιακϊν πουδϊν, η κ. Λωάννα
Γιανναροποφλου, φιλόλογοσ, Γεν. Γραμματζασ τησ Εταιρείασ Πελοποννηςιακϊν
πουδϊν, ο κ. Θλίασ Γιαννικόπουλοσ, δικηγόροσ, Πρόεδροσ Εταιρείασ Λςτορικϊν
πουδϊν επί του Νεϊτερου Ελληνιςμοφ, Μζλοσ του Δ.. τησ Εταιρείασ
Πελοποννηςιακϊν πουδϊν, κάλυψαν με τα θζματά τουσ ζνα μεγάλο μζροσ τησ
δράςησ και τησ προςωπικότητασ του τρατηγοφ Δημητράκη Πλαποφτα.
Παρόντεσ ήταν και ο κ. Λωάννησ Λαγόσ, ςυντονιςτήσ δικτφου μονοπατιϊν
Περιφζρειασ Πελοποννήςου, ο οποίοσ ενημζρωςε τουσ παρόντεσ για την πορεία τησ
ςφνδεςησ των μονοπατιϊν ςτην Θραία, ο κ. Κϊςτασ Καλφβασ, ςφμβουλοσ ζκδοςησ

τησ εφημερίδασ «Γορτυνία», τοπικοί φορείσ και πλήθοσ κόςμου. Μετά το τζλοσ των
εκδηλϊςεων, για πρϊτη φορά διοργανϊθηκε λαμπαδηφορία από τον Πφργο
Πλαποφτα ωσ την εκκληςία του Αγίου Γεωργίου, ςτην οποία ςυμμετείχαν όλοι με
μεγάλο ενθουςιαςμό. Ακολοφθηςε, όπωσ κάθε χρόνο, πλοφςιο δείπνο για όλουσ, το
οποίο προςζφερε η Αδελφότητα ςτο Πολιτιςτικό Κζντρο του χωριοφ, ενϊ η βραδιά
ολοκληρϊθηκε με τραγοφδι (και χορό?).
Σην Κυριακή 24/3 τελζςτηκε ςτον ιςτορικό Λερό Ναό του Αγ. Γεωργίου Παλοφμπα
Κεία Λειτουργία και Δοξολογία, χοροςτατοφντοσ του εβαςμιοτάτου Μητροπολίτου
Γόρτυνοσ και Μεγαλοπόλεωσ Λερεμία. τη Δοξολογία παρζςτηςαν οι βουλευτζσ
Αρκαδίασ κ. κ. Παπαηλιοφ και Βλάςησ, ο Δήμαρχοσ Γορτυνίασ κ. Γιαννόπουλοσ,
εκπρόςωποσ τησ Περιφζρειασ, η Πολιτευτήσ κ. Εφη Σατοφλη, Αντιδήμαρχοι και
Δημοτικοί φμβουλοι, εκπρόςωποι των ςωμάτων αςφαλείασ, πρϊην δημάρχοι και
αντιδήμαρχοι, πρόεδροι τοπικϊν ςυμβουλίων και ςυλλόγων και πλήθοσ κόςμου.
Σον πανηγυρικό τησ ημζρασ, λόγο εμπνευςμζνο και ρεαλιςτικό, εκφϊνηςε ο κ.
οφοκλήσ Δημητρακόπουλοσ. Θ εκδήλωςη ζκλειςε με επιμνημόςυνη δζηςη ςτην
προτομή του τρατηγοφ Δημητράκη Πλαποφτα και κατάθεςη ςτεφάνων, τήρηςη
ενόσ λεπτοφ ςιγήσ και τον Εθνικό Υμνο από όλουσ τουσ παριςταμζνουσ. Οι φετινζσ
εκδηλϊςεισ ήταν ιδιαίτερα εντυπωςιακζσ, αφοφ ςε αυτζσ ςυμμετείχαν τζςςερεισ
πολιτιςτικοί ςφλλογοι από την Καλαμάτα. Ο φλλογοσ «ΕΛΛΘΝΟΜΝΘΜΟΝΕ», ο
Πολιτιςτικόσ φλλογοσ «ΑΡΓΩ» Αγίασ Σριάδασ Καλαμάτασ, ο Αθλητικόσ Πολιτιςτικόσ
φλλογοσ «Παράδειςοσ» Καλαμάτασ και η Λαογραφική Ζνωςη Μεςςηνίασ, με τισ
αυθεντικζσ παραδοςιακζσ φορεςιζσ τουσ, την ζκθεςη κειμηλίων και όπλων του
Αγϊνα και τισ ριπζσ του κανονιοφ και των ιςτορικϊν όπλων που αντιλάληςαν ςτα
γφρω βουνά, προκάλεςαν ενθουςιαςμό και ςυγκίνηςη ςτουσ παρευριςκόμενουσ. Θ
εκδήλωςη ζκλειςε με παραδοςιακοφσ χοροφσ και τραγοφδια. Οι εορταςμοί
ολοκληρϊθηκαν ςτο χωριό Αγιονζρι (Μπζτςι). Ευχαριςτοφμε ΟΛΟΤ που τίμηςαν
την εορτή μνήμησ του χωριοφ μασ και ευελπιςτοφμε να ξαναβρεθοφμε ςφντομα.
Σο βράδυ τησ Κυριακήσ, όλο ςχεδόν το χωριό ςυγκεντρωθήκαμε ςτο Πολιτιςτικό
Κζντρο, όπου με καλή διάθεςη και πολφ κζφι, υποβοηθοφμενο από μερικά
τςιπουράκια, περάςαμε μια υπζροχη βραδιά με πολφ τραγοφδι και χορό, τόςο που
τισ πρϊτεσ πρωινζσ ϊρεσ επιςτρζψαμε ςτα ςπίτια μασ τραγουδϊντασ παλιά τοπικά
τραγοφδια.
Σο πρωί τησ 25ησ Μαρτίου, μετά τη Δοξολογία ςτον Ναό του Αγίου Γεωργίου,
πραγματοποιήθηκε επιμνημόςυνη δζηςη και κατάθεςη ςτεφάνων ςτο Θρϊο των
Πεςόντων. Ακολοφθηςε, πριν την αναχϊρηςη του λεωφορείου για την επιςτροφή,
για μια ακόμα φορά γεφμα ςτο Πολιτιςτικό Κζντρο με πολλά εδζςματα, κραςάκι και
φυςικά μπακαλιάρο ςκορδαλιά, όπωσ απαιτεί το ζθιμο, και καλή διάθεςη.
Σο Δ.. τησ Αδελφότητασ εφχεται ςτουσ Απανταχοφ Παλουμπαίουσ και τουσ φίλουσ
μασ ΚΑΛΘ ΑΝΑΣΑΘ & ΚΑΛΟ ΠΑΧΑ.
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