
Vo
ic

e  Τον πετύχαμε κοντά στον 
χώρο εργασίας του, σε μία 
πάροδο της Πατριάρχου Ιω-
ακείμ, στο κέντρο της Αθή-

νας. Ο Ανδρέας Καρίτζης δηλώνει 
ότι ο πρωθυπουργός θα έπρεπε 
να παραιτηθεί, μετά την πραξικο-
πηματική παραγνώριση του δημο-
ψηφίσματος από τους δανειστές 
και να μην αποδεχθεί το μνημό-
νιο. Παράλληλα, τονίζει ότι ο κ. 
Τσίπρας άλλαξε πολιτικά προς 
το χειρότερο, ενώ η κυβέρνησή 
του αποκόπηκε από την κοινω-
νία και έχασε την αναφορά της 
στην Αριστερά. 

<  Τα μνημόνια είναι πραξικό-
πημα;

Στόχος της αρχιτεκτονικής της 
Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, είναι η δημιουργία θε-
σμών που ελέγχουν τις βασικές 
λειτουργίες των κοινωνιών. Οι θε-
σμοί αυτοί είναι απρόσβλητοι και 
δεν μπορούν να επηρεαστούν από 
τη λαϊκή βούληση. Αυτό βρίσκεται, 
τώρα, σε εξέλιξη και το μνημόνιο 
είναι ένα μέσο περάσματος από 
μία αστική δημοκρατική συγκρό-
τηση σε αυτήν την νέα κατάστα-
ση. Αξιοποιήθηκε, δηλαδή, η κρίση 
χρέους για να μπουν οι κοινωνίες 
σε τέτοια προγράμματα. Τα μνημό-
νια είναι μέρος ενός σχεδίου, που 
στόχο έχει να περάσουμε σε ένα 
μοντέλο κοινωνίας, στην οποία οι 
άνθρωποι που δεν έχουν οικονο-
μική ισχύ να μην έχουν λόγο για 
τα πράγματα για τις βασικές κρί-
σιμες αποφάσεις της. 

<  Άρα, η κοινωνία, τώρα, έχει 
αποσβολωθεί από την ένταση 
των μέτρων… 

Η κοινωνία βρίσκεται σε μία 
αμήχανη κατάσταση, διότι εξά-
ντλησε όλα τα εργαλεία που της 
έδινε η προηγούμενη θεσμική μορ-
φή (εκλογές, κίνημα, πλατείες, δη-
μοψήφισμα). Αυτό που απαιτείται 
είναι να βρεθούν άλλοι τρόποι πο-
λιτικής και κοινωνικής δράσης για 

να μπορέσουμε να βγούμε από αυ-
τήν την κατάσταση. Γιατί δεν πρό-
κειται για μία προσωρινή αλλαγή, 
όπως μας έλεγαν στην αρχή για 
τα μνημόνια. Αυτή είναι μία μεί-
ζονα αλλαγή, ιστορικού χαρακτή-
ρα, μία κεντρική στρατηγική, πολύ 
επικίνδυνη, όχι μόνο για τα λαϊ-
κά στρώματα αλλά και για κάθε 
άνθρωπο που πιστεύει στη Δημο-
κρατία. Ακόμη και τους φιλελεύ-
θερους ή τους συντηρητικούς αν 
ρωτήσεις είναι θορυβημένοι με 
αυτό που συμβαίνει. 

Η κοινωνία δεν έχει ακόμη τα 
μέσα για να αντιμετωπίσει αυ-
τήν την κατάσταση. Και εκεί εί-
ναι και η ευθύνη της Αριστεράς, 
να συμβάλει σε αυτήν την αναζή-
τηση, εκείνων των μέσων που θα 
μπορούσαν να αυξήσουν την αυ-
τονομία της κοινωνίας, απέναντι 
σε αντιδημοκρατικούς θεσμούς 
που ελέγχουν απολύτως τις βα-
σικές λειτουργίες της. 

<  Στο κείμενο παραίτησης από 
την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, τον Αύγουστο του 2015, 
γράφατε ότι «δεν ζούμε σε και-
ρούς αποστράτευσης». Εσείς, 
σήμερα, από ποιο κοινωνικό 
ή συλλογικό μπλοκ δίνετε τη 
μάχη σας; 

Το βασικό «καθήκον» είναι η 
αναζήτηση τρόπων για να απο-
κτήσει η κοινωνία αυτονομία. Άρα 
χρειάζεται να εμβαθύνουμε, να 
σκεφτούμε σοβαρά και να δου-
λέψουμε πάνω σε αυτήν την κα-
τεύθυνση. Σε αυτήν προσπαθώ 
και εγώ να συμβάλω. Το ίδιο προ-
σπαθούν να κάνουν και άλλοι άν-
θρωποι που έχουν φύγει από τον 
ΣΥΡΙΖΑ και παραμένουν στην ευ-
ρύτερη Αριστερά. Σιγά-σιγά δια-
μορφώνεται μία κοινή συνείδηση 
ότι οι παραδοσιακοί τρόποι άσκη-
σης πολιτικής δεν είναι αρκετοί. 
Άρα χρειάζεται να ανακαλύψουμε 
νέα εργαλεία για το πώς μπορού-
με να απεμπλακούμε, με πρωτο-
βουλίες πολιτών και κοινοτήτων 

μέσα στην κοινωνία. Προσπαθώ 
και εγώ, όχι αυτή τη στιγμή ενταγ-
μένος κάπου, μαζί με άλλους πολ-
λούς, να σκεφτούμε μεθόδους 
παρέμβασης που αυξάνουν την 
ικανότητα της κοινωνίας να ελέγ-
χει τα στοιχεία που αφορούν την 
καθημερινότητά της.

<  Υπάρχει πιθανότητα να επι-
στρέψετε στον ΣΥΡΙΖΑ;

Δεν αποτελεί ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις 
επιλογές που έκανε το καλοκαίρι 
(του 2015), προνομιακό πεδίο για 
την αναζήτηση αυτών των νέων 
μεθόδων άσκησης της πολιτικής. 
Αυτό που καταλαβαίνουμε σήμερα, 
μετά από αρκετούς μήνες, είναι 
ότι δεν υπάρχει «μεσαίο» έδαφος 
ανάμεσα στην προσπάθεια αντί-
στασης στην επιβολή μιας απο-
λυταρχικής φυσιογνωμίας στις 
κοινωνίες μας και την νεοφιλε-
λεύθερη στρατηγική. Όποιος πάει 
να βρει αυτό το «μεσαίο» έδαφος 
γίνεται οργανικό εξάρτημα των 
νεοφιλελεύθερων στρατηγικών. 

<  Ο ι  α π ο κ α λ ύ ψ ε ι ς  τ ο υ 
WikiLeaks, αναφορικά με τον 
σχεδιασμό Τόμσεν για τη δημι-
ουργία συνθηκών πιστωτικής 
ασφυξίας κατά της Ελλάδας, 
σας ξάφνιασαν; 

Αυτό που καταλαβαίνω από 
μία σειρά παραδείγματα, όπως 
αυτό που αναφέρετε, είναι ότι οι 
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ΜΌΛΙΣ ΛΙΓΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΆ
την επιστροφή του από 
τη Θεσσαλονίκη, όπου 
μίλησε στην παρουσίαση 
του βιβλίου «Το ΟΧΙ που 
έγινε ΝΑΙ» (του Χρήστου 
Λάσκου και του 
Δημοσθένη Παπαδάτου-
Αναγνωστόπουλου, 
εκδόσεις ΚΨΜ), ο 
πρώτος εκπρόσωπος 
Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, 
επί προεδρίας Αλέξη 
Τσίπρα, δεν διστάζει να 
ταράξει τα νερά.  
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Στόχος της Ευρωζώνης 
και της Ε.Ε είναι 
η δημιουργία 
θεσμών μέσα
στην κοινωνία ώστε
οι άνθρωποι 
που δεν έχουν
οικονομική ισχύ 
να μην έχουν λόγο 
για τα πράγματα 
και για τις βασικές 
κρίσιμες αποφάσεις. 
Τα μνημόνια είναι 
μέρος αυτού 
του σχεδίου

«Ο Τσίπρας έπρεπε 
να παραιτηθεί 
και όχι να εφαρμόσει 
μνημόνιο»


