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- Μουσικα  όργανα
- Εντοιχιζόμενες συσκευές κουζίνας
- Κλιματισμός
- Τηλεοράσεις, DVD,  στερεοφωνικά
- Μικροσυσκευές

“Ο αποκλεισμός 
της Ηλείας από το 

δίκτυο Εθνικών δρόμων 
την καθηλώνει 

στην υπανάπτυξη”
Λυπούμαι που αναγκά-

ζομαι να αναγνωρίσω ότι η
σημερινή Ελλάδα είναι δυ-
στυχής,γιατί κυβερνάται από
ανθρώπους που οι περισσότε-
ροι από αυτούς δεν διαθέτουν
αίσθημα πατρίδας και δεν
γνωρίζουν τι σημαίνει Έθνος.
Οπαδοί και απόστολοι ενός
κοσμοπολίτικου πιθηκισμού,
όπως έλεγε ο αείμνηστος Πα-
ναγιώτης Κονδύλης και υπε-
ρασπιστές ενός άγονου
προοδευτισμού, που επιμένει
να υποτάσσει το χειρισμό των
μεγάλων εθνικών θεμάτων
της χώρας στις ανάγκες της
κυβερνητικής προπαγάνδας
και στην επιθυμία επικράτη-
σης του ΣΥΡΙΖΑ στην εσωτε-
ρική πολιτική σκηνή. 

Είναι γεγονός ότι η
εκλογολογία έχει φουντώσει
για καλά. Όλοι σχεδόν εικο-
τολογούν για πρόωρες εκλο-
γές – πιθανώς τον Οκτώβριο
– πλην της Κυβέρνησης που
μιλά για τον Σεπτέμβριο του
2019.

Ήδη η Κυβέρνηση με
επικεφαλής τον κ. Τσίπρα έχει
εγκαινιάσει ατύπως την προ-
εκλογική περίοδο για τις επό-
μενες βουλευτικές εκλογές.
Από την έκβαση τωνστοιχη-
μάτων που έχει επιλέξεινα
πριμοδοτήσει, στις ζαριές που
κάθε φορά ρίχνει το κυβερνη-
τικό επιτελείο κατά το χειρι-
σμό των οικονομικών και των
εθνικών θεμάτων, θα εξαρτη-
θεί το αν οι εκλογές επισπευ-
θούν ή αν απομακρυνθούν. Αν
οι δανειστές δεχθούν κατάρ-
γηση ή αναβολή του Ν.
4472/2017 για τις μειώσεις
των συντάξεων και του αφο-
ρολογήτου, οι εκλογές θα γί-
νουν το 2019. Εάν αρνηθούν
τότε ο κ. Τσίπρας θα διαμορ-
φώσει προεκλογικό σκηνικό
ρήξης με τους εταίρους και
του θεσμούς για να καταφύγει
με «διαπραγματευτική υπερη-
φάνεια» σε γενικές εκλογές
εντός του 2018.  

Η Βουλή, ο Τύπος και
η Κοινή Γνώμη σας αναγνω-
ρίζει ως ένα σύγχρονο πολι-
τικό με παιδεία, πολιτικό

λόγο, συγκροτημένη σκέψη,
θυμίζετε δε σε πολλούς κο-
ρυφαίους πολιτικούς της τε-
λευταίας 40ετίας. Πως το
εισπράττετε αυτό;

Μετά από ενεργό
δράση 10 και πλέον ετών στην
κοινοβουλευτική και πολιτική
ζωή της χώρας χαίρομαι να
διαπιστώνω ότι ο αγώνας μου
αυτός δεν απέβη ούτε άγονος
ούτε μάταιος. Όταν το 2007
για πρώτη φορά τιμήθηκα από
το λαό της Ηλείας με το
αξίωμα του βουλευτή της
ΝΔ,ξεκίνησα μια διαδρομή
που μέχρι σήμερα την διέ-
τρεξα με αίσθημα ευθύνης και
θέληση ενεργού συμμετοχής
στα πολιτικά και κοινοβου-
λευτικά δρώμενα. Ως αντι-
πρόσωπος του λαού της
Ηλείας ικανοποιούμαι σήμερα
όταν πολλοί συνδέουν την
αναγνώριση στο πρόσωπο
μου και την εκτίμηση στη ποι-
ότητα της παρουσίας μου
στην πολιτική ζωή με την
προέλευσή μου από την
Ηλεία. Αν επιτύχω στο τέλος
αυτής της διαδρομής να έχω
πραγματοποιήσει και ένα θε-
τικό απολογισμό προσφοράς
στο τόπο που γεννήθηκα,
έζησα και τιμήθηκα, τότε θα
είμαι ευτυχής γιατί θα έχω
φθάσει στην προσωπική μου
δικαίωση. Το επόμενο βήμα
μου θα είναι να συνεχίσω
μέσα από την Κυβέρνηση
Μητσοτάκη να συμβάλλω
στην ανάπτυξη της Ηλείας με
τον ίδιο ζήλο που το έπραξα
ως υπουργός Πολιτισμού
μέσα από τη Κυβέρνηση Σα-
μαρά.

Ποια είναι η αξία της
πολιτικής σήμερα;

Σήμερα ζούμε την
εποχή της διαρκούς απαξίω-
σης της πολιτικής. Κοινή είναι
η διαπίστωση ότι στο δυτικό
κόσμο έχει επικυριαρχήσει η
οικονομία επί της πολιτικής.
Η πρωτοκαθεδρία του οικονο-
μικού παράγοντα με τη μορφή
των αγορών, που ουσιαστικά
σήμερα διαφεντεύουν τις
τύχες του κόσμου σε πλανη-
τικό επίπεδο, αποτελεί το εμ-
βληματικό χαρακτηριστικό
της εποχής. Οι πολιτικοί
έχουν παύσει να είναι οι υπάλ-
ληλοι της ιστορίας όπως έλεγε
ο Χέγκελ και έχουν μετατρα-
πείσε υπηρέτεςοικονομικών
συμφερόντων. Οι αγορές επι-
βάλλουν τους άγραφους νό-
μους τους παντού. Η
Δημοκρατία διαρκώς λιγο-
στεύει, οι αντιπροσωπευτικοί
θεσμοί συρρικνώνονται και η
αξία τους υποβαθμίζεται. Η
πολιτική δεν είναι πια η τέχνη
της διαχείρισης των συμβό-
λων, αλλά έχει καταντήσει να
είναι η τέχνη της επεξεργα-
σίας των αριθμών κατά τις
επιθυμίες των αγορών, που
δεν διαθέτουν καμία νομιμο-
ποίηση. Σήμερα περισσότερο
από κάθε άλλη φορά απαιτεί-
ται μια δημοκρατική επανά-
σταση,που θα επαναφέρει στο
κέντρο του ιστορικού ενδια-
φέροντος τον άνθρωπο και τις
ανάγκες του. Μια επανά-
σταση του μέτρου και της λο-
γικής, που θα μας προφυλάξει
από τους εφιάλτες ενός μέλ-
λοντος, που με τα σημερινά
δεδομένα προμηνύεται ζο-
φερό και απάνθρωπο.

΄Σήμερα,
απαιτείται μια δη-

μοκρατική 
επανάσταση που

θα επαναφέρει
στο κέντρο 

του ιστορικού 
ενδιαφέροντος

τον άνθρωπο...”

*****
Ως εκπρόσωπος

της Ηλείας 
ικανοποιούμαι

όταν οιλλοί συν-
δέουν την ανα-

γνώριση στο
πρόσωπό μου

την εκτίμηση στην
ποιότητα

της παρουσίας
μου στην πολιτική

ζωή με την 
προέλευσή μου
από την Ηλεία...

*****

Η Ηλεία είναι 
εγκαταλελειμμένη

αλλά 
ευτυχώς δεν έχει
ακόμα ερημώσει!

Ο αποκλεισμός
της από το δίκτυο
εθνικών αυτικινη-

τοδρόμων 
Πατρών- Πύργου,

είναι ένας 
από τους 

βασικούς λόγους
που παραμένει

καθηλωμένη 
στην ανάπτυξη...

Ας μιλήσουμε για την
Ηλεία. Ισχύει πάντα ο χαρα-
κτηρισμός της εγκαταλελειμ-
μένης «χώρας»; Πως εξηγείτε
τον παραγκωνισμό και την
οπισθοδρόμησή της;

Η «χώρα» είναι εγκατα-
λελειμμένη αλλά ευτυχώς δεν
έχει ακόμα ερημώσει! Ο απο-
κλεισμός της Ηλείας από το δί-
κτυο των εθνικών
αυτοκινητοδρόμων με πρωτο-
βουλία του υπουργού κ. Σπίρ-
τζη, ο οποίος το Μάρτιο του
2015 ακύρωσε αυθαίρετα τη
δημοπρασία του αυτοκινητο-
δρόμου Πατρών-Πύργου που
είχε πραγματοποιήσει η Κυ-
βέρνηση Σαμαρά, είναι ένας
από τους βασικούς λόγους που
η Ηλεία παραμένει καθηλω-
μένη στην υπανάπτυξη και την
απομόνωση, παρά το γεγονός
ότι διαθέτει εξαιρετικά πλεονε-
κτήματα, τόσο στον τομέα του
τουρισμού, όσο και στο τομέα
της γεωργίας. Οποιαδήποτε
άλλη χώρα είχε το προνόμιο να
περιλαμβάνει στον τόπο της
την Ολυμπία θα είχε λύσει
κάθε οικονομικό της πρό-
βλημα, μόνο με την αξιοποίηση
της πολιτισμικής και τουριστι-
κής δυναμικής που απελευθε-
ρώνει ένα τόσο μεγάλο
οικουμενικής αξίας όνομα. Πα-
ράλληλα, οι μοναδικές κλιμα-
τικές και εδαφολογικές
συνθήκες που επικρατούν στην
Ηλεία ευνοούν την παραγωγή
ανταγωνιστικών προϊόντων, με
μοναδικά ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά, ελκυστικά στην παγκό-
σμια ζήτηση. Δυστυχώς,
κανένας μέχρι σήμερα δεν μας
έχει εξηγήσει γιατί σε αυτό τον
τόπο που θα μπορούσε να δίνει
μια διαφορετική καλλιέργεια
κάθε μέρα του χρόνου, οι άν-
θρωποι εξακολουθούν να καλ-
λιεργούν προϊόντα μόνο και
μόνο για να εισπράττουν επιδο-
τήσεις ή να διεκδικούν αποζη-
μιώσεις.

Τι μπορεί να προσδοκά
από μια Κυβέρνηση της ΝΔ
και ποιες θα είναι οι προτε-
ραιότητες (της Κυβέρνησης)
για το νομό;

Η ΝΔ του Κυριάκου
Μητσοτάκη είναι η μόνη πολι-

τική δύναμη εξουσίας που τόλ-
μησε να αναγορεύσει την αλή-
θεια σε αξιόπιστη ελπίδα. Ως
Κυβέρνηση θα τιμήσει αυτή
την επιλογή της και θα αναλά-
βει υπεύθυνα το τεράστιο έργο
συνολικής παραγωγικής και θε-
σμικής ανασυγκρότησης της
χώρας. Στα ερείπια που αφήνει
πίσω του ο κ. Τσίπρας και η
παρέα του ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης θα οικοδομήσει μια νέα
Ελλάδα, που δεν θα τρέφεται
με τις σάρκες των παιδιών της
και δεν θα καταναλώνει πέρα
από τις δυνάμεις της. Μια Ελ-
λάδα που θα παράγει, αξιοποι-
ώντας στο έπακρο όλες τις
οικονομικές της δυνατότητες,
δίνοντας κίνητρα στους πολίτες
να επιχειρούν και να δημιουρ-
γούν καθημερινά με φαντασία
και τόλμη, αυξάνοντας τον
εθνικό πλούτο. Αυτό θα είναι
το κλίμα μέσα στο οποίο η
Ηλεία θα αποκτήσει ένα και-
νούργιο οικονομικό πρόσωπο,
με προτεραιότητα στην αξιο-
ποίηση του παραγωγικού δυνα-
μισμού που διαθέτει στον
τομέα της γεωργίας. Δεν επι-
τρέπεται ένας αρδευόμενος
κάμπος 800.000 στρεμμάτων
να εξακολουθήσει να καλλιερ-
γείται μόνο κατά 30% και
εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις
να αποδίδει προϊόντα που δεν
έχουν ζήτηση στο εξωτερικό.
Δεν είναι δυνατόν στην πε-
ριοχή της Αρχαίας Ολυμπίας
να μην λειτουργεί ένα σύγ-
χρονο ολυμπιακών διαστάσεων
αθλητικό κέντρο, όπου κάθε
χρόνο θα διοργανώνονται παγ-
κοσμίου ενδιαφέροντος αγώ-
νες, ενώνοντας την ιστορία του
Ολυμπισμού με το πνεύμα του
σύγχρονου ευ αγωνίζεσθαι. Η
κατασκευή του αυτοκινητό-
δρομου Πατρών-Πύργου πρέ-
πει να ολοκληρωθεί όσο πιο
γρήγορα γίνεται. Το έργο αυτό
είναι ζωτικής σημασίας για την
ανάπτυξη των τουριστικών μο-
νάδων που λειτουργούν στην
Ηλεία αλλά και την προσέλ-
κυση μεγάλων επενδυτών σε
έργα τουριστικής οικονομίας,
που θα αξιοποιούν τα ξεχωρι-
στά πλεονεκτήματα, με τα
οποία έχει προικοδοτήσει η
φύση τον τόπο μας. 

“

”


