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Χριστίνα Αλεξοπούλου (www.xalexopoulou.
gr) είναι μια νέα γυναίκα, μητέρα και σύζυ-
γος, 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 Αντι-
προσωπείας με την παράταξη που υποστηρίζει 
η ΝΔ. Από το 2018 διεκδικεί δυναμικά θέση 
στο ψηφοδέλτιο Αχαΐας της Νέας Δημοκρατί-
ας, για τις βουλευτικές εκλογές του 2019. Συζη-
τάμε μαζί της για μια ασυνήθιστη επικοινωνια-
κή πρωτοβουλία, ακτιβιστικού Τύπου, την οποία 
έχει αναλάβει σε σχέση με τις Ευρωεκλογές της 
26ης Μαΐου, αλλά και για τον ρόλο της Ελλά-
δας στην Ευρωπαϊκή Ενωση (ΕΕ), γενικότερα.

 Κυρία Αλεξοπούλου, βλέπουμε σε έντυπα 
και ηλεκτρονικά ΜΜΕ της Αχαΐας μια εκ-
στρατεία προβολής των Ευρωεκλογών, την 
οποία υπογράφετε προσωπικώς. Ποιος 
ο λόγος για αυτό το ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον από πλευράς σας;

Οι Ευρωεκλογές είναι πολύ σημαντικές για κά-
θε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στη 
χώρα μας αντιμετωπίζονται περίπου ως δευτε-
ρεύουσα υπόθεση. Αν σκεφτείτε ότι μεγάλο μέ-
ρος των αποφάσεων λαμβάνεται πλέον στις Βρυ-
ξέλλες, πρέπει να τους δίνουμε μεγαλύτερη ση-
μασία και, ως ενεργοί πολίτες, αποφασίσαμε με 
τους συνεργάτες μου να κάνουμε κάτι για αυτό.

 Η, ασυνήθιστη θα λέγαμε, επικοινωνια-
κή εκστρατεία που έχετε ξεκινήσει, αυτός 
ο πολιτικός ακτιβισμός που εκδηλώνετε, 
πώς μπορεί να βοηθήσει προς την κα-
τεύθυνση αυτή;

Οπως τονίζει και το κεντρικό σύνθημα, «Ολοι 
εκεί», θέλουμε να βάλουμε και εμείς ένα λιθαρά-
κι ώστε η αποχή που πιθανολογείται, λόγω και 
των ταυτόχρονων εκλογών για την Τοπική Αυ-

τοδιοίκηση, να ελαχιστοποιηθεί. Να μην έχου-
με ποσοστά αποχής όπως το 48% του 2009.

 Η συνεργασία σας με τη Γραμματεία Διε-
θνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ενωσης 
της Νέας Δημοκρατίας, επηρεάζει το εν-
διαφέρον σας αυτό για τις Ευρωεκλογές;

Η Γραμματεία κάνει εξαιρετική δουλειά. Συζη-
τάμε και στο εσωτερικό της το πώς θα ελαχιστο-
ποιηθεί η αποχή στις 26 Μαΐου, αλλά η εκστρα-
τεία στην οποία αναφερθήκατε είναι πρωτοβου-
λία εμένα και των συνεργατών μου, στους οποί-
ους 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 

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

 Ουσιαστική επιρροή, πάντως, δεν φαίνε-
ται να διαθέτουμε.

Ούτε αυτό ισχύει. Είναι ζήτημα περιστάσεων 
και συσχετισμών. Δείτε για παράδειγμα την πα-
νίσχυρη Μεγάλη Βρετανία, πόσο δύσκολο βρί-
σκει 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 επιρροή της Ελλάδας, όμως, ποια είναι;
Σημαντική, αναλόγως κυβέρνησης. Οπως γνω-
ρίζετε, η πλειοψηφία στο Ευρωκοινοβούλιο ανή-
κει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, του οποίου 
η ΝΔ είναι μέλος. Εντός του ΕΛΚ, ο ρόλος μας 
είναι πρωταγωνιστικός. Για παράδειγμα, ο ση-
μερινός γραμματέας Διεθνών Σχέσεων, Γιάννης 
Σμυρλής, έχει διατελέσει Πρόεδρος του YEPP, 
δηλαδή της Νεολαίας του ΕΛΚ, όπως έχει κά-
νει 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 κρατών-
μελών. 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 στηρίξου-
με την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη, 
να γυρίσει σελίδα η πατρίδα μας. Η ήδη δια-
φαινόμενη ευρεία νίκη της Νέας Δημοκρατίας, 
θα σημάνει την έναρξη της αντίστροφης μέτρη-
σης, για την απομάκρυνση της χειρότερης κυβέρ-
νησης από συστάσεως του ελληνικού κράτους!

Νέο κοινωνικό 
κράτος με 
πρωταγωνιστή 
την Περιφέρεια

Η χώρα μας άφησε πλέον, οριστικά, πί-
σω της τα 8 σκληρά χρόνια της λιτότητας, 
όπου δοκιμάστηκαν οι αντοχές της κοι-
νωνίας και ιδιαίτερα των ευάλωτων κοι-
νωνικών ομάδων. Βγήκαμε από τα προ-
γράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής 
με την κοινωνία όρθια και αυτή ήταν η με-
γάλη πρόκληση. 

ΕχουμΕ αφήσει πίσω μας τα δύσκολα και 
πλέον ανοίγεται μπροστά μας μια νέα περί-
οδος, όπου μπορεί και πρέπει να ανοίξει ο 
κύκλος των μέτρων στήριξης των κοινω-
νικών δυνάμεων που σήκωσαν δυσανά-
λογα τα βάρη της κρίσης.  

ΣΕ αυτΗ την προσπάθεια η οικοδόμηση 
ενός νέου κοινωνικού κράτους, αποτελεί 
απαραίτητη και αναγκαία προϋπόθεση, 
ώστε η κοινωνία και ιδιαίτερα αυτοί που 
βίωσαν τις αρνητικές συνέπειες των μνη-
μονίων, να δρέψουν τους καρπούς των 
θυσιών τους.

Εξαλλου, η κοινωνική δικαιοσύνη εί-
ναι και η μεγάλη διαχωριστική γραμμή, 
που διαφοροποιεί τις πολιτικές δυνάμεις 
στον τόπο μας.

Για όλους εμάς, η κοινωνική δικαιοσύνη 
αποτελεί εθνικό στόχο και πρώτη προτε-
ραιότητα στη μεταμνημονιακή Ελλάδα, για 
να ανοίξει ο κύκλος των αναγκαίων ελα-
φρύνσεων, των πολιτικών κοινωνικής στή-
ριξης, της δίκαιης ανάπτυξης.

ΣΕ αυτΗ την κατεύθυνση, ο ρόλος της 
Αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα της Περιφε-
ρειακής Αυτοδιοίκησης είναι καθοριστι-
κής σημασίας.

ολα τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης, 
η κοινωνική πολιτική ήταν και παραμένει 
μία από τις πρώτες προτεραιότητες της Πε-
ριφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με συγκεκρι-
μένες και στοχευμένες δράσεις. 

οι πολιτικΕΣ κοινωνικής δράσης πρέ-
πει να αναπτυχθούν σε τοπικό επίπεδο, 
εφαρμόζοντας την προσέγγιση «από κά-
τω προς τα πάνω» καθώς η Αυτοδιοίκη-
ση βρίσκεται κοντά στην καθημερινότητα 
και στα προβλήματα του πολίτη.

ΣΕ αυτΗ την κατεύθυνση για τη για την 
επίτευξη των αποδοτικότερων αποτελε-
σμάτων από την άποψη της κοινωνικής συ-
νοχής, είναι επιτακτική η ακόμη πιο στενή 
συνεργασία της Περιφέρειας, των δήμων 
και των κρατικών δομών κοινωνικής στή-
ριξης, προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε 
τα οφέλη από τις δράσεις κοινωνικής μέ-
ριμνας για όλους τους συμπολίτες μας που 
έχουν ανάγκη. 

μΕ τΗν επανεκλογή της αυτοδιοικητικής 
παράταξης «Δικαίωμα στην Πρόοδο» στό-
χος μας είναι να αναζητήσουμε τις ανάλο-
γες χρηματοδοτήσεις, είτε μέσω του Κρα-
τικού Προϋπολογισμού, είτε μέσω των ευ-
ρωπαϊκών προγραμμάτων και ιδιαίτερα στο 
πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισί-
ου αναφοράς (ΕΣΠΑ), ώστε οι υπάρχου-
σες δομές κοινωνικής αρωγής να στηρι-
χθούν αλλά και να δημιουργηθούν νέες, 
εάν απαιτηθεί, για την κάλυψη των ανα-
γκών του ευρύτερου πληθυσμού.

*Ο Κώστας Κόντης είναι υποψήφιος περι-
φερειακός σύμβουλος Αχαΐας με την παρά-
ταξη «Δικαίωμα στην Πρόοδο».   

Γιατί είναι σημαντικές οι ευρωκλογές για τις τύχες της χώρας.

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

Και όμως, έχουμε 
λόγο στη Ευρώπη

μΕ μια ομιλία έντονου προεκλογικού χαρακτήρα, 
ο πρωθυπουργός επιχείρησε (και) από την Πάτρα 
να εξωραΐσει τη δεινή πραγματικότητα που βιώνει 
η ελληνική κοινωνία ως το αναπόδραστο αποτέλε-
σμα της αδιέξοδης πολιτικής του.

απΕφυΓΕ επιμελώς να αναφερθεί στο γεγονός ότι η 
κυβέρνησή του θα μπορούσε και θα έπρεπε να έχει 
πετύχει την εκκίνηση της πραγματικής οικονομίας, 
απαραίτητη προϋπόθεση για να βγούμε από το τού-
νελ μιας πολύχρονης κρίσης.  

ώΣ Εκ τούτου, δεν μίλησε για:
>Τους αναιμικούς ρυθμούς ανάπτυξης που υπο-
λείπονται ακόμη και των πιο αισιόδοξων κυβερνη-
τικών προβλέψεων.
>Τη διατήρηση της ανεργίας σε υψηλά επίπεδα.
>Τη συνέχιση με αμείωτους ρυθμούς της φυγής 
των νέων μας σε χώρες του εξωτερικού για ανα-
ζήτηση εργασίας.
>Την φτωχοποίηση της μεσαίας τάξης και την κα-
τακόρυφη αύξηση της κατ’ εξοχήν κοινωνικά άδι-
κης φορολογίας, της έμμεσης, απόρροια της οποί-
ας είναι και το γεγονός ότι είμαστε η χώρα με τα πιο 
ακριβά καύσιμα στην Ευρώπη.
>Τη μη προσέλκυση επενδύσεων και το «πάγωμα» 
μεγάλων επενδυτικών σχεδίων.  
>Τις αντίξοες συνθήκες κάτω από τις οποίες αγω-
νίζονται να επιβιώσουν επαγγελματικές τάξεις της 

ελεύθερης οικονομίας, εξαιτίας ακριβώς της εξο-
ντωτικής φορολογίας και των δυσβάστακτων ασφα-
λιστικών επιβαρύνσεων.    
>Την καθήλωση του πρωτογενούς τομέα, με το παρα-
γωγικό κόστος για τους αγρότες να είναι δυσβάστακτο. 
Γι’ αυτά και πολλά άλλα, δεν ανέφερε λέξη ο Πρω-
θυπουργός. 
 
ΔΕν μας είπε τίποτα για τα μεγάλα έργα της περι-
οχής μας που εξακολουθούν να καρκινοβατούν , 
όπως τo φράγμα Πείρου - Παραπείρου και τον αυ-
τοκινητόδρομο της Πατρών – Πύργου -Τσακώνα, η 
εκτέλεση του οποίου επί τέσσερα ολόκληρα χρό-
νια καθυστέρησε, μόνο και μόνο για να ανατεθούν 
τμήματα της στον εκλεκτό εργολάβο της Κυβέρνη-
σης, τον κ. Καλογρίτσα, κουμπάρο του κ. Σπίρτζη.

Εξαλλου, για τη σύνδεση του σιδηροδρομικού δι-
κτύου με το λιμάνι των Πατρών, ένα πολύπαθο έργο 
για το οποίο μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία συ-
γκεκριμένη μελέτη, ούτε εξασφαλισμένη χρημα-
τοδότηση, περιορίστηκε σε αόριστες υποσχέσεις .

ΕπιπλΕον, δεν είπε λέξη για το ξεπούλημα επί δι-
ακυβέρνησης της Αριστεράς και των τεσσάρων συ-
στημικών τραπεζών μας στα ξένα FUNDS, με απο-
τέλεσμα σήμερα η ακίνητη περιουσία των άτυχων 
κόκκινων δανειοληπτών να είναι υποθηκευμένη 
στα ξένα οικονομικά συμφέροντα.

Και οσονούπω έπονται  κατασχέσεις μέσω ηλεκτρο-
νικών πλειστηριασμών, που είναι και αυτό ένα «δώ-
ρο» της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στους νέους ιδιο-
κτήτες των τραπεζών. 

ΔΕν μας είπε τίποτα για τη δέσμευση, επί της πρω-
θυπουργίας του, έναντι των δανειστών, για υψηλά 
πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι και το 2060. Και φυ-
σικά δεν είπε λέξη για την εκχώρηση της εκμετάλ-
λευσης της δημόσιας περιουσίας μας στους δανει-
στές για 99 ολόκληρα χρόνια, εθνική υποχώρηση 
που οι δύο προηγούμενοι πρωθυπουργοί, τόσο ο 
Γιώργος Παπανδρέου όσο και ο Αντώνης Σαμαράς, 
δεν διανοήθηκαν, παρότι τους ζητήθηκε.
Ο Αλέξης Τσίπρας κυβερνά τη χώρα επί τεσσεράμισι 
ολόκληρα συνεχόμενα χρόνια και είναι ο μακροβι-
ότερος πρωθυπουργός της μνημονιακής περιόδου.

ΣτιΣ ΕκλοΓΕΣ δεν θα κριθεί από τα λόγια του, αλλά 
για τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης του, τα οποία 
δυστυχώς έχουν οδηγήσει σε πλήρη φτωχοποίηση 
και σε οικονομική εξαθλίωση την κοινωνία μας, τη 
δε χώρα μας σε σημαντικές δεσμεύσεις έναντι των 
δανειστών για πολλές δεκαετίες.

*Ο Γιώργος Κουτρουμάνης είναι πρόεδρος του Οικο-
νομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας και πρόε-
δρος της Ειδικής Κομματικής Οργάνωσης των Ορ-
κωτών Λογιστών της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε  
το «μαύρο» «άσπρο»

22 απριλιου 2019

Του κώΣτα κοντΗ*

aποψΗ

8 πολιτικη

Του ΓιώρΓου κουτρουμανΗ*

παρΕμβαΣΗ


