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ΓΕΩΡΓΑΚΟΥ

Αγαπητοί Δημότες και αγαπητά μας παιδιά,

Εύχομαι  ολόκαρδα  προς  όλους,  σε  μία  ακόμα  δύσκολη  παγκόσμια  συγκυρία  της  μετάλλαξης

Όμικρον όπου απαιτείται εκ νέου από εμάς να λειτουργούμε με ατομική ευθύνη και σεβασμό προς

τη ζωή και το συνάνθρωπο, τις θερμότερες και τις πιο ειλικρινείς ευχές μου για το νέο έτος 2022. 

Όλοι μας ευχόμαστε το 2022 να αποτελέσει με υγεία και ρεαλισμό τη χρονιά αποκορύφωση

ανάπτυξης και προόδου της μετάβασης σε κάθε επίπεδο στη νέα παγκόσμια πραγματικότητα,

για την Ελλάδα που αλλάζει και τον τόπο μας, με κάθε ευτυχία στα σπιτικά όλων! Το ρεβεγιόν

αποτελεί διαχρονικά μία βραδιά γιορτής και γλεντιού της άφιξης της νέας χρονιάς, αλλά αυτή

τη  δύσκολη  περίοδο  της  αποκορύφωσης  της  μετάλλαξης  Όμικρον  της  πανδημίας,  ας

αποτελέσει μία βραδιά ενότητας και υψηλής ευθύνης προς το κοινό καλό και τη ζωή μέσα από

τον  ασφαλή  οικογενειακό  ή  φιλικό  εορτασμό  τηρώντας  στο  ακέραιο  όλα  τα  απαραίτητα

μέτρα.

Συνεχίζουμε στο Δήμο μας όλοι μαζί, εδώ και δύο χρόνια που έχω αναλάβει τα ηνία του τόπου μας

ως Δήμαρχος μαζί με τη νέα Δημοτική Αρχή και το ανθρώπινο δυναμικό κάθε ειδικότητας και

τομέα του Δήμου Πρέβεζας, μία νέα πορεία μετάβασης και εξωστρέφειας για το Δήμο μας πάνω

στο κοινό μας όραμα και στην εποχή ορόσημο της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, ώστε να
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βρισκόμαστε αντάξια εντός των εξελίξεων και επιτέλους εντός του χάρτη, σταματώντας να είμαστε

διαχρονικοί ουραγοί και απόντες .

Με ρεαλισμό, σχέδιο, όραμα και πολύ αγάπη για τον τόπο μας, αλλά και μεγάλη ευθύνη προς τη

νέα  γενιά  του  Δήμου  μας  και  αγνοώντας  ιδεοληπτικές  εσωστρεφείς  σκληρύνσεις  αλλά  και

ξεπερνώντας  κοντόφθαλμους  εγωκεντρισμούς,  συνεχίζουμε  ακόμα  πιο  δυναμικά,  ακόμα  πιο

αποφασιστικά και μετρήσιμα πιο αποτελεσματικά και παραγωγικά για τα επόμενα δύο ολόκληρα

χρόνια το έργο μας. 

Το έργο μας που θα ολοκληρώνεται με τη πρώτη μας θητεία στα τέλη Δεκεμβρίου του 2023 και

ευελπιστούμε με την απόφαση των Δημοτών με την τελική τους αναγνώριση στις επόμενες εκλογές

θα ξεκινά η επόμενη θητεία του Δήμου της Καρδιάς μας!

Σήμερα ο τόπος μας, είναι υπερήφανα πρώτος σε εμβολιαστική κάλυψη στην Ελλάδα αποτελώντας

παράδειγμα, ανέπτυξε διεθνείς επαφές και συνεργασίες με χώρες συμμάχους της Ελλάδας όπως η

Γαλλία και το Ισραήλ, υπέγραψε από τους πρώτους Δήμους ΜΟU με την ENTERPRISE GREECE

για την ανάπτυξη μεγάλης σύγχρονης πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας που έχει τόσο ανάγκη η

περιοχή μας ως συνέχεια της τουριστικής επιτυχούς πορείας, κατάκτησε δύο ευρωπαϊκές διακρίσεις

ασφαλέστερου προορισμού ως προς τον COVID τα δύο τελευταία έτη κατακτώντας την πρώτη το

2020 από την EUROPEAN BEST DESTINATION και σχεδίασε και ανέπτυξε και υλοποίησε το

πλέον  διεθνές  ετήσιο  συνέδριο  θεσμό  για  τη  ψηφιακή  και  πράσινη  μετάβαση  υπό  την  αιγίδα

τεσσάρων Υπουργείων και με χορηγίες καταξιωμένων εταιρειών το DIGITAL BEACH SUMMIT

PREVEZA. 

Ο  Δήμος  Πρέβεζας  πλέον  έχει  να  επιδείξει  καταγεγραμμένη  παγκόσμια  και  πανελλαδική

τουριστική  προβολή στα ΜΜΕ δίχως προηγούμενο τα τελευταία χρόνια,  εκκίνηση σημαντικών

έργων και  προσκλήσεων ,  την  ένταξη από τα  πρώτα έργα του Αντώνης  Τρίτσης ,  επέτυχε  τη

λειτουργία της Ακαδημίας Τεχνικών Ψηφιακών Δεξιοτήτων CISCO ACADEMY Δήμου Πρέβεζας

και πρώτης στην Ήπειρο με δωρεάν για τους μαθητές πιστοποιήσεις και το σχεδιασμό ανάπτυξης

του πρώτου Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού στα πρότυπα του DTS Θεσσαλονίκης βάσει του

ΜΟU και τη συνεργασία με τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων

και του Εσωτερικών και άλλων πολλών.

Υπάρχουν σίγουρα πολλά να γίνουν από το μηδέν και άλλα τόσα να διορθωθούν από τις κακές

πρακτικές του παρελθόντος με την εισαγωγή καλών νέων πρακτικών στα πρότυπα της ψηφιακής

Σελ. 2 / 3



και πράσινης μετάβασης στο πλαίσιο του Ελλάδα 2.0 και κυρίως στην καθημερινότητα και την

ποιότητα ζωής των Δημοτών. 

Ο Δήμος Πρέβεζας ως όχημα ανάπτυξης έβαλε μπροστά και ξεκίνησε δυναμικά και μαζί με τους

Δημότες πορεύεται γοργά στις ράγες της ανάπτυξης με έργο και ενήμερο σχεδιασμό στο αύριο,

κατακτώντας με ρεαλισμό τη νέα εποχή πρόκληση ώστε να κερδίσει αυτό που του αξίζει και τόσα

χρόνια στερήθηκε. 

Έμπνευση το νέο χρόνο 2022 όπως κάθε επόμενο χρόνο τα ίδια τα παιδιά μας και οι ανάγκες τους

στη σύγχρονη εποχή και στις προκλήσεις του αύριο ξεπερνώντας το χθες,  δύναμη η αστείρευτη

αγάπη για τον τόπο μας και κάθε σπιθαμή του, οδηγός οι καλές ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές

των σύγχρονων Δήμων του Δυτικού Κόσμου, η άριστη γνώση του πεδίου και των αναγκών και η

τεχνολογική εξέλιξη σε συνδυασμό με την εγρήγορση για την κλιματική κρίση, δρόμος η βέλτιστη

αξιοποίηση  κάθε  εργαλείου  και  προγράμματος  που  δίνεται  μέσα  από  δυναμικές  εθνικές,

ευρωπαϊκές  και  διεθνείς  συνεργασίες  και  συνέργειες  όπως η νέα εποχή επιβάλλει,  κεφάλαιο η

μοναδική αναξιοποίητη ομορφιά ανεκτίμητου φυσικού, ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου του

Δήμου μας και τέλος εγγύηση επιτυχίας το θέλω και το απαιτώ των παιδιών μας και των Δημοτών

μας που έδωσαν το σύνθημα του ταξιδιού επιτυχίας προς το δυναμικό σήμερα και το καλύτερο

αύριο κόβοντας τα δεσμά του χθες της φοβικής και ενοχικής απραξίας.

Συνεχίζουμε μπροστά όλοι μαζί ακόμα πιο ενωμένοι και το 2022 ξεπερνώντας κάθε δυσκολία

αλλά και αγνοώντας τις  σειρήνες της στασιμότητας,  έξυπνα και ρεαλιστικά με αγάπη και

ευθύνη προς τη μοναδικότητα και τον ανεκτίμητο πλούτο του τόπου μας, ευχόμενοι υγεία,

σύνεση, προκοπή και αίσθημα για το κοινό καλό!

2022 ΒE SMART BE GREEN BE REAL!

Νικόλαος Γεωργάκος 

Δήμαρχος Πρέβεζας
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