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Προς

Δημοτικό Συμβούλιο Δ  ήμου Ερυμάνθου: κ. Πρόεδρο, κ. Δήμαρχο και Παρατάξεις  

κοιν.: 1) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, κ. Περιφερειάρχη

            2) Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας «Δροσιάς»

Θέμα: 1)    Ένταξη για τη Χρηματοδότηση Μελετών Έργων στο Χωριό μας, μέσα από το 
πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

2) Ένταξη των κατωτέρω Προτάσεων στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ. Εκπρόσωποι Παρατάξεων,

Η υλοποίηση έργων για την ανάπλαση των ορεινών χωριών είναι ένα ζωτικό θέμα την
σημερινή εποχή μετά την όλο και μεγαλύτερη ερήμωση που συμβαίνει τα τελευταία
χρόνια στο σύνολο των παλαιών οικισμών.

Η ανάπλαση δε θα επιφέρει αφενός την αλλαγή κλίματος για τους λιγοστούς κατοίκους
(και  ίσως επιστροφή άλλων για μόνιμη παραμονή)  που παρά τις αντίξoες 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»  -  μπορούμε  να
συνεργαστούμε 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
Σχολείου 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. 
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Αναλυτικά μέσα από το πρόγραμμα Χρηματοδότησης μελετών για ωρίμανση Έργων του
Ταμείου Παρακαταθηκών και  Δανείων που πρόκειται  να καταθέσετε προσεχώς,  σας
καταθέτουμε τις κάτωθι Προτάσεις που  ζητάμε όπως και να τις εντάξετε:

• Ολική  Ανάπλαση  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.  Η  ανάπλαση
σημαίνει  για  μας,  τη  μετατροπή  του  Σχολείου  σε  Πολιτιστικό  Κέντρο,
κατασκευή Λαογραφικού Μουσείο, (για το οποίο υπάρχουν τα εκθέματα).

• Την  ανάδειξη  των  παλαιών  και  μεγάλο  σε  αριθμό  Παρεκκλησιών  που
περικλείουν το χωριό μας.

• Την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου που υπάρχει στο παρεκκλήσι  Αγ.
Αθανάσιος.  Ήδη  με  δικά  μας  έξοδα  εγκαθιστούμε  Ηλεκτρικό  ρεύμα,
προχωρούμε  εν  μέρει  στη  διαμόρφωση  του  περιβάλλοντος  χώρου  για
εγκατάσταση «Παιδικής χαράς» και για προγραμματισμό Εκδηλώσεων.

• Την  κατασκευή  μονοπατιών  προς  το  βουνό,  για  ανάβαση,  πεζοπορία,
προγραμματισμό εκδρομών για τους κατοίκους, επισκέπτες του χωριού μας.
Αναλυτικά: Μονοπάτι προς Πλατιά Πέτρα, Φυτίλι, και προς Αγ. Κωνσταντίνο.
Συντήρηση του Δρόμου προς Αγ. Κωνσταντίνο.

• Την  ανακατασκευή,  ανάδειξη  των  παλιών  μονοπατιών  που  υπήρχαν  πριν
τριάντα (30) χρόνια μέσα στο χωριό μας, όπου μέσα από αυτά το διασχίζαμε
σε όλα τα μήκη και πλάτη του. 

• Τη σύνδεση του παρεκκλησίου Αγ. Αθανασίου με το γραφικό παρεκκλήσι Αγ.
Μαρίνα, με Δημοτικό δρόμο. (Προϋπήρχε παλαιά ένας δρόμος).

• Κατασκευή πάρκινγκ. (‘Όπως γνωρίζετε όλα τα χωριά έχουν πρόβλημα με το
πάρκινγκ.  Εμείς  έχουμε  οριοθετήσει  ένα  πρώτο  χώρο  και  εν  συνεχεία  θα
διαμορφώσουμε και μερικούς άλλους που έχουμε ήδη επισημάνει).

• Internet στο χωριό. Επιβάλλεται ο Δήμος να εγκαταστήσει την υποδομή για
την παροχή Internet στο χωριό, και ειδικά για τις ανάγκες του μελλοντικού
Κοινοτικού Ιατρείου που όλοι συνεργαζόμαστε να υλοποιηθεί.  

• Έσοδα 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 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.

• Ευρωπαϊκά  Προγράμματα  για  την  ανάπτυξη  της  Βιοκτηνοτροφίας.  Για  να
παραμείνουν, να γυρίσουν νέοι στο χωριό και να ασχοληθούν με την γεωργία
- κτηνοτροφία, απαιτείται μέσα από Ευρωπαϊκά Προγράμματα να αναπτυχτεί
η  Βιοκτηνοτροφία  με  σημαντικά  οικονομικά  οφέλη  για  τους  εκεί



παραμένοντας κατοίκους.

 κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ. Εκπρόσωποι Παρατάξεων, 

Λόγω του ότι η ερήμωση τω ορεινών χωριών είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας
απασχολήσει σοβαρά,

Λόγω του ότι η Ανάπλαση, η Ανάδειξη των φυσικών πλεονεκτημάτων ενός γραφικού
χωριού, είναι θέμα που θα πρέπει να απασχολεί σταθερά στο χρόνο το Δήμο μας,

Λόγω του ότι η διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, της Λαϊκής μας Παράδοσης
είναι θέμα που επιβάλλεται όλοι να συνεργαστούμε,

Η  Εθελοντική  Ομάδα  Φίλων  «Δροσιάς»  που  πρόσφατα  δημιουργήθηκε  για  την
προώθηση  των  ανωτέρω  Προτάσεων,  (Ανάπλαση  του  χωριού  μας),  προτίθεται  να
δραστηριοποιηθεί αρκετά και συντεταγμένα μέσα στο χρόνου, 

Σας  Ζητά τη  συνδρομή  σας  σε  αυτή  τη  δύσκολη  πορεία  που  ξεκινάμε,  λόγω  του
πρωταρχικού ρόλου – θεσμού που υπηρετείτε, για την ένταξη των ανωτέρω προτάσεων
μας σε προγράμματα για την υλοποίησή τους

Εν αναμονή της αποδοχής των Αιτημάτων 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)

Συνημμένα: Φωτογραφίες από το χωριό μας για τις Προτάσεις.



Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς



Προαύλιος Χώρος Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς



Μάντρα Παλαιού Δημοτικού Σχολείου υπό Κατάρρευση

Πανοραμική Άποψη της «Δροσιάς»


