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Συνέντευξη

Η κυβέρνηση να διαβάσει το πρόγραµµα 
του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς µικροκοµµατικά γυαλιά 

Η
������� του Eurogroup για την 
αντιµετώπιση των συνεπειών της 
πανδηµίας είναι πολύ κατώτερη 
των περιστάσεων και δυστυχώς 
τη χαιρέτισε και η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη, επισηµαίνει ο εκ-

πρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και βου-
λευτής Μεσσηνίας, Αλέξης Χαρίτσης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε το πρόγραµµα ενί-
σχυσης εργαζοµένων και επιχειρήσεων 
ύψους 26 δισ. ευρώ, όµως έως τώρα δεν 
έχουµε δει την κυβέρνηση να ασπάζεται 
τον πυρήνα της φιλοσοφίας του. Γιατί;
∆υστυχώς η κυβέρνηση δεν δείχνει να 
αντιλαµβάνεται το µέγεθος και το βάθος 
της κρίσης που µας απειλεί. ∆εν προχωρά 
σε ένα γενναίο πακέτο οριζόντιων µέτρων 
για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας, 
αντιµετωπίζοντας τον κρατικό παρεµβατι-
σµό ως µια επώδυνη και άρα παρενθετι-
κή επιλογή – τουλάχιστον όσον αφορά 
στην κοινωνική πλειοψηφία. Γιατί από 
την άλλη τη βλέπουµε να διαθέτει µε πε-
ρισσή ευκολία χρήµατα από τα δηµόσια 
ταµεία για την υπερκοστολόγηση των ιδι-
ωτικών ΜΕΘ. Η κυβέρνηση, ιδεολογικά 
αγκυλωµένη στον νεοφιλελευθερισµό, αρ-
νείται να παραδεχτεί αυτό που οι πάντες 
πλέον αναγνωρίζουν, στην Ελλάδα και 
παντού: ότι αν δεν προχωρήσουµε τώρα 
σε ένα φιλόδοξο πρόγραµµα δηµόσιας 
παρέµβασης για την ενίσχυση της κοινω-
νίας, αύριο θα µαζεύουµε συντρίµµια.
Κυβερνητικοί κύκλοι κάνουν λόγο για... 
άρωµα «Προγράµµατος Θεσσαλονίκης», 
υπαινισσόµενοι ότι το πρόγραµµά σας εί-
ναι ανεδαφικό...
Το µόνο ανεδαφικό είναι να πιστεύει κα-
νείς -όπως φαίνεται να κάνει η κυβέρνη-
ση- ότι αρκούν τα αποσπασµατικά µέτρα 
και το «βλέποντας και κάνοντας» για να 
αντιµετωπίσουµε τις συνέπειες της πρω-
τόγνωρης κρίσης που βιώνουµε. Κρίση 
πολύπλευρη, κρίση παγκόσµια, κρίση που 
οι συνέπειές της ήδη είναι ορατές στη 
χώρα µας. Αν δεν δράσουµε τώρα, στο-
χευµένα και µε σχέδιο, φοβάµαι ότι µας 
περιµένουν εξαιρετικά δύσκολες µέρες. 
Αυτό έχουν αντιληφθεί οι άλλες ευρωπαϊ-
κές κυβερνήσεις που υιοθετούν σηµαντι-
κά µέτρα στήριξης της οικονοµίας και της 
εργασίας. 
Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ δηµιουργεί 
ένα πλέγµα προστασίας των πα-
ραγωγικών δυνάµεων της ελ-
ληνικής κοινωνίας. ∆εν δια-
µορφώθηκε εν κενώ, αλ-
λά έπειτα από ουσια-
στική διαβούλευση 

µε φορείς της αγοράς και σωµατεία εργα-
ζοµένων. Είναι δε κοστολογηµένη και 
άµεσα υλοποιήσιµη, αξιοποιώντας 26 
δισ. από τα 50 δισ. ευρώ που είναι διαθέ-
σιµα για την ελληνική οικονοµία. Είκοσι 
δισ. από το δηµοσιονοµικό απόθεµα που 
δηµιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ µε το «µαξιλάρι» 
ασφαλείας και 30 δισ. από ευρωπαϊκούς 
πόρους και εγγυοδοτήσεις. Επιµένω στα 
νούµερα για να δείξω ότι το πρόγραµµά 
µας για να αποφύγουµε µια παρατεταµέ-
νη ύφεση και να «Μείνουµε Ορθιοι» εί-
ναι απόλυτα ρεαλιστικό. Αυτό που λείπει 
είναι η πολιτική βούληση από τη µεριά 
της κυβέρνησης για την υλοποίησή του. 
Ανησυχείτε για την πιθα-
νότητα εφαρµογής ενός 
νέου µνηµονίου εάν η 
κυβέρνηση δεν λάβει 
εγκαίρως τα απαραίτητα 
µέτρα διάσωσης της ελ-
ληνικής οικονοµίας;
Αυτήν τη στιγµή η χώρα µας έχει ένα µε-
γάλο πλεονέκτηµα – το «µαξιλάρι» ασφα-
λείας που δηµιούργησαν η συλλογική 
προσπάθεια του ελληνικού λαού και οι 
πολιτικές της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. 
∆εν χρειάζεται να δανειστούµε για να 
προχωρήσουµε σε ένα εµπροσθοβαρές 
πρόγραµµα στήριξης, όπως η Ισπανία 
και η Ιταλία. Η κυβέρνηση οφείλει να 
διαβάσει το πακέτο προτάσεων του ΣΥΡΙ-
ΖΑ δίχως τα ιδεοληπτικά και µικροπολι-
τικά γυαλιά της. Αν δεν κινηθεί γρήγορα 
και αποφασιστικά για την έµπρακτη στή-
ριξη της οικονοµίας, θα ανα-

γκαστούµε να πληρώσουµε στο πολλα-
πλάσιο ώστε να τη στήσουµε ξανά στα 
πόδια της. Με την παγκόσµια οικονοµία 
σε ύφεση θα αναγκαστούµε να δανει-
στούµε µε χειρότερους όρους. Ακριβώς 
αυτή είναι η συνταγή που θα µας οδηγή-
σει νοµοτελειακά σε µνηµόνιο. 
Αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ενωση υπάρ-
χουν ισχυρές δυνάµεις που επιµένουν 
στις αποτυχηµένες συνταγές του µνηµο-
νίου και της λιτότητας. Είδαµε µόλις προ-
χθές, ύστερα από πολυήµερες διαπραγ-
µατεύσεις, εκβιασµούς και παλινωδίες, το 
Eurogroup να καταλήγει σε µια απόφαση 
πολύ κατώτερη των περιστάσεων. ∆υστυ-
χώς, είδαµε την κυβέρνηση Μητσοτάκη 
να χαιρετίζει αυτήν την ανεπαρκή από-
φαση. Εµείς θα συνεχίσουµε, όπως κάνα-
µε και όλο το προηγούµενο διάστηµα, να 
πιέζουµε δυναµικά σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο για την υιοθέτηση πολιτικών αλληλεγ-
γύης και αµοιβαιοποίησης, οι οποίες εί-

ναι οι µόνες που µπο-
ρούν να διασφαλίσουν 
τη συνοχή του κοινού 
ευρωπαϊκού οικοδοµή-
µατος.
Το σχέδιο αντιµετώπι-
σης της πανδηµίας ικα-

νοποιεί την αξιωµατική αντιπολίτευση; 
Κάποια στιγµή οι πολίτες θα πρέπει να 
απεγκλωβιστούν από τα σπίτια τους. 
Υπάρχει σχέδιο γι’ αυτό;
Από την πρώτη στιγµή ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε 
τις επιλογές της επιστηµονικής κοινότη-
τας. Και θα µου επιτρέψετε να σας θυµί-
σω ότι πιέσαµε για αυστηρότερα µέτρα 
-όπως στο παράδειγµα του εκκλησια-
σµού- όταν η κυβέρνηση για λόγους δι-
κών της ισορροπιών εµφανίστηκε ανεπί-
τρεπτα δίβουλη και αναποφάσιστη.
Αυτό που πρέπει να κάνουµε σήµερα εί-
ναι να διαµορφώσουµε τους όρους για 

µια οµαλή άρση των περιορισµών. Με το 
να µένουν σπίτι, οι πολίτες δίνουν χρόνο 
στην πολιτεία για την ενίσχυση του ΕΣΥ. 
Και εκεί εξαρχής επισηµαίνουµε παρα-
λείψεις, αδυναµίες και καθυστερήσεις. 
Ελλείψεις σε σχεδόν όλα τα δηµόσια νο-
σοκοµεία, τόσο σε προσωπικό όσο και σε 
υλικά ατοµικής προστασίας. Μέτρα και 
παρεµβάσεις όµως χρειάζονται και για τη 
διασφάλιση των δικαιωµάτων των εργα-
ζοµένων και της δυνατότητας της υγιούς 
επιχειρηµατικότητας, για να πιάσει το 
νήµα των δραστηριοτήτων της από εκεί 
που το άφησε. 
Αυτές τις ώρες της κρίσης υπάρχουν δί-
αυλοι επικοινωνίας µεταξύ της κυβέρνη-
σης και της αξιωµατικής αντιπολίτευσης; 
Εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ το επιδιώκετε;
Η πρόσφατη κατάθεση της κοινωνικής 
και οικονοµικής πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ 
ήταν µια πράξη ευθύνης και συµβολής 
στον αναγκαίο δηµόσιο διάλογο γύρω 
από µια πραγµατικότητα πρωτόγνωρη 
και εξαιρετικά κρίσιµη. ∆εν είµαστε εδώ 
για να ακολουθήσουµε τον λαϊκισµό της 
Νέας ∆ηµοκρατίας που την περίοδο 
2015-2019 αντιµετώπιζε κάθε διεθνή 
κρίση µέσα από τον µυωπικό φακό του 
«φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ». Είµαστε εδώ για να 
δείξουµε ότι υπάρχει και άλλος δρόµος: ο 
δρόµος της ενεργητικής οικονοµικής πα-
ρέµβασης, της πίεσης σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο, της κοινωνικής αλληλεγγύης και 
της ενίσχυσης του δηµόσιου συστήµατος 
υγείας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι κάνει παρεµβατική και 
υπεύθυνη αντιπολίτευση και ότι το τα-
µείο της κρίσης θα γίνει στην ώρα του. 
Συµφωνούν και οι ψηφοφόροι σας σε αυ-
τήν τη στρατηγική;
∆εν αντιµετωπίζουµε τον αγώνα της χώ-
ρας µας για ζωή και υγεία ως ευκαιρία. Η 
κριτική µας προς την κυβέρνηση δεν 
εντάσσεται σε ένα παιχνίδι µικροκοµµα-
τικού οφέλους, αλλά στο πλαίσιο µιας 
υπεύθυνης αντιπολίτευσης, χρήσιµης 
προς την κοινωνία. Αυτό δεν είναι για 
εµάς στρατηγική, αλλά αυτονόητη επιλο-
γή. Μια επιλογή που, ακριβώς επειδή εί-
ναι απαραίτητη, πιστεύουµε ότι επικρο-
τείται όχι µόνο από τους ψηφοφόρους 
µας, αλλά από το σύνολο της ελληνικής 
κοινωνίας.
Λέτε ότι δεν είναι ώρα για κοµµατικά 
οφέλη και πολιτικές σκοπιµότητες. 
Οµως ως κόµµα προετοιµάζεστε και για 
την πιθανότητα ενός εκλογικού αιφνιδια-
σµού µε «όχηµα» το επιχείρηµα της ανα-
συγκρότησης της χώρας;
Είναι αδιανόητο εν µέσω µιας τόσο πρω-
τόγνωρης κρίσης η κυβέρνηση να πορευ-
τεί µε γνώµονα µικροπολιτικές επιδιώ-
ξεις. Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα µι-
λάµε για εκλογικό αιφνιδιασµό, αλλά για 
µια κοινωνικά ανεύθυνη και θεσµικά 
ανεπίτρεπτη επιλογή. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτήν 
τη στιγµή έχει καταθέσει µια ολοκληρω-
µένη πρόταση κοινωνικής ανασυγκρό-
τησης. Το πρώτο που µας ενδιαφέρει 
είναι η ανάσχεση της επερχόµενης κρί-
σης και η ενίσχυση της κοινωνίας και 
της οικονοµίας.● 

ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

∆εν αρκούν τα αποσπασµατικά µέτρα και το «βλέποντας 
και κάνοντας» για να αντιµετωπίσουµε τις συνέπειες 
της πρωτόγνωρης κρίσης που βιώνουµε, τονίζει ο εκπρό-
σωπος Τύπου του κόµµατος και βουλευτής Μεσσηνίας.
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Αλ. Χαρίτσης: Είδαµε 
µόλις προχθές, ύστερα 

από πολυήµερες διαπραγ-
µατεύσεις, εκβιασµούς και 
παλινωδίες, το Eurogroup 

να καταλήγει σε µια απόφα-
ση πολύ κατώτερη των 

περιστάσεων. ∆υστυχώς, 
είδαµε την κυβέρνηση 

Μητσοτάκη να χαιρετίζει 
αυτήν την ανεπαρκή 

απόφαση.

Αν δεν προχωρήσουµε τώρα 
σε ένα φιλόδοξο πρόγραµµα 

δηµόσιας παρέµβασης για την 
ενίσχυση της κοινωνίας, αύριο 

θα µαζεύουµε συντρίµµια.


