
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΡΟΣ • Υπουργείο Πολιτισμού 
• Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 
• Υπουργείο Παιδείας 

Κοιν. • Νομαρχία Αρκαδίας 
• ∆ήμο Τρίπολης 
• ΟΛΜΕ  
• Αντιστασιακές  Οργανώσεις 
• Πρόεδρο Πρωτοδικών Τρίπολης 
• ∆ικηγορικό Σύλλογο Τρίπολης 
• Μαζικές Οργανώσεις Τρίπολης 
• Μ.Μ.Ε Τρίπολης  

 
 

Θέμα: «Προστασία και συντήρηση μνημείου στο ∆ικαστικό Mέγαρο Τρίπολης» 
 
 

Τα υπόγεια του ∆ικαστικού Μεγάρου Τρίπολης κατά τη διάρκεια της φασιστικής κατοχής και του 
εμφυλίου πολέμου χρησιμοποιήθηκαν ως φυλακές. Χιλιάδες πατριώτες απ΄ όλη την Πελοπόννησο παρέμειναν 
έγκλειστοι σ΄ αυτές και περίπου δύο χιλιάδες (2.000) οδηγήθηκαν στα εκτελεστικά αποσπάσματα στην Τρίπολη 
και στην ευρύτερη περιοχή (Μονοδένδρι, Ανδρίτσα, Παληόχουνη, Αλέα, Ψηλή Βρύση, Αλεποχώρι κ.λπ.) 

Με τη φροντίδα των δικαστικών λειτουργών «σώθηκαν» στα υπόγεια του ∆ικαστικού Μεγάρου δύο 
αίθουσες, στους τοίχους των οποίων έχουν αποτυπωθεί από τους κρατούμενους της τραγικής και συνάμα 
ηρωικής περιόδου ονόματα, μηνύματα και ζωγραφιές.  

Η Ε.Λ.Μ.Ε. Αρκαδίας απευθύνει έκκληση στην Πολιτεία αλλά και σε όλους τους τοπικούς φορείς της 
Αρκαδίας να μεριμνήσουν, ώστε να κηρυχθεί διατηρητέο το μνημείο και άμεσα να συντηρηθεί. Ήδη πολλά 
σχολεία της Αρκαδίας πραγματοποιούν διδακτικές επισκέψεις στο χώρο παρέχοντας τη δυνατότητα στους 
μαθητές να βιώσουν με άμεσο τρόπο το κλίμα της περιόδου.  

Επίσης, η Ε.Λ.Μ.Ε. Αρκαδίας συντάσσεται με την πρόταση και άλλων φορέων, ώστε το ∆ικαστικό 
Μέγαρο Τρίπολης, που αποτελεί αρχιτεκτονικό μνημείο μοναδικής αξίας, να στεγάσει το Μουσείο του Αγώνα 
της Ανεξαρτησίας και στα υπόγειά του το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά το 
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γεγονός ότι η Αρκαδία ήταν το επίκεντρο της Επανάστασης, δεν υπάρχει Μουσείο της περιόδου στην 
αρκαδική πρωτεύουσα και έτσι παραμένει πολιτιστικά αναξιοποίητη η πλούσια κληρονομιά που υπάρχει. 
Αυτονόητη προυπόθεση για την υλοποίηση της πρότασης αυτής είναι να προγραμματιστεί από το Υπουργείο 
∆ικαιοσύνης η κατασκευή άλλου σύγχρονου και πλέον λειτουργικού ∆ικαστικού Μεγάρου για τις ανάγκες της 
πόλης. 
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