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ι πολίτες θα στείλουν
διπλό μήνυμα στις
εκλογές του Μαΐου:
στο εσωτερικό θα καταδείξουν την
αναγκαιότητα της επερχόμενης πολιτικής αλλαγής και στην Ευρώπη θα
διαμηνύσουν στους συμμάχους μας
ότι η Ελλάδα είναι εδώ, όρθια, δυνατή και έτοιμη να διαδραματίσει ως
ισότιμος εταίρος το ρόλο που της αναλογεί», τονίζει στον Ελεύθερο Τύπο ο
βουλευτής Λευκάδας Ν.Δ. Θανάσης
Καββαδάς.
Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία των ευρωεκλογών. Ποιο
πιστεύετε ότι είναι το μήνυμα
που θα στείλουν οι πολίτες στην
κάλπη;
Αρχικά θα πρέπει να θυμόμαστε,
όταν έρθει η ώρα της λαϊκής ετυμηγορίας, τέσσερα πράγματα για την
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ:
● Πρώτον, ότι για να έρθει στην εξουσία εξαπάτησε τους πολίτες με ψεύτικες υποσχέσεις.
● Δεύτερον, ότι «έπνιξε» με φόρους
και τσάκισε τη μεσαία τάξη, που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας.
● Τρίτον, ότι χειρίστηκε τα εθνικά θέματα προκαλώντας μεγάλες ζημιές με
χαρακτηριστικό παράδειγμα τη συμφωνία των Πρεσπών.
● Τέταρτον, ότι «δηλητηρίασε» την
πολιτική ζωή του τόπου, διχάζοντας
τους πολίτες.
Ομως οι ευρωεκλογές είναι παράλληλα και η ευκαιρία για την ανάδειξη και εκπροσώπηση στη μεγάλη
ευρωπαϊκή οικογένεια των δυνάμεων
εκείνων που επιθυμούν μια Ελλάδα
ισχυρή, δυνατή και ισότιμη ανάμεσα
στα ευρωπαϊκά κράτη. Και αυτό το
εγγυάται η Νέα Δημοκρατία, η παράταξη που σε πείσμα όλων των άλλων
πολιτικών δυνάμεων τη δεκαετία του
1970 ενέταξε τη χώρα μας στη μεγαλύτερη δημοκρατική ένωση κρατών
που υπήρξε ποτέ στον κόσμο. Επομένως, αναμένω ο ελληνικός λαός να
στείλει ένα διπλό μήνυμα: στο εσωτερικό να καταδείξει την αναγκαιότητα
της επερχόμενης πολιτικής αλλαγής,
καταδικάζοντας την πολιτική των
λαϊκιστών, και στην Ευρώπη να διαμηνύσει στους συμμάχους μας ότι η
Ελλάδα είναι εδώ, όρθια, δυνατή και
έτοιμη να διαδραματίσει ως ισότιμος
εταίρος το ρόλο που της αναλογεί.
Θεωρείτε πιθανό το ενδεχόμενο να προχωρήσει ο Αλέξης
Τσίπρας σε πρόωρες εκλογές
τον Μάιο;
Η κυβέρνηση διανύει ούτως ή άλλως τις τελευταίες της εβδομάδες
στην εξουσία. Κάθε μέρα που περνάει φανερώνονται η ανικανότητα και η
γύμνια της μπροστά στα μεγάλα και
σοβαρά προβλήματα του τόπου. Αυτή
τη στιγμή που μιλάμε δεν κυβερνούν.
Απλά εξυπηρετούν, ρουσφετολογούν
και βολεύουν. Τα δήθεν σκάνδαλα επιστρέφουν στο δικό τους «πετσί» και
νομίζουν ότι μοιράζοντας ψίχουλα
στον ελληνικό λαό θα διασωθούν. Νο-
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μίζουν ότι θα εξαγοράσουν ψήφους
για λίγα ευρώ που σχεδιάζουν να
δώσουν ως… φιλοδώρημα σε αντάλλαγμα για όσα τους πήραν εξαιτίας
του Μνημονίου που αχρείαστα μας
έβαλαν. Από την άλλη, η καρέκλα είναι
γλυκιά. Νομίζω πάντως ότι όλα είναι
ανοιχτά. Εχουν πάνω στο τραπέζι όλα
τα σενάρια των εκλογών και όλα είναι πιθανά. Εμείς γνωρίζουμε ότι κάθε
μέρα που περνάει με αυτήν την κυβέρνηση πηγαίνει πίσω ο τόπος μας.

Στις αυτοδιοικητικές εκλογές,
η Ν.Δ. στηρίζει την υποψηφιότητα της Ρόδη Κράτσα για την
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Ποια είναι η πρόβλεψή σας;
Οι περιφερειακές εκλογές είναι
εξίσου σημαντικές. Οχι μόνο γιατί
και από αυτές θα εξαχθεί πολιτικό
μήνυμα, αλλά γιατί -και αυτό οι πολίτες πρέπει να το καταλάβουν- η
περιφέρεια παίζει έναν ισότιμο ρόλο
στην αναπτυξιακή πορεία του τόπου.
Τα περισσότερα έργα υποδομών προγραμματίζονται και εκτελούνται από
τις περιφέρειες, ενώ πολλές φορές

ακόμη και έργα που αναλαμβάνει να
προκηρύξει και να εκτελέσει το κεντρικό κράτος τελούν υπό τη θετική
ή αρνητική γνώμη της περιφέρειας.
Κατά συνέπεια, είναι πολύ σημαντική
η θέση του αιρετού περιφερειάρχη.
Και στα Ιόνια Νησιά έχουμε την ευκαιρία να ψηφίσουμε μια γυναίκα
πολιτικό έμπειρη σε όλα αυτά τα ζητήματα, που με τη μακρά της θητεία
στην Ευρωβουλή ξέρει πώς να φέρνει
χρήματα και επενδύσεις, αλλά και ως
Επτανήσια γνωρίζει τα προβλήματα
και τις ανάγκες των νησιών μας. Είμαι
πολύ αισιόδοξος ότι η προσπάθεια

της κυρίας Ρόδης Κράτσα θα στεφθεί
από επιτυχία και θα έχουμε τη χαρά
την επόμενη μέρα η Ν.Δ. ως κυβέρνηση να συνεργαστεί με την κυρία
Κράτσα, για να μπουν επιτέλους τα
Επτάνησα στον αναπτυξιακό χάρτη
της χώρας.
Μέχρι τώρα είστε ο μοναδικός
βουλευτής της Ν.Δ. στα Επτάνησα, ανατρέποντας τα δεδομένα των εκλογών του 2015. Πώς
βλέπετε να διαμορφώνεται το
πολιτικό τοπίο την επομένη των
εθνικών εκλογών;
Πράγματι, στη Λευκάδα πετύχαμε
τον Σεπτέμβριο του 2015 να ανατρέψουμε τα… προγνωστικά. Αυτό
έγινε με πολλή δουλειά, με σαφές
πρόγραμμα και με ένα εντελώς καινούργιο ψηφοδέλτιο. Και φυσικά
με τη Ν.Δ. ενωμένη. Για μένα ήταν
μεγάλη η τιμή που οι Λευκαδίτες
με εξέλεξαν βουλευτή τους σε μια
δύσκολη στιγμή για τη χώρα. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Είμαι απολύτως βέβαιος πως δεν θα
υπάρξει νησί στα Επτάνησα που δεν
θα εκπροσωπείται κοινοβουλευτικά
η παράταξή μας. Αυτό δεν σημαίνει
εφησυχασμός, αλλά αγώνας μέχρι
την τελευταία στιγμή.
Σε ποια σημεία θα εστιάσετε
μελλοντικά στη Λευκάδα εφόσον εμπιστευτούν εσάς και τη
Ν.Δ. οι πολίτες;
Γνωρίζω καλά τις ανάγκες και της
Λευκάδας και του Μεγανησίου, και
του Καλάμου και του Καστού. Οπως
επίσης τις χαμένες ευκαιρίες που μας
στέρησαν από τη δυνατότητα υλοποίησης έργων υποδομής μεγάλης
κλίμακας. Αποτέλεσμα είναι η σημερινή αλματώδης τουριστική τους
ανάπτυξη να μη συνοδεύεται και με
τα αναγκαία υποστηρικτικά έργα.
Βλέπετε, για παράδειγμα, το σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε
με τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, τα
απορρίμματα, την ύδρευση, την αποχέτευση, τους δρόμους στο εσωτερικό
των νησιών, αλλά και τους απαρχαιωμένους δρόμους που χρησιμοποιούμε
και εμείς και οι επισκέπτες μας για να
φτάσουμε στο νομό μας. Αυτό που
μπορώ να διαβεβαιώσω είναι ότι θα
αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα
με συγκροτημένο και μόνιμο τρόπο.
Δεν έχουμε άλλο χρόνο για χάσιμο.
Στη Ν.Δ. έχουμε ήδη ετοιμάσει ένα
αναπτυξιακό πρόγραμμα για τη Λευκάδα. Σας αναφέρω λοιπόν ότι αποτελούν ήδη δέσμευση του Κυριάκου
Μητσοτάκη τρία σημαντικά έργα για
το νομό:
● Η κατασκευή της υποθαλάσσιας
ζεύξης της Λευκάδας με την Αιτωλοακαρνανία.
● Να συμπεριληφθεί το νησί μας σε
ένα δίκτυο μαρινών στα Ιόνια Νησιά,
που θα βοηθήσει στον τουρισμό και
την ανάπτυξη.
● Η ολοκλήρωση των οδικών αξόνων
που οδηγούν στη Λευκάδα (Αμβρακία
οδός, δρόμος Βόνιτσας – Λευκάδας
και Ακτίου – Αγίου Νικολάου). ■

