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Ο τόπος µας έχει 
µεγάλες δυνατό-
τητες ανάπτυξης, 
που τα τελευταία 
χρόνια δεν αξιο-
ποιήθηκαν ούτε 
στο ελάχιστο

Συνέντευξη στον ΣΩΤΗΡΗ ΠΟΛΥΖΟ
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Σε µια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, ο βουλευ-
τής Αρκαδίας της Ν.∆. και εκ νέου υποψήφιος 
Κώστας Βλάσης, λίγες ηµέρες πριν από τις εθνι-
κές εκλογές, τονίζει την ανάγκη πολιτικής αλλα-
γής στη χώρα, «µε πρόγραµµα και σκληρή δου-
λειά, που θα οδηγήσει σε ουσιαστική ανάπτυξη 
και νέες, ποιοτικές θέσεις εργασίας». Ο «γαλά-
ζιος» βουλευτής κάνει επίσης ιδιαίτερη αναφορά 
στη σηµαντική νίκη του Παναγιώτη Νίκα στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου, του οποίου την υπο-
ψηφιότητα στήριξε µε ένθερµο τρόπο από την 
πρώτη στιγµή.

Κύριε Βλάση, τα αποτελέσµατα των ευρωε-
κλογών αλλά και των περιφερειακών εκλο-
γών άλλαξαν τον εκλογικό χάρτη της χώρας. 
Θεωρείτε ότι θα είναι ανάλογο και το αποτέ-
λεσµα των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλί-
ου και ποιο είναι το δίληµµα αυτής της ανα-
µέτρησης;
Οι ευρωεκλογές και οι αυτοδιοικητικές εκλογές 
ήταν µια ξεκάθαρη απόδειξη της δυναµικής µε 
την οποία η Νέα ∆ηµοκρατία µπαίνει σε αυτήν 
τη σηµαντική εκλογική αναµέτρηση. Οι πολίτες 
µίλησαν και αυτό που είπαν ήταν ότι θέλουν να 

αλλάξει σελίδα η χώρα, να αλλάξει σελίδα η Πε-
λοπόννησος. Τα πράγµατα είναι απλά: θέλουµε 
µια Ελλάδα της λογικής ή µια Ελλάδα του παρα-
λογισµού; Ηρθε η ώρα οι πολίτες να επιλέξουν 
πώς θέλουν να πορευθεί η χώρα: µε πρόγραµµα 
και σκληρή δουλειά, που θα οδηγήσει σε ουσια-
στική ανάπτυξη και νέες, ποιοτικές θέσεις εργα-
σίας, ή µε επιδοµατικές πολιτικές και µικροπο-
λιτικές εξυπηρετήσεις; 

Η Νέα ∆ηµοκρατία κέρδισε και την Περι-
φέρεια Πελοποννήσου µε τον κ. Παναγιώ-
τη Νίκα, τον οποίο πιστέψατε και στηρίξα-
τε από την πρώτη στιγµή. Πώς σχολιάζετε το 
αποτέλεσµα αυτό;
Προσωπικά, το µόνο που έκανα ήταν να µείνω 
πιστός και να στηρίξω την επίσηµη επιλογή της 
παράταξής µου µε όλες µου τις δυνάµεις. Ο κ. 
Νίκας ήταν µια επιλογή ήθους, εντιµότητας και 
αποτελεσµατικότητας, στην οποία προχώρησε ο 
πρόεδρός µας, Κυριάκος Μητσοτάκης, και -όπως 
αποδείχθηκε και από το αποτέλεσµα- δικαιώθη-
κε απόλυτα. Θέλω να τονίσω πως, παρόλο που 
δήλωσα ξεκάθαρα τη στήριξή µου στο πρόσωπο 

του κ. Νίκα, σεβάστηκα κάθε προσωπική επιλο-
γή των συµπατριωτών µου, γιατί, όταν κάνουµε 
επιλογές για το µέλλον µας, δεν χωρούν πιέσεις, 
καθώς το σηµαντικότερο όλων είναι οι Αρκάδες 
να είµαστε ενωµένοι για το καλό του τόπου µας.

Με ποιον τρόπο µπορεί να ωφεληθεί η Αρκα-
δία από την αλλαγή κυβέρνησης, κυρίως στο 
κοµµάτι της οικονοµίας και της ανάπτυξης;
Η κυβέρνηση της Ν.∆., σε συνεργασία µε τη νέα 
διοίκηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, θα 
προχωρήσει σε κινήσεις που µπορούν να δώ-
σουν πνοή στην Αρκαδία. Ο τόπος µας έχει µε-
γάλες δυνατότητες ανάπτυξης, που τα τελευταία 
χρόνια δεν αξιοποιήθηκαν ούτε στο ελάχιστο. Η 
διαχείριση απορριµµάτων δεν λύθηκε, το επαρ-
χιακό οδικό δίκτυο είναι παρατηµένο, η τουρι-
στική ανάπτυξη έµεινε στα χαρτιά και στις βαρύ-
γδουπες ανακοινώσεις. Ο συνδυασµός καίριων 
παρεµβάσεων σε τέτοιους τοµείς µαζί µε τις συ-
γκεκριµένες φοροελαφρύνσεις, για τις οποίες ο 
πρόεδρός µας, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει δε-
σµευθεί, θα δηµιουργήσουν ένα υγιές πλαίσιο, 
µέσα στο οποίο η Αρκαδία µπορεί να αναπτυχθεί 
και να ακµάσει, ώστε οι νέοι µας να µην εγκα-
ταλείπουν τον τόπο τους και σταδιακά να δηµι-
ουργηθούν νέες, ποιοτικές θέσεις εργασίας, που 
θα τους κρατήσουν εδώ.

Σηµαντικά είναι, επίσης, τα προβλήµατα 
που αντιµετώπισε η Αρκαδία στον τοµέα της 
Υγείας. Πώς σκοπεύετε να τα διαχειριστείτε;
Ως πανεπιστηµιακός ιατρός, οργίζοµαι και θλίβοµαι 
βλέποντας το επίπεδο των υπηρεσιών Υγείας που η 
απερχόµενη κυβέρνηση παρείχε στους κατοίκους 
της Αρκαδίας. Τα κέντρα Υγείας είναι στα πρόθυρα 
της κατάρρευσης και µόνο οι φιλότιµες προσπά-
θειες του ιατρικού και του λοιπού προσωπικού τα 
κρατούν όρθια. Μεγάλα προβλήµατα αντιµετώπι-
σε και το Παναρκαδικό Νοσοκοµείο, που, αντί να 
λειτουργεί ως πρότυπο και ως πυλώνας για ολό-
κληρη την Πελοπόννησο, ήρθε αντιµέτωπο µε σο-
βαρές ελλείψεις τόσο σε ανθρώπινο δυναµικό όσο 
και σε υλικοτεχνική υποδοµή. Η υγεία είναι το ύψι-
στο αγαθό και η Νέα ∆ηµοκρατία θα δοµήσει ένα 
άρτιο και αποτελεσµατικό δηµόσιο σύστηµα Υγεί-
ας, µε ενίσχυση και σωστή κατανοµή του προσω-
πικού, αλλά και µέσω της αναβάθµισης των δηµό-
σιων δοµών Υγείας. 

Συνοψίζοντας, για ποιον λόγο θεωρείτε ότι 
οι Αρκάδες θα έπρεπε να εµπιστευθούν εσάς 
προσωπικώς αλλά και τη Ν.∆. στις εκλογές 
της 7ης Ιουλίου;
Σε ό,τι έχει να κάνει µε εµένα, όλοι γνωρίζουν πως 
τα τελευταία τέσσερα χρόνια είµαι συνεχώς δίπλα 
στους συµπατριώτες µου. Πραγµατικά, έχω γυρί-
σει τον τόπο µας απ’ άκρη σ’ άκρη και έχω συµπα-
ρασταθεί µε όποιον τρόπο µπορώ στον κάθε Αρκά-
δα ξεχωριστά. Ζητώ από τους συµπατριώτες µου 
να µε εµπιστευθούν, γιατί θα συνεχίσω να κάνω 
ό,τι περνά από το χέρι µου για µια Αρκαδία πρωτα-
γωνίστρια, για να γίνει η Αρκαδία µας όχι απλώς 
τόπος καταγωγής, αλλά τόπος επιλογής για όλους 
τους Αρκάδες. Η Νέα ∆ηµοκρατία είναι η µόνη πο-
λιτική δύναµη που µπορεί υπεύθυνα να οδηγήσει 
τη χώρα στο µέλλον που της αξίζει και θα το κάνει 
φορώντας τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, ενώ-
νοντας όλους τους Ελληνες, αυτούς που θα τη στη-
ρίξουν στις εκλογές, αλλά και όλους τους άλλους. 
Γιατί θέλουµε µια Ελλάδα των πολλών, γιατί αξί-
ζουµε καλύτερα και θα τα καταφέρουµε.
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Για μια Αρκαδία που 
θα πρωταγωνιστεί


