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Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, 
 

με την ευκαιρία της επίσκεψής σας στην Αρκαδία θα θέλαμε να σας ενημε-
ρώσουμε για δύο σημαντικά μνημεία της νεώτερης ιστορίας μας που έχουν σχέση 
με τον αγώνα της Ανεξαρτησίας και την περίοδο της Κατοχής.  

Η Αρκαδία πέρα από κάθε ιστορική αμφισβήτηση αποτέλεσε το επίκεντρο  
του μεγαλειώδους αγώνα της ανεξαρτησίας που κατέληξε στην σύσταση του Νέου 
Ελληνικού κράτους.  

Η πολιτεία εκατόν ογδόντα έξι χρόνια μετά, δυστυχώς, δεν έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις της στον τόπο που ανέδειξε δεκάδες ηγέτες αυτού του αγώνα και 
έδωσε χιλιάδες θύματα για τη λευτεριά. Η ιστορική μνήμη χάνεται και τα ελάχιστα 
μνημεία που απομένουν από αυτή τη σημαντική για το έθνος ιστορική περίοδο ε-
γκαταλειμμένα, καταστρέφονται. Κάνουμε έκκληση σε εσάς να βοηθείστε στην 
προσπάθεια διάσωσης της ιστορικής μνήμης.  

Τα Ταμπούρια στα Τρίκορφα κατασκευάσθηκαν με σχεδιασμό και επίβλε-
ψη του Στρατηγού της Επανάστασης Θεοδώρου Κολοκοτρώνη όπως αναφέρει και 
ο ίδιος στα απομνημονεύματά του. Αποτέλεσαν το στρατηγείο του Αγώνα στην 
περίοδο Μαΐου – Σεπτεμβρίου του 1821 (πολιορκία της Τριπολιτσάς). Στον ίδιο 
χώρο έγιναν  σημαντικές μάχες στο διαχρονικό αγώνα για λευτεριά στα 1770, 
1789, 1821, 1825. Τα Ταμπούρια δεν έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα μνημεία 
και τα Τρίκορφα δεν έχουν ανακηρυχθεί ιστορικός τόπος. Πιστεύουμε ότι ήλθε το 
πλήρωμα του χρόνου για να πράξει η Πολιτεία το χρέος της.   

 Στην Αρκαδία   που τόσα πρόσφερε στον αγώνα της Ανεξαρτησίας δεν υ-
πάρχει μουσείο για αυτή την περίοδο. Χρόνιο αίτημα των Αρκάδων είναι η ίδρυση 
Μουσείου της Επανάστασης στην Τρίπολη που θα συγκεντρώσει αφενός διά-
σπαρτο υλικό που χάνεται, αφετέρου θα βοηθήσει στη μελέτη της ιστορικής αυτής 
περιόδου.  

 

Στην Αρκαδία επίσης κατά την διάρκεια της φασιστικής κατοχής αναπτύχθηκε 
μεγάλο αντιστασιακό κίνημα. Η Τρίπολη ήταν τότε το κέντρο της διοίκησης των 
δυνάμεων κατοχής, στην Πελοπόννησο.  Στα υπόγεια του Δικαστικού μεγάρου 
Τρίπολης που στην Κατοχή και τον Εμφύλιο χρησιμοποιήθηκαν ως φυλακές σώ-
ζονται δύο αίθουσες με ενθυμήματα (σημειώσεις, ζωγραφιές και μηνύματα) εκτε-
λεσμένων πατριωτών από όλη την Πελοπόννησο. Θεωρούμε ότι είναι χρέος της 
Πολιτείας να διατηρήσει αφενός την μνήμη της Εθνικής Αντίστασης , αφετέρου να 
μην ξεχαστούν τα τραγικά γεγονότα του Εμφυλίου. Γνωρίζοντας της συμμετοχή 
σας στον αντιφασιστικό αγώνα ελπίζουμε ότι θα συμβάλλετε να κριθούν διατηρη-
τέες οι αίθουσες, να παρθούν μέτρα για την  συντήρησή τους και να γίνουν τα 
υπόγεια του Δικαστικού μεγάρου Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης.    

 

Εκ μέρους του ΑΡΚΑΔΩΝ ΚΟΙΝΟΝ, 
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http://www.arkadonkoinon.gr

