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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 

 

Την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2012 πραγµατοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική 

Συνέλευση των µελών του συλλόγου µας. Το ∆.Σ. ενηµέρωσε τα µέλη σχετικά µε τις 

µέχρι τώρα ενέργειες και δράσεις του και ακολούθησε διαλογική συζήτηση για τα 

προβλήµατα που απασχολούν τους κατοίκους του χωριού µας.  

Οι κάτοικοι ανέφεραν τις ανησυχίες τους για τα προβλήµατα που 

δυσκολεύουν την καθηµερινότητά τους, σταχυολογώντας τα και ζητώντας οµόφωνα 

την άµεση επίλυσή τους: 

- Η υδροδότηση και η επισκευή του δικτύου ύδρευσης καθώς και η δηµιουργία 

σηµείων καθαρισµού σωληνώσεων από τις ασβεστούχες ενώσεις κρίθηκε άµεση 

καθώς η ταλαιπωρία ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς µήνες είναι καθηµερινή.  

- Η αντιπυρική προστασία του χωριού όπου κατά τους καλοκαιρινούς µήνες 

απειλείται από την εκδήλωση πυρκαγιάς. 

- Η άµεση επισκευή του ∆ηµοτικού Σχολείου και η µετατροπή του σε λαογραφικό 

µουσείο και πολιτιστικό κέντρο. 

- Η αναστήλωση, ανάδειξη και αναβίωση των εκκλησιαστικών µνηµείων στη γύρω 

περιοχή και ειδικότερα της ιστορικής παλαίφατης Ιεράς Μονής Κόκκινης Εκκλησιάς. 

- Η ασφαλτόστρωση του δρόµου που οδηγεί στο µοναστήρι της Κόκκινης Εκκλησιάς. 

- Τα παλιά, εγκαταλελειµµένα και άκρως επικίνδυνα σπίτια τα οποία αποτελούν 

καθηµερινή απειλή για τους διερχόµενους κατοίκους.  

- Η διάνοιξη περιφερειακού δρόµου στο ανατολικό τµήµα του χωριού ώστε να έχουν 

άµεση οδική πρόσβαση όλοι οι κάτοικοι και να εξασφαλιστεί εναλλακτική πρόσβαση 

αφού η µοναδική πρόσβαση οδηγεί σε αδιέξοδο. Υφίστανται θέµατα ασφάλειας και 

υγείας (αποκλεισµός προσβάσιµης στενής οδού από σεισµό, µη δυνατότητα 

πρόσβασης πυροσβεστικού οχήµατος σε περίπτωση φωτιάς, ασθενοφόρου για 

παραλαβή και µεταφορά ασθενή) 

- Η αποπεράτωση της ιστορικής πηγής του Αυρηλιάρη. 

- Η διάνοιξη περιπατητικών µονοπατιών και η ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών 

τουρισµού. 

- Η οικονοµική ενίσχυση του συλλόγου και η πραγµατοποίηση πολιτιστικών και 

ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.  
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