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Με µια θητεία 17 µηνών στη θέση του ∆ηµάρχου, ο Σπύρος Πανάς µας µιλάει
για τα προβλήµατα του σχεδίου Καλλικράτης, το όραµά του για το µέλλον της περιοχής,
τα θετικά βήµατα ανάπτυξης που έχουν γίνει, τις οικονοµικές δυσχέρειες που αντιµετωπίζουν οι δήµοι,
αλλά φυσικά και για την ιδιαίτερη οµορφιά της Βουλιαγµένης.

∆

υόµιση χρόνια µετά την εφαρµογή του Καλλικράτη, ποια είναι η αποτίµησή σας για την ενοποίηση
των ∆ήµων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης;
Ο νέος ενιαίος ∆ήµος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγµένης
συµπλήρωσε 30 µήνες ζωής. Από τις αρχές του 2011,
µε επικεφαλής το ∆ήµαρχο Γρηγόρη Κασιδόκωστα ,
ξεκινήσαµε την προσπάθεια να δώσουµε «σάρκα και
οστά» στη νέα αυτοδιοικητική οντότητα που δηµιουργήθηκε από τη συνένωση των τριών ∆ήµων. Να
προσαρµόσουµε τη λειτουργία µας στο νέο πλαίσιο
που ορίζει η εφαρµογή του «Καλλικράτη». Ήταν ένα
πολύ δύσκολο εγχείρηµα, αφού έπρεπε να κάνουµε πράξη τις δεσµεύσεις που αναλάβαµε απέναντι
στους συµπολίτες µας. Να καταφέρουµε καταρχήν να
βάλουµε να λειτουργήσει η µηχανή του ∆ήµου, ως
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µια ενιαία καλοκουρδισµένη µηχανή, προκειµένου από
την πρώτη µέρα οι κάτοικοι και των τριών ∆ήµων που
συνενώθηκαν να µην καταλάβουν τη διαφορά ή να
µην αισθανθούν παραµεληµένοι από το νέο ∆ήµο. Και
στη συνέχεια να επικεντρώσουµε την προσπάθειά µας
στην υλοποίηση µιας σειράς έργων και παρεµβάσεων,
που στόχο είχαν να διαφυλάξουµε τη φυσιογνωµία και
την ξεχωριστή οµορφιά του τόπου µας, να βελτιώσουµε την καθηµερινότητα και την ποιότητα ζωής των
κατοίκων, να ενισχύσουµε τις υποδοµές της πόλης, η
οποία αντιµετώπιζε σηµαντικές ελλείψεις, να δηµιουργήσουµε ένα ∆ήµο σύγχρονο και ανθρώπινο, αντάξιο
των υψηλών προσδοκιών µας. Παρά τα προβλήµατα
που κληρονοµήσαµε, τη δυσµενή οικονοµική συγκυρία
στην οποία κληθήκαµε να υλοποιήσουµε το εγχείρηµα

Η εµπειρία που έχετε αποκτήσει δείχνει ότι ήταν σωστή
η επιλογή της ένωσης των τριών δήµων ή έπρεπε να
υπήρχε άλλος σχεδιασµός;
Η εµπειρία που αποκόµισα είναι πως ο Καλλικράτης σχεδάστηκε από την Κεντρική Εξουσία πρόχειρα. Στη συνέχεια , επιβλήθηκε ως µοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας
των ΟΤΑ, χωρίς να ζητηθεί προηγουµένως η γνώµη των
αιρετών εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης, αλλά και των
τοπικών κοινωνιών και τελικά εφαρµόσθηκε βιαστικά, χωρίς την απαραίτητη οικονοµική στήριξη και χωρίς να έχει
προηγηθεί ουσιαστική µελέτη των αναγκών των τοπικών
κοινωνιών . Ο κανόνας αυτός ισχύει και στην περίπτωση
της συνένωσης της Βάρης, της Βούλας και της Βουλιαγµένης. Είναι βέβαιο ότι αν είχε γίνει προσεκτικός σχεδιασµός
και είχαν ερωτηθεί οι τοπικές κοινωνίες, θα µπορούσε
ενδεχοµένως το εγχείρηµα της συνένωσης να είχε άλλα
χαρακτηριστικά και ν’ αποδεικνυόταν ωφελιµότερο για
τους κατοίκους. Αυτό όµως, είναι υποθετικό σενάριο και
η πραγµατικότητα µας υποχρεώνει όχι να σκεφτόµαστε
πλέον τι θα συνέβαινε αν υπήρχε άλλος σχεδιασµός, αλλά
πως θα προχωρήσουµε µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα.
Αντί ν’ αναζητούµε άλλοθι στα λάθη του παρελθόντος,
οφείλουµε να κοιτάξουµε µπροστά. Και εγώ ως ∆ήµαρχος, που βρίσκοµαι µόλις 17 µήνες στο τιµόνι του ∆ήµου,
δίνω πλέον σηµασία µόνο στο µέλλον.
Η Βουλιαγµένη ως δήµος εθεωρείτο µια περιοχή µε
περισσότερα πλεονεκτήµατα έναντι των άλλων. Η ενοποίηση µε Βάρη - Βούλα λειτούργησε εις βάρος της;
Η Βουλιαγµένη είναι µια περιοχή µε ξεχωριστή οµορφιά
και χαρακτήρα. Θεωρώ ότι είναι ένας ιδιαίτερος τόπος, µε
ιδιαίτερους κατοίκους και επίπεδο ζωής. Με αυτή τη λογική
λειτουργούσε όλα τα προηγούµενα χρόνια και ο ∆ήµος
µας, προσφέροντας στους κατοίκους πρότυπες υπηρεσίες ,
διασφαλίζοντας τη διαφανή και νοικοκυρεµένη διαχείριση
των οικονοµικών του κι έχοντας ως προτεραιότητα, να
διαφυλάξει αυτόν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και φυσιογνωµία
της πόλης. Οι κάτοικοι των γύρω περιοχών ήθελαν κι αυτοί
να ζήσουν σε µια πόλη σαν τη Βουλιαγµένη. Το στοίχηµα για
µας ως ∆ιοίκηση ήταν πως θα καταφέρουµε να µεταφέρουµε στο νέο ∆ήµο το µοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας
του ∆ήµου Βουλιαγµένης. Με ποιον τρόπο, ποια έργα και
ποιες παρεµβάσεις θα διασφαλίζαµε στους κατοίκους του
ενιαίου ∆ήµου ένα υψηλό επίπεδο ζωής, αντίστοιχο µε αυτό
των κατοίκων της Βουλιαγµένης. Η ενοποίηση για µας δεν
αντιµετωπίστηκε ως πρόβληµα , ως κίνδυνος µελλοντικής
υποβάθµισης της Βουλιαγµένης, αλλά ως πρόκληση και
ευκαιρία να µεταφέρουµε στο νέο ∆ήµο, στη Βάρη και τη
Βούλα, τα θετικά χαρακτηριστικά της Βουλιαγµένης. Αυτό
είναι για µας το στοίχηµα , σε µια προσπάθεια που δεν µπορεί να γίνει πράξη από τη µια µέρα στην άλλη, αλλά απαιτεί
χρόνο. Αλλά κυρίως απαιτεί όραµα, σχέδιο , αρχές και αξίες.

Είναι γεγονός ότι υπάρχει µια ανισοµέρεια µεταξύ των
περιοχών που έχουν ενοποιηθεί σε ενιαίο δήµο. Με
ποιο τρόπο µπορεί αυτή να εξισορροπηθεί;
∆εν θα έλεγα ότι υπάρχει ανισοµέρεια. Θα έλεγα ότι
υπάρχουν στον ενιαίο πλέον ∆ήµο διαφορετικές περιοχές,
µε διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανάγκες. Αυτή η διαφορετικότητα, η οποία είναι θετική από πολλές απόψεις,
αντιµετωπίζεται ως προς την έλλειψη έργων και βασικών
υποδοµών , µόνο µε έναν τρόπο. Με προσεκτική και ακριβή αποτύπωση της πραγµατικότητας σε πρώτη φάση, µε
σωστό και ρεαλιστικό σχεδιασµό στη συνέχεια και τέλος,
µε ουσιαστικό έργο και πρωτοβουλίες. Αλλά πάνω απ’
όλα, µε ενότητα όλων των υγιών δυνάµεων της πόλης και
υπέρβαση των µικροτοπικιστικών αντιλήψεων.
Ποιες είναι οι προτεραιότητες σας ως προς τις πολιτικές που πρέπει να ακολουθήσετε στον ενιαίο δήµο;
Ως ∆ηµοτική Αρχή από την πρώτη µέρα της θητείας µας
δώσαµε προτεραιότητα:
 Στην ενιαία διοικητική λειτουργία του ∆ήµου, µε αποκορύφωµα το νέο εγκεκριµένο οργανόγραµµα βάσει
του οποίου λειτουργούν οι δηµοτικές υπηρεσίες από
το Μάιο του 2013.
 Στην αποτύπωση της πραγµατικής οικονοµικής κατάστασης.
 Στην ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσµατικότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας των δηµοτικών
υπηρεσιών.
 Στην ενεργοποίηση και αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναµικού.
 Στην κατάρτιση, ψήφιση και έγκριση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου και του νέου ολοκληρωµένου Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου.
 Στην αντιµετώπιση των ζητηµάτων της καθηµερινότητας των συµπολιτών µας.
 Στη συστηµατική προβολή και υλοποίηση ενός ευρύτατου σχεδίου διεκδικήσεων, που στόχο έχουν την
ενίσχυση των υποδοµών του ∆ήµου και την προστασία
της φυσιογνωµίας της πόλης µας.
 Στην υλοποίηση µιας σειράς έργων, δράσεων και µελετών, που αφορούν όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες.
 Στην αναβάθµιση και ενίσχυση των κοινωνικών δοµών
και υπηρεσιών του ∆ήµου, ώστε να προσφέρουµε ένα
αποτελεσµατικό δίχτυ στήριξης και προστασίας σε
αυτούς που µας χρειάζονται.
Αυτοί είναι οι άξονες και προτεραιότητες της δηµοτικής µας
πολιτικής. Το έργο που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλο το
∆ήµο, σε κάθε γειτονιά, αλλά και οι διεκδικήσεις που προβάλλουµε, αυτές τις προτεραιότητες υπηρετούν. Το έργο αυτό είναι η δική µας απάντηση αυτοπεποίθησης και αισιοδοξίας στις
δυσκολίες της εποχής, στη γκρίνια και µιζέρια της εγχώριας
πραγµατικότητας. Όλα όσα έχουν γίνει µέχρι σήµερα, αλλά και
όλα όσα προγραµµατίζουµε να γίνουν στο επόµενο διάστηµα,
υπηρετούν το όραµά µας , τις ισχυρές αρχές και αξίες µας, το

Ιούλιος 2013/ Εγκαίνια Πλατείας
Εθνικής Αντίστασης στο Κόρµπι
της ∆.Ε. Βάρης. Ο ∆ήµαρχος
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης
κ. Σπ. Πανάς, ο πατήρ ∆ιονύσιος
και ο Πρόεδρος του Συλλόγου
«Κόρµπι» κ. ∆αµανάκης Ιωάννης,
εγκαινιάζουν την πλατεία.
Φεβρουάριος 2013/ οµιλία
Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ, στην
αίθουσα «ΙΩΝΙΑ». Από αριστερά:
κ. Σπύρος Πανάς, ∆ήµαρχος
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης,
κα Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ, κα.
Μαριάννα Μαυραγάνη Πρόεδρος
του Συλλόγου «ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ», κ.
Γιάννης Νιτερόπουλος Πρόεδρος
του ΟΑΠΠΑ.
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αλλά φυσικά και για την ιδιαίτερη οµορφιά της Βουλιαγµένης.
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των ∆ήµων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης;
Ο νέος ενιαίος ∆ήµος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγµένης
συµπλήρωσε 30 µήνες ζωής. Από τις αρχές του 2011,
µε επικεφαλής το ∆ήµαρχο Γρηγόρη Κασιδόκωστα ,
ξεκινήσαµε την προσπάθεια να δώσουµε «σάρκα και
οστά» στη νέα αυτοδιοικητική οντότητα που δηµιουργήθηκε από τη συνένωση των τριών ∆ήµων. Να
προσαρµόσουµε τη λειτουργία µας στο νέο πλαίσιο
που ορίζει η εφαρµογή του «Καλλικράτη». Ήταν ένα
πολύ δύσκολο εγχείρηµα, αφού έπρεπε να κάνουµε πράξη τις δεσµεύσεις που αναλάβαµε απέναντι
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µια ενιαία καλοκουρδισµένη µηχανή, προκειµένου από
την πρώτη µέρα οι κάτοικοι και των τριών ∆ήµων που
συνενώθηκαν να µην καταλάβουν τη διαφορά ή να
µην αισθανθούν παραµεληµένοι από το νέο ∆ήµο. Και
στη συνέχεια να επικεντρώσουµε την προσπάθειά µας
στην υλοποίηση µιας σειράς έργων και παρεµβάσεων,
που στόχο είχαν να διαφυλάξουµε τη φυσιογνωµία και
την ξεχωριστή οµορφιά του τόπου µας, να βελτιώσουµε την καθηµερινότητα και την ποιότητα ζωής των
κατοίκων, να ενισχύσουµε τις υποδοµές της πόλης, η
οποία αντιµετώπιζε σηµαντικές ελλείψεις, να δηµιουργήσουµε ένα ∆ήµο σύγχρονο και ανθρώπινο, αντάξιο
των υψηλών προσδοκιών µας. Παρά τα προβλήµατα
που κληρονοµήσαµε, τη δυσµενή οικονοµική συγκυρία
στην οποία κληθήκαµε να υλοποιήσουµε το εγχείρηµα

Η εµπειρία που έχετε αποκτήσει δείχνει ότι ήταν σωστή
η επιλογή της ένωσης των τριών δήµων ή έπρεπε να
υπήρχε άλλος σχεδιασµός;
Η εµπειρία που αποκόµισα είναι πως ο Καλλικράτης σχεδάστηκε από την Κεντρική Εξουσία πρόχειρα. Στη συνέχεια , επιβλήθηκε ως µοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας
των ΟΤΑ, χωρίς να ζητηθεί προηγουµένως η γνώµη των
αιρετών εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης, αλλά και των
τοπικών κοινωνιών και τελικά εφαρµόσθηκε βιαστικά, χωρίς την απαραίτητη οικονοµική στήριξη και χωρίς να έχει
προηγηθεί ουσιαστική µελέτη των αναγκών των τοπικών
κοινωνιών . Ο κανόνας αυτός ισχύει και στην περίπτωση
της συνένωσης της Βάρης, της Βούλας και της Βουλιαγµένης. Είναι βέβαιο ότι αν είχε γίνει προσεκτικός σχεδιασµός
και είχαν ερωτηθεί οι τοπικές κοινωνίες, θα µπορούσε
ενδεχοµένως το εγχείρηµα της συνένωσης να είχε άλλα
χαρακτηριστικά και ν’ αποδεικνυόταν ωφελιµότερο για
τους κατοίκους. Αυτό όµως, είναι υποθετικό σενάριο και
η πραγµατικότητα µας υποχρεώνει όχι να σκεφτόµαστε
πλέον τι θα συνέβαινε αν υπήρχε άλλος σχεδιασµός, αλλά
πως θα προχωρήσουµε µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα.
Αντί ν’ αναζητούµε άλλοθι στα λάθη του παρελθόντος,
οφείλουµε να κοιτάξουµε µπροστά. Και εγώ ως ∆ήµαρχος, που βρίσκοµαι µόλις 17 µήνες στο τιµόνι του ∆ήµου,
δίνω πλέον σηµασία µόνο στο µέλλον.
Η Βουλιαγµένη ως δήµος εθεωρείτο µια περιοχή µε
περισσότερα πλεονεκτήµατα έναντι των άλλων. Η ενοποίηση µε Βάρη - Βούλα λειτούργησε εις βάρος της;
Η Βουλιαγµένη είναι µια περιοχή µε ξεχωριστή οµορφιά
και χαρακτήρα. Θεωρώ ότι είναι ένας ιδιαίτερος τόπος, µε
ιδιαίτερους κατοίκους και επίπεδο ζωής. Με αυτή τη λογική
λειτουργούσε όλα τα προηγούµενα χρόνια και ο ∆ήµος
µας, προσφέροντας στους κατοίκους πρότυπες υπηρεσίες ,
διασφαλίζοντας τη διαφανή και νοικοκυρεµένη διαχείριση
των οικονοµικών του κι έχοντας ως προτεραιότητα, να
διαφυλάξει αυτόν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και φυσιογνωµία
της πόλης. Οι κάτοικοι των γύρω περιοχών ήθελαν κι αυτοί
να ζήσουν σε µια πόλη σαν τη Βουλιαγµένη. Το στοίχηµα για
µας ως ∆ιοίκηση ήταν πως θα καταφέρουµε να µεταφέρουµε στο νέο ∆ήµο το µοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας
του ∆ήµου Βουλιαγµένης. Με ποιον τρόπο, ποια έργα και
ποιες παρεµβάσεις θα διασφαλίζαµε στους κατοίκους του
ενιαίου ∆ήµου ένα υψηλό επίπεδο ζωής, αντίστοιχο µε αυτό
των κατοίκων της Βουλιαγµένης. Η ενοποίηση για µας δεν
αντιµετωπίστηκε ως πρόβληµα , ως κίνδυνος µελλοντικής
υποβάθµισης της Βουλιαγµένης, αλλά ως πρόκληση και
ευκαιρία να µεταφέρουµε στο νέο ∆ήµο, στη Βάρη και τη
Βούλα, τα θετικά χαρακτηριστικά της Βουλιαγµένης. Αυτό
είναι για µας το στοίχηµα , σε µια προσπάθεια που δεν µπορεί να γίνει πράξη από τη µια µέρα στην άλλη, αλλά απαιτεί
χρόνο. Αλλά κυρίως απαιτεί όραµα, σχέδιο , αρχές και αξίες.

Είναι γεγονός ότι υπάρχει µια ανισοµέρεια µεταξύ των
περιοχών που έχουν ενοποιηθεί σε ενιαίο δήµο. Με
ποιο τρόπο µπορεί αυτή να εξισορροπηθεί;
∆εν θα έλεγα ότι υπάρχει ανισοµέρεια. Θα έλεγα ότι
υπάρχουν στον ενιαίο πλέον ∆ήµο διαφορετικές περιοχές,
µε διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανάγκες. Αυτή η διαφορετικότητα, η οποία είναι θετική από πολλές απόψεις,
αντιµετωπίζεται ως προς την έλλειψη έργων και βασικών
υποδοµών , µόνο µε έναν τρόπο. Με προσεκτική και ακριβή αποτύπωση της πραγµατικότητας σε πρώτη φάση, µε
σωστό και ρεαλιστικό σχεδιασµό στη συνέχεια και τέλος,
µε ουσιαστικό έργο και πρωτοβουλίες. Αλλά πάνω απ’
όλα, µε ενότητα όλων των υγιών δυνάµεων της πόλης και
υπέρβαση των µικροτοπικιστικών αντιλήψεων.
Ποιες είναι οι προτεραιότητες σας ως προς τις πολιτικές που πρέπει να ακολουθήσετε στον ενιαίο δήµο;
Ως ∆ηµοτική Αρχή από την πρώτη µέρα της θητείας µας
δώσαµε προτεραιότητα:
 Στην ενιαία διοικητική λειτουργία του ∆ήµου, µε αποκορύφωµα το νέο εγκεκριµένο οργανόγραµµα βάσει
του οποίου λειτουργούν οι δηµοτικές υπηρεσίες από
το Μάιο του 2013.
 Στην αποτύπωση της πραγµατικής οικονοµικής κατάστασης.
 Στην ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσµατικότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας των δηµοτικών
υπηρεσιών.
 Στην ενεργοποίηση και αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναµικού.
 Στην κατάρτιση, ψήφιση και έγκριση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου και του νέου ολοκληρωµένου Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου.
 Στην αντιµετώπιση των ζητηµάτων της καθηµερινότητας των συµπολιτών µας.
 Στη συστηµατική προβολή και υλοποίηση ενός ευρύτατου σχεδίου διεκδικήσεων, που στόχο έχουν την
ενίσχυση των υποδοµών του ∆ήµου και την προστασία
της φυσιογνωµίας της πόλης µας.
 Στην υλοποίηση µιας σειράς έργων, δράσεων και µελετών, που αφορούν όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες.
 Στην αναβάθµιση και ενίσχυση των κοινωνικών δοµών
και υπηρεσιών του ∆ήµου, ώστε να προσφέρουµε ένα
αποτελεσµατικό δίχτυ στήριξης και προστασίας σε
αυτούς που µας χρειάζονται.
Αυτοί είναι οι άξονες και προτεραιότητες της δηµοτικής µας
πολιτικής. Το έργο που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλο το
∆ήµο, σε κάθε γειτονιά, αλλά και οι διεκδικήσεις που προβάλλουµε, αυτές τις προτεραιότητες υπηρετούν. Το έργο αυτό είναι η δική µας απάντηση αυτοπεποίθησης και αισιοδοξίας στις
δυσκολίες της εποχής, στη γκρίνια και µιζέρια της εγχώριας
πραγµατικότητας. Όλα όσα έχουν γίνει µέχρι σήµερα, αλλά και
όλα όσα προγραµµατίζουµε να γίνουν στο επόµενο διάστηµα,
υπηρετούν το όραµά µας , τις ισχυρές αρχές και αξίες µας, το

Ιούλιος 2013/ Εγκαίνια Πλατείας
Εθνικής Αντίστασης στο Κόρµπι
της ∆.Ε. Βάρης. Ο ∆ήµαρχος
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης
κ. Σπ. Πανάς, ο πατήρ ∆ιονύσιος
και ο Πρόεδρος του Συλλόγου
«Κόρµπι» κ. ∆αµανάκης Ιωάννης,
εγκαινιάζουν την πλατεία.
Φεβρουάριος 2013/ οµιλία
Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ, στην
αίθουσα «ΙΩΝΙΑ». Από αριστερά:
κ. Σπύρος Πανάς, ∆ήµαρχος
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης,
κα Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ, κα.
Μαριάννα Μαυραγάνη Πρόεδρος
του Συλλόγου «ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ», κ.
Γιάννης Νιτερόπουλος Πρόεδρος
του ΟΑΠΠΑ.
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µακροπρόθεσµο συµφέρον του τόπου µας.

Φεβρουάριος 2013/ Γυµνάσιο
Βουλιαγµένης, Ο ∆ήµαρχος
κ. Σπύρος Πανάς επιβλέπει
τις εργασίες.
Ιανουάριος 2013/ ο ∆ήµαρχος
κ. Σπύρος Πανάς επιβλέπει
το έργο κατασκευής
του δικτύου όµβριων υδάτων
Wστη ∆.Ε Βάρης

Ο πρώην δήµαρχος Βουλιαγµένης, κος Κασιδόκωστας, είχε
βάλει την προσωπική του σφραγίδα στο δήµο. Ως διάδοχος,
έχετε υιοθετήσει τη φιλοσοφία και την πολιτική του;
Πράγµατι, ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας είναι ο άνθρωπος
που έχει αφήσει την προσωπική του σφραγίδα όχι µόνον
στο ∆ήµο, αλλά στην ίδια τη φυσιογνωµία της Βουλιαγµένης. Αποτελεί από µόνος του, ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό
µοντέλο αυτοδιοικητικού ανθρώπου, κάτι που του το
αναγνωρίζουν όλοι. Είµαι τυχερός, γιατί µε το σηµαντικό
αυτό άνθρωπο συνεργάστηκα από την πρώτη µέρα ενασχόλησης µου µε τις τοπικές υποθέσεις και το θεσµό της
Αυτοδιοίκησης. Με εµπιστεύθηκε από την πρώτη στιγµή,
αναθέτοντάς µου κρίσιµες αρµοδιότητες και ευθύνες και
είµαι περήφανος, γιατί στο έργο που άφησε ως ∆ήµαρχος
Βουλιαγµένης, υπάρχει και η δική µου σφραγίδα, η δική
µου προσωπική συµβολή. Είναι λοιπόν φυσικό, µε το Γρηγόρη Κασιδόκωστα να µοιραζόµαστε το ίδιο όραµα και να
έχουµε πολλά κοινά στοιχεία όσον αφορά στη φιλοσοφία
και τις πολιτικές που θέλουµε να εφαρµόσουµε. Κι όταν
κλήθηκα να τον αντικαταστήσω, µετά το πρόβληµα υγείας
που αντιµετώπισε, το οποίο δεν του επέτρεπε πλέον να
ασκήσει τα καθήκοντά του, κινήθηκα πάνω σε αυτό το
πλαίσιο. Απλά, επειδή χάθηκε πολύτιµος χρόνος για την
πόλη όσο διήρκεσε η διαδικασία για την αναπλήρωση
του ∆ηµάρχου, αναγκαστήκαµε να επισπεύσουµε τους
ρυθµούς υλοποίησης του δηµοτικού µας έργου, που είχε
ήδη ξεκινήσει από το Γρηγόρη Κασιδόκωστα και περιλαµβανόταν στο προεκλογικό µας πρόγραµµα. Η αλλαγή
∆ηµάρχου δεν σήµαινε αλλαγή πολιτικής και προτεραιοτήτων, απλά εκ των πραγµάτων αναγκαστικά το µόνο που
άλλαξε ήταν οι ρυθµοί υλοποίησης του προγράµµατος
µας, οι οποίοι επιταχύνθηκαν. Κι όχι το περιεχόµενο του
και η φιλοσοφία του, που βάζει πάνω απ’ όλα το συµφέρον του τόπου και των ανθρώπων του.
Οι δήµοι φαίνεται να είναι τα µεγάλα θύµατα της οικονοµικής κρίσης. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της στο δήµο
σας; Έχει επέλθει σηµαντική µείωση των κονδυλίων
που αποσπούσατε από τον κρατικό προϋπολογισµό;
Πράγµατι, αυτό ισχύει. Οι κάτοικοι του ∆ήµου πρέπει να
γνωρίζουν ότι: Η χρηµατοδότηση των ∆ήµων από το
κράτος, συµπεριλαµβανοµένου και του δικού µας ∆ήµου,
έχει µειωθεί τα τελευταία 3 χρόνια κατά 70%.
Επίσης, δεν αποδόθηκαν στο ∆ήµο µας, όπως και στο
σύνολο της Αυτοδιοίκησης, οι πόροι που προβλέπονταν
από τον «Καλλικράτη». Επιπλέον, από την αρχή της
θητείας µας ως σήµερα, ο ∆ήµος λειτουργεί µε λιγότερο
προσωπικό. Ο συνολικός αριθµός των απασχολούµενων
στο ∆ήµο έχει µειωθεί κατά 97 άτοµα από τον Ιανουάριο
του 2011. Και θα µειωθεί ακόµη περισσότερο το προσωπικό µας, όταν θα τεθούν σε καθεστώς κινητικότητας και
οι δηµοτικοί µας αστυνόµοι. Μεγάλο πρόβληµα όµως, δεν
είναι µόνον η µείωση της κρατικής χρηµατοδότησης, αλλά
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και τα χρέη και οι εκκρεµότητες από το παρελθόν.
Ο ∆ήµος µας επιβαρύνθηκε στο νέο ξεκίνηµά του µε ένα
σηµαντικό έλλειµµα, ύψους 16.339.570,47 ευρώ, που
κληρονόµησε από το παρελθόν.
Στις υποχρεώσεις κάθε ∆ήµου έχουν προστεθεί και τα
ποσά των τόκων για δάνεια που είχαν χορηγηθεί πριν την
1/1/2011 και που θα επιβαρύνουν το νέο ∆ήµο Βάρης Βούλας - Βουλιαγµένης για τα επόµενα χρόνια. Το σύνολο
των τόκων αντιστοιχεί σε 3.646.050 ευρώ. Επίσης, εκκρεµεί εναντίον του ∆ήµου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης
αγωγή ύψους 12.144.332 ευρώ, από την υπό εκκαθάριση
αστική εταιρεία µε την επωνυµία «Μετοχική Εταιρεία
Εκµεταλλεύσεως του Κτήµατος Βούλας (ΜΕΕΚΒ)», για
πράξεις και παραλείψεις του πρ. ∆ήµου Βούλας.
Παρά τη δύσκολη οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου και
τα χρέη που κληρονοµήσαµε, µε συστηµατική δουλειά και
διαφανή διαχείριση πετύχαµε:
• Να µην επιβαρύνουµε επιπλέον τους συµπολίτες µας και
να στηρίξουµε σε αυτή τη δύσκολη για όλους οικονοµική
συγκυρία τα νοικοκυριά της πόλης µας, «παγώνοντας»
τα δηµοτικά τέλη για το διάστηµα 2012-2013.
• Να στηριχθούµε στις «δικές µας δυνάµεις», σε ίδιους
πόρους, για να κάνουµε έργο στο ∆ήµο. Στο Τεχνικό
Πρόγραµµα του 2013, έχουν ενταχθεί έργα και µελέτες
ύψους 10.500.000 ευρώ, που αφορούν όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες.
• Να µειώσουµε τις λειτουργικές δαπάνες κατά 8.100.000 ευρώ.
Ποιες είναι οι αναπτυξιακές δυνατότητες του δήµου
σας; Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που έχετε αναλάβει
στην κατεύθυνση αυτή;
Είναι τεράστιες οι αναπτυξιακές δυνατότητες του ∆ήµου,
αρκεί να γίνουν κάποια ουσιαστικά βήµατα. Το πρώτο
βήµα που ως ∆ιοίκηση κάναµε, ήταν να διασφαλίσουµε
τη διαφανή και νοικοκυρεµένη διαχείριση των οικονοµικών µας. Στη συνέχεια, να προετοιµάσουµε τα επόµενα
βήµατά µας, µέσα από την κατάρτιση, ψήφιση και έγκριση
του νέου Στρατηγικού Σχεδίου, ενώ θα ακολουθήσει κι
αυτή του νέου ολοκληρωµένου Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου. Επίσης , µεγάλη σηµασία έχει για µας
η συστηµατική προβολή και υλοποίηση ενός ευρύτατου
σχεδίου διεκδικήσεων, που στόχο έχουν την ενίσχυση των
υποδοµών του ∆ήµου και την προστασία της φυσιογνωµίας της πόλης µας. Οι διεκδικήσεις αυτές υπηρετούν το
αναπτυξιακό µας όραµα. Ο έλεγχος και διαχείριση του
παραλιακού µετώπου της πόλης από το ∆ήµο, η χρηµατοδότηση µιας σειράς αναγκαίων έργων από εθνικά και
ευρωπαϊκά προγράµµατα, η διεκδίκηση για επέκταση του
Μετρό στην πόλη µας, δηµιουργούν αυτήν την αναγκαία
αναπτυξιακή ώθηση. Σε κάθε όµως περίπτωση, περισσότερο απ’ όλα απαραίτητη είναι η συστράτευση όλων
των υγιών δυνάµεων της πόλης. Χωρίς την ενότητα της
τοπικής κοινωνίας, χωρίς τη στήριξη των συµπολιτών µας,
δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ανάπτυξη. L

