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Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Οι ιστορίες ενός τόπου φτιάχνονται από και διαιωνίζονται με τα σύμβολά του.
Στον Ψαθόπυργο σύμβολο ιστορίας, παράδοσης, νοσταλγίας μιας ζωής που
έφυγε και δεν υπάρχει πια, ήταν μια παλιά μηχανή άντλησης νερού αφημένη
έξω από το παλιό κοινοτικό γραφείο. Ένα σύμβολο μιας εποχής και
τρόπου

ζωής.

Αυτό

ακριβώς

το

σύμβολο

ο

Σύλλογός

μας,

ενός
χωρίς

χρηματοδότηση από τον Δήμο, μόνο με τους πόρους από την αγάπη των
κατοίκων του Ψαθόπυργου, είχε αποφασίσει να το καθαρίσει και να το
αναδείξει (με ειδικό φωτισμό) μέσα στο τρέχοντα χρόνο.

Βλέπετε τα οικονομικά μας ως σύλλογος δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε
δαπάνες άλλου χαρακτήρα, δίνοντας προτεραιότητα στο μείζον πρόβλημα της
εποχής μας, την φτώχεια.
Κύριε Δήμαρχε,
Αναίτια δυστυχώς, χωρίς σκοπό, όραμα, προοπτική, σαν καπρίτσιο, ή σαν
μαγκιά κάποιων, αυτό το σύμβολο ξεριζώθηκε από τον Ψαθόπυργο. Και με την
δικαιολογία ότι θα μπει σε ένα μουσείο του Πανεπιστήμιου Πατρών κάποιοι
ξερίζωσαν από τον τόπο μας και την αξιοπρέπεια. Κανείς από αυτούς που
είχαν αυτή την ¨φαεινή ιδέα¨δεν μπήκε στον κόπο να ενημερώσει τον Πρόεδρο
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του Τοπικού Συμβουλίου, εμάς τον Πολιτιστικό Σύλλογο, τον ίδιο τον κόσμο του
Ψαθόπυργου.
Στην λογική μας αλλά και στην αξιοπρέπειά μας δεν χωράει ότι υπήρχε
οποιαδήποτε άλλη σκέψη. Και ελπίζουμε πως δεν υπάρχει.
Η ενέργεια αυτή μας εκπλήσσει τόσο όπως έγινε αλλά και γιατί έγινε. Ρωτήστε
αυτούς που αναφέρονται στην από 10-1-2012 επιστολή -αναφορά του
Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Ψαθόπυργου κ. Γιώργου Καραμπούλα για
το ίδιο θέμα, να σας εξηγήσουν την κίνησή αυτή. Στην δικιά μας λογική δεν
υπάρχει ερμηνεία.
Επιλύθηκαν όλα τα προβλήματα στον τόπο μας και είπαν να βάλουν τον
Ψαθόπυργο στο "μουσείο".
Η ενέργεια αυτή μας εκπλήσσει ακόμα περισσότερο γιατί εσείς προσωπικά μας
έχετε δείξει ότι σέβεστε και υπολογίζεται σύμβολα και θεσμούς.
Περιμένουμε μια απάντηση. Μια πειστική απάντηση που θα μας εξηγεί την
πράξη αλλά και την συμπεριφορά αυτών που "εξ ονόματός σας" πράττουν.

Με τιμή,
Εκ μέρους του ΔΣ.
Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου
Δημήτριος Καραβίδας
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