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Συνέντευξη στην
Ελένη Α. Γεωργοπούλου

Ε
ππιισσκκεεφφθθήήκκααµµεε  ττηηνν  ΠΠααττρριιννήή
ΠΠοολλιιττιικκόό  ΜΜηηχχααννιικκόό  κκααιι  ΕΕππιι--
χχεειιρρηηµµααττίίαα,,  ΧΧρριισσττίίνναα  ΑΑλλεεξξοο--
πποούύλλοουυ,,  σσττηη  ννέέαα  έέδδρραα  ττοουυ  ΤΤεε--
χχννιικκοούύ  ΓΓρρααφφεείίοουυ  ττηηςς,,  σσττηηνν

ΠΠλλααττεείίαα  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΑΑ’’..  ΣΣυυζζηηττήήσσααµµεε  γγιιαα
ττηηνν  οοιικκοογγεεννεειιαακκήή  κκααιι  ττηηνν  εεππααγγγγεελλ--
µµααττιικκήή  ττηηςς  ζζωωήή,,  δδίίννοοννττααςς  ααννααππόό--
φφεευυκκτταα  εειιδδιικκόό  ββάάρροοςς  σστταα  πποολλιιττιικκάά
ττηηςς  σσχχέέδδιιαα..  ΚΚααιι  ββγγάάλλααµµεε  εείίδδηησσηη!!  
Σε αντίθεση µε παρόµοιες αναφορές

στο όνοµά της τα προηγούµενα 10 χρό-
νια, 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 συµ-
µετάσχει στο ψηφοδέλτιο της Νέας ∆η-
µοκρατίας στην Αχαΐα, στις επερχόµε-
νες βουλευτικές εκλογές.

ΚΚυυρρίίαα  ΑΑλλεεξξοοπποούύλλοουυ,,  κκααλλοορρίίζζιικκοο  ττοο
ννέέοο  σσααςς  γγρρααφφεείίοο!!

Ευχαριστώ πολύ! Όπως βλέπετε,
ακόµα το διαµορφώνουµε. Αναζητού-
σαµε αρκετό καιρό ένα νέο χώρο για το
Τεχνικό Γραφείο επειδή είχε αρχίσει να
στριµώχνεται πολύ µε την εταιρεία µας,
την ΑΑσσφφααλλττιικκήή  ΠΠααττρρώώνν. Επιλέξαµε αυτό
το διαµέρισµα, το οποίο ανακατα-
σκευάσαµε εξ αρχής, µε κόπο, µε µε-
ράκι και µε το προσωπικό µας γούστο.
Καλώς ορίσατε!

ΑΑυυττέέςς  ττιιςς  ηηµµέέρρεεςς  ββλλέέπποουυµµεε  σσττιιςς  εεφφηη--
µµεερρίίδδεεςς  ττηηςς  ΑΑχχααΐΐααςς  ττηη  δδιιααφφηηµµιισσττιικκήή
εεκκσσττρρααττεείίαα  σσααςς,,  µµεε  τταα  έέρργγαα  πποουυ  έέχχεεττεε
κκάάννεειι  τταα  ππρροοηηγγοούύµµεενναα  2200  χχρρόόννιιαα..
ΠΠοοιιαα  εείίννααιι  αακκρριιββώώςς  ηη  σσττόόχχεευυσσήή  σσααςς;;

Να διευρύνουµε τις δουλειές οι οποίες
στηρίζουν τις οικογένειές µας - την δική
µου, των εργαζοµένων µου και των συ-

νεργατών µας. ∆ιαλέξαµε εννέα χαρα-
κτηριστικά 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 Ολυµ-
πία Οδό, όµως πολλά χιλιόµετρα του
ασφαλτοτάπητά της είναι δικής µας πα-
ραγωγής, µετά από επίπονη διαδικασία
αξιολόγησης. Άλλα έργα είναι καθ’ ολο-
κληρία κατασκευές µας, όπως οι οικο-
δοµές που έχουµε χτίσει. Σε όλα, πάν-
τως, δουλέψαµε σκληρά, µε υψηλή ποι-
ότητα και µε πολύ ανταγωνιστικές τιµές,
όπως γνωρίζει όλη η αγορά.

ΥΥππάάρρχχεειι  κκάάπποοιιοο  έέρργγοο  γγιιαα  ττοο  οοπποοίίοο  ααιι--
σσθθάάννεεσσττεε  µµεεγγααλλύύττεερρηη  υυππεερρηηφφάάννεειιαα
σσεε  σσχχέέσσηη  µµεε  τταα  υυππόόλλοοιιππαα;;

Έχουµε την τιµή και την ευθύνη να
δραστηριοποιούµαστε σε όλη την γεω-
γραφική περιφέρεια που είναι διοικητικά
γνωστή ως ∆ΕΠΙΝ - ∆υτική Ελλάδα, Πε-
λοπόννησος, Ιόνια Νησιά. Όσο πιο µε-
γάλο είναι το έργο στο οποίο συµµετέ-
χουµε, τόσο πιο υπερήφανοι νιώθουµε.
Πάντως προσωπικά είµαι διπλά υπερή-
φανη για κάποια έργα που ουσιαστικά δεν
µου αποφέρουν χρήµατα και που δεν
µπορώ να βάλω σε καµία διαφήµιση.

∆∆ηηλλααδδήή,,  ππιιοο  σσυυγγκκεεκκρριιµµέένναα;;

Είναι έργα µε ελάχιστο κέρδος, τα
οποία σχετίζονται κυρίως µε το κατα-
σκευαστικό αντικείµενό µας, αλλά δε-
σµεύονται από απόρρητο, καθώς άπτον-
ται της εθνικής ασφαλείας. ∆εν µπορώ
να σας πω περισσότερα.

ΤΤόόττεε  ααςς  ααλλλλάάξξοουυµµεε  θθέέµµαα  κκααιι,,  ααππόό  ττηηνν  εεππιι--
χχεειιρρηηµµααττιικκήή  σσααςς  δδρράάσσηη,,  ααςς  ππεερράάσσοουυµµεε
σσττηηνν  εενναασσχχόόλληησσήή  σσααςς  µµεε  τταα  κκοοιιννάά..

Α, γι’ αυτά µπορούµε να µιλάµε µε τις
ώρες. Είναι, όπως ξέρετε, ένα πάθος
που έχω από µικρή!

ΗΗ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ
ΝΝΟΟΜΜΑΑΡΡΧΧΙΙΑΑΚΚΕΕΣΣ
ΕΕΚΚΛΛΟΟΓΓΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  22000066
ΠΠέέρραα  ααππόό  ττηη  δδρράάσσηη  σσααςς  σσττοο  µµααθθηηττιικκόό
κκααιι  σσττοο  φφοοιιττηηττιικκόό  ττµµήήµµαα  ττηηςς  ννεεοολλααίίααςς
ττηηςς  ΝΝέέααςς  ∆∆ηηµµοοκκρρααττίίααςς,,  ηη  ΑΑχχααΐΐαα  σσααςς
γγννώώρριισσεε  σσεε  ννεεααρρήή  ηηλλιικκίίαα,,  ττοο  22000066,,
όότταανν  κκάάννααττεε  ττηη  µµεεγγάάλληη  έέκκππλληηξξηη  µµεε
ττηηνν  ππρρωωττιιάά  σσααςς  ωωςς  ΝΝοοµµααρρχχιιαακκήή  ΣΣύύµµ--
ββοουυλλοοςς  ττηηςς  ππααρράάττααξξήήςς  σσααςς..  ΜΜεεττάά  ττηη
λλήήξξηη  ττηηςς  θθηηττεείίααςς  σσααςς,,  όόµµωωςς,,  δδεενν  ξξαα--
ννααθθέέσσααττεε  υυπποοψψηηφφιιόόττηητταα..  ΤΤιι  σσυυννέέββηη;;

Μπήκα στην Αυτοδιοίκηση µε σύν-
θηµα το «πολιτική µε διαφορά» και ως
την ολοκλήρωση της θητείας µου, το
2010, αυτό ακριβώς προσπάθησα. ∆ια-
πίστωσα όµως ότι η επιρροή και οι δυ-
νατότητες που έχει ένας Νοµαρχιακός
ή ένας Περιφερειακός Σύµβουλος, εί-
ναι µικρές για όσα ήθελα να κάνω. Προ-
τίµησα λοιπόν να αποσυρθώ το 2010,
αντί να εκµεταλλευτώ την αναγνωρισι-
µότητα που είχα αποκτήσει για να επα-
νεκλεγώ σε µια θέση περιορισµένων
δυνατοτήτων.

ΜΜππήήκκααττεε,,  δδηηλλααδδήή,,  σσεε  πποολλιιττιικκήή……
ααγγρρααννάάππααυυσσηη;;

Κάθε άλλο! ∆εν έµεινα άπραγη µετά.
Θυµηθείτε ότι, µεταξύ άλλων, ασχολή-
θηκα µε τα συνδικαλιστικά του επαγ-
γελµατικού 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 συνέν-
τευξη στην εφηµερίδα σας ότι ασχο-
λούµαι µε τα κοινά για να προσφέρω
στην κοινωνία και ότι αυτό µπορεί να
γίνει µε πολλούς τρόπους, όπως για πα-
ράδειγµα ο εθελοντισµός ή οι Μη Κυ-
βερνητικές Οργανώσεις. Λοιπόν, αυτό

έκανα πάντα και το ίδιο συνεχίζω να
κάνω.

ΠΠάάννττωωςς  µµεεττάά  ττηηνν  ππρρωωττιιάά  ττοουυ  22000066,,  ττοο
όόννοοµµάά  σσααςς  σσυυζζηηττιιέέττααιι  κκάάθθεε  φφοορράά  πποουυ
ππλληησσιιάάζζοουυνν  ββοουυλλεευυττιικκέέςς  εεκκλλοογγέέςς,,  ωωςς
ππιιθθααννήή  υυπποοψψηηφφιιόόττηητταα  µµεε  ττοο  ψψηηφφοο--
δδέέλλττιιοο  ττηηςς  ΝΝέέααςς  ∆∆ηηµµοοκκρρααττίίααςς……

Το ίδιο συµβαίνει και µε άλλους συµ-
πολίτες µας. ∆εν βλέπω κάτι ιδιαίτερο σε
αυτό.

∆∆εενν  έέχχοουυνν  όόλλοοιι,,  όόµµωωςς,,  ττηηνν  ίίδδιιαα  ππρροο--
ββοολλήή,,  οούύττεε  σσυυγγκκεεννττρρώώννοουυνν  ττοο  ίίδδιιοο  εενν--
δδιιααφφέέρροονν..

Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λό-
για, 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.

ΣΣεε  ααννττίίθθεεσσηη,,ππάάννττωωςς,,µµεε  ττοο  ππααρρεελλθθόόνν,,
ααυυττήή  ττηη  φφοορράά  δδεείίχχννεεττεε  νναα  εεννδδιιααφφέέρρεε--
σσττεε  σσοοββααρράά  νναα  θθέέσσεεττεε  υυπποοψψηηφφιιόόττηητταα..

Ναι, αυτό είναι γεγονός. Έχω ήδη θέ-
σει τον εαυτό µου στη διάθεση της πα-
ράταξης και θα είναι εξαιρετική τιµή για
εµένα αν η Νέα ∆ηµοκρατία µε επιλέ-

ξει για µια από τις θέσεις του ψηφο-
δελτίου µας στην Αχαΐα.

ΤΤιι  άάλλλλααξξεε  κκααιι  εεππιιθθυυµµεείίττεε  νναα  εείίσσττεε  υυπποο--
ψψήήφφιιαα  ββοουυλλεευυττήήςς  ααυυττήή  ττηη  φφοορράά,,  εεννώώ
τταα  ππρροοηηγγοούύµµεενναα  1100  χχρρόόννιιαα  δδεενν  ττοο  σσυυ--
ζζηηττοούύσσααττεε;;

Νιώθω πια ώριµη για ένα τέτοιο και
τόσο µεγάλο βήµα. Ξέρετε, αφιέρωσα
τη δεκαετία των 20 µου στην ακαδη-
µαϊκή και επαγγελµατική κατάρτιση, και
τη δεκαετία των 30 στην δηµιουργία οι-
κογένειας και στην επαγγελµατική κα-
ταξίωση. Σε µερικούς µήνες µπαίνω στα
40 και πλέον αισθάνοµαι έτοιµη να ανα-
λάβω την ευθύνη της εκπροσώπησης
του νοµού µας, αν η παράταξη και οι
συµπολίτες µας µε επιλέξουν.

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

Χριστίνα
Αλεξοπούλου: 
«Η πολιτική όπως
πρέπει να είναι»

Η πρώην
πρόεδρος της

ΟΝΝΕ∆ Αχαΐας
και νοµαρχιακή

σύµβουλος
µιλάει 

στη «Γ»
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Η Χριστίνα Αλεξοπούλου (δεξιά) µε τη συντάκτρια της «Γ» Ελένη Γεωργοπούλου

ΟΟιι  πποολλιιττιικκέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς  δδεενν  εεππηηρρέέαασσαανν  ττηηνν  ααλλλλααγγήή  σσττηη  σσττάάσσηη  σσααςς;;

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 ∆η-
µοκρατία. 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 Μη-
τσοτάκη σε νέες υποψηφιότητες από τον χώρο της κοινωνίας, εκτός της κοµ-
µατικής επετηρίδας.

ΤΤιι  µµπποορροούύνν  νναα  ππεερριιµµέέννοουυνν  οοιι  σσυυµµπποολλίίττεεςς  µµααςς  ααππόό  εεσσάάςς;;  ΤΤιι  δδιιααφφοορρεεττιικκόό  µµπποο--
ρρεείίττεε  νναα  κκάάννεεττεε;;

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 συ-
νενώνει δυνάµεις, αναζητώντας λύσεις στα προβλήµατα. Γενικότερα, όπως
λέει και ο πολιτικός µου µέντορας και στενός µου φίλος, η πολιτική είναι πρω-
τίστως κοινωνική υπηρεσία. Η πολιτική µε διαφορά. Η πολιτική όπως πρέπει
να είναι.

ΤΤιι  σσηηµµααίίννεειι  σσττηηνν  ππρράάξξηη  οο  όόρροοςς  ««ffaacciilliittaattoorr»»  πποουυ  χχρρηησσιιµµοοπποοιιήήσσααττεε;;

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 κό-
στος. Μπορεί για οποιονδήποτε λόγο να µην είναι πάντα οι κορυφαίοι στο εί-
δος τους, αλλά θα είναι πάντα ικανοί να κάνουν αυτό που πρέπει - και µε το
παραπάνω.

ΝΝοοµµίίζζεεττεε  όόττιι  ααυυττήή  ηη  δδιιααφφοορρεεττιικκήή  ππρροοσσέέγγγγιισσηη  σσττηηνν  πποολλιιττιικκήή  µµπποορρεείί  νναα  εεππιιττύύ--
χχεειι  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα;;

Με την κατάλληλη πολιτική στήριξη, ναι. Άλλη είναι η επιρροή που έχουν,
για παράδειγµα, ο Νοµαρχιακός ή ο Περιφερειακός Σύµβουλος, άλλη ο Βου-
λευτής και άλλη ο Υπουργός. Αυτό µπορώ να σας το πω και εξ ιδίας πείρας.

ΟΟππόόττεε,,  φφιιλλοοδδοοξξεείίττεε  νναα  µµππεείίττεε  σσττηη  ΒΒοουυλλήή,,  γγιιαα  νναα  έέχχεεττεε  ττηηνν  εεππιιρρρροοήή  πποουυ  εείίννααιι
ααππααρρααίίττηηττηη,,  ώώσσττεε  νναα  φφέέρρεεττεε  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα..

Ακριβώς. Χρειαζόµαστε τη θεωρία, αλλά οπωσδήποτε απαιτούνται και πρά-
ξεις. Εµείς οι µηχανικοί είµαστε καλοί στην παραγωγή χειροπιαστών αποτε-
λεσµάτων.

ΟΟιι  εεππόόµµεεννεεςς  κκιιννήήσσεειιςς  σσααςς  γγιιαα  νναα  σσττηηρρίίξξεεττεε  ττηηνν  υυπποοψψηηφφιιόόττηηττάά  σσααςς,,  πποοιιεεςς  θθαα  εείίννααιι;;

Έχω ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον µου για το ψηφοδέλτιο της Νέας ∆ηµο-
κρατίας στην Αχαΐα. Όταν ξεκινήσουν οι θεσµικές διαδικασίες µας για την κα-
τάρτιση 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.

ΚΚυυρρίίαα  ΑΑλλεεξξοοπποούύλλοουυ,,  εευυχχααρριισσττοούύµµεε  γγιιαα  ττηηνν  πποολλύύ  εεννδδιιααφφέέρροουυσσαα  σσυυζζήήττηησσήή  µµααςς..

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

ΟΟιι  πποολλιιττιικκέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς  
κκααιι  ηη  ααππόόφφαασσηη


