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ληνικής οικονομίας και της χώρας έχει ήδη α-
ναβαθμιστεί με τη συστηματική προσπάθεια 
πολλών χρόνων και με τις θυσίες των πολιτών . 
 Πώς κρίνετε έως τώρα τη στάση του Κινήμα-

τος Αλλαγής και του ΜέΡΑ25; 
Το ΚΙΝΑΛ έχει εμφανέστατο πρόβλημα πο-
λιτικής γραμμής. Εβαλε, όπως και η Ν.Δ., «ό-
λα τα λεφτά» στη στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, δεν του βγήκε και τώρα, που η Δεξιά δεν 
το έχει ανάγκη, αναζητεί νέο στίγμα. Οσο, ό-
μως, διατηρεί τη γραμμή των ίσων αποστά-
σεων το αδιέξοδο θα εντείνεται. Η διαιρετική 
τομή «Αριστερά - Δεξιά» είναι παρούσα και 
δεν μπορεί το ΚΙΝΑΛ να κρύβεται πίσω από 
συνθήματα του τύπου «να επιστρέψει η λογι-
κή». Οσο για το ΜέΡΑ25, διακρίνω μια ενδια-
φέρουσα οπτική που αφορά την πράσινη α-
τζέντα και την κλιματική αλλαγή, με την οποία 
μπορούμε να βρούμε σημεία αντιπολιτευτικής 
σύγκλισης. Οπως και στα υπόλοιπα ζητήματα  
του κράτους δικαίου, του κοινωνικού κράτους 
και των δημοκρατικών θεσμών. Στο ταυτοτι-
κό, όμως, για το ΜέΡΑ25 ζήτημα της «χρε-
οδουλοπαροικίας», φαίνεται η απουσία σο-
βαρής εναλλακτικής πρότασης στα ζητήματα  
της οικονομίας και της Ευρώπης. 
 Ισχύει ότι ένα μέρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει το 

λεγόμενο άνοιγμα του κόμματος; Ισχύει αυτό; 
Ποιες αλλαγές πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ οργα-
νωτικά και πολιτικά;

Δεν έχω δει πουθενά και από κανέναν αντίρ-
ρηση για το πολιτικό άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ. Η 
συζήτηση γίνεται για τους όρους και τις προ-
ϋποθέσεις, για τις «δικλείδες ασφαλείας» στη 
φυσιογνωμία και την ταυτότητα ενός πολιτι-
κού φορέα της Αριστεράς, που όμως ταυτό-
χρονα λειτουργεί ως χώρος συνύπαρξης και 
κοινής δράσης ευρύτερων προοδευτικών συλ-
λογικοτήτων και πολιτών. Δεν μπορούμε να 
παλινδρομήσουμε σε παρωχημένα οργανω-

τικά μοντέλα της Μεταπολίτευσης. Νέα σχή-
ματα ευέλικτης αλλά ενεργού συμμετοχής, δι-
κτύωσης και επικοινωνίας νέων ειδικά ανθρώ-
πων αναζητούμε. 
 Εκλογή προέδρου από το Συνέδριο ή από 

τη βάση;
Θεωρώ ότι δεν είναι αυτό το κρίσιμο ζήτημα 
για την αναγκαία ανασυγκρότηση και μαζικο-
ποίηση του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία. 
Και, μάλιστα, όταν ο πρόεδρος δεν αμφισβη-
τείται από κανέναν. Το ζητούμενο είναι ένα α-
νοικτό, συμμετοχικό και δημοκρατικό Συνέ-
δριο, που θα συζητήσει με ωριμότητα τα αίτια 
της ήττας και, κυρίως, θα δώσει το ιδεολογικό, 
προγραμματικό και πολιτικό «στίγμα» για την 
κυβερνώσα Αριστερά και τη σχέση της με την 
κοινωνία στη νέα φάση. Ρόλο και λόγο στους 
αριστερούς-προοδευτικούς πολίτες, συλλογι-
κή πολιτική λειτουργία, κανόνες, αρχές, υπε-
ράσπιση των αξιών και της αξίας της σύγχρο-
νης Αριστεράς. Αυτό χρειαζόμαστε.

Γ
ια «επιστροφή στην κανονικότητα του 
σκληρού πελατειακού συστήματος, για το 
οποίο η οικογένεια Μητσοτάκη διαθέτει τε-

χνογνωσία», καθώς και για «συντηρητική παλι-
νόρθωση» κάνει λόγο ο Ανδρέας Ξανθός, ξεκα-
θαρίζοντας ότι αν οι ενεργοί πολίτες επιλέξουν 
να κινητοποιηθούν, «θα το κάνουν χωρίς υποκί-
νηση και ο μόνος υπεύθυνος θα είναι η νεοφι-
λελεύθερη κυβέρνηση της Ν.Δ.». Σε ό,τι αφορά 
τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων, ανα-
φέρει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τη διαπραγμάτευση, 
επικρίνοντας όμως την κυβέρνηση ότι «ποντά-
ρει στην προώθηση μεταρρυθμίσεων ως δείγ-
μα αξιοπιστίας», ενώ αυτή «έχει ήδη αναβαθμι-
στεί». Τέλος, για το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει 
ότι δεν έχει δει πουθενά και από κανέναν αντίρ-
ρηση, εκτιμώντας ότι «χρειάζονται νέα σχήματα 
ευέλικτης, αλλά ενεργού συμμετοχής».

 Πώς βλέπετε τα πρώτα δείγματα γραφής της 
νέας κυβέρνησης; 

Οι πρώτες κινήσεις έχουν «άρωμα» ασφυκτι-
κού ελέγχου, από ημετέρους και ανθρώπους 
του στενού περιβάλλοντος του πρωθυπουρ-
γού, του κράτους, της Δικαιοσύνης και όλων 
των κρίσιμων κρίκων της εξουσίας (δημόσια 
ενημέρωση, εθνική ασφάλεια, ανεξάρτητες 
Αρχές, ελεγκτικοί μηχανισμοί κ.λπ.). Το «επιτε-
λικό κράτος» είναι το πρόσχημα της επιστρο-
φής στην «κανονικότητα» της ευνοιοκρατίας, 
της ρουσφετοκρατίας και του σκληρού πελα-
τειακού συστήματος, για το οποίο η οικογένεια 
Μητσοτάκη διαθέτει τεχνογνωσία και μακρο-
χρόνια εμπειρία. Οσον αφορά το περιεχόμε-
νο της πολιτικής, η προτεραιότητα που δόθηκε 
σε ζητήματα ιδεολογικής σημασίας για τη Δε-
ξιά (πανεπιστημιακό άσυλο, υποχώρηση ερ-
γασιακών δικαιωμάτων, νόμος και τάξη, φυ-
λακές υψίστης ασφαλείας, σχέσεις Κράτους - 
Εκκλησίας, απλή αναλογική - κυβερνησιμότη-
τα κ.λπ.), αποδεικνύει ότι είναι σε εξέλιξη μια 
συντηρητική παλινόρθωση σε όλα τα επίπεδα 
(ιδεολογικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισμικό). 
Θα υλοποιηθεί σταδιακά ή γρήγορα (ανάλο-
γα με τις κοινωνικές και πολιτικές αντιστάσεις) 
μια ακραία νεοφιλελεύθερη γραμμή συμπίε-
σης του κόστους εργασίας και του κοινωνικού 
κράτους στο όνομα της αγοράς και του ελεύ-
θερου ανταγωνισμού. 
 Πολλοί ισχυρίζονται ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει 

σκληρή αντιπολίτευση και επιλέξει να βγάλει 
τον κόσμο στους δρόμους, αυτό δεν θα στοι-
χίσει μόνο στη χώρα αλλά και στο κόμμα σας, 
γιατί θα χάσει τον χώρο του Κέντρου…

Ο κόσμος δεν βγαίνει μαζικά στον δρόμο με 
εντολή κανενός. Χωρίς να υπάρχει σοβαρό δι-
ακύβευμα. Χωρίς μείζονα κοινωνικό ή πολιτι-
κό λόγο. Ας μην ανησυχούν λοιπόν οι θεματο-
φύλακες της κοινωνικής γαλήνης. Αν οι ενερ-
γοί πολίτες επιλέξουν να κινητοποιηθούν επει-
δή είναι σε διακινδύνευση το εισόδημά τους 
ή οι κοινωνικές κατακτήσεις, θα το κάνουν χω-
ρίς υποκίνηση και ο μόνος υπεύθυνος θα εί-
ναι η νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση της Ν.Δ. Το 
31,5% πάντως ήταν εντολή να λειτουργήσου-
με ως «ανάχωμα» σε τέτοιες μεθοδεύσεις. Το 
παιχνίδι δεν παίζεται στο πολιτικό Κέντρο, αλλά 
στο κοινωνικό πρόσημο της πολιτικής και στην 
αξιόπιστη εκπροσώπηση ευρύτερων στρωμά-
των και κοινωνικών κατηγοριών. 
 Πώς σχολιάζετε την κριτική των νέων υπουρ-

γών για την κατάσταση που παρέλαβαν από την 
προηγούμενη κυβέρνηση;

Ο,τι και να λένε για λόγους επικοινωνιακούς κά-
ποιοι υπουργοί, κανείς στα σοβαρά δεν τόλμη-
σε να ισχυριστεί ότι «παραλάβαμε καμένη γη». 
Για πρώτη φορά μετά την έναρξη της κρίσης η 
οικονομία είναι σε ανάκαμψη, υπάρχουν δημο-
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Στον ΦΟΙΒΟ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟ

Ανδρέας Ξανθός Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

σιονομικό νοικοκύρεμα και μαξιλάρι ασφαλείας 37 δισ. για τις 
δανειακές ανάγκες της χώρας. Επίσης, τα νοσοκομεία δεν είναι 
ελλειμματικά, το κοινωνικό κράτος δεν κατέρρευσε, το ασφαλι-
στικό σύστημα δεν χρεοκόπησε, τα εργασιακά δικαιώματα σι-
γά-σιγά αποκαθίστανται και η κοινωνία είναι «πληγωμένη» από 
τη λιτότητα, αλλά όρθια. Αυτές είναι οι βασικές προϋποθέσεις 
για να εδραιωθεί μια πορεία βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης. 
Και τις εγγυήθηκε η «χειρότερη κυβέρνηση όλων των εποχών»! 
 Ξεκίνησαν οι επαφές του νέου πρωθυπουργού στο εξωτερι-

κό. Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τη διαπραγμάτευση για τη μείωση των 
πλεονασμάτων;

Προφανώς ναι. Αυτό έχει διατυπωθεί με τον πιο κατηγορηματι-
κό τρόπο από τον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς δεν επενδύουμε στη δια-
πραγματευτική ήττα της κυβέρνησης, σε αντίθεση με την πρα-
κτική της Ν.Δ. στο παρελθόν. Μόνο που για την αναγκαία μεί-
ωση των πρωτογενών πλεονασμάτων και την υποχώρηση της 
λιτότητας εμείς είχαμε παρουσιάσει συγκεκριμένη πρόταση 
(αξιοποίηση 5,5 δισ. από το «μαξιλάρι», μείωση του 3,5% στο 
2,5% χωρίς να επηρεαστεί η αποπληρωμή του χρέους), ενώ η 
κυβέρνηση απλώς «ποντάρει», χωρίς σχέδιο, στην προώθηση 
μεταρρυθμίσεων ως δείγμα αξιοπιστίας. Η αξιοπιστία της ελ-


