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ΣΥΝΕΝΤΕΥΙΗ

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ επικρίνει με
σφοδρότητα την κυβέρνηση για ελληνοτουρκικά

και Μεταναστευτικό, ενώ για τα εσωκομματικά
τονίζει ότι «η συζήτηση σε ένα κόμμα της

Αριστεράς είναι πάντα ζωηρή και ζωντανή»

«Αρρύθμιστο
εκκρεμέ$

η κυβέρνηση»
ΣΤΟΝ ΑΡΗ ΡΑΒΑΝΟ

«Οι προγραμματικές συγκλίσεις δεν είναι αφηρημένες
Χτίζονται πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα» λέει ο

Αλέξης Χαρίτσης σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με το ΚΙΝΑΛ
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Αρνητικό είναι το πρόσημο της κυβέρνησης
κατά τον Αλέξη Χαρίτοη, που επιμένει άτι η
δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ χτίζεται καθημερινά
στη βάση της άμεσης επικοινωνίας με τοος
πολίτες. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ,
αναφερόμενος στα εσωκομματικά, τονίζει
ότι η συζήτηση σε ένα κόμμα της Αριστεράς 

είναι πάντα ζωηρή και ζωντανή και
το αντίθετο θα ήταν ανησυχητικό. Για το
ΚΙΝΑΛ σημειώνει ότι βρίσκεται σε μεγάλη
απόκλιση από τις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής 

σοσιαλδημοκρατίας και διευκρινίζει
ότι οι προγραμματικές συγκλίσεις δεν είναι
αφηρημένες.

Συμπληρώθηκαν 7 μήνες
διακυβέρνησης της χώρας από
τη ΝΔ. Πώς αξιολογείτε την
κυβέρνηση;

«Σε μια σειρά από κρίσιμα ζητηματα, η κυβέρνηση 

με τις πολιτικές της θυμίζει αρρύθμιστο 

εκκρεμές. Μέσα σε ένα εατάμηνο έχει
αλλάξει θέση για τη Συμφωνία των Πρε-
σπών, παρακολουθεί αμήχανη την τουρκική
προκλητικότητα και δέχεται παθητικά την
περιθωριοποίηση της χώρος μας από τις
διεθνείς εξελίξεις. Εχει οδηγήσει σε αδιέξοδο 

το Προσφυγικό, με απστέλεομα την
πρωτοφανή ένταση στις τοπικές κοινωνίες,
την εξαθλίωση προσφύγων και μεταναστών
και τον διασυρμό της χώρος διεθνώς. Από
την άλλη, η κυβέρνηση λειτουργεί συντονισμένα 

όταν πρόκειται για τη θέσπιση της
ασυλίας των τροπεζιτών, την εξυπηρέτηση
των ισχυρών της φίλων με σωρεία φωτο-
γροφικών διατάξεων και τη στελέχωση του
δήθεν επιτελικού κράτους με "γαλάζια"
παιδιά. Συντονισμένα διαλύει το δημόσιο
σύστημα υγείας, απαξιώνει τη δημόσια εκπαίδευση, 

προδιαγράφει την κατάργηση
της προστασίας της πρώτης κατοικίας και
περικόπτει στο μισό τον προϋπολογισμό για
τα σχολικά γεύματα. Συντονισμένα ψεύδεται 

για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών 
ενώ τις αυξάνει και παροπέμπει στις

ελληνικές καλένδες τις υποσχέσεις της για
αύξηση του κατώτατου μισθού».

Η κυβέρνηση παρ' όλα αυτά
αντέχει και εσείς ως κόμμα δεν
αναπτύσσετε δυναμική. Πού
οφείλεται αυτό;

«Δεν συμφωνώ. Κατ' αρχάς το θέμα δεν είναι 

πόσο αντέχει μια κυβέρνηση επτά μόλις
μήνες μετά τις εκλογές, αλλά αν έχει αλλάξει 

η ζωή των πολιτών προς το καλύτερο.

Και εδώ το πρόστιμο για την κυβέρνηση
είναι αρνητικό. Οι πολίτες ανησυχούν με
την επιστροφή σε πρακτικές του παλιού
πολιτικού συστήματος, τη συντηρητική
παλινόρθωση και την πρωτοφανή διαχειριστική 

ανεπάρκεια σε κρίσιμα ζητηματα.
Οσο για τη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ, χτίζεται
καθημερινά στη βάση της άμεσης επικοι-
νωνίας με τους πολίτες, της υπεράσπισης
των δικαιωμάτων τους και της πρόταξης
ενός προοδευτικού μοντέλου διακυβέρνησης».

Σε ποιο σημείο φθάνει η
συναίνεση που μπορεί να δώσει ο
ΣΥΡΙΖΑ, ή πάτε για ολοκληρωτική
μετωπική σύγκρουση;

«Δεν πολιτευόμαστε ανεύθυνα και με λαϊκισμό 

όπως η ΝΔ. Συμβάλαμε στην εξεύρεση 

λύσης για την ψήφο των αποδήμων,
υπερψηφίσαμε τις αμυντικές δαπάνες του
προύπολογισμού και στηρίξαμε τη νέα Πρόεδρο 

της Δημοκρατίας. Ομως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
μπορεί να συναινέσει στην απουστ'α της
χώρος από την κρίσιμη διάσκεψη για τη Λιβύη, 

στην άρση της προστασίας της πρώτης
κατοικίας, στην αδιέξοδη και απάνθρωπη
τακτική της κυβέρνησης στο Προσφυγικό.
Ο ΣΥΡΙΖΑ τάσσεται αταλάντευτα με τις ανάγκες 

της κοινωνίας και αυτό είναι το όριο
της συναίνεσης μας».

Φοβάστε θερμό επεισόδιο με
την Τουρκία; Η αντίδραση της
Ελλάδας ποια πρέπει να είναι;
Σύγκρουση ή υποχώρηση; Υπάρχει
τρίτη εναλλακτική, όπως π. χ. η
προσφυγή στη Χάγη; Μπορεί
το θέμα να αποτελέσει αφορμή
ευρύτερων εξελίξεων στην
Ελλάδα;

«Οι προκλήσεις στην εξωτερική πολιτική
δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από μια
άβουλη και αστ,ντόνιστη πολιτική ηγεσία
που επιδίδεται σε πρωτοφανείς ερασττε-
χνισμούς. Δεν γίνεται ο ΥΠΕΘΑ να ανακοινώνει 

πάγωμα των MOE και μετά από
δύο ώρες να τον διαψεύδει το Μαξίμου.
Δεν γίνεται ο ΥΠΕΞ να αδειάζει δημοστ'-
ως τον ΥΠΕΘΑ σε τέτοια περίοδο όξυνσης. 

Και στ'γουρο δεν γίνεται να υπάρχουν
αντιφατικές δηλώσεις μεταξύ υπουργών
για κρίσιμα θέματα, όπως η επέκταση των
ευρωπαϊκών κυρώσεων, η στήριξη στην
εκτέλεση Σουλεϊμανί και η αντιμετώπιστι
τουρκικών προκλήσεων <ττη θάλασοκι. Δεν
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είναι σοβαρο πράγματα αστά. Η χώρο πρέπει 

να επιστρέψει σε μια ενεργητική και
πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που θα
υπεροσπίζεται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα 

και θα επιδιώκει τη σταθερότητα και
την ειρήνη στην περιοχή μας, όπως αυτή
που εφάρμοσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ».

Η κατάσταση με το
Μεταναστευτικό-Προσφυγικό
επιδεινώνεται καθημερινά.
Βλέπουμε τι γίνεται στα νησιά. Τι
πρέπει να γίνει; Θα είναι αρωγός
ο ΣΥΡΙΖΑ στις προσπάθειες
της κυβέρνησης και σε ποια
κατεύθυνση;

«Η κατάσταση επιδεινώθηκε από την ολιγωρία 

και την ανικανότητα μιας αμήχανης
κυβέρνησης που ταλαντεύεται ανάμεσα
στη διαχειριστική φαιδρότητα - όπως με
το περίφημο πλωτό φράγμα - και τη μισαν-
θρωπία, όπως με τα κλειστά κέντρο που
αντίκεινται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η
κυβέρνηση "λούζεται" τώρο το μπάχαλο
που προετοίμασε ως αντιπολίτευση. Η λύση
είναι μία και την έχουμε επισημάνει από την
πρώτη στιγμή: αποσυμφόρηση των νησιών,
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα
κέντρο, επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου 

και άσκηση πίεσης προς την Ευρώπη
προκειμένου να αναλάβει τις ευθύνες της».

Κυβερνώσα Αριστερά;
Μετακίνηση σε μια
σοσιαλδημοκρατική οδό για τον
ΣΥΡΙΖΑ; Ριζοσπαστική Αριστερά;

«Η ριζοσπαστική Αριστερά είναι απστε-
λεσματική όταν μπορεί να συνδέεται με
πολιτικές που αλλάζουν προς το καλύτερο 

τη ζωή των πολλών. Αρο επιδιώκει εξ
ορισμού να είναι μια κυβερνώσα Αριστερά. 

Από εκεί και πέρο, ο ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσα
στο 2015 και στο 2019 αναμετρήθηκε με
την ιστορική πρόκληση να βγάλει τη χώρα
από την κρίση και τα κατάφερε. Είναι το
κόμμα που μέσα στο ασφυκτικό πλαίσιο
των μνημονίων υλοποίησε πρωτοποριακές
και ριζοσπαστικές πολιτικές προς όφελος
της κοινωνικής πλειοψηφίας, όπως την
αναστιγκράτηση του κοινωνικού κράτους
και της δημόσιας παιδείας. Το κόμμα που
προώθησε την ατζέντα των δικαιωμάτων,
που χειρίστηκε το προσφυγικό ζήτημα με
όρους ανθρωπισμού και απστελεσματικό-
τητας, που επέλυσε, με τη Συμφωνία των
Πρεσπο')ν, μια διαμάχη 30 ετών με τους

καλύτερους δυνατούς όροος για τη χώρο.
Και, βεβαίως, είναι το κόμμα που, μετά
την έξοδο από τα μνημόνια, αποκατέστησε 

τις εργαστακές σχέσεις, κατάργησε τον
ντροπιαστικό υποκατώτατο μισθό και προχώρησε 

στην αύξηση του κατώτατου. Το
παροπάνω πλέγμα πολιτικής έχει συγκεκριμένη 

προέλευση και ταστότητα. Με αυτη την
προίκα θα πορευτούμε, εμπλουτίζοντας τον
προγρομματικό και πολιτικό μας λόγο με
τα στοιχεία που απαιτούνται για την αντιμετώπιση 

των νέων προκλήσεων».

Γιατί αυτή η συνεχής γκρίνια και
εσωστρέφεια για την επιχείρηση
διεύρυνσης του ΣΥΡΙΖΑ;

«Νομίζω έχουμε μπερδέψει τα πράγματα.
Η συζήτηση σε ένα κόμμα της Αριστεράς
είναι πάντα ζωηρή και ζωντανή. Είναι προ
ϋπόθεση για ένα κόμμα δυναμικό και ανοιχτό, 

ικανό να συνθέτει και να προχωρεί.
Εχουμε πολλά να συζητήσουμε - από την
αποτίμηση της κυβερνητικής μας εμπειρίας
έως την αναβάθμιση της οργανωτικής μας
δομής - και είναι εύλογο να υπάρχουν διαφορετικές 

προσεγγίσεις. Το αντίθετο θα
ήταν ανησυχητικό».

Κοινό πλαίσιο δράσης μπορεί
να υπάρξει με το ΚΙΝΑΛ και υπό
ποιες προϋποθέσεις; Πρέπει να
αφήσετε πίσω και να ξεχαστούν
τα όσα έχουν λεχθεί εκατέρωθεν;
Υπάρχει περίπτωση αντιγραφής
του μοντέλου Ισπανίας και
Πορτογαλίας;

«Το ΚΙΝΑΛ βρίσκεται σε μεγάλη απόκλιση
από τις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής σοοτ-
αλδημοκρατίας. Εδώ και χρονιά έχει επιλέξει 

να ορθώσει τείχος προς τα αριστερά του.
Σήμερο παροτηρούμε μια δειλή απόπειρο
μετατόπισης, σε επίπεδο ρητορείας τουλάχιστον, 

για να αποφύγει την πλήρη ταύτιση
με τη Δεξιά. Αστό από μόνο του όμως δεν
σημαίνει πολλά. Οι προγρομματικές συγκλίσεις 

δεν είναι αφηρημένες. Χτίζονται πάνω
σε συγκεκριμένα ζητηματα, όπως ακριβώς
δείχνουν και θετικές περιπτώσεις της Πορτογαλίας 

και της Ισπανίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι
ξεκάθαρος σχεπκά με την ανάγκη διαμόρφωσης 

πειστικής προοδευτικής πρότασης
διακυβέρνησης, η απλή αναλογική άλλοχττε
διαμορφώνει συνθήκες αναδιάταξης του
πολπικού σκηνικού. Ολοι θα κληθούν να
πάρουν θέση στα ξεκάθαρο διλήμματα που
θα προκύψουν».
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