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προς ισχυρούς εργοδότες και οικονομικούς 
ομίλους, κατήργησε την αιτιολόγηση των α-
πολύσεων και αποδιάρθρωσε τις συλλογικές 
συμβάσεις. Και ενώ αυτά γίνονται στο όνο-
μα της ανάπτυξης, η ανεργία αυξάνεται, οι 
απολύσεις επιστρέφουν και οι ρυθμοί ανά-
πτυξης επιβραδύνονται. Η Ν.Δ. εμμένει στο 
αποτυχημένο νεοφιλελεύθερο πείραμα, ναρ-
κοθετώντας τελικά την ίδια την ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονομίας. Εμείς θα στηρίξουμε 
με κάθε κοινοβουλευτικό και πολιτικό τρό-
πο το εισόδημα και τα εργασιακά δικαιώ-
ματα των πολιτών.
 Οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να δί-

νουν στη Ν.Δ. πολύ μεγάλο προβάδισμα σε 
ειδικά θέματα, όπως η ατζέντα «νόμος και τά-
ξη» και η παιδεία. Μήπως πρέπει να γίνετε πιο 
συναινετικοί;

Δεν βλέπω μεγάλο ενθουσιασμό για την πο-
λιτική της Ν.Δ. Το ότι οι πολίτες θέλουν να εί-
ναι ασφαλείς δεν σημαίνει ότι επικροτούν την 
εικόνα αστυνομικών να εισβάλλουν σε ένα 
σπίτι και να ξυλοκοπούν τους ενοίκους του ή 
να ξεγυμνώνουν νέους ανθρώπους στη μέση 
του δρόμου. Και ενώ τους απασχολεί η ποι-
ότητα της παιδείας μας, δεν συμφωνούν με 
την πρωτοφανή απόφαση του κυρίου Μη-
τσοτάκη να χρηματοδοτήσει με 2 εκατ. ευ-
ρώ ένα θεολογικό ίδρυμα στις ΗΠΑ, στερώ-
ντας αυτά τα χρήματα από τις πανεπιστημι-
ακές σχολές της χώρας μας, τις οποίες πλέον 
εξισώνει με αμφίβολης ποιότητας κολέγια. Ε-
κεί που δεν χωρούν επικοινωνιακές παράτες, 
τα πράγματα είναι δύσκολα για την κυβέρ-
νηση, η οποία ταλαντεύεται ανάμεσα στην 

αμηχανία και την αναποτελεσματικότητα. 
Σύντομα, αυτό θα αποτυπωθεί και στις σχε-
τικές μετρήσεις.
 Το οργανωτικό άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν 

φαίνεται να αποδίδει. Υπάρχουν, όντως, δυ-
νάμεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ που δεν θέ-
λουν το άνοιγμα;

Δεν θα συμφωνήσω. Το άνοιγμα του ΣΥΡΙ-
ΖΑ προχωράει και θα κορυφωθεί στην πο-
ρεία προς το Συνέδριο. Ας έχουμε κατά νου 
ότι η έννοια της πολιτικής συμμετοχής υπερ-
βαίνει την παραδοσιακή πρακτική της κομ-
ματικής ένταξης. Στον ΣΥΡΙΖΑ το καταλάβα-
με αυτό πολύ νωρίς και επενδύσαμε σε νέ-
ους τρόπους οργάνωσης και συμμετοχής, 
όπως η πλατφόρμα iSYRIZA. Εχουμε δρόμο 
μέχρι να βρούμε την απάντηση που απαι-
τεί η εποχή μας, αλλά είμαστε το μόνο πολι-
τικό κόμμα που αναμετράται με αυτό το ζή-
τημα. Και τα πάμε καλά. 
 Ο νέος ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ένα αριστερό ή ένα 

πολυτασικό κόμμα;
Στον 21ο αιώνα, η Αριστερά είναι εξ ορι-
σμού πολυτασική. Ηδη από το 1990 ο Συ-
νασπισμός της Αριστεράς θεμελίωσε μια νέα 
πολιτική κουλτούρα διαλόγου στο εσωτερι-
κό του, κόντρα στα αρχηγικά κόμματα του 
δικομματισμού και στα κλειστά κάστρα της 
παραδοσιακής Αριστεράς. Είμαστε αταλά-
ντευτα αριστεροί στα μεγάλα αιτήματα της 
εποχής μας: κοινωνική δικαιοσύνη, δημοκρα-
τικά δικαιώματα, οικολογική ανάπτυξη. Και 
την ίδια στιγμή, δημιουργικοί και πολυφωνι-
κοί για να πετύχουμε τους τολμηρούς μετα-
σχηματισμούς που έχει ανάγκη ο τόπος μας. 
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Στον ΦΟΙΒΟ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟ

Τ
ην ανάγκη η Ελλάδα «να σταματήσει να 
δρα ως μια χώρα που έχει χάσει τη δυ-
νατότητα της διαπραγμάτευσης και του 

ελιγμού» υπογραμμίζει ο Αλέξης Χαρίτσης στη 
Realnews, κατηγορώντας το κυβερνών κόμμα 
ότι «υποτίμησε το ζήτημα της Τουρκίας». Επί-
σης, δηλώνει «ανήσυχος», εκτιμώντας ότι «αλ-
λάζουν» η «ισοτιμία» και η «ευθυγράμμιση των 
συμφερόντων» στη συνεργασία με τις ΗΠΑ και 
τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αδιαφο-
ρήσει αν η αναβαθμισμένη σχέση Τουρκίας - 
ΗΠΑ (για Συρία, Ιράν και Λιβύη) «μεταφραστεί 
σε λευκή επιταγή στην Τουρκία στην ανατολι-
κή Μεσόγειο». Παράλληλα, κάνει λόγο για γε-
νικότερη «αμηχανία» και «αναποτελεσματικό-
τητα» της κυβέρνησης, που «σύντομα θα απο-
τυπωθεί και στις μετρήσεις», ενώ για το άνοιγ-
μα του ΣΥΡΙΖΑ λέει πως «πάμε καλά».

 Πιστεύετε ότι υπάρχουν κινήσεις που θα 
μπορούσε να έχει κάνει η κυβέρνηση στα ελ-
ληνοτουρκικά και δεν έχουν γίνει;

Η Ν.Δ. υποτίμησε το ζήτημα της Τουρκίας. 
Σας θυμίζω ότι προεκλογικά υποστήριξε ό-
τι ο ΣΥΡΙΖΑ «φουσκώνει» το θέμα, δίχως να 
συντρέχει πραγματικός λόγος. Στη συνέ-
χεια, ως κυβέρνηση, ακολούθησε μια πολι-
τική κατευνασμού, καθώς θεώρησε ότι έτσι 
θα λυνόταν το προσφυγικό. Στο έδαφος αυ-
τό, ο πρωθυπουργός δεν έθεσε θέμα Αιγαί-
ου στη συνάντησή του με τον Τούρκο Πρό-
εδρο και δεν αξιοποίησε πολιτικά τις ευρω-
παϊκές κυρώσεις που είχε εξασφαλίσει η κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η επιλογή απέτυ-
χε, όπως φάνηκε από την αύξηση της τουρκι-
κής επιθετικότητας. Το επόμενο κεφάλαιο το 
βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες, με την 
προσπάθεια της Ν.Δ. να είμαστε «πιστοί και 
προβλέψιμοι σύμμαχοι» για να μας στηρί-
ξουν η Ουάσιγκτον, το Βερολίνο και η Ρώ-
μη. Ετσι, φτάσαμε στο πρωτοφανές ο πρω-
θυπουργός της Ελλάδας να είναι ο μόνος Ευ-
ρωπαίος ηγέτης που ενστερνίστηκε τις αμε-
ρικανικές θέσεις για την εκτέλεση του Σου-
λεϊμανί. Δέχθηκε να στείλει συστοιχία Patriot 
στη Σαουδική Αραβία, στήριξε τις θέσεις των 
ΗΠΑ κατά της Κίνας για το 5G και επιτάχυ-
νε την κύρωση της συμφωνίας για τις αμε-
ρικανικές βάσεις.
Το αποτέλεσμα των παλινωδιών αυτών; Ο 
σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ 
μάς νουθετεί να μην προβαίνουμε σε κινή-
σεις που θα αποξενώσουν την Τουρκία από 
το ΝΑΤΟ, το Βερολίνο μάς αφήνει εκτός δια-
δικασίας και η Ρώμη απέχει από τον EastMed 
με αμφίσημες θέσεις για την τουρκική προ-
κλητικότητα. Και, βέβαια, για διενέργεια Συ-
νόδου των ευρωπαϊκών χωρών του Νότου, 
ούτε λόγος. Είναι επιτακτική ανάγκη να συμ-
φωνήσουμε σε μια εθνική στρατηγική που να 
επιστρέφει τη χώρα στην ενεργητική, πολυ-
διάστατη και φιλειρηνική εξωτερική πολιτική. 
 Θα ψηφίσετε την επέκταση της αμυντικής 

συνεργασίας με τις ΗΠΑ; Συμφέρουν την Ελ-
λάδα σχέσεις τριβής με τις ΗΠΑ;

Είναι αστείο να μιλάμε για σχέσεις τριβής 
με τις ΗΠΑ μετά την πολυεπίπεδη αναβάθ-
μιση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χω-
ρών που πέτυχε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 
τα τελευταία χρόνια. Σχέσεις συνεργασίας 

«Η Ν.Δ. υποτίμησε
το ζήτημα της Τουρκίας»
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στη βάση της ισοτιμίας και της ευθυγράμμισης των συμ-
φερόντων, κάτι το οποίο βλέπουμε με ανησυχία να αλ-
λάζει. Προσφάτως, οι ΗΠΑ αναβάθμισαν τη συνεργασία 
τους με την Τουρκία για να αντιμετωπίσουν προκλήσεις 
σε πολλά μέτωπα (Λιβύη, Συρία, Ιράκ - Ιράν). Αν αυτό 
μεταφραστεί σε λευκή επιταγή στην Τουρκία στην ανα-
τολική Μεσόγειο, δεν μπορούμε να αδιαφορήσουμε. Υ-
πάρχουν θετικά μηνύματα, αλλά χρειαζόμαστε ισχυρές 
διαβεβαιώσεις σε σχέση με την τουρκική επιθετικότητα 
για να δεσμευτούμε ως προς τις βάσεις.
 Ζητάτε χάραξη εθνικής στρατηγικής στα ελληνοτουρκι-

κά; Προς ποια κατεύθυνση;
Ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί με την πολιτική ανοιχτών διαύλων 
με την Τουρκία. Στηρίζει τη συνέχιση του διαλόγου για 
Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, τη δημιουργία προ-
ϋποθέσεων για επανεκκίνηση των διερευνητικών συνο-
μιλιών και, αν αυτές αποτύχουν, την προσφυγή στη Χά-
γη για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ. Υπογραμμίζουμε 
την ανάγκη η Ελλάδα να ζητήσει επέκταση των ευρωπα-
ϊκών κυρώσεων για άτομα και εταιρείες που δρουν πα-
ράνομα στην περιοχή της συμφωνίας Τουρκίας - Λιβύης, 
να ασκήσει πιέσεις για συμμετοχή στις διεργασίες για το 
λιβυκό ζήτημα, να συγκαλέσει Σύνοδο ευρωπαϊκών χω-
ρών του Νότου και να προβεί σε πολιτικές διαβουλεύσεις 
με τη Ρωσία. Τέλος, να σταματήσει να δρα ως μια χώρα 
που έχει χάσει τη δυνατότητα της διαπραγμάτευσης και 
του ελιγμού στη διπλωματία της. Η Ελλάδα δεν μπορεί 
να εμφανίζεται ως μια χώρα δεδομένη. 
 Ο ΣΥΡΙΖΑ θα αναλάβει πρωτοβουλίες για τα εργασιακά 

και για παρεμφερή ζητήματα, όπως η αύξηση του κατώ-
τατου μισθού;

Δεν περιμένουμε ούτε μέρα. Η Ν.Δ. επιτίθεται συστημα-
τικά στα εργασιακά δικαιώματα. Μηδένισε πρόστιμα για 
την παραβίαση του εργασιακού ωραρίου και τη μη δή-
λωση υπερωριών. Προχώρησε σε χαριστικές ρυθμίσεις 

Αλέξης Χαρίτσης Βουλευτής Μεσσηνίας, 
εκπρόσωπος Τύπου ΣΥΡΙΖΑ 


