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Στη ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ

Π
ροοδευτική ανατροπή ή διχασμός 
και νέα κρίση». Αυτό θέτει ως το δί-
λημμα των εκλογών η Φώφη Γεν-

νηματά στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή της 
στη Realnews, επιμένοντας πως μόνο ο ελληνι-
κός λαός μπορεί να επιβάλει τη συνεννόηση, με 
την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών. Η πρόε-
δρος του Κινήματος Αλλαγής ζητά άμεσα εκλογές 
και προτείνει εθνική συνεννόηση για την επόμε-
νη μέρα γύρω από ένα προοδευτικό πρόγραμ-
μα ελληνικής ταυτότητας, ευρύτερης αποδοχής, 
όπως το «Σχέδιο Ελλάδα» που προβάλλει το κόμ-
μα της. Κατηγορώντας εξάλλου τον ΣΥΡΙΖΑ και 
τη Ν.Δ. ότι «σφάζονται για την εξουσία και όχι 
για την ουσία», ζητά από τους πολίτες καθαρή 
εντολή για να γίνει το Κίνημα Αλλαγής καταλύ-
της των εξελίξεων.

 Είστε το πρώτο κόμμα που ανακοίνωσε το 
μεγαλύτερο μέρος των βουλευτικών του ψη-
φοδελτίων. Τι θέλετε να σηματοδοτήσετε με 
αυτή σας την κίνηση; Βλέπετε άμεσα εκλογές;

Ζητάμε άμεσα εκλογές. Οσο γρηγορότερα γί-
νουν, τόσο καλύτερα για τον τόπο. Μπαίνου-
με σε προεκλογική περίοδο. Κοντός ψαλμός 
αλληλούια… Είμαστε πανέτοιμοι να δώσουμε 
τη μάχη των εκλογών. Ανακοινώσαμε το με-
γαλύτερο μέρος των ψηφοδελτίων μας σε όλη 
την Ελλάδα. Συνδυάζουμε την ανανέωση με 
την εμπειρία, αυτή είναι εξάλλου και η εικόνα 
του Κινήματος Αλλαγής: Ικανά στελέχη, απο-
φασισμένα να δώσουν τη μάχη για την αλλα-
γή που χρειάζεται όσο ποτέ σήμερα ο τόπος.
 Ακόμα, πάντως, εκκρεμούν οι ανακοινώ-

σεις για την υποψηφιότητα των κορυφαίων 
στελεχών του χώρου σας. Μας επιφυλάσσε-
τε εκπλήξεις;

Θα δώσουμε αυτή τη μάχη με όλες μας τις δυ-
νάμεις. Με ενότητα, αποφασιστικότητα και 
κινητοποίηση όλων των στελεχών του Κινή-
ματος Αλλαγής. Ολα θα γίνουν κανονικά και 
στην ώρα τους.
 Δηλώσατε στη συνεδρίαση της ΚΠΕ την προ-

ηγούμενη Κυριακή ότι δεν είστε «κοντύτερα» 
με κανένα από τα δύο πρώτα κόμματα - ΣΥΡΙ-
ΖΑ και Ν.Δ. Από τι θα εξαρτηθεί τυχόν συμπε-
ρίληψή σας στην επόμενη κυβέρνηση, μετά 
τις εκλογές;

Δήλωσα το αυτονόητο. Είμαστε κάτι ριζικά δι-
αφορετικό. Είμαστε κοντά με την Ελλάδα που 
παράγει, δημιουργεί κι ελπίζει. Αφουγκραζό-
μαστε και εκφράζουμε το κοινωνικό αίτημα 
για αλλαγή και αξιοπρέπεια. Υπάρχουν δύο 
δρόμοι για τον ελληνικό λαό: ο ένας είναι αυ-
τός που προτείνουν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ν.Δ. Αλα-
ζονεία, πόλωση, διχασμός: «Φύγε εσύ - να έρ-
θω εγώ και τράβα στην πλατεία να πετροβο-
λάς ξανά». Ο δρόμος αυτός ακρίβυνε  και κα-
θυστέρησε την έξοδο της πατρίδας μας από 
την κρίση. Αποδείχθηκε αδιέξοδο. Από την άλ-
λη πλευρά είναι ο δρόμος που προτείνουμε ε-
μείς: εθνική συνεννόηση γύρω από ένα προ-
οδευτικό πρόγραμμα ελληνικής ταυτότητας, 
ευρύτερης αποδοχής, που θα πυροδοτήσει 
την ανάπτυξη και θα εξασφαλίσει την κοινω-
νική δικαιοσύνη και συνοχή. Το πρόγραμμά 
μας, το «Σχέδιο Ελλάδα», είναι η πρόταση και 
δέσμευσή μας. Το νέο συμβόλαιο της δημο-
κρατικής παράταξης με τον λαό και ζητάμε 
πρωταγωνιστικό ρόλο για την υλοποίησή του.
 Πώς μιλάτε για εθνική συνεννόηση, με τα 

δύο μεγάλα κόμματα να «σφάζονται»; Εσείς 

«Στέκομαι απέναντι
στον διχασμό, που 
οδηγεί σε νέα αδιέξοδα»
«Ο δρόμος που προτείνουμε εμείς είναι εθνική συνεννόηση γύρω 
από ένα προοδευτικό πρόγραμμα ελληνικής ταυτότητας, ευρύτερης 
αποδοχής, που θα πυροδοτήσει την ανάπτυξη και θα εξασφαλίσει 
την κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή»

Φώφη Γεννηματά Πρόεδρος του Kινήματος Aλλαγής 
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εκµεταλλευτούν την πάγια θέση των τοπικών κοινωνιών για συνεργασίες. Στη-
ρίζουν σε πολλές περιοχές δικούς µας υποψηφίους για να κρύψουν τη γύµνια 
τους. Είναι φανερό ότι δεν µπορούν να κάνουν αλλιώς. Εχουµε ισχυρούς δε-
σµούς µε τις τοπικές κοινωνίες και τα καλύτερα δοκιµασµένα στελέχη στον χώ-
ρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
 Κατηγορείτε τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Ν.∆. για διχαστικό λόγο και τεχνητή πόλωση. 

Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο στόχος τους και πώς θα τον ακυρώσετε;
Προσπαθούν µέσα από αυτό το τοξικό κλίµα να ψαρέψουν σε θολά νερά. Να 
εξασφαλίσουν κοµµατικά οφέλη. ∆υστυχώς, δεν τους ενδιαφέρει η ζηµιά που 
κάνουν στον τόπο. Εχουν και την κρυφή ελπίδα ότι θα πλήξουν εµάς, που τους 
χαλάµε τη σούπα του δικοµµατισµού. Θέλουν να λεηλατήσουν τον χώρο µας, 
αλλά δεν θα τους περάσει. Η δηµοκρατική παράταξη έχει γερές ρίζες στον λαό 

και -το κυριότερο- είναι σκληρό καρύδι. Οι πολίτες καταλαβαίνουν κάθε µέρα 
και περισσότερο ότι εµείς είµαστε αυτοί που θα εµποδίσουµε την παλινόρθω-
ση της ∆εξιάς και δεν θα επιτρέψουµε να γίνει καθεστώς ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό ε-
πιδιώκει. Στέκοµαι απέναντι στον διχασµό, που οδηγεί σε νέα αδιέξοδα. Είναι 
στάση ζωής για µένα. Είναι η παρακαταθήκη της παράταξής µας. Με την εντο-
λή του ελληνικού λαού θα τους χαλάσουµε τα σχέδια.
 Κυρία πρόεδρε, φοβάστε διαρροές µεταξύ των βουλευτών σας στην ψηφο-

φορία για την κύρωση της συµφωνίας των Πρεσπών; 
Η θέση µας για τη συµφωνία των Πρεσπών είναι πως πρόκειται για µια κακή 
συµφωνία που, αντί να λύσει τα παλιά προβλήµατα, ανοίγει και νέα. Και µόνο η 
συζήτηση που έχει ανοίξει αυτή τη στιγµή στα Σκόπια αποδεικνύει το πόσο δί-
κιο έχουµε. Η ζηµιά έγινε. Με µπαλώµατα δεν µαζεύεται. Τη συµφωνία θα την 

υπό ποιες προϋποθέσεις θα συνεργαστεί-
τε µαζί τους;

Ο ελληνικός λαός µόνο µπορεί να επιβάλει τη 
συνεννόηση, µε την αλλαγή των πολιτικών συ-
σχετισµών. Οι διαφορές είναι υπαρκτές, όµως 
πρέπει να συνεργαστούµε γιατί αυτό απαιτεί 
το συµφέρον της χώρας. ∆εν έχουµε επιστρέ-
ψει σε κανονικές συνθήκες. Οπως σας ανέφε-
ρα ήδη, έχουµε καταθέσει το «Σχέδιο Ελλά-
δα», µια ολοκληρωµένη πρόταση για την α-
νάπτυξη µε κοινωνική δικαιοσύνη. Με συ-
γκεκριµένους στόχους, για να αλλάξουµε ε-
ξοντωτικούς όρους της συµφωνίας των ΣΥΡΙ-
ΖΑΝΕΛ. Με τις δεσµεύσεις Τσίπρα δεν πάµε 
πουθενά. Πριν από όλα, πρέπει να ξεφύγου-
µε από τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα. 
Μόνο µια κυβέρνηση αξιόπιστη και ισχυρή, 
µε σχέδιο και πρόγραµµα για παραγωγή νέ-
ου πλούτου, δηµιουργία νέων θέσεων εργα-

σίας και εγγυηµένο αξιοπρεπές επίπεδο δια-
βίωσης για τους πολίτες, µε ανατροπές και ε-
πανάσταση στο κράτος, µπορεί να βγάλει τη 
χώρα στο ξέφωτο. Μόνο σε µια τέτοια προ-
σπάθεια θέλουµε να συµµετέχουµε. ΣΥΡΙΖΑ 
και Ν.∆., όµως, δεν προτείνουν τίποτα γι’ αυ-
τό. Σφάζονται για την εξουσία, όχι για την ου-
σία. Γι’ αυτό ζητάµε καθαρή εντολή, για να γί-
νουµε ο καταλύτης των εξελίξεων.  
 ∆εν φοβάστε µήπως σας χρεώσουν την ε-

πανάληψη της εκλογικής αναµέτρησης και δη 
µε απλή αναλογική;

Το δίληµµα των εκλογών είναι «προοδευτική 
ανατροπή ή διχασµός και νέα κρίση». ∆εν είναι 
το ψευτοδίληµµα «Μητσοτάκης ή χάος», που 
προσπαθεί να περάσει καθηµερινά το διχα-
στικό δίπολο, που τροφοδότησε ο κ. Τσίπρας 
όταν αρνήθηκε την πρότασή µας για αναλο-
γικότερο σύστηµα και µείωση του bonus και 
ψήφισε την απλή αναλογική για λόγους δικής 
του επιβίωσης. Ο καθένας πρέπει να αναλά-
βει την ευθύνη που θα του δώσει ο ελληνικός 
λαός µε την ετυµηγορία του. Εµείς είµαστε έ-
τοιµοι και το δείχνουµε µε µια ξεκάθαρη πρό-
ταση, οι άλλοι τι κάνουν; 
 Εξακολουθείτε, πάντως, να δέχεστε πολιτι-

κό «φλερτ» εκατέρωθεν, πράγµα που φαίνε-
ται ιδιαιτέρως στις αυτοδιοικητικές επιλογές 
κάθε κόµµατος… 

∆εν πρόκειται για πολιτικό «φλερτ», αλλά για 
αλισβερίσι. Ο ένας για να παραµείνει λίγο πε-
ρισσότερο στην εξουσία και ο άλλος για να την 
εξασφαλίσει. Γι’ αυτό έχουµε ξεκαθαρίσει τη 
θέση µας. Εχουµε χαράξει αυτόνοµη πορεία 
και δεν πρόκειται να γίνουµε συµπλήρωµα 
για να βγουν οι αριθµοί. Τώρα, όσον αφορά 
τις αυτοδιοικητικές εκλογές, προσπαθούν να 

Εμείς είμαστε αυτοί 
που θα εμποδίσουμε 
την παλινόρθωση της 
∆εξιάς και δεν θα 
επιτρέψουμε να γίνει 
καθεστώς ο ΣΥΡΙΖΑ, 
γιατί αυτό επιδιώκει

ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
Με τις δεσμεύσεις Τσίπρα δεν 

πάμε πουθενά. Μόνο μια κυβέρ-
νηση αξιόπιστη και ισχυρή, με 
σχέδιο και πρόγραμμα, μπορεί 
να βγάλει τη χώρα στο ξέφωτο»

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Εχουν φορέσει θηλιά στον λαιμό του 

λαού και έχουν το θράσος να λένε πως έ-
καναν τα μνημόνια παρελθόν. Με αυτό 
τον Προϋπολογισμό η εξοντωτική φορο-
λογία αυξάνεται κατά 582 εκατ. ευρώ»

ΕΤΥΜΗΓΟΡΙΑ
Ο καθένας πρέπει να 

αναλάβει την ευθύνη 
που θα του δώσει ο 
ελληνικός λαός με 
την ετυμηγορία του»

 

καταψηφίσει η Κοινοβουλευτική µας Οµά-
δα, όποτε κι αν έρθει για κύρωση στη Βουλή.
 Πώς σχολιάζετε τη στάση του Ποταµιού, 

που, ενώ αποχώρησε από το Κίνηµα Αλλαγής 
µε αφορµή τη συµφωνία των Πρεσπών, τώρα 
εγείρει θέµατα επί των ζητηµάτων που διαφω-
νούσατε εσείς εξαρχής;

Κανένα σχόλιο. Είναι τα γεγονότα που µιλούν 
από µόνα τους.
 Θα ήθελα ένα σχόλιό σας για τα αποτελέ-

σµατα των τελευταίων δηµοσκοπήσεων, που 
δεν ευνοούν ιδιαιτέρως το κόµµα σας. Είναι 
αντίστοιχα του κλίµατος που εισπράττετε ε-
σείς κατά τις περιοδείες σας ανά την Ελλάδα;

Οι δηµοσκόποι κάνουν τη δουλειά τους. Οι πο-
λίτες όµως δεν είναι δεδοµένοι. Οι Ελληνες α-
νατοποθετούνται. Μας κρίνουν από την αρχή 
όλους. Θα εκπλαγούν όσοι νοµίζουν ότι τους 
έχουν στο τσεπάκι. Εµείς εισπράττουµε σε κά-
θε περιοχή θετικό κλίµα. Μας ακούν και µας ε-
µπιστεύονται ξανά. Οποιος είναι στην κοινω-
νία το βλέπει. Το βλέπουν και οι αντίπαλοί µας 
και γι’ αυτό µας χτυπούν. Να ξέρουν ότι όσο 
µας χτυπούν τόσο δυναµώνουµε. 
 Ψηφίστηκε ο Προϋπολογισµός του 2019. 

Πόσο ενδεικτικός της εξόδου από τα µνηµόνια, 
που επικαλείται η κυβέρνηση, είναι;

Εχουν φορέσει θηλιά στον λαιµό του ελληνι-
κού λαού και έχουν το θράσος να λένε πως έ-
καναν τα µνηµόνια παρελθόν. Με αυτό τον 
Προϋπολογισµό η εξοντωτική φορολογία αυ-
ξάνεται κατά 582 εκατ. ευρώ. Οι κοινωνικές 
δαπάνες για δράσεις κατά της ανεργίας και 
παροχές ασθένειας του ΕΟΠΥΥ µειώνονται 
κατά 470 εκατ. ευρώ. Οι ασφαλισµένοι επι-
βαρύνονται µε επιπλέον συµµετοχή στα φάρ-
µακα 262 εκατ. ευρώ και οι συνταξιούχοι µε 
760 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο µέσω της εισφο-
ράς υγείας στις επικουρικές συντάξεις. Αθροι-
στικά κόβεται µια µηνιαία σύνταξη από κάθε 
συνταξιούχο. Οι συνταξιούχοι καλούνται να 
πληρώσουν 279 εκατ. ευρώ ακόµη. Η κυβέρ-
νηση παίρνει πίσω τις περικοπές των παλαιών 
συντάξεων που η ίδια ψήφισε, αλλά συνεχί-
ζει µε τη µείωση των νέων συντάξεων και των 
συντάξεων χηρείας. Ολοκληρώνεται η περι-
κοπή του ΕΚΑΣ, 390.000 φτωχοί συνταξιού-
χοι χάνουν τη σηµαντική αυτή κοινωνική πα-
ροχή. Η επιδότηση των νοσοκοµείων και των 
ασφαλιστικών ταµείων µειώνεται κατά 366 ε-
κατ. ευρώ. Την ίδια ώρα που το σύστηµα Υ-
γείας καταρρέει και τα νοσοκοµεία δεν µπο-
ρούν να προµηθευτούν φάρµακα για καρκι-
νοπαθείς. Απολύει 3.000 περίπου γιατρούς, 
αφήνοντας τα νοσοκοµεία και τα ΠΕ∆Υ να 
ρηµάξουν. Ο Προϋπολογισµός αποτυπώνει 
τις δεσµεύσεις που έχουν αναλάβει οι ΣΥΡΙ-
ΖΑΝΕΛ µε το τέταρτο άτυπο µνηµόνιο. Είναι 
εισιτήριο σε ένα νέο αδιέξοδο.                    
 Πώς βλέπετε την επιµονή ορισµένων εκ των 

Ευρωπαίων Σοσιαλδηµοκρατών για «προοδευ-
τική συµµαχία» µε τον Αλέξη Τσίπρα;

Οι Σοσιαλδηµοκράτες έκαναν την επιλογή τους 
για τις ευρωεκλογές, βάζουν φρένο και στη συ-
ντήρηση και στον λαϊκισµό. Αλλάζουµε σελί-
δα µε προοδευτική ατζέντα για την Ευρώπη. 
Αυτές τις αποφάσεις πήραµε στο πρόσφατο 
συνέδριό µας στη Λισσαβώνα. Στην Ελλάδα 
εµείς είµαστε ο προοδευτικός πόλος απέναντι 
στη συντήρηση.


