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συνέντευξη

Χαμογελάω κάθε φορά που δια-
βάζω για «κρίση» στον ΣΥΡΙΖΑ, 
όταν γνωρίζω ότι η δική μας 
συλλογική παράδοση είναι αυτή 
της ζωντανής συζήτησης και της 
παραγωγικής σύνθεσης.

Κ
ριτική στον τρόπο με τον οποίο πο-
λιτεύεται έως σήμερα η κυβέρνηση 
της ΝΔ ασκεί ο Αλέξης Χαρίτσης, 
εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ 
και βουλευτής Μεσσηνίας.

Μετά τις παρουσίες του πρωθυπουργού και του 
προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ, ποιες είναι οι ε-
ντυπώσεις σας για τον καθέναν;
Στη ΔΕΘ παρουσιάστηκαν δύο αντιπαραθετικά πο-
λιτικά σχέδια. Από τη μια, η ομιλία του κ. Μητσοτάκη 
θύμιζε μια καλογραμμένη έκθεση ιδεών απ’ όπου έ-
λειπε με εντυπωσιακό τρόπο οποιαδήποτε συγκεκρι-
μένη αναφορά σε μέτρα κοινωνικής πολιτικής, ενώ 
ήταν σαφής η παραπομπή των περίφημων φοροε-
λαφρύνσεων στο αόριστο μέλλον. Από την άλλη, ο Α-
λέξης Τσίπρας προχώρησε σε συγκεκριμένη αποτί-
μηση της κυβερνητικής εμπειρίας του ΣΥΡΙΖΑ, σκι-
αγράφησε την αντιπολιτευτική μας στρατηγική και, 
κυρίως, κατέδειξε τη δυνατότητα για ένα διαφορε-
τικό πολιτικό σχέδιο, με έμφαση στις μεγάλες προ-
οπτικές που δημιουργεί η αποδέσμευση της χώρας 
από τη μνημονιακή επιτήρηση. Προοπτικές που η 
κυβέρνηση κατασπαταλά. Αν ήθελα να συνοψίσω, 
θα έλεγα ότι αντιπαρατέθηκαν η «ανάπτυξη δίχως 
κανόνες για τους φίλους της κυβέρνησης» και η «α-
νάπτυξη για όλους, με κανόνες για όλους και σεβα-
σμό των δικαιωμάτων των πολλών».

Η κυβέρνηση, διά στόματος του κ. Πέτσα, κατηγό-
ρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι εμφανίστηκε «κουρα-
σμένος ακόμα και στα ψέματα». Η απάντησή σας;
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μάλλον δεν παρακο-
λούθησε τη συνέντευξη Τύπου. Δεν θα μπω σε μια 
κοκορομαχία όπως αυτή στην οποία μας καλεί δι-
αρκώς το ύφος των κυβερνητικών ανακοινώσεων. 
Από κει και πέρα, επειδή η κατηγορία του ψεύδους 
είναι σοβαρή, θα ήθελα να επιμείνω σε κάτι: ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ δοκιμάστηκε σε σοβαρές συνθήκες και προφα-
νώς η πολιτική μας είχε λάθη και υστερήσεις. Δεν εί-
παμε όμως ψέματα. Ακόμα και όταν αναγκαστήκαμε 
να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις, το είπαμε ανοιχτά 
και δηλώσαμε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να 
αντιστρέψουμε την κατάσταση. Και το καταφέραμε. 
Η ΝΔ μέσα σε δύο μήνες έχει «ξεχάσει» τις κύριες 
υποσχέσεις της: η εξαΰλωση της συζήτησης για το 
πλεόνασμα είναι η πλέον χαρακτηριστική. Ποιος λέει 
ψέματα, λοιπόν;

Επίσης, σας κατηγορεί ότι το θέμα του καταπιστευ-
τικού λογαριασμού για τη μείωση του ύψους του 
πλεονάσματος δεν είχε συζητηθεί με τους Ευρω-
παίους δανειστές και δεν το ανέφερε ο κ. Τσακα-
λώτος, κατά την παράδοση του ΥΠΟΙΚ, στον κ. Στα-
ϊκούρα. Τι ακριβώς συνέβη;
Να τελειώνουμε μια και καλή με αυτό το θέμα. Η ΝΔ 
ανακάλυψε τη διάσταση αυτή ως απάντηση στην α-
μηχανία που της δημιουργεί η επιλογή της να παρα-
πέμψει τη μείωση των πλεονασμάτων στο απώτερο 
μέλλον. Δυστυχώς γι’ αυτήν, όμως, η μείωση των 
πλεονασμάτων δεν είναι μια αόριστη υπόθεση που 
αφορά μόνο τους οικονομολόγους και τα στατιστικά. 
Αφορά τη δυνατότητα που έχει η ελληνική οικονομία 
να λάβει μέτρα ελάφρυνσης. Η κυβέρνηση Μητσο-
τάκη απεμπολεί τη δυνατότητα αυτή, ακριβώς γιατί 
στο επίκεντρο της πολιτικής της είναι η λιτότητα και η 
στήριξη των λίγων και οικονομικά ισχυρών. Από κει 
και πέρα, ας γυρίσουμε στα κουτσομπολιά της ΝΔ. 
Η κυβέρνησή μας είχε εξασφαλίσει τη μη παραβί-
αση της συμφωνίας με τους δανειστές. Και, ακόμη, 

μονιακή πολιτική χωρίς μνημόνιο, ωστόσο, για την 
ώρα, η κυβέρνηση κάνει φοροελαφρύνσεις, π.χ. 
στον ΕΝΦΙΑ. Πώς συμβαδίζουν αυτά τα δύο;
Θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμά σας. Στον ΕΝΦΙΑ 
η μείωση ήταν προγραμματισμένη από τον ΣΥΡΙΖΑ. 
Με μια μικρή –αλλά σημαντική– λεπτομέρεια: εμείς 
ποτέ, το επαναλαμβάνω ποτέ, δεν θα μειώναμε τον 
ΕΝΦΙΑ για περιουσίες άνω των 500.000 ευρώ. Αυτή 
η μείωση, στην οποία προχώρησε η ΝΔ, ικανοποιεί 
το 3% των φορολογουμένων και επιβαρύνει με εκα-
τοντάδες εκατομμύρια ευρώ το υπόλοιπο 97%. Αυτός 
είναι ο πυρήνας της μνημονιακής πολιτικής της ΝΔ.

Επίσης, τελικά τι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει για την 
υπόθεση Novartis;
Το έχουμε πει ξεκάθαρα πολλές φορές. Για εμάς το 
ζητούμενο είναι να έρθουν όλα στο φως γύρω από 
αυτό το σκάνδαλο, ένα από τα σοβαρότερα σκάνδαλα 
της Μεταπολίτευσης όσον αφορά τη ζημία έναντι του 
Δημοσίου και τη διαφθορά του πολιτικού συστήμα-
τος. Σας θυμίζω, εξάλλου, ότι η διερεύνηση της υπό-
θεσης αυτής, που στοίχισε στον ελληνικό λαό δισε-
κατομμύρια ευρώ, ξεκίνησε επί διακυβέρνησης του 
ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ακόμη και όταν ξεκίνησε η έρευνα, η 
τότε αξιωματική αντιπολίτευση της ΝΔ καταφερόταν 
συστηματικά εναντίον του καθεστώτος των «προστα-
τευόμενων μαρτύρων», η συμβολή των οποίων σε 
ΗΠΑ και Ελλάδα ήταν σημαντική στην εκκίνηση και 
την πορεία της έρευνας για τη Novartis. Να σας θυ-
μίσω ότι οι ευρωβουλευτές της ΝΔ υπερψήφισαν 
τροπολογίες στις Βρυξέλλες που δυσχέραιναν το κα-

είχαμε διασφαλίσει ότι ο επιπλέον δημοσιονομικός 
χώρος του 1% που θα προέκυπτε από τη μείωση των 
πλεονασμάτων θα αξιοποιούνταν με θετικά μέτρα για 
την κοινωνική πλειοψηφία. Δεδομένου ότι δεν πα-
ραβιάζαμε τη συμφωνία με τους δανειστές αφενός, 
και αφετέρου είχαμε βγει από τα μνημόνια, υπήρχαν 
όλες οι προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε χωρίς 
περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Αν δεν αρκεί αυτό στη 
ΝΔ, ας διαβάσει τη σχετική ανακοίνωση του Ευκλείδη 
Τσακαλώτου και ίσως τότε σταματήσει να αναπαρά-
γει αυτή τη φημολογία. 

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «εποικο-
δομητική», αλλά και «μαχητική» αντιπολίτευση. 
Πρακτικά, πώς μεταφράζεται αυτό;
Η δική μας αντιπολίτευση είναι προγραμματική και 
τεκμηριωμένη, βασισμένη στην εμπειρία μας από τη 
διακυβέρνηση της χώρας, αλλά και βασισμένη συγ-
χρόνως στην ανάγκη να υπερασπιστούμε όσα κατέ-
κτησαν οι συμπολίτες μας με τις θυσίες τους. Ταυτό-
χρονα, παλεύουμε για να προωθήσουμε προοδευ-
τικές αλλαγές τις οποίες έχει ανάγκη ο τόπος μας σε 
ένα διεθνές περιβάλλον αστάθειας. Είμαστε και θα 
είμαστε απέναντι σε κάθε προσπάθεια καταπίεσης 
των ασθενέστερων στρωμάτων, όπως συμβαίνει 
με την κατάργηση του κοινωνικού μερίσματος ή με 
τις αντεργατικές τροπολογίες Βρούτση, και σε κάθε 
προσπάθεια θεσμικής εκτροπής, όπως συνέβη με 
την ΕΥΠ και την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Επιμένετε ότι η ΝΔ προτίθεται να ακολουθήσει μνη-

θεστώς προστασίας των πρώτων; Όπως έπραξαν και 
οι φίλοι τους στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Για να 
έρθουμε στο προκείμενο, όμως, η Δικαιοσύνη πρέ-
πει να κάνει τη δουλειά της. Όσες κινήσεις αντιπερι-
σπασμού κι αν κάνει η κυβέρνηση, όσες σκευωρίες 
κι αν προσπαθήσει να στήσει, ο ελληνικός λαός δι-
καιούται και θα μάθει την αλήθεια. Η απόδοση ευθυ-
νών σε αυτούς που ζημίωσαν το Δημόσιο και πλή-
γωσαν το αίσθημα δικαίου είναι απαραίτητη, για να 
αφήσουμε πίσω μας όχι μόνο την οικονομική αλλά 
και την ηθική κρίση στην οποία μας οδήγησε το παλιό 
πολιτικό σύστημα.

Σε γενικότερο επίπεδο, από δω και πέρα, ποιο είναι 
το μέλλον για τον ΣΥΡΙΖΑ;
Ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσα από τις συλλογικές του διαδικασίες 
και μέσα από τις συμμαχίες που επιδιώκει, προχω-
ράει στη διεύρυνσή του – οργανωτική, ποσοτική, δη-
λαδή, αλλά και ποιοτική. Μια διαδικασία αναγκαία 
για να μπορέσει να εκφραστεί όλη η κοινωνική δυ-
ναμική που τάσσεται ενάντια στις πολιτικές λιτότη-
τας και που διεκδικεί μια προοδευτική πορεία για τη 
χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ στις 7 Ιουλίου επισφράγισε ότι συ-
νιστά τον αριστερό και προοδευτικό πόλο του πολι-
τικού συστήματος. Τώρα θέλουμε να είναι ο ανάλο-
γος πόλος σε κοινωνικό επίπεδο. Για να γίνει αυτό, 
πρέπει να ακούσουμε και να συνομιλήσουμε με τις 
πολλές και τους πολλούς που αναγνωρίζουν –ανε-
ξαρτήτως επιμέρους διαφωνιών στον ΣΥΡΙΖΑ– τη 
μοναδική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί πολιτικές 
και κοινωνικές μεταβολές προς όφελος της εργαζό-
μενης πλειοψηφίας.

Το κόμμα βρίσκεται σε περίοδο ζυμώσεων και δι-
εύρυνσης. Τι σημαίνει αυτό για τον χαρακτήρα του;
Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και παραμένει ένα ζωντανό κόμμα. 
Και ομολογώ ότι χαμογελάω κάθε φορά που δια-
βάζω για «κρίση» στον ΣΥΡΙΖΑ, όταν γνωρίζω ότι η 
δική μας συλλογική παράδοση είναι αυτή της ζω-
ντανής συζήτησης και της παραγωγικής σύνθεσης. 
Αυτό το στοιχείο βρίσκεται στον πυρήνα της συγκρό-
τησής μας και δεν θα αλλάξει. Αυτό που θέλουμε να 
αλλάξουμε είναι να μετατρέψουμε τον ΣΥΡΙΖΑ σε ένα 
κόμμα υπόδειγμα για τον τρόπο της πολιτικής συμμε-
τοχής στον 21ο αιώνα. Να καταστήσουμε το κόμμα 
μας ένα ανοιχτό και δυναμικό πεδίο συνάντησης δι-
αφορετικών καταβολών που συγκλίνουν στον στρα-
τηγικό στόχο της ανάδυσης ενός νέου κοινωνικού και 
οικονομικού υποδείγματος στην ελληνική κοινωνία, 
της καταπολέμησης της άκρας Δεξιάς και του νεο-
φιλελευθερισμού, της ενδυνάμωσης της δημοκρα-
τικής συμμετοχής, της άρσης των συνθηκών που 
παράγουν και εντείνουν τις κοινωνικές ανισότητες.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει ένα  
συνεκτικό και ολοκληρωμένο 

σχέδιο για την ανάπτυξη,  
για όλες και όλους»

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Αλέξης 
Χαρίτσης, 

εκπρόσωπος Τύπου 
του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής 

Μεσσηνίας


