Παλούμπα, 27/08/2022 (Εγκαίνια Πύργου και Προτομής)
Αξιότιμοι προσκεκλημένοι,
Εκ μέρους της Αδελφότητας των Απανταχού Παλουμπαίων θα
ήθελα να σας καλωσορίσω στο ιστορικό χωριό του Παλούμπα
και στην όμορφη αυτή εκδήλωση προς τιμή του Στρ. Δημητράκη
Πλαπούτα.
Στον χαιρετισμό μου δε θα μακρηγορήσω, καθώς ακολουθούν
αξιόλογες ομιλίες για τους Πλαπουταίους και για τη μεγάλη
συνεισφορά τους στην απελευθέρωση του Έθνους από την
Τουρκική κατοχή.
Θέλω όμως να κρατήσετε δυο σημαντικά στοιχεία για αυτό το
ιστορικό χωριό, του οποίου η προσφορά προς το Έθνος είναι
ασυγκρίτως μεγαλύτερη σε σχέση με το μέγεθός του.
Η Γορτυνία στα πρώτα χρόνια της Τουρκικής σκλαβιάς (1453 –
1715),
αντιπροσωπεύθηκε
με
δυο
σημαντικούς
Κλεφτοκαπεταναίους. Το χωριό του Παλούμπα έχει την τιμή να
δώσει τον 1ο Γορτύνιο κλέφτη γνωστό ως καπετάν Γιάννη ο
Παλουμπιώτης, ο οποίος είναι εκ των γενναίων ανδρών που δεν
μπόρεσαν να ανεχθούν την Τουρκική Τυραννία και ανέβηκε στα
απάτητα Μοραΐτικα βουνά, ελάχιστα χρόνια μετά την άλωση
της Πόλης και την καθυπόταξη του Μοριά στους Τούρκους –
Περίοδος δράσης του το 1492 – 1530.
(Γορτυνιακόν
Ημερολόγιον 1949, Τεύχος Δ, Θάνος Βαγενάς).
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Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε και άλλους μεγάλους
Παλουμπαίους καπεταναίους, κατά τα έτη 1790 – 1805, όπως
τον Λιάκο, τον Κωστούρα, τον Γιαννιά, και άλλους.
Όμως του Παλούμπα είχε την τιμή να προσφέρει στον αγώνα
του Έθνους τους σπουδαιότερους Στρατηγούς. Μέσα στο
«Κολοκοτρωναίικο έπος» με τα μεγαλοποιημένα κατορθώματα,
εμφανίζεται και το «Πλαπουταίικο έπος», ισάξιο και εκείνο και
μυθιστορηματικό.
Αρχικά, κατά την περίοδο του 1770 – 1790 εμφανίζεται ο
καπετάν Κόλια Πλαπούτας ο οποίος χαρακτηρίζεται ως μυθική
για τα κατορθώματά του, παρά ως απλή ιστορική φυσιογνωμία.
Όπως γράφει ο Τάκης Κανδηλώρος το 1898, ο Κόλια Πλαπούτας
χαρακτηρίζεται ως «Τέκνον του έρωτος και της Ανδρείας».
Κυριαρχεί ως κακόμπασης στη Λιοδώρα, και φτάνει η δράση του
ως τα χρόνια του 21’. Πεθαίνει το 1827 σε ηλικία 92 ετών.
Ακολουθούν τα παιδιά του, ο Στρ. Δημητράκης Πλαπούτας, ο
Γεωργάκης, ο Παρασκευάς , και ο Θανάσης, γνωστοί ως
Κολιόπουλα. Για τους Πλαπουταίους και ιδιαιτέρως για τον Στρ.
Δημητράκη Πλαπούτα θα ακολουθήσουν όπως προ είπα
σημαντικές ομιλίες και δε θα επεκταθώ άλλο.
Ολοκληρώνοντας το χαιρετισμό μου θα ήθελε να κρατήσετε
τούτο για το «Πλαπουταίικο έπος», για το οποίο σε μια φράση
του ο Τάκης Κανδηλώρος το 1898, γράφει: «Στο πρόσωπο του
Κόλια και των γνησίων τέκνων του δύναται ίσως να διακρίνει
κάποιος να αναπαρίσταται του Έθνους η Αναγέννηση». Μέσα
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σε λίγες λέξεις, συμπυκνώνεται η προσφορά των Πλαπουταίων
στον Αγώνα κατά της Τουρκοκρατίας.
Είναι χρέος μας να αγωνιστούμε ώστε το χωριό του Παλούμπα
και οι Πλαπουταίοι να πάρουν τη θέση που τους αναλογεί, γιατί
ως εκπαιδευτικός όποτε ρώτησα σχετικά, ελάχιστοι γνώριζαν,
κάτι που προσωπικά με θλίβει. Δεν το βλέπω εγωιστικά, αλλά
θλίβομαι γιατί δεν αναδεικνύεται όπως πρέπει η προσφορά
τους και το λάθος είναι διαχρονικό και κατά τη δική μου ταπεινή
άποψη δεν προσωποποιείτε.
Πεδίον δόξης λαμπρό. Το πρώτο βήμα έγινε με την αναστήλωση
του Πύργου του Στρατηγού με την προσπάθεια όλων των
Παλουμπαίων διαχρονικά, την προσπάθεια του κ.
Χριστόπουλου ως Δήμαρχο Ηραία, τον κ. Γιαννόπουλο τέως
Δήμαρχο Γορτυνίας και με υπογραφή του κ. Τατούλη, τέως
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.
Μη παρεξηγήσετε τους Παλουμπαίους τους οποίους και
εκπροσωπώ, αλλά πιστεύουμε ότι είναι υγιές στον δημόσιο
διάλογο να αναγνωρίζουμε την όποια προσφορά πέρα από
κάθε προσωπική ή κομματική θέση.
Γνωρίζουμε επίσης ότι έχουμε και στο πλευρό μας τον νυν
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Νίκα αλλά και τον Δήμαρχο
Γορτυνίας. κ. Κούλη και πιστεύουμε ότι θα στηρίξουν κάθε
αίτημά μας και θα μας παρέχουν την όποια βοήθεια για τα
επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν.
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Το δεύτερο βήμα κ. Υπουργέ είναι να μας παρέχετε την
πολύτιμη βοήθειά σας, ώστε αυτό το σπουδαίο σε κληρονομιά
κτήριο να λειτουργήσει ως μουσείο, όπως και έχει
χαρακτηριστεί, για να στεγάσει τους Αγώνες του Έθνους.
Ευχόμαστε αυτό το κρίσιμο βήμα να έχει το δικό σας όνομα και
τη δική σας υπογραφή.
Για άλλη μια φορά καλωσορίσατε στο ιστορικό χωριό του
Παλούμπα. Η Αδελφότητα των Απανταχού Παλουμπαίων σας
εύχεται να περάσετε όμορφα σε αυτή την εκδήλωση τιμής προς
τον Στρ. Δημητράκη Πλαπούτα.
Σας ευχαριστώ θερμά.
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