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Προς 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 

Αντιπεριφερειάρχη, κ. Φωκίων Ζαΐμη 

 

κοιν.: Δήμο Ερυμάνθου, κ. Δήμαρχο και Δημοτικές Παρατάξεις. 

 β) κ. Πρόεδρο τοπικής κοινότητας Δροσιάς. 

 

Θέμα: Προληπτικά μέτρα για την μη ξήρανση, 

                 του πλάτανου του αγωνιστή «Γιαννιά» στο χωριό μας. 

 

κ. Αντιπεριφερειάρχη, 

Ενώνουμε τους προβληματισμούς μας, με τους δικούς σας, για την επικείμενη 

ξήρανση του ιστορικού πλάτανου, του θρησκευτικού μνημείου, της Παναγίας 

της Πλατανιώτισσας. 

Λόγω του ότι ορισμένοι πλάτανοι ανά την επικράτεια, αποτελούν ιστορικά 

μνημεία, επειδή συνδέονται με ιστορικά γεγονότα,  

Σας ενημερώνουμε πως και εμείς έχουμε το ίδιο πρόβλημα στο χωριό μας 

Δροσιά-ΤριταίαςΠατρών, με τον ιστορικό πλάτανο του αγωνιστή «Γιαννιά» 

που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία και που παρουσιάζει ήδη αρκετά σημεία 

ξήρανσης. 

Ο συγκεκριμένος πλάτανος είναι περίπου 240 ετών, όπου αποτελεί το πλέον 

αναγνωριστικό σημείο για το χωριό μας εδώ και δεκάδες χρόνια. 

http://www.drosiatritaias.gr/


 

Κεντρική Πλατεία του χωριού, Δροσιά Τριταίας,  

 με τον ιστορικό πλάτανο του αγωνιστή «Γιαννιά».  

 

κ. Αντιπεριφερειάρχη, 

Διαβάζοντας το χθεσινό 09-12-20 άρθρο, σχόλιο στην εφημερίδα 

Πελοπόννησο και ειδικά στην σελίδα 09, για τους προβληματισμούς σας, 

Ζητάμε, 

Όπως στην σχετική πρωτοβουλία, που προτίθεστε να κάνετε, για την 

οργάνωση μιας επιστημονικής συνάντησης με την συμμετοχή 

εμπειρογνωμόνων και φορέων για το ανωτέρω θέμα, 



Να συμπεριλάβετε και εμάς, για την διάσωση του ιστορικού δικού μας 

πλάτανου, πλάτανο του αγωνιστή  «Γιαννιά» στο χωριό μας Δροσιά- Τριταίας, 

δηλ. να εξεταστεί σε πιο βαθμό παρέμβασης μπορεί να γίνει. 

 

Δροσιά, πλάτανος του αγωνιστή «Γιαννιά»,  

ετών 240 περίπου. 

 

Εν αναμονή της αποδοχής του Αιτήματος μας, 

Σας ευχόμαστε «Καλές Γιορτές» 

 

Με τιμή,  

Τα Μέλη της «Εθελοντικής Ομάδας Φίλων Δροσιάς» Τριταίας Πατρών 

Δημήτριος Δημητρόπουλος (Φαρμακοποιός) 

Βασίλειος Δημητρόπουλος (Εκπαιδευτικός)  



Λεωνίδας Μασσαράς  (Μηχανικός) 

Γεωργία Νικολοπούλου (Εκπαιδευτικός) 

Αγγελική Μπετχαβά (Εκπαιδευτικός) 

Νικόλαος Δημητρόπουλος (φαρμακοποιός) 

 

 

 

 

 
 

Το χθεσινό άρθρο (09/12), της εφημερίδας Πελοποννήσου,  

 

Πληροφορίεςγια τις Δράσειςτης «Εθελοντικής Ομάδας» στο SITE: 

www.drosiatritaias.gr 

http://www.drosiatritaias.gr/

