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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αγαπητοί φίλοι  της Καρύταινας και μέλη του Συλλόγου μας,

Το χαρακτηρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού ως Νεώτερο Μνημείο Αρχοντικό, στο 
οποίο γεννήθηκε ο μεγάλος Νομοθέτης, Πολιτικός και Αναμορφωτής της Ελληνικής 
Δικαιοσύνης  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, στην κυριολεξία αναγεννάται από την 
αμείλικτο φθορά του χρόνου.

Μετά τα μεγάλα έργα αναστήλωσης και επισκευών της τοιχοποιίας, του τότε υπό 
κατάρρευση κτιρίου, που ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία από τον Σύλλογο των 
Καρυτινών «ο Θ. Κολοκοτρώνης» την διετία 2017-2018, με την επίβλεψη της Υπηρεσίας 
Νεωτέρων Μνημείων της Πάτρας,   από τις αρχές της προηγούμενης  εβδομάδος, βρίσκεται 
ήδη σε πλήρη  εξέλιξη  το μεγάλο έργο της στέγασης του επιβλητικού Αρχοντικού.

Η σχετική μελέτη της στέγης εκπονήθηκε από την κοινοπραξία των Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών  Αθ. Καλόμαλου  και Παν. Καμπυλαυκά, η οποία στην συνέχεια ενεκρίθη τόσο 
από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων της Πάτρας,  όσο και από το Τοπικό Συμβούλιο 
Μνημείων Πελοποννήσου.    Η μελέτη προβλέπει επιβλητική εμφανή και βαριά κατασκευή 
στέγης, αντάξια της ιστορικότητας του κτιρίου, με εισαγόμενη σύνθετη  ξηλεία μεγάλων 
διατομών και με μεταλλικούς συνδέσμους  βαρέος τύπου.

Την μελέτη εφαρμογής του έργου εκπόνησε ο Δρ. Μηχανικός και  Πρόεδρος του Συλλόγου 
των Καρυτινών Γιώργος Αδαμόπουλος, ο οποίος με την καθημερινή  επί τόπου  παρουσία 
του, επιβλέπει την ορθή εκτέλεση του έργου.

Το έργο της στέγης του Αρχοντικού  Ν. Π. Δημητρακόπουλου  υλοποιείται με 
συγχρηματοδότηση   (50% - 50%)   από την Περιφέρεια Πελοποννήσου   και   από  τον 
Σύλλογο των Καρυτινών της Αθήνας και του Πειραιά  «ο Θ. Κολοκοτρώνης».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Καρυτινών εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του 
προς τον  Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα  και τον Αντιπερειφερειάρχη 
Αρκαδίας κ. Χρήστο Λαμπρόπουλο,  για την στήριξή τους  και για την οικονομική συμβολή 
της Περιφέρειας  Πελοποννήσου στην υλοποίηση του σημαντικού αυτού  έργου.



Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στους Μηχανικούς της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων  και
Τεχνικών  Έργων Δυτικής Ελλάδας,  Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου,   και ιδιαίτερα στον 
Διευθυντή της Υπηρεσίας  κον  Γεώργιο Παπανδρέου , Αρχιτέκτονα Μηχανικό,  όχι μόνο 
για την άψογη  τεχνική υποστήριξη  αλλά και για τις επιτυχείς  παρεμβάσεις  για την ταχεία 
υλοποίηση των έργων, με σκοπό την διάσωση του Μνημείου.

Ευελπιστούμε ότι με την ολοκλήρωση του έργου της στέγης , το Αρχοντικό – Μνημείο   θα 
βρίσκεται σε σχετικά αξιοπρεπή κατάσταση, κατά το 2021,  όταν εμείς οι Καρυτινοί θα 
συνεορτάσουμε τα 100 χρόνια από τον θάνατο (1921) του μεγάλου συμπατριώτη μας,  με
τα 200 χρόνια από την Εθνικη μας Παλιγγενεσία.

Για  το  Διοικητικό  Συμβούλιο του Συλλόγου  Καρυτινών  «ο Θ. Κολοκοτρώνης»

Ο  Πρόεδρος                                                  Ο  Γραμματέας

Γεώργιος  Αδαμόπουλος                              Ηλίας  Νικολούλης

Συνημμένες  δύο ενδεικτικές φωτογραφίες από την φάση υλοποίησης του έργου της 
στέγης.


