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Εξοχότατε κύριε Υπουργέ του Πολιτισμού ,
Είναι σκόπιμο να υπενθυμίσουμε προς πάσα κατεύθυνση την ιστορική και αρχιτεκτονική
σημασία του πυργίσκου της πύλης του χαμένου σήμερα αρχοντικού του καπετάν Γιώργη
Βούλγαρη, του Μπέη της Ύδρας. Είναι το μόνο αυθεντικό αρχιτεκτονικό στοιχείο που
σώζεται από το διάσημο "σεράι", αλλά αποτελεί και ιδιαίτερα σπάνιο δείγμα
οχυρωματικής οικοδομικής και μαζί με την πύλη με τη μαρμάρινη πορτοσιά την οποία
προστατεύει, είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα, φωτογραφημένα κι αγαπητά τοπόσημα
στην Ύδρα. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ελάχιστοι τέτοιοι πυργίσκοι σώζονται σε
ελληνικό έδαφος και πάντως κανένας με την ιστορική ταυτότητα και σημασία αλλά και
την γραφική και απροσδόκητη- και γι αυτό μοναδική- μορφολόγηση της "σκοπιάς" του
σεραγιού του μπέη.
Όπως έχει πλέον αναμφισβήτητα τεκμηριωθεί [βλέπε το βιβλίο του καθ. Γ. Προκοπίου
για "το Αρχοντικό του Γ. Βούλγαρη στην Ύδρα"] το σεράι χτίστηκε στα 1800 με τη
συνδρομή του καπουδάν-πασά και το εξαιρετικής ποιότητας υλικό των ξύλινων
στοιχείων του-οικοδομικών και διακοσμητικών ξυλόγλυπτων- ήρθε από την Πόλη και
συναρμολογήθηκε στην πέτρινη βάση του, καθιστώντας το κτήριο αυτό το πρώτο
γνωστό «προκατασκευασμένο» στον Ελλαδικό χώρο. Το μέγεθος, η κατασκευή του
καλού ορόφου, η πολυτέλεια της εσωτερικής διακόσμησης, [που σώθηκε και
αναπαρίσταται πλέον σε ειδικές αίθουσες του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ] η προέλευση
και η θέση του σεραγιού και η σημασία της οικογένειας Βούλγαρη στην πολιτική ζωή
του τόπου, δημιούργησαν ένα θρύλο γύρω από το μεγαλόπρεπο οικοδόμημα –το παλάτι
του πασά- που γοήτευε ‘Έλληνες και ξένους, μέχρι την άδικη κατεδάφισή του στη
διάρκεια των βαλκανικών πολέμων. Μετά τον καπετάν Γιώργη Βούλγαρη [κύριο
συντελεστή της ευημερίας της Ύδρας και των υπόλοιπων ναυτικών νησιών και των
προνομίων τους στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα στους χρόνους της τουρκοκρατίας] στο
σεράι γεννήθηκε κι έζησε ο γιος του Δημήτρης Βούλγαρης, ο περιβόητος Τζουμπές
Δήμαρχος Ύδρας, Υπουργός και Πρωθυπουργός της Ελλάδας σε πολλές περιόδους ,
όπως και η γυναίκα του, κόρη του Λάζαρου Κουντουριώτη κι ο θείος του πρωθυπουργός
Κριεζής. Από το ιστορικό αυτό λοιπόν μέγαρο, που τόσες κρίσιμες συζητήσεις και
αποφάσεις για τα πεπρωμένα της πατρίδας είχε ζήσει, μόνο ο πυργίσκος -η σκοπιάπάνω από την πύλη του διασώθηκε και είναι απόλυτη ανάγκη να διατηρηθεί για όλους
τους λόγους που προαναφέραμε.

Η πρόσφατη επιδείνωση της στατικής και οικοδομικής του ακεραιότητας, απαιτεί
την άμεση προσωρινή στερέωση λόγω επικινδυνότητας για τους περαστικούς, επισκευή
και συντήρηση αυτού του σπάνιου και μοναδικού αρχιτεκτονικού στοιχείου.
Η Αδελφότης των Υδραίων Αθηνών, φορέας με ιδιαίτερη ευαισθησία για ζητήματα
προστασίας του ιστορικού χαρακτήρα και της αισθητικής φυσιογνωμίας του νησιού
μας, σας κάνει έκκληση για την άμεση λήψη μέτρων
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας.
Με εξαιρετική τιμή,

Ο Πρόεδρος

Ο εντεταλμένος Σύμβουλος
για την Αρχιτεκτονική Κληρονομιά
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