προσωπικότητες
Συνέντευξη στη Φωτεινή Ανδρουλάκη

Σπυράγγελος Πανάς
Δήμαρχος Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης

Ασυμβίβαστος
& αποφασισμένος

{

Ο νέος Δήμαρχος του ενοποιημένου
δήμου μας που διαδέχθηκε τον
Γρηγόρη Κασιδόκωστα είναι
άνθρωπος δυναμικός, τολμηρός
και με υψηλό αίσθημα ευθύνης.
Αποφασισμένος να συνεχίσει το
έργο και το όραμα του
αποχωρίσαντος δημάρχου που
αγαπάει όλη η Βουλιαγμένη.
Πανέτοιμος για δράση μας δείχνει
ότι και θέλει και μπορεί.
Αναπολεί τα παιδικά του χρόνια
στον Όμιλο, εκφράζει την αγάπη του
και υπόσχεται ότι θα στηρίξει το
όραμα και τις αξίες του Ν.Ο.Β. ενώ
δηλώνει συνοδοιπόρος και
υποστηρικτής του έργου και των
πρωτοβουλιών της διοίκησης.

Πείτε μας για τις επόμενες μέρες. Ποιες θα είναι οι προτεραιότητές σας;
Πρώτα από όλα θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι η συνολική προσφορά του Γρηγόρη Κασιδόκωστα στην περιοχή
υπήρξε ανεκτίμητη. Μέσα από την 25χρονη διαδρομή του στο
χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτέλεσε πρότυπο πολιτικού άνδρα. Κατάφερε να αναδείξει και να προστατεύσει αποτελεσματικά την περιβαλλοντική φυσιογνωμία της ευρύτερης
περιοχής, πετυχαίνοντας παράλληλα να αναβαθμίσει ουσιαστικά
την ποιότητα ζωής των πολιτών. Με αίσθημα ευθύνης, καλούμαι τώρα να συνεχίσω το έργο του και το όραμά του. Μην ξεχνάτε ότι υπήρξα ο στενότερος συνεργάτης του Δημάρχου
Γρηγόρη Κασιδόκωστα για δυο δεκαετίες.
Προτεραιότητά μας διαχρονικά ήταν και είναι η προστασία του
περιβάλλοντος, η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών,
η παιδεία, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός.
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Μεγάλο μας στοίχημα, είναι η μετουσίωση σε πράξη του οράματος του Γρηγόρη Κασιδόκωστα για τον ενοποιημένο Δήμο
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Στόχος μας είναι η δημιουργία
μιας αποτελεσματικής διοίκησης που θα εξυπηρετεί το Δημότη
και θα διευκολύνει την καθημερινότητά του. Μεγάλη μας επιδίωξη, είναι η δημιουργία του ενιαίου παραλιακού μετώπου και
η αναβάθμισή του, με απόδοσή του ελεύθερο προς χρήση
στους κατοίκους του Δήμου. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διοίκηση, με πρωτεργάτη το Δήμαρχο Γρηγόρη Κασιδόκωστα καταβάλαμε τεράστιες προσπάθειες για να αποδοθούν οι ακτές στο Δήμο μας. Αποκορύφωμα όλων των
προσπαθειών ήταν η εισαγωγή σε Νομοσχέδιο στη Βουλή η
απόδοση των παραλιών από την Ε.Τ.Α. στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Δυστυχώς, η ψήφιση της τροπολογίας δεν
κατέστη δυνατή λόγω του κλεισίματος της Βουλής. Εμείς θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας ώστε να πετύχουμε τη νομο-

“

Είμαι γέννημα – θρέμμα
Βουλιαγμενιώτης και αγαπώ το
Ν.Ο.Β., είμαι μέλος του, τον
θεωρώ κομμάτι της ζωής μου, και
ζωντανή ιστορία της περιοχής.

”
Αριστερά: Στη θεμελίωση του νέου
κτηριακού συγκροτήματος
του Γυμνασίου Βουλιαγμένης, δίπλα
στο Δήμαρχο Γρηγόρη Κασιδόκωστα
Eπάνω: Σε προεκλογική εκδήλωση
τον Οκτώβρη του 2002 μαζί με τον
Δήμαρχο Γρηγόρη Κασιδόκωστα
Kάτω: Ο κ. Σπύρος Πανάς συμμετέχει
σε δράση δενδροφύτευσης στο
Μεγάλο Καβούρι στη Βουλιαγμένη

θετική ρύθμιση του θέματος από την επόμενη Βουλή.
Τέλος, μεγάλη πρόκληση για τα επόμενα
δυο χρόνια, αποτελεί η ολοκλήρωση της
διαδικασίας συγχώνευσης των τριών πρώην
Δήμων που επέβαλε ο Καλλικράτης και η
αντιμετώπιση του ταμειακού ελλείμματος
των προηγουμένων διοικήσεων των δυο
πρώην Δήμων, και μάλιστα μέσα σε μια ιδιαίτερα αρνητική οικονομική συγκυρία.
Ο ιστορικός Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης είναι συνυφασμένος με την ανάπτυξη αλλά και τις αρχές για ποιότητα ζωής
στη Βουλιαγμένη. Ωραίο τοπίο, αθλητικό ιδεώδες, οράματα
σπουδαίων ανθρώπων, Ολυμπιονίκες και ευρωπαϊκές διακρίσεις. Πόση διάθεση έχετε να υποστηρίξετε, να αναπτύξετε
αλλά και να προστατεύσετε τον Όμιλο και το έργο που κάνει;
Είμαι γέννημα – θρέμμα Βουλιαγμενιώτης και αγαπώ τον Ν.Ο.Β,
είμαι μέλος του, τον θεωρώ κομμάτι της ζωής μου, και ζωντανή
ιστορία της περιοχής.Δεν θα ξεχάσω τις μέρες που με τους φίλους μου ψαρεύαμε στο μπροστινό λιμανάκι του Ομίλου και
μετά πηγαίναμε στον πίσω χώρο για βουτιές στην εξέδρα. Ο
Ναυτικός Όμιλος υπήρξε ανέκαθεν πρωτοπόρος στις ιδέες
του, πρωταθλητής στις καρδιές μας, μας έκανε πάντοτε περή-

φανους. Θα είμαστε δίπλα σε
όλες τις πρωτοβουλίες του Ομίλου. Άλλωστε, οι στόχοι και τα
οράματα του Ομίλου, όπως το
ωραίο τοπίο, η αγάπη για τη
φύση και τον αθλητισμό ταυτίζονται με τα οράματα της Δημοτικής αρχής. Οι πρωτοβουλίες
της Προέδρου του Ν.Ο.Β κυρίας
Στέλλας Λαζάρου – Τίγκα είναι
αξιέπαινες, για αυτό και οι δράσεις του Ομίλου θα βρουν το Δήμο συνοδοιπόρο, όπως άλλωστε γινόταν όλα αυτά τα χρόνια.
Ο Ν.Ο.Β. ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες του, να κάνει αισθητή την παρουσία του και να φέρει κοντά του περισσότερους πολίτες – μέλη από την Βούλα και τη Βάρη. Πώς θα μπορούσατε να βοηθήσετε κι εσείς ως δημοτική αρχή σ’αυτό;
Η δημοτική αρχή αντιμετωπίζει τους Δημότες της περιοχής ως
ενιαίο σύνολο, και βασική μας επιδίωξη είναι οι δημότες του
νέου Καλλικρατικού Δήμου να έχουν ίδια δικαιώματα και πρόσβαση σε υπηρεσίες και φορείς της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό,
ο Δήμος θα ενθαρρύνει κατοίκους των δημοτικών ενοτήτων Βάρης και Βούλας, ώστε να συμμετάσχουν στις δράσεις του ΟμίΤΡΙΑΙΝΑ / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 5

Επάνω: Μαζί με τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου την ημέρα της Ορκωμοσίας του
ως Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης
Δεξιά: Σε προεκλογική ομιλία του Γρηγόρη
Κασιδόκωστα στις Δημοτικές εκλογές του
2010 στη Βουλιαγμένη

λου, να αγκαλιάσουν τις δραστηριότητές του, και να αποτελέσουν κι αυτοί κομμάτι του. Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης,
μόνο να κερδίσει έχει από ένα τέτοιο άνοιγμα.
Ο κ. Κασιδόκωστας είχε πει σε συνέντευξή του για το Δήμο
Βουλιαγμένης ότι «έχω οργανώσει το Δήμο να λειτουργεί με
ιδιωτικά κριτήρια και όχι δημόσια». Τί σημαίνει αυτό – είναι
συνταγή επιτυχίας που θα συνεχίσετε;
Εξυπακούεται. Πρόθεση μου είναι να εμφυσήσω στους δημοτικούς υπαλλήλους του νέου πλέον Δήμου την ιδέα της εξυπηρέτησης του Δημότη. Είναι μεγάλη τιμή να δουλεύεις για το
Δήμο και τεράστια ευθύνη. Είναι λειτούργημα. Όταν συνειδητοποιείς την ευθύνη της εργασίας σου, τότε μαθαίνεις να κάνεις
τη δουλειά σου σωστά. Όπως προανέφερα, στόχος μας είναι
να δημιουργήσουμε μια αποτελεσματική διοίκηση που θα εξυπηρετεί το Δημότη. Η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος δεν
μπορεί να είναι υπόθεση ενός ανθρώπου, όπως αντίστοιχα και
η αποτυχία. Το έργο του Δήμου βασίζεται κυρίως στους υπαλλήλους του. Με τους δημοτικούς υπαλλήλους της Βουλιαγμένης, καταφέραμε όλα αυτά τα χρόνια να δημιουργήσουμε μια
πόλη πρότυπο. Το ίδιο θα κάνουμε και στο νέο πλέον Δήμο.
Οι πολίτες έχουν την πεποίθηση ότι οι Δημοτικοί άρχοντες
άπαξ και εκλεγούν, δεν τους υπολογίζουν.Τι θα κάνετε για να
αλλάξετε αυτή τη νοοτροπία;
Κάθε Δημότης είναι τα «μάτια και τα αυτιά» του Δημάρχου, για
αυτό και η πόρτα του γραφείου μου θα είναι ανοιχτή σε όλους
όσους έχουν πραγματική διάθεση προσφοράς, σε όλους όσους
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νοιάζονται και αγαπούν αυτό τον τόπο. Βρίσκομαι στο Δήμο καθημερινά από νωρίς το πρωί και κινούμαι σε ολόκληρη την περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, μέχρι αργά το βράδυ.
Είμαι άνθρωπος που έχει βγει από την κοινωνία και έτσι έχω παραμείνει. Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός και ούτε πρόκειται
να γίνω. Με ενδιαφέρει μόνο η προσφορά στην τοπική κοινωνία, στον τόπο που γεννήθηκα και αγαπώ. Η μέχρι σήμερα διαδρομή μου στο δημόσιο χώρο, νιώθω ότι το επιβεβαιώνει.
Κύριε Πανά, γνωρίζω ότι ο κ. Κασιδόκωστας εξοργιζόταν όταν
έβλεπε «τα συμφέροντα» με γνώμονα το προσωπικό οικονομικό όφελος να παρεμβαίνουν και να αλλάζουν τη φυσιογνωμία της πόλης. Στη Βουλιαγμένη καταφέρατε να τα παλέψετε.
Σε μια μεγαλύτερη κλίμακα τώρα με τη Βούλα και τη Βάρη, πώς
σκοπεύετε να κινηθείτε για να προλάβετε «το κακό»;
Ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας δεν ήταν πολιτικός με την τυπική έννοια του όρου. Με την παρουσία του όμως στο δημόσιο χώρο, μας
δίδαξε ότι πολιτική σημαίνει ΔΡΑΣΗ, ΠΡΑΞΗ και ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Να
μη συμβιβάζεσαι. Να μη φοβάσαι. Να τολμάς και να συγκρούεσαι
απέναντι σε κατεστημένα συμφέροντα για το καλό του τόπου σου.
Με βάση τις παραπάνω αξίες θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα. Τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι
πολλά και σύνθετα. Όμως έχω το πάθος και την εμπειρία. Γνωρίζω
τα θέματα που έχουμε να διαχειριστούμε.Δεν συμβιβάστηκα τότε,
και δεν θα συμβιβαστώ ούτε τώρα. Το έχω άλλωστε αποδείξει στη
μέχρι τώρα διαδρομή μου στα δημοτικά πράγματα.
Σας ευχόμαστε να έχετε δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο σας.

