
 Ποιος είναι ο εκλογικός στόχος 
του ΚΙΝΑΛ στην Ηλεία και πα-
νελλαδικά;

Οταν έχουμε ως στόχο να χτίσουμε τη 
νέα, μεγάλη δημοκρατική παράταξη δεν 
υπάρχει ταβάνι στον εκλογικό μας στό-
χο. Εμείς θέλουμε να φέρουμε κοντά μας 
ανθρώπους που, ιστορικά, ανήκουν στη 
μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Με αυ-
τούς τους ανθρώπους θέλουμε να βρε-
θούμε ξανά και να συνομιλήσουμε.
Κάποιοι από αυτούς πίστεψαν τον κ. Τσί-
πρα, ο οποίος όμως τους απογοήτευσε 
και τους πρόδωσε. Κάποιοι άλλοι είναι 
εγκλωβισμένοι στο Σύριζα και πρέπει να 
τους φέρουμε κοντά μας. Το Κίνημα Αλ-
λαγής θέλει να έχει ρόλο πρωταγωνιστή 
στην αναγέννηση της μεγάλης δημοκρα-
τικής παράταξης με όρους μέλλοντος.
Είμαι βέβαιος ότι η Ηλεία, που έχει πα-
ράδοση στους δημοκρατικούς αγώνες, 
θα στηρίξει την προσπάθεια μας με ένα 
πολύ υψηλό ποσοστό.

 Πιστεύετε ότι θα προκύψει αυτο-
δύναμη κυβέρνηση από τις επι-
κείμενες εκλογές;

Οπως έδειξαν τα αποτελέσματα των ευ-
ρωεκλογών αλλά και οι δημοσκοπήσεις, 
η Νέα Δημοκρατία είναι κοντά στην αυ-
τοδυναμία. Το ζητούμενο είναι πως δια-
μορφώθηκε αυτό το αποτέλεσμα, ποιοι 
είναι οι παράγοντες που οδηγούν τη Νέα 
Δημοκρατία στην αυτοδυναμία. Και η 
απάντηση σε αυτό το ερώτημα έχει ονο-
ματεπώνυμο: λέγεται Αλέξης Τσίπρας.
Η πολιτική που εφάρμοσαν ο κ. Τσίπρας 
και ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγούν τη Νέα Δημοκρα-
τία στην αυτοδυναμία. Είναι δεδομένο 
ότι την επόμενη μέρα, ο κ. Τσίπρας και 
ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορούν να αντιπα-
ρατεθούν με την κυβέρνηση του κ. Μη-
τσοτάκη. Γιατί δεν έχουν αξιοπιστία αλ-
λά και γιατί εφάρμοσαν την ίδια πολι-
τική. Και οι δύο είναι όψεις του ίδιου 
νομίσματος. Για αυτό και έχει ιδιαίτερη 
σημασία να ενισχυθεί το Κίνημα Αλλα-
γής, είμαστε ο μόνος πολιτικός χώρος 
που μπορεί να αντιπαρατεθεί με τη Δε-
ξιά, να σταθεί δίπλα στον πολίτη που 
θα υποστεί τις συνέπειες της νεοφιλε-
λεύθερης πολιτικής που θα εφαρμόσει 
ο κ. Μητσοτάκης. Το Κίνημα Αλλαγής 
μπορεί να εκφράσει τις νέες και υγιείς 
δημοκρατικές δυνάμεις, να δώσει ένα 
σύγχρονο και ουσιαστικό περιεχόμενο 
στην έννοια της προοδευτικής πολιτικής.

 Κάποιοι θεωρούν ότι αν η ΝΔ δεν 
πετύχει αυτοδυναμία στις εκλογές, 
το ΚΙΝΑΛ θα δώσει ψήφο ανοχής. 
Το θεωρείτε πιθανό;

Αυτοί που θέλουν το Κίνημα Αλλαγής 

συμπλήρωμα ή παρακολούθημα του κ. 
Μητσοτάκη ή του κ. Τσίπρα, μάλλον δεν 
έχουν σχέση με τα βιώματα και την ιστο-
ρία της δημοκρατικής παράταξης. Η δη-
μοκρατική παράταξη ποτέ δεν ήταν συ-
μπλήρωμα ή δεκανίκι, είχε πάντα αυτό-
νομο και πρωταγωνιστικό ρόλο. Καιρός 
είναι αυτό να το θυμηθούμε και να το 
κάνουμε πράξη.
Θα είμαστε η πραγματική και ουσιαστική 
αντιπολίτευση απέναντι στη Δεξιά, όχι 
μόνο στη Βουλή αλλά και στην κοινωνία. 
Αν κάποιοι πιστεύουν όμως στη συνεν-
νόηση των πολιτικών δυνάμεων, όπως 
λένε, ας το αποδείξουν. Τους καλούμε να 
συμφωνήσουμε, όλοι μαζί, στην επανα-
διαπραγμάτευση με τους δανειστές, των 
υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων που 
σκοτώνουν την οικονομία και την ανά-
πτυξη. Που για να επιτευχθούν χρειά-
ζεται άγρια υπερφορολόγηση. 

 Δεν ήταν λάθος η στιγμή για να 
ανοίξει πολιτικό ζήτημα για τον 
Ευάγγελο Βενιζέλο στους κόλπους 
του Κινήματος;

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής έχει 
την αποκλειστική αρμοδιότητα να χαράσ-
σει μαζί με τα συλλογικά όργανα την πο-
λιτική μας αλλά και να αποφασίζει για 
τη σύνθεση του ψηφοδελτίου Επικρα-
τείας. Τα πρόσωπα είναι πέρα και πάνω 
από την παράταξη, πρώτος το έχει ση-
ματοδοτήσει αυτό ο ιδρυτής μας, ο Αν-
δρέας Παπανδρέου που έβαζε πέρα και 
πάνω από όλα την παράταξη. Δίνουμε 
μια μεγάλη πολιτική μάχη στις εκλογές 
της 7ης Ιουλίου, θέτουμε στην κρίση 
των πολιτών μια κορυφαία στρατηγική 
επιλογή μας : να χτίσουμε ξανά και από 
την αρχή μια νέα και μεγάλη δημοκρα-
τική παράταξη. Την ώρα της μάχης, δεν 
υπάρχει χώρος για εσωστρέφεια, κοι-
τάμε μόνο μπροστά. Ας ακολουθήσου-
με όλοι το παράδειγμα των απλών πο-
λιτών, αυτών που στήριξαν και κράτη-
σαν όρθιο το ΠΑΣΟΚ σε εποχές δύσκο-
λες, αυτών που συνεχίζουν να στηρίζουν 
το ΚΙΝΑΛ. Για αυτούς τους ανθρώπους 
πρέπει να δώσουμε τη μάχη στις 7 Ιου-
λίου, για να μπορούν την επόμενη μέρα 
να έχουν το κεφάλι τους ψηλά.

 Ο ΣΥΡΙΖΑ φλέρταρε με το ΚΙΝΑΛ 
στις πρόσφατες εκλογές για την 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Το 
αποτέλεσμα δεν ήταν νικηφόρο 
για τον συνδυασμό Κατσιφάρα. 
Πιστεύετε ότι ήταν λάθος η συ-
μπόρευση;

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε υποψήφιο γιατί δεν 
έχει ούτε ρίζες ούτε δυνάμεις στην αυ-
τοδιοίκηση. Αναγκαστικά στήριξε τον 
κ. Κατσιφάρα, αποδείχθηκε όμως ότι η 
στήριξη αυτή είχε τοξικό χαρακτήρα. Το 
ατυχές εκλογικό αποτέλεσμα στην Περι-
φέρεια οφείλεται και στις προσωπικές 
στρατηγικές και φιλοδοξίες στελεχών 
μας. Στην Ηλεία και στην Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας υπάρχει δημοκρατι-
κή πλειοψηφία, οι πολίτες όμως θέλουν 
να δουν ενωμένες τις δημοκρατικές δυ-
νάμεις για να συμμετάσχουν, να στηρί-
ξουν και να εκφράσουν αυτή τη δημο-
κρατική πλειοψηφία.
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Αυτοί που θέλουν το Κίνημα Αλλαγής συμπλήρωμα ή παρακολούθημα του κ. Μητσοτάκη ή του κ. Τσίπρα, μάλλον 
δεν έχουν σχέση με τα βιώματα και την ιστορία της δημοκρατικής παράταξης.

SMS >

Ακούσαμε την κ. Γεννηματά να υποστηρίζει ότι η παρουσία του Ευάγγελου Βενιζέλου στην πρώ-
τη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας δεν θα επέτρεπε στο ΚΙΝΑΛ να απευθυνθεί στους προο-
δευτικούς πολίτες που είναι απογοητευμένοι από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί;
Θεωρώ ότι πρέπει να φύγουμε από τον συμβολισμό που μπορεί να σηματοδοτούν τα πρόσωπα, να 
δούμε τη μεγάλη εικόνα. Το Κίνημα Αλλαγής πρέπει να συνομιλήσει ξανά με τους προοδευτικούς 
πολίτες, με τους οποίους γνωριζόμαστε καλά, δώσαμε μαζί μάχες και αγώνες. Για να γίνει αυτό, θα 
πρέπει να σηματοδοτήσουμε μια άλλη πολιτική προσέγγιση στην έννοια της προοδευτικής πολιτι-
κής και διακυβέρνησης. Προοδευτικό δεν είναι να κάνεις τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που λες, 

προοδευτική πολιτική δεν είναι να δίνεις ένα μικρό επίδομα, την ίδια στιγμή που έχεις υφαρπάξει 
τα πολλαπλάσια από αυτούς τους ανθρώπους με την επιβολή νέων φόρων. Προοδευτική διακυβέρ-
νηση δεν είναι αυτή που συγκυβερνά με την ακροδεξιά, προοδευτική παράταξη δεν είναι αυτή που 
έχει στις τάξεις της την κ. Κουντουρά, την κ. Παπακώστα, τον κ. Κουίκ και το γιο του κ. Κόκκαλη.
Η πολιτική πρόταση του ΚΙΝΑΛ πρέπει να σέβεται τις ευαισθησίες των δημοκρατικών πολιτών, να τους 
δίνει διέξοδο, να διαμορφώσει μια πρόταση διακυβέρνησης που θα περιλαμβάνει τις αγωνίες και τις 
ελπίδες των ανθρώπων της εργασίας, των αδυνάμων, της μεσαίας τάξης και των νέων ανθρώπων.
Το Κίνημα Αλλαγής πρέπει να σηματοδοτήσει την Αλλαγή Γενιάς αλλά και την Αλλαγή Εποχής.

Να σηματοδοτήσουμε την αλλαγή εποχής

Τοξική η στήριξη  
του ΣΥΡΙΖΑ  

στην Περιφέρεια 

Συνέντευξη στον 
ΜΙΧΑΛη ΒΑσΙΛΑΚη  
vasilak@pelop.gr

«Τα πρόσωπα είναι πέρα και πάνω από την παράταξη» τονίζει ο 
Μιχάλης Κατρίνης, του Κινήματος Αλλαγής, στη συνέντευξη που 
παραχώρησε στην «ΠτΚ», για το θέμα που προέκυψε στις σχέσεις της 
Φώφης Γεννηματά με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Ο ηλείος πολιτικός 
πιστεύει ότι η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ διατηρεί το δικαίωμα της 
επιλογής των προσώπων που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο 
Επικρατείας και θεωρεί ότι ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ αποτελούν «δύο όψεις 
του ίδιου νομίσματος», ενώ δεν κρύβει λόγια σχετικά με το εκλογικό 
αποτέλεσμα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.  

«Η πολιτική που 
εφάρμοσαν ο κ. 

Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ 
οδηγούν τη Νέα 

Δημοκρατία στην 
αυτοδυναμία»εκτιμά 

ο Μ. Κατρίνης


