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Προς
Δήμο Ερυμάνθου: Δημοτικό Συμβούλιο, κ. Δήμαρχο
Κοιν.: 1) Δημοτικές Παρατάξεις.
β) κ. Πρόεδρο τοπικής κοινότητας Δροσιάς.

Θέμα:Κατασκευή «Λαογραφικού Μουσείου του αγωνιστή «Γιαννιά»,
στο πρώην Δημοτικό Σχολείο, στην Δροσιά-Προστοβίτσα.

κ. Δήμαρχε,
Ενημερωθήκαμε για τη συνάντηση που είχατε προ ημερών με τον αντιπεριφερειάρχη
κ. Ανδρέα Φίλια με θέμα τις επικείμενες εκδηλώσεις που προτίθεται να διοργανώσει ο
Δήμος μας για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση «ΕΛΛΑΔΑ 2021».
Μας ικανοποιεί το γεγονός πως στο πρόγραμμα σας έχετε ως σημείο αναφοράς τις
εκδηλώσεις με τίτλο «Ο Δικός μας Ήρωας», που αφορούν τη δράση του «Γιαννιά»
(1760-1805) στο Δήμο μας, στο χωριό μας.
Το γεγονός όμως που μας προβλημάτισε, μας δυσαρέστησε, μας δημιούργησε
μεγάλο κενό στις σχέσεις μας (δηλ. της Εθελοντικής Ομάδας, της κοινότητας του
χωριού μας, των συγχωριανών μας, κ.τ.λ.),είναι ότι μιλήσατε για τη δημιουργία και
λειτουργία ενός ολοκληρωμένου Λαογραφικού – Ιστορικού Μουσείου στο χώρο του
Σχολείο του Σταυροδρομίου.
Δηλαδή είναι σαν να μας λέτε πως υπάρχει και άλλος «Γιαννιάς» πέραν του δικού
μας, ο οποίος έζησε και έδρασε στην περιοχή του Σταυροδρομίου και άρα κι εκεί έχει
κατατεθεί πρόταση για ένα άλλο Μουσείο!
Δεν μας είχατε ενημερώσει το περασμένο καλοκαίρι για την τόσο σημαντική μοναδική πρόταση που καταθέσατε στο «ΕΛΛΑΔΑ 2021» και αφορούσε την
δημιουργία και λειτουργία του Λαογραφικού – Ιστορικού Μουσείου για τον αγωνιστή
του χωριού μας «Γιαννιά», στο κτήριο του Ιστορικού πρώην Δημοτικού Σχολείου του
χωριού μας, στο πρώτο Δημοτικό της Τριταίας που κτίστηκε το 1880 και στο οποίο
Δημοτικό φοίτησε και ο «Γέρος της Δημοκρατίας»;
Δεν αποδεχτήκαμε κι εμείς και η κοινότητα του χωριού μας με μεγάλη ικανοποίηση
την είδηση για την τόσο σημαντική πρόταση του Δήμου, για την οποία στείλαμε κι
εμείς αίτημα στο «ΕΛΛΑΔΑ 2021» και λάβαμε και σχετική απάντηση;
Δεν ζητήσατε από τον πρόεδρο της κοινότητας Δροσιάς κ. Δημήτρη Ζόρλα να σας
καταθέσει σχετικό έγγραφο για την αλλαγή χρήσης του Δημοτικού Σχολείου, για
μετατροπή του σε Εκπολιτιστικό Κέντρο, όπως και έγινε;

Δεν ενεργήσαμε αμέσως ενημερώνοντας μερικούς σημαντικούς συμπολίτες μας και
Βουλευτές, για την αναγκαιότητα, για την τόσο σημαντική ευκαιρία για να γίνει αυτό
το Λαογραφικό – Ιστορικό Μουσείο του «Γιαννιά» στο χωριό μας;
Δεν είμαστε μέχρι χθες «μαζί» συνοδοιπόροι σε αυτό το μοναδικό γεγονός που θα
λάβει χώρα στο ιστορικό χωριό μας(και μαζί με τις εκδηλώσεις που έχετε
προγραμματίσει για την κοινότητα του Καλεντζίου), ανοίγοντας το δρόμο για την
τουριστική αξιοποίησή του;
Δεν είναι η ευκαιρία μοναδική με το «ΕΛΛΑΔΑ 2021», ώστε να δώσουμε την
δυνατότητα στις πρώην και εγκαταλελειμμένες κοινότητες για μια νέα ζωή;
Δεν είναι ως νέα Δημοτική αρχή μέσα στα οράματά σας οι νέες ιδέες - νέες προτάσεις
για αυτά τα Ιστορικά χωριά;
κ. Δήμαρχε,
Δεν είναι στις προθέσεις μας να ανοίξουμε διάλογο -διαμάχη με τον οικισμό του
Σταυροδρομίου, για κάτι που ιστορικά δεν του ανήκει.
Μην αμελούμε το γεγονός πως ακριβώς δίπλα στον οικισμό βρίσκεται η «Αρχαία
Τριταία» με ότι αυτό συνεπάγεται για την μελλοντική αναβάθμιση του χώρου, την
επισκεψιμότητά του, την τουριστική προβολή του, και η οποία Αρχαία Τριταία
βρίσκεται πάνω στον οδικό άξονα της Περιφερειακής Οδού της 111.
Δηλαδή είναι ποτέ δυνατόν εμείς στο χωριό μας στη Δροσιά να μιλάμε πως εδώ
βρίσκεται η «Αρχαία Τριταία» και όχι στην θέση που πραγματικά βρίσκεται;
κ. Δήμαρχε,
Όταν στο χωριό μας έζησε, έδρασε, και αγωνίστηκε πραγματικά «ο Δικός μας Ήρωας
ο Γιαννιάς», στο οποίο χωριό μας υπάρχει ο πλάτανος που φύτευσε εδώ και 240
χρόνια στην κεντρική πλατεία, ιστορικό μέρος συνδεδεμένο άμεσα με αυτόν,
Όταν από τότε που αρχίσαμε να περπατάμε στο χωριό (από μικρά παιδιά), οι
παππούδες μας, οι γονείς μας, η δασκάλα, μας μιλούσαν και μας ενημέρωναν για
τον πλάτανο του «Γιαννιά»,
Όταν στο χωριό μας (πέραν του πλατάνου), υπάρχει ψηλά στην πρώτη
κορυφογραμμή σε υψόμετρο 1020 μ. η ‘’Πιλαλήστρα του Γιαννιά’’, εκεί δηλαδή που
εκπαίδευε τα παλληκάρια του, και σε υψόμετρο 1135 μ. η σπηλιά του Γιαννιά, εκεί
που κρυβότανε από τους Τούρκους,
Όταν το χωριό μας βρίσκεται στο νέο οδικό άξονα (όραμα, στόχος δικός σας), η
περίφημη και ξεχασμένη «Ερυμάνθεια Οδός» (για την οποία έγραψε σχετικό άρθρο η
εφημ. «Πελοπόννησος» στο φύλλο τουΣαββάτου12 Δεκεμβρίου),η οποία Οδός θα
ενώσει αρκετά ιστορικά χωριά κατά μήκος του Ερυμάνθου, με ότι αυτό συνεπάγεται
για την τουριστική αξιοποίηση και προβολήτους, με φυσικό επακόλουθο η κατασκευή
του Λαογραφικού – Ιστορικού Μουσείου του «Γιαννιά» να βρίσκεται πάνω στην Οδό,
στο ιστορικό μέρος που του ανήκει. Περαιτέρω, βάσει των προγραμματισμών του
Δήμου για την οργάνωση του θεματικού πάρκου «Τόποι, Μύθοι, Άθλοι του Ηρακλή»,
θέμα που αναπτύξατε και συζητήσατε με τον αντιπεριφερειάρχη κ. Παν.
Σακελλαρόπουλο, το γεγονός αυτό δένει με την κατασκευή της Οδού και με τον δικό
μας προγραμματισμό για Πολιτιστικές Εκδηλώσεις τους καλοκαιρινούς μήνες στο
χώρο της «Πιλαλήστρας του «Γιαννιά» ψηλά στο βουνό, συμβάλλοντας στην
τουριστική προβολή του συνόλου της περιοχής μας.
Όταν δεν υπάρχει ταξιδιώτης, περαστικός, κάτοικος της πόλης της Πάτρας, αλλά και
όλης της χώρας που να μην γνωρίζει πως στο χωριό μας (Δροσιά-Προστοβίτσα),
έζησε, έδρασε, αγωνίστηκε ο «Γιαννιάς»,

Όταν η εκάστοτε Δημοτική Αρχή έχει συνέπεια, αρχή και συνέχεια, στα θέματα που
κοινοποιεί, στα θέματα που δραστηριοποιείται, στα λεγόμενα του κ. Δημάρχου, για
την κατασκευή και τη λειτουργία ενός Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου για τον
αγωνιστή «Γιαννιά» στο χωριό μας, έγγραφο που στείλατε στο «ΕΛΛΑΔΑ 2021»,
Όταν η πρόταση για την κατασκευή του ενός Λαογραφικού Μουσείου στο πρώην
Δημοτικό είχε κατατεθεί για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια από το «Σύλλογο
Δροσιωτών» Πάτρας «Ο ΓΙΑΝΝΙΑΣ» επι προέδρου κ. Ηλία Παπαγιαννόπουλου και
νυν δημοτικού συμβούλου με την παράταξη σας, κατατέθηκε και από εμάς
(Εθελοντική Ομάδα) τον Οκτώβρη του 2017 στην πρώην Δημοτική Αρχή(Συνημμένο
το έγγραφο),
Όταν η πρόταση για μετατροπή του πρώην Δημοτικού Σχολείου σε «Πολιτιστικό
Κέντρο» και κατασκευή του «Λαογραφικού Μουσείου» κατατέθηκε από εμάς το
καλοκαίρι του 2018 στο ίδρυμα «Νιάρχος», η οποία όμως απορρίφθηκε, διότι δεν
είχαμε καμιά προμελέτη για το κόστος των εργασιών,
Όταν τα τηλέφωνα διαμαρτυρίας που δεχθήκαμε, δεχόμαστε σωρηδόν μέχρι και αυτή
τη στιγμή, τα αρνητικά σχόλια που γράφονται στο f/b για το Δήμο, τα ερωτήματα που
καλούμαστε να απαντάμε, στο «που βρίσκεται ο Γιαννιάς»,
Όταν ένα Ιστορικό γεγονός και τα Ιστορικά μνημεία δεν μπορούν να διαγραφούν στο
πέρασμα του χρόνου από κανέναν, «επειδή δεν πρέπει να ξεχνάμε την Ιστορία
μας για να έχουμε ένα σωστό μέλλον», , ,
Και για πολλούς λόγους που θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε,
Ζητάμε,
Όπως με νέα σας δήλωση, με έγγραφό σας, μας ενημερώσετε για τις προθέσεις σας,
για την προγραμματισμένη κατασκευή του μοναδικού «Λαογραφικού – Ιστορικού
Μουσείου για τον αγωνιστή μας «Γιαννιά» στο Ιστορικό κτήριο του πρώην Δημοτικού
Σχολείου της «Δροσιάς-Προστοβίτσας»,
Παρακαλούμε επίσης, στην επόμενη συνάντηση με τον αντιπ. κ. Ανδρέα Φίλια, να
μας ειδοποιήσετε για να παρευρεθούμε και εμείς.

Εν αναμονή των δικών σας ενεργειών,
Διατελούμε
Τις θερμές ευχές μας για «Καλές Γιορτές», με υγεία σε όλους σας,

Τα Μέλη της «Εθελοντικής Ομάδας Φίλων Δροσιάς» Τριταίας Πατρών
Δημήτριος Δημητρόπουλος (Φαρμακοποιός)
Βασίλειος Δημητρόπουλος (Εκπαιδευτικός)
Λεωνίδας Μασσαράς (Μηχανικός)
Γεωργία Νικολοπούλου (Εκπαιδευτικός)
Αγγελική Μπετχαβά (Εκπαιδευτικός)
Νικόλαος Δημητρόπουλος (φαρμακοποιός)
Συνημμένο:το έγγραφο της Εθελοντικής Ομάδας προς τη Δημοτική Αρχή που
αναφέρει για την κατασκευή του «Λαογραφικού Μουσείου».

