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Αγαπεηέ Κύξηε Γήκαξρε 
 
Γλσξίδνληαο ηηο ηεξάζηηεο δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ από ηε ζπλέλσζε 

νθηώ Καπνδηζηξηαθώλ Γήκσλ ζε έλαλ θαη θαηαλνώληαο ην ζθιεξό αγώλα 
πνπ απαηηείηαη γηα λα νξγαλώζεηε ην λέν Γήκν θαη λα επηιύζεηε ηα 

πξνβιήκαηα ηα νπνία ζπλεπάγεηαη κηα ηέηνηα δηαδηθαζία, απόθαζή καο 
ήηαλ λα κε ζαο απαζρνιήζνπκε πξνο ην παξόλ κε έλα δηθό καο πξόβιεκα, 
ην νπνίν εθθξεκεί κάιηζηα πνιιέο δεθαεηίεο. 

 
Αλαθεξόκαζηε ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ Πύξγνπ ηνπ Σηξαηεγνύ Πιαπνύηα 

ζην ρσξηό καο. Δίκαζηε βέβαηνη όηη γλσξίδεηε ην ζέκα πξνζσπηθά θαη, όπσο 
καο πιεξνθόξεζε ν Αληηδήκαξρνο θ. Παξαζθεπόπνπινο, ε ζρεηηθή, 

πιήξεο θαη εγθεθξηκέλε από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο κειέηε έρεη πξνσζεζεί 
ήδε ζηελ Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ γηα επηθαηξνπνίεζε. 
 

Απηό πνπ καο ώζεζε λα επηθνηλσλήζνπκε καδί ζαο ηώξα είλαη ε 
ζπλέληεπμή ζαο ζηελ Δθεκεξίδα "Γνξηπλία", ε νπνία δεκνζηεύζεθε ζην 

θύιιν ηνπ Ματνπ. Σηε ζπλέληεπμε απηή επηζεκάλζεθαλ εθ κέξνπο ζαο  ηα 
ηεξάζηηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν Γήκνο Γνξηπλίαο αιιά θαη ε 
πξόζεζή ζαο λα μεπεξάζεηε ηα εκπόδηα κε όξακα θαη ζσζηό 

πξνγξακκαηηζκό. Απηό όκσο πνπ καο πξνθάιεζε θάπνηα αλεζπρία είλαη ην 
γεγνλόο όηη δε ζπκπεξηιάβαηε ζηνπο "πόινπο αλάπηπμεο" ή ζηνπο "πόινπο 

ελδηαθέξνληνο" ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο ηνλ Πύξγν Πιαπνύηα. Διπίδνπκε όηη 
ε παξάιεηςε ήηαλ ηπραία θαη όηη ε απνθαηάζηαζή ηνπ ζα βξίζθεηαη ζηηο 
πξνηεξαηόηεηέο ζαο ζην επηρεηξεζηαθό ζρέδην δξάζεο ηνπ Γήκνπ 

Γνξηπλίαο. 
 

Πηζηεύνπκε αθξάδαληα όηη ν Πύξγνο, σο πόινο ελδηαθέξνληνο εζληθνύ, 
ηζηνξηθνύ θαη αξρηηεθηνληθνύ, ζα θέξεη θαη αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή ηεο 
Ηξαίαο θαη, ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη άιια 

κλεκεία ηζηνξηθά θαη θπζηθά, ζα βγάιεη από ηελ απνκόλσζε ηε λνηηνδπηηθή 
πιεπξά ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο. 

 
Δπηζπλάπηνπκε έλα πνιύ ζύληνκν ηζηνξηθό ηνπ Πύξγνπ γηα όπνηνλ ζα 
ήζειε λα ελεκεξσζεί. 
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Η αξρηθή θαηνηθία ηνπ Σηξαηεγνύ Γεκεηξάθε Πιαπνύηα άξρηζε λα ρηίδεηαη 

ην 1795 ζε ζρήκα Γ κε απνζήθεο, εξγαζηήξηα θαη ζηάβινπο ζην ηζόγεην θαη 
θαηνηθία ζηνλ πξώην όξνθν. Τν 1828, ζηε λόηηα πιεπξά ηνπ αύιηνπ 

ρώξνπ, ρηίζηεθε ν Πύξγνο, ηξηώξνθνο κε ζηέξλα ζην ηζόγεην θαη δύν 
νξόθνπο θαηνηθίαο κε εζσηεξηθή ζθάια. Σηε δεθαεηία ηνπ 1930 άξρηζε λα 
θαηαξξέεη. Τν 1950, ν Πύξγνο ραξαθηεξίζηεθε από ην Κξάηνο ηζηνξηθό 

δηαηεξεηέν κλεκείν. Τν 1969, ε δηζεγγνλή ηνπ Σηξαηεγνύ Φξπζάλζε 
Πιαπνύηα δώξηζε ηνλ Πύξγν ζην Κξάηνο, ειπίδνληαο ζηελ αλαζηήισζή 

ηνπ. Σην κεηαμύ, άξρηζε λα θαηαξξέεη θαη ην ππόινηπν θηεξηαθό 
ζπγθξόηεκα, ην νπνίν όκσο επηζθεπάζηεθε ην 1973 από ην Τακείν 
Κνηλνηηθήο Αλάπηπμεο (ΤΑΚΑ) ηεο Κνηλόηεηαο Παινύκπα. Τα ηειεπηαία 60 

ρξόληα – από ην 1950 σο ζήκεξα – ε Κνηλόηεηα Παινύκπα, ε Αδειθόηεηα 
ησλ Παινπκπαίσλ θαη ν Γήκνο Ηξαίαο θαηέβαιαλ ζπλερείο πξνζπάζεηεο γηα 

ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ, δπζηπρώο ρσξίο απνηέιεζκα. . Τα νπζηαζηηθόηεξα 
βήκαηα άξρηζαλ λα γίλνληαη πξνο ην ηέινο ηνπ 2003, όηαλ ην Τκήκα 

Μειεηώλ Βπδαληηλώλ θαη Μεηαβπδαληηλώλ Μλεκείσλ δηελήξγεζε απηνςία 
παξνπζία εθπξνζώπσλ ησλ ζπλαξκόδησλ ππεξεζηώλ θαη ζρεηηθώλ 
επηζηεκόλσλ (αξραηνιόγσλ, κεραληθώλ, αξρηηεθηόλσλ, δηεπζπληώλ 

εθνξεηώλ). Με θνηλή απόθαζε ησλ παξαπάλσ νξίζζεθε ε ρξήζε ηνπ 
κλεκείνπ ( Μνπζείν ηνπ Αγώλα ηνπ 1821 κε επίθεληξν ηελ νηθνγέλεηα 

Πιαπνύηα, βηβιηνζήθε θαη αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ). Σηε ζρεηηθή 
έθζεζε ππάξρνπλ ζαθείο νδεγίεο πξνο ην Γήκν, Ηξαίαο ηόηε, ηνπο 
κειεηεηέο, ηνπο ηερληθνύο, ηνπο εξγάηεο, θιπ γηα ηνλ ηξόπν 

απνθαηάζηαζεο ηνπ θηεξίνπ. 
 

Όια ηα έγγξαθα ηα νπνία απνδεηθλύνπλ όηη ε κειέηε ηεο απνθαηάζηαζεο 
ηνπ Πύξγνπ έρεη εγθξηζεί ηόζν από ηε Γηεύζπλζε Αλαζηήισζεο 
Βπδαληηλώλ θαη Μεηαβπδαληηλώλ Μλεκείσλ (αξ. 15396/516/21-6-2005) 

όζν θαη από ην Κεληξηθό Αξραηνινγηθό Σπκβνύιην (πξάμε 14/5-4-2005) 
βξίζθνληαη ζην ζρεηηθό θάθειν. 

 


