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10η  Δράση : 

 

10.2 Ερωτήσεις μαθητών για τη διενέργεια της συνέντευξης με το Δήμαρχο Δράμας                                  
κ. Χριστόδουλο Μαμσάκο 

 
Καταρχήν πως βιώσατε την περίοδο αυτή της καραντίνας; Υπήρξε μια 
δύσκολη περίοδος για εσάς ως απλός πολίτης αλλά και ως ο Δήμαρχος της 
πόλης; 

 

1. Ήταν το όνειρο σας να ασχοληθείτε με τα κοινά και να γίνετε Δήμαρχος; 

2. Γνωρίζοντας ότι η θέση αυτή απαιτεί μεγάλες προσωπικές θυσίες και 
στερήσεις θα θέλαμε να μάθουμε εάν διαθέτετε χρόνο για τον εαυτό σας 
και για την οικογένεια σας. 

3. Ποιες είναι οι 3 προτεραιότητες που θέσατε για τη θητεία σας ως 
Δήμαρχος της πόλης μας; 

4. Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας 
είναι η καθαριότητα και η σωστή  ανακύκλωση υλικών. Με ποιο τρόπο 
μπορούν να επιτευχθούν αυτά; 

5. Τι σκοπεύετε να κάνετε με τα δεκάδες αδέσποτα που κυκλοφορούν στους 
δρόμους της πόλης; Υπάρχει κυνοκομείο επαρκώς εξοπλισμένο ώστε να 
συγκεντρωθούν και να λάβουν την κατάλληλη φροντίδα όλα τα αδέσποτα 
ζώα  της πόλης μας; 

6. Σαν έφηβοι που χρησιμοποιούμε αρκετά συχνά το ποδήλατο θα θέλαμε 
να χαραχτούν ποδηλατόδρομοι σε όλη την πόλη ώστε να κινούμαστε με 
ασφάλεια. Πόσο εφικτό είναι αυτό; 
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7. Είναι εύκολο για εσάς να αναμορφώσετε τις κερκίδες του Δημοτικού 
σταδίου αλλά και να ανανεώσετε τα όργανα γυμναστικής που υπάρχουν 
σε αυτό? 

8. Είναι στα επόμενα σχέδια σας η δημιουργία διάφορων θεματικών 
πάρκων, όχι απαραίτητα εξοπλισμένων με ακριβά υλικά, τα οποία  θα 
μας δίνουν ευκαιρία για διασκέδαση και άθληση, πετυχαίνοντας 
ταυτόχρονα την απεξάρτηση μας από τους υπολογιστές και τα κινητά; 

9. Πιστεύουμε ότι στολίδι της πόλης μας αποτελεί ο δημοτικός μας κήπος. 
Ποια είναι τα σχέδια σας γι αυτόν; 

10. Όσον αφορά στην προσέλκυση τουριστών προτείνουμε την αναμόρφωση 
της περιοχής της Αγίας Βαρβάρας και την τοποθέτηση πινακίδων με 
πληροφορίες για την ιστορία της περιοχής. Ποια είναι η γνώμη σας γι 
αυτό; 

11. Ας περάσουμε τώρα στο σχολείο μας. Γνωρίζουμε ότι ο Δήμος είναι 
υπεύθυνος για τα σχολεία της πόλης. Μπορείτε να συμβάλετε στην 
αναμόρφωση της αυλής μας; Όπως γνωρίζετε το κτιριακό συγκρότημα 
των ΕΠΑ.Λ. αποτελείται μόνο  από τσιμέντο, χωρίς δέντρα, χωρίς γήπεδα 
ποδοσφαίρου ή μπάσκετ/βόλεϊ  με αποτέλεσμα ο χώρος να μην ελκύει 
τους μαθητές. Επίσης υπάρχει περίπτωση στο άμεσο μέλλον να φτιαχτεί 
το γυμναστήριο του σχολείου μας; 

12. Υπάρχουν έργα που δεν έχουν ολοκληρωθεί και υπάρχει πιθανότητα να 
ολοκληρωθούν στο άμεσο μέλλον; 

13. Στις 2 επιστολές μας αναφέρουμε την κατάσταση που επικρατεί στις 
σχολικές μας αίθουσες. Θα μπορούσατε να συμβάλετε στην 
αποκατάστασή τους; 

Κλείνοντας θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς για την όμορφη 
αυτή συζήτηση που είχαμε και να σας ζητήσουμε να δεσμευτείτε ως προς την 
επίλυση των αιτημάτων μας. 

Σας ευχαριστούμε! Σας  ευχόμαστε μια όμορφη και δημιουργική πορεία. 

Καλό καλοκαίρι! 
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