
ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΩΡΩΠΟΥ Κο ΓΕΩΡ.
ΓΙΑΣΕΜΑΚΗ

Αξιότιμε κε Δήμαρχε,
Χαίρομαι που μου δίνετε την δυνατότητα να
επικοινωνήσουμε, έστω και μέσω του διαδικτύου.

Επειδή είμαστε στα χρόνια της πληροφόρησης και
πρέπει να υπάρχει μία κάποια επικοινωνία μεταξύ των
δημοτών σας και σας, έρχομαι να σας ενοχλήσω έστω και
για ολίγο από τα πολλά όσα προβλήματά σας και τις ασχό-
λιές σας.

Είστε από τους πλέον δραστήριους Δημάρχους που
έχουν περάσει από τον Δήμο μας και πολλά έργα έγιναν
στην περιοχή με την δική σας συμβολή και επιθυμία. Δεν
υπήρξα ποτέ άμεσα ωφελιμένος από κάποιο έργο σας και
για αυτό θα προσθέσω κάποιες παραλείψεις, ή εγκληματι-
κές αμέλειες που παρατηρούνται στο Δήμο μας και που
μόνο προβληματισμό και πόνο μας δημιουργούν στην
περιοχή μας!

Το γεγονός της πλημμελούς συλλογής των σκουπιδιών
είναι γνωστά και ειδικά για τους απρόσεκτους κατοίκους και
δημότες, που έχουν κάνει τα σημεία ορισμένων δρόμων
απροσπέλαστα από το είδος και την ποσότητα των
σκουπιδιών που επί μέρες παραμένουν ατάκτως πεταμένα,
προς κοινή θέα, με τον δήμο απλό παρατηρητή! Έλλειψη
χρημάτων για την συλλογή; προγραμματισμού; οργάνωσης;
Δεν μπορώ να ξέρω τι από όλα φταίει!
Η παραμέληση των ακτών Ωρωπού,Χαλκουτσίου, Αγριλέ-
ζας κ.λ.π. που ήταν και είναι πάντα γεμάτες από πλαστικά
ειδικά σκουπίδια είχε ως αποτέλεσμα να μας τιμωρήσει η
φύση με την θανάτωση, ύστερα από κατάποση πλαστικών



ειδών δύο σπάνιων τεράστιων χελωνών καρέτα καρέτα, με
αποτέλεσμα να διαταράσσεται η φύση και πλήθη μεδουσών
να κατακλύζουν τις παραλίες κάνοντας τη ζωή των λοουμέ-
νων μαρτύριο. Καλό είναι να αστυνομεύονται οι παραλίες,
έστω και περιστασιακά, ειδικά από κάτι απρόσεκτους νεο-
λαίους και ρομά, που έχουν καταντήσει πληγή για τον Δήμο
μας! Μία κάποια συνεργασία δεν μπορεί να γίνει με την
αστυνομία και να απαλλαγεί η περιοχή από τους κάθε
είδους ρομά, που καταλιστεύουν όλο τον χρόνο και όλο το
εικοσιτετράωρο τους κατοίκους δημότες και παραθεριστές;
Η μη εκκαθάριση των οικοπέδων από αμελείς παραθερι-
στές ή δημότες μέχρι πότε θα συνεχίζεται; Δεν μπορεί ο
κάθε φτωχός παραθεριστής να φροντίζει και ένα και δύο και
τρία οικόπεδα περιμετρικά της οικίας κάθε χρόνο, με μεγάλα
έξοδα και κόπο; Αλήθεια τι ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε.
και δεν εφαρμόζεται στον δήμο μας; Ας αναλαβει ο δήμος
την αποξήλωση των ξερών χόρτων ή μπαζών και να τα
χρεώνει στην εφορία του αμελή ιδιώτη! Θα κάνετε έργο
θεάρεστο έτσι και θα γλιτώσει ο δήμος μας από τις καλο-
καιρινές φωτιές. Λίγο ακόμη άσφαλτο σε κάποιους παρα-
μελημένους δρόμους και συνοικίες, ειδικά στην περιοχή
εφέδρων που δεν έχουν συμβούλους στο δήμο και
μπάρμπα στη Κορώνη, δεν θα έβλαπτε.

Κε Δήμαρχε,
Καλές είναι οι πολυτέλειες με τα φανταχτερά φώτα στις
συνοικίες και τις γιορτές, αλλά ο κόσμος θα προτιμούσε
ασφάλεια και ησυχία από τους κλέφτες. Καλό οδικό δίκτυο,
που να μην πνίγεται  ο δημότης από την λάσπη και τις
βροχές. Καθαρές παραλίες και καθαροί δρόμοι από τα κάθε
είδους σκουπίδια. Καλό δίκτυο νερού που να μην έχει
συνέχεια διαρροή και καθαρισμό των παραμελημένων



οικοπέδων. Δεν γνωρίζω το κόστος, αλλά μία αρχή, ένα νέο
ξεκίνημα χρειάζεται. Είστε νέος, άφθαρτος και πολλά
υποσχόμενος για δουλειά για συνετές  αποφάσεις για όλους
τους δημότες! Έστω και μερικά αν πετύχετε από τα παρα-
πάνω θα είστε ο <<τέλειος Δήμαρχος>>.

Χαλκούτσι 23 Ιουνίου 2022
Με απεριόριστη εκτίμηση,

Ο δημότης και παραθεριστής
Ιωάννης Καλάκος
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