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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΟΣ: "Δυναμική μας δίνουν οι προτάσεις μας και η αντίστασή
μας στα κακώς κείμενα"

Είναι ο νεώτερος σε ηλικία υποψήφιος Δήμαρχος της πόλης μας, καλλιεργημένος,
πολιτικοποιημένος και ενεργός πολίτης από μικρή ηλικία. Ο Παναγιώτης Πάντος είναι
γέννημα θρέμα νεοσμυρνιός, δοκιμάζεται για πρώτη φορά στο δημοτικό στίβο της πόλης
μας και πιστεύει ότι «οι προτάσεις και η αντίσταση στα κακώς κείμενα» είναι αυτά που
δίνουν δύναμη στην παράταξή του.. Είναι ο μόνος από τους υποψηφίους Δημάρχους στον
οποίο δεν είχε δοθεί η δυνατότητα μέχρι σήμερα να μιλήσει στα τοπικά ΜΜΕ για το όραμά
του και τις θέσεις της παράταξής του, αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που η
εφημερίδα "Δημοσιογράφος" της Ν. Σμύρνης τον επέλεξε για να κλείσει με μια συνέντυξή
του την προεκλογική ειδησεογραφία της...

Κύριε Πάντο, είστε ο νεότερος υποψήφιος Δήμαρχος των προσεχών εκλογών στην
πόλη μας και συμμετέχετε για πρώτη φορά σε δημοτικές εκλογές. Κάποιοι μπορεί
να θεωρήσουν προσόν τη φρεσκάδα των ιδεών σας και το πάθος της ηλικίας σας,
κάποιοι άλλοι όμως μπορεί να θεωρήσουν αδυναμία την έλλειψη πείρας και
εμπειρίας.
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Στη Στροφή Νέας Σμύρνης συμμετέχουν άνθρωποι όλων των ηλικιών. Κάποιοι έχουν μεγάλη
εμπειρία στα αυτοδιοικητικά θέματα και κάποιοι μικρότερη. Αυτό που μας ενώνει δεν είναι η
ηλικία ή η πείρα, αλλά οι κοινές αξίες και η διάθεση να απαντήσουμε με ριζοσπαστικό
τρόπο στα προβλήματα της Νέας Σμύρνης. Και πάνω απ’ όλα η πεποίθηση ότι οι ίδιοι οι
πολίτες, με τη συμμετοχή μας και τη δράση μας, μπορούμε να οργανώσουμε τη ζωή μας
πέρα και πάνω από συμφέροντα και πελατειακές σχέσεις. Με την επιλογή να έχουμε
κάποιον σαν εμένα ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα ότι
κοιτάμε μπροστά και βάζουμε σε προτεραιότητα τα προβλήματα των νέων ανθρώπων. Αν
σήμερα εμείς οι ίδιοι, που δουλεύουμε ανασφάλιστοι για 600 ευρώ και δεν έχουμε καν
παιδικούς σταθμούς για τα παιδιά μας, δεν πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας, κανείς
δεν θα το κάνει για λογαριασμό μας.
Δηλώνετε αντίθετοι με τον «Καλλικράτη» και το μνημόνιο και καλείται τους
πολίτες να καταψηφίσουν τις δυνάμεις και τους υποψηφίους που δεν έχουν
διαχωρίσει τη θέση τους από τα παραπάνω. Αν, όμως, εκλεγείτε και εσείς θα είστε
υποχρεωμένοι να εφαρμόσετε το νέο νόμο από το 2011. Μήπως υπόσχεστε μια
αντίσταση που στην πράξη δεν μπορεί να εφαρμοστεί; Υπάρχει τρόπος κάποιος
δήμαρχος να μην εφαρμόσει τον «Καλλικράτη»;
Βεβαίως και υπάρχει: η δημοκρατία και η συμμετοχή των πολιτών. Μετά τις εκλογές κάθε
δήμαρχος θα κληθεί είτε να διαχειριστεί τη φτώχεια, είτε να αντισταθεί μαζί με τους
πολίτες απέναντι σε όσους θέλουν να κλέψουν τη ζωή μας. Εμείς διαλέγουμε το δεύτερο
και προτείνουμε αυτή η αντίσταση να έχει δημιουργικό χαρακτήρα. Στηρίζοντας θεσμούς
αλληλεγγύης και αναπτύσσοντας συνεταιριστικές επιχειρήσεις μπορούμε να καλύψουμε τις
ανάγκες, χωρίς να επιστρέψουμε στην υπερκατανάλωση και στην καταστροφή του
περιβάλλοντος. Αν ο λαός το αποφασίσει, η πολιτική της τρόικας μπορεί να ανατραπεί. Γι’
αυτό άλλωστε και ο πρωθυπουργός προσπαθεί να εκβιάσει και να φοβίσει τους πολίτες
ώστε να μείνουν απαθείς στα όσα συμβαίνουν. Εμείς από την πλευρά μας θέλουμε μια
δημοτική αρχή που θα αγωνίζεται μαζί με το λαό γι’ αυτή την ανατροπή και δεν θα καταντά
φοροεισπρακτικός μηχανισμός μέσω των δημοτικών τελών.
Οι πολιτικές δυνάμεις που στηρίζουν το συνδυασμό σας (ΣΥΡΙΖΑ) για πρώτη φορά
μετά από πολλές τετραετίες κατεβαίνουν αυτόνομα χωρίς τη συνεργασία άλλων
δυνάμεων. Κάποια στελέχη σας παραμένουν στο συνδυασμό του Δημάρχου κ.
Τζουλάκη, ενώ κάποια άλλα προσχώρησαν στη «Δημοκρατική Αριστερά» που
ιδρύθηκε πρόσφατα από τον κ. Κουβέλη. Αυτή η διάσπαση δυνάμεων πόσο
θεωρείται ότι «τραυματίζει» τη δυναμική σας;
Ο καθένας κάνει τις επιλογές του και κρίνεται γι’ αυτές. Εμείς ασκήσαμε όλα τα
προηγούμενα χρόνια σκληρή κριτική στη δημοτική αρχή και πιέσαμε για εναλλακτική
αριστερή πολιτική. Αγωνιστήκαμε ενάντια στην επιβολή τροφείων στους παιδικούς
σταθμούς, στη δημιουργία εμπορικού κέντρου στον Πανιώνιο, στoυς ασύμφορους
διαγωνισμούς δημόσιων έργων, στην πρόσληψη συμβασιούχων αντί για μόνιμους
υπαλλήλους. Για το επόμενο διάστημα πιστεύουμε ότι ο δήμος πρέπει να στραφεί στον
κοινωνικό τομέα, στηρίζοντας τις σημερινές υπηρεσίες, αλλά επίσης δίνοντας μια
προοπτική αλληλεγγύης και ανάπτυξης στην πόλη. Γι’ αυτό προτείνουμε τη δημιουργία
συνεταιριστικών φορέων (καταστήματα τροφίμων, μέριμνα για ηλικιωμένους και παιδιά
κ.ά.), που θα καλύψουν τις νέες ανάγκες και θα δώσουν αξιοπρεπή δουλειά σε νέους
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εργαζόμενους. Δυναμική, λοιπόν, μας δίνουν οι προτάσεις μας και η αντίστασή μας στα
κακώς κείμενα. Παράλληλα, επιδιώξαμε να συνεργαστούμε με όλες τις δημοτικές
παρατάξεις της αριστεράς, με τις οποίες το προηγούμενο διάστημα βρεθήκαμε σε κοινούς
αγώνες. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε εφικτό, εμείς όμως θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τα
πράγματα και στο μέλλον με την ίδια ενωτική διάθεση.
Τις τελευταίες 3 τετραετίες Συνασπισμός & ΣΥΡΙΖΑ στήριξαν τον συνδυασμό «Νέα
Σμύρνη – Ποιότητα Ζωής» και τον τότε Δήμαρχο κ. Κουτελάκη, την πολιτική του
οποίου καταγγείλατε πρόσφατα και αποσύρατε τη στήριξή σας από την παράταξή
του. Δεν είστε όμως και σεις συνυπεύθυνοι για όσα συντελέστηκαν τα τελευταία 11
χρόνια στην πόλη μας;
Η Στροφή Νέας Σμύρνης στηρίζεται στις εκλογές από τον ΣΥΡΙΖΑ, έχει όμως αυτόνομο
λόγο και αποφασίζει τη στάση της μέσα από ανοιχτές, δημοκρατικές διαδικασίες. Δεν
μηδενίζουμε, αλλά οφείλουμε να πούμε ξεκάθαρα ότι η δημοτική αρχή δεν τίμησε την
εμπιστοσύνη που της έδειξαν οι αριστεροί πολίτες. Γι’ αυτό και από την αρχή της
τετραετίας, και όχι πρόσφατα όπως λέτε, ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαρατέθηκε δημόσια με την
πολιτική που ακολουθούσε ο δήμος σε μια σειρά από θέματα, όπως αυτά που προανέφερα.
Χαιρόμαστε λοιπόν για όσα θετικά έγιναν μέσα και από τη δική μας συμμετοχή και πίεση,
αλλά και για όσα αρνητικά εμποδίστηκαν μέσα από αγώνες στους οποίους βάλαμε κι εμείς
το λιθαράκι μας. Έτσι, ασυμβίβαστα, συνεχίζουμε και τώρα. Για μας οι ιδέες και οι αξίες της
αριστεράς δεν είναι για βιτρίνα.

Οι προτάσεις σας για συμμετοχικές διαδικασίες και διάλογο, πάντως, τα
τελευταία χρόνια ήταν και επιθυμία της Δημοτικής Αρχής, η οποία όρισε ειδικό
Αντιδήμαρχο Συμμετοχικού Προϋπολογισμού, πραγματοποίησε συνελεύσεις σε
όλες τις γειτονιές, προσπάθησε να αναπτύξει το Δίκτυο Ατζέντα 21 και έθεσε σε
δημόσια διαβούλευση όλες τις σημαντικές μελέτες που εκπόνησε. Δεν
αξιολογήσατε καθόλου την προσπάθεια αυτή;
Δυστυχώς για άλλη μια φορά φάνηκε ότι τα λόγια απέχουν πολύ από τις πράξεις. Ο δήμος
διοργάνωσε ημερίδες για την Ατζέντα 21, η οποία μιλάει για βιώσιμη ανάπτυξη και για
διαβούλευση με τους κατοίκους, αλλά δεν έκανε καμία προσπάθεια να την υλοποιήσει. Τα
έργα συνέχισαν να αποφασίζονται ερήμην των πολιτών και ο δήμος συνέχισε να
αντιμετωπίζει τα κινήματα των κατοίκων ως αντιπάλους και όχι ως συμμάχους. Στην ίδια
λογική κινήθηκε με τον Συμμετοχικό Προϋπολογισμό. Δεν δόθηκε στους Νεοσμυρνιούς η
ευκαιρία να προτείνουν έργα για την περιοχή τους και να αποφασίσουν ποια θέλουν να
υλοποιήσουν, αλλά απλώς η «δυνατότητα» να ακούσουν μια ομιλία του δημάρχου. Αυτό όχι
μόνο δεν αποτελεί ενίσχυση των συμμετοχικών θεσμών, αλλά αντίθετα τους συκοφαντεί.
Εμείς θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα δήμο όπου οι κάτοικοι θα έχουν πραγματικά λόγο
στις αποφάσεις και όχι να παίξουμε μαζί τους.
Η στάση σας απέναντι στην κατασκευή του νέου γηπέδου του Πανιωνίου
δημιούργησε πολλούς «εχθρούς» στην παράταξή σας, οι οποίοι θεωρούν ότι
αρνούμενοι τις εμπορικές χρήσεις του νέου γηπέδου ακυρώνεται στην
πραγματικότητα και τον τρόπο χρηματοδότησής του.
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Δεν είναι όμως έτσι. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον Πανιώνιο είναι να παραδώσει το
γήπεδό του σε επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία έρχονται και παρέρχονται. Εμείς
προτείνουμε κάτι πολύ απλό και ρεαλιστικό: ανακατασκευή του γηπέδου και αναβάθμιση
των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη, μετά από μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου
και του Πολυτεχνείου. Αυτό επιτρέπει το σχεδιασμό του έργου με βάση τις πραγματικές
αθλητικές ανάγκες του Ερασιτέχνη και διατηρεί τον δημόσιο χαρακτήρα του χώρου.
Επιπλέον όμως εξασφαλίζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Ερασιτέχνη επί των
εγκαταστάσεων και διασφαλίζει την ύπαρξη ασφαλούς γηπέδου για τον Πανιώνιο σε ένα
χώρο ταυτισμένο με αυτόν στη συλλογική μνήμη, χωρίς να επιβαρύνει την πόλη με μαζικές
εμπορικές χρήσεις. Πρόκειται για πολύ οικονομικότερη λύση, που είναι απολύτως εφικτό να
υλοποιηθεί με δημόσιους και δημοτικούς πόρους.
Ένα άλλο σημείο για το οποίο δέχτηκε κριτική ο Συνασπισμός είναι η συμμετοχή
του στην κατάληψη του «Γαλαξία». Σήμερα που όλα έχουν τελειώσει θεωρείτε ότι
ήταν μια σωστή απόφαση;
Στον «Ελεύθερο Γαλαξία», όπως οι ίδιοι οι συμμετέχοντες είχαν ονομάσει την προσπάθειά
τους, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 100 πολιτιστικές και πολιτικές εκδηλώσεις, τις οποίες
παρακολούθησαν συνολικά χιλιάδες άνθρωποι. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, ιδίως
σήμερα που η δημοτική αρχή χρησιμοποιεί το χώρο για να κάνει προεκλογικές συναυλίες
(κόστους άνω των 100.000 ευρώ) στέλνοντας το λογαριασμό στους δημότες. Δυστυχώς, σε
αυτή την προσπάθεια των κατοίκων ο δήμος είχε επίμονα γυρισμένη την πλάτη. Αντί λοιπόν
να εστιάζουμε στις αδυναμίες του εγχειρήματος, γιατί να μη διδαχθούμε από τα θετικά του;
Το προηγούμενο διάστημα αποδείχθηκε ότι η Ν. Σμύρνη έχει ένα πολιτιστικό δυναμικό που
διψάει για χώρους εκδηλώσεων. Αντί να τους αποκλείει η δημοτική αρχή από τον Γαλαξία,
δεν θα ήταν καλύτερα να τους καλέσει να τον πάρουν στα χέρια τους και να του δώσουν
ζωή; Η πόλη κερδίζει με τη συμμετοχή των πολιτών, δεν χάνει.
Αν εκλεγείτε ποια είναι τα πρώτα πράγματα με τα οποία διαφωνείτε και θα
αλλάξετε αμέσως στην πόλη;
Κατ’ αρχάς θα δώσουμε τέλος στο σημερινό καθεστώς λειτουργίας του δήμου. Δεν μπορεί
τα δημόσια έργα να σπάνε σε μικρές εργολαβίες προκειμένου να δοθούν με απευθείας
αναθέσεις, ούτε να εγκρίνονται ασύμφοροι διαγωνισμοί. Είναι αδιανόητο ο δήμος να μην
προκηρύσσει μόνιμες θέσεις εργασίας και να προσλαμβάνει συμβασιούχους (π.χ.
καθαριότητα, παιδικοί σταθμοί). Και φυσικά είναι πέρα από κάθε ηθική απέναντι στους
νέους εργαζόμενους να γίνονται προκηρύξεις θέσεων στα κρυφά. Η διαφάνεια είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για να στραφεί ο δήμος στην παροχή περισσότερων και
καλύτερων κοινωνικών υπηρεσιών. Το παράδειγμα της πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης
είναι χαρακτηριστικό. Αν ο δήμος επαναπροκηρύξει το διαγωνισμό για την ανακατασκευή
της, όπως εμείς ζητάμε, θα έχει όφελος κοντά στο ένα εκατομμύριο ευρώ. Είναι δυνατό να
χαρίζονται τέτοια ποσά όταν εκατοντάδες παιδιά μένουν εκτός παιδικών σταθμών;
Παράλληλα, θα ξεκινήσουμε αμέσως την προσπάθεια να δώσουμε στη Ν. Σμύρνη χώρο να
ανασάνει, με πράσινες διαδρομές, ποδηλατόδρομους, ενοποιήσεις ακάλυπτων χώρων και
απελευθέρωση των πεζοδρομίων, που σήμερα είναι απροσπέλαστα. Και θα αγωνιστούμε
δυναμικά για να μειωθεί επιτέλους ο συντελεστής δόμησης, ώστε να σωθούν οι υπόλοιπες
μονοκατοικίες (που δεν είναι τόσο λίγες όσο κάποιοι ισχυρίζονται) και να αποτραπεί η
κατεδάφιση παλιών χαμηλών πολυκατοικιών, προκειμένου στη θέση τους να χτιστούν νέες
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οκταόροφες.
Πολλοί χαρακτηρίζουν τις προτάσεις και τις θέσεις της Αριστεράς θεωρητικές και
ουτοπικές. Πόσο ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες θεωρείτε εσείς ότι είναι, τελικά, οι
προτάσεις σας;
Αυτό που δεν είναι ρεαλιστικό είναι να εξακολουθεί κανείς να πιστεύει ότι με δημάρχους
που παζαρεύουν το χρίσμα του ΠΑΣΟΚ ή της ΝΔ μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Η
Στροφή Νέας Σμύρνης έχει καταθέσει ένα ολοκληρωμένο και φθηνό πρόγραμμα, που μπορεί
να απαντήσει στα σημερινά προβλήματα της πόλης μας. Με τη στάση μας σε όλα τα
ζητήματα έχουμε δείξει ότι θέλουμε και μπορούμε να το υλοποιήσουμε, ενεργοποιώντας τη
διάθεση συμμετοχής και παρέμβασης όλου του κόσμου της Νέας Σμύρνης.
Κύριε Πάντο σας ευχαριστούμε πολύ και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
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