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Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΑΛ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Μετά από μια συζήτηση μεταξύ των αρχηγών του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ που παρακολουθήσαμε
στη Βουλή των Ελλήνων, προ ημερών και μετά τις επισκέψεις των Τσίπρα - Μητσοτάκη στα
Γιάννενα την προηγούμενη εβδομάδα, η Νομαρχιακή Επιτροπή Ιωαννίνων του Κινήματος
Αλλαγής θεωρεί απαραίτητο οι πολίτες της Ηπείρου να ακούσουν τι έχει να πει το Κίνημα
Αλλαγής και γι' αυτό να παρακολουθήσουν την Πέμπτη στις 8 το απόγευμα, στο ξενοδοχείο
Du Lac, την ομιλία της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής Φώφης Γεννηματά...

Καλώντας στην ανοιχτή πολιτική ομιλία της προέδρου του ΚΙΝΑΛ, το μέλος της ΝΕ
Ιωαννίνων του κόμματος Ελένη Αγαπητού, άσκησε κριτική προς τα δύο μεγάλα κόμματα και
μίλησε για τις κρίσιμες προκλήσεις, της επερχόμενης μάχης των ευρωεκλογών.

Όσοι δεν εθελοτυφλούν για ιδιοτελής λόγους, τόνισε η κ. Αγαπητού, μπορούν εύκολα να
δουν ότι οι διαφορές των ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ είναι ελάχιστες αφού ο κ. Τσίπρας μετάλλαξε το
κόμμα της «πρώτης φοράς Αριστερά» σε σκληρή «Δεξιά»... "Πορεύτηκε επί σειρά ετών χέρι
με χέρι με τον κ. Καμμένο όχι μόνο για να παραμείνει στην εξουσία αλλά και να θυσιάσει το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στο βωμό των πρωτογενών υπερπλεονασμάτων και
αφού αφαίμαξε το υστέρημα του Ελληνικού λαού τώρα έρχεται μια βδομάδα πριν τις
ευρωεκλογές να επιστρέψει μόνο το 1/10 σε παροχές, σε ανθρώπους που ήταν φτωχοί και
τους φτωχοποίησε ακόμα περισσότερο, ώστε να είναι ζωτικής σημασίας για αυτούς τα
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ψίχουλα που τους δίνουν και να νιώθουν ευγνώμονες προς τη κυβέρνηση" σημείωσε
χαρακτηριστικά.

Για την εκλογική μάχη της Ευρώπης, η κ. Αγαπητού, κατηγόρησε τα δύο μεγάλα κόμματα
που ασχολούνται μόνο με την καρέκλα του Πρωθυπουργού, όταν κρίσιμα διακυβεύματα
μπαίνουν στο τραπέζι, όπως η ανασφάλεια και η φτώχεια, η ακροδεξιά, ο εθνικισμός, ο
λαϊκισμός που απειλούν ευθέως την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία και τις Κοινωνικές
κατακτήσεις.

Η κ. Αγαπητού υποστήριξε πως η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει ηγεσία ώστε να αλλάξει ριζικά
πολιτική κατεύθυνση και απάντηση σε αυτό είναι η εκλογή στη θέση του προέδρου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής του υποψηφίου που προτείνει το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα
(PES), Φρανς Τίμμερμανς. Το Κοινωνικό Συμβόλαιο για την Ευρώπη που προτείνει το
συγκεκριμένο κόμμα είναι οι πυλώνες για περισσότερο Κοινωνική Ευρώπη, Κοινωνική
Συνοχή και Αλληλεγγύη, Βιώσιμη οικονομική Ανάπτυξη για τους πολλούς, Ελεύθερη και
Δημοκρατική Ευρώπη της Ισότητας και Δικαιωμάτων για όλους, Ευρώπη με δίκαιη πολιτική
ασύλου και μετανάστευσης πρόγραμμα για τους Νέους ανθρώπους.

Χωρίς υπερβολές το ΚΙΝΑΛ ζητά την ψήφο των πολιτών κόντρα στο λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ
και κόντρα στην Ευρωπαϊκή Δεξιά που στην Ελλάδα εκφράζει η Ν.Δ.

Το πρόγραμμα της Γεννηματά

Η κεντρική προεκλογική εκδήλωση του ΚΙΝΑΛ θα γίνει την Πέμπτη 16 Μαΐου στις 8 το
απόγευμα στο ξενοδοχείο Du Lac με ομιλήτρια την πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής Φώφη
Γεννηματά.

Το πρόγραμμα της προέδρου θα έχει ως εξής: ερχόμενη από την Πάτρα, στις 2 το μεσημέρι
θα επισκεφτεί το εκλογικό κέντρο του συνδυασμού «Ήπειρος Όλον» στη Ναπολέων Ζέρβα
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10 όπου θα έχει τη δυνατότητα να συνομιλήσει με τον υποψήφιο περιφερειάρχη του
κόμματος, Δημήτρη Δημητρίου με υποψήφιους Περιφερειακούς συμβούλους και με κόσμο.
Το απόγευμα στις 8 θα μιλήσει σε ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση.

Στη συγκέντρωση με την παρουσία της προέδρου, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Ηπείρου θα
παρουσιάσει το σύνολο των υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων "Ήπειρος Όλον", δηλ θα
παρουσιάσει τους υποψήφιους και των 4 Νομών της Ηπείρου.
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