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Προς
Δήμο Ερυμάνθου, κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δήμαρχο, & Παρατάξεις
Κοιν.: α) Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος κ. Περιφερειάρχη
β) κ. Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Δροσιάς.

Θέμα: Ανακαίνιση του Ιστορικού Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς Τριταίας Πατρών,
μετατροπή αυτού σε Πολιτιστικό Κέντρο της περιοχής.

κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δήμαρχο,
& κ. Εκπρόσωποι των Παρατάξεων,
Η ανάδειξη των Ιστορικών Υποδομών που διαθέτει ένα χωριό, επιβάλλεται να είναι στις
άμεσες προτεραιότητες ενός Δήμου, για ένα νέο ξεκίνημα στο χωριό, για μια «ποιότητα Ζωής»
για τους τελευταίους εναπομείναντες σε αυτά τα μέρη και όχι μόνο.
Η ανακαίνιση δε του Ιστορικού Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς (Προστοβίτσας), του
πρώτου Δημοτικού που κατασκευάστηκε στο Δήμου Τριταίας το έτος 1880 και την
μετατροπή αυτού σε Πολιτιστικό Κέντρου της περιοχής, είναι ένα θέμα που θα
πρέπει άμεσα να μας απασχολήσει.
Σας ενημερώνουμε πως με την ανακαίνιση μπορούμε να κατασκευάσουμε μια
Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, (Αίθουσα Προβολών με Ηχητική κάλυψη),
κατασκευή Βιτρινών για την εγκατάσταση ενός Λαογραφικού Μουσείου, (υπάρχουν
ήδη τα εκθέματα στην κατοχή μερικών συγχωριανών μας), και δυο μικρότερες για τις
ανάγκες του χωριού.
Το ανωτέρω θέμα απασχόλησε από την πρώτη στιγμή την Εθελοντική Ομάδα, γι΄
αυτό κατέθεσε ήδη πρόταση σε χορηγούς για την ανακαίνιση και ειδικά καταθέσαμε
αίτημα για την χρηματοδότηση στο «ίδρυμα Νιάρχος» (ΙΣΝ), από το περασμένο
καλοκαίρι.
Η αρνητική απάντηση που πήραμε από το «Ίδρυμα Νιάρχος» (ΙΣΝ) για την
χρηματοδότηση, οφείλεται στο γεγονός προς δεν έχουμε μέχρι στιγμής κανένα
σχέδιο, μελέτη για την ανακαίνιση, ποια κόστη απαιτούνται κ.τ.λ. τα οποία μας τα
ζήτησαν από την πρώτη στιγμή.
Δηλ. εάν μας παραδώσετε μια ολοκληρωμένη μελέτη για την ολική ανακαίνιση του
Ιστορικού Δημοτικού Σχολείου του χωριού μας, εμείς θα αναζητήσουμε χορηγούς όχι
μόνο εντός Ελλάδας, αλλά θα απευθυνθούμε και σε χορηγούς που διαμένουν στο
εξωτερικό.
Η πρόταση που σας καταθέτουμε έχει ως εξής:
Α) Σύνταξη της σχετικής μελέτης, των προκαταρκτικών σχεδίων ανακαίνισης
με τα προβλεπόμενα κόστη.

Β) Η μελέτη, η κατασκευή των σχεδίων θα περιλαμβάνει την πλήρη
ανακαίνιση του κτηρίου, την μετατροπή της μεγάλης αίθουσας σε αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων, (για Προβολές με Ηχητική κάλυψη), και προβλεπόμενη
υποδομή για την υποδοχή, έκθεση των υλικών για να λειτουργεί και ενός Λαογραφικό
Μουσείο.
Γ) Την ανακαίνιση των δύο μικρότερων αιθουσών για χρήση της κοινότητας,
π.χ. αίθουσα για το Κοινοτικό Συμβούλιο και αίθουσα για την λειτουργία του
Κοινοτικού Ιατρείου.
Δ) την πλήρη ανακαίνιση του περιβάλλοντος χώρου, κατασκευή εξωτερικών
w.c, ανακατασκευή του περιβάλλοντος μαντρότοιχου. Σας ενημερώνουμε πως ο
μαντρότοιχος βρίσκεται αυτή την στιγμή σε άσχημη κατάσταση, που εάν καταρρεύσει
θα συμπαρασύρει και το Σχολείο. (Ήδη σας έχουμε καταθέσει αίτημα από τον
περασμένο Μάιο για την συντήρηση της μάντρας).
Ε) Συντήρηση της υπάρχουσας εξωτερικής μεγάλης τσιμεντένιας σκάλας,
κατασκευής το έτος 1964, που χρησιμεύει για την πρόσβαση στο Σχολείο.
Λαμβάνοντας υπόψη πως κατά την διάρκεια κοπής της Πρωτοχρονιάτικής πίτας της
ομάδας, (10 Φεβρουαρίου 2019) όπου μας τίμησε από πλευράς της Περιφέρειας ο
Αντιπεριφερειάρχης κ. Κων/νος Καρπέτας, στην τοποθέτησή του μα ανέφερε πως
έργα, για τα οποία ο Δήμος θα ζητήσει τη συνδρομή της Περιφέρειας μπορούν να
κατασκευαστούν,
Ζητάμε λοιπόν από τον Δήμο να καταθέσει το αίτημα στην Περιφέρεια για την
σύνταξη της σχετικής μελέτης, των σχεδίων, που απαιτούνται για την ανακαίνιση,
προκειμένου να ετοιμαστούν από τις έμπειρες υπηρεσίες που αυτή διαθέτει.

κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δήμαρχο,
& κ. Εκπρόσωποι των Παρατάξεων,
Όταν υπάρχουν αρκετά αδιάθετα Ευρωπαϊκά Κονδύλια για υποδομές στην χώρα μας, στο
Δήμο μας,
Όταν η συνεργασία μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας και Συλλόγων, μπορεί να αλλάξει άρδην το
τοπίο, την εικόνα σε ένα απομακρυσμένο και εγκαταλελειμμένο Ιστορικό χωριό,
Όταν έχουν ήδη γίνει ανακαινίσεις σε Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Ερυμάνθου, γεγονός που
μας ικανοποίει και θέλουμε να συνεχιστεί,
Περιμένουμε από εσάς να κάνετε το επόμενο βήμα, δηλαδή την άμεση αποδοχή του
αιτήματός μας, όταν στη σημερινή εποχή, βιώνουμε μια μεγάλη κινητικότητα σε θέματα
ανακαίνισης Ιστορικών Κτηρίων, υποδομών κ.τ.λ. με Ευρωπαϊκά Κονδύλια και όχι μόνο.
Εν αναμονή της συνεργασία σας.
Διατελούμε,
Τις ευχές μας για μια «Καλή νέα Χρονιά»
Τα Μέλη της «Εθελοντικής Ομάδας Φίλων Δροσιάς» Τριταίας Πατρών

Συνημμένα: Φωτογραφίες του Ιστορικού Δημοτικού Σχολείο Δροσιάς
(Προστοβίτσας) Τριταίας Πατρών.

