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Χριστίνα
Αλεξοπούλου

Η Αχαΐα χρειάζεται μια

Η

Χριστίνα Αλεξοπούλου είναι ένα από
τα 43 νέα στελέχη από όλη την Ελλάδα, τα οποία επέλεξε η Νέα Δημοκρατία για να υλοποιήσει το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για ανανέωση.
Η Αχαιή Πολιτικός Μηχανικός και Επιχειρηματίας θέτει για πρώτη φορά υποψηφιότητα σε εθνικές εκλογές, έχοντας ήδη καταγράψει τη δική της διαδρομή στη ΝΔ, όπου
δραστηριοποιείται συνεχώς από τα μαθητικά της χρόνια.
Είναι μια δυναμική νέα γυναίκα, μητέρα και
σύζυγος, με επαγγελματική εμπειρία πλέον
των δύο δεκαετιών εργασίας στον ιδιωτικό
τομέα και με εκτεταμένη πολιτική και κοινωνική δράση.
Μας επισκέφθηκε στα γραφεία μας για μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης, περί πολιτικής και
όχι μόνο, με πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις,
όπως θα διαβάσετε στις επόμενες γραμμές.
n Κυρία Αλεξοπούλου, ο Πρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας σας ενέταξε στο ψηφοδέλτιο του Νομού Αχαΐας, στο οποίο
είναι επικεφαλής ο ίδιος. Το όνομά σας
έχει ξανασυζητηθεί για υποψήφια Βουλευτής σε προηγούμενες εκλογές, αλλά
πάντα το διαψεύδατε. Πώς αποφασίσατε να θέσετε υποψηφιότητα το 2019;
Ασχολούμαι με τα κοινά από νεαρή ηλικία
και πάντα πίστευα ότι οφείλουμε όλοι να είμαστε ενεργοί πολίτες, να καθορίζουμε μόνοι μας τις τύχες μας. Αυτό όμως μπορεί να
γίνει από την καθημερινότητα του καθενός
μας, δεν χρειάζεται συμμετοχή σε εκλογές.
Όπως γνωρίζετε, το έχω ήδη πράξει με πολλούς τρόπους. Η διαφορά, δηλαδή, σε σχέση με προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις
είναι ότι, αυτή τη φορά η παράταξή μου και
ο ίδιος ο Πρόεδρος, μου έκαναν την τιμή
να με αξιολογήσουν και να μου προτείνουν
την κάθοδο στην κεντρική πολιτική σκηνή.
n Θέλετε να μοιραστείτε περισσότερες
λεπτομέρειες με τους αναγνώστες μας;
Πριν από 1,5 χρόνο περίπου, με επισκέφθηκε στο γραφείο μου ανώτατο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, για να κάνει την πρώτη, ας
πούμε, βολιδοσκόπηση. Η αλήθεια είναι ότι
σκέφτηκα πως έρχονται εκλογές και επαναλαμβάνεται η ίδια ιστορία, οπότε προσανατολιζόμουν να απορρίψω την πάντα τιμητική
αυτή πρόταση, όπως και στο παρελθόν, λόγω αυξημένων οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων. Αλλά μερικούς μήνες μετά με κάλεσε ο ίδιος ο Πρόεδρος, συναντηθήκαμε στην Αθήνα και μου ζήτησε να
στρατευτώ. Προφανώς, δεν υπήρχαν πολλά
περιθώρια άρνησης.
n Σας επέλεξε, δηλαδή, ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της
ανανέωσης;
Ναι, μαζί με μερικές δεκάδες ακόμα νέα στελέχη, που δεν είχαμε ξαναθέσει υποψηφιότητα σε εθνικές εκλογές και που προερχόμαστε από τον χώρο της εργασίας, ο καθένας
στον τομέα και το επάγγελμά του.
n Ποιο είναι το καινούργιο στοιχείο που
φέρνει αυτή η επιλεγμένη ομάδα νέων στελεχών, στην ελληνική πολιτική σκηνή;
Είναι μια σειρά από στοιχεία, όπως ήδη ανέφερα συνοπτικά. Πρώτα από όλα, η ανανέωση. Αν διαβάσετε τη σχετική ανακοίνωση
της Νέας Δημοκρατίας, είμαστε όλοι κάτω
των 45 ετών, χωρίς προηγούμενη συμμετοχή σε εθνικές εκλογές. Δεύτερον, προερχόμαστε από την αγορά, δηλαδή έχουμε γνώση των πραγματικών συνθηκών της οικονομίας, αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα
της υπερβολικής φορολόγησης, της γραφειοκρατίας και των επενδυτικών δυσχερειών
που όλοι γνωρίζουμε. Τρίτον, επιλεγήκαμε

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου στα γραφεία της «Π»

> Είμαστε όλοι κάτω των 45 ετών,
χωρίς προηγούμενη συμμετοχή
σε εθνικές εκλογές. Δεύτερον,
προερχόμαστε από την αγορά,
δηλαδή έχουμε γνώση των
πραγματικών συνθηκών της
οικονομίας, αντιμετωπίζουμε τα
ίδια προβλήματα της
υπερβολικής φορολόγησης, της
γραφειοκρατίας και των
επενδυτικών δυσχερειών
που όλοι γνωρίζουμε
με αξιοκρατικά κριτήρια, πράγμα που είναι
εντυπωσιακό σε σχέση με το παρελθόν και
που πρέπει να πιστωθεί αποκλειστικά στον
Κυριάκο Μητσοτάκη.
n Να υποθέσουμε ότι η καινοτόμα αυτή διαδικασία ανάδειξης στελεχών που
πράγματι εισήγαγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αντανακλάται και στο ύφος της
προεκλογικής σας εκστρατείας, αυτό
που αποκαλείτε και στο σύνθημά σας
«πολιτική με διαφορά»;
Σωστά. Όπως ίσως θα παρατηρήσατε, δεν
κάνω πολιτικές συγκεντρώσεις. Προτιμώ την
απ’ ευθείας επαφή με τους πολίτες, κατά προτίμηση αυτοπροσώπως, ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, με σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας, αξιοποιώντας τα social media και τα
υπόλοιπα ψηφιακά μέσα της σύγχρονης εποχής. Επίσης, δεν κάνω εξαγγελίες, ούτε μοιράζω υποσχέσεις. Προωθώ, απλώς, το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
n Αυτός ο αντισυμβατικός, ας πούμε,
χαρακτήρας της υποψηφιότητάς σας,

αφορά και στις σχέσεις σας με τους
αντιπάλους σας στο ψηφοδέλτιο Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας;
Με τα υπόλοιπα 11 μέλη του ψηφοδελτίου
μας δεν είμαστε αντίπαλοι, αλλά συναγωνιστές. Τρέχουμε και οι 12 σε μια κούρσα όπου
αναμένεται να εκλεγούν 3 ή 4 από εμάς, όπως
αποφασίσει ο αχαϊκός λαός, ανάλογα φυσικά και με το πανελλαδικό εκλογικό αποτέλεσμα. Προσωπικά ευχήθηκα καλή δύναμη
και καλή επιτυχία σε όλους, αμέσως μόλις
ανακοινώθηκε το ψηφοδέλτιο.
Πάντως, όπως σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, ακούγονται διάφορα στην κοινωνία για
συμμαχίες μεταξύ πολιτευτών και για «γραμμές» κατευθυνόμενης υποστήριξης συγκεκριμένων υποψηφίων.
Έχω δεχθεί και εγώ τέτοιες προτάσεις αλλά,
σε ό,τι με αφορά, ξεκαθάρισα εξ αρχής πως
δεν συμμετέχω σε παλαιοκομματικού τύπου
συμμαχίες ή συμφωνίες, οι οποίες αντιμετωπίζουν τους πολίτες σαν «κουκιά», σαν δεδομένες ψήφους. Θέλω κάθε ψηφοφόρος μου
να μου δώσει τον 1 από τους 3 σταυρούς που
διαθέτουμε στην Αχαΐα κατόπιν αξιολόγησης,
όπως κατόπιν αξιολόγησης με επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το ψηφοδέλτιο της
Νέας Δημοκρατίας στον νομό μας.
n Και πώς μπορεί να γίνει η αξιολόγησή σας αυτή από τους συμπολίτες μας;
Το βιογραφικό μου, η δράση μου και οι προτάσεις μου είναι πληροφορίες δημοσιευμένες προ πολλού και μπορεί ο καθένας να τις
βρει στην ιστοσελίδα μου στο Διαδίκτυο, ή
να με ρωτήσει προσωπικά. Τις παρουσιάζω
η ίδια σε κάθε γωνιά της Αχαΐας, από πέρυσι. Ζητώ την εμπιστοσύνη των συμπολιτών
μας, ζητώ τον 1 από τους 3 σταυρούς που
διαθέτουν, ως θετική ψήφο και όχι επειδή
έτσι τους υπαγόρευσε κάποιος άλλος. Καθαρές κουβέντες!
n Ο χώρος είναι περιορισμένος για αναλυτική παρουσίαση θέσεων και προ-

τάσεων, αλλά θα θέλατε να μας πείτε λίγα λόγια για το ποιες θα είναι οι
προτεραιότητές σας, σε περίπτωση που
εκλεγείτε.
Ευχαρίστως! Σεβόμενη τον περιορισμό χώρου που αναφέρατε, θα προσπαθήσω να περιγράψω συνοπτικά. Έχω σχεδιάσει να δράσω σε 3 άξονες. Πρώτα από όλα, ως διαρκής
αγωγός ανάδειξης των προβλημάτων του νομού μέχρι το πιο μικρό χωριό, τόσο των προβλημάτων που μου έχουν ήδη αναφέρει στις
κατά τόπουε επισκέψεις μου και είναι πολλά, όσο και εκείνων που θα προκύψουν στην
πορεία. Δεύτερον, με την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση σειράς αναπτυξιακών τομέων στους οποίους πιστεύω ιδιαίτερα, όπως η ψηφιακή οικονομία, η νεοφυής επιχειρηματικότητα και οι startups, τα
μεγάλα έργα της περιοχής μας που ακόμα λιμνάζουν όπως η πολύπαθη Πατρών-Πύργου,
η αναβάθμιση της μεταφορικής ικανότητας
του νομού μας με το αεροδρόμιο του Αράξου και τα λιμάνια Πάτρας-Αιγίου, οι αμυντικές επενδύσεις στις υποδομές που τώρα
υπολειτουργούν αλλά μπορούν να αξιοποιηθούν στην υλοποίηση των επόμενων εξοπλιστικών προγραμμάτων και πολλά άλλα, τα
οποία μπορείτε να διαβάσετε στα άρθρα που
έχω πρόσφατα δημοσιεύσει, αν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μου.
n Και ο τρίτος άξονας;
Ο τρίτος άξονας αφορά στα εθνικά θέματα, τα
οποία επίσης σχετίζονται άμεσα με την πρόοδο και την ευημερία της Αχαΐας. Έχω ιδιαίτερη ευαισθησία στο ζήτημα της Μακεδονίας και στο πώς θα μπορέσουμε να αμβλύνουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της απαράδεκτης Συμφωνίας των Πρεσπών, όπως ανέφερα και στην μεγάλη εκδήλωση που διοργανώσαμε την προηγούμενη Δευτέρα με τον
Στέλλιο Κυμπουρόπουλο, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας. Παρόμοια ευαισθησία έχω
και για το δημογραφικό, για το οποίο διοργανώσαμε μια εξαιρετική εκδήλωση στο Αί-
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γυναίκα στη Βουλή

ΛΟΓΟI ΟΥΣΙΑΣ
Του ΔΙΟνΥΣΗ ΖΑΚΥνΘΙνΟΥ

Εξετάσεις
στον προθάλαμο
της ζωής
ΠερΙΣΣεψΑν και φέτος τα μηνύματα
πολιτικών παραγόντων, υπό τη μορφή
δηλώσεων, για τους επιτυχόντες και
τους αποτυχόντες των πανελλαδικών
εξετάσεων. Ωστόσο, λόγω των
επικείμενων εθνικών εκλογών
παρατηρήσαμε μια έξαρση του σχετικού
φαινομένου, καθώς στο χορό των
μηνυμάτων μπήκαν και υποψήφιοι
βουλευτές.

ΑΠΑντεΣ ακολούθησαν την
πεπατημένη. Με συγχαρητήρια και
ευχές για τους εισακτέους, με δυο καλά
λόγια για όσους δεν τα κατάφεραν και με
την προτροπή ότι η ζωή γι’ αυτούς δεν
τελειώνει εδώ.

ΣΥμφωνΟΙ, αλλά πλέον δεν
προδιαγράφεται απαραίτητα ένα ευοίωνο
μέλλον και για τους εισαγόμενους στις
πανεπιστημιακές σχολές, οι οποίοι με
την υποστήριξη των γονιών τους θα
επιδοθούν εφεξής σε έναν ακόμη γολγοθά
υπό δύσκολες οικονομικές συνθήκες για
την αποπεράτωση των σπουδών τους, ως
επί το πλείστον σε κάποια άλλη πόλη απ’
αυτήν που διαμένουν.
εΠΟντΑΙ νέες αγωνίες, νέες ανησυχίες

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου με τον Α, Κατσανιώτη και τον Ι. Φωτήλα. Δεν βλέπει αντιπάλους στα πρόσωπα των συνυποψηφίων,
αλλά συναγωνιστές

γιο πριν από μερικούς μήνες και είμαι πολύ χαρούμενη που εισακουστήκαμε όσοι πιέζαμε να περιληφθεί στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, όπως και έγινε, με επίδομα 2.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο παιδί και με σειρά άλλων μέτρων που
εξήγγειλε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
n O Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγγειλε επίσης μέτρα στήριξης της οικοδομής,
ενός τομέα της οικονομίας ο οποίος
σχετίζεται με το επάγγελμά σας. Υπάρχουν περιθώρια στον προϋπολογισμό
για κάτι τέτοιο;
Η οικοδομή δεν είναι απλώς ένας τομέας της
οικονομίας, είναι από τους πιο κρίσιμους τομείς για τη χώρα μας. Ως επαγγελματίας του
χώρου, ως Πολιτικός Μηχανικός, μπορώ
να σας πω ότι ενθουσιάστηκα με όσα προβλέπει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων, όπως η τριετής αναστολή του ΦΠΑ και
η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30%. Όσο για τα
περιθώρια του προϋπολογισμού, ολόκληρο
το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι
λεπτομερώς κοστολογημένο και έχουμε προ
πολλού δημοσιοποιήσει το πού θα βρεθούν
τα χρήματα για την υλοποίησή του.
n Η κυβέρνηση, πάντως, καλλιεργεί φοβικού τύπου ανησυχίες για τις μεταρρυθμιστικές προθέσεις της ΝΔ. Αλήθεια, τι μας επιφυλάσσετε;
Μια άλλη, καλύτερη Ελλάδα. Αυτή που αξίζουμε, αυτή που δικαιούμαστε, αυτή που μας
έχει στερήσει η χειρότερη κυβέρνηση όλων
των εποχών, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ!
n Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται προώθηση όλων
των σημαντικών έργων της Αχαϊας. Είναι ανυπόστατο αυτό;
Εντελώς. Η απερχόμενη κυβέρνηση έχει ξεπεράσει κάθε έννοια Μαυρογιαλούρου, οικειοποιούμενη έργα που όχι μόνο δεν της ανήκουν, αλλά τα πολεμούσε κιόλας όταν ξεκι-

> O Πρόεδρος έβαλε στο
ψηφοδέλτιο Αχαΐας 6 ικανές
γυναίκες και 6 ικανούς άνδρες.
Επομένως ναι, έχοντας να
επιλέξει ανάμεσα σε 12 ικανούς
εκπροσώπους του, ο νομός μας
χρειάζεται και τη γυναικεία
παρουσία
> Δεν συμμετέχω σε
παλαιοκομματικού τύπου
συμμαχίες ή συμφωνίες, οι
οποίες αντιμετωπίζουν τους
πολίτες σαν «κουκιά», σαν
δεδομένες ψήφους

νούσαν. Σας θυμίζω τι έπραξε ο Γιώργος Σουφλιάς τον Αύγουστο του 2004, στα εγκαίνια
της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, καλώντας τους
ομολόγους του των προηγούμενων κυβερνήσεων, αντί να παρουσιάσει το έργο ως επιτυχία της ΝΔ, που είχε αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας μόλις 5 μήνες πριν. Την τακτική Μαυρογιαλούρου που σας περιέγραψα
ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και στα υπόλοιπα έργα
που διαφημίζει ως δικά του. Για παράδειγμα, στην Ολυμπία Οδό, στην κατασκευή της
οποίας έχω συμμετάσχει, οπότε διαθέτω άμεση αντίληψη των κυβερνητικών μεθοδεύσεων. Για να μη μιλήσουμε για την πολύπαθη
Πατρών-Πύργου, για την οποία όλοι γνωρίζουμε ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει κάνει
μόνο δηλώσεις.
n Ακόμα και τώρα, πάντως, η Αχαϊα δεν

φαίνεται εύκολο να βαφτεί μπλε. Πώς
το εξηγείτε; Μπορεί η νέα γενιά να το
αλλάξει;
Στην Αχαΐα παραδοσιακά ψηφίζουμε με βάση το συναίσθημα και, ως νομός, συνήθως
δίνουμε την πλειοψηφία σε κεντροαριστερές
παρατάξεις. Το αποτέλεσμα αυτών των επιλογών και η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο νομός μας, υποδεικνύουν ότι αξίζει να κάνουμε την υπέρβαση, όπως την κάναμε και με τον Νεκτάριο Φαρμάκη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Αξίζει να εμπιστευτούμε τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη!
n Και μια τελευταία ερώτηση. Στο βιογραφικό σας διαβάζουμε για τη δράση σας σε τομείς όπως η πολιτική, ο
ακτιβισμός, ο εθελοντισμός, η ισότητα
και η υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, μέσα από την Εκκλησία και άλλους θεσμούς ή φορείς.
Ειδικά σε ό,τι αφορά στην ισότητα, θεωρείτε ότι η Αχαΐα χρειάζεται τη γυναικεία παρουσία στην επόμενη Βουλή;
Η Αχαΐα χρειάζεται την ευρύτερη δυνατή εκπροσώπηση στην επόμενη Βουλή και στην
επόμενη κυβέρνηση, με Πρωθυπουργό τον
Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχω πει πολλές φορές
ότι δεν πιστεύω σε βιολογικού τύπου διαχωρισμούς, όπως το φύλο ή η ηλικία. Όμως ο
Πρόεδρος έβαλε στο ψηφοδέλτιο Αχαΐας 6
ικανές γυναίκες και 6 ικανούς άνδρες. Επομένως ναι, έχοντας να επιλέξει ανάμεσα σε
12 ικανούς εκπροσώπους του, ο νομός μας
χρειάζεται και τη γυναικεία παρουσία. Από
εκεί και πέρα, το ποιος θα εκλεγεί, είναι αποκλειστικά απόφαση των συμπολιτών μας,
στις 7 Ιουλίου.
n Κυρία Αλεξοπούλου, σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Καλή επιτυχία!
Και εγώ σας ευχαριστώ, για την ευκαιρία
που μου δίνετε να επικοινωνήσω με τους
αναγνώστες σας!

μέχρι την απόκτηση του πολυπόθητου
πτυχίου, το οποίο διαπιστώνεται σύντομα
ότι από μόνο του δεν έχει κανένα
ουσιαστικό αντίκρισμα στην αγορά
εργασίας. Χρειάζεται μια περαιτέρω
εξειδίκευση, η οποία θα έλθει με την
ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών.

ΚΑΙ ΟτΑν ΟΥτε κι αυτές θα μπορούν
να προσφέρουν μια αξιοπρεπή
επαγγελματική αποκατάσταση, οι
επιλογές για τα περισσότερα παιδιά που
«μάτωσαν» για να σπουδάσουν είναι
άκρως περιορισμένες, κυρίως δύο. Είτε
θα μεταναστεύσουν στο εξωτερικό για
την αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης
είτε θα παραμείνουν στην Ελλάδα,
φιλοξενούμενα στη διαθέσιμη πατρική
εστία και κάνοντας προσωρινά δουλειές
του ποδαριού, ώστε να καλύπτουν αρχικά
τουλάχιστον τα προσωπικά έξοδα τους.
ΙΣωΣ εΙνΑΙ αυτός ο σημαντικότερος
λόγος που τα μηνύματα των πολιτικών για
τις πανελλαδικές εξετάσεις μοιάζουν πλέον
τόσο ξεπερασμένα, όσο ξεπερασμένη
είναι και η προσδοκία μιας οικογένειας
ότι τελειώνοντας το παιδί της σπουδές στη
φιλολογία ή στα μαθηματικά θα έχει λύσει
και το πρόβλημα του βιοπορισμού του.
Για την ώρα και παραμένοντας στο κλίμα
των ημερών, δικαίως οι εισακτέοι και
οι γονείς τους χαίρονται βλέποντας ότι
δρέπουν τους καρπούς των σκληρών
προσπαθειών τους, που συνοδεύτηκαν
από πολλές στερήσεις και από ένα διόλου
ευκαταφρόνητο οικονομικό τίμημα.

ΟΙ ΣΥνεντεΥξεΙΣ των πρώτων και
τα χαμογελαστά πρόσωπα τους στα
πρωτοσέλιδα των εφημερίδων είναι
για τους ίδιους η μεγαλύτερη ηθική
επιβράβευση, που θα γίνει στο πέρασμα
των χρόνων μια όμορφη ανάμνηση,
ενδεχομένως γλυκόπικρη.
ΠρΟΣ τΟ ΠΑρΟν, πάντως, κάπου
στο βάθος βρίσκεται κρυμμένος ο Άντι
Γουόρχολ και χαμογελά. Για μια ακόμη
φορά, τα 15 λεπτά δημοσιότητας που
σύμφωνα με τον ίδιο αντιστοιχούν κατά
μέσο όρο στον καθένα, βρίσκουν εν μέρει
και εγχώρια τη δικαίωση τους.

