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Αναπτυξιακός Όµιλος «Για την Αχαΐα»
Η πολιτικός µηχανικός

και επιχειρηµατίας 
ΧΧρριισσττίίνναα  ΑΑλλεεξξοοπποούύλλοουυ

µιλά στην ««ΓΓ»» για τη νέα
πρωτοβουλία της 

Μια νέα πρωτοβουλία που απο-
σκοπεί στο να συµβάλει στην
ανάπτυξη της Αχαΐας (και όχι

µόνο) ξεκινά η Χριστίνα Αλεξοπού-
λου. 
Η Αχαιή Πολιτικός Μηχανικός και Επι-
χειρηµατίας, µαζί µε συνεργάτες της
και µε προσωπικότητες συνδεδεµένες
µε τον νοµό ίδρυσε πρόσφατα Αστική
Εταιρεία µη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα µε την χαρακτηριστική επωνυ-
µία «Για την Αχαΐα» (www.giatina-
xaia.gr). 
Πρόκειται για έναν Αναπτυξιακό Όµιλο,
ο οποίος εδρεύει στην Πάτρα, σε νε-
οκλασικό της περιοχής των Υψηλών
Αλωνίων και ο οποίος έχει κύριο
σκοπό την συµβολή στην παραγωγή,
επεξεργασία, προώθηση και υλοποί-
ηση ιδεών, θέσεων και προτάσεων
που θα αφορούν στην εθνική, οικο-
νοµική, κοινωνική, πνευµατική και
πολιτιστική ευρρωστία, ανάπτυξη και
ευηµερία του νοµού Αχαΐας, της Ελ-
λάδας και του ευρύτερου Ελληνισµού. 
Για την πρωτοβουλία αυτή µιλάµε µε
την κυρία Αλεξοπούλου, η οποία, µε
οµόφωνη απόφαση των ιδρυτικών
µελών, είναι και η πρώτη Πρόεδρος του
Οµίλου.

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

��ΚΚυυρρίίαα  ΑΑλλεεξξοοπποούύλλοουυ,,  εευυχχόόµµαασσττεε
κκααλλήή  πποορρεείίαα  σσττοο  ννέέοο  σσααςς  εεγγχχεείί--
ρρηηµµαα,,  ττοονν  ΌΌµµιιλλοο  ««ΓΓιιαα  ττηηνν  ΑΑχχααΐΐαα»»..

Σας ευχαριστώ πολύ, εκ µέρους του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ιδρυ-
τικών µελών. Εξυπακούεται ότι η πρω-
τοβουλία αυτή δεν είναι µόνο δική
µου, ούτε καν έχει ξεκινήσει από
εµένα. Συλλογική είναι η προσπάθεια.

��ΘΘέέλλεεττεε  νναα  µµααςς  ππεείίττεε,,  µµεε  λλίίγγαα  λλόό--
γγιιαα,,  ππώώςς  ππρροοέέκκυυψψεε  ηη  ιιδδέέαα  γγιιαα  ττηηνν
ίίδδρρυυσσηη  ττοουυ  ΟΟµµίίλλοουυ,,  πποοιιοοιι  σσυυµµµµεε--
ττέέχχοουυνν  κκααιι  πποοιιοοιι  εείίννααιι  οοιι  ββαασσιικκοοίί
σσκκοοπποοίί  ττηηςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ;;

Βεβαίως. Είναι µια πρόταση που µου
έγινε πριν από µερικούς µήνες και
την οποία αγκαλιάσαµε αµέσως µε
τους συνεργάτες µου, διότι, όπως όλοι
οι συµπατριώτες µας, θέλουµε να
δούµε τον νοµό µας, την Αχαΐα, και
µαζί µε αυτόν την ευρύτερη περιοχή,
να πηγαίνουν µπροστά. Ξεκινήσαµε
λοιπόν µε αυτό το θεµελιώδες κίνη-
τρο ως βασικό concept, ζητήσαµε και
πήραµε τη συµµετοχή διαφόρων αξιό-
λογων Ελλήνων που κατάγονται από
την Αχαΐα ή συνδέονται στενά µε αυτή,
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κά-
ναµε τις απαραίτητες νοµικές ενέρ-
γειες και πλέον ο Όµιλος είναι γεγο-
νός!

�� ∆∆ηηλλααδδήή  σστταα  ιιδδρρυυττιικκάά  µµέέλληη  ππεε--

ρριιλλααµµββάάννοοννττααιι  κκααιι  σσυυµµππααττρριιώώττεεςς
µµααςς  ττοουυ  εεξξωωττεερριικκοούύ;;

Ναι, από την Ευρώπη και την Αµε-
ρική. Τα προσόντα, η διεθνής εµπει-
ρία και η φιλοπατρία των Ελλήνων του
εξωτερικού, είναι πάντα χρήσιµα, απα-
ραίτητα θα έλεγα. Το ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο, όµως, που είναι και οι επώ-
νυµοι εκπρόσωποι του Οµίλου, στε-
λεχώνεται αποκλειστικά από δηµό-
τες και κατοίκους του Νοµού Αχαΐας.
Αυτό ήταν οµόφωνη απόφαση όλων
των ιδρυτικών µελών, για προφανείς
συµβολικούς αλλά και πρακτικούς
λόγους.

�� ∆∆ιιααββάάζζοουυµµεε  σσττοουυςς  εεξξεειιδδιικκεευυ--
µµέέννοουυςς  σσκκοοπποούύςς  ττοουυ  ΟΟµµίίλλοουυ  όόττιι
ηη  δδρράάσσηη  ττοουυ  ααφφοορράά  όόχχιι  µµόόννοο  σσττηηνν
ΑΑχχααΐΐαα,,  ααλλλλάά  κκααιι  σσττηηνν  εευυρρύύττεερρηη
ππεερριιοοχχήή,,  σσεε  όόλληη  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  κκααιι
σσεε  όόλλοονν  ττοονν  ΕΕλλλληηννιισσµµόό..  ΤΤιι  σσηηµµααίί--
ννεειι  ααυυττόό,,  εεππίί  ττηηςς  οουυσσίίααςς;;

Σηµαίνει ότι ο Όµιλος, όπως δηλώνει
το όνοµά του και οι κοινές αναφορές
των ιδρυτικών µελών του, ανεξαρτή-
τως τόπου διαµονής, εστιάζει στην
πρόοδο της Αχαΐας. Ο νοµός µας,
όµως, δεν είναι αποκοµµένος από την
ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, αν-
τιθέτως πρωταγωνιστεί σε αυτή και
θέλουµε να συνεισφέρουµε τις τα-
πεινές µας δυνάµεις για να τον κά-
νουµε να πρωταγωνιστήσει ακόµα πε-

ρισσότερο. Για να το πω αλλιώς, συ-
νεισφέροντας στην ανάπτυξη όλης της
∆υτικής Ελλάδας, δηµιουργούµε προ-
ϋποθέσεις ευηµερίας και για την Αχαΐα.
Επίσης, ιδρύοντας τον Όµιλο, ως Έλ-
ληνες πολίτες έχουµε διαρκή και ιδι-
αίτερη ευαισθησία στην πορεία όλου
του Ελληνισµού, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των εθνικών θεµάτων. Όλα αυτά
είναι έννοιες αλληλένδετες και ως τέ-
τοιες τις αντιµετωπίζουµε, πάντα ξε-
κινώντας από την Αχαΐα, όπως προ-
ανέφερα.

��ΕΕίίννααιι  λλοοιιππόόνν  κκααιι  πποολλιιττιικκήή  ηη  σσττόό--
χχεευυσσηη  ττοουυ  ΟΟµµίίλλοουυ;;

Από την άποψη ότι ο Όµιλος απευ-
θύνεται σε ενεργούς πολίτες και υλο-
ποιεί το έργο του µέσα από τη δράση
ενεργών πολιτών, σαφώς ναι. Σε κα-
µία περίπτωση, όµως, δεν είναι κοµ-
µατική η στόχευσή µας. Ο Αναπτυ-
ξιακός Όµιλος «Για την Αχαΐα» είναι
µια πρωτοβουλία ανεξάρτητη, πολι-
τικά αδέσµευτη και υπεράνω κοµµα-
τικών αντιπαραθέσεων ή σκοπιµοτή-
των, η οποία ενεργεί µε εθνικά κρι-
τήρια, όπως ρητώς διευκρινίζουµε και
στο Καταστατικό µας.

�� ΕΕσσεείίςς  όόµµωωςς  εείίσσττεε  γγννωωσσττόό  κκοοµµ--
µµααττιικκόό  σσττέέλλεεχχοοςς,,  ττοο  οοπποοίίοο  µµάάλλιισστταα
δδιιεεκκδδιικκεείί  ααννοοιιχχττάά  µµιιαα  θθέέσσηη  υυπποο--
ψψηηφφίίοουυ  ββοουυλλεευυττήή  ττηηςς  ΝΝέέααςς  ∆∆ηη--
µµοοκκρρααττίίααςς  σσττιιςς  εεππόόµµεεννεεςς  εεκκλλοογγέέςς..

Σωστά. Είµαι ενεργό µέλος της Νέας
∆ηµοκρατίας από τα µαθητικά µου
χρόνια και πράγµατι µε ενδιαφέρει η
κεντρική πολιτική σκηνή, όπως ανα-
φέρατε. Είµαι, όµως, και πολλά άλλα
πράγµατα. Είµαι πολίτης, είµαι επαγ-
γελµατίας, είµαι εργοδότης, είµαι γυ-
ναίκα, είµαι µητέρα, είµαι άνθρωπος
που πονάει τον τόπο του και που θέ-
λει να προσφέρει σε αυτόν. Όχι µόνο
µέσω της πολιτικής, αλλά και µέσω
άλλων µορφών κοινωνικοποίησης ή
ακτιβισµού, όπως η Εκκλησία, οι σύλ-
λογοι και οι Μη Κυβερνητικές Οργα-
νώσεις, τοµείς στους οποίους επίσης
δραστηριοποιούµαι από µικρή.

�� ΕΕπποοµµέέννωωςς  οο  ««ΌΌµµιιλλοοςς  γγιιαα  ττηηνν
ΑΑχχααΐΐαα»»  εείίννααιι  ααννεεξξάάρρττηηττοοςς  ααππόό  ττηηνν
πποορρεείίαα  σσααςς  σσττηηνν  ΝΝ..∆∆..;;

Αυτονοήτως! Το ίδιο συµβαίνει και µε
τα υπόλοιπα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και µε όλα τα ιδρυτικά
µέλη. Είµαστε άνθρωποι προερχόµε-
νοι από ποικίλλες πολιτικές καταβο-
λές και µε διαφορετικές πολιτικές κα-
τευθύνσεις, ενωµένοι από την αγάπη
για τον τόπο µας, η οποία υπερισχύει
κάθε ατοµικής ιδεολογικής αναφο-
ράς.

�� ΠΠοοιιεεςς  εείίννααιι  οοιι  ππρρώώττεεςς  δδρράάσσεειιςς
πποουυ  έέχχεεττεε  ππρροογγρρααµµµµααττίίσσεειι,,  ωωςς
ννέέοοςς  κκοοιιννωωννιικκόόςς  οορργγααννιισσµµόόςς;;

Εργαζόµαστε ήδη σε δραστηριότητες

µικρής κλίµακας και σε επίπεδο γνω-
ριµίας µε άλλους αναπτυξιακούς και
κοινωνικούς φορείς της Αχαΐας, συ-
νεισφέροντας και στο έργο κάποιων εξ
αυτών, καθώς, όπως σας είπα, θεω-
ρούµε συλλογική την αναπτυξιακή
προσπάθεια. Παράλληλα, προετοιµά-
ζουµε ευρύτερης απήχησης πρωτο-
βουλίες, αρχής γενοµένης από την
πρώτη µας δηµόσια εκδήλωση, την
οποία σχεδιάζουµε για τον Μάιο.

��ΠΠέέρραανν  ττηηςς  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  σσττιιςς  δδηη--
µµόόσσιιεεςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  ττοουυ,,  οο  ΌΌµµιιλλοοςς
««ΓΓιιαα  ττηηνν  ΑΑχχααΐΐαα»»  ααπποοββλλέέππεειι  κκααιι  σσεε
άάλλλλοουυςς  ττρρόόπποουυςς  εεννεερργγοοπποοίίηησσηηςς
ήή  κκιιννηηττοοπποοίίηησσηηςς  ττωωνν  πποολλιιττώώνν  ττοουυ
ννοοµµοούύ  µµααςς;;

Οπωσδήποτε! Το άνοιγµα στους πολίτες
είναι βασικός στόχος της δηµιουρ-
γίας του Οµίλου. Όχι µόνο µε συµβα-
τικούς τρόπους, όπως η προσωπική
επικοινωνία, η συµµετοχή στις εκδη-
λώσεις ή η εγγραφή µελών, αλλά και
µε τη χρήση νέων µέσων, στα οποία
όπως γνωρίζετε έχω ιδιαίτερη αδυ-
ναµία. Για παράδειγµα, η ψηφιακή
µας πλατφόρµα, την οποία µπορεί
κάθε συµπατριώτης µας να προσπε-
λάσει µέσω της ιστοσελίδας µας
www.giatinaxaia.gr, είναι ήδη διαθέ-
σιµη και δίνει τη δυνατότητα σε όποιον
θέλει να διαβάσει τις προτάσεις µας και
να στείλει τις δικές του, ή να µας ανα-
φέρει ζητήµατα στα οποία µπορούµε
να εργαστούµε από κοινού για την
εξεύρεση ρεαλιστικών και δηµιουρ-
γικών λύσεων.

��ΚΚυυρρίίαα  ΑΑλλεεξξοοπποούύλλοουυ,,  εευυχχόόµµαασσττεε
κκααλλήή  εεππιιττυυχχίίαα  σσεε  εεσσάάςς,,  σσττοουυςς  σσυυ--
ννεερργγάάττεεςς  σσααςς  κκααιι  σσττοονν  ννέέοο  ΑΑνναα--
ππττυυξξιιαακκόό  ΌΌµµιιλλοο  ««ΓΓιιαα  ττηηνν  ΑΑχχααΐΐαα»»!!

Σας ευχαριστώ και εγώ, εκ µέρους
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των
ιδρυτικών µελών του Οµίλου. Ευκαι-
ρίας δοθείσης, προσκαλώ όλους τους
συµπολίτες µας να συνδράµουν σε
αυτήν την προσπάθεια, και σε κάθε
κοινωφελή προσπάθεια, µε την
ενεργό συµµετοχή και µε τις προτά-
σεις τους.

Τα µέλη του ∆.Σ. του Αναπτυξιακού Οµίλου «Για την Αχαΐα», στην πρώτη συνεδρίαση. Από αριστερά: Αριστείδης Ασηµακόπουλος (Αντιπρόεδρος), Σταύρος Φραγκιάς (Γραµµατέας), Χριστίνα Αλεξοπούλου (Πρό-
εδρος), Αντώνης Σπυρόπουλος (Ταµίας), Γιώργος Νικολακόπουλος (Μέλος-Σύµβουλος)

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Αναπτυξιακού Οµί-
λου «Για την Αχαΐα» απαρτίζεται από τα ακόλουθα
µέλη:

�Πρόεδρος: Χριστίνα Αλεξοπούλου, Πολιτικός Μη-
χανικός Πανεπιστηµίου Πατρών, µέλος της Κεντρι-
κής Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιµελητηρίου
Ελλάδας (ΤΕΕ), επιχειρηµατίας.

� Αντιπρόεδρος: Αριστείδης Ασηµακόπουλος, ∆ρ.
Πολιτικός Μηχανικός µε µεταπτυχιακές σπουδές
στην Αγγλία και στην Ελλάδα, ιδρυτικό µέλος της

αρχιτεκτονικής εταιρείας Facade.

�Γραµµατέας: Σταύρος Φραγκιάς, Τεχνολόγος Τρο-
φίµων µε µεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία, επι-
χειρηµατίας.

� Ταµίας: Αντώνης Σπυρόπουλος, πτυχιούχος Πολι-
τικός Μηχανικός ΑΤΕΙ Πατρών, ελεύθερος επαγ-
γελµατίας.

� Μέλος-Σύµβουλος: Γιώργος Νικολακόπουλος,
Μηχανικός Παραγωγής-Μοντελίστ από το «Insti-
tuto Secoli» του Μιλάνου, επιχειρηµατίας.

» ΠΟΙΟΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟ ∆.Σ.


