
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)

Εθελοντική ομάδα Δροσιάς.

1  η   Συνάντηση: 06 Αυγούστου 2017 στο χωριό.

Εισήγηση για το Πρόγραμμα Δράσης.

Η Εθελοντική Ομάδα έχει βάλει κάποιους στόχους σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη νέων
υποδομών στο χωριό καθώς και τη βελτίωση των υπαρχόντων.

Προκειμένου να γίνουν τα ανωτέρω πραγματικότητα χρειάζεται όραμα, δράση, στόχοι.
Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν άμεσα, χρειάζονται το χρόνο τους.

Θα  προσπαθήσουμε  να  συνεργαζόμαστε  με  τον  εκάστοτε  Δήμαρχο  για  να
υλοποιήσουμε  αυτά που έχει ανάγκη το χωριό.

Θα παρακολουθούμε τις δράσεις του Δήμου σε άλλα χωριά, όπου θα απαιτούμε τα
ελάχιστα και στο δικό μας χωριό. 

Προτάσεις

• Πρώτος  σκοπός  είναι  η  συνέχιση  του  έργου  που  άρχισε  η  κυρία  Μυλωνά
Δήμητρα  του  Χρήστου  στον  Άγιο  Αθανάσιο  εάν  ο  Δήμος  δεν  το  εντάξει  σε
πρόγραμμα ΕΣΠΑ . Ως πρώτη προτεραιότητα είναι η ηλεκτροδότηση του ιερού
ναού  Αγίου  Αθανασίου  διότι  η  εκκλησία  δεν  αναλαμβάνει  το  κόστος.  Θα
ζητήσουμε  τη  συνδρομή  του  Δήμου.  Η  προθεσμία  λήγει  13-08-2017.  Στο
πρόγραμμα  αξιοποίησης  του  προαύλιου  χώρου  προβλέπεται  να  γίνει  χώρος
Πολιτιστικών  Εκδηλώσεων  ,  παιδικής  Χαράς,  καλαθοσφαίρισης  ,
πετοσφαίρισης  .Για  όλα  τα  παραπάνω  θα  τηρούνται  οι  προδιαγραφές  σε
συνεργασία με το Δήμο.

• Σύνδεση με Δρόμο του Αγ. Αθανασίου με την Αγ. Μαρίνα.

• Διανοίξεις των παλαιών Μονοπατιών του χωριού – Συντήρηση των υπαρχόντων
Δρόμων.  (Καθαρισμό  από  χόρτα  δύο  τουλάχιστον  φορές  τον  χρόνο  σε
συνεργασία με τον Δήμο.)

• Ανάπλαση – Διαμόρφωση σε Πολιτιστικό Κέντρο του Δημοτικού σχολείου.

• Οργάνωση στο μέλλον Πολιτιστικών εκδηλώσεων το Καλοκαίρι στο χωριό .



• Διάνοιξη  Περιπατητών  Μονοπατιών  προς  το  Βουνό.  (σε  πρώτη  φάση   προς
Πλατιά Πέτρα,  Φυτίλι,  Αγ. Κων/νο).

• Διαρκής συντήρηση του Δρόμου προς τον Αγ. Κων/νο.

Έσοδα για τις Δράσεις.

• Αρχικό  Ταμείο  της  Εθελοντικής  Ομάδας:  Δωρεά  από  τους  κ.  Βασίλη  και
Δημήτρη Δημητρόπουλο, 250,00 + 250,00.= 500,00 ευρώ

• Δωρεά από τον κ. Λεωνίδα Μασσαρά 250,00 ευρώ 

• Δωρεά από την κ. Μυλωνά Δήμητρα 45 ευρώ.

• Δωρεά από την Κ. Μυλωνά Ελένη 50 ευρώ .

• Δωρεές  40  ευρώ  από  Ηλία  Παπαγιαννόπουλο  και  50  ευρώ  από  Γωγώ
Κουραχάνη. 

• Λαχειοφόρος  στις  15  Αυγούστου  .Προσφορά  μια  γίδα  από  τον  κ.  Ηλία
Παπαγιαννόπουλο,  ένα  σετ  αντηλιακών  από  Δημ.Δημητρόπουλο  και  μια
τούρτα από Γεωργ.Δημητρόπουλο του Ανδρέα.

•  Προσφορά  σε  χρήμα  οπό  όλους  τους  Συγχωριανούς  για  όποιο  ποσό
επιθυμούν.

• Μεγάλοι Χορηγοί – Δωρητές προς το χωριό: 

Θα ετοιμαστεί μια επιστολή για το πρόγραμμα Αξιοποίησης του χωριού με
συνημμένες  τις  σχετικές  φωτογραφίες  και  παραλήπτες  όλους  τους
Δροσιώτες  που  έχουν  φύγει  από  το  χωριό  και  κατοικούν  εντός  –  εκτός
Ελλάδος.

Για να σταλεί η επιστολή έχουμε ανάγκη τις Διευθύνσεις των Συγγενών σας
ή όποιους άλλους γνωρίζετε.

Έχουμε προσφορά για λαχειοφόρο από τον κ. Δημήτρη Δελδήμο. Επίσης από τον κ.
Αγγελόπουλο Τάκη για τις 2-5-2018.

Ο κ. Ηλίας Ραβάνης και ο κ. Καραβότας Κώστας προσφέρουν την εργασία για την
ηλεκτροδότηση του ναού.

Ο  κ.  Κώστας  Γιαννακόπουλος  προσφέρει  την  εργασία  για  την  υδραυλική
εγκατάσταση .

Ο  κ.  Τόγιας  Γεώργιος  προσφέρει  την  εργασία  για  την  τσιμεντένια  κολώνα
ηλεκτροδότησης.

Η ομάδα θα τηρεί βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων. Επίσης θα τηρείται βιβλίο
εσόδων-εξόδων.  Στα  ανωτέρω  βιβλία  θα  έχει  πρόσβαση  κάθε  μέλος  της
εθελοντικής ομάδας.



Για κάθε δωρητή για συγκεκριμένο έργο θα αναρτάται πινακίδα με το όνομά του. 

Προτάσεις που έγιναν από τους Συγχωριανούς μας

  Τους παρευρισκόμενους στη Συνέλευση του χωριού.

• Η  Εθελοντική  Ομάδα  να  ονομαστεί  «Ομάδα  Φίλων  Δροσιωτών» ή  άλλο
όνομα που θα βρούμε.

• Καθαρισμό από τον Δήμο των Δεξαμενών ύδρευσης του χωριού.

• Να έρχεται μία τουλάχιστον φορά τον μήνα Αγροτικός Ιατρός στο χωριό για
εξέταση και να γράφει Συνταγές  φαρμάκων. 

• Διάνοιξη  των  παλαιών  Μονοπατιών  του  χωριού.  Να  υπάρξει  καλή
επικοινωνία-πρόσβαση  του πάνω μέρος με το κάτω μέρος του χωριού (κάτω
ρούγα).

• Να μην υπάρχουν παράνομες χωματερές.

• Αποφυγή απορροής των βόθρων στα παλιά ρυάκια.

• Ανάδειξη του παλαιού Νερόμυλου.

• Προτάθηκε εισφορά όλων στα 20,00 ευρώ τον χρόνο.

• Διατήρηση και Λειτουργία των Καφενείων του χωριού. Να μελετηθεί τρόπος
ενίσχυσής τους.

• Καθαρισμό των οικοπέδων από τα χόρτα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.
(πρόληψη πυρκαγιών).

• Εξέταση δυνατότητας πάρκινγκ. Να μην κωλύεται η διέλευση Ασθενοφόρων,
Πυροσβεστικών  Οχημάτων  σε  μέρες  που  στο  χωριό  υπάρχει  κάποια
εκδήλωση, Κηδεία,  Μνημόσυνο. κ.τ.λ.

• Προτάσεις από πρώην Μέλος του Συλλόγου του χωριού για μια ενιαία δράση. Ο
παλιός Σύλλογος έχει ΑΦΜ, λογαριασμό τραπέζης. 

•  Εξέταση  ανάδειξή   των  παλαιών  μικρών  Εκκλησιών  μέσα  από  πρόγραμμα
Εκκλησιαστικού Τουρισμού.

• Σχολείο: εξέταση από πλευράς αρχαιολογίας τι μπορεί να γίνει για την  αξιοποίηση
και ανάδειξή του. Αν είναι δυνατόν να αναδειχθεί εφόσον έχει μπει στα διατηρητέα
μνημεία.

• Η Δροσιά ως   Γενέτειρα των Γιαννιάδων και σύνδεση της επετείου με αθλητικές
εκδηλώσεις.(Τρέξιμο, σκοποβολή, ορειβασία).

• Να ενεργοποιηθεί ο Δήμος Ερυμάνθου για έργα στο χωριό.



• 02 Μαΐου: Γιορτή στον Αγ. Αθανάσιο.

• Να  μην  ζητάμε  από  την  εθελοντική  ομάδα  έργα  τα  οποία  μπορεί  να
πραγματοποιήσει ο δήμος.


