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Προς 

Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος, Περιφερειάρχη κ. Απόστολο Κατσιφάρα. 

Κοιν.: α) Περιφερειακό Συμβούλιο, κ. Πρόεδρο 

             β) Αντιπεριφερειάρχη κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλο 

            γ) Δήμου Ερυμάνθου, κ. Δήμαρχο, & Παρατάξεις. 

           δ) Πρόεδρο τοπικής κοινότητας Δροσιάς. 

 

Θέμα: 1) Συντήρηση επαρχιακού δρόμου, από Βασιλικό-Κούμπερη, Δήμου 

Ερυμάνθου 

            2) Επισκευή Μαντρότοιχου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς. 

 3) Ανάδειξη Φαραγγιού και κατασκευή Λιμνοδεξαμενής στην κοινότητα 

               του Κουμπερίου,        

                                     

κ. Περιφερειάρχα, 

Γνωρίζετε ότι κατά τακτά χρονικά διαστήματα απαιτούνται συντηρήσεις επαρχιακών 

Δρόμων και όποιων άλλων υποδομών που υπάρχουν και συνηγορούν στην ομαλή 

διαβίωση των κατοίκων εκείνων των απομακρυσμένων χωριών. 

Δεν απαιτούμε να απασχοληθείτε μόνο για το χωριό μας, όμως λόγω του ότι στο 

παρελθόν υπήρξε επικοινωνία, βάσει  των κατατεθειμένων εδώ και ένα χρόνο των 

ανωτέρω αιτημάτων μας, ευελπιστούμε πως έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για την 

επισκευή τους. 

Ειδικά σε ότι αφορά τον επαρχιακό δρόμο που συνδέει τον οικισμό του Κούμπερη με 

το Βασιλικό, (διασταύρωση με τον δρόμο που πηγαίνει στο Καλέντζι) επιβάλλεται να 

προχωρήσετε σε επισκευή - συντήρηση, διότι λόγω των πολλαπλών κατολισθήσεων, 

θα έλθει η στιγμή που θα κλείσει εντελώς.  

Στον δε οικισμό  της Δροσιάς μέρος του μαντρότοιχου του παλαιού και ιστορικού 

Δημοτικού Σχολείου έχει  καταρρεύσει. Εδώ έχουμε τρία σοβαρά προβλήματα να 

αντιμετωπίσουμε σε περίπτωση ολικής κατάρρευσης: 

Α) Να έχουμε ένα  σοβαρό τραυματισμό συνδημότη μας, στο κεντρικό δρόμο 

που βρίσκεται κάτω από αυτόν και περνά το μισό χωριό. 

Β) Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας, κατοίκων, οχημάτων του χωριού, 

Γ) Κατάρρευση του ιστορικού Δημοτικού Σχολείου. 

http://www.drosiatritaias.gr/


Σας ενημερώνουμε πως κατά την επίσκεψή σας στο χωριό μας το περασμένο 

Καλοκαίρι (17 Αυγούστου 2018), στην συνάντηση που είχατε με μέλος της 

Εθελοντικής Ομάδας και κατοίκων του χωριού, μας υποσχεθήκατε πως οι εργασίες 

των ανωτέρω δύο αιτημάτων θα ξεκινήσουν σύντομα μέσω της εξασφαλισμένης από 

το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης πίστωσης των 2.299.000 ευρώ. 

 Συνημμένως Φωτογραφία της κοινής συνάντησης μας στο χωριό και έγγραφο του 

Δήμου Ερυμάνθου για τις ανωτέρω εργασίες. 

Πέρα των ανωτέρω δύο αιτημάτων, εδώ και πολλά χρόνια συζητάμε για την 

κατασκευή μιας Λιμνοδεξαμενής στο ποτάμι που κατεβαίνει από τον Ερύμανθο στην 

κοινότητα Κούμπερι για την άρδευση των μεγάλων παρακείμενων αγροτικών 

εκτάσεων και ανάδειξη του γραφικού Φαραγγιού στην ίδια θέση. 

Είμαστε της άποψης πως μπορείτε να εκτιμήσετε τί σημαίνει η ανάδειξη του 

γραφικού Φαραγγιού, για οικολογικούς περιπάτους στην πλαγιά του Ερυμάνθου. 

κ. Περιφερειάρχα, 

Γνωρίζουμε πως οι όποιες υποδομές που έχουμε ανάγκη απαιτούνται χρήματα, τα 

οποία στερούμαστε σαν Χώρα, λόγω της κρίσης, λόγω της κακής διακυβέρνησης των 

περασμένων χρόνων και όχι μόνο. 

Γνωρίζουμε πως σαν Περιφέρεια, διαχειρίζεστε αρκετά Ευρωπαϊκά Κονδύλια, τα 

οποία τα διοχετεύεται σε αναπτυξιακά έργα, σε έργα υποδομής, κ.τ.λ.  

Μας ικανοποίησε το γεγονός πως προκηρύχτηκε διαγωνισμός για την ανάδειξη της 

νέοδημιουργηθήσας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα λίμνης Πείρου-Παραπείρoυ. 

Οι υποδομές όμως που απαιτούνται και σε άλλες κοινότητες θα δώσουν ζωή, 

δουλειά, ανάπτυξη και σε περιοχές που αυτή την στιγμή είναι ξεχασμένες, 

εγκαταλελειμμένες όπως η ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς, Σταυροδρομιού Τριταίας 

κ.τ.λ.  

κ. Περιφερειάρχα, 

Μετά τις ανωτέρω επισημάνσεις μας, προτάσεις μας,  

Ζητάμε,  

όπως άμεσα πραγματοποιήστε την συντήρηση του επαρχιακού δρόμου Κούμπερι-

Βασιλικό, 

Την άμεση επισκευή του ετοιμόρροπου μαντρότοιχου του Δημοτικού Σχολείου 

ΚΑΙ προγραμματίσετε τις νέες υποδομές που έχει ανάγκη η ευρύτερη περιοχή μας, 

δηλ. την κατασκευή της Λιμνοδεξαμενής κοντά στην κοινότητα Κούμπερι και ανάδειξη 

του γραφικού Φαραγγιού στην ίδια περιοχή. 

 

Εν αναμονή της αποδοχής των αιτημάτων μας. 

 

Διατελούμε, 

Τα Μέλη της «Εθελοντικής Ομάδας Φίλων Δροσιάς» Τριταίας Πατρών. 

Δημήτριος Δημητρόπουλος, Βασίλειος Δημητρόπουλος 

Δήμητρα Μυλωνά, Λεωνίδας Μασσαράς 

Γεωργία Νικολοπούλου, Αγγελική Μπετχαβά 

  



 

Επίσκεψη Περιφερειάρχη κ. Απόστολου Κατσιφάρα 
  στο χωριό «Δροσιά Τριταίας» Πατρών (17 Αυγούστου 2018) 

 

 
 
 

     Κατά την επίσκεψη του κ. Περιφερειάρχη στο χωριό «Δροσιά Τριταίας» στις 17 
Αυγούστου 2018, έγινε συνάντηση με  μέλος της «Εθελοντικής Ομάδας Φίλων Δροσιάς» και 
κατοίκων του χωριού, τα οποία εξέθεσαν μερικά από τα προβλήματα που υπάρχουν στην 
κοινότητά τους. Ο Περιφερειάρχης κ. Απόστολος Κατσιφάρας, επαίνεσε τις Δράσεις και το 
έργο που έχει πραγματοποιήσει η «Εθελοντική Ομάδα» στον ένα χρόνο λειτουργίας της και 
προέτρεψε τους κατοίκους να συνδράμουν στο έργο της. 
 
Αναλυτικά θέσαμε, συζητήσαμε: 
 

• Το θέμα της επισκευής της μάνδρας του Δημοτικού Σχολείου και της συντήρησης 
του δρόμου από τον οικισμό Κούμπερι προς Βασιλικό. Μας ανέφερε πως αυτά 
έχουν ήδη δρομολογηθεί και μας έχουν ενημερώσει με αποστολή σχετικού 
Εγγράφου του Δήμου Ερυμάνθου   προς την Εθελοντική Ομάδα. 

 
• Για την ανάδειξη του γραφικού και μοναδικού στο μορφή που παρουσιάζει του 

φαραγγιού στον οικισμό του Κουμπερίου, υπάρχει σχετική μελέτη και μαζί με το 
Δήμο Ερυμάνθου να κάνουμε έγγραφο προς Περιφέρεια να ενταχθεί σε κάποιο 
πρόγραμμα. 

 
• Για το δρόμο από το χωριό μας (Δροσιά) προς το χωριό Κρυόβρυση, δηλ. που θα 

διασχίζει την κορυφογραμμή, μας είπε πως για το κομμάτι του δρόμου από 
Κρυόβρυση (Δερβινή) έως Αγ. Κωνταντίνο έχει δρομολογηθεί από τον Δήμο Ηλείας. 
Για δε το υπόλοιπο κομμάτι του δρόμου από τον  Αγ. Κωνσταντίνο προς την  Δροσιά 
θα δρομολογηθεί για την κατασκευή του, από τον Νομό Αχαΐας. 

 
Πέραν δε των άλλων θεμάτων που συζητήσαμε, ο κ. Περιφερειάρχης επισήμανε στους 

παραβρισκόμενους κατοίκους του χωριού, πως το μέλλον της επιβίωσης των αγροτικών 
υποδομών είναι τα Ενεργειακά Χωριά.  
 
 


