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ΗΧριστίνα Αλεξοπούλου, διακεκριµένη
Πολιτικός Μηχανικός και Επιχειρηµα-
τίας της Αχαΐας, µε επιτυχηµένη πορεία

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και µε συνεχή πολι-
τική δράση στις τάξεις της Νέας ∆ηµοκρατίας από
τα µαθητικά της χρόνια, νυν εκλεγµένο µέλος της
Κεντρικής ∆ιοίκησης του Τεχνικού Επιµελητη-
ρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), σχολιάζει τα αποτελέσµατα
των Ευρωεκλογών και εκτιµά τις διαµορφού-
µενες πολιτικές εξελίξεις, συµπεριλαµβανοµέ-
νης της πορείας της δικής της υποψηφιότητας
για τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου.

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Κυρία Αλεξοπούλου, στη δήλωσή σας για
το αποτέλεσµα των Ευρωεκλογών, µιλάτε
για «ισχυρή εντολή πολιτικής αλλαγής στη
Νέα ∆ηµοκρατία». Θεωρείτε ότι η µεγάλη
νίκη της περασµένης Κυριακής, προεξο-
φλεί το αποτέλεσµα των εθνικών εκλογών
της 7ης Ιουλίου;

Κάθε εκλογική αναµέτρηση έχει τις ιδιαιτερό-
τητές της και κανένα αποτέλεσµα δεν προεξο-
φλείται. Το αποτέλεσµα της 7ης Ιουλίου θα το γνω-
ρίζουµε εκείνο το βράδυ. Μέχρι τότε όµως,
έχουµε τα καταγεγραµµένα αποτελέσµατα της
26ης Μαΐου. Έχουµε δηλαδή τη νίκη της Νέας
∆ηµοκρατίας στις Ευρωεκλογές µε διαφορά-
ρεκόρ όλων των εποχών, περίπου 9,5%. Έχουµε
επίσης τις αυτοδιοικητικές εκλογές, που έβαψαν
γαλάζιο τον χάρτη όλης της Ελλάδας. Όλα αυτά
συνθέτουν ένα πολύ ισχυρό µήνυµα, όπως άλ-
λωστε αναφέρουν και τα διεθνή ΜΜΕ, µε πηχι-
αίους µάλιστα τίτλους. Ήλθε η ώρα της πολιτι-
κής αλλαγής!

∆ιεξάγατε µια πρωτότυπη επικοινωνιακή
εκστρατεία, αµερικανικού τύπου όπως έχει
γραφτεί, µε στόχο την αύξηση της συµµε-
τοχής των πολιτών στις Ευρωεκλογές. Εί-

στε ικανοποιηµένη από το αποτέλεσµα;
Πράγµατι, από τις συζητήσεις µου µε τη Γραµ-
µατεία ∆ιεθνών Σχέσεων της Νέας ∆ηµοκρατίας,
αλλά και µε συµπολίτες µας σε όλη την Αχαΐα,
είχε ανακύψει έντονα το ζήτηµα της αποχής,
δηλαδή της χαµηλής συµµετοχής. Τελικά, σε
πανελλαδικό επίπεδο η συµµετοχή πλησίασε
το 59%, δηλαδή κυµάνθηκε σε συνήθη επίπεδα.
Στην Αχαΐα όµως είχαµε συµµετοχή περίπου
63,5% δηλαδή σχεδόν 5 µονάδες παραπάνω.
Ελπίζω ότι βάλαµε και εγώ και η οµάδα µου
ένα µικρό λιθαράκι στην αύξηση του ποσοστού,
αλλά το σηµαντικό είναι ότι η συµµετοχή όντως
αυξήθηκε, για όποιον λόγο και να συνέβη αυτό.

Από την εµπειρία σας στον χώρο της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης, ποια  θεωρείτε ότι
πρέπει να είναι τα κριτήρια της επιλογής
των πολιτών στον δεύτερο γύρο των εκλο-
γών, την Κυριακή;

Οι πολίτες δεν χρειάζονται υποδείξεις για να
επιλέξουν τους εκπροσώπους τους. Σε αυτές
τις εκλογές µάλιστα, λόγω και του εκλογικού
συστήµατος, υπάρχει αυξηµένος αριθµός υπο-
ψηφίων για να διαλέξουµε εµείς οι ψηφοφόροι,
όπως προτιµάει ο καθένας. Τα δικά µου προ-
σωπικά κριτήρια αφορούν στην εµπειρία, την
ικανότητα, το ήθος, την εργατικότητα και το
όραµα κάθε υποψηφίου. Και αν θέλετε να δώσω
συγκεκριµένο παράδειγµα βάσει αυτών των κρι-
τηρίων, θεωρώ ότι ο Νεκτάριος Φαρµάκης εί-
ναι η καλύτερη επιλογή για την Περιφέρεια ∆υ-
τικής Ελλάδας.

Αναφερθήκατε στο εκλογικό σύστηµα
που εφαρµόζεται από αυτές τις αυτοδι-
οικητικές εκλογές. Η απλή αναλογική λέ-

γεται ότι δίνει τη δυνατότητα ευρύτερων
συνεργασιών, αλλά ταυτόχρονα προκα-
λεί και αδυναµία διοίκησης. Εσείς τι νο-
µίζετε;

Φοβάµαι ότι οι συνέπειες της εφαρµογής της
απλής αναλογικής, δηλαδή η αδυναµία συγ-
κρότησης σταθερών αυτοδιοικητικών πλειοψη-
φιών και τα παρεπόµενά της, θα φανούν πολύ
σύντοµα, προκαλώντας είτε ακυβερνησία, είτε
αδιαφανείς συµβιβασµούς. Ελπίζω να διαψευ-
στώ, αλλά αν συµβεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον
θα είναι χρήσιµο µάθηµα σε όσους υποστηρί-
ζουν την υιοθέτηση της απλής αναλογικής και
στις εθνικές εκλογές. Είναι, δε, ένας ακόµα λό-
γος για να υπερψηφιστεί µαζικά η Νέα ∆ηµο-
κρατία στις 7 Ιουλίου, ώστε να αποτελέσει τον
κορµό της µεγάλης κοινοβουλευτικής πλει-
οψηφίας που απαιτείται για να ακυρωθεί, προ-
τού προλάβει να εφαρµοστεί, η απλή αναλογική
που επέβαλε η σηµερινή κυβέρνηση.

Ας κλείσουµε µε την αναµενόµενη ερώ-
τηση: στις 7 Ιουλίου, θα επιβεβαιωθεί το
ρεπορτάζ των τελευταίων µηνών, το οποίο
λέει ότι στις εθνικές εκλογές του 2019 θα
είστε υποψήφια βουλευτής Αχαΐας µε τη
Νέα ∆ηµοκρατία;

Αυτό είναι απόφαση της παράταξης και του Προ-
έδρου. Όπως γνωρίζετε, έχω εκδηλώσει δηµο-
σίως το ενδιαφέρον µου για µια θέση στο ψη-
φοδέλτιό µας στην Αχαΐα, έχω κάνει τις προ-
βλεπόµενες ενέργειες στα θεσµικά όργανα της
Νέας ∆ηµοκρατίας και είµαι έτοιµη να ανταπο-
κριθώ στην µεγάλη τιµή και την ακόµα µεγα-
λύτερη ευθύνη που µια τέτοια θέση συνεπάγε-
ται. Ας περιµένουµε λοιπόν τις επίσηµες ανα-
κοινώσεις, σε µερικές ηµέρες.

Χριστίνα  Αλεξοπούλου

«Ήλθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής»
Αποτιµά µέσω της ««ΓΓ»» τα αποτελέσµατα των Ευρωεκλογών και προβαίνει σε εκτιµήσεις για τις πολιτικές εξελίξεις

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ

Σπ. Μυλωνάς: Ο λαός
έστειλε µήνυµα αλλαγής

Ελεύθερη θα είναι η διέλευση στα διό-
δια και στις επαναληπτικές δηµοτικές -
περιφερειακές εκλογές, στις 2 Ιουνίου.
Σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση του
υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών,
ΧΧρρήήσσττοουυ  ΣΣππίίρρττζζηη, προκειµένου να δι-
ευκολυνθούν οι µετακινήσεις τους στις
επερχόµενες και Αυτοδιοικητικές εκλο-
γές η διέλευση από τους σταθµούς διο-
δίων της χώρας θα είναι ελεύθερη από
τις 00:00 τα µεσάνυχτα του Σαββάτου
έως και τα µεσάνυχτα (00:00) της προ-
σεχούς Κυριακής, 2 Ιουνίου.

ΟΙ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Για τους δικαστικούς αντιπροσώπους
που θα µεταβούν για την εκτέλεση των
καθηκόντων τους στις εκλογές, θα εί-
ναι ελεύθερη η διέλευσήτους από τους
σταθµούς διοδίων:
- από την Παρασκευή 31 Μαΐου στις
6:00 π.µ. έως και την ∆ευτέρα 3 Ιουνίου
2019 στις 24:00.
H διέλευση χωρίς την επιβολή διοδίων
θα γίνεται µε την επίδειξη του εγγρά-

φου τοποθέτησης του ∆ικαστικού Αν-
τιπροσώπου και του ∆ελτίου Αστυνο-
µικής Ταυτότητάς τους.
Ειδικότερα, στο διάστηµα που ορίζει η
απόφαση του υπουργείου Μεταφορών,
χωρίς διόδια θα πραγµατοποιηθούν οι
διελεύσεις επιβατικών Ιδιωτικής Χρή-
σης και δικύκλων οχηµάτων (κατηγο-
ρίες 1 και 2) στους εξής οδικούς άξο-
νες:
� Αυτοκινητόδροµος Ελευσίνα - Κό-
ρινθος - Πάτρα - Παράκαµψη Πάτρας
(Ολυµπία Οδός).
� Γέφυρα Ρίου -Αντιρρίου.
�Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος - Τρίπολη
- Καλαµάτα και Λεύκτρο - Σπάρτη (Μο-
ρέας).
� Αυτοκινητόδροµος Ιόνια οδός και
τµήµα ΠΑΘΕ Μεταµόρφωση - Σκάρφεια
Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδος
και τµήµα ΠΑΘΕ Σκάρφεια - Ράχες.
� Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου (Ράχες-
Κλειδί).
�Εγνατία Οδός.
�Αττική Οδός.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Τι θα ισχύσει µε τα διόδια
στις επαναληπτικές

Την πρώτη συνάντηση πραγµατο-
ποίησε η παράταξη «Όραµα για τη
∆υτική Αχαΐα» µετά τις εκλογές της
26ης Μαΐου. Μέσα σε κλίµα εν-
θουσιασµού για το αποτέλεσµα της
Κυριακής όλοι οι δηµοτικοί και κοι-
νοτικοί δήλωσαν ετοιµοπόλεµοι για
την τελευταία µάχη!
«Από την αρχή είπα ότι είµαστε µια
δυνατή οµάδα και ∆ΕΝ διαψεύ-
στηκα», τους είπε ο επικεφαλής της
παράταξης ΣΣππύύρροοςς  ΝΝ..  ΜΜυυλλωωννάάςς..  
Η παράταξη µε την αυτοπεποίθηση
που της δίνει το αποτέλεσµα των
εκλογών της Κυριακής, των πέντε
µονάδων προβάδισµα, µε πίστη στις
δυνάµεις της και µε το κοινό όραµα
για τον τόπο της να τους ενώνει όλους,
θα δώσει τη µάχη της Κυριακής µε
αγώνα έντιµο και αξιοπρεπή. Όπως
χαρακτηριστικά δήλωσε και ο κ. Μυ-
λωνάς:  «Ο λαός της ∆υτικής Αχαΐας
µίλησε στέλνοντας µήνυµα νίκης,
µήνυµα αλλαγής !!! Το ποτάµι της

απόφασής του δεν γυρίζει πίσω, δεν
αλλάζει, δεν κάµπτεται !!!
Όσα φράγµατα και να του βάλουν,
όσα παιχνίδια και να παίξουν στην
πλάτη του, όσες παλαιοκοµµατικές
µεθόδους και να χρησιµοποιήσουν,
είναι τόσο αποφασισµένο, είναι τόσο
ορµητικό, είναι τόσο προσβεβλη-
µένο από τις νοοτροπίες και τις πρα-
κτικές της απερχόµενης δηµοτικής

αρχής που στο διάβα του θα σα-
ρώσει τους πάντες και τα πάντα!!
Η απόφασή του είναι µια και µόνη
αλλαγή πορείας στον δήµο της ∆υ-
τικής Αχαΐας !!Στην πορεία προς το
µέλλον δεν χωρούν οι λογικές του
χθες !!!Ποτέ και πουθενά µισθοφό-
ροι δεν κατάφεραν να κερδίσουν
εκείνους που παλεύουν για τις ιδέες
και τα ιδανικά τους!».


