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«Με ευχολόγια
επιχειρούν να καλύψουν
μια πολιτική απέναντι
στους εργαζομένους»
«Ο κ. Τσίπρας επιχειρεί να μετακομίσει από τη γη της Αριστεράς που
έκαψε σε μια νέα γη της πολιτικής επαγγελίας, στην Κεντροαριστερά»
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Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής
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Στον ΘΑνο ΜωριΑτη

«Η 
τρίτη θέση με αυξημένα ποσοστά 
δεν είναι μια βολική θέση τερματι-
σμού. Είναι, όμως, μια καλή αφετη-

ρία αντεπίθεσης», τονίζει για το εκλογικό απο-
τέλεσμα η Φώφη Γεννηματά στη συνέντευξη 
που παραχώρησε στη Realnews. Η πρόεδρος 
του Κινήματος Αλλαγής απαντά στις δηλώσεις 
του Ευάγγελου Βενιζέλου για επιστροφή στην 
κανονικότητα, επισημαίνοντας ότι «η κανονικό-
τητα δεν είναι γραβάτα, για να επιστρέφει με 
μια αλλαγή κυβέρνησης», ενώ κατηγορεί τον 
Αλέξη Τσίπρα ότι επιχειρεί να μετακομίσει πο-
λιτικά από την Αριστερά στην Κεντροαριστερά.

 Ασκήσατε σκληρή κριτική στον Κυριάκο 
Μητσοτάκη, με αφορμή όσα είπε από το βήμα 
της ΔΕΘ. Θεωρείτε ότι το σύνθημά του για «α-
νάπτυξη για όλους» δεν μπορεί να γίνει πράξη;

Ανάπτυξη για όλους μπορεί να υπάρξει με 
άλλη πολιτική. Οχι με το ουτοπικό αφήγημα 
του κ. Μητσοτάκη που είναι βγαλμένο από τις 
βίβλους του νεοφιλελευθερισμού. Μας είπε 
για δήθεν απολιτίκ προσέγγιση στην οικονο-
μία και οι δύο πρώτοι μήνες δείχνουν ότι ξε-
τυλίγει βαθιά συντηρητική ατζέντα. Το νομο-
σχέδιο που κατέθεσε για διαβούλευση υλο-
ποιεί τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει στον 
ΣΕΒ. Κανένας σεβασμός στις κλαδικές συμβά-
σεις και στην ουσιαστική προστασία των ερ-
γαζομένων. Με καταστρατήγηση των κλαδι-
κών και τον στόχο των πρωτογενών πλεονα-
σμάτων στο 3,5%, που δεν αφήνουν δημο-
σιονομικό χώρο, οι εργαζόμενοι θα πληρώ-
σουν πάλι το μάρμαρο. Με συνθήματα και 
ευχολόγια επιχειρούν να καλύψουν μια αντερ-
γατική πολιτική, που στην ουσία, με τους ερ-
γαζομένους απέναντι, είναι αντιαναπτυξια-
κή. Από τη «δίκαιη ανάπτυξη» του κ. Τσίπρα 
στην «ανάπτυξη για όλους» του κ. Μητσοτά-
κη, αποτέλεσμα για τον εργαζόμενο μηδέν.  
 Πώς σας ακούστηκε η φράση ότι ένα κόμ-

μα με 40% θα πρέπει να έχει αυτοδυναμία; 
Σας δίνει μια πρώτη εντύπωση για τον εκλο-
γικό νόμο που θα προτείνει η κυβέρνηση; Ε-
σείς τι στάση θα κρατήσετε;

Τα παιχνίδια με τον εκλογικό νόμο και τους 
κοινοβουλευτικούς θεσμούς ευθύνονται σε 
μεγάλο βαθμό για την απαξίωση της πολιτι-
κής. Και η απαξίωση της πολιτικής κόντεψε να 
τινάξει τη χώρα στον αέρα! Καθαρές κουβέ-
ντες, λοιπόν! Ούτε η απλή αναλογική μπορεί 
να εκβιάσει συνεργασίες στη σημερινή πο-
λιτική συγκυρία, ούτε οι μειοψηφίες πρέπει 
να καταλαμβάνουν την εξουσία. Τόσο απλά! 
Η χώρα στη μεταμνημονιακή της εποχή πρέ-
πει να επενδύσει στην πολιτική σταθερότητα 
μεν, αλλά και στην κατά το δυνατόν ισχυρό-
τερη σύνδεσή της με τη λαϊκή εντολή. Παρα-
μένουμε συνεπείς στην πρότασή μας για αλ-
λαγή του εκλογικού νόμου με κατάργηση της 
απλής αναλογικής. Για ένα εκλογικό σύστη-
μα δίκαιο και αναλογικότερο, που ταυτοχρό-
νως θα διασφαλίζει την κυβερνησιμότητα και 
την πολιτική σταθερότητα. Τυχόν επανάληψη 
ρυθμίσεων που μετατρέπουν τις λαϊκές μειο-
ψηφίες σε κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες θα 
μας βρει δυναμικά απέναντι.
 Σκληρή κριτική ασκείτε στον κ. Μητσοτά-

κη και για την πολιτική του στο θέμα της μεί-
ωσης των στόχων για τα πλεονάσματα. Θεω-
ρείτε, όμως, ότι είναι εφικτή μια τέτοια μείω-
ση σε αυτή τη χρονική στιγμή;

Εχει καταντήσει ειρωνικό η επιβεβαίωση των 
θέσεων του Κινήματος Αλλαγής να έρχεται 
πότε από τον Γιούνκερ και πότε από τη Λαν-

γκάρντ, αλλά ποτέ από τη Ν.Δ. και τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ! Εδώ και χρόνια αναδεικνύουμε τον δημο-
σιονομικό εκτροχιασμό του 2004-2009, που 
επιβεβαίωσε πρόσφατα ο Γιούνκερ. Εδώ και 
τρία χρόνια ζητούμε επιτακτικά να ενώσου-
με τις δυνάμεις μας και να διεκδικήσουμε τη 
μείωση του στόχου των πρωτογενών πλεονα-
σμάτων από το 3,5% στο 2%. Το επανέλαβα 
στη ΔΕΘ. Επιτέλους, ας χρησιμοποιήσει ο κ. 
Μητσοτάκης τη νωπή λαϊκή εντολή για έντι-
μες συναινέσεις και διεκδικήσεις και όχι μό-
νο για επικοινωνιακές προσεγγίσεις στην α-
πλοϊκή διαχείριση των δημοσιονομικών πε-
ριθωρίων που του εξασφάλισε ο στραγγαλι-
σμός της ελληνικής αγοράς!
 Συμφωνείτε με τον Ευάγγελο Βενιζέλο ότι η 

χώρα έχει πλέον επιστρέψει στην κανονικό-
τητα; Και αν ναι, ποιος είναι ο ρόλος του Κι-
νήματος Αλλαγής σε αυτή την κανονικότητα;

Αλήθεια, τον όρο «κανονικότητα» θα πρέπει 
να τον μετρήσουμε με βάση το θεσμικό και 
οικονομικό… ρημαδιό του 2015, των capital 
controls και των… δημιουργικών ασαφειών; 
Γιατί για το δικό μου πολιτικό αισθητήριο, η 
«θηλιά» των υπερβολικών στόχων πρωτογε-
νούς πλεονάσματος, της υποθήκης εθνικής 
περιουσίας για αποπληρωμή δανείων και ό-
χι για ανάπτυξη, το ακόμη δυσθεώρητο δη-
μόσιο και ιδιωτικό χρέος, η ανεργία, η διεύ-
ρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων δεν πε-
ριγράφονται ως «κανονικότητα». Και δυστυ-
χώς η κανονικότητα δεν είναι γραβάτα, για 
να επιστρέφει με μια αλλαγή κυβέρνησης. Ε-
χουμε ακόμη πάρα πολύ δρόμο για να επα-
ναφέρουμε μια κανονική Ελλάδα ευημερίας 
στα παιδιά μας. 
 Την ίδια ώρα στρέφεστε κατά του ΣΥΡΙΖΑ, 

για τον νόμο του για τις αυτοδιοικητικές εκλο-
γές, τον οποίο χαρακτηρίσατε καταστροφι-
κό, κυρίως, δε, για την πολιτική του στην οι-
κονομία και τις διεθνείς δεσμεύσεις του. Αυ-
τό σημαίνει πως ούτε με τον ΣΥΡΙΖΑ θα βλέ-
πατε μια κάποια σύμπλευση, έστω σε επίπε-
δο αντιπολίτευσης;

Ο κ. Τσίπρας αφού έφθειρε τον όρο «Αρι-
στερά», με τον εξαγνισμό και την ενσωμά-
τωση της καραμανλικής συνιστώσας και τη 
συγκυβέρνηση με ακροδεξιούς, επιχειρεί να 
μετακομίσει από τη γη που έκαψε σε μια νέα 
γη της πολιτικής επαγγελίας, στην Κεντροα-
ριστερά! Οι πολιτικές του επιλογές είναι τό-
σο ευκαιριακές και τοξικές, που νομοτελεια-
κά, αν του επιτρέψουμε, θα «δηλητηριάσει» 
και την Κεντροαριστερά. Γι’ αυτό επιμένουμε 
στην πιο δύσκολη συγκυρία του χώρου μας, 
στην αυτόνομη πορεία, στις αδιαπραγμάτευ-
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ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
«Εχει καταντήσει ειρωνικό η επιβεβαίωση 
των θέσεων του Κινήματος Αλλαγής
να έρχεται πότε από τον Γιούνκερ
και πότε από τη Λανγκάρντ, αλλά
ποτέ από τη Ν.∆. και τον ΣΥΡΙΖΑ!»

ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ
«∆υστυχώς η κανονικότητα δεν είναι 
γραβάτα, για να επιστρέφει με μια αλλαγή 
κυβέρνησης. Εχουμε ακόμη πάρα πολύ 
δρόμο για να επαναφέρουμε μια κανονική 
Ελλάδα ευημερίας στα παιδιά μας»

ΕΝΤΟΛΗ
«Ας χρησιμοποιήσει ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης τη νωπή λαϊκή 
εντολή για έντιμες συναινέσεις 
και διεκδικήσεις και όχι μόνο για 
επικοινωνιακές προσεγγίσεις»



τες και αµετακίνητες αρχές µας. Η πρόοδος, 
οι µεταρρυθµίσεις, η εθνική συναίνεση, η πο-
λιτική υπευθυνότητα και η κοινωνική συνοχή 
δεν µπορούν να εκφραστούν αυθεντικά από 
έναν πολιτικό που ναρκοθετούσε όλη αυτή
την παρακαταθήκη της δηµοκρατικής παρά-
ταξης. Ο δρόµος δεν είναι ανοιχτός…
 Μιλάτε για τρεις πόλους που προέκυψαν α-

πό τις εκλογές. Τελικά, ήταν ικανοποιητικό το 
αποτέλεσµα της κάλπης στις 7 Ιουλίου για το 
Κίνηµα Αλλαγής;

Το Κίνηµα Αλλαγής είναι το κόµµα µε το 
σπουδαιότερο στελεχιακό δυναµικό που ό-
λοι θέλουν να υφαρπάξουν, µε τη βαθύτε-
ρη µεταρρυθµιστική τεχνογνωσία και µε τη 
µεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία. Τα πίσω 
έδρανα της Βουλής αποτελούν παρελθόν. 
Η τρίτη θέση, µε αυξηµένα έστω ποσοστά, 
δεν είναι µια βολική θέση τερµατισµού. Εί-
ναι, όµως, µια καλή αφετηρία αντεπίθεσης, 
αν αναλογιστούµε τις συνθήκες ακραίας πό-
λωσης που συνειδητά δηµιούργησαν Τσί-
πρας και Μητσοτάκης. Ξανά µπροστά. Οσο 

θα σβήνουν οι λαϊκίστικες ουτοπίες που ξε-
κίνησαν στις πλατείες των αγανακτισµένων 
και όσο η µεταµνηµονιακή Ελλάδα θα αγκο-
µαχά µε τις επιφανειακές διαδικαστικές διευ-
θετήσεις που προτείνει ο κ. Μητσοτάκης, α-
ντί για αναγκαίες γενναίες αλλαγές, τόσο θα 
γεµίζει η πολιτική φαρέτρα µας µε επιχειρή-
µατα για το ότι εξακολουθούµε να είµαστε η 
πραγµατικά υπεύθυνη πολιτική δύναµη αλ-
λαγής και προόδου.
 Από τη ∆ΕΘ µιλήσατε για «οµερτά» µεταξύ 

ΣΥΡΙΖΑ και Ν.∆., µε στόχο τη συγκάλυψη των 
ευθυνών τους στην οικονοµία. Θα επιµείνετε 
στην ανάγκη εξεταστικής επιτροπής από την 
είσοδο της χώρας στην ΟΝΕ και εξής;

Το ΠΑΣΟΚ από την αρχή της κρίσης και το Κί-
νηµα Αλλαγής από την ίδρυσή του επιµένουν 
στην τεράστια ανάγκη εθνικής συνεννόησης 
για την κατά το δυνατόν συντοµότερη και α-
ποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των απο-
τελεσµάτων του δηµοσιονοµικού εκτροχια-
σµού. Είναι απαράδεκτοι όσοι αποκρύπτουν 
τις απαντήσεις που δικαιούται ο ελληνικός λα-
ός για τον δραµατικό κατακρηµνισµό του βι-
οτικού του επιπέδου. Ακόµη και πολιτικά, οι 
πληγές που άνοιξαν στο ΠΑΣΟΚ, που έπρε-
πε να πάρει τη σωστή, υπεύθυνη απόφαση 
διάσωσης της χώρας, τη στιγµή που οι αντί-
παλοί του επένδυαν σε λαϊκισµό και κούφιες 
υποσχέσεις, δεν µας επιτρέπουν να αγνοή-
σουµε την οργή της βάσης µας και να δια-
γράψουµε την πολιτική «ασέλγεια» που δια-
πράχθηκε εις βάρος εκείνων που υπερασπί-
στηκαν µε θυσίες και υπευθυνότητα το σχέ-
διο διάσωσης! Πρέπει να κλείσουν οι πληγές 

και αυτό δεν µπορεί να γίνει χωρίς την ιστορική δικαίωση. 
Προφανώς η διακυβέρνηση Καραµανλή 2004-2009 πρέπει 
να λογοδοτήσει, αλλά εµείς ζητάµε εξέταση και της προηγού-
µενης περιόδου και φυσικά της επόµενης. Ο κ. Μητσοτάκης 
στη ∆ΕΘ έστειλε στις ελληνικές καλένδες τη διερεύνηση του 
καταστροφικού πρώτου εξαµήνου Τσίπρα - Βαρουφάκη. Α-
παράδεκτος συµψηφισµός. Εµείς θέλουµε µια αντικειµενική 
και πλήρη χαρτογράφηση, για να µην ακολουθήσουµε ποτέ 
ξανά το µονοπάτι προς τον γκρεµό! Και πάνω σε αυτή τη γνώ-
ση να µπορέσουµε να επιτύχουµε τη µεγάλη εθνική συνεννό-
ηση για τις µεγάλες προκλήσεις της σύγχρονης Ελλάδας. Θα 
ξαναβρούµε προκλήσεις µπροστά µας και θα είµαστε ασυγ-
χώρητοι αν δεν έχουµε θωρακιστεί εθνικά µε µνήµη, µεταµέ-
λεια, συσπείρωση και σχέδιο. 
 Νέες αναταράξεις φαίνεται ότι έχουν προκύψει στο εσωτε-

ρικό του κόµµατός σας. Πώς ακούσατε τις πρόσφατες δηλώ-
σεις του Παύλου Γερουλάνου, που δεν κρύβει έως και την πρό-
θεσή του να διεκδικήσει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ;

Εχουµε ως παράταξη µεγάλη παράδοση και σε κοµβικές δια-
φωνίες, αλλά και στην τελική δηµιουργική σύνθεσή τους. Γιατί 
αυτό οφείλει να έχει ως προσόν µια µεγάλη δηµοκρατική πα-
ράταξη. Επιτρέψτε µου, όµως, να σας πω πως δική µας προτε-
ραιότητα είναι να τιµήσουµε τους πολίτες που µας εµπιστεύ-
θηκαν µε πολλή και συλλογική δουλειά και να αποδεικνύου-
µε καθηµερινά την υπεύθυνη στάση µας απέναντι στα προ-
βλήµατα της χώρας. Είναι αυτονόητο στην πολιτική ζωή πως 
ο καθένας µπορεί να θέσει τις δικές του προτεραιότητες και να 
βάλει στην κορυφή της δικής του ατζέντας ό,τι θεωρεί σηµα-
ντικότερο και στο τέλος αντίστοιχα να κρίνεται. Εγώ πάλεψα 
από την πρώτη µέρα και δεν θα σταµατήσω να παλεύω για έ-
να Κίνηµα Αλλαγής πολυσυλλεκτικό και συνθετικό, µε όλες του 
τις µεγάλες προσωπικότητες παρούσες και µε ανοιχτές δηµο-
κρατικές διαδικασίες. Είναι διαλυτικό να ανοίγουµε συνεχώς 
την εσωκοµµατική µας ατζέντα και να βουλιάζουµε σε µια δι-
αρκή εσωστρέφεια, την ώρα που µας έχουν κηρύξει τον πό-

λεµο τόσο η Ν.∆. όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και ενώ 
περιµένει ο ελληνικός λαός να µας νιώσει ως 
το αποκούµπι του. Αλλωστε υπάρχουν οι δια-
δικασίες να κατατεθούν και να καταγραφούν 
όλες οι απόψεις και να τεθούν σε ψηφοφορία 
όλες οι αντιπροτάσεις, αν υπάρχουν. ∆ηµο-
κρατικά, στον χώρο τους και στην ώρα τους.
 Σας φοβίζει η τακτική του Τούρκου Προ-

έδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέναντι στη 
χώρα µας, αλλά και την Ε.Ε. συνολικά, από 
τη στιγµή που απειλεί να στείλει εκατοµµύ-
ρια πρόσφυγες; Τι θα πρέπει να γίνει σε αυ-
τό το επίπεδο;

Από την πρώτη στιγµή, εγκαίρως , επισηµά-
ναµε στην τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τους 
κινδύνους που εµπεριείχε η Κοινή ∆ήλωση 
Ε.Ε.-Τουρκίας, καταθέτοντας παράλληλα συ-
γκεκριµένες ρεαλιστικές προτάσεις για τη δι-
αχείριση των µεικτών µεταναστευτικών ροών 
και την προστασία των συνόρων. ∆υστυχώς 
οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν τους φόβους µας. 
Ο κ. Μητσοτάκης εµµένει και στο θέµα αυτό 
στην ίδια πολιτική που εφάρµοσε ο ΣΥΡΙΖΑ, 
πασπαλίζοντάς την µε επικοινωνιακή χρυσό-
σκονη εξαγγελιών για το προσεχώς…  Επανα-
λαµβάνω διαρκώς ότι η ανθρωπιστική κρίση 
στα νησιά αποτελεί ντροπή και απαιτούνται 
άµεσα µέτρα τώρα για να µη χαθούν άλλες 
ανθρώπινες ζωές και να προστατευθεί η κοι-
νωνική συνοχή. Χρειάζεται επαναδιαπραγµά-
τευση των µέτρων της Κοινής ∆ήλωσης, πολι-
τικές ένταξης και προάσπισης των ανθρωπί-
νων δικαιωµάτων, µε πολύπλευρη υποστήρι-
ξη της Ε.Ε., ώστε η διαχείριση να γίνει πραγ-
µατικά ε υρωπαϊκή υπόθεση.

ατζέντα
«Είναι διαλυτικό 
να ανοίγουµε 
συνεχώς την 
εσωκοµµατική 
µας ατζέντα και 
να βουλιάζουµε 
σε µια διαρκή 
εσωστρέφεια, 
την ώρα που µας 
έχουν κηρύξει 
τον πόλεµο τόσο 
η Ν.∆. όσο και 
ο ΣΥΡΙΖΑ και 
ενώ περιµένει ο 
ελληνικός λαός να 
µας νιώσει ως το 
αποκούµπι του»

«Η τρίτη θέση µε
αυξηµένα ποσοστά δεν είναι 
µια βολική θέση τερµατισµού. 
Είναι, όµως, µια καλή 
αφετηρία αντεπίθεσης»




