δεκτη κατάσταση που επιδεινώνει την
ποιότητα ζωής όλων µας. Ο κόσµος
είναι αγανακτισµένος και έχει απόλυτο δίκιο...
- Θεωρείτε πως είναι εύκολο να
λυθούν αυτά τα προβλήµατα;
Κανείς δεν είπε ότι είναι εύκολο να
λυθούν από την µια µέρα στην άλλη,
αλλά πάντως πρέπει να λυθούν. Για
να µην θεωρείτε ότι µιλάω στον αέρα,
εγώ θα σας παραπέµψω, ειδικά για
την αποχέτευση, στην εµπειρία του
∆ήµου ∆ροσιάς. Το έργο της αποχέτευσης, µετά από
αγώνα δικό µου
αλλά και όλων των
συνεργατών µου ,
έχει ήδη δηµοπρατηθεί και πολύ σύντοµα θα είµαστε
έτοιµοι να συνδέσουµε τις πρώτες
κατοικίες. Σηµειωτέον ότι πρόκειται
για έργο του προγράµµατος ΕΣΠΑ
δηλαδή για έργο
που δεν επιβαρύνει οικονοµικά. Σας
διαβεβαιώ ότι δεν ήταν καθόλου
εύκολο αλλά το καταφέραµε. Σε ότι
αφορά το κυκλοφοριακό πρόβληµα,
όπως λέµε και στο πρόγραµµά µας,
καταρχήν θα προβούµε σε εκπόνηση
σύγχρονης και επικαιροποιηµένης
µελέτης, σε συνδυασµό µε άλλες
παράλληλες δράσεις (συνεργασία µε
ΟΣΕ και ΕΘΕΛ, επέκταση της γραµµής του ΗΣΑΠ στον Άγιο Στέφανο,
κοινή ∆ιαδηµοτική συγκοινωνία για
τις 7 πόλεις που συνενώνονται κλπ).
Τα οικιστικά ζητήµατα είναι πολλά
και αφορούν ολόκληρη την περιοχή
του διευρυµένου ∆ήµου ∆ιονύσου ,
συνεπώς είναι ανέφικτη η ανάλυση

το οποίο αυτοί, από αστικές ζώνες
που είναι , βαφτίζονται ως περιοχές
εκτός σχεδίου . Για το ζήτηµα αυτό
ο ∆ήµος ∆ροσιάς έχει τοποθετηθεί
καταγγελτικά, συνολικά και ξεκάθαρα, µε σχετικό ‘‘Ψήφισµα – Παρέµβαση’’ του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
, να αποσυρθούν άµεσα οι σχετικές
διατάξεις του νοµοσχεδίου και να
κατοχυρωθούν τα νόµιµα δικαιώµατα
των οικιστών των πιο πάνω οικισµών,
µη ευθυγραµµιζόµενος µε την ούτως
ή άλλως εσφαλµένη , θέση περί νοµοθετικής ρύθµισης του ζητήµατος (και
δη αποσπασµατικά, για συγκεκριµένο οικισµό) που
αποδείχθηκε και
στην πράξη ατυχής, αφού το αρµόδιο Υπουργείο
περιφρονώντας
προκλητικά την
νοµιµότητα, αγνόησε επιδεικτικά
τις όποιες θέσεις
κατατέθηκαν στα
πλαίσια της, κατ΄
όνοµα και µόνον, ‘‘διαβούλευσης’’
του εν λόγω νοµοσχεδίου. Σε κάθε
περίπτωση , για την επίλυση των
προβληµάτων αυτών ,θα δώσουµε
το 100% των δυνάµεών µας για να
τα καταφέρουµε. ∆εν είπε κανείς ότι
υπάρχουν µαγικές λύσεις, είναι όµως
βέβαιο ότι έχουµε και την εµπειρία
και την ικανότητα να βρίσκουµε αποτελεσµατικές λύσεις.

“Èá ôçñÞóù êáôÜ ãñÜììá
ôçí ðñïãñáììáôéêÞ
óõìöùíßá ìå ôïõò
äçìüôåò, üðùò Ýêáíá
åðß 4 èçôåßåò óôï ÄÞìï
ÄñïóéÜò”

- Μιας και αναφερθήκαµε στο κυκλοφοριακό, υπάρχει και το ζήτηµα
των διοδίων στο ύψος του Αγίου Στεφάνου. Πως θα το αντιµετωπίσετε;
- Θα αντιδράσουµε αγωνιστικά
και αν χρειαστεί δυναµικά κατά των

“Èá áíôéäñÜóïõìå äõíáìéêÜ êáôÜ ôùí äéïäßùí óôïí ¢ã. ÓôÝöáíï,
äåí öïâüìáóôå ôç ñÞîç ìå ôçí üðïéá êåíôñéêÞ åîïõóßá”
όλων τους στα πλαίσια αυτής της
συνέντευξης . Οφείλω όµως να σταθώ στο καυτό ζήτηµα των Οικισµών
Αγίου Στεφάνου, Παλαιού Μπογιατίου , Αγίων Αγγέλων, Ραπεντώσας ,
Σταµάτας – Σπάτων και Σπατατζικίου,
για τους οποίους ήδη έχει κατατεθεί νοµοσχέδιο στην Βουλή και µε

διοδίων στον Άγιο Στέφανο. Εµείς
δεν φοβόµαστε τη ρήξη µε την όποια
κεντρική εξουσία, όπου και αν ανήκει
πολιτικά. Εν µέσω µιας άνευ προηγουµένου οικονοµικής κρίσης είναι
απαράδεκτο οι δηµότες να πληρώνουν κι άλλα διόδια για να µπουν στην
πόλη τους ή να βγουν έξω από αυτήν.

Ποτέ δεν είναι αργά για να αλλάξει
η κατάσταση και εγώ θα αγωνιστώ
για αυτό.
- Ποια είναι άποψή σας για τους
µέχρι τώρα συνυποψηφίους σας
Παναγιώτη Βορριά και Γιάννη Καλαφατέλη;
- Τους σέβοµαι και τους τιµώ, όπως
πιστεύω κι αυτοί εµένα. Είµαστε όλοι
άνθρωποι της αυτοδιοίκησης. Σε
κάθε περίπτωση, εφόσον εκλεγώ
∆ήµαρχος ∆ιονύσου, δεσµεύοµαι ότι
θα επιζητήσω τη συνεργασία τους .
∆εν περισσεύει κανείς στην προσπάθεια του νέου µας ∆ήµου. Ο Γιάννης
Καλαφατέλης, ο Παναγιώτης Βορριάς
αλλά και άλλοι φίλοι από αντίπαλους

“Ðéóôåýù áêñÜäáíôá üôé
èá êüøïõìå ðñþôïé ôï
íÞìá óôéò åñ÷üìåíåò
ÄçìïôéêÝò ÅêëïãÝò,
ðáñÜ ôïõò åðßäïîïõò...
ÐñïöÞôåò êáé ôéò
ÊáóóÜíäñåò ôçò
ðáñáðëçñïöüñçóçò...!”
συνδυασµούς, θα έχουν ρόλο, εάν
βέβαια το επιθυµούν, στη νέα δηµοτική αρχή της Αδέσµευτης ∆ηµοτικής
Κίνησης. Μετά από τις εκλογές, θα
πρέπει να είµαστε -και θα είµαστεόλοι µαζί. Το απαιτούν τα προβλήµατα
του ενιαίου ∆ήµου που όλοι θέλουµε
να πάει καλά.
- Ποιο πιστεύετε ότι είναι το µεγαλύτερο ελάττωµά σας ;
- Ότι λόγω του χαρακτήρα µου,
λέω τα πράγµατα µε το όνοµά τους,
όπως είναι, µε ειλικρίνεια και χωρίς
περιστροφές . ∆εν µετανιώνω όµως
γι’αυτό κι ούτε πρόκειται να αλλάξω.
Αυτό κάποιες φορές µε φέρνει σε δύσκολη θέση γιατί µπορεί να δυσαρεστήσει προσωρινά κάποιον, ο οποίος
µπορεί να είναι και πολύ καλός φίλος
µου. Στο τέλος όµως, µε ένα µαγικό
τρόπο όλα τακτοποιούνται. Ο κόσµος
έχει βαρεθεί την υποκρισία και την
κοροϊδία.
Συνέντευξη: Φάνης Πάγκαλος

...με λογισμό και μ’ όνειρο
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ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆Η
ôçò «Α∆
Συνέντευξη του Φάνη Πάγκαλου που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα ”Τοπικό Βήµα”

ÌÉÁ áðïêáëõðôéêÞ óõíÝíôåõîç ðïõ èá óõæçôçèåß, ðáñá÷þñçóå
óôçí åöçìåñßäá ìáò, ï íõí ÄÞìáñ÷ïò ÄñïóéÜò (ãéá 4ç êáôÜ óåéñÜ
èçôåßá) êáé õðïøÞöéïò ÄÞìáñ÷ïò ôïõ íÝïõ ÄÞìïõ Äéïíýóïõ
ÁâñáÜì Ðáóéðïõëáñßäçò. Ï åðéêåöáëÞò ôçò «ÁÄÅÓÌÅÕÔÇÓ
ÄÇÌÏÔÉÊÇÓ ÊÉÍÇÓÇÓ» áíïßãåé ôá ÷áñôéÜ ôïõ êáé áðáíôÜåé
åõèÝùò êáé ÷ùñßò ðåñéóôñïöÝò óå üëåò ôéò åñùôÞóåéò ðïõ
ôïõ õðïâÜëáìå, äçëþíïíôáò óßãïõñïò ãéá ôç íßêç ôïõ óôéò
åñ÷üìåíåò ÄçìïôéêÝò åêëïãÝò.
λεχώσουµε τα ψηφοδέλτια µε τους
πιο άξιους και ικανούς, οι οποίοι θα
µπορέσουν να λύσουν τα προβλήµατα των συµπολιτών µας και να
εργαστούν σκληρά προκειµένου
να υλοποιηθεί το πρόγραµµά µας,
το οποίο πολύ σύντοµα θα δοθεί
στη δηµοσιότητα. Άλλωστε,

“Ìïíáäéêüò
áíôßðáëüò ìáò
åßíáé ôá
ðñïâëÞìáôá
ôïõ Äéïíýóïõ!”

- Κύριε ∆ήµαρχε, αν δεν κάνω λάθος αυτή είναι η πρώτη εφ’όλης της
ύλης συνέντευξη που παραχωρείτε
εν’όψει των ερχόµενων ∆ηµοτικών
εκλογών του Νοεµβρίου για το νέο
∆ήµο ∆ιονύσου. Από την άλλη, οι
συνυποψήφιοί σας έχουν ήδη ριχθεί
για τα καλά στην εκλογική µάχη...

- Καταρχήν σας ευχαριστώ για την
ευκαιρία που µου δίνετε να τοποθετηθώ δηµόσια ως επικεφαλής της «Α∆ΕΣΜΕΥΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ» για
το νέο ∆ήµο ∆ιονύσου. Το ότι µέχρι
σήµερα δεν είδατε συνεντεύξεις µου
στις τοπικές εφηµερίδες, δεν σηµαίνει ότι δεν συµµετέχω ενεργά στην
εκλογική διαδικασία. Το αντίθετο
µάλιστα ! Εγώ και οι συνεργάτες µου
δουλεύουµε πυρετωδώς για να στε-

- Κάνατε λόγο για υπερβολική
δηµοσιότητα. Μπορείτε να γίνετε
πιο σαφής ;
Κοιτάξτε. Έχει δηµοσιευθεί σε
τοπική εφηµερίδα, άρα δεν είναι κάτι
που το λέω εγώ, ότι ένας από τους
συνδυασµούς διαθέτει όχι έναν ούτε
δύο αλλά τέσσερις ανθρώπους για
τη στελέχωση του
γραφείου τύπου
και επικοινωνίας.
Θεωρώ ότι κάτι
τέτοιο είναι υπερβολικό για τα µεγέθη του δικού
µας ∆ήµου και το
λέω ευθέως. Το
χειρότερο όµως
δεν είναι αυτό, το
οποίο στο κάτω
κάτω της γραφής
δεν έχει µείνει
κρυφό και αποτελεί προσωπική επιλογή κάθε
υποψηφίου, αν και
εγώ έχω διαφορετική άποψη, για το
ζήτηµα των εκλογικών δαπανών γενικότερα. Έχω την αίσθηση και µακάρι
να είχα άδικο ότι σε αυτές τις εκλογές
τείνει να χαθεί το µέτρο και στο δικό
µας ∆ήµο. ∆εν είναι δυνατόν σε καιρούς απόλυτης οικονοµικής κρίσης να

“ËïãáñéÜæïõí ÷ùñßò
ôïõò ðïëßôåò üóïé
ðñïêëçôéêÜ åðåíäýïõí
óå ðïëõäÜðáíåò
ðñïåêëïãéêÝò
åêóôñáôåßåò êáé óôñáôéÝò
åðéêïéíùíéïëüãùí.
Èá äéáøåõóôïýí
óôçí êÜëðç”

ανεξάρτητα από την υπερβολική
δηµοσιότητα και την όποια επικοινωνιακή τακτική των συνυποψηφίων µου,

“Ç ÄñïóéÜ áðïôåëåß
ðñüôõðï ïéêïíïìéêÞò
äéá÷åßñéóçò, ìå ìçäåíéêü
÷ñÝïò êáé 4,5 åêáôïììýñéá
åõñþ ðëåüíáóìá.
Äåí óðáôáëÞóáìå ôæÜìðá
ïýôå Ýíá åõñþ”
για την «Α.∆.Κ.» µοναδικός αντίπαλος
είναι τα προβλήµατα του ∆ιονύσου.

“Ç äéáöÜíåéá, ðñÝðåé íá
áðïäåéêíýåôáé ìå Ýñãá...”
δαπανώνται τα ποσά που ακούγονται.
Λογαριάζουν χωρίς τους πολίτες όσοι
προκλητικά επενδύουν σε πολυδάπανες προεκλογικές εκστρατείες
και στρατιές επικοινωνιολόγων. Θα
διαψευστούν στην κάλπη. Ο κόσµος
είναι πλέον ώριµος και υποψιασµένος.

“Äåí ðåñéóóåýåé êáíÝíáò.
ÊáëáöáôÝëçò êáé ÂïññéÜò,
åö üóïí ôï åðéèõìïýí
èá Ý÷ïõí ñüëï óôç íÝá
äçìïôéêÞ áñ÷Þ ôçò
ÁäÝóìåõôçò ÄçìïôéêÞò
Êßíçóçò”
Με..χάντρες και σταυρουδάκια δεν
µπορείς να τον ξεγελάσεις σήµερα.
- Ποια είναι η αίσθησή σας για
την απήχηση που έχει η Κίνησή σας
στον κόσµο;
- Πιστεύω ακράδαντα, από την
επαφή µου µε τους δηµότες όλων
των πόλεων, οι οποίοι βλέπουν πολύ
θετικά τόσο το µέχρι σήµερα πολύ
σηµαντικό έργο που έχουµε κάνει στο
∆ήµο ∆ροσιάς όσο και τη διάθεσή µας
να προσφέρουµε τα µέγιστα στο νέο
Καλλικράτειο ∆ήµο ∆ιονύσου, θα κόψουµε πρώτοι το νήµα στις ερχόµενες
∆ηµοτικές Εκλογές. Κι αυτό παρά το
κλίµα που πάνε να διαµορφώσουν σε
βάρος µας κάποιοι... «Προφήτες» ή
«Κασσάνδρες» της παραπληροφόρησης. ∆υστυχώς εξαίρεση του τοπικού
τύπου δίνει δυναµική... ‘‘πρωτιάς’’ σε
συγκεκριµένους φίλα προσκείµενους
συνδυασµούς και µάλιστα µε... ιεράρχηση. Όµως ο νοών νοείτω και ο
καθένας ας βγάλει τα συµπεράσµατά
του για αυτή την ενέργεια, που ασφαλώς θα συµφωνείτε ότι είναι ‘‘χτύπηµα
κάτω από τη ζώνη...’’
- Μην µας αναλύσετε το πρόγραµµά σας αλλά δώστε µας µε δυο λόγια
ένα πρώτο του στίγµα

τηρήσω κατά γράµµα, εγώ και οι συνεργάτες µου, λέξη προς λέξη, αυτή
την προγραµµατική συµφωνία µας,
όπως έκανα επί 4 συνεχείς θητείες
στον ∆ήµο ∆ροσιάς. Το στίγµα µας,
µε δυο λόγια, είναι ότι όλοι µαζί ενωµένοι, µπορούµε να φτιάξουµε τον
ανθρώπινο ∆ήµο που ονειρευόµαστε.
∆ηλαδή, αφενός να διαφυλάξουµε τα
θετικά και ξεχωριστά στοιχεία που
συνιστούν και χαρακτηρίζουν ως
µοναδική κάθε µία από τις 7 πόλεις
µας και αφετέρου να δουλέψουµε για
να ενοποιήσουµε και
εκσυγχρονίσουµε τις
διοικητικές υπηρεσίες και τις υποδοµές,
προς όφελος όλων
των πολιτών. Αυτός
άλλωστε είναι και ο
βασικός σκοπός, η
φιλοσοφία του Καλλικράτη.
- Όµως χρειάζονται και χρήµατα...

- Η «Α∆ΕΣΜΕΥΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ» που ανήκει πολιτικά;
- Αυτό που µπορώ να σας διαβεβαιώσω µε απόλυτο και κατηγορηµατικό
τρόπο, είναι ότι η Κίνησή µας και ο επικεφαλής της δεν έχουν καµία κοµµατική ή πολιτική εξάρτηση. Η «Α.∆.Κ.»
φιλοδοξεί να ενώσει όλους τους
δηµότες του νέου
µας ∆ήµου και να
ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις τους, σε
όποιο χώρο και αν
αυτοί ανήκουν. Με
απασχολεί, όπως
και τους συνεργάτες µου, µόνο η αυτοδιοίκηση και πως
θα είµαι χρήσιµος
σε όλους τους συµπολίτες µου. Αυτά
τα διευκρινίζω επειδή , για προφανείς
λόγους εγκλωβισµού του εκλογικού
σώµατος µε αναχρονιστικά ψευτοδιλήµµατα διαδίδονται διάφορα, µε

“Äåí ðÜåé Üëëï
ìå ôï ïéêéóôéêü,
ôçí áðï÷Ýôåõóç
êáé ôï êõêëïöïñéáêü.
Èá äþóïõìå áðüëõôç
ðñïôåñáéüôçôá
ãéá íá ëõèïýí Üìåóá”

Οι πόροι είναι
πράγµατι ένα πολύ
σηµαντικό ζήτηµα. Παρά το γεγονός
ότι υπάρχει σήµερα ένα πολύ σηµαντικό δηµοτικό εργαλείο, το πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενων έργων
του ΕΣΠΑ, κάτι στο οποίο έχουν ήδη
αναφερθεί και οι άλλοι συνυποψήφιοί
µου, θα προτιµήσω να αναφερθώ στο
τι κατάφερα εγώ στο συγκεκριµένο
ζήτηµα των οικονοµικών ως ∆ήµαρχος ∆ροσιάς. Η ∆ροσιά σήµερα είναι
πρότυπο οικονοµικής διαχείρισης µε
µηδενικό χρέος και πλεόνασµα 4,5
εκατοµµυρίων ευρώ. Είµαι υπερήφανος για την νοικοκυρεµένη οικονοµική
πολιτική που ακολούθησα εγώ και οι
συνεργάτες µου. Τα χρήµατα σήµερα
υπάρχουν γιατί δεν σπαταλήσαµε
τζάµπα ούτε ένα ευρώ. Αξιολογήσιµο όµως µέγεθος δεν είναι µόνο η

“Äåí åßìáé åíôáãìÝíïò óå êáíÝíá ðïëéôéêü êüììá, ìå áðáó÷ïëåß
ìüíï ç áõôïäéïßêçóç êáé ðùò èá åßìáé ÷ñÞóéìïò óôïõò óõìðïëßôåò ìïõ”
- Το πρόγραµµα της τετραετίας
2010-2014 είναι µία συµφωνία, ένα
συµβόλαιο τιµής µε τους δηµότες, για
το ξεκίνηµα και την πορεία του νέου
µας ∆ήµου, του ∆ήµου ∆ιονύσου. Η
τετραετία που έρχεται θα είναι πάρα
πολύ δύσκολη για αυτούς που θα
αναλάβουν τη ∆ιοίκηση του ∆ήµου
και αυτό πρέπει να το γνωρίζουν οι
πολίτες. Εάν εκλεγώ ∆ήµαρχος, θα

που ασχολούνται µε τα κοινά. Τη διαφάνεια πρέπει να την αποδεικνύουµε
µε τα έργα µας και όχι να την κάνουµε
σύνθηµα κενό περιεχοµένου.

οικονοµική κατάσταση αλλά και το
έργο που εκτελέστηκε . Στο ∆ήµο
∆ροσιάς , την τελευταία τετραετία,
έτρεξαν έργα περίπου 14 εκατοµµυρίων ευρώ.
- Η λέξη διαφάνεια τι σηµαίνει
για εσάς;
Αυτονόητη προϋπόθεση για όλους
µας και πολύ περισσότερο για αυτούς

“ÅëÜôôùìÜ ìïõ üôé ëÝù
ôá ðñÜãìáôá
ìå ôï üíïìÜ ôïõò...”
σκοπό να µας εµφανίσουν ψευδώς
ως προσκείµενους είτε δεξιά είτε
αριστερά, ανάλογα σε ποιους απευθύνονται και κατά πως νοµίζουν ότι τους
συµφέρει. Αντίθετα µε άλλους υποψήφιους, εµείς πάντα εκπροσωπούσαµε,
εκπροσωπούµε και θα συνεχίσουµε
να εκπροσωπούµε, χωρίς διαχωριστικές γραµµές και φανατισµούς, τη
συντριπτική πλειοψηφία των δηµοτών,
όπου και αν αυτοί ανήκουν, ότι και αν
πιστεύουν, πάντα όµως στα πλαίσια
της δηµοκρατίας και της ελεύθερης
διακίνησης των ιδεών.
- Κύριε Πασιπουλαρίδη, εφόσον
εκλεγείτε ποιες θα είναι οι κύριες
προτεραιότητές σας ;
- Η επίλυση του οικιστικού, της
αποχέτευσης και του κυκλοφοριακού.
∆εν πάει άλλο µε τα προβλήµατα αυτά
που έχουν εξελιχθεί σε µάστιγα, της
τοπικής κοινωνίας του διευρυµένου
∆ήµου ∆ιονύσου. Κυριολεκτικά δεν
µπορεί να συνεχιστεί αυτή η απαρά-

