
 

Αγαπητοί µας, συµπολίτες και συµπολίτισσες. 

Σήµερα σε µια δύσκολη οικονοµική συγκυρία έπεσε ο κλήρος σε όλους εµάς να αδράξουµε 

το κάλεσµα των καιρών για να σώσουµε µία ακόµα πολιτιστική κληρονοµιά της πόλης µας. 

Αυτή η Πόλη, ότι απέκτησε ή κατασκεύασε (το λιµάνι, το Θέατρο, το Ναό του Αγ. Ανδρέα) 

το έκανε µόνη της και µόνη της τώρα µε µοναδικό αρωγό τους πολίτες της, θα διασώσει και 

θα αξιοποιήσει το πιο παλιό διατηρητέο κτίριο, το σπίτι που γεννήθηκε και τόσο πολύ 

αγάπησε, ο συµπολίτης και µεγάλος Εθνικός µας ποιητής Κωστής Παλαµάς. 

Είναι γνωστός σε όλους µας, ο αγώνας του Συλλόγου Καλών Τεχνών και όχι µόνο, για την 

επίτευξη του παραπάνω στόχου µε τελικό αποτέλεσµα την συµφωνία του ∆ήµου µας µε τους 

ιδιοκτήτες για ανταλλαγή του κτιρίου Παλαµά µε άλλη ιδιοκτησία του ∆ήµου. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σε µια ιστορική συνεδρίαση, οµόφωνα αποδέχθηκε την ανταλλαγή 

και συγκρότησε Επιτροπή που θα υλοποιήσει την απόφαση αυτή και ευχόµαστε σύντοµα να 

γίνει πραγµατικότητα το όνειρο των συµπολιτών µας και η µεγάλη επιθυµία του στιχουργού 

του Ολυµπιακού Ύµνου Κωστή Παλαµά, να επιστρέψει στο πατρικό, που τόσο πολύ 

αγάπησε, στο Μουσείο Πολιτισµού, Γραµµάτων και Τεχνών ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ. 

«Όλα βαλµένα ρυθµικά γιορτάτικα ντυµένα, προσώπατα αντικείµενα µε καρτερούν 

εµένα…….. στοιχειό είναι και µε προσκαλεί ψυχή και µε προσµένει» 

Μέχρι τότε όµως και όσο διαρκούν οι διαδικασίες ανταλλαγής και µεταβίβασης το κτίριο 

δεν πρέπει να καταρρεύσει και περάσει πλέον στη λησµονιά. Γι’ αυτό έχει άµεση ανάγκη 

επισκευής και συντήρησης το κόστος της οποίας κανείς µα κανείς δεν αναλαµβάνει. 

Έχουµε τα κλειδιά να προβούµε στις  βασικές εργασίες που απαιτούνται για να κρατηθεί το 

κτίριο αυτό όρθιο,  ο δε  ∆ήµος µας ενώ διαθέτει επισκευαστικό συνεργείο  δεν µπορεί και 

δεν έχει να διαθέσει χρήµατα για την αγορά των υλικών που άµεσα χρειαζόµαστε  

Το ίδιο πρόβληµα µας ενηµέρωσε, ότι έχει και η περιφέρεια για την αγορά υλικών. 

Γι’ αυτό απευθυνόµαστε, σε όλους τους συµπολίτες µας, να δείξουν  έµπρακτα την καθαρά 

συµβολική τους στήριξή  µε όποια µορφή βοήθειας δύνανται, υλική ή χρηµατική, από το 

δεδοµένο στερηµά τους, για να σώσουµε το σπίτι αυτό απ’ την κατάρρευση.  

«Η ιστορία δεν ξεχνά αυτούς που την καταγράφουν»                                     
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