ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΣΤΑΜΝΑΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΞΙΖΕΙ

ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑΜΝΑΣ
1. Γαντζούδης Χρήστος του Βασιλείου (Αγρότης)

2. Κοπανέλης Ανδρέας του Ιωάννου (Ασφαλιστής)
3. Κουσαρίδας Παναγιώτης του Βασιλείου (Οδηγός Ταξί)
4. Μπούρου Δήμητρα του Κωνσταντίνου (Μαθηματικός)
5. Μπούρος Δημήτριος του Αλκιβιάδη (Αγροτοκτηνοτρόφος)
6. Πανολία Σπυριδούλα του Ιωάννη (Αγρότισσα)
7. Σκεύη Ευτυχία του Δημητρίου (Φιλόλογος)
8. Σταμούλης Αθανάσιος του Χρήστου (Αγρότης)
Σας χρειαζόμαστε και την επόμενη μέρα, για να
διεκδικήσουμε όλοι μαζί, αυτά που μας ανήκουν, για
ένα καλύτερο ΑΥΡΙΟ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Εδώ ψηφίζεις για το χωριό σου

Εδώ ψηφίζεις για Δημοτικό Συμβούλιο

Στόχος μας από την επόμενη μέρα είναι να ασχοληθούμε με:
1. Αναβάθμιση όλων των αγροτικών δρόμων που είναι σε κακό χάλι, λόγω
μορφολογίας του εδάφους, με μόνιμα τεχνικά έργα.
2. Το αρδευτικό που είναι μια ξεχασμένη υπόθεση, είμαστε το μοναδικό χωριό σε όλη
τη χώρα που περιβάλλεται από ένα μεγάλο ποτάμι και μια διώρυγα άρδευσης και
δεν ποτίζεται.
3. Ύδρευση, μια προβληματική γεώτρηση, ένα κακοφτιαγμένο δίκτυο μεταφοράς,
μια δεξαμενή διανομής σε πλήρη κατάρρευση, ένα εσωτερικό δίκτυο διανομής
κατασκευασμένο από το 1952 με επεκτάσεις κατά καιρούς από σωλήνες αμιάντου
4. Η σύγχρονη ντροπή μας που είναι το ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ και το οποίο είναι
χαρακτηρισμένο Κενοτάφιο
5. Προστασία του περιβάλλοντος:
α) Καθαριότητα χωριού, να βάλλουμε ένα τέλος στην αλόγιστη ρύπανση και να
σταματήσουμε να πετάμε τα σκουπίδια μας όπου τύχει
β) Πρόγραμμα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας με ολοκληρωμένη μελέτη από
την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
γ) Αναβάθμιση της παραλίας του χωριού μας, με στόχο να ορισθεί αιγιαλίτιδα
ζώνη και επέκταση του σχεδίου πόλεως κατά μήκος της παραλίας
δ) Αναβάθμιση του νέου οικισμού για να είναι εύκολη η ζωή των κατοίκων του,
παιδική χαρά, γέφυρες επικοινωνίας πάνω από τον αρδευτικό αύλακα
ε) Αποκατάσταση της άσχημης εικόνας και επέκταση των αλσυλλίων του χωριού,
καθώς και των δύο εισόδων του στη θέση «Μπελούσι» και στη θέση
«εικοσιπέντε», με τοποθέτηση πινακίδων, πάγκων και στεγάστρων με
πληροφορίες για την περιοχή
6. Αποκατάσταση της οδικής πρόσβασης στα εξωκλήσια του χωριού (Αγι-Αγάθη,
Άγιος Παντελεήμονας, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Αθανάσιος)
7. Προστασία και ανάδειξη των σπουδαίων μνημείων του χωριού μας (βυζαντινοί
ναοί, υδραγωγείο, εξωκκλήσια, κ.λπ.).
8. Αποκατάσταση της θέσης του χωριού μας στους χάρτες του νέου οδικού άξονα
όπου δεν φαίνεται πουθενά, ενώ και οι δύο κόμβοι και τα διόδια βρίσκονται εντός
των ορίων του χωριού μας
9. Αναβάθμιση - συντήρηση του εσωτερικού οδικού του χωριού μας και της
πλατείας
10. Προσπάθεια ανάδειξης της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του χωριού, με τα
παλιά δίπατα σπίτια με την καμάρα και την αναβάθμιση όλων των σοκακιών που
ενώνουν τους δύο παράλληλους δρόμους του κυρίως χωριού.

ΑΓΑΠΗΤΕ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΕ
Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την ζωή στο χωριό μας,
τα προβλήματα όμως είναι πολλά και απαιτείται αγώνας
για να αντιμετωπισθούν και να επιλυθούν.
Οι δίκαιες διεκδικήσεις μας δεν θα είναι πάντα εύκολη
υπόθεση για αυτό το λόγο θα απαιτηθεί η ενεργός
συμπαράσταση από όλους μας και όχι η στείρα κριτική.
Χωρίς τις προκαταλήψεις των παρελθόντων ετών πρέπει
όλοι να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, μακριά από
προστάτες, αφού τόσα χρόνια είδαμε τα αποτελέσματα
(των ενεργειών τους).
Σε συνεργασία με τον Δήμο και την Περιφέρεια θα
προσπαθήσουμε να προγραμματίσουμε και να
υλοποιήσουμε το πρόγραμμα για την αναβάθμιση του
χωριού μας.
Όσοι από εσάς είστε έτοιμοι να προσφέρετε, με
μοναδικό γνώμονα την αγάπη στο χωριό και χωρίς να
περιμένετε κάτι για τον εαυτό σας,
στηρίξτε με την ψήφο σας τον συνδυασμό μας.

