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Είναι καιρός η Αχαΐα να εμπιστευθεί πρόσωπα και προτάσεις που θα την ωφελήσουν πραγματικά. Η Νέα Δημοκρατία, σήμερα,
υπερέχει καθαρά από τα υπόλοιπα κόμματα και αξίζει την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας, λέει στην «ΠτΔ» η Χριστίνα
Αλεξοπούλου, Η πολιτική μηχανικός, και πολιτευτής κλείνει τη χρονιά της με εκτιμήσεις για την επόμενη ημέρα.

Η νέα κυβέρνηση
θα έχει δύσκολο έργο
Κυρία Αλεξοπούλου, ολοκληρώνεται μια ακόμα χρονιά.
Σε ποια κατάσταση εκτιμάτε ότι βρίσκεται η χώρα, στο
τέλος του 2018;
Σε ανησυχητική, θα έλεγα, κατάσταση. Η πορεία της οικονομίας, της κοινωνίας και, ακόμα
χειρότερο, των εθνικών θεμάτων, κάθε άλλο παρά ικανοποιητική είναι. Αυτό το αντιλαμβάνεται η πλειονότητα των συμπολιτών μας, όπως φαίνεται στις
δημοσκοπήσεις. Δυστυχώς, το
2019 θα είναι γεμάτο προκλήσεις για την πατρίδα μας.
Δεν συμμερίζεστε, δηλαδή,
την αισιοδοξία της Κυβέρνησης, ότι τουλάχιστον βγήκαμε από τα μνημόνια και περάσαμε στην ανάπτυξη;
Μακάρι να ήταν έτσι! Δυστυχώς,
η Κυέρνηση προσπαθεί να χτίσει μια ψεύτικη εικόνα ευημερίας, ενώ η χώρα κινδυνεύει να
επανέλθει σε κρίση χειρότερη
από αυτή που προκάλεσαν οι
ανεύθυνοι πειραματισμοί του
2015. Αν κάτι τέτοιο, ο μη γένοιτο, συμβεί, τα πράγματα θα
είναι πολύ πιο δύσκολα τώρα,
γιατί δεν θα υπάρχει κανείς να
μας δανείσει.
Η κριτική της Νέας Δημοκρατίας, πάντως, δεν περιορίζεται στην οικονομία...
Δυστυχώς ναι, δεν κινδυνεύει
μόνο η οικονομία. Οπως ανέφερα ήδη, ακόμα χειρότερα είναι
τα πράγματα στα εθνικά θέματα. Στο ζήτημα της Μακεδονίας,
για παράδειγμα, με τη διαβόητη
και εθνικώς επιζήμια συμφωνία των Πρεσπών. Υπάρχουν
και πολλά άλλα κρίσιμα ζητήματα που θα κληθούμε να διαχειριστούμε στο άμεσο μέλλον,
μεταξύ των οποίων η μετανάστευση, η εσωτερική ασφάλεια,
η άμυνα και, το κορυφαίο εθνικό θέμα σήμερα, το οποίο με
απασχολεί ιδιαίτερα, το δημογραφικό. Η επόμενη κυβέρνηση θα έχει πολύ δύσκολο έργο.

δημοτικά πράγματα της Πάτρας. Εκτιμάτε ότι η ΝΔ πρέπει να δώσει χρίσμα, στήριξη ή να αφήσει τα πράγματα να κυλήσουν μόνα τους
και την τοπική κοινωνία να
αποφασίσει;
Ως παράταξη, θέτουμε πάντα
την πρόοδο των τοπικών κοινωνιών υπεράνω του κομματικού χρίσματος. Οπως έχει ήδη
ξεκαθαρίσει ο Πρόεδρός μας,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην
αυτοδιοίκηση του πρώτου βαθμού οι δημότες θα πρέπει να
είναι ελεύθεροι να επιλέξουν
τους τοπικούς άρχοντες, με γνώμονα το ποιος είναι καλύτερος
για να αντιμετωπίσει τα τοπικά
προβλήματα.

Η ΝΔ έχει στόχο την πρωτιά και στην Αχαΐα, λέει η Χριστίνα Αλεξοπούλου

Πιστεύετε ότι η ΝΔ έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των
κοινωνικών στρωμάτων που
της είχαν γυρίσει την πλάτη
στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, ώστε να
γίνει η επόμενη κυβέρνηση;
Απολύτως. Αυτό καταγράφεται
στις δημοσκοπήσεις και αυτό
συζητιέται παντού στην Ελλάδα.
Το ίδιο μου λένε και οι συμπολίτες μας, σε όλη την Αχαΐα.
Ποιος είναι λοιπόν ο εκλογικός στόχος για τη ΝΔ στον
Νομό μας, όπου δεν την ευνοούν τα ποσοστά από το
1977 και μετά;
Η πρωτιά, τι άλλο; Κοιτάξτε,
είναι γεγονός ότι, ως Νομός,
κατά τη Μεταπολίτευση εμπι-

στευόμαστε πολιτικές ηγεσίες
αριστερής απόχρωσης, παρέχοντας άνετες πλειοψηφίες και
γενναία εμπιστοσύνη σε πολιτικούς και κόμματα που δεν
ανταποκρίνονται στις προσδοκίες μας. Νομίζω ότι είναι
καιρός να αλλάξει αυτό. Είναι
καιρός η Αχαΐα να εμπιστευθεί
πρόσωπα και προτάσεις που
θα την ωφελήσουν πραγματικά. Η Νέα Δημοκρατία, σήμερα, υπερέχει καθαρά από τα
υπόλοιπα κόμματα και αξίζει
την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας.
Πέραν των εθνικών εκλογών,
το 2019 θα έχουμε και αυτοδιοικητικές εκλογές. Ηδη γίνεται μεγάλη συζήτηση για τα

Εσείς είστε γέννημα-θρέμμα
της ΝΔ, στην οποία δραστηριοποιείστε από τα εφηβικά
σας χρόνια. Τι σηματοδοτεί
η πρόσφατη δράση σας στα
πολιτικά πράγματα;
Συνεχίζω να αγωνίζομαι, μαζί
με τους συμπολίτες μας, για ένα
καλύτερο αύριο. Εχοντας εκλεγεί και θητεύσει σε θέσεις ευθύνης στο νομό μας και γνωρίζοντας καλά τα προβλήματα που,
τοπικά και συνολικά, απασχολούν την Αχαΐα, διεκδικώ μια
θέση στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, ώστε
να συμβάλω αποτελεσματικότερα στην επίλυσή τους.
Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία! Το δικό σας μήνυμα για
το 2019;
Εύχομαι για τη νέα χρονιά να
έχουμε όλοι υγεία και προκοπή, σε προσωπικό, οικογενειακό και επαγγελματικό επίπεδο.
Εύχομαι, επίσης, η πατρίδα μας
να μπει σε πραγματική πορεία
ανάκαμψης, υπό την καθοδήγηση άξιων ανθρώπων. Οι καιροί είναι δύσκολοι και οι προκλήσεις μεγάλες, αλλά μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα τα
καταφέρουμε!

