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επιπλέον όσων υλοποιούνται: κατάργηση 
της εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήμα-
τα έως 20.000 ευρώ, μείωση της προκατα-
βολής φόρου στο 50% και του εισαγωγικού 
συντελεστή φορολόγησης από το 22% στο 
20%, νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ έως 50% για 
τις χαμηλές και μεσαίες ιδιοκτησίες και του 
ΦΠΑ από 13% στο 11%. Σταδιακή αποκλι-
μάκωση του φόρου των επιχειρήσεων από 
το 29% στο 25%, που ξεκίνησε από φέτος. 
Για να προχωρήσουμε σε νέες αυξήσεις στις 
συντάξεις και στους μισθούς και να ενισχύ-
σουμε ακόμη περισσότερο το πλαίσιο προ-
στασίας της εργασίας. Για να συνεχιστούν οι 
μεγάλες επενδύσεις, άνω των 2,6 δισ. ευρώ, 
στην περιφέρεια, μέσω του προγράμματος 
«ΦιλόΔημος» και η στήριξη των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων με 15 δισ. ευρώ την επό-
μενη τετραετία. Για να αφήσουμε, με άλλα 
λόγια, οριστικά πίσω μας τη λιτότητα και να 
δημιουργήσουμε από κοινού ένα καλύτερο 
μέλλον για όλους και όλες.
 Συμφωνείτε με όσους λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετα-

τρέπεται σταδιακά από ριζοσπαστικό αριστε-
ρό κόμμα σε μετριοπαθές σοσιαλδημοκρατικό;

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και θα συνεχίσει να είναι έ-
να κόμμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς που 
μάχεται για τα συμφέροντα των ασθενέστε-
ρων και των μικρομεσαίων και για έναν κα-
λύτερο και δικαιότερο κόσμο που δεν αφή-
νει κανέναν στο περιθώριο. Χάρη σε αυτή 
την επιμονή μπόρεσε να γίνει κυβέρνηση και 
να εδραιωθεί ως μεγάλη προοδευτική δύνα-
μη στη χώρα. Δεν υπάρχει, λοιπόν, μετάλλα-
ξη. Αντίθετα, βλέπουμε τώρα στην Ευρώπη 
σημαντικά τμήματα της σοσιαλδημοκρατί-
ας (π.χ. σε Ισπανία, Πορτογαλία, Βρετανία) 
να απομακρύνονται από τον νεοφιλελευθε-

ρισμό και να υιοθετούν αριστερές πολιτικές 
που πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε ξανά στο προ-
σκήνιο. Και το κάνουν γιατί αντιλαμβάνονται 
ότι είναι αίτημα των καιρών. Θλιβερή εξαί-
ρεση αποτελεί η ηγεσία του ΚΙΝΑΛ, που ε-
πιμένει στον στενό εναγκαλισμό με τη Δεξιά 
του κ. Μητσοτάκη και στον μονομέτωπο α-
γώνα κατά του ΣΥΡΙΖΑ, σε πλήρη αντιδια-
στολή με τα αισθήματα και τις προσδοκίες 
του προοδευτικού κόσμου.
 Είσαστε στο κυνήγι του σταυρού στη Μεσ-

σηνία. Υπάρχει ακόμη γόνιμο έδαφος για πο-
λιτικαντισμό; 

Ο κόσμος πλέον είναι επιφυλακτικός απένα-
ντι στους πολιτικούς παλαιάς κοπής που εμ-
φανίζονται λίγες ημέρες πριν από τις εκλο-
γές για να του τάξουν λαγούς με πετραχή-
λια. Απορρίπτει τα μεγάλα λόγια και θέλει 
να ακούσει συγκεκριμένα πράγματα για τη 
χώρα και τη ζωή του, να μάθει για τα προ-
γράμματα των κομμάτων και με ποιον τρό-
πο θα υλοποιηθούν. Είμαι ιδιαίτερα χαρού-
μενος γιατί η προσπάθεια που κάναμε τα τε-
λευταία χρόνια να στηρίξουμε τη Μεσσηνία 
τυγχάνει ευρύτατης αποδοχής και, ακόμα πε-
ρισσότερο, για την ποιότητα της συζήτησης 
και το ενδιαφέρον των πολιτών της περιοχής 
για το πώς θα πάει ο τόπος μας μπροστά, με 
δουλειά και σχέδιο. 
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Στον Φοίβο Κλαυδίανο

Π
ολλοί μπορεί να είναι δυσαρεστη-
μένοι με τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν κατα-
φέραμε να βελτιώσουμε όσο θα θέ-

λαμε την κατάστασή τους», αναφέρει ο Αλέξης 
Χαρίτσης στη Realnews, εκτιμώντας, ωστόσο, 
ότι αναγνωρίζουν πως ήταν «η μόνη κυβέρνη-
ση που σεβάστηκε τις θυσίες τους», ότι «βγή-
καμε από τα μνημόνια με την κοινωνία όρθια» 
και πως «τώρα έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέ-
διο για να αφήσουμε οριστικά πίσω μας τη λι-
τότητα και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο 
μέλλον για όλους». Παράλληλα, ο υποψήφιος 
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Μεσσηνία κάνει λό-
γο για «ένα μιντιακό τείχος που διαστρεβλώνει 
προκλητικά το κυβερνητικό έργο» και κατηγο-
ρεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «υπόσχεται τα 
πάντα στους πάντες, με υποσχέσεις που η μία 
αναιρεί την άλλη».

 Πού αποσκοπεί η επικοινωνιακή στροφή 
του ΣΥΡΙΖΑ σε νέα στελέχη που αναδείχθηκαν 
στην περίοδο της διακυβέρνησής του; Μήπως 
άργησε ο ΣΥΡΙΖΑ να προβάλει το έργο του;

Είναι απολύτως λογικό τα στελέχη που είχαν 
κρίσιμες κυβερνητικές θέσεις το προηγούμε-
νο διάστημα να μπαίνουν τώρα στην πρώτη 
γραμμή της εκλογικής μάχης, μαζί, βέβαια, 
με όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που δίνουν τον 
αγώνα τους σε κάθε γωνιά της χώρας. Στό-
χος μας είναι να αναδειχθεί το πολύ σημα-
ντικό έργο που έχει γίνει τα τέσσερα προη-
γούμενα χρόνια σε όλους τους τομείς, από 
την ανάπτυξη και την εργασία μέχρι το κοι-
νωνικό κράτος και τα δικαιώματα. Σίγουρα 
θα μπορούσαμε να δώσουμε μεγαλύτερη 
έμφαση στην επικοινωνία του έργου μας, 
καθώς διαπιστώνουμε ότι πολλά από όσα 
έχουν γίνει από την κυβέρνησή μας δεν εί-
ναι επαρκώς γνωστά. Η προτεραιότητά μας 
ήταν να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημό-
νια με την κοινωνία όρθια. Πρόκειται για έ-
να κατόρθωμα που απαιτούσε όλες μας τις 
δυνάμεις. Επίσης, υπάρχει και ένα μιντιακό 
τείχος απέναντι μας που όχι μόνο δεν προ-
βάλει το κυβερνητικό έργο, έστω και για τη 
στοιχειώδη ενημέρωση των πολιτών, αλλά 
το διαστρεβλώνει προκλητικά και επιτίθεται 
στην κυβέρνηση με τρόπο που υπερβαίνει 
κάθε δημοσιογραφική δεοντολογία. 
 Μπορεί να ανατραπεί το αποτέλεσμα των 

ευρωεκλογών;
Οι εθνικές εκλογές είναι μια τελείως διαφορε-
τική μάχη από τις ευρωεκλογές. Εδώ οι πολί-
τες δεν καλούνται να στείλουν μηνύματα, αλ-
λά να αποφασίσουν ποιος και με ποιο πρό-
γραμμα θα κυβερνήσει τη χώρα τα επόμενα 
τέσσερα χρόνια. Το διακύβευμα της κάλπης 
είναι πολύ διαφορετικό, γι’ αυτό οι πολίτες 
θα ψηφίσουν και με διαφορετικά κριτήρια. 
Πολλοί από αυτούς μπορεί να είναι δυσαρε-
στημένοι με τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί, παρά τη με-
γάλη προσπάθεια, δεν καταφέραμε να βελ-
τιώσουμε όσο θα θέλαμε και όσο γρήγορα 
θα θέλαμε την κατάστασή τους. Αναγνωρί-
ζουν, ωστόσο, ότι είμαστε η μόνη κυβέρνη-
ση που σεβάστηκε τις θυσίες τους και προ-
σπάθησε να κάνει πράξη όσα υποσχέθηκε. 
Βγήκαμε όλοι μαζί από τα μνημόνια με την 
κοινωνία όρθια και τώρα καταθέτουμε έ-
να ολοκληρωμένο σχέδιο για την επόμενη  
ημέρα, που στον πυρήνα του έχει τις ανά-
γκες της κοινωνικής πλειοψηφίας. Γι’ αυτό 
και πιστεύω ότι θα μας εμπιστευτεί ξανά α-

«Είμαστε η μόνη 
κυβέρνηση που σεβάστηκε 
τις θυσίες των πολιτών»
«Βγήκαμε όλοι 
μαζί από τα 
μνημόνια με 
την κοινωνία 
όρθια και τώρα 
καταθέτουμε ένα 
ολοκληρωμένο 
σχέδιο για 
την επόμενη 
ημέρα, που στον 
πυρήνα του 
έχει τις ανάγκες 
της κοινωνικής 
πλειοψηφίας»

Αλέξης Χαρίτσης υποψήφιος βουλευτής ΣυΡίΖα 
στον νομό Μεσσηνίας

πέναντι σε εκείνους που, όσο και αν ενδύονται τον μαν-
δύα του νέου, είναι οι ίδιοι που χρεοκόπησαν τη χώρα.
 Ο κόσμος δεν φαίνεται να πείθεται από την κινδυνολο-

γία του ΣΥΡΙΖΑ για το πρόγραμμα Μητσοτάκη...
Ο κ. Μητσοτάκης υπόσχεται τα πάντα στους πάντες, υ-
ποσχέσεις αντιφατικές που η μία αναιρεί την άλλη. Χω-
ρίς ποτέ, φυσικά, να κοστολογεί αυτές τις υποσχέσεις 
και να εξηγεί από πού θα τις χρηματοδοτήσει. Και επει-
δή το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, τώρα τα μαζεύει κακήν 
κακώς, μεταθέτοντας τα όποια θετικά μέτρα για μετά το 
2021 και αν. Ενώ, όμως, παίρνει πίσω τη μία μετά την 
άλλη τις θετικές εξαγγελίες (π.χ. τη μείωση των φόρων), 
επιμένει στα μέτρα λιτότητας, όπως η μία πρόσληψη για 
κάθε πέντε αποχωρήσεις στο Δημόσιο, που θα οδηγή-
σει σε κλείσιμο νοσοκομείων και σχολείων. Και φυσικά 
τηρεί σιγήν ιχθύος για το ασφαλιστικό, παρά τα όσα έ-
χουν δει το φως της δημοσιότητας για την ιδιωτικοποίη-
ση της επικουρικής ασφάλισης που σχεδιάζει το κόμμα 
του σε συνεργασία με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, 
που, αν γίνει πράξη, θα κοστίσει στο Δημόσιο περισσό-
τερα από 50 δισ. ευρώ και θα θέσει σε άμεσο κίνδυνο 
τις συντάξεις των πολιτών. Ολα αυτά θα σταθμίσουν οι 
πολίτες στον δρόμο προς τις κάλπες και δεν θα επιτρέ-
ψουν να μπει η χώρα ξανά σε περιπέτειες.
 Γιατί να δώσει η κοινωνία μια δεύτερη τετραετία στον 

ΣΥΡΙΖΑ;
Για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας, που περιλαμ-
βάνει τη δημιουργία 500.000 νέων θέσεων εργασίας, 
τις στοχευμένες φοροελαφρύνσεις στη μεσαία τάξη, 


