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«Θα διεκδικήσω ενεργό ρόλο σε ΠΕΔ 
και ΦΟΔΣΑ Στερεάς»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΓΚΑΛΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Ο 50χρονος Πολιτικός Μηχανι-
κός και μέχρι πρότινος επικε-
φαλής της μείζονος Αντιπολί-

τευσης του ΔΣ Δελφών, Παναγιώτης 
Ταγκαλής, είναι πλέον στο τιμόνι της 
Φωκικής πρωτεύουσας δεσμευόμε-
νος για μια θητεία “Ευθύνης” και συ-
νέπειας λόγου και έργων… μακριά 
από διχαστικές ρητορικές και μικρο-
πολιτικές που κρατούσαν το Δήμο 
στην απομόνωση.

Απόλυτα πρώτη μέριμνά του εί-
ναι η εξυγίανση των Ταμείων του Δή-
μου και ένα “σφιχτό” πλαίσιο διαχεί-
ρισης και διοίκησης του Οίκου του… 
ορίζοντας ένα πολυδύναμο όργανο 
τεχνοκρατών κι έμπειρων συνεργα-
τών προκειμένου να πραγματοποιή-
σει μαζί τους μία πετυχημένη κούρσα 
ανάπτυξης και προβολής του πλέον 
ιστορικού Δήμου της χώρας.

“Το πρώτο διαγώνισμα το δώσα-
με ήδη” δηλώνει με σκωπτική διάθε-
ση αναφερόμενος στην ωρολογιακή 
βόμβα της πλατείας Θεάτρου, που 
λίγο έλειψε να “σκάσει” με τη δέσμευ-
ση 800 χιλ ευρώ και το “πάγωμα” των 
τραπεζικών λογαριασμών… αποκα-
λύπτοντας τον πλέον τολμηρό “πιλό-
το” διοίκησης και τα μηνιαία pit stop 
με τα αποτελέσματα για τον σχεδια-
σμό κάθε μήνα.

Δήμαρχε, συγχαρητήρια για την 
εκλογή σας. Με δεδομένο ότι ζη-
τήσατε την εντολή των δημοτών 
σας για δεύτερη φορά, αναρωτιέ-
μαι αν είναι πλέον ξεκάθαρο για 
σας, τι σας έδωσε τη νίκη;

 Φυσικά και είναι ξεκάθαρο. Κα-
ταρχάς η περιρρέουσα ατμόσφαιρα 

των τελευταίων εκλογών ήταν εντε-
λώς διαφορετική από την προηγού-
μενη. Υπήρχε μία σημαντική φθορά 
του αντιπάλου, η οποία προήλθε 
από συγκεκριμένες πολιτικές που 
ακολούθησε. Εμείς ήμασταν πολύ 
ξεκάθαροι στον πολιτικό μας λόγο, 
τις θέσεις τις οποίες υποστηρίξαμε, 
όχι μόνο ως αντιπολίτευση αλλά και 
προεκλογικά... και το σημαντικότερο, 
είχαμε ένα εξαιρετικό ψηφοδέλτιο.

Σφυροκοπήσατε είναι η αλήθεια 
μέσα από τον αντιπολιτευτικό σας 
λόγο την απερχόμενη δημοτική 
αρχή, κατά την προηγούμενη θη-
τεία σας.

Μάλλον ακριβολογούσαμε σε 
αυτά τα οποία λέγαμε. Αυτό ήταν κάτι 
που μας χαρακτήρισε και τα πέντε 
χρόνια ως αντιπολίτευση. Το ότι ωρι-
μάσαμε πολιτικά και είχαμε ξεκάθα-
ρες θέσεις για όλα τα θέματα. Θέσεις 
που διατηρήσαμε σθεναρά, από την 
αρχή μέχρι το τέλος. Είχαμε μάλιστα 
το θάρρος, ό,που κάναμε λάθος να 
το αναγνωρίσουμε και να τροποποι-
ήσουμε τη θέση μας.

Υπήρχαν, πράγματι τέτοιες περι-
πτώσεις;

Φυσικά. Κανείς δεν διεκδικεί το 
αλάθητο. Ό,που κάναμε λάθος, ανα-
θεωρήσαμε τις απόψεις μας και βγή-
καμε ξεκάθαρα στον κόσμο και το 
είπαμε.

Δεν θα σας βάλω στη διαδικασία 
μου αναφέρετε τα λάθη της προη-
γούμενης περιόδου. Ούτε καν “το 
ένα και μοναδικό”, παρότι στην 

προηγούμενη περίοδο καλούσατε 
επανειλημμένως τον αντίπαλό σας 
να σας αναφέρει “ένα και μόνο 
έργο” που ξεκίνησε και ολοκλή-
ρωσε επί δικής του θητείας.

Αυτό ισχύει ακόμη και τώρα. 
Πρόκληση. Όταν έχεις θητεύσει ως 
αντιδήμαρχος έργων για τρεισήμισι 
χρόνια, έχοντας εντάξει έργα 49 εκατ. 
ευρώ και περνάει μία πενταετής θη-
τεία και δεν υπάρχει ούτε ένα έργο, 
το οποίο να ωρίμασε, να μελετήθηκε 
και εκτελέστηκε μέσα στα πέντε χρό-
νια... καταλαβαίνετε ότι οι συσχετι-
σμοί ήταν άμεσοι.

Έχετε επισημάνει βεβαίως, κι 
εσείς, τη μείωση των δημοσίων 
επενδύσεων και τους χρηματο-
δοτικούς πόρους από πλευράς 
κράτους.

Οι πόροι έχουν πράγματι συρ-
ρικνωθεί και αυτό είναι τεράστιο 
πρόβλημα. Σε ότι αφορά όμως τις 
επενδυτικές ευκαιρίες, μάλλον, έχουν 
πολλαπλασιαστεί και στην περίπτω-
ση του Δήμου Δελφών πέρασαν 
ανεκμετάλλευτες… οι περισσότερες.

Είχαμε την ευκαιρία να παρα-
κολουθήσουμε τον προεκλογικό 
σας αγώνα όπου και εκεί ανέβηκαν 
κάποιες φορές οι τόνοι... Ήταν κα-
θαρά πολιτικά τα χαρακτηριστικά 
αυτής της εκλογικής μάχης;

Το κλίμα ήταν πολύ καλύτερο 
από την προηγούμενη εκλογική 
αναμέτρηση και σε αυτό συνέβαλε 
η τακτική που ακολουθήσαμε και οι 
δύο μεγαλύτερες παρατάξεις. Υπήρ-
χε ορθότερος λόγος, πιο ξεκάθαρα 

επιχειρήματα, υπήρχε ένας πολιτικός 
πολιτισμός ο οποίος νομίζω έδωσε 
το στίγμα του σε όλη την προεκλογι-
κή περίοδο. Συνέβαλαν όλοι σε αυτό.

Και κυρίως οι πολίτες, οι οποίοι 
έκαναν κ.Ταγκαλή μία “Επιλογή 
Ευθύνης”. Έτσι δεν είναι;

Νομίζω θα φανεί αυτό. Θα κρι-
θούμε κι εμείς και το έργο μας, μετά 
από 4 χρόνια.

Θα ήθελα να σκιαγραφήσουμε 
το στίγμα που θέλετε να αφήσετε 
κατά τη διάρκεια της θητείας σας 
δεδομένου ότι ό,τι έγινε κατά την 
προηγούμενη αυτοδιοικητική σας 
θητεία...

Ανήκει στο παρελθόν. Δεν έχει 
κανένα νόημα να γυρίσουμε πίσω. 
Αρκεί να σας πω ότι την ημέρα της 
ορκωμοσίας κράτησα όλα τα τοπικά 
συμβούλια να τους κάνω μία ενημέ-
ρωση και επειδή πολλοί μου έθεσαν 
το θέμα “τι έκαναν οι προηγούμενοι”, 
τους απάντησα «το ζήτημα δεν είναι 
αυτό. Το ζήτημα είναι τι θα κάνουμε 
εμείς. Από δω και στο εξής, κοιτάμε 
μπροστά. Οι εκλογές τελείωσαν και 
ανοίγεται διάπλατα μία μεγάλη ευ-
καιρία να δείξουμε το έργο μας».

Είναι εξασφαλισμένη η κυβερνη-
σιμότητα του Δήμου Δελφών και η 
δέουσα συνεννόηση για τη διεξα-
γωγή, αν μη τι άλλο, “ειρηνικών” 
δημοτικών συμβουλίων; 

Εμείς είπαμε ότι έχουμε όλη την 
καλή διάθεση να συνεργαστούμε, 
με όποιον το θέλει. Φρόντισε όμως ο 
αντίπαλος, αμέσως μετά τις εκλογές, 
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να πάρει θέση απέναντι διατυμπα-
νίζοντας ότι “εμείς δεν πρόκειται να 
συνεργαστούμε με κανέναν”… απο-
δεικνύοντας ότι δεν υπήρχε διάθεση 
να μπούμε όλοι στο πνεύμα του Κλει-
σθένη.

Παραιτήθηκε μάλιστα, όπως έκανε 
ο ίδιος γνωστό, και από όλες τις 
θέσεις στις οποίες προέδρευε. 
Άφησε μεγάλο κενό πίσω του ο κ. 
Παναγιωτόπουλος, Δήμαρχε;

Μπορεί να παραιτήθηκε αλλά τυ-
πικά παραμένει μέχρι να αναλάβει η 
επόμενη θητεία.

Όπως φαίνεται λοιπόν δεν θα 
πραγματοποιήσετε μία “ειρηνική” 
αυτοδιοικητική θητεία.

Σε ό,τι μας αφορά, θα είναι. Για 
τις υπόλοιπες παρατάξεις του δημο-
τικού συμβουλίου δεν μπορώ να πω 
τίποτα με βεβαιότητα. Εμείς έχουμε, 
ούτως ή άλλως, τείνει χείρα συνερ-
γασίας σε όλους, και να ξέρετε ότι θα 
επιδιώξουμε να πορευτούμε με συ-
ναινέσεις σε όλα τα μεγάλα θέματα 
του δήμου. Θα ζητήσουμε ευρύτερες 
συναινέσεις. Τα προβλήματα άλλω-
στε είναι τόσα πολλά, που το απαιτεί 
η εποχή η ίδια.

Πολιτικός μηχανικός στο επάγ-
γελμα, δικηγόρος ο απερχόμενος 
δήμαρχος. Να υποθέσουμε ότι θα 
είναι διαφορετικό και το στίγμα 
που θα αφήσετε στο δήμο Δελ-
φών;

Μα αυτό ακριβώς περιμένει και 
ο κόσμος. Είναι θέμα διαφορετικής 

ιδιοσυγκρασίας. Θεωρητικός ο ένας, 
πιο πρακτικός ο άλλος.

Κατά συνέπεια; Προσανατολίζεστε 
σε περισσότερα και μεγαλύτερα 
έργα πνοής για τον τόπο;

Αν με ρωτούσατε μέχρι πριν από 
λίγες ημέρες, θα σας έλεγα, αυτό που 
έλεγα και προεκλογικά. Ότι δηλαδή, 
το στίγμα μας είναι να δώσουμε με-
γαλύτερη ανάπτυξη στο δήμο. Να 
επιταχύνουμε τον ρυθμό ανάπτυξης, 
χωρίς να θέλω να απαξιώσω κανέ-
ναν αυτοδιοικητικό που πέρασε από 
τον Δήμο μας. Σκοπός μας είναι να 
κινηθούμε πιο γρήγορα. Να απορρο-
φήσουμε περισσότερους πόρους και 
να υλοποιήσουμε έργα τα οποία είναι 
βαλτωμένα. Ακόμα και όλα όσα εντά-
χθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστη-
μα και βρίσκονται καθηλωμένα στα 
συρτάρια των γραφείων της τεχνικής 
υπηρεσίας. Εμείς, αυτό, θέλουμε να 
το αλλάξουμε.

Δεν θα σας πω όμως αυτό. Πρώ-
το και κυρίαρχο μέλημά μας είναι 
η εξυγίανση των οικονομικών του 
Δήμου. Ο εξορθολογισμός και η αλ-
λαγή του Οικονομικού μοντέλου δι-
αχείρισης. Αυτό θα είναι το μεγάλο 
στοίχημα αυτής της θητείας.

Να αναφέρουμε ότι και η προ-
ηγούμενη δημοτική αρχή είχε 
καταβάλει μεγάλη προσπάθεια 
εξυγίανσης των οικονομικών 
του Δήμου. Είναι ακόμη πολλά 
τα βάρη που κουβαλάει ο Δήμος 
Δελφών;

Αυτό που λέτε ότι έγινε, αποτέλε-

σε προεκλογική και μόνο σημαία του 
αντιπάλου. Αν διαβάσετε όμως την 
τελευταία συνέντευξη που έδωσε ο 
κ.Παναγιωτόπουλος, θα τον “ακούσε-
τε” να παραδέχεται ότι τα οικονομικά 
του Δήμου δεν βαίνουν διόλου καλά. 
Γεγονός το οποίο επαληθεύεται από 
τις πρώτες ημέρες της δίκης μας θη-
τείας. Πολύ σύντομα, όταν θα είμαι 
πλήρως έτοιμος, θα δημοσιοποιήσω 
όλα τα στοιχεία... διότι πρέπει και 
οφείλω, να θέσω προς ενημέρωση 
των πολιτών, την πραγματική οικονο-
μική κατάσταση του Δήμου.

Είχε γίνει μία προσπάθεια από 
την απερχόμενη δημοτική αρχή 
να δοθεί έμφαση σε θέματα πολι-
τισμού. Προτεραιότητα δική σας 
να υποθέσουμε θα είναι η τόνωση 
του κοινωνικού προφίλ σας, έχετε 
ήδη αναφερθεί στην ανάπτυξη 
των κοινωνικών δομών;

Φυσικά. Το αυτοδιοικητικό σύ-
στημα, ιδιαίτερα του πρώτου βαθ-
μού, θα πρέπει να είναι καθαρά αν-
θρωποκεντρικό και δεν θα μπορού-
σαμε να μην τον στηρίξουμε με όλες 

μας τις δυνάμεις. Έχουμε εκπονήσει 
ένα σχέδιο, με μία γκάμα συνεργα-
τών εντός και εκτός αυτοδιοίκησης 
και το οποίο θα φροντίσουμε να το 
υλοποιήσουμε με τον καλύτερο τρό-
πο.

Σας έχει απασχολήσει η προέλευ-
ση των πιθανών πόρων;

Καταρχήν από το ΕΣΠΑ. Όλη η 
Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, κινείται με 
ευρωπαϊκούς πόρους. Το ζήτημα εί-
ναι ποιος έχει τον μηχανισμό. Ποιος 
έχει την όρεξη και τους ανθρώπους 
να τα αφομοιώσει και να υλοποιήσει 
τις δράσεις που ανακοινώνονται, ανά 
πάσα στιγμή.

Ορίσατε ήδη επτά χωρικούς Αντι-
δημάρχους, με συγκεκριμένα θε-
ματικά χαρτοφυλάκια. Είναι αυτή, 
η πράγματι πολυμελής ομάδα 
συνεργατών, αρκετή, για να πάτε 
το Δήμο μπροστά;

Οι Αντιδημαρχίες ήταν πάντοτε 
επτά, από την εποχή της συνένωσης 

συνέχεια στη σελ. 14 

Το στίγμα μας είναι να δώσουμε 
μεγαλύτερη ανάπτυξη στο δήμο. Να 
επιταχύνουμε τον ρυθμό ανάπτυξης, 
χωρίς να θέλω να απαξιώσω κανέναν 
αυτοδιοικητικό που πέρασε από 
τον Δήμο μας. Σκοπός μας είναι να 
κινηθούμε πιο γρήγορα.
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των ενοτήτων με τον Καλλικράτη. Οι 
Δημοτικές Ενότητες είναι οκτώ. Άρα, 
εκ των πραγμάτων, επτά άτομα θα 
ορίζονταν Αντιδήμαρχοι. Φρόντισα 
όμως, για πρώτη φορά, να ορίσω 
εντεταλμένους συμβούλους δίνο-
ντας την ευθύνη της 8ης Δημοτικής 
Ενότητας αλλά και πολλές άλλες 
αρμοδιότητες σε δημοτικούς συμ-
βούλους η ήθελαν και είχαν όλη τη 
διάθεση να είναι πιο ενεργοί στην 
παρούσα θητεία. Και φυσικά δεν θα 
μπορούσα να αφήσω ανεκμετάλ-
λευτους αυτούς τους ανθρώπους. 
Όλος λοιπόν αυτός ο σχεδιασμός σε 
συνάρτηση με τους ειδικούς συμβού-
λους τους οποίους έχω σκοπό να εξα-
ντλήσω, θα δημιουργήσουν ένα πολύ 
καλό πλαίσιο ,για να μπορέσουμε να 
στηρίξουμε το δήμο με όλες μας τις 
δυνάμεις, σε όλους τομείς.

Είναι όμως ένα πολυπληθές σχή-
μα, δεδομένων των στενών οικο-
νομικών του Δήμου αλλά και του 
μεγέθους αυτού. Δεν είστε και από 
τους πλέον πολυπληθείς δήμους 
της χώρας!

Όταν παίρνεις έναν ειδικό σύμ-
βουλο, τον παίρνεις για να κάνεις οι-
κονομία κλίμακος σε χρήματα. Όταν 
η δική σου τεχνική υπηρεσία δεν έχει 
τη δυνατότητα να καλύψει μελετητι-
κά κάποια κομμάτια, αναγκάζεσαι να 
“αιμορραγείς” οικονομικά σε εξωτε-
ρικούς συνεργάτες. Όταν όμως έχεις 
δικούς σου συνεργάτες και τους εκ-
μεταλλευτείς αναλόγως, θα παράξεις 
μεγαλύτερο έργο με το λιγότερο δυ-
νατό κοστολόγιο. Αυτό σκοπεύουμε 
κι έχουμε ήδη ξεκινήσει να κάνουμε.

Γνωρίζετε τον Δήμο Δελφών σπι-
θαμή προς σπιθαμή. Έχετε εντοπί-
σει και γνωρίζετε τα προβλήματα 
που υπάρχουν. Να υποθέσουμε ότι 
έχετε δώσει στους επτά αντιδη-
μάρχους σας πολύ σαφείς οδηγίες 
και συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια 
με έργα που θα πρέπει να “προ-
χωρήσουν” ή θα επιδιώξετε πολύ 
άμεσα να εντάξετε προς υλοποί-
ηση;

Βεβαίως. Τα προβλήματα είναι 
καταγεγραμμένα και όχι μόνο από 
εμένα προσωπικά. Γνωρίζω τα θέμα-
τα, όχι μόνο ως μηχανικός ή αυτοδι-
οικητικός, αλλά και από τους συνερ-
γάτες μου οι οποίοι σας πληροφορώ 
ότι δουλεύουν άκοπα, από τις 7:00 
μέχρι αργά το βράδυ. Είναι πλήρως 
ενήμεροι και φροντίζουμε να ομα-
δοποιούμε τις ανάγκες, ώστε με την 
πρώτη εμφάνιση χρηματοδοτικών 
εργαλείων να μπορούμε να υποβάλ-
λουμε τις ανάλογες προτάσεις. Έχου-
με ένα ολοκληρωμένο πλάνο και να 
είστε σίγουροι ότι δεν θα αφήσουμε 
να χαθεί ούτε ένα ευρώ.

Είναι τα δίκτυα ύδρευσης στις 
προτεραιότητές σας, δεδομένου 
ότι πολλές παραλιακές περιοχές 
“πονάνε” από την απουσία τους, 
όπως φέτος το καλοκαίρι στον 
Βάλτο της Δεσφίνας;

Είναι πράγματι άσχημο να μην 
έχει μία περιοχή νερό, αλλά τα δίκτυα 
ύδρευσης δεν είναι από τα πρωτεύ-
οντα προβλήματα του δήμου. Υπάρ-
χουν σημαντικότερα ζητήματα που 
αν επιλύαμε, θα έλυναν αυτομάτως 
και αυτό το πρόβλημα.

Η αναβάθμιση του ταχυδιυλιστη-
ρίου της Δεσφίνας, ένα έργο 500 χι-
λιάδων ευρώ, θα έλυνε το πρόβλημα 
όχι μόνο στην περιοχή αλλά και στην 
Κίρρα και το Γαλαξίδι. Πρόκειται για 
ένα έργο το οποίο έχει μελετηθεί και 
ήταν στη συμφωνία των ανταποδοτι-
κών της ΕΥΔΑΠ αλλά δυστυχώς δεν 
υπήρξε καμία δέσμευση, ούτως ώστε 
να το έχουμε το έργο “δεμένο” και 
τώρα να ξεκινούσε.

Όλοι θυμόμαστε ότι υπήρξε μία 
πολύ επιθετική πολιτική, από πλευ-
ράς ΕΥΔΑΠ, η οποία μάλιστα δέσμευ-
σε κάποια στιγμή και τους τραπεζι-
κούς λογαριασμούς του Δήμου. Για 
τα αντισταθμιστικά, δε, ήταν ανυπο-
χώρητη.

Η ΕΥΔΑΠ ήταν πράγματι ανυπο-
χώρητη, αλλά είχε ενημερώσει τον 
Δήμο για το τι επρόκειτο να κάνει. 
Ουδέποτε δόθηκε η πρέπουσα βάση 
στις προειδοποιήσεις της ΕΥΔΑΠ και 
στα έγγραφα που είχε αποστείλει 
στο Δήμο. Όταν τελικά, την τελευ-
ταία στιγμή, επετεύχθη μία συμφω-
νία, αντί για ανταποδοτικά σε ετήσια 
βάση, μας δόθηκαν δύο μόνον έργα. 
Ασφαλτοστρώσεις 400.000 ευρώ και 
αναβάθμιση του ταχυδιυλιστηρίου 
της Δεσφίνας με επιπλέον 500.000 
ευρώ. Αυτά είναι τα δύο έργα που 

θα παίρναμε εάν τηρούσαμε τη συμ-
φωνία και τις δόσεις για την αποπλη-
ρωμή του χρέους στην ΕΥΔΑΠ. Αντ’ 
αυτού μείναμε με ένα απλό μνημόνιο 
καλής συνεργασίας.

Υπάρχουν πλέον τα περιθώρια να 
επαναδιαπραγματευτείτε τα αντι-
σταθμιστικά με την ΕΥΔΑΠ;

Η ιστορία των αντισταθμιστικών 
με την ΕΥΔΑΠ έχει τελειώσει. Ήδη οι 
δόσεις είναι προκαθορισμένες δεν 
έχει κανένα νόημα. Έχει όμως νόη-
μα και είναι ένα σημαντικό πολιτικό 
θέμα, να μπορέσουμε να διεκδική-
σουμε τα δύο αυτά έργα, τα οποία 
μας υποσχέθηκε η κυβέρνηση.

Η προηγούμενη ή η απερχόμενη 
κυβέρνηση;

Η προηγούμενη, αλλά δεν έχει 
σημασία. Για εμάς η αξία αυτών των 
δύο έργων είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, 
και για το θέμα της ύδρευσης και για 
το θέμα της ασφαλτόστρωσης.

Και το νέο χωροταξικό είχε εγείρει 
πολλές αντιδράσεις στο δήμο Δελ-
φών. Είναι στις προθέσεις να κινη-
θείτε στο ίδιο μήκος κύματος με 
την απερχόμενη Δημοτική Αρχή;

Φυσικά. Εμείς καταψηφίσαμε το 
νέο Χωροταξικό. Συμπλεύσαμε με τις 
περισσότερες παρατάξεις και νομίζω 
ότι στο ίδιο πνεύμα θα κινηθούμε και 
στο εξής, γιατί το θεωρούμε άδικο.

Το χωροταξικό βεβαίως “πέρασε” 
και από την περιφέρεια Στερεάς. 
Βλέποντας να υπάρχει μία συ-
νέχεια στη διοίκηση από τη Νέα 
Περιφερειακή αρχή, αναρωτιέμαι 
εάν μπορεί να υπάρξει κάποια 
πρόοδος επί του θέματος, ιδιαί-
τερα για την αποκλειστική μεταλ-
λευτική δραστηριότητα συγκεκρι-
μένων περιοχών του Δήμου σας.

Δεν ξέρω αν θα αλλάξει. Δεν 

μπορώ να σας το πω, ούτε είμαι αρ-
μόδιος να το κρίνω. Η ορολογία όμως 
που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη 
φορά, είναι ιδιαιτέρως περίεργη και 
εγείρει πάρα πολλά ερωτηματικά, ιδι-
αιτέρως για μία περιοχή σαν τη δική 
μας η οποία έχει επιβαρυνθεί εδώ και 
πολλές δεκαετίες από αυτή τη δρα-
στηριότητα.

Δεν έχετε επιχειρήσει ποτέ να κρύ-
ψετε ποτέ την πολιτική σας ταυ-
τότητα. Να υποθέσουμε ότι με την 
πρόσφατη κυβερνητική αλλαγή 
και με τη νέα Περιφερειακή αρχή, 
πού ήταν εξαρχής επιλογή του 
Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, 
θα είναι πιο εύκολο το έργο σας. 

Υπάρχουν πάρα πολύ καλές σχέ-
σεις και φροντίζουμε να τις κάνουμε 
ακόμη καλύτερες. Εμείς θέλουμε σω-
στές και τίμιες συνεργασίες. Θέλουμε 
να ξέρουμε ότι οι “πόρτες” είναι ανοι-
χτές. Ότι μπορούν να μας ακούσουν 
στα υπουργεία, κάτι το οποίο δεν συ-
νέβη στην προηγούμενη θητεία και 
δεν θα το σχολιάσω γιατί.

Θέλουμε να έχουμε πολύ καλές 
συνεργασίες και αποτελέσματα. Να 
μας ακούνε. Διότι το μεγαλύτερο 
πρόβλημα είναι ότι ουδέποτε έδω-
σαν στην αυτοδιοίκηση την πρέπου-
σα σημασία και αυτό φάνηκε από τα 
συλλογικά όργανα της ΚΕΔΕ.

Έχει δοθεί εντολή από τον Κυριά-
κο Μητσοτάκη σε όλους τους βου-
λευτές του κόμματος να προτεραι-
οποιήσουν τα έργα και τις ανάγκες 
των Περιφερειών στις οποίες 
ανήκουν. Για το δήμο Δελφών δώ-
σατε κάποιες κατευθυντήριες των 
αναγκών;

Φυσικά. Μας ζητήθηκε να δώ-
σουμε σε συγκεκριμένους τομείς, 
τις σημαντικότερες προτεραιότητες, 
κατά την άποψή μας.

● συνέντευξη

Πρώτο και κυρίαρχο μέλημά μας 
είναι η εξυγίανση των οικονομικών 
του Δήμου. Ο εξορθολογισμός και η 
αλλαγή του Οικονομικού μοντέλου 
διαχείρισης. Αυτό θα είναι το μεγάλο 
στοίχημα αυτής της θητείας.
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Ποιες ήταν αυτές για το δήμο Δελ-
φών;

Δεν θα σας τις αποκαλύψω. Εί-
ναι θέμα εσωτερικής λειτουργίας 
και κατά τη γνώμη μου ακόμη και η 
Σύσκεψη που έγινε, έπρεπε να ήταν 
κλειστή. Τις προτεραιότητες θα τις 
βάλει η κυβέρνηση και εμείς όσο 
μπορούμε θα τις στηρίξουμε, αναμέ-
νοντας και από αυτούς την ανάλογη 
στήριξη.

Πάγιο αίτημα της Φωκίδας είναι ο 
Διαγώνιος άξονας.

Ήταν το πρώτο πράγμα που ζή-
τησα από τον Κώστα Μπακογιάννη 
όταν ήρθε το 2014 στο πρώτο δημο-
τικό συμβούλιο του δήμου Δελφών. 
Ήταν το πρώτο που ζήτησα και από 
τον Φάνη Σπανό σε μία άτυπη Σύ-
σκεψη που πραγματοποιήσαμε προ-
εκλογικά, ενημερώνοντας τον για τις 
θέσεις μου ως υποψήφιος δήμαρχος.

Έχει αναφερθεί βεβαίως στο έργο 
και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βλέ-
πετε να προχωράει το έργο και 
μάλιστα άμεσα;

θέλετε κρίση;

θέλουμε το απόσταγμα της αίσθη-
σης που έχετε αποκομίσει από το 
σύνολο των επαφών.

Κοιτάξτε, η πλειοψηφία των αυ-
τοδιοικητικών του νομού, πρώτου 
και δεύτερου βαθμού, και οι περισ-
σότεροι βουλευτές και πολιτευτές 
μας, έχουν θέσει στις προτεραιότητές 
τους τον Διαγώνιο άξονα. Γιατί; Γιατί 
νομίζω ότι είναι το πλέον αναπτυξια-
κό έργο για τη Φωκίδα που μπορεί να 
μας βγάλει από την απομόνωση. Γιατί 
αυτή τη στιγμή η Οδική απομόνωση 
έχει τεράστιες συνέπειες για την πε-
ριοχή.

Θα πρέπει όμως κ.Ταγκαλή μέσα 
από αυτή την πολύ πρώτη συνέ-
ντευξή σας να δεσμευτείτε για 
κάποια έργα και όπως ο πρωθυ-
πουργός, δεσμεύτηκε για παρά-
δειγμα να κριθεί στην επόμενη 
ΔΕΘ, να κριθείτε σε ένα εύλογο 
χρονικό διάστημα για την πρόοδο 
των πρωτοβουλιών σας.

Εμείς θα κριθούμε για την ικανό-
τητά μας να ολοκληρώσουμε τα έργα 
τα οποία παραλάβαμε και αυτά τα 
οποία θα φροντίσουμε να εντάξουμε. 
Και θέλω να ξέρετε ότι η προεργασία 
για τα έργα τα οποία θα εντάξουμε 
έχει ξεκινήσει ήδη από την επομένη 
των εκλογών, από τις 3 Ιουνίου.

Και πότε θα είναι ανακοινώσιμα;
Στην πορεία

Οσονούπω η πάραυτα;
Είναι νωρίς ακόμα αλλά να είστε 

σίγουροι, ότι θα συμβεί όταν και 
μόνο όταν τα έργα ωριμάσουν. Από 
εμάς φανφάρες, πριν την ολοκλή-
ρωση και ένταξη ενός έργου, δεν θα 
ακούσετε.

Στις διεκδικήσεις της απερχόμε-
νης Δημοτικής Αρχής ήταν η ίδρυ-
ση ενός Δελφικού Πανεπιστημίου. 
Να υποθέσουμε ότι είναι και στις 
δικές σας άμεσες προτεραιότητες 
μία τέτοια διεκδίκηση;

Καταρχήν είχαμε σημαντικές αλ-
λαγές στον εκπαιδευτικό χάρτη της 

Φωκίδας, με την ίδρυση των δύο τμη-
μάτων του Γεωπονικού. Αυτό, εκ των 
πραγμάτων, αλλάζει τις προτεραι-
ότητες. Θα δούμε ποιες θα είναι και 
οι προτεραιότητες της νέας Κυβέρ-
νησης. Προς το παρόν οφείλουμε να 
στηρίξουμε τα δύο τμήματα και να 
υποδεχτούμε με τον καλύτερο τρόπο 
τους φοιτητές που θα έρθουν.

Κι αν θέλετε να σας πω και κάτι 
περαιτέρω, επειδή πρόκειται να γίνει 
στους Δελφούς, αρχές Δεκεμβρίου, 
το δεύτερο Παγκόσμιο Συμπόσιο Λα-
διού, το πρώτο είχε γίνει στο Πανεπι-
στήμιο Yale πέρυσι, μέριμνά μας είναι 
όχι μόνο να το στηρίξουμε ως Δήμος 
αλλά και να το συνδέσουμε με το Γε-
ωπονικό Πανεπιστήμιο. Έχουμε έρθει 
ήδη σε επαφή με το Γεωπονικό Πα-
νεπιστήμιο και σε συνεργασία με το 
αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης θα φροντίσουμε να κάνουμε 
τη διασύνδεση και τις προσκλήσεις, 
ώστε να έχουμε τη σύμπραξη στις 
αρχές Δεκεμβρίου.

Στοχεύετε ως δήμαρχος Δελφών 
να διεκδικήσετε ένα πιο ενεργό 
ρόλο στο περιφερειακό όργανο 
των δήμων, στην ΠΕΔ εννοώ;

Η ΠΕΔ είναι ένα σημαντικό όργα-
νο. Σκοπός μας και εμένα προσωπικά, 
στόχος μου είναι να εμπλακώ ενεργά, 
καθώς επίσης και στον φορέα διαχεί-
ρισης απορριμμάτων.

Να περιμένουμε να διεκδικήσετε 
και την προεδρία ενδεχομένως;

θα το δούμε, είναι ακόμη νωρίς.

Είναι όμως δελεαστικό ως προο-
πτική μας λέτε.

Είναι σημαντικό να συμμετέχεις 
σε τέτοιου τύπου διαδικασίες.

Όπως επίσης σημαντικό είναι να 
συμμετέχει κανείς και στις διαδι-
κασίες του κεντρικού οργάνου, 
στην ΚΕΔΕ.

Θα το δούμε Είναι νωρίς ακόμη.

Είναι πράγματι νωρίς. Έχετε όμως 
ήδη βολιδοσκοπήσει τις ισορρο-
πίες και τους συσχετισμούς που 
δημιουργούνται με δεδομένο ότι 
δήμαρχος Αθηναίων έχει αναλάβει 
ο Κώστας Μπακογιάννης που εί-
στε και πιο “κοντά”.

 Είναι ευμετάβλητες ακόμη οι 
συνθήκες... Μην βιαζόμαστε. Είστε 
μήπως σίγουρη ότι ο δήμαρχος Αθη-
ναίων θέλει να εμπλακεί στην ΚΕΔΕ;

Εσείς θα μας πείτε.
Μάλλον όχι

Θα ήθελα να κλείσουμε την κουβέ-
ντα μας με μία αναπτυξιακή νότα 
και να προσπαθήσω να εκμαιεύσω 
τις προθέσεις σας για τις λιμενι-
κές υποδομές της περιοχής σας. 
Έχετε αναφερθεί στην απαξίωση 
του Λιμενικού ταμείου Ιτέας όπως 
επίσης και στην απουσία έργων 
υποδομής στο Γαλαξίδι. Είναι στα 
άμεσα σχέδιά σας η ανάπτυξη αυ-
τών των Υποδομών ή προσδοκάτε 
την ενεργοποίηση του “Λιμενικού 
Καλλικράτη” που ενώ νομοθετή-
θηκε επί κυβέρνησης Σαμαρά, 
ποτέ δεν υλοποιήθηκε;

Είναι τρία διαφορετικά θέματα. 
Το λιμενικό ταμείο Γαλαξιδίου είναι 

επισήμως δημοτικό από το 2012 και 
με ενεργή λειτουργία από το 2015. 
Οφείλω να παραδεχτώ ότι λειτούρ-
γησε εξαιρετικά, με ομόφωνες απο-
φάσεις, που και εγώ ως αντιπολίτευ-
ση στήριξα με όλες μου τις δυνάμεις. 
Δρομολογήθηκαν μάλιστα κάποια 
έργα σε συνεργασία με την περιφέ-
ρεια. Αυτά όμως που παρέμειναν 
λειψά θα πρέπει να ολοκληρωθούν 
στην παρούσα θητεία.

Αναφορικά, με το Λιμενικό Τα-
μείο της Ιτέας, η θέση μου ήταν ξε-
κάθαρη από την αρχή, ότι θα έπρεπε 
να ενοποιηθεί με το Λιμενικό του 
Γαλαξιδίου σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, με έδρα την Ιτέα ως με-
γαλύτερο και πιο οργανωμένο λιμάνι. 

Για το θέμα της ενοποίησης των 
Ταμείων της Στερεάς, πιστεύω ότι 
άπτεται της πολιτικής βούλησης της 
Κυβέρνησης. Σε ερώτηση δική μου 
πάντως, εάν έχει ξεκαθαρίσει και τι 
σκοπεύει να κάνει η παρούσα κυβέρ-
νηση... Δεν πήρα αρνητική απάντη-
ση, προς το παρόν. Όταν διαφανούν 

οι προθέσεις, εάν δηλαδή θέλουν να 
στηρίξουν το υφιστάμενο θεσμικό 
πλαίσιο το οποίο λέει ότι τα λιμενι-
κά ταμεία θα παραμείνουν στους 
δήμους, τότε θα υλοποιήσουμε την 
απόφαση που έχει πάρει το δημοτι-
κό συμβούλιο και την οποία έχουμε 
στηρίξει τα μέγιστα. Σε διαφορετική 
περίπτωση θα εξετάσουμε τις Προ-
τεινόμενες παρεμβάσεις και λύσεις 
που εκτιμώ ότι μία από αυτές ενδεχο-
μένως να είναι και τα περιφερειακά 
σχήματα στα οποία αναφερθήκατε.

Τα περιφερειακά σχήματα έχουν 
κάποια πλεονεκτήματα όμως δεν 
ξέρουμε με ποιους όρους και προϋ-
ποθέσεις θα τεθούν προς υλοποίηση. 
Υπάρχει σε αυτά μεγαλύτερη τεχνο-
γνωσία, που δεν έχει ένας δήμος. 
Όμως, οφείλουμε να εξετάζουμε και 
να συζητήσουμε όλα τα ενδεχόμενα 
στα συλλογικά όργανα και να πάρου-
με τις αποφάσεις, εάν και εφόσον τε-
θούν από την κεντρική διοίκηση.

Πότε σκοπεύετε να δώσετε το 

πρώτο “διαγώνισμα” επιδόσεων 
κύριε Ταγκαλή;

Το πρώτο διαγώνισμα το δώσα-
με ήδη. Η συνέντευξη μας γίνεται 
μία ημέρα ιδιαιτέρως δύσκολη για 
το δήμο μας . Δεν είμαι σε θέση να 
αποκαλύψω πολλά για ένα μεγάλο 
οικονομικό θέμα που προέκυψε με 
“πάγωμα” των τραπεζικών μας λογα-
ριασμών... Μπορώ όμως να σας πω, 
ότι όλοι οι συνεργάτες μου δρουν 
συντονισμένα, με εμφανή τα πρώτα 
δείγματα οργάνωσης της καθημερι-
νότητας και των σχολείων. Ανά μήνα 
θα έχουμε ένα πιτ στοπ και τα αποτε-
λέσματα για τον σχεδιασμό του επό-
μενου μήνα.

Ανά μήνα λοιπόν ο έλεγχος επιδό-
σεων.

Ανά μήνα. Τέλος κάθε μήνα θα 
πραγματοποιούμαι ευρεία σύσκεψη 
για να βλέπουμε τι αποτελέσματα 
έχουμε φέρει.

Να σας ευχηθούμε καλή θητεία


