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Προς
Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ερυμάνθου: κ. Πρόεδρο, κ. Δήμαρχο και Παρατάξεις
κοιν.: 1) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος,
Περιφερειάρχη κ. Νεκτ. Φαρμάκη και Αντιπεριφ. κ. Χαρ. Μπονάνο
2) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας «Δροσιάς»

Θέμα: 1) Ένταξη για τη Χρηματοδότηση Μελετών και Έργων στο Χωριό μας, μέσα
από το πρόγραμμα του Δήμου και σχετικών άλλων Κοινοτικών Προγραμμάτων
2) Ένταξη των κατωτέρω Προτάσεων
στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2020.

κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ. Εκπρόσωποι Παρατάξεων,
Η ένταξη σε προγράμματα ανάπλασης των Ιστορικών χωριών του Δήμους μας, είναι
ένα σημαντικό βήμα για «Ποιότητα Ζωής» για τους Κατοίκους που ζουν και
παραμένουν σε αυτά για να αποφύγουμε την ερήμωση που συμβαίνει τα τελευταία
χρόνια στο σύνολο των παλαιών οικισμών.
Η όποια δε μορφή ανάπλασης θα αποδώσει αφενός μεν στην αλλαγή κλίματος για τους
λιγοστούς κατοίκους (και επιστροφή άλλων για μόνιμη παραμονή) που παρά τις
αντίξοες συνθήκες συνεχίζουν να παραμένουν, αφετέρου δε ανάδειξη της Πολιτιστικής
μας Κληρονομιάς, ανάδειξη της Λαϊκής μας παράδοσης μέσα από Πολιτιστικά δρώμενα
που θα διοργανώνονται σε αυτά τα χωριά.
Ειδικά για το δικό μας Ιστορικό χωριό «Δροσιά Τριταίας Πατρών», το οποίο ήταν η
πρώτη Πρωτεύουσα του Δήμου Τριταίας από την ίδρυσή του δηλ. το έτος 1841, με την
παλαιά ονομασία του μέχρι το έτος 1955 «Προστοβίτσα» - σας καταθέτουμε την
συνεργασία μας για την ανάπλαση, την ανάδειξη του φυσικού του περιβάλλοντος.
Ανάπλαση για το χωριό μας σημαίνει:
Ανάδειξη των πολλών και γραφικών μικρών Παρεκκλησιών που διαθέτει, την ανάπλαση
του παλαιού Δημοτικού Σχολείο (το πρώτο Σχολείο του Δήμου Τριταίας με ημερομηνία
ίδρυσης πριν το 1882), και μετατροπή αυτού σε Πολιτιστικό Κέντρο και κατασκευή
Λαογραφικού Μουσείου για την ευρύτερη περιοχή κ.τ.λ.

Αναλυτικά μέσα από σχετικά προγράμματα Χρηματοδότησης, μετά από την σύνταξη
των όποιων Μελετών χρειάζεται να γίνουν, για να έχουμε ωρίμανση Έργων και ένταξη
σε Κοινοτικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα, (και προγράμματα του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων που πριν λίγο καιρό υπήρχαν και έγινε σχετικό κάλεσμα
για ένταξη έργων),
Σας καταθέτουμε τις κάτωθι Προτάσεις που ζητάμε να τις εντάξετε:
•

Ολική Ανακαίνιση του κτηρίου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου, του
προαύλιου χώρου, στήριξη της μάνδρας που το περικλείουν. Ειδικά για τη
μάνδρα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για την ασφάλεια των κατοίκων, όπου
πρόσφατα έγινε κατολίσθηση και γενικά θέλει συντήρηση. (Ήδη για μέρος της
μάνδρας εκτελείται σχετική εργολαβία αυτή την περίοδο από την Περιφέρεια).
Η ανακαίνιση σημαίνει για μας, τη μετατροπή του Σχολείου σε Πολιτιστικό
Κέντρο, κατασκευή Λαογραφικού Μουσείου, (για το οποίο υπάρχουν τα
εκθέματα).
Σας ενημερώνουμε πως με συνεργασία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής έχει
αποσταλεί αίτημα-έγγραφο προς την Περιφέρεια για την σύνταξη της σχετικής
Τεχνικής Μελέτης για την Ανακαίνιση.
Σας ενημερώνουμε επίσης πως βασική προϋπόθεση για να ξεκινήσει η
ανακαίνιση, απαιτείται η Τεχνική Μελέτη, θέμα που μας το έθεσε το «Ίδρυμα
Νιάρχος» μετά από την κατάθεση αιτήματος για την χρηματοδότηση, διότι
εμείς θα αναζητήσουμε Χρηματοδότες για την Ανακαίνιση, όπως ήδη το
κάναμε.
Θέλουμε επίσης να πιστεύουμε πως η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος θα αγκαλιάσει,
θα υποστηρίξει το αίτημά μας, δηλ. την σύνταξη της προμελέτης για την ριζική
ανακαίνιση του Δημοτικού Σχολείου.

•

Την ανάδειξη των παλαιών και μεγάλο σε αριθμό Παρεκκλησιών που
περικλείουν το χωριό μας. (Ήδη με χρήματα της «Εθελοντικής Ομάδας»
ολοκληρώθηκε η ριζική ανακαίνιση του παρεκκλησίου του Αγ. Αθανασίου, όπου
το προσεχές διάστημα θα γίνει Πανηγυρική Θεία Λειτουργία).

•

Την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου που υπάρχει στο παρεκκλήσι «Αγ.
Αθανάσιος».
Ήδη με δικά μας έξοδα εγκαταστήσαμε Ηλεκτρικό ρεύμα και υδροδότηση,
προχωρούμε εν μέρει στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για
προγραμματισμό Εκδηλώσεων.
Για την κατασκευή της «Παιδικής Χαράς» για την οποία έχουμε ήδη καταθέσει
σχετική μελέτη, μας έχει δηλώσει δημόσια η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, το
γεγονός πως μας έχει εντάξει στο πρόγραμμα για την εγκατάστασή της.
Λόγω του ότι η κάθε νέα Δημοτική Αρχή συνεχίζει το έργο που άφησε η
προηγούμενη, αναμένουμε την υλοποίηση, την κατασκευή και εγκατάσταση της
«Παιδικής Χαράς» από την νέα.
Την κατασκευή δρόμου, σύνδεση του χωριού μας με το χωριό «Φτέρη».
Αναλυτικά μιλάμε για το δρόμο που κάποτε υπήρχε σε καλή κατάσταση που
συνέδεε άμεσα το χωριό μετά την στροφή στις Τρύπες, όπου μέσα από την
περιοχή Γομοστό είχαμε άμεσα την σύνδεση με τη Φτέρη.
Η πρότασή μας έχει να κάνει με την προσωρινή συντήρηση του υπάρχοντος
δρόμου, και μελλοντική περαιτέρω διάνοιξη και ασφαλτόστρωση.
Λαμβάνοντας υπόψη πως με δικά μας έξοδα, με δωρεά χορηγία, με δικές
προσωπικές ενέργειες, ανοίξαμε, εξοπλίσαμε το Κοινοτικό Ιατρείο στο χωριό

μας «Δροσιά», για τους κατοίκους που ζουν και παραμένουν, (και όχι μόνο
αυτοί), στη Φτέρη, θα έχουν άμεση πρόσβαση στο Κοινοτικό Ιατρείο, Κοινοτικό
Ιατρό, πέραν της άμεσης επικοινωνίας με εμάς.
•

Την κατασκευή μονοπατιών προς το βουνό, για ανάβαση, πεζοπορία,
προγραμματισμό εκδρομών για τους κατοίκους, επισκέπτες του χωριού μας.
Δηλ. Μονοπάτια προς Πλατιά Πέτρα, Φυτίλι, κ.τ.λ.

•

Συντήρηση του Δρόμου προς Αγ. Κωνσταντίνο, Ασφαλτόστρωση.
Ειδικά για την συντήρηση του δρόμου προς το παρεκκλήσι του «Αγ.
Κωνσταντίνου», είμαστε της άποψης πως τη σημερινή εποχή οι πρώην
Κοινότητες επιβάλλεται να επικοινωνούν άμεσα διαμέσου ασφαλτοστρωμένων
οδών.
Η μελλοντική ένταξη σε πρόγραμμα για την πλήρη διάνοιξη και ασφαλτόστρωση
του ανωτέρω δρόμου, και η περαιτέρω συνέχιση της ασφαλτόστρωσης από τον
όμορο Δήμο της «Αρχαίας Ολυμπίας» για να συνδεθούν τα χωριά «Τσίπιανα και
Κρυόβρυση» με εμάς και όχι μόνο, θα δώσουν πνοή ζωής σε αυτούς που
παραμένουν και συνεχίζουν να διατηρούν την Πολιτιστική μας Ταυτότητα, τις
Λαϊκές παραδόσεις, τις οποίες τη σημερινή εποχή έχουμε ανάγκη.
Λαμβάνοντας υπόψη πως ο υπάρχων δρόμος προς το παρεκκλήσι του Αγ.
Κωνσταντίνου και η συνέχιση αυτού προς τις άλλες πρώην Κοινότητες του
όμορου Δήμου Ολυμπίας είναι ένας επαρχιακός δρόμος,
Περιμένουμε και εδώ την συνδρομή της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας για να τον
εντάξει σε πρόγραμμα για την πλήρη διάνοιξη και ασφαλτόστρωση, κάνοντας
πράξη την άμεση επικοινωνία των χωριών (Δροσιά, Τσίπιανα, Κρυόβρυση),
συντομεύοντας έτσι την οδική τους σύνδεση με την πόλη της Πάτρας.
Περαιτέρω, λόγω του ότι με την ασφαλτόστρωση του δρόμου μέχρι το
παρεκκλήσι του Αγ. Κωνσταντίνου φθάνουμε σε υψόμετρο πάνω από 1000
μέτρα, θα έχουμε άμεσα τουριστική αξιοποίηση του χωριού, από την
προσέλευση των λάτρεων του βουνού για πεζοπορία και συνέχιση της
ανάβασης άνω των 1500 μέτρων, και προγραμματισμό εκδρομών για πορεία
μέσα στο δάσος.

•

Την ανακατασκευή, ανάδειξη των παλιών μονοπατιών που υπήρχαν μέχρι
πριν μερικά χρόνια μέσα στο χωριό μας, όπου μέσα από αυτά το διασχίζαμε
σε όλα τα μήκη και πλάτη του. Πολλά από αυτά έχουν κλείσει ή καταπατηθεί.
Ήδη με δικές μας ενέργειες έχουμε ετοιμάσει το Τοπογραφικό για το
Παραδοσιακό μονοπάτι που ξεκινά από την κεντρική Πλατεία του χωριού και
καταλήγει στο δρόμο προς το παρεκκλήσι του Αγ. Αθανασίου. Έχουμε ήδη
στείλει τη σχετική τεχνική Μελέτη του έργου στο Δήμου, έχουμε πάρει άδεια
κατασκευής γι΄ αυτό από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και εάν ο Δήμος μας
συνδράμει με μέρος των υλικών που απαιτούνται, ξεκινούμε άμεσα την
κατασκευή του.

•

Τη σύνδεση του παρεκκλησίου Αγ. Αθανασίου με το γραφικό παρεκκλήσι Αγ.
Μαρίνα, και το από Κεφαλόβρυσο προς αυτό με τα παραδοσιακά μονοπάτια.
Έχουμε ήδη ξεκινήσει με εθελοντική εργασία:
Α) Την μερική διάνοιξή του μονοπατιού από τον Αγ. Αθανάσιο προς το
εκκλησάκι της Αγ. Μαρίνας.
Β) Την μερική διάνοιξη του παραδοσιακού μονοπατιού που ξεκινά από το
Κεφαλόβρυσο, περνά δίπλα στις πρόποδες του βουνού, προς τον Αγ. Αθανάσιο.

•

Internet στο χωριό.

Ο Δήμος να εγκαταστήσει την υποδομή για την παροχή Δωρεάν Internet στο
χωριό. Για τις ανάγκες του Κοινοτικού Ιατρείου, ήδη υπάρχει.
•

Έσοδα για χρηματοδότηση έργων στο χωριό.
Λαμβάνοντας υπόψη πως η Κρατική Χρηματοδότηση προς τους Δήμους, και εν
συνεχεία προς τις Τοπικές Κοινότητες όλο και μειώνεται, προτείναμε να γίνει
μια προμελέτη για την εγκατάσταση Ανεμογεννητριών (Εγκατάσταση Αιολικού
πάρκου), δίπλα στο εκκλησάκι Αγ. Κωνσταντίνου στην κορυφή του Βουνού, με
σκοπό να έχει ένα μόνιμο έσοδο το χωριό για τις αναπτυξιακές του
ανάγκες.(όπως π. χ. γίνεται στην Ανάβρα Μαγνησίας)

•

Περιβαλλοντικό Πάρκο. Από την θέση της «Πλατιάς Πέτρας» μέχρι τη θέση
«Φυτίλι» στους πρόποδες του βουνού, προτείνουμε τη διαμόρφωση για την
εγκατάσταση ενός Περιβαλλοντικού Φυσικού Πάρκου

Αγαπητοί Κύριοι
Όταν σε πολλά ορεινά χωρά η ερήμωση βρίσκεται προ των πυλών, για το οποίο
γεγονός θα πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά,
΄Όταν η Ανάπλαση και η Ανάδειξη των φυσικών πλεονεκτημάτων ενός γραφικού
χωριού, είναι θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει σταθερά στο χρόνο το Δήμο μας,
Όταν η διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, της Λαϊκής μας Παράδοσης είναι
κάτι που επιβάλλεται για να συνεργαστούμε όλοι.
Η «Εθελοντική Ομάδα Φίλων «Δροσιάς» που κλείνει δύο χρόνια, δημιουργήθηκε για
την προώθηση των ανωτέρω Προτάσεων, (Ανάπλαση του χωριού μας), όπου
προτίθεται να δραστηριοποιηθεί αρκετά και συντεταγμένα πάντα και με την δική σας
συνεργασία, συνδρομή.
Αγαπητοί Κύριοι,
Εμείς σας καταθέτουμε το Όραμά μας,
Εσείς σε τι βαθμό θα μας συνδράμετε;
Εν αναμονή της συνεργασίας μας σε θέματα που αφορούν το χωριό μας,

Με τιμή
Τα Μέλη της Ομάδας Φίλων για την «Δροσιά Τριταίας Πατρών»
Δημήτριος Δημητρόπουλος (Φαρμακοποιός)
Βασίλειος Δημητρόπουλος (Εκπαιδευτικός)
Δήμητρα Μυλωνά (Υπάλ. Υπουργείου Εθν. Άμυνας)
Λεωνίδας Μασσαράς (Μηχανικός)
Γεωργία Νικολοπούλου (Εκπαιδευτικός)
Αγγελική Μπετχαβά (Εκπαιδευτικός)
Νικόλαος Δημητρόπουλος (Φαρμακοποιός
Συνημμένα: Φωτογραφίες από το χωριό μας για τις Προτάσεις.

Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς, (κτήριο του 1880).

Προαύλιος Χώρος Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς
(κτίσμα 1880)

Μάντρα Παλαιού Δημοτικού Σχολείου υπό Κατάρρευση

Τελική Φάση Ανακαίνισης του Αγίου Αθανασίου (09/2019). . . Τα Μέλη
της Εθελοντικής Ομάδας (κ. Τούλα & Ελένη Μυλωνά), που βοήθησαν
στην ανακαίνιση.

Εσωτερική ανακαίνιση του Αγ. Αθανασίου (09/2019)
Αγ. Κωνσταντίνος

Αγ. Αθανάσιος

Πανοραμική Άποψη της «Δροσιάς»
Παρεκκλήσι του Αγ. Κωνσταντίνου, (υψόμετρο 1000 μέτρα)
Παρεκκλήσι του Αγ. Αθανασίου (υψόμετρο 770 μέτρα)
κάτω από τους πρόποδες του Ερυμάνθου.

