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Προς  

 

1) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, «Δίκτυο Αιωνόβιων 

Δένδρων Ελληνικής Επανάστασης», κ. Πρόεδρο. 

 

      2)  Επιτροπή «ΕΛΛΑΔΑ 2021», κ. Πρόεδρο. 
 

 
Κοιν.: α) Δήμο Ερυμάνθου, Δημοτικό Συμβούλιο, κ. Δήμαρχο & κ. Πρόεδρο 

τοπικής κοινότητας.  

 
β) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, κ. Περιφερειάρχη. 

 
 

Θέμα: Εγγραφή του Ιστορικού Πλατάνου στην πλατεία «Γιαννιά» του 

χωριού μας (Δροσιάς Τριταίας Πατρών), στο «Δίκτυο Αιωνόβιων Δένδρων 

Ελληνικής Επανάστασης», 

 

Αγαπητοί Κύριοι, 

Η «Εθελοντική Ομάδα Φίλων Δροσιάς» εκφράζει μεγάλη ικανοποίηση για 

την καταγραφή των αιωνόβιων δέντρων που βρίσκονται ανά την επικράτεια 

και αποτελούν μάρτυρες Ιστορικών Γεγονότων στην Επανάσταση του ΄21 και 

όχι μόνο, με σκοπό τη δημιουργία ενός πλέγματος προστασίας και ανάδειξής 

τους τη σημερινή εποχή, εν αναμονή του εορτασμού για τα 200 χρόνια από 

την Εθνική μας Παλιγγενεσία. 

Μην αμελούμε το γεγονός πως η μέχρι σήμερα ανάδειξη και συντήρηση 

αυτών των Ιστορικών αιωνόβιων δέντρων γινόταν με τη αγαθή συνεργασία 

της τοπικής κοινότητας, των κατοίκων της, των ονειροπόλων της, 

διατηρώντας την ιστορική μνήμη αναλλοίωτη στο πέρασμα του χρόνου, 

καθώς τις περισσότερες φορές αποτελούν και ένα αναγνωρισμένο ορόσημο 

αυτής της κοινότητας, του χωριού όπου βρίσκονται. 

Η πρωτοβουλία της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» να θέσει υπό την Αιγίδα της 

την Δράση του «Ινστιτούτου Πολιτισμού Μεσσηνίας», «1821-2021: Δίκτυο 

Αιωνόβιων Δέντρων Ελληνικής Επανάστασης», μας ικανοποιεί πάρα 

http://www.drosiatritaias.gr/


πολύ διότι το δικό μας Ιστορικό Δέντρο, ο υπεραιωνόβιος Πλάτανος που έχει 

περίμετρο περίπου οκτώ μέτρα, στην κεντρική πλατεία του χωριού μας, 

αποτελεί το κύριο Ιστορικό χαρακτηριστικό πολιτισμικής κληρονομιάς όχι μόνο 

του Ιστορικού χωριού μας αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Τριταίας 

Πατρών. 

Οι Ιστορικοί μας αναφέρουν ότι  στην πλατεία κάτω από τον ιστορικό πλάτανο 

σκότωσε ο Αγωνιστής «Γιαννιάς» το 1780 τον τούρκο καψιμάλη 

(φοροεισπράκτορα),και μετά διέφυγε στα βουνά για να οργανώσει  την 

αντίσταση εναντίον των τούρκων.Η αναγνωσιμότητα που έχει πάρει μέχρι 

σήμερα ο «Πλάτανος» φανερώνει την ανάγκη για την περαιτέρω ανάδειξη και 

συντήρησή του ώστε να αποτελέσει σημείο αναφοράς τουριστικής και 

Ιστορικής έλξης για το χωριό. 

Επίσης είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε πως μετά από 

κατατεθειμένο αίτημα του Δήμου μας (Δήμος Ερυμάνθου), και την αποδοχή 

από την Επιτροπή «Ελλάδα 2021», προγραμματίζεται να κατασκευαστεί ένα 

Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο στο χωριό μας, για τον Αγωνιστή 

«Γιαννιά» του ΄21, ο οποίος εδώ γεννήθηκε και έδρασε αγωνιστικά στην 

περιοχή μας και σε άλλα μέρη της Πελοποννήσου.  

 

Αγαπητοί Κύριοι, 

μετά την ανωτέρω επικοινωνία μας, 

Παρακαλούμε όπως μας κάνετε εγγραφή στο πρόγραμμα «1821-2021: 

Δίκτυο Αιωνόβιων Δέντρων Ελληνικής Επανάστασης» του Ινστιτούτου 

Πολιτισμού Μεσσηνίας, 

ΚΑΙ 

Αναμένουμε τις σχετικές οδηγίες για την στενή συνεργασία μας πάνω σε αυτό 

το Ιστορικό γεγονός, για τα μέχρι τώρα υπάρχοντα Αιωνόβια Δέντρα. 

 

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) 
 
 
Συνημμένες Φωτογραφίες του Ιστορικού μας «Πλατάνου»   

 

 


