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Φώφη και
Γιώργος
στην Πάτρα

Τους «µπέρδεψαν»...
οι τέσσερις κάλπες!
ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΑ∆ΙΣΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Συνάντηση
Μητσοτάκη
µε Φαρµάκη
ΣΕΛ. 5

ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑ ΚΑΤΑ
ΦΑΡΜΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ

«Εµφανίστηκε
µόνο όταν
πλησίαζαν
οι εκλογές»

ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 10-11

ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ

Εκστρατεία

πόρτα-πόρτα για τους «2»

ΑΥΛΑΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ΜΕ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ «15 50»
ΣΕΛ. 6

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ:
ΝΑ ∆ΟΥΜΕ
ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ
ΕΝΩΝΟΥΝ

ΠΕΛΕΤΙ∆ΗΣ:
ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗ
ΝΕΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ ΜΕ
ΕΡΓΑ 200 ΕΚ. ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩEΚΛΟΓΕΣ- ΑΧΑΪΑ

Οι «πρώτοι»
Ν.∆.-ΣΥΡΙΖΑ
-ΚΙΝ.ΑΛ.

ΣΕΛ. 7-8

ΣΕΛ. 4

ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΦΑΒΙΕΡΟΥ

ΕΣΒΗΣΕ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΖΟΚΙΝΓΚ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΖ, Ο Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Εντυπωσιακές
αντιθέσεις...

Η καρδιά του τον
πρόδωσε νωρίς...

ΣΕΛ. 20

ΣΕΛ. 12

ΤΟ ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΨΩΜΑ

XΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

«Ήλθε η ώρα
της πολιτικής
αλλαγής»
ΣΕΛ. 9

«∆εν είµαστε
ιδιοκτήτες
ψηφοφόρων»
ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 21-24

ΗΤΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑ 83-82
ΣΤΟ ΟΑΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΚ

Το πάλεψε
υπέκυψε,
αλλά
ελπίζει!
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

Στο «στόχαστρο»
ο έµπειρος χαφ
Π. Μητρόπουλος

Θέµατα
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Χριστίνα Αλεξοπούλου

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

Η

Χριστίνα Αλεξοπούλου, διακεκριµένη
Πολιτικός Μηχανικός και Επιχειρηµατίας της Αχαΐας, µε επιτυχηµένη πορεία
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και µε συνεχή πολιτική δράση στις τάξεις της Νέας ∆ηµοκρατίας από
τα µαθητικά της χρόνια, νυν εκλεγµένο µέλος της
Κεντρικής ∆ιοίκησης του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), σχολιάζει τα αποτελέσµατα
των Ευρωεκλογών και εκτιµά τις διαµορφούµενες πολιτικές εξελίξεις, συµπεριλαµβανοµένης της πορείας της δικής της υποψηφιότητας
για τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου.

στε ικανοποιηµένη από το αποτέλεσµα;
Πράγµατι, από τις συζητήσεις µου µε τη Γραµµατεία ∆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.

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, προεξοφλεί το αποτέλεσµα των εθνικών εκλογών
της 7ης Ιουλίου;
Κάθε εκλογική αναµέτρηση έχει τις ιδιαιτερότητές της και κανένα αποτέλεσµα δεν προεξοφλείται. Το αποτέλεσµα της 7ης Ιουλίου θα το γνωρίζουµε εκείνο το βράδυ. Μέχρι τότε όµως,
έχουµε τα καταγεγραµµένα αποτελέσµατα της
26ης Μαΐου. Έχουµε δηλαδή τη νίκη της Νέας
∆ηµοκρατίας στις Ευρωεκλογές µε διαφοράρεκόρ 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 άλλωστε αναφέρουν και τα διεθνή ΜΜΕ, µε πηχιαίους µάλιστα τίτλους. Ήλθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής!

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

Από την εµπειρία σας στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ποια θεωρείτε ότι
πρέπει να είναι τα κριτήρια της επιλογής
των πολιτών στον δεύτερο γύρο των εκλογών, 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 υποψηφίων για να διαλέξουµε εµείς οι ψηφοφόροι,
όπως προτιµάει ο καθένας. Τα δικά µου προσωπικά 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 κριτηρίων, θεωρώ ότι ο Νεκτάριος Φαρµάκης είναι η καλύτερη επιλογή για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας.
Αναφερθήκατε στο εκλογικό σύστηµα
που εφαρµόζεται από αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Η απλή αναλογική λέ-

γεται ότι δίνει τη δυνατότητα ευρύτερων
συνεργασιών, αλλά ταυτόχρονα προκαλεί και αδυναµία διοίκησης. Εσείς τι νοµίζετε;
Φοβάµαι ότι οι συνέπειες της εφαρµογής της
απλής αναλογικής, δηλαδή η αδυναµία συγκρότησης σταθερών αυτοδιοικητικών πλειοψηφιών και τα παρεπόµενά της, θα φανούν πολύ
σύντοµα, προκαλώντας είτε ακυβερνησία, είτε
αδιαφανείς συµβιβασµούς. Ελπίζω να διαψευστώ, αλλά αν συµβεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον
θα είναι χρήσιµο µάθηµα σε όσους υποστηρίζουν την υιοθέτηση της απλής αναλογικής και
στις εθνικές εκλογές. Είναι, δε, ένας ακόµα λόγος για να υπερψηφιστεί µαζικά η Νέα ∆ηµοκρατία στις 7 Ιουλίου, ώστε να αποτελέσει τον
κορµό της µεγάλης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας που απαιτείται για να ακυρωθεί, προτού προλάβει να εφαρµοστεί, η απλή αναλογική
που επέβαλε η σηµερινή κυβέρνηση.
Ας κλείσουµε µε την αναµενόµενη ερώτηση: 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 Προέδρου. Όπως γνωρίζετε, έχω εκδηλώσει δηµοσίως το ενδιαφέρον µου για µια θέση στο ψηφοδέλτιό µας στην Αχαΐα, έχω κάνει τις προβλεπόµενες ενέργειες στα θεσµικά όργανα της
Νέας ∆ηµοκρατίας και είµαι έτοιµη να ανταποκριθώ στην µεγάλη τιµή και την ακόµα µεγαλύτερη ευθύνη που µια τέτοια θέση συνεπάγεται. Ας περιµένουµε λοιπόν τις επίσηµες ανακοινώσεις, σε µερικές ηµέρες.

