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Γιατί είναι σημαντικές οι ευρωκλογές για τις τύχες της χώρας.

Και όμως, έχουμε
λόγο στη Ευρώπη

Η

το μειωμένο ενδιαφέρον των πολιτών;
Ως ένα βαθμό ναι, αλλά υπάρχει και έλλειψη
πληροφόρησης. Ισως να μην έχουμε την πολιτική ισχύ για παράδειγμα της Γαλλίας με τον
εξαπλάσιο πληθυσμό, αλλά είναι λάθος να μεμψιμοιρούμε ότι δεν διαθέτουμε καμία επιρροή.

Χριστίνα Αλεξοπούλου (www.xalexopoulou.
gr) είναι μια νέα γυναίκα, μητέρα και σύζυγος, δραστηριοποιούμενη επαγγελματικώς
στη Δυτική Ελλάδα και πολιτικώς στη Νέα
Δημοκρατία (ΝΔ), από τα μαθητικά της χρόνια.
Εχει θητεύσει σε διάφορες θέσεις ευθύνης στην
παράταξή της, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και
στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), όπου
παραμένει εκλεγμένο Μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας με την παράταξη που υποστηρίζει
η ΝΔ. Από το 2018 διεκδικεί δυναμικά θέση
στο ψηφοδέλτιο Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, για τις βουλευτικές εκλογές του 2019. Συζητάμε μαζί της για μια ασυνήθιστη επικοινωνιακή πρωτοβουλία, ακτιβιστικού Τύπου, την οποία
έχει αναλάβει σε σχέση με τις Ευρωεκλογές της
26ης Μαΐου, αλλά και για τον ρόλο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ενωση (ΕΕ), γενικότερα.
 Κυρία Αλεξοπούλου, βλέπουμε σε έντυπα
και ηλεκτρονικά ΜΜΕ της Αχαΐας μια εκστρατεία προβολής των Ευρωεκλογών, την
οποία υπογράφετε προσωπικώς. Ποιος
ο λόγος για αυτό το ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πλευράς σας;
Οι Ευρωεκλογές είναι πολύ σημαντικές για κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στη
χώρα μας αντιμετωπίζονται περίπου ως δευτερεύουσα υπόθεση. Αν σκεφτείτε ότι μεγάλο μέρος των αποφάσεων λαμβάνεται πλέον στις Βρυξέλλες, πρέπει να τους δίνουμε μεγαλύτερη σημασία και, ως ενεργοί πολίτες, αποφασίσαμε με
τους συνεργάτες μου να κάνουμε κάτι για αυτό.
 Η, ασυνήθιστη θα λέγαμε, επικοινωνιακή εκστρατεία που έχετε ξεκινήσει, αυτός
ο πολιτικός ακτιβισμός που εκδηλώνετε,
πώς μπορεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή;
Οπως τονίζει και το κεντρικό σύνθημα, «Ολοι
εκεί», θέλουμε να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι ώστε η αποχή που πιθανολογείται, λόγω και
των ταυτόχρονων εκλογών για την Τοπική Αυ-

 Ουσιαστική επιρροή, πάντως, δεν φαίνεται να διαθέτουμε.
Ούτε αυτό ισχύει. Είναι ζήτημα περιστάσεων
και συσχετισμών. Δείτε για παράδειγμα την πανίσχυρη Μεγάλη Βρετανία, πόσο δύσκολο βρίσκει να αποχωρήσει από μέλος. Αυτό πρέπει να
προβληματίσει όσους ανεύθυνα προπαγάνδιζαν
ή πείστηκαν ότι η Ελλάδα θα μπορούσε εύκολα
να βγει από το Ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου συνιστά να το
ξανασκεφτούμε όσοι επιλέγουμε αποχή στις 26 Μαΐου

τοδιοίκηση, να ελαχιστοποιηθεί. Να μην έχουμε ποσοστά αποχής όπως το 48% του 2009.
 Η συνεργασία σας με τη Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ενωσης
της Νέας Δημοκρατίας, επηρεάζει το ενδιαφέρον σας αυτό για τις Ευρωεκλογές;
Η Γραμματεία κάνει εξαιρετική δουλειά. Συζητάμε και στο εσωτερικό της το πώς θα ελαχιστοποιηθεί η αποχή στις 26 Μαΐου, αλλά η εκστρατεία στην οποία αναφερθήκατε είναι πρωτοβουλία εμένα και των συνεργατών μου, στους οποίους άλλωστε περιλαμβάνονται στελέχη με μακρά
θητεία στις Διεθνείς Σχέσεις ΟΝΝΕΔ και ΝΔ.
 Πολύ σωστά είπατε ότι στις Βρυξέλλες
λαμβάνονται οι περισσότερες αποφάσεις.
Αφού όμως η Ελλάδα δεν ανήκει στους
ισχυρούς της ΕΕ, δεν είναι αναμενόμενο

 Η επιρροή της Ελλάδας, όμως, ποια είναι;
Σημαντική, αναλόγως κυβέρνησης. Οπως γνωρίζετε, η πλειοψηφία στο Ευρωκοινοβούλιο ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, του οποίου
η ΝΔ είναι μέλος. Εντός του ΕΛΚ, ο ρόλος μας
είναι πρωταγωνιστικός. Για παράδειγμα, ο σημερινός γραμματέας Διεθνών Σχέσεων, Γιάννης
Σμυρλής, έχει διατελέσει Πρόεδρος του YEPP,
δηλαδή της Νεολαίας του ΕΛΚ, όπως έχει κάνει και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Παρόμοια
πρωταγωνιστικό ρόλο έχουμε και στη Φοιτητική
Νεολαία, το EDS, όπως και στο ίδιο το ΕΛΚ, στο
οποίο ανήκουν οι περισσότεροι ηγέτες κρατώνμελών. Επομένως, μια κυβέρνηση ΝΔ μπορεί
να επιτύχει πολλά, και στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
 Λέτε λοιπόν ότι οι Ευρωεκλογές του 2019
είναι πολύ σημαντικές και ότι πρέπει όλοι
να συμμετάσχουμε;
Πρέπει όλοι να συμμετάσχουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη,
να γυρίσει σελίδα η πατρίδα μας. Η ήδη διαφαινόμενη ευρεία νίκη της Νέας Δημοκρατίας,
θα σημάνει την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης, για την απομάκρυνση της χειρότερης κυβέρνησης από συστάσεως του ελληνικού κράτους!

