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Δύσκολα συναντά κανείς σήμερα νέους υποψήφιους με πλούσια όμως πείρα στην
αυτοδιοίκηση και την ενασχόληση με τα κοινά. Η Αγγελική Αγγέλη, υποψήφια Δημοτική
Σύμβουλος με την Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα, του Θωμά Μπέγκα, όμως καταφέρνει να
συνδυάσει αυτά τα δύο αντιφατικά χαρακτηριστικά καθώς βρίσκεται λίγο πάνω από τα 30
έχοντας όμως θητεύσει ήδη σε θέσεις ευθύνης στο Δήμο Ζαγορίου.

Η κ. Αγγέλη μιλά σήμερα στους «Ν.Α.» για την απόφαση να... μετακομίσει από το Ζαγόρι
στα Γιάννενα, την υποψηφιότητά της αλλά και τα σχέδιά της για την επόμενη δημοτική
περιόδο.

Αναλυτικά η συνέντευξη έχει ως εξής:
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1.Είστε υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος, σε μικρή ηλικία, έχοντας μάλιστα και εμπειρία από
το Δήμο Ζαγορίου. Τι είναι αυτό που σας ώθησε να πάρετε την απόφαση να ασχοληθείτε με
τα κοινά;

Η ενασχόληση με την τοπική αυτοδιοίκηση είναι μια διαδικασία προσφοράς και καθημερινής
προσπάθειας. Ο Δήμος είναι ο πιο κοντινός χώρος στον πολίτη για να παρέμβει, να
προτείνει, να προσπαθήσει, να αλλάξει την γειτονιά, το χωριό, την πόλη του. Πράγματι, στο
παρελθόν έχω διατελέσει Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαγορίου
και νομίζω ότι αποτέλεσε μια σημαντική εμπειρία ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι η συμμετοχή
μου έλαβε χώρα κατά τη συνένωση των Δήμων με τον «Καλλικράτη». Σε ένα, δηλαδή, νέο
αυτοδιοικητικό πλαίσιο με διαφοροποιημένες απαιτήσεις διοίκησης και αυξημένα
προβλήματα καθημερινότητας.

2.Γιατί συστρατευτήκατε με την Ενότητα Πολιτών – Νέα Γιάννενα και τον Θωμά Μπέγκα;

Σε αυτή την εκλογική διαδικασία, θεώρησα ιδιαίτερα τιμητική την πρόσκληση του Θωμά
Μπέγκα για να συμβάλλω στην προσπάθεια της Ενότητας Πολιτών – Νέα Γιάννενα. Θεωρώ
ότι τόσο ο Δήμαρχος όσο και η Δημοτική Αρχή έχουν σχεδιάσει και υλοποιούν ένα
πρωτόγνωρα σημαντικό έργο για τα Γιάννενα των επόμενων ετών και πιστεύω ότι μπορώ
να συνεισφέρω σε αυτόν τον αγώνα

3.Τι θεωρείτε ότι μπορεί να προσφέρει η υποψηφιότητά σας στην παράταξη και τι μια
πιθανή εκλογή σας στο Δήμο;

Η υποψηφιότητά μου εντάσσεται στη συλλογική προσπάθεια της παράταξης να συνεχίσει
το έργο της για έναν εύρωστο και ισχυρό αναπτυξιακά Δήμο αξιοποιώντας τα συγκριτικά
πολιτιστικά και τουριστικά πλεονεκτήματά του. Προς αυτή την κατεύθυνση η προηγούμενη
εμπειρία μου σε αυτούς τους τομείς σε συνδυασμό με τις γνώσεις μου, τον ενεργό ρόλο μου
στα τοπικά δρώμενα, αλλά και τη διάθεση μου για την εμπέδωση μιας πιο άμεσης και
αδιαμεσολάβητης σχέσης δημοτών με την διοίκηση του Δήμου, θα συμβάλλουν σε μια πιο
αποτελεσματική δημοτική αρχή.

4. Πείτε μας τις πρώτες σας εντυπώσεις από τη διαδικασία του προεκλογικού αγώνα.
Διαφέρει από τους προηγούμενους που έχει δώσει, και σε τι;
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Ο Δήμος Ιωαννιτών μετά το σχέδιο Καλλικράτη έχει μια εκτενή έκταση με πολύ μεγάλο
πληθυσμό, αποτελούμενος από το αστικό κέντρο και τις περιφερειακές ενότητες. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα τα προβλήματα μεταξύ των περιοχών να είναι εντελώς διαφορετικά, οι
απαιτήσεις των συμπολιτών μας να επικεντρώνονται κυρίως σε ζητήματα καθημερινότητας
κι ως εκ τούτου οφείλουμε να διανύσουμε ...πολλά χιλιόμετρα, να κατανοούμε τα αιτήματά
τους και να έχουμε συλλογική εικόνα του Δήμου και της λειτουργίας του. Συνεπώς, για
όλους τους νέους υποψήφιους αυτή είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία με αρκετές
δυσκολίες.

5. Πως κρίνετε την «επιβολή συνεργασιών στη διοίκηση των Δημών μέσω του «Κλεισθένη»;

Η απλή αναλογική έχει οδηγήσει σε όλους τους Δήμους σε έναν πολυκερματισμό
υποψηφίων που διεκδικούν την ψήφο των συμπολιτών μας. Η κατάσταση αυτή είναι διπλής
ανάγνωσης. Από τη μία ευνοεί τη σύμπραξη αυτοδιοικητικών παρατάξεων με διαφορετικές
οπτικές για τον Δήμο, από την άλλη όμως χρησιμοποιείται καιροσκοπικά από διεκδικητές
θέσεων. Γι' αυτό και η ψήφος μας έχει βαρύτητα και είναι ψήφος ευθύνης.
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