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Σπύρος ΠΑΝΑΣ

Μιλάνε τα
έργα µας
 O ∆ήµαρχος Βάρης
Βούλας Βουλιαγµένης,
στην ΠΡΩΤΗ του
συνέντευξη µετά την
εκλογή του µιλάει
για τα σχέδιά του

Τ

ο όραµά του για µια
ελεύθερη δηµόσια και
ενιαία παραλία, που θα
ανταποκρίνεται
στο
όνειρο για να γίνει ο δήµος των
3Β «η καλύτερη πόλη στην Ελλάδα» αναλύει ο δήµαρχος
Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης
Σπύρος Πανάς στον «Παλµό»
στην πρώτη του συνέντευξη
από την εκλογή του στο αξίωµά
του. Όπως τονίζει, στο διάστηµα της θητείας που αποµένει προτεραιότητα έχει η
συνένωση των τριών ∆ήµων και
το νοικοκύρεµα των οικονοµικών από τα προβλήµατα των
δύο πρώην ∆ήµων. Ο Σπύρος
Πανάς αφήνει να εννοηθεί ότι
θα διεκδικήσει και νέα θητεία µε
την ψήφο των πολιτών στο τιµόνι του ∆ήµου, καταθέτοντας
ένα ολοκληρωµένο σχέδιο αναµόρφωσης της πόλης και κυρίως του παραλιακού µετώπου.
Το φιλόδοξο σχέδιο για την
παραλία προβλέπει κατάργηση
της περίφραξης και διασφάλιση
του δηµόσιου χαρακτήρα χωρίς
εµπορευµατοποίηση, ποδηλατόδροµο από τη Βούλα µέχρι τη
Βάρκιζα και πρότυπα οικολογικά πάρκα στη θέση των σηµερινών χτισµάτων. «Καταφέραµε
να εισάγουµε στη Βουλή τρο-

πολογία που παραχωρούσε την
χρήση των ακτών από τον ΕΟΤ
και την ΕΤΑ∆ στο ∆ήµο», επισηµαίνει ο δήµαρχος. Το νοµοθέτηµα ναυάγησε την τελευταία
στιγµή όµως, καθώς «η πρόωρη
διάλυση της Βουλής και οι εκλογές που ακολούθησαν, δεν επέτρεψαν την ψήφιση της
τροπολογίας». Όπως δεσµεύεται όµως ο Σπύρος Πανάς, «θα
συνεχίσουµε και θα εντείνουµε
τις προσπάθειές µας ώστε να
πετύχουµε τη νοµοθετική ρύθµιση του θέµατος από την επόµενη Βουλή».
Απαντώντας στα φαινόµενα
πολυφωνίας και στις έριδες που
χαρακτηρίζουν την πλειοψηφούσα παράταξη µετά την
ασθένεια του Γρηγόρη Κασιδόκωστα, ο Σπύρος Πανάς στέλνει
µήνυµα ενότητας τονίζοντας ότι
«η πόλη έχει ανάγκη από τη
συµµετοχή όλων µας» και ξακαθαρίζει: «Αποφάσισα να εργαστώ για το καλό της πόλης µε
όλα τα στελέχη της παράταξης
µας αλλά και της αντιπολίτευσης. Θα συνεχίσω να συνεργάζοµαι µε τους ανθρώπους
εκείνους που έχουν την όρεξη
να δουλέψουν σκληρά για το
τόπο».
Συνέντευξη στις σελίδες 8,9
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Σπύρος ΠΑΝΑΣ
∆ήµαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης

"Το Όραµα µου για το ∆ήµο"
O Σπύρος Πανάς, στην πρώτη του συνέντευξη
µετά την εκλογή του µιλάει για τα σχέδιά του
[Παλµός]: Η καλοκαιρινή περίοδος ξεκίνησε µε δύο πυρκαγιές σε Βάρη και Βουλιαγµένη. Πόσο έτοιµος είναι ο
µηχανισµός δασοπυρόσβεσης για να αντιµετωπίσει τις απειλές;
[Σπύρος Πανάς]: Όλα αυτά τα χρόνια η
προστασία της πόλης από πυρκαγιές ήταν
και είναι η βασική προτεραιότητα του
∆ήµου. Μετά τη συνένωση των ∆ήµων δηµιουργήθηκε από τη πρώτη στιγµή το Γραφείο
Πολιτικής
Προστασίας,
ενσωµατώνοντας την εµπειρία των 20 ετών
και τις ιδιαιτερότητες της κάθε ∆ηµοτικής
Ενότητας. Έχουν πραγµατοποιηθεί αλλεπάλληλες συσκέψεις µε τα στελέχη του
∆ήµου, τις εθελοντικές οµάδες και τη Πυροσβεστική για τον προγραµµατισµό και
την υλοποίηση έργων και δράσεων αντιπυρικής προστασίας και αντιµετώπισης κινδύνων που προέρχονται από την
εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Υπάρχει
σχεδιασµός, οργάνωση και πλήρης ετοιµότητα. Η ετοιµότητα του µηχανισµού
αποδείχτηκε στα δυο περιστατικά πυρκαγιών σε Βάρη και Βουλιαγµένη, που ευτυχώς αντιµετωπίστηκαν άµεσα και µε
επιτυχία. Θέλω σε αυτό το σηµείο να ευχαριστήσω προσωπικά τους υπαλλήλους
του ∆ήµου, τις εθελοντικές οµάδες, την
Πυροσβεστική και όλους τους κατοίκους
που συνέβαλαν στην κατάσβεση των δύο
πυρκαγιών.
Όµως φέτος, περισσότερο από κάθε άλλη
χρονιά, χρειαζόµαστε τη βοήθεια και τη
συµµετοχή όλων των δηµοτών στις εθελοντικές οµάδες πυροπροστασίας που λειτουργούν βοηθητικά στην αποστολή του
Πυροσβεστικού σώµατος και στην προστασία του πολυτιµότερου µας αγαθού,
του πρασίνου της πόλης µας. Οι προσλήψεις εποχιακών πυροφυλάκων ακόµη εκκρεµούν – πρώτη φορά συµβαίνει αυτό και
οφείλεται στην τραγική δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας και την παρατεταµένη
προεκλογική περίοδο, ενώ το µόνιµο προσωπικό του ∆ήµου δεν επαρκεί για τη κάλυψη των βαρδιών πυροπροστασίας αλλά
και για την επάνδρωση των πυροσβεστικών οχηµάτων του ∆ήµου. Η συµµετοχή
όλων στην πρόληψη και στην προστασία
είναι απαραίτητη. Καλώ όλους τους δηµότες της πόλης να ενηµερωθούν από τα
γραφεία του ∆ήµου για τους τρόπους µε
τους οποίους µπορούν να συµµετάσχουν
και να βοηθήσουν στην πυροπροστασία,
ενώ θα πρέπει να υπενθυµίσω σε όλους
τους ιδιοκτήτες οικοπέδων ότι θα πρέπει
να προχωρήσουν στον καθαρισµό και την
αποµάκρυνση των ξερών χόρτων και τυχόν
εύφλεκτων υλικών από τα οικόπεδά τους.
[Π]: Όνειρο όλων των δηµοτών είναι να
ενοποιηθεί το παραλιακό µέτωπο και να
αποδοθούν οι ακτές στους πολίτες της
Αττικής, όπως ήταν άλλωστε και το
όραµα του Γρηγόρη Κασιδόκωστα. Σε τι
σηµείο βρισκόµαστε σήµερα;
[Σ.Π.]: Προτεραιότητα της ∆ηµοτικής
Αρχής είναι η δηµιουργία ενός ενιαίου παραλιακού µετώπου, µε την απελευθέρωση
των παραλιών, την κατασκευή πρότυπων
οικολογικών πάρκων, ήπιων, ξύλινων και κινητών εγκαταστάσεων, πεζοδροµήσεων
και ποδηλατοδρόµων που θα εξυπηρετούν
τις σύγχρονες ανάγκες δηµοτών κι επισκεπτών και θα συµβάλουν στην αναβάθµιση
του αστικού και φυσικού τοπίου. Από την
πρώτη στιγµή που αναλάβαµε τη ∆ιοίκηση,
πρωταρχικό µας µέληµα ήταν η παραχώρηση των ακτών στο ∆ήµο. Με συντονι-

σµένες ενέργειες, καταφέραµε να εισάγουµε στη Βουλή τροπολογία που παραχωρούσε την χρήση των ακτών από τον
ΕΟΤ και την ΕΤΑ∆ στο ∆ήµο. ∆υστυχώς, η
πρόωρη διάλυση της Βουλής και οι εκλογές που ακολούθησαν, δεν επέτρεψαν την
ψήφιση της τροπολογίας. Όµως εµείς θα
συνεχίσουµε και θα εντείνουµε τις προσπάθειές µας ώστε να πετύχουµε τη νοµοθετική ρύθµιση του θέµατος από την
επόµενη Βουλή.

Τ

ο όραµα της δηµοτικής αρχής για µια ενιαία ελεύθερη παραλία από
τη Βούλα ως τη Βάρκιζα περιγράφει στον «Παλµό» ο δήµαρχος στα
3Β Σπύρος Πανάς. Όπως τονίζει, η παραχώρηση όλων των παραλιακών εκτάσεων στο ∆ήµο για να πραγµατοποιηθεί το όνειρο των
δηµοτών για ακτές χωρίς κάγκελα και εµπορευµατοποίηση, είναι
πολύ κοντά στην πραγµατοποίησή του αµέσως µόλις ανοίξει η Βουλή και παρουσιάζει το σχέδιο ολικής ανάπλασης του ενιαίου πια παραλιακού µετώπου.
Παράλληλα, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την πυροπροστασία της
πόλης, καθώς το µόνιµο προσωπικό του ∆ήµου δεν επαρκεί για την απαραίτητη
επαγρύπνηση και ζητά τη συνδροµή των δηµοτών στην προσπάθεια πρόληψης
κατά των πυρκαγιών.
Ο Σπύρος Πανάς τραβά «διαχωριστική γραµµή µε το παρελθόν» όπως λέει,
στέλνοντας µήνυµα στο εσωτερικό της πλειοψηφούσας παράταξης ότι οι διασπαστικές συµπεριφορές θα ξεπεραστούν. Παράλληλα, βάζει πλώρη για εκ νέου
διεκδίκηση της ∆ηµοτικής Αρχής σηµειώνοντας ότι το όραµά του «δεν µπορεί να
γίνει σε µια περιορισµένη θητεία», µε την ξεκάθαρη θέση ότι «οι πολίτες θα έχουν
την ευκαιρία να µας δουν και να µας κρίνουν», στον στόχο να γίνει ο ∆ήµος των
3Β «ο καλύτερος ∆ήµος της χώρας».
Συνέντευξη στον Γιώργο Λαουτάρη

“

Η ∆ηµοτική Αρχή
αντιµετωπίζει τους ∆ηµότες της
περιοχής ισότιµα, και βασική
µας επιδίωξη είναι οι δηµότες
του νέου Καλλικρατικού ∆ήµου
να έχουν ίδια δικαιώµατα και
πρόσβαση σε υπηρεσίες
και φορείς της περιοχής

“

992:palmos

[Π]: Ποια θα είναι η εικόνα της παραλίας
όταν το σχέδιο αυτό ευοδωθεί;
[Σ.Π.]: Το παραλιακό µέτωπο θα αποκτήσει ένα ενιαίο χαρακτήρα και ενιαία αισθητική που θα αποτελεί σηµείο αναφοράς όχι
µόνο για όλη την Αττική αλλά και για όλη
την Ελλάδα. Για να πραγµατοποιηθεί αυτό
θα απελευθερώσουµε τις ακτές από τις περιφράξεις και τα κιγκλιδώµατα. Θα δηµιουργήσουµε ένα Βοτανικό πάρκο, στο
κάµπινγκ της Βούλας από όπου ξεκινάει το
παραλιακό µέτωπο του ∆ήµου µας, για να
εκπαιδευτούν τα παιδιά µας στα φυτά της
µεσογειακής χλωρίδας, µε σκοπό να αποκτήσουν από πολύ µικρή ηλικία οικολογική
συνείδηση. Σε όλες τις ελεύθερες και οργανωµένες ακτές οι οποίες θα απελευθερωθούν, θα κατασκευαστούν πρότυπα
οικολογικά πάρκα µε κατασκευή πεζόδροµων, ποδηλατοδρόµων και παιδικών
χαρών. Οι διαµορφώσεις αυτές, οι οποίες
θα γίνουν σε όλες τις παραλιακές εκτάσεις
του ∆ήµου θα καταλήγουν στην ελεύθερη
παραλία της Βάρκιζας, όπου θα διαµορφώσουµε ένα φυσικό πάρκο µε τα αυτοφυή φυτά της µεσογειακής χλωρίδας, το
δικό µας «φρυγανότοπο». Όλο το παραλιακό µέτωπο θα διατρέχεται από ποδηλατόδροµο, θα υπάρχουν διάφορα σηµεία
που θα µπορούν οι δηµότες να παίρνουν
το ποδήλατο τους, κάτι το οποίο υπάρχει
ήδη σε πολλές χώρες του εξωτερικού.
Ήδη όπως έχω πει πολλές φορές στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε χρηµατοδότηση από
το ΕΣΠΑ υλοποιείται ένα τµήµα του σχεδίου αυτού στην περιοχή του Μεγάλου Καβουρίου και είναι το δείγµα και η αίσθηση
του τι θέλουµε να κάνουµε. Χωµάτινοι δρόµοι για τζόκινγκ, ποδηλατόδροµοι µε οικολογικά υλικά, πρότυπες παιδικές χαρές,
αποµάκρυνση των αυτοκινήτων από την
παραλία και φυτεύσεις µε τα φυτά της αττικής χλωρίδας, είναι µερικά από τα βασικά
σηµεία των παρεµβάσεων. Επίσης σε ό,τι
αφορά την ελεύθερη παραλία της Βάρκιζας, µε παρέµβαση του ∆ήµου τροποποιήθηκε η αρχική µελέτη που είχε εκπονήσει
η ΕΤΑ και αφαιρέθηκε ένα πολύ µεγάλο
εστιατόριο και εγκαταστάσεις που θα αλλοίωναν το φυσικό τοπίο. Με τις ήπιες
αυτές οικολογικές διαµορφώσεις διαφυλάσσονται οι ελεύθερες ακτές έτσι ώστε
να µην υπάρξει ποτέ η δυνατότητα άναρχης αξιοποίησης και εµπορευµατοποίησής
τους, ειδικά την συγκεκριµένη χρονική
στιγµή όπου λόγω της οικονοµικής κρίσης
και στο βωµό της επιβίωσης της χώρας
µπορεί να ξεπουληθούν και να καταστραφούν τα πάντα.
[Π]: Μέχρι τότε όµως, οι δηµότες των
ενοτήτων αντιµετωπίζονται µε διαφορετικό τρόπο από τις τρεις πλαζ, την ίδια
ώρα που ακόµη και η πολεοδοµία εντοπίζει παραβάσεις και παρεµβάσεις στη
Βούλα. Πώς αντιµετωπίζει η ∆ηµοτική
Αρχή τη σηµερινή κατάσταση;
[Σ.Π.]: Η ∆ηµοτική Αρχή αντιµετωπίζει
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• Όλες οι παραλίες από Βούλα
ως Βάρκιζα δηµόσιες
• Πέφτουν κάγκελα,
δηµιουργούνται πάρκα
• ∆ήµος µε πρότυπα λειτουργίας
του ιδιωτικού τοµέα
τους ∆ηµότες της περιοχής ισότιµα,
και βασική µας επιδίωξη είναι οι δηµότες του νέου Καλλικρατικού ∆ήµου να
έχουν ίδια δικαιώµατα και πρόσβαση
σε υπηρεσίες και φορείς της περιοχής. Αυτό ήδη το έχουµε πετύχει στη
Λίµνη της Βουλιαγµένης όπου έχει
γίνει επέκταση του µειωµένου εισιτηρίου για είσοδο, σε όλους τους ∆ηµότες των τριών ∆ηµοτικών Ενοτήτων.
Πριν από λίγες µέρες µε πρωτοβουλία
της ∆ηµοτικής Αρχής συγκλήθηκε η
Επιτροπή Ελέγχου Ακτών (ΕΠΕΛΑΚ)
και αποφάσισε τη δωρεάν είσοδο για
τους δηµότες και για τους µόνιµους
κατοίκους στην Α' και Β' πλαζ Βούλας
και στην πλαζ Βάρκιζας . Ο ∆ήµος διατηρεί τον πλήρη έλεγχο στις ακτές
ώστε να αποφεύγονται αυθαίρετα κτίσµατα και παράνοµες δραστηριότητες, ενώ επίσης έχουµε αποφασίσει
τον πάσης φύσεως έλεγχο όλων των
εγκαταστάσεων και των επιχειρήσεων
της Α’ και Β’ πλαζ Βούλας όσο και της
πλαζ Βάρκιζας. Η ∆ηµοτική αρχή αποδεικνύει έµπρακτα την προσήλωσή της
στη διαφύλαξη της ποιότητας ζωής
των δηµοτών επιβάλλοντας αυστηρό
ωράριο λειτουργίας στις ακτές και στις
επιχειρήσεις που λειτουργούν µέσα σε
αυτές.
[Π]: Αναλάβατε τη δηµαρχία σε µια
πολύ κρίσιµη καµπή για το ∆ήµο αλλά
και για τη χώρα. Ποιος είναι ο κεντρικός στόχος της ∆ηµοτικής Αρχής για
το διάστηµα που αποµένει; Υπολογίζετε και σε µια νέα θητεία;
[Σ.Π.]: Στόχος και δέσµευση µας είναι
να καταστήσουµε τον ∆ήµο Βάρης Βούλας - Βουλιαγµένης τον καλύτερο
∆ήµο της Ελλάδας. Μεγάλο µας στοίχηµα, είναι η µετουσίωση σε πράξη του
οράµατός µας: Σεβασµός στο δηµόσιο
χώρο και αισθητική αναβάθµιση του
φυσικού και αστικού τοπίου. Προστασία του περιβάλλοντος, αναβάθµιση
της ποιότητας ζωής, παιδεία, αθλητισµός και πολιτισµός είναι οι άξονες της
δράσης µας. Σχεδιάζουµε σχολεία στα
πρότυπα των σχολείων της Ευρώπης,
όπως κάναµε όλα αυτά τα χρόνια στη
Βουλιαγµένη, που θα περιέχουν χώρους άθλησης και πολιτισµού. Έχουµε
προχωρήσει στην αποµάκρυνση παράνοµων εγκαταστάσεων από τη παραλιακή ζώνη που αλλοίωναν το φυσικό
τοπίο και παράλληλα στη φύτευση των
παραλιακών εκτάσεων ανοίγοντας ταυτόχρονα τα πάρκα και τους κοινόχρηστους χώρους στους πολίτες. Επίσης
έχουµε υποβάλλει συγκεκριµένες προτάσεις χρηµατοδότησης έργων από το
ΕΣΠΑ που θα αναβαθµίσουν την ποιότητα ζωής των δηµοτών. Στόχος µας
είναι επίσης η δηµιουργία µιας αποτελεσµατικής διοίκησης που θα εξυπηρετεί το ∆ηµότη και θα διευκολύνει την
καθηµερινότητά του. Μεγάλη πρόκληση για τα επόµενα δυο χρόνια, αποτελεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας
συγχώνευσης των τριών πρώην ∆ήµων
που επέβαλε ο Καλλικράτης και η αντιµετώπιση του ταµειακού ελλείµµατος
των προηγουµένων διοικήσεων των
δυο πρώην ∆ήµων, και µάλιστα µέσα σε

µια ιδιαίτερα αρνητική οικονοµική συγκυρία. Οι κάτοικοι του ∆ήµου βλέπουν και
ζουν ήδη τις προσπάθειες µας για την υλοποίηση του στόχου µας. Αυτό όπως αντιλαµβάνεστε δε µπορεί να γίνει σε µια
περιορισµένη θητεία, όπως ήταν η πρώτη
θητεία του Καλλικράτη, όπου πρωταρχικό
ρόλο είχε η συνένωση των ∆ήµων και το
νοικοκύρεµα των οικονοµικών από τα προβλήµατα των δύο πρώην ∆ήµων. Το διάστηµα που αποµένει µέχρι τη λήξη της
θητείας µας δεν είναι µεγάλο. Οι πολίτες
όµως, θα έχουν την ευκαιρία να µας δουν

“

στεψαν ότι µε κωλυσιεργίες και την παρελκυστική τους πολιτική θα διαλύσουν το
∆ήµο.
Π: ∆εν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι
παραλείψεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
αποδίδονται στο κεντρικό κράτος, λόγω
του παγώµατος των προσλήψεων, λόγω
ανεπαρκούς χρηµατοδότησης κ.λπ. Τελικά, ποια είναι τα περιθώρια για ένα
∆ήµο να χαράξει την πολιτική του, όταν
µάλιστα µε τον «Καλλικράτη» λέγεται ότι
υπάρχουν αυξηµένες αρµοδιότητες;

Από την πρώτη στιγµή
που αναλάβαµε τη ∆ιοίκηση,
πρωταρχικό µας µέληµα ήταν η
παραχώρηση των ακτών στο
∆ήµο. Με συντονισµένες
ενέργειες, καταφέραµε να
εισάγουµε στη Βουλή τροπολογία
που παραχωρούσε την χρήση
των ακτών από τον ΕΟΤ
και την ΕΤΑ∆ στο ∆ήµο

“
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και να µας κρίνουν. Βάζουµε λοιπόν τις βάσεις γνωρίζοντας ότι έχουµε πολλή δουλειά µπροστά µας για να φτιάξουµε την
καλύτερη πόλη της Ελλάδας.
[Π]: Όσοι παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, συχνά
διαπιστώνουν ότι τα έδρανα της πλειοψηφίας κάνουν την πιο σφοδρή αντιπολίτευση. Οι δηµότες ρωτούν: Πώς
λειτουργεί ένας ∆ήµος όταν η διοικούσα
οµάδα είναι διαιρεµένη;
[Σ.Π.]: Η «Ανεξάρτητη Κίνηση Βάρης Βούλας - Βουλιαγµένης» δηµιουργήθηκε
από το Γρηγόρη Κασιδόκωστα για να κινητοποιήσει δηµιουργικές δυνάµεις και να
συνενώσει αντιλήψεις από τους τρεις
πρώην ∆ήµους. Είναι ένα ενδιαφέρον και
δύσκολο εγχείρηµα.
Ξέρετε, θεωρώ ότι η πόλη έχει ανάγκη από
τη συµµετοχή όλων µας. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο διαθέτει ανθρώπους υψηλού επιπέδου, µε µεγάλη εµπειρία και διάθεση
προσφοράς στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Όµως η αντιπαράθεση δεν µπορεί να λαµβάνει προσωπικά χαρακτηριστικά. Άλλο
πράγµα η πολιτική διαφωνία, και άλλο η
προσωπική. Αποφάσισα να εργαστώ για το
καλό της πόλης µε όλα τα στελέχη της παράταξης µας αλλά και της αντιπολίτευσης.
Θα συνεχίσω να συνεργάζοµαι µε τους ανθρώπους εκείνους που έχουν την όρεξη να
δουλέψουν σκληρά για το τόπο, έτσι ώστε
να αντιµετωπίσουµε όλοι µαζί τα σύνθετα
προβλήµατα της περιοχής µας.
Τραβάµε διαχωριστική γραµµή µε το παρελθόν και µε µια περίοδο όπου κάποιοι πί-

[Σ.Π.]: Ο Καλλικράτης είναι µια µεγάλη νοµοθετική µεταρρύθµιση και ως τέτοια έχει
θετικά, αλλά έχει και τρανταχτές αδυναµίες. Η δηµοσιονοµική συγκυρία δεν βοηθάει – αυτό είναι προφανές. Πώς µπορείς
για παράδειγµα να σχεδιάσεις την αντιπυρική προστασία του ∆ήµου, όταν αδυνατείς να προσλάβεις ανθρώπους που είναι
απαραίτητοι; Σε εποχές σαν τη σηµερινή
χρειάζεται να οργανώσουµε κάθε υπηρεσία µας µε διαδικασίες και πρότυπα που
ισχύουν στον ιδιωτικό τοµέα για να είµαστε αποτελεσµατικοί. Για να το πετύχουµε
αυτό, εντοπίσαµε και αναδείξαµε τους πιο
καταρτισµένους και έµπειρους υπαλλήλους του ∆ήµου, έτσι ώστε µε τη βοήθειά
τους να εκπαιδεύσουµε και τους υπόλοιπους. Βασικό µέληµα µας ήταν και είναι να
εµπνεύσουµε τους υπαλλήλους που υλοποιούν τις αποφάσεις µας και όλοι µαζί να
µεταλαµπαδεύσουµε το όραµά µας στους
∆ηµότες που θέλουµε να είναι δίπλα µας.
Έτσι όλοι µαζί, σαν µια κοινωνία εθελοντών θα προστατέψουµε και θα αναδείξουµε τον τόπο µας. Ζούµε σε µια από τις
πιο όµορφες περιοχές της χώρας µας,
ίσως και του πλανήτη. Έχουµε λοιπόν την
υποχρέωση να τη διατηρήσουµε και να την
αναβαθµίσουµε όπως της αξίζει και µας
αξίζει.
[Π]: Σας ευχαριστούµε πολύ και ελπίζουµε την επόµενη φορά, σε επόµενη
συνέντευξη µας να µιλήσουµε πιο διεξοδικά...
[Σ.Π.]: Κι εγώ σας ευχαριστώ. Είµαι πάντα
στη διάθεσή σας!

