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ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

-κ. Ευάγγελο Χουσελά

-κ. Υποψήφιοι Δήμαρχοι για τον Δήμο Σικυωνίων, αγαπητοί φίλοι.
-Αφορμή για την ανοικτή αυτή επιστολή μου είναι τόσο η αγάπη η δική μου, όσο
και των συνεργατών μου για τον τόπο που κατοικούμε, τον ιστορικό Δήμο
Σικυωνίων, και ο σεβασμός στους πολίτες και Δημότες μας.
-Γνωρίζουμε όλοι ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη εποχή οικονομικής,
κοινωνικής και θεσμικής κρίσης και ο οφειλόμενος σεβασμός στους πολίτες και
τους Δημότες της περιοχής είναι πρώτη προτεραιότητα.
-Ο Δήμος μας, εκ του αποτελέσματος, έχει περιέλθει σε πλήρη αναξιοπιστία,
απαξίωση και παρακμή, σε όλα σχεδόν τα επίπεδα και κυρίως στα πολύ σοβαρά
ζητήματα των υποδομών και της ανάπτυξης, της εγκατάλειψης των Κοινοτήτων, της
ποιότητας του νερού, της προστασίας του περιβάλλοντος, της καθαριότητας των
Σχολικών μονάδων, της συγκοινωνίας,, των πολεοδομικών θεμάτων, του
κυκλοφοριακού, του λιμανιού και του αλιευτικού καταφυγίου, των δρόμων, των
αρχαιολογικών χώρων, των αρδευτικών θεμάτων, την απομάκρυνση των υπηρεσιών
από τη πόλη και τη περιοχή, της ασφάλειας και προστασίας του πολίτη κ.λπ.
-Η παρατεταμένη αυτή παρακμή έχει σοβαρές συνέπειες στην πρόοδο και
ανάπτυξη της περιοχής, στην ποιότητα της ζωής μας, στην εξυπηρέτηση των
συμφερόντων του Δήμου, και κατ επέκταση των Δημοτών και κυρίως της νέας
γενιάς, των παιδιών μας, που τόσο ανάγκη έχουν τη στήριξή μας.
-Η Δημοτική αρχή, όπως διαπιστώσατε στη μοναδική λαϊκή συνέλευση που έκανε τα
[9] χρόνια, με καθεστωτικές συμπεριφορές και ιδιοκτησιακή αντίληψη του Δήμου,
εκ του αποτελέσματος, είναι ανίκανη και ανήμπορη να αντιμετωπίσει τα σοβαρά
προβλήματα, έκλεισε τον κύκλο της πολύ ενωρίτερα από τη λήξη της θητείας της.
-Διερμηνεύοντας τις επιθυμίες των συμπολιτών μας και κυρίως των νέων
ανθρώπων, που αναζητούν λύσεις στα σοβαρά προβλήματα που τους απασχολούν,
παίρνω την πρωτοβουλία να σας καλέσω να συζητήσουμε για το μέλλον και την
προκοπή του τόπου μας.
-Την άποψή μου
αυτή ενισχύει η επιθυμία της κόρης μου Χρυσούλας
Ζαχαροπούλου,που τη συμπεριέλαβε στο Ευρωψηφοδέλτιο ο Πρόεδρος της Γαλλίας
Εμμανουέλ Μακρόν, η οποία, με γνώμονα την αγάπη της για τον τόπο καταγωγής
της και ιδιαίτερα για τους νέους, ζήτησε από όλους μας να βάλλουμε τους πολίτες
και τα συμφέροντα του τόπου μας, πάνω από τις προσωπικές μας φιλοδοξίες.
-Αγαπητοί συμπολίτες και φίλοι οι «καιροί ου μενετοί».
-Έχουμε υποχρέωση και ευθύνη να βάλουμε τον τόπο που κατοικούμε και αγαπάμε
πάνω από τα συμφέροντα και τις φιλοδοξίες μας .Ας αναζητήσουμε τα στοιχεία που
μας ενώνουν. Με ενότητα και συλλογικότητα, που θα στηρίζεται σε ιδέες, αρχές και
αξίες, να δουλέψουμε, για το καλό του τόπου και των Δημοτών μας.
-Παρακαλώ, επειδή η κλεψύδρα του χρόνου τελειώνει, να έχω τις απόψεις σας
μέχρι τη Κυριακή το βράδυ. [7-4-2019].
Με εκτίμηση και αγάπη
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