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ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΙΤΖΗΣ πρώην μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ 
«Ο ΣΥΡΙΖΑ υιοθέτησε 
την ψευδαίσθηση 
των προηγούμενων 
κυβερνήσεων»
<  Τον περασμένο Ιούλιο εκβιάστηκε ο πρωθυ-
πουργός;

Τον περασμένο Ιούλιο εκβιάστηκε μία ολόκληρη 
κοινωνία. Ότι, αν επιμείνει σε αυτή τη διάθεσή της να 
αλλάξει αυτήν την πολιτική, θα υποστεί συνέπειες. 
Το ερώτημα που αφορά την κυβέρνηση είναι, κατά 
πόσο θα έμενε δίπλα σε έναν λαό που εκβιάζεται ή 
θα προσπαθούσε να βρει αυτό που ξέρουμε ότι δεν 
υπάρχει, ένα «μεσαίο» έδαφος ανάμεσα στον εκβιαστή 
και την κοινωνία. 

<  Η κυβέρνηση προτίμησε το δεύτερο, εκ των 
πραγμάτων, συνεπώς απομακρύνθηκε από την 
κοινωνία; 

Αυτό είναι σαφές και δεν είναι εκτίμηση, είναι 
πραγματολογικό γεγονός. Ο ΣΥΡΙΖΑ φάνηκε να υιοθετεί 
την ψευδαίσθηση των προηγούμενων κυβερνήσεων 
ότι υπάρχει η δυνατότητα φιλολαϊκής διαχείρισης ενός 
προγράμματος που έχει σαν στόχο την εγκαθίδρυση 
μιας σκληρής και βάρβαρης κοινωνικής κατάστασης, 
όπου οι άνθρωποι δεν θα έχουν δικαιώματα. Γνωρίζαμε 
ότι αποτελούσε μία ψευδαίσθηση από τα προηγούμενα 
χρόνια. 

Θεσμοί δείχνουν να νιώθουν πως 
διαθέτουν μία ελευθερία κινήσε-
ων, χωρίς να σέβονται την παλιά 
θέσμιση και τους παλιούς κανό-
νες λειτουργίας της πολιτικής και 
της κοινωνίας. Εμφανίζονται με 
μία αυτοπεποίθηση, την οποία θα 
ήθελα να δω και από την πλευρά 
της Αριστεράς και των λαϊκών τά-
ξεων. Η διαρροή των WikiLeaks 
επιβεβαιώνει τη διάθεση των Θε-
σμών αυτών να αλλάξουν άρδην 
την κατάσταση. Και μπροστά σε 
αυτό δεν υπάρχουν περιορισμοί 
από την πλευρά τους. 

<  Γνωρίζετε τον πρωθυπουργό, 
Αλέξη Τσίπρα, όσο λίγοι. Τον 
έχουν αλλάξει οι καταστάσεις;

Γενικά, οι άνθρωποι εξελίσσο-
νται συν τω χρόνω, ανάλογα με 
αυτά που ζουν. Με αυτήν την έν-
νοια, ο καθένας μας αλλάζει. Όλοι 
μας έχουμε αλλάξει, το ίδιο και ο 
πρωθυπουργός.

<  Ο κ. Τσίπρας έχει αλλάξει 
προς το χειρότερο ή προς το 
καλύτερο; 

Δεν ξέρω ως άνθρωπος τι κά-
νει, πάντως σε σχέση με τις πο-
λιτικές επιλογές του έχει αλλάξει 
προς το χειρότερο.

<  Πόση αλήθεια μπορεί να 
εμπεριέχει ότι το γενικό πρό-
σταγμα το έχει μόνο μία «κλει-
στή παρέα» στο Μαξίμου;

Η Αριστερά θα έπρεπε να έχει 
μία άλλη μεθοδολογία και μία 
άλλη φιλοσοφία διακυβέρνησης, 
πιο συμμετοχική, πιο ανοιχτή στην 
κοινωνία. Αυτό που παρατηρού-
με, όμως, είναι ότι η διακυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ έχει ελάχιστα καινοτο-
μήσει σε αυτόν τον τομέα, καθώς 
ακολουθεί κλασσικές και παραδο-
σιακές νόρμες άσκησης της εξου-
σίας. Και αυτό είναι ένα από τα 
βασικά προβλήματα, πέρα από 
τη συμφωνία, για μία κυβέρνηση 
που έχει αναφορά στην Αριστερά. 

<  Πολλοί κατηγορούν τον 
πρωθυπουργό ότι το «Όχι» 
του δημοψηφίσματος το έκανε 
«Ναι». Βεβαίως, άλλοι υποστη-
ρίζουν πως το ακέραιο ερώτημα 
αφορούσε το αν αποδεχόμαστε 
την πρόταση Γιουνκέρ, η οποία 
και τελικώς αποσύρθηκε, αφού 
στη θέση της ήρθε μία καλύτερη 
(θεωρητικά) συμφωνία, ύστερα 
από διαπραγμάτευση. Άρα δεν 
παραβιάστηκε η λαϊκή ετυμη-
γορία. Ποια είναι η θέση σας; 

Ο κόσμος ψήφισε «Όχι» ανε-
ξάρτητα από τη συγκεκριμένη 
διατύπωση του ερωτήματος. Η 
κοινωνία γνώριζε πολύ καλά ότι 
αναλάμβανε ένα ρίσκο, όταν επί 
της ουσίας απειλούνταν με χρεο-
κοπία. Παρόλα αυτά, απέναντι σε 

αυτόν τον εκβιασμό και την τρο-
μοκρατία, επέλεξε να πει ότι δεν 
αποδέχεται οικειοθελώς την κα-
ταστροφή του. Και αυτό είναι το 
μεγάλο μήνυμα από το δημοψή-
φισμα. Μπορούμε να δημιουργού-
με σοφιστικά επιχειρήματα, ή να 
μένουμε στο «γράμμα» της ακρι-
βούς διατύπωσης του ερωτήμα-
τος, αλλά ήταν σαφές σε όλους, 
πως αυτό που ζητήθηκε από τον 
ελληνικό λαό, από την άλλη πλευ-
ρά, ήταν να συμφωνήσει στη μι-
ζέρια και σε ένα μέλλον χωρίς 
αξιοπρέπεια. Ο ελληνικός λαός 
είπε «Όχι», ζητώντας αλλαγή και 
αναχαίτιση αυτής της πολιτικής. 

Τώρα για το αν επετεύχθη κα-
λύτερη συμφωνία ή όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ 
αποδέχθηκε τη βασική στρατηγι-
κή των μνημονίων -γιατί περί αυ-
τού πρόκειται- και ισχυρίζεται ότι, 

μέσα σε αυτό, πέτυχε λίγο καλύ-
τερα αποτελέσματα. Αυτό το επι-
χείρημα χρησιμοποιεί και ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ σήμερα, παρότι αποτελούσε το 
αντικείμενο κριτικής μας στο ΠΑ-
ΣΟΚ και την πανευρωπαϊκή σοσι-
αλδημοκρατία συνολικότερα, όλα 
τα προηγούμενα χρόνια. 

 
<  Είχε ο ΣΥΡΙΖΑ άλλες επι-
λογές;

Όταν εκφράζεις τη βούληση 
ενός λαού και δεν έχεις προετοι-
μαστεί κατάλληλα για να αντιμε-
τωπίσεις την εχθρότητα και την 
επιθετικότητα της άλλης πλευ-
ράς, τότε η συνεπής στάση δεν 
είναι να υιοθετήσεις τις ψευδαι-
σθήσεις και τη ρητορική των προ-
ηγούμενων κυβερνήσεων, αλλά να 
παραμείνεις πιστός στον ελληνι-
κό λαό. Πράγμα που σήμαινε ότι 
η κυβέρνηση θα έπρεπε να απο-
δεχθεί, πως αυτό που συμβαίνει 
είναι ένα πραξικόπημα. Η μόνη 
σοβαρή επιλογή, κατά τη γνώμη 
μου, ήταν η παραίτηση και η συ-
ντεταγμένη προσπάθεια ενός μα-
ζικού πανελλαδικού φορέα, μαζί 
με την πλειοψηφία των πολιτών 
που ασφυκτιούν, προκειμένου να 
διερευνηθούν οι τρόποι που απαι-
τούνται σήμερα για να ξανακερδί-
σουμε την ελευθερία μας. 

Είναι ευθύνη 
της Αριστεράς 
να συμβάλει 
στην αναζήτηση 
εκείνων των μέσων 
που θα μπορούσαν 
να αυξήσουν 
την αυτονομία
της κοινωνίας, απέναντι 
σε αντιδημοκρατικούς 
θεσμούς

Η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
ακολουθεί κλασσικές 
και παραδοσιακές νόρμες 
άσκησης της εξουσίας 
και αυτό είναι 
ένα από τα βασικά 
προβλήματα 
για μία κυβέρνηση 
που έχει αναφορά 
στην Αριστερά «Δεν ξέρω ως άνθρωπος τι 

κάνει, πάντως σε σχέση με 
τις πολιτικές επιλογές του, ο 

Τσίπρας έχει αλλάξει προς το 
χειρότερο» λέει στην «F&M 
Voice» o Ανδρέας Καρίτζης


