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Εκδηλώνει για πρώτη φορά το ενδιαφέρον της,
να είναι υποψήφια βουλευτής µε τη Ν.∆. στην Αχαΐα

Χριστίνα
Αλεξοπούλου:
«Η πολιτική όπως
πρέπει να είναι»
Συνέντευξη στην
Ελένη Α. Γεωργοπούλου

Ε

πισκεφθήκαµε την Πατρινή
Πολιτικό Μηχανικό και Επιχειρηµατία, Χριστίνα Αλεξοπούλου, στη νέα έδρα του Τεχνικού Γραφείου της, στην
Πλατεία Γεωργίου Α’. Συζητήσαµε για
την οικογενειακή και την επαγγελµατική της ζωή, δίνοντας αναπόφευκτα ειδικό βάρος στα πολιτικά
της σχέδια. Και βγάλαµε είδηση!
Σε αντίθεση µε παρόµοιες αναφορές
στο όνοµά της τα προηγούµενα 10 χρόνια, η πρώην Πρόεδρος της ΟΝΝΕ∆
Αχαΐας και Νοµαρχιακή Σύµβουλος, µας
επιβεβαίωσε την έντονη φηµολογία των
τελευταίων µηνών, λέγοντας ξεκάθαρα
ότι αυτή τη φορά ενδιαφέρεται να συµµετάσχει στο ψηφοδέλτιο της Νέας ∆ηµοκρατίας στην Αχαΐα, στις επερχόµενες βουλευτικές εκλογές.

Κυρία Αλεξοπούλου, καλορίζικο το
νέο σας γραφείο!
Ευχαριστώ πολύ! Όπως βλέπετε,
ακόµα το διαµορφώνουµε. Αναζητούσαµε αρκετό καιρό ένα νέο χώρο για το
Τεχνικό Γραφείο επειδή είχε αρχίσει να
στριµώχνεται πολύ µε την εταιρεία µας,
την Ασφαλτική Πατρών. Επιλέξαµε αυτό
το διαµέρισµα, το οποίο ανακατασκευάσαµε εξ αρχής, µε κόπο, µε µεράκι και µε το προσωπικό µας γούστο.
Καλώς ορίσατε!

Αυτές τις ηµέρες βλέπουµε στις εφηµερίδες της Αχαΐας τη διαφηµιστική
εκστρατεία σας, µε τα έργα που έχετε
κάνει τα προηγούµενα 20 χρόνια.
Ποια είναι ακριβώς η στόχευσή σας;
Να διευρύνουµε τις δουλειές οι οποίες
στηρίζουν τις οικογένειές µας - την δική
µου, των εργαζοµένων µου και των συ-

νεργατών µας. ∆ιαλέξαµε εννέα χαρακτηριστικά έργα, διαφόρων κατηγοριών,
από όσα είχαµε συµµετοχή. ∆εν λέµε
π.χ. ότι από εµένα έγινε η Γέφυρα Ρίου
- Αντιρρίου, απλή εργαζόµενη ήµουν
εκεί, ούτε ότι εµείς φτιάξαµε την Ολυµπία Οδό, όµως πολλά χιλιόµετρα του
ασφαλτοτάπητά της είναι δικής µας παραγωγής, µετά από επίπονη διαδικασία
αξιολόγησης. Άλλα έργα είναι καθ’ ολοκληρία κατασκευές µας, όπως οι οικοδοµές που έχουµε χτίσει. Σε όλα, πάντως, δουλέψαµε σκληρά, µε υψηλή ποιότητα και µε πολύ ανταγωνιστικές τιµές,
όπως γνωρίζει όλη η αγορά.

Υπάρχει κάποιο έργο για το οποίο αισθάνεστε µεγαλύτερη υπερηφάνεια
σε σχέση µε τα υπόλοιπα;
Έχουµε την τιµή και την ευθύνη να
δραστηριοποιούµαστε σε όλη την γεωγραφική περιφέρεια που είναι διοικητικά
γνωστή ως ∆ΕΠΙΝ - ∆υτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά. Όσο πιο µεγάλο είναι το έργο στο οποίο συµµετέχουµε, τόσο πιο υπερήφανοι νιώθουµε.
Πάντως προσωπικά είµαι διπλά υπερήφανη για κάποια έργα που ουσιαστικά δεν
µου αποφέρουν χρήµατα και που δεν
µπορώ να βάλω σε καµία διαφήµιση.

∆ηλαδή, πιο συγκεκριµένα;
Είναι έργα µε ελάχιστο κέρδος, τα
οποία σχετίζονται κυρίως µε το κατασκευαστικό αντικείµενό µας, αλλά δεσµεύονται από απόρρητο, καθώς άπτονται της εθνικής ασφαλείας. ∆εν µπορώ
να σας πω περισσότερα.

Τότε ας αλλάξουµε θέµα και, από την επιχειρηµατική σας δράση, ας περάσουµε
στην ενασχόλησή σας µε τα κοινά.
Α, γι’ αυτά µπορούµε να µιλάµε µε τις
ώρες. Είναι, όπως ξέρετε, ένα πάθος
που έχω από µικρή!

Η ΠΡΩΤΙΑ ΣΤΙΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2006
Πέρα από τη δράση σας στο µαθητικό
και στο φοιτητικό τµήµα της νεολαίας
της Νέας ∆ηµοκρατίας, η Αχαΐα σας
γνώρισε σε νεαρή ηλικία, το 2006,
όταν κάνατε τη µεγάλη έκπληξη µε
την πρωτιά σας ως Νοµαρχιακή Σύµβουλος της παράταξής σας. Μετά τη
λήξη της θητείας σας, όµως, δεν ξαναθέσατε υποψηφιότητα. Τι συνέβη;
Μπήκα στην Αυτοδιοίκηση µε σύνθηµα το «πολιτική µε διαφορά» και ως
την ολοκλήρωση της θητείας µου, το
2010, αυτό ακριβώς προσπάθησα. ∆ιαπίστωσα όµως ότι η επιρροή και οι δυνατότητες που έχει ένας Νοµαρχιακός
ή ένας Περιφερειακός Σύµβουλος, είναι µικρές για όσα ήθελα να κάνω. Προτίµησα λοιπόν να αποσυρθώ το 2010,
αντί να εκµεταλλευτώ την αναγνωρισιµότητα που είχα αποκτήσει για να επανεκλεγώ σε µια θέση περιορισµένων
δυνατοτήτων.

Μπήκατε, δηλαδή, σε πολιτική…
αγρανάπαυση;
Κάθε άλλο! ∆εν έµεινα άπραγη µετά.
Θυµηθείτε ότι, µεταξύ άλλων, ασχολήθηκα µε τα συνδικαλιστικά του επαγγελµατικού µου κλάδου, στο Τεχνικό
Επιµελητήριο Ελλάδος, στη διοίκηση
του οποίου παραµένω εκλεγµένη, και
φυσικά όσο µπορούσα βοήθησα τη Νέα
∆ηµοκρατία, µε διάφορους τρόπους.
Τον Μάρτιο του 2007 έλεγα σε συνέντευξη στην εφηµερίδα σας ότι ασχολούµαι µε τα κοινά για να προσφέρω
στην κοινωνία και ότι αυτό µπορεί να
γίνει µε πολλούς τρόπους, όπως για παράδειγµα ο εθελοντισµός ή οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Λοιπόν, αυτό

έκανα πάντα και το ίδιο συνεχίζω να
κάνω.

Πάντως µετά την πρωτιά του 2006, το
όνοµά σας συζητιέται κάθε φορά που
πλησιάζουν βουλευτικές εκλογές, ως
πιθανή υποψηφιότητα µε το ψηφοδέλτιο της Νέας ∆ηµοκρατίας…
Το ίδιο συµβαίνει και µε άλλους συµπολίτες µας. ∆εν βλέπω κάτι ιδιαίτερο σε
αυτό.

∆εν έχουν όλοι, όµως, την ίδια προβολή, ούτε συγκεντρώνουν το ίδιο ενδιαφέρον.
Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, αλλά επιτρέψτε µου να διαφωνήσω.
∆εν είµαι ούτε πλούσια, ούτε διάσηµη,
ούτε…top model. Ούτε φαντάζοµαι ότι
είµαι. Στην ίδια κοινωνία ζούµε όλοι και
παρόµοιο αγώνα δίνουµε, καθηµερινά.

Σε αντίθεση,πάντως,µε το παρελθόν,
αυτή τη φορά δείχνετε να ενδιαφέρεστε σοβαρά να θέσετε υποψηφιότητα.
Ναι, αυτό είναι γεγονός. Έχω ήδη θέσει τον εαυτό µου στη διάθεση της παράταξης και θα είναι εξαιρετική τιµή για
εµένα αν η Νέα ∆ηµοκρατία µε επιλέ-

Η πρώην
πρόεδρος της
ΟΝΝΕ∆ Αχαΐας
και νοµαρχιακή
σύµβουλος
µιλάει
στη «Γ»

ξει για µια από τις θέσεις του ψηφοδελτίου µας στην Αχαΐα.

Τι άλλαξε και επιθυµείτε να είστε υποψήφια βουλευτής αυτή τη φορά, ενώ
τα προηγούµενα 10 χρόνια δεν το συζητούσατε;
Νιώθω πια ώριµη για ένα τέτοιο και
τόσο µεγάλο βήµα. Ξέρετε, αφιέρωσα
τη δεκαετία των 20 µου στην ακαδηµαϊκή και επαγγελµατική κατάρτιση, και
τη δεκαετία των 30 στην δηµιουργία οικογένειας και στην επαγγελµατική καταξίωση. Σε µερικούς µήνες µπαίνω στα
40 και πλέον αισθάνοµαι έτοιµη να αναλάβω την ευθύνη της εκπροσώπησης
του νοµού µας, αν η παράταξη και οι
συµπολίτες µας µε επιλέξουν.
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Οι πολιτικές συνθήκες
και η απόφαση
Οι πολιτικές συνθήκες δεν επηρέασαν την αλλαγή στη στάση σας;
Οπωσδήποτε! Κατ’ αρχάς,αναµένεται αύξηση των εδρών στον νοµό µας από
8 σε 9 και στον αριθµό βουλευτών που εκλέγει η παράταξή µου, η Νέα ∆ηµοκρατία. Αυτό µου επιτρέπει να επιδιώξω την συµµετοχή στο ψηφοδέλτιό
µας χωρίς να υποδαυλίσω αισθήµατα ανταγωνισµού ή αντιπαλότητας, όπως
αυτά που κυριαρχούν όταν έδρες και ποσοστά είναι περιορισµένα. Θέλω να δώσω
βάση στην ουσία, µε σεβασµό σε όλους τους συναγωνιστές της παράταξης
και στους συµπολίτες µας που την υποστηρίζουν. ∆εν µου αρέσουν καθόλου
µα καθόλου οι πολιτικές µικρότητες. Βεβαίως, πολύ σηµαντικό ρόλο στην
απόφασή µου παίζει επίσης η ανοιχτή και έµπρακτη στήριξη του Κυριάκου Μητσοτάκη σε νέες υποψηφιότητες από τον χώρο της κοινωνίας, εκτός της κοµµατικής επετηρίδας.

Τι µπορούν να περιµένουν οι συµπολίτες µας από εσάς; Τι διαφορετικό µπορείτε να κάνετε;
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ο πολιτικός πρέπει πρώτα από όλα να είναι facilitator,
όπως λέµε στα Αγγλικά, δηλαδή αν µου επιτρέπετε την καταχρηστική µετάφραση,
διευκολυντής και διεκπεραιωτής.Να µπορεί να κινητοποιήσει τις υγιείς δυνάµεις
της κοινωνίας, χωρίς προσωπικά κόµπλεξ ή κοµµατικές παρωπίδες. Να συνενώνει δυνάµεις, αναζητώντας λύσεις στα προβλήµατα. Γενικότερα, όπως
λέει και ο πολιτικός µου µέντορας και στενός µου φίλος, η πολιτική είναι πρωτίστως κοινωνική υπηρεσία. Η πολιτική µε διαφορά. Η πολιτική όπως πρέπει
να είναι.

Τι σηµαίνει στην πράξη ο όρος «facilitator» που χρησιµοποιήσατε;
Σηµαίνει ότι ο πολιτικός πρέπει να µην προσποιείται ότι τα ξέρει όλα και να
δίνει χώρο στους άξιους, ακόµα και εις βάρος της δικής του προβολής. Να σας
πω ένα παράδειγµα από τη δουλειά µου. Όταν ασφαλτοστρώνουµε ένα τµήµα
ενός οδικού άξονα, όπως η Ολυµπία Οδός που δουλεύαµε µέχρι πρόσφατα,
ο δικός µου ρόλος είναι να κλείσω τη συµφωνία µε τους κατασκευαστές και
να επιβλέψω την ποιότητα των εργασιών. ∆εν προσποιούµαι ότι ξέρω να φτιάξω
τον τάπητα, ή να χειρίζοµαι τα µηχανήµατα. Θα βρω όµως τους κατάλληλους,
για να γίνει η δουλειά µε τη σωστή ποιότητα και µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος. Μπορεί για οποιονδήποτε λόγο να µην είναι πάντα οι κορυφαίοι στο είδος τους, αλλά θα είναι πάντα ικανοί να κάνουν αυτό που πρέπει - και µε το
παραπάνω.

Νοµίζετε ότι αυτή η διαφορετική προσέγγιση στην πολιτική µπορεί να επιτύχει αποτελέσµατα;
Με την κατάλληλη πολιτική στήριξη, ναι. Άλλη είναι η επιρροή που έχουν,
για παράδειγµα, ο Νοµαρχιακός ή ο Περιφερειακός Σύµβουλος, άλλη ο Βουλευτής και άλλη ο Υπουργός. Αυτό µπορώ να σας το πω και εξ ιδίας πείρας.

Οπότε, φιλοδοξείτε να µπείτε στη Βουλή, για να έχετε την επιρροή που είναι
απαραίτητη, ώστε να φέρετε αποτελέσµατα.
Ακριβώς. Χρειαζόµαστε τη θεωρία, αλλά οπωσδήποτε απαιτούνται και πράξεις. Εµείς οι µηχανικοί είµαστε καλοί στην παραγωγή χειροπιαστών αποτελεσµάτων.

Οι επόµενες κινήσεις σας για να στηρίξετε την υποψηφιότητά σας, ποιες θα είναι;
Έχω ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον µου για το ψηφοδέλτιο της Νέας ∆ηµοκρατίας στην Αχαΐα. Όταν ξεκινήσουν οι θεσµικές διαδικασίες µας για την κατάρτιση του ψηφοδελτίου, θα είµαι παρούσα. Μέχρι τότε, συνεχίζω κανονικά
τη δουλειά και τις άλλες κοινωνικές µου δραστηριότητες. Όσοι συµπολίτες
µας επιθυµούν να συζητήσουν ή να συµµετάσχουν σε µια άλλη προσέγγιση
στην πολιτική, µπορούν να επικοινωνήσουν µαζί µου. Θα χαρώ να τα πούµε
από κοντά και πάντα το επιδιώκω.

Κυρία Αλεξοπούλου, ευχαριστούµε για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή µας.
Η Χριστίνα Αλεξοπούλου (δεξιά) µε τη συντάκτρια της «Γ» Ελένη Γεωργοπούλου

Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ, εσάς και τους αναγνώστες σας. Να είστε καλά!

