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Στο μνημόνιο της ντροπής
και της υποτέλειας

Στους υποψήφιους
υπαλλήλους
ΔΝΤ και τρόϊκας

Στη διάλυση των τοπικών
κοινωνιών από τον
«Καλλικράτη»

Σε όσους μας κατάντησαν
τη φτωχότερη περιφέρεια
της Ευρώπης

Οργανωνόμαστε

ενάντια

Ç õðïôáãÞ
äåí åßíáé ìïíüäñïìïò

Κάνουμε την οργή μας φωνή
Ψηφίζουμε

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διεκδικούμε για την Ηλεία:

Ουσιαστική ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, αξιοποίηση της μεγάλης

μεταποιητικής εμπειρίας που υπάρχει στο νομό, ενθάρρυνση συνεργατικών μορφών

παραγωγής και διακίνησης προϊόντων.

Δραστική μείωση των απορριμμάτων με διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση και

δημιουργία χώρων επεξεργασίας με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.

Σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο από Πάτρα έως Καλαμάτα. Όχι στο ξεπούλημα

του ΟΣΕ.

Κατάργηση της αποικιακής σύμβασης παραχώρησης της Ολυμπίας οδού και των

πανάκριβων διοδίων. Ανατολική χάραξη στον Καϊάφα.

Ισόρροπη ανάπτυξη του τουρισμού με ήπια εκμετάλλευση των φυσικών και

πολιτιστικών στοιχείων του νομού. Αρνούμαστε το ξεπούλημα των προνομιούχων

περιοχών της Ηλείας στις πολυεθνικές του βιομηχανικού τουρισμού.

Ουσιαστική προστασία και ανάδειξη των ορεινών όγκων και των προστατευόμενων

περιοχών (Κοτύχι, Στροφυλιά, Καϊάφας, λίμνη Πηνειού, δάσος Φολόης).

Ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών του νομού. Καμία αλλαγή στη χρήση

γης. Άμεση απόδοση των χρημάτων του ταμείου πυροπλήκτων.

Υπάρχει άλλος δρόμος

www.xatzilamprou.wordpress.comwww.xatzilamprou.wordpress.com



KÜíïõìå ôçí ïñãÞ ìáò öùíÞ.

Αθανασάκης Αχιλλέας
τεχνίτης αυτοκινήτων,

δημοτικός υπάλληλος, Αμαλιάδα

Ανδριόπουλος Χρήστος
οικονομολόγος

βιοτέχνης θερμοκηπιακών
κατασκευών, Αμαλιάδα

Ανδρώνη Μαλβίνα-Νικολέττα
φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής

Πάτρας, Γαστούνη

Βασιλοπούλου Ειρήνη
φοιτήτρια Νομικής

Θεσσαλονίκης, Πύργος

Γεωργοπούλου
Σαλτάρη Έφη

κεραμίστρια - εικαστικός,
Αμαλιάδα

Γεωργοπούλου Φρανσίν
καθηγήτρια γαλλικών
και γερμανικών, Ράχες

Γιαννόπουλος Θοδωρής
δάσκαλος ειδικής αγωγής,

Κρέστενα-Ζαχάρω

Διαμαντοπούλου Βασιλική
φιλόλογος, Πελόπιο

Καραμάνη Ελένη
λογίστρια - ιδιωτική υπάλληλος,

Πύργος

Καραμπέτσος Κώστας
επαγγελματίας, Κρέστενα

Κόλλιας Νίκος
καθηγητής φυσικής αγωγής,

Κρέστενα - Πύργος

Λιανού Βούλα
πολιτικός μηχανικός,
υπάλληλος της ΤΥΔΚ,

Πύργος

Μάντεσης Γιώργος
τραπεζοϋπάλληλος, Πύργος

Μαυράκης Δημήτρης
επαγγελματίας,

Ανδραβίδα-Κάτω Παναγιά

Μπίστας Στέφανος
ιδιωτικός υπάλληλος,

Σκαφιδιά

Παναγιωτόπουλος Κώστας
αγρότης, Νέα Μανωλάδα

Παναγιωτοπούλου Γεωργία
ιδιωτική υπάλληλος, Πύργος

Πυλαρινός Γιώργος
μαθηματικός, Βαρθολομιό

Τερλεπάνης Κώστας
δάσκαλος, Πύργος

Τόλιος Χρήστος
επίτιμος δικηγόρος - καθηγητής

φιλολογίας (συνταξιούχος), Δίβρη

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υποψήφιος περιφερειάρχης: ,

Υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Ηλείας: ,

Βασίλης Χατζηλάμπρου
Δημήτρης Μπαξεβανάκης

Νομαρχιακός Σύμβουλος Αχαϊας

ηλεκτρολόγος μηχανικός, καθηγητής στο 1ο ΕΠΑΛ Πύργου

Ìðïñïýìå!


