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Προς  

1) Πολιτική Προστασία, κ. Υπουργό  

2) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, κ. Περιφερειάρχη,  

Κοιν. Αντιπεριφεριάρχες:  κ. Χαρ. Μπονάνο και  κ. Παν. Σακελλαρόπουλο 

3) Δήμο Ερυμάνθου, κ. Δήμαρχο. 

Κοιν.: κ. Πρόεδρο τοπικής κοινότητας. 

4) Πυροσβεστικό Σώμα Πάτρας κ. Διοικητή 

 

Θέμα: Προληπτικά Μέτρα, πρόληψης Πυρκαγιάς στην Δροσιά Τριταίας 

 

Αγαπητοί Κύριοι, 

Δεν θα μπορούσαμε να μην αγωνιζόμαστε, να συμπαριστάμεθα  στους πληγέντες 

συμπολίτες μας ανά την χώρα, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που όλοι βιώσαμε, 

βιώνουμε αυτή την περίοδο. 

Δεν αμελούμε το σημαντικό έργο πυρόσβεσης που εκτελεί η Πολιτεία, σώζοντας 

ανθρώπινες ζωές, επιχειρήσεις, κ.τ.λ. προγραμματίζοντας ταυτοχρόνως το αύριο, 

που θα πρέπει να είναι λιγότερο ανώδυνο για όλους μας. 

Μετά δε και την καταστροφική πυρκαγιά  στο χωριό μας (Δροσιά Τριταίας) που 

κατέκαψε κυρίως δασικό πλούτο, Ζωικό βασίλειο, καρποφόρα δέντρα, ανησυχούμε 

και εμείς για το αύριο, όταν η ιστορία επαναλαμβάνεται σταθερά ανά 20-χρόνια, όπου 

η ίδια έκταση είχε  πάλι καεί. 

Την Κυριακή (07 του μηνός Αυγούστου),  ο Σύλλογός μας περπάτησε μέσα από τα 

καμένα, εκτιμώντας το μέγεθος της καταστροφής, προβληματιζόμενοι για το τι 

προληπτικά μέτρα  θα μπορούσαν να παρθούν, να προγραμματιστούν τώρα για το 

μέλλον. 

http://www.drosiatritaias.gr/


Μετά δε και μια συνεδρίαση του Δ. Σ. του Συλλόγου μας, σας προτείνουμε τα εξής ως 

προληπτικά μέτρα για μελλοντική πρόληψη πυρκαγιάς: 

1) Γενική Συντήρηση των υπαρχόντων Αγροτικών δρόμων, διάνοιξη (όπου χρειάζεται) 

νέων δρόμων, ειδικά κοντά σε αγροτικές επιχειρήσεις, κατοικίες. 

 2) Επιτακτική ανάγκη να κατασκευαστεί, να γίνει διαπλάτυνση, να ασφαλτοστρωθεί ο 

υπάρχων αγροτικός δρόμος που ξεκινά από το χωριό μας και μετά την 1η 

κορυφογραμμή, φθάνει μέχρι τα Καλύβια, (στην διασταύρωση με την παράκαμψη της 

περιφερειακής οδού 111), Κρυόβρυση. 

Σας ενημερώνουμε πως σε περίπτωση που κάποια πυρκαγιά ανέβει προς την 1η 

κορυφογραμμή, εκκλησάκι Αγ. Κων/νου, με υψόμετρο 1050 όπου υπάρχει μεγάλη 

έκταση με πλούσιο φυσικό πλούτο, έλατα, μόνο πτητικά μέσα μπορούν να φθάσουν 

εκεί για πυρόσβεση, διότι για τα πυροσβεστικά οχήματα η ανάβαση  είναι πολύ 

δύσκολη έως αδύνατη, λόγου μη κατάλληλου δρόμου. 

3) Διάνοιξη του πρώην δρόμου, μονοπάτι που ξεκινά από το εκκλησάκι του Αγ. 

Αθανασίου (θέση πάνω από το χωριό), και φθάνει μέχρι την θέση (Εγγλενιός), 

δίνοντας με αυτή την διάνοιξη νέο δρόμο για το πέρασμα των τροχοφόρων. Σας 

ενημερώνουμε πως γι’ αυτό το κομμάτι του δρόμου, μονοπατιού, η πρώην 

«Εθελοντική Ομάδα», έχει πάρει έγκριση για την διάνοιξη, από το Δασαρχείο. 

(συνημμένο το έγγραφο). 

 4)Υπάρχει ανάγκη να κατασκευαστούν δύο νέοι Κρουνοί Πυρόσβεσης,  για την 

αναπλήρωση νερού για τα πυροσβεστικά στις θέσεις, 

α) Πάνω στην στροφή στη θέση Τρούπες 

β) στην στροφή που βρίσκεται στην θέση (Δέντρα), εκεί που ακριβώς περνά 

το δίκτυο ύδρευσης για την πρώην κοινότητα του Σταυροδρομιού. 

5) Μέριμνα για τα σκουπίδια που κατακλύζουν τις παρυφές του δρόμου που 

ανεβαίνουμε προς το χωριό, επιτακτική ανάγκη να γίνει οριοθέτηση χώρων 

απόρριψης μπαζών, μεγάλων αντικειμένων.  

Ο Σύλλογος μας  μερίμνησε ήδη για την συγκομιδή των σκουπιδιών που υπήρχαν 

στα πλαϊνά  του δρόμου από το χωριό μέχρι την τοποθεσία « Ελιές». 

6) Μέριμνα να καθαριστούν τα  εγκαταλειμμένα οικόπεδα που βρίσκονται μέσα στο 

χωριό, λόγω του ότι η εικόνα που υπάρχει τώρα, μας προβληματίζει αρκετά.  

Ο Σύλλογός μας και ο Πρόεδρος του χωριού μας  έχουν έλθει ήδη σε επαφή με 

αρκετούς ιδιοκτήτες οικοπέδων και προχώρησαν από κοινού στο καθαρισμό μερικών 

εξ αυτών και θα συνεχίσουν την προσπάθεια. 

 

Αγαπητοί Κύριοι, 

Δεν είμαστε παντογνώστες στο τι προληπτικά μέτρα χρειάζονται, για να μην ζήσουμε 
νέες καταστροφικές καταστάσεις στο χωριό μας.   

Το γεγονός ότι χρειάζεται να παρθούν, να δρομολογηθούν κάποια αντιπλημμυρικά 
έργα, (διότι επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα μεγάλου μεγέθους μπορούν να συμβούν 
ανά πάσα στιγμή τους χειμερινούς μήνες), μέριμνα στο να μην γίνουν καταπατήσαν 



στα καμένα, εξυπακούεται πως άμεσα θα δρομολογηθούν από  τις αρμόδιες 
υπηρεσίες. 

Εμείς, Σας καταθέτουμε την ταπεινή μας γνώμη, προτάσεις, αναλογιζόμενοι πως η 

πολιτεία θα ενεργήσει άμεσα και θα προχωρήσει σε εκείνα τα προληπτικά μέτρα που 

επιβάλλεται να γίνουν, να κατασκευαστούν στο χωριό μας.  

 

Με εκτίμηση.  

Ευχαριστούμε για τη προσοχή, συνεργασία σας,  

 

Τα Μέλη του Πολιτιστικού & Περιβαλλοντικού Συλλόγου 

Πρόεδρος: Δημητρόπουλος Βασίλειος 

Αντιπρόεδρος: Μασσαράς Λεωνίδας 

Γραμματέας: Δημητρόπουλος Δημήτριος 

Ταμίας: Αγγελόπουλος Παναγιώτης 

 

Μέλη: Δημητρακόπουλος Αλέξιος 

          Νικολακόπουλος Βασίλειος 

          Δημητρόπουλος Νικόλαος 

 


