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Δελτίο Τύπου
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Την περασμένη Δευτέρα 19 του μηνός Οκτωβρίου η «Εθελοντική Ομάδα
Φίλων Δροσιάς» και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Τσίπιανα Ηλείας,
συναντήθηκαν (μετά από προγραμματισμένη συνάντηση) με τον αντιπερ. κ.
Χαράλαμπο Μπονάνο, για να συνομιλήσουν και να εκθέσουν θέματα που
αφορούν τα χωριά μας.
Η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα και το κεντρικό θέμα ήταν η πρόταση για την
κατασκευή του Επαρχιακού Δρόμου: Δροσιά - 1η κορυφογραμμή
(εκκλησάκι Αγ, Κων/νου) – Τσίπιανα - Κρυόβρυση.

Η κατασκευή του ανωτέρω πολύ αναγκαίου επαρχιακού δρόμου
επιβάλλεται να γίνει διότι:
1) Θα έχουμε ασφαλή οδική πρόσβαση και ανάβαση των συγχωριανών
μας - κτηνοτρόφων που μεταφέρουν τα ζώα τους για την θερινή
περίοδο στην 1η κορυφογραμμή από όλες τις γύρω κοινότητες.
2) Θα έχουμε την ασφαλή οδική μεταφορά των προϊόντων τους στα χωριά
μας και μετέπειτα στα σημεία πώλησης.
3) Θα έχουμε άμεση και σύντομη ενδοεπικοινωνία των πολλών πρώην
κοινοτήτων που βρίσκονται στις δύο πλαγιές της 1ης κορυφογραμμής
που ανήκουν στους όμορους Δήμους, δηλ. του Δήμου Ερυμάνθου και
του Δήμου της Αρχαίας Ολυμπίας.
4) Την έναρξη της ενότητας «Τουρισμός Βουνού, Ορειβασία,
Περπάτημα» από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους της περιοχής,
αξιοποιώντας ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον, ξεκινώντας από
υψόμετρο 1035μ. στην 1η κορυφογραμμή και φτάνοντας μέχρι

υψόμετρο πάνω από τα 1800μ., περπατώντας κάτω από τις
καταπράσινες πλαγιές του ορεινού όγκου της πολύ γνωστής από την
αρχαιότητα οροσειράς του Ερυμάνθου.
5) Είναι ένα αναπτυξιακό και πολύ σημαντικό οδικό έργο που το έχει
ανάγκη η περιοχή για την αξιοποίηση - ανάδειξη των τουριστικών
δυνατοτήτων που έχουν τα χωριά μας, διότι την σημερινή εποχή
επιβάλλεται να κατασκευάζονται έργα αυτού του μεγέθους.
Επίσης ειπώθηκε πως προ ημερών είχε γίνει σχετική συνάντηση στην
Περιφέρεια με το ίδιο θέμα, με παρουσία των Δημάρχων, των
Αντιδημάρχων των όμορων Δήμων και των δύο Αντιπεριφερειαρχών των
Νομών Αχαΐας και Ηλείας κ.τ.λ.
Τα Μέλη της «Εθελοντική Ομάδας» και ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Τσίπιανα Ηλείας τόνισαν την αναγκαιότητα του έργου, την ένταξη από
πλευράς της Περιφέρειας σε Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη πως
ήδη υπάρχει μια προμελέτη που αφορά την κατασκευή.
Η συνάντηση τελείωσε με την από κοινού διαβεβαίωση για την προώθηση
του σχετικού αιτήματός μας.
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Συνημμένο : Φωτογραφία της συνάντησης.

