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Η εκλογική νίκη 
της Ν.∆. είναι νίκη 
της Ελλάδας και 
του ελληνικού λαού

ΗΗ  µµεεγγάάλληη και θριαµβευ-
τική νίκη της Νέας ∆ηµο-
κρατίας δεν είναι νίκη µό-
νον του κόµµατος, των
οπαδών και στελεχών της
Νέας ∆ηµοκρατίας, αλλά
και µία µεγάλη νίκη της
Ελλάδος και του Ελληνι-
κού λαού. 

ΓΓιι’’  ααυυττόό  τη νίκη αυτή πρέ-
πει να τη γιορτάσουν όχι
µόνον οι οπαδοί και τα
στελέχη της Ν.∆. αλλά
όλοι οι Έλληνες και όλες

οι Ελληνίδες διότι είναι µία νίκη εθνική, µία νίκη
η οποία έβγαλε τη χώρα µας από τα πολλά αδιέ-
ξοδα στα οποία µας είχε οδηγήσει η σπάταλη και
ανίκανη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ.

ΚΚααιι  εείίννααιι εθνική νίκη διότι η Κυβέρνηση της Νέας
∆ηµοκρατίας µε ηγέτη τον Κυριάκο Μητσοτάκη
θα χαράξει την εθνική γραµµή την οποίαν θέ-
λουν όλοι οι Έλληνες. Αντίθετα η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ακολούθησε µια αντεθνική πολι-
τική σε πολλά εθνικά θέµατα και οι διακηρύξεις
του κυβερνώντος κόµµατος ήταν γενικά έξαλ-
λες και υπήρχε µεγάλος κίνδυνος η χώρα να εµ-
πλακεί σε πόλεµο, οι συνέπειες  του οποίου θα
ήσαν τεράστιες και τα αποτελέσµατα επικίνδυνα
για την χώρα µας και τον Ελληνικό λαό. 

ΤΤώώρραα  οο  κκίίννδδυυννοοςς αυτός εξέλιπε διότι ήδη ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης έχει διακηρύξει ότι θα ακο-
λουθήσει στα εθνικά θέµατα καθαρή εθνική
γραµµή µε την οποία θα συµφωνήσουν όλοι οι
Έλληνες. 

OO  ΚΚυυρριιάάκκοοςς  ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς  έχει διακηρύξει ότι από
την πρώτη ηµέρα θα εφαρµόσει το πρόγραµµά
του το οποίο θα οδηγήσει την Ελλάδα και τον
Ελληνικό λαό στην πρόοδο και την ευηµερία. 

ΚΚααιι  θθαα  οοδδηηγγήήσσεειι την Ελλάδα και τον Ελληνικό λαό
στην πρόοδο και την ευηµερία διότι είναι ένα πρό-
γραµµα ρεαλιστικό και εφαρµόσιµο, ένα πρόγραµµα
το οποίο εφαρµοζόµενο θα άλλαζε την µορφή της
χώρας µας και τη µοίρα του Ελληνικού λαού. 

ΠΠέέρραα  όόµµωωςς  από τα ανωτέρω η νίκη της Νέας ∆η-
µοκρατίας χαροποίησε όλες τις τάξεις του Ελ-
ληνικού λαού διότι για κάθε τάξη του Ελληνικού
λαού υπάρχει ένα ρεαλιστικό πρόγραµµα και για
πρώτη φορά γνωρίζει ο κάθε πολίτης τι θα πρά-
ξει η Ν.∆. για την Υγεία, την Παιδεία, τη ∆ηµό-
σια ∆ιοίκηση, τη ∆ικαιοσύνη και γενικά για όλες
τις κατηγορίες των Ελλήνων πολιτών. 

ΈΈττσσιι  γγννωωρρίίζζεειι ο κάθε πολίτης τι πρόγραµµα θα
εφαρµόσει η Ν.∆. στον Αγροτικό τοµέα, στη ∆η-
µόσια ∆ιοίκηση, στη ∆ικαιοσύνη, στους εργαζό-
µενους και για όλους τους Έλληνες γενικώτερα.
Μάλιστα όλα αυτά τα επί µέρους προγράµµατα
τα έχει συζητήσει µε όλους τους Κοινωνικούς
φορείς προσωπικά ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης και όλοι πιστεύουν ότι θα τηρήσει τους
λόγους του.

ΚΚααιι  εείίννααιι  η πρώτη φορά που οι Έλληνες πολίτες
εµπιστεύονται Πολιτικό Αρχηγό διότι ότι έχει
πει αποδεικνύει και τον τρόπο µε τον οποίον θα
εφαρµόσει την κάθε περίπτωση.

ΓΓιιαα  όόλλοουυςς  αυτούς τους λόγους όλοι οι Έλληνες
χάρηκαν για την εκλογή του διότι άλλοι φανερά
και άλλοι κρυφά έχουν πιστέψει το πρόγραµµά
του και όλοι εύχονται να εφαρµοσθεί αυτό το
πρόγραµµα διότι θα είναι καλό για την Ελλάδα
και τον Ελληνικό λαό.  

TOY ΒΑΣΙΛΗ ΜΠΕΚΙΡΗ
(ΠΡ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ)

Τι δήλωσε η βουλευτής Αχαΐας της Ν.∆.,
Χριστίνα Αλεξοπούλου

Με τον Μητροπολίτη Πατρών κ. ΧΧρρυυσσόόσσττοοµµοο συναντήθηκε
χθες η νεοεκλεγείσα Βουλευτής Αχαΐας της Νέας ∆η-
µοκρατίας ΧΧρριισσττίίνναα  ΑΑλλεεξξοοπποούύλλοουυ.. Μετά τη συνάντηση, η

κυρία Αλεξοπούλου έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Ξεκίνησα την προεκλογική µου εκστρατεία µε επίσκεψη στον Σε-
βασµιότατο Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστοµο, για να πάρω την
ευλογία της Μητέρας Εκκλησίας. Μετά την εκλογή µου, θεώ-
ρησα αυτονόητο να ξεκινήσω και την πορεία µου στο Εθνικό Κοι-
νοβούλιο λαµβάνοντας την ίδια ευλογία, εξ ου και η επίσκεψή µου
στον Μητροπολίτη µας, η οποία είναι και η πρώτη µου συνάν-
τηση ως βουλευτής. Θέλω, επί τη ευκαιρία, να ευχαριστήσω
θερµά τους συνεργάτες µου για τον αναντικατάστατο ρόλο στην
εκλογή µου και τους 11.605 Αχαιούς που µου εµπιστεύτηκαν την
ψήφο τους, αναδεικνύοντάς µε βουλευτή Αχαΐας µε την πρώτη
φορά που έθεσα υποψηφιότητα. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω
τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας ∆ηµοκρατίας ΚΚυυρριιάάκκοο
ΜΜηηττσσοοττάάκκηη,,  για την τιµή που µου έκανε να µε επιλέξει ως εκ-
πρόσωπο της ανανέωσης από τον Απρίλιο του 2018 και να επι-
βεβαιώσει την επιλογή του αυτή µε την απόφαση που έλαβε για
την έδρα της Αχαΐας που του ανήκε.
Συγχαίρω θερµά τους 11 άξιους συνυποψηφίους µου για τον
αγώνα που δώσαµε µαζί υπέρ της παράταξης, τους 3 Αχαιούς συ-
ναδέλφους µου στη Βουλή για την εκλογή τους καθώς και τους
χιλιάδες νεοδηµοκράτες που εργάστηκαν άοκνα για την αύξηση
του ποσοστού της Νέας ∆ηµοκρατίας στον νοµό µας κατά 10 και
πλέον ποσοστιαίες µονάδες. Όλοι µαζί θα δουλέψουµε σκληρά
για να χτίσουµε το καλύτερο αύριο που όλοι αξίζουµε.
Σε ό,τι µε αφορά, θέλω να υπογραµµίσω ότι η υποψηφιότητά
µου ήταν εξ αρχής µια υποψηφιότητα που προήλθε από την κοι-
νωνία, µε τρόπο διάφανο και αξιοκρατικό. Με τους συνεργάτες
µου δώσαµε έναν αγώνα µακριά από τα συνηθισµένα, χωρίς πα-
λαιοκοµµατικού τύπου συµφωνίες και µε µόνο σύµµαχο τον απλό

πολίτη, στον οποίο αποκλειστικά απευθυνθήκαµε.
Με αυτήν τη φιλοσοφία θα συνεχίσω να πολιτεύοµαι, για όσον καιρό
οι συµπολίτες µας µε τιµούν µε την εµπιστοσύνη τους. Από την
Αχαΐα. Για την Αχαΐα.», κατέληξε η κυρία Αλεξοπούλου. 

Ολυµπία Λόη: Ανασύνταξη 
και αποτίναξη από τα βαρίδια

H υποψήφια βουλευτής Αχαΐας µε το
ΚΙΝ.ΑΛ. ΟΟλλυυµµππίίαα  ΛΛόόηη  δήλωσε τα εξής:
«Ευχαριστώ όλους αυτούς που δεν
παρασύρθηκαν από εξωκοµµατικούς
ή εσωκοµµατικούς «παράγοντες» και
στήριξαν τη µοναδική προοδευτική
παράταξη. Αυτούς που δεν επιδότη-
σαν µε την ψήφο τους τον ΣΥΡΙΖΑ, γε-
γονός που οδήγησε στην παντοδυνα-
µία του συντηρητισµού. Επίσης, θέλω
να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που
πίστεψαν σε µένα και µε στήριξαν.
Τους γνήσιους, αυθεντικούς, προ-

οδευτικούς πολίτες και δεσµεύοµαι να τους ευχαριστήσω έναν
έναν, προσωπικά. Απέδειξαν µε την ψήφο τους ότι είναι καιρός
να ανασυντάξουµε τον προοδευτικό χώρο, αποµακρύνοντας τα βα-
ρίδια που επαγγέλονται ιδιότητα ΠΑΣΟΚ και αναστέλλουν την
πραγµατική δυναµική του χώρου, δίνοντας την ευκαιρία σε κά-
ποιους να καρπώνονται το προοδευτικό πρόσηµο της Αχαΐας,
που εκφράζεται µόνο από το ΠΑΣΟΚ- Κίνηµα Αλλαγής».

Γιώργος Κυριακόπουλος:
10.518 ψήφοι-10.518 ευχαριστώ

Ο υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας
του ΣΥΡΙΖΑ, ΓΓιιώώρργγοοςς  ΚΚυυρριιαακκόό--
πποουυλλοοςς  προέβη στην ακόλουθη
δήλωση:
«Αν και ήµουν για πρώτη φορά
υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας,
η αγάπη που εισέπραξα από τους
πολίτες, µου δίνει τεράστια δύ-
ναµη να προχωρήσω µε τον ίδιο
βηµατισµό που έχω χαράξει στην
ζωή µου. ∆εν αλλάζουµε την πο-
ρεία µας ειδικά όταν οι ευθύνες
µεγαλώνουν.

∆εν πορευόµαστε ποτέ χωρίς συναίσθηµα και αγάπη για
την κοινωνία.
∆εν αλλάζουµε κατεύθυνση. Συνεχίζουµε στον ίδιο δρόµο
που µας δίνει χαρές και όχι λύπες.
∆ιεκδικούµε λύσεις για την κοινωνία και έχουµε πάντα
οδηγό στο µυαλό µας, την καρδιά µας και την ζωή µας την
αξία: ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ!».

«Με σύµµαχο 
τον απλό πολίτη»

Η κυρία Αλεξοπούλου µε τον Μητροπολίτη Πατρών, κ. Χρυσόστοµο


