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Προς
•

6η ΥΠΕ Πελοποννήσου, Διοικητή κ. Παναγιώτη Νικολόπουλο.

•

Δήμο Ερυμάνθου, κ. Δήμαρχο και Παρατάξεις του Δήμου

•

Κέντρο Υγείας Ερυμάνθειας, Διευθυντή κ. Παναγιώτη Κόλλια.

κοιν.: Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας «Δροσιάς»
Θέμα: Αποστολή Ιατρού ανά τακτά χρονικά διαστήματα
στο χωριό «Δροσιά Τριταίας Πατρών».
κ. Διοικητά,
Όπως γνωρίζετε το προσδόκιμο ζωής κατοίκων σε μια περιοχή προσδιορίζεται και από
τις όποιες Προληπτικές Ιατρικές Υποδομές υπάρχουν σ΄ αυτή.
Η συμβατή και άνετη παραμονή, η ποιότητα ζωής των κατοίκων σ΄ ένα αγροτικό χωριό
προσδιορίζεται και από τις όποιες άλλες υποδομές έχει εξασφαλίσει, κατασκευάσει ,
προσφέρει η Πολιτεία, όταν η εγκατάλειψη των χωριών τη σημερινή εποχή είναι μια
μεγάλη μάστιγα για την χώρα μας.
Στο χωριό μας, (που ως εθελοντική Ομάδα οργανωθήκαμε πριν λίγο καιρό για την
επίλυση των όποιων προβλημάτων παραμονής, επιβίωσης έχουν οι εκεί μόνιμοι
κάτοικοι), ως πρώτο αίτημα μάς έθεσαν την απουσία εδώ και πολλά χρόνια επίσκεψης
σε εβδομαδιαία, ή σε μηνιαία βάση Ιατρού για τις θεραπευτικές, προληπτικές ανάγκες
υγείας που έχουν, όταν η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας είναι το ζητούμενο σε μια
ευνομούμενη Πολιτεία.
Η επίσκεψη Ιατρού σε ένα προκαθορισμένο χρόνο σημαίνει να προσθέτεις χρόνια ζωής
σε αυτούς τους κατοίκους που επιμένουν να παραμένουν σε αυτούς τους οικισμούς, να
μεταδίδουν, να διατηρούν με τον τρόπο ζωής τους την εθνική μας παράδοση.
Μα ενημέρωσαν δε πως στο παρελθόν έγινε επανειλημμένως προκήρυξη της θέσης
Ιατρού για τον Οικισμό του Σταυροδρομίου Τριταίας, (διότι από αυτή τη θέση θα
προγραμματιστεί η επίσκεψη Ιατρού σε τακτά χρονικά διαστήματα και στο χωριό μας),

όμως οι Ιατροί που πήραν τη θέση ουδέποτε εμφανίστηκαν.
Σας ενημερώνουμε πως μιλάμε για ένα Ιστορικό χωριό, για ένα χωριό που στο
παρελθόν είχε την πρωτοκαθεδρία στην ευρύτερη περιοχή της Τριταίας, όταν σ΄ αυτό
ήταν εγκαταστημένη η Αστυνομία της περιοχή, το Κοινοτικό Γραφείο, το Κοινοτικό
Ιατρείο, και παραμένουνε τώρα γύρω στους εκατό (100) ως μόνιμοι κάτοικοι, τη δε
καλοκαιρινή περίοδο ίσως και να τριπλασιάζεται ο αριθμός, διότι έρχονται για να
μείνουν πρώην κάτοικοι για μερικές βδομάδες ή και μήνες.
κ. Διοικητά,
Μετά τα ανωτέρω, είμαστε της άποψης πως επιβάλλεται, γι' αυτό και σας
Ζητάμε όπως άμεσα προκηρύξετε εκ νέου τη θέση Ιατρού για το Σταυροδρόμι
Τριταίας Πατρών, ο οποίος Ιατρός θα προγραμματίσει και τις ημέρες που θα
επισκέπτεται σε μόνιμη βάση και το χωριό μας, δηλ. τη Δροσιά Τριταίας Πατρών.
Εν αναμονή της αποδοχής του δίκαιου και πραγματικού Αιτήματος μας ,
Διατελούμε
Τα Μέλη της Ομάδα Φίλων για την «Δροσιά Τριταίας Πατρών»
Δημήτριος Δημητρόπουλος (Φαρμακοποιός)
Βασίλειος Δημητρόπουλος (Εκπαιδευτικός)
Δήμητρα Μυλωνά (Υπάλ. Υπουργ.Εθν.Άμυνας)
Λεωνίδας Μασσαράς (Μηχανικός)
Γεωργία Νικολοπούλου (Εκπαιδευτικός)
Αγγελική Μπετχαβά (Εκπαιδευτικός)

