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Αγαπηηοί ζςμπαηπιώηερ
και ζςμπαηπιώηιζερ,
έλα θαη κνλαδηθό είλαη ην θίλεηξό γηα ηε ζπκκεηνρή κνπ ζηηο εξρόκελεο δεκνηηθέο εθινγέο:
ε κεγάιε κνπ αγάπε γηα ην ηόπν πνπ γελλήζεθα θη αλδξώζεθα, ηνλ ηόπν πνπ ζέισ λα
πξνζθέξσ όζα πεξηζζόηεξα κπνξώ.
 Γιαηί αςηόρ ο ηόπορ έσει ηεπάζηιερ (και αναξιοποίηηερ ακόμη) δςναηόηηηερ: ην
ππέξνρν ηνπίν, ηηο αιπηθέο βνπλνθνξθέο, ηελ κνλαδηθή ιηζόθηηζηε εθθιεζία καο, ηα
όκνξθα μσθιήζηα δηάζπαξηα ζηε γύξσ πεξηνρή.
 Πάνω απ’ όλα όμωρ ηοςρ αγνούρ ανθπώποςρ ηος: ηνπο θηελνηξόθνπο, ηνπο
ηπξνθόκνπο, ηνπο λένπο αλζξώπνπο πνπ ζέινπλ λα βξνπλ θάπνηεο βάζεηο γηα λα
κείλνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ εδώ.
 Πξάγκαηη, ν Αζπποπόηαμορ κε ηα ρσξηά ηνπ είλαη έλαο ηόπνο πνπ αξίζει να
επιζκεθθεί θαλείο, λα ηνλ γνωπίζει, λα ηνλ πεππαηήζει, λα ζήζει!
Η θηελνηξνθηθή θαη ηπξνθνκηθή παξάδνζε δεθαεηηώλ ηνπ ρσξηνύ καο δελ πξέπεη λα
ζβήζεη ζε απηή ηε γεληά, είλαη θαζήθνλ ηεο δεκνηηθήο αξρήο λα ζηαζεί αξσγόο θαη
ζύκβνπινο ησλ λέσλ.
Γηαηί νη λένη Αζπξνπνηακίηεο είλαη απηνί πνπ πξέπεη λα ζηεξηρηνύλ γηα λα πάξνπλ ηε
κεγάιε απόθαζε λα εγθαηαζηαζνύλ εδώ θαη λα αζρνιεζνύλ κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα.

Πόζν δύζθνιν είλαη αιήζεηα ...
 λα δηακνξθσζεί έλα ηπξνθνκείν γηα θνηλσθειή ρξήζε;
 λα ιεηηνπξγήζεη έλα πξαηήξην γηα ηε δηάζεζε ηνπηθώλ πξντόλησλ;
 λα κηζζσζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη ν παξαδνζηαθόο λεξόκπινο;
 λα νινθιεξσζνύλ ηα έξγα ζην γήπεδν ηνπ ρσξηνύ καο ζηα Καλίθηα;
Άιισζηε νη πόξνη ππάξρνπλ. Αξθεί λα ηνπο αμηνπνηήζνπκε, κε ζηόρν πάληα ηε ρξεζηή
δηνίθεζε
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δηαρείξηζε
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επηρεηξεκαηηθόηεηα.
Φσξίο ππεξβνιηθέο ππνζρέζεηο θαη κεγαινζηνκίεο, ππόζρνκαη όηη, εθόζνλ εθιεγώ, ζα
δώζσ ηνλ θαιύηεξν εαπηό κνπ για ηην αγαπημένη μαρ Τζούπηζια κε ηνλ ζπλδπαζκό
‘’Δεκηνπξγίαο Σπλέρεηα’’, ηνπ άμηνπ λπλ Δεκάξρνπ Καιακπάθαο Δεκήηξε Σαθειιαξίνπ, κε
δηαθάλεηα, εληηκόηεηα θαη αμηνπξέπεηα. Θα πξνζπαζήζσ ώζηε κέζα από ην πξόζσπό
κνπ λα έξζεη θάηη λέν ζηηο αληηιήςεηο θαη ηηο λννηξνπίεο πνπ έρνπκε βηώζεη ζηνλ ηόπν
καο.

Νέερ ιδέερ, νέα ππόζωπα με όπεξη
και αγάπη για ηην Τζούπηζια!
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