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«Οι συνέπειες της πανδημίας θα είναι 
καταστροφικές για την κοινωνία, αν η κυβέρνηση 
δεν προχωρήσει τώρα στην ενίσχυση του ΕΣΥ»

Αλέξης Χαρίτσης Βουλευτής 
και εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ

f.klavdianos@realnews.gr

Στον ΦΟΙΒΟ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟ

Ο
ρθά και επιβεβλημένα», μολονότι 
«επώδυνα», χαρακτηρίζει ο Αλέξης 
Χαρίτσης τα μέτρα περιορισμού 

των μετακινήσεων που προτείνει η επιστημο-
νική κοινότητα, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι 
«από μόνα τους δεν αρκούν» και βάζοντας στην 
κυβέρνηση «βαθμό κάτω από τη βάση» στο 
θέμα της ενίσχυσης του ΕΣΥ. Σε ό,τι αφορά τις 
οικονομικές επιπτώσεις της επιδημίας, ο εκπρό-
σωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο στη 
Realnews για «μέτρα “ασπιρίνες”», τα οποία 
«χρησιμοποιούνται ως “Δούρειος Iππος” για 
τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων», ενώ 
προειδοποιεί ότι “αν η ελληνική οικονομία δεν 
στηριχθεί με γενναία χρηματοδότηση σε επί-
πεδο άνω του 10% του ΑΕΠ, κινδυνεύουμε να 
ζήσουμε μία κρίση χειρότερη από αυτή της τε-
λευταίας δεκαετίας».

 Οι πολίτες έχουν δείξει επαρκώς αίσθηση 
ευθύνης αυτή την περίοδο;

Η ανταπόκριση των πολιτών υπογραμμίζει 
το υψηλό αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης 
του λαού μας, διαψεύδοντας ταυτόχρονα τα 
απλοϊκά στερεότυπα για τους «ανεύθυνους» 
Ελληνες, που ακούμε από τα χρόνια της κρί-
σης. Είναι η στιγμή να φερθεί εξίσου υπεύ-
θυνα και η συντεταγμένη πολιτεία. Να προ-
χωρήσει, χωρίς άλλες καθυστερήσεις, στη 
θωράκιση του δημόσιου Συστήματος Υγεί-
ας και σε γενναία οριζόντια μέτρα στήριξης 
της οικονομίας. 
 Η κυβέρνηση έχει πάρει τα σωστά περιο-

ριστικά μέτρα έως τώρα;
Τα μέτρα που προτείνει η επιστημονική κοι-
νότητα και υιοθετεί η κυβέρνηση, ακόμα και 
όταν είναι επώδυνα κοινωνικά, όπως ο περι-
ορισμός στο σπίτι, είναι ορθά και επιβεβλη-
μένα. Αν και δεν πρέπει 
να ξεχνάμε την απαρά-
δεκτη ολιγωρία σε σχέση 
με τις θρησκευτικές τελε-
τές. Τα περιοριστικά μέ-
τρα, ωστόσο, από μόνα 
τους δεν αρκούν για την 
αντιμετώπιση της κρίσης. 
Το επισημαίνει, άλλωστε, 
διαρκώς και ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγεί-
ας. Οπως δεν αρκούν τα 
χειροκροτήματα σε για-
τρούς και νοσηλευτές και 
οι εκκλήσεις για εθελοντι-
σμό. Η κυβέρνηση οφείλει να συνειδητοποι-
ήσει ότι σε αυτή ειδικά τη συγκυρία δεν είναι 
όλα επικοινωνία και να επενδύσει βάσει ενός 
ολοκληρωμένου σχεδίου στα κύρια μέτωπα 
που βρίσκονται μπροστά μας. 
 Η ενίσχυση της δημόσιας υγείας είναι ικα-

νοποιητική; Το κάλεσμα για εθελοντική συμ-
μετοχή σάς βρίσκει σύμφωνους;

Φοβάμαι ότι στο τέλος η κυβέρνηση θα μας 
πει ότι η καταπολέμηση του κορωνοϊού επα-
φίεται στη θετική ενέργεια του εθελοντισμού. 
Δεν θα σταματήσουμε να επαναλαμβάνου-
με το αυτονόητο. Οι συνέπειες της πανδη-
μίας θα είναι καταστροφικές για την κοινω-
νία, αν η κυβέρνηση δεν προχωρήσει τώ-
ρα στην ενίσχυση του ΕΣΥ. Και μέχρι στιγ-
μής παίρνει βαθμό κάτω από τη βάση. Εχει 
καθυστερήσει στην τοποθέτηση των 2.000 
νοσηλευτών, ακύρωσε και δεν επαναπροκη-
ρύσσει τις δρομολογημένες από την κυβέρ-
νηση του ΣΥΡΙΖΑ 4.000 θέσεις γιατρών και 
νοσηλευτών. Οι ΜΕΘ παραμένουν ανεπαρ-
κείς, η επίταξη ιδιωτικών νοσηλευτηρίων δεν 
προχωρά, ενώ γιατροί και νοσηλευτές δίνουν 
τη μάχη με την πανδημία χωρίς τον απαραί-

με τώρα, θα οδηγηθούμε σε έκρηξη ανερ-
γίας και σε διάλυση της κοινωνικής συνο-
χής. Η εμπειρία μας από τη δεκαετή κρίση 
δεν μας επιτρέπει να επαναλάβουμε τα λά-
θη του παρελθόντος. 
 Γιατί ρίχνετε τόσο βάρος στο θέμα των ερ-

γασιακών, αφού απαγορεύτηκαν οι απολύ-
σεις; Δεν θεωρείτε ότι είναι πιο σημαντική 
η προστασία του συνόλου της οικονομίας;

Η εργασία δεν προστατεύεται με την ακύρω-
ση των απολύσεων για έναν μόνο μήνα, αλ-
λά με ένα συνολικό γενναίο πακέτο μέτρων 
στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων. Επι-
μείναμε εξαρχής σε αυτό. Δυστυχώς, οι πρό-
σφατες εξαγγελίες της κυβέρνησης επιβεβαί-
ωσαν τους χειρότερους φόβους μας για διά-
λυση των εργασιακών σχέσεων. 
Αντί για πλήρη κάλυψη των μισθών, χορη-
γούν έκτακτο επίδομα χαμηλότερο του κατώ-
τατου μισθού. Και ενώ ισχυρίζονται ότι δεν 
μπορούν να σχεδιάσουν μεσοπρόθεσμα μέ-
τρα προστασίας και στήριξης για τους εργα-
ζομένους, μπορούν με ευκολία να θεσμοθε-
τήσουν σύστημα εκ περιτροπής εργασίας σε 
βάθος έξι μηνών. Ενα μέτρο που ελαστικο-
ποιεί πλήρως την εργασία, μειώνει στο μισό 
το εισόδημα των μισθωτών και τελικά διευ-
κολύνει μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις. Πρό-
κειται για μέτρα που καμία άλλη ευρωπαϊκή 
κυβέρνηση δεν παίρνει αυτό το διάστημα.
Αν και ομολόγησε ότι η κρίση βαθαίνει, η κυ-
βέρνηση κάνει ότι δεν καταλαβαίνει πως η 
στήριξη των χαμηλών και μεσαίων στρωμά-
των είναι αλληλένδετη με τη θωράκιση της οι-
κονομίας. Αντίθετα, με τον τρόπο που αντιμε-
τωπίζει την κρίση, είναι βέβαιο ότι θα οδηγή-
σει την οικονομία σε πρωτοφανή ύφεση. Αν 
δεν προχωρήσει τώρα σε μια γενναία ένεση 
ρευστότητας της οικονομίας, πολύ φοβόμα-
στε ότι η διάλυση των εργασιακών δικαιωμά-
των όπως και η κρίση ήρθαν για να μείνουν. 
 Γιατί ζητάτε περισσότερα οικονομικά μέ-

τρα; Δεν είναι σωστότερο 
να περιμένουμε να δούμε 
την έκταση του προβλή-
ματος πριν δράσει η κυ-
βέρνηση; 
Αυτή τη στιγμή σε κάθε ση-
μείο του πλανήτη οι κυβερ-
νήσεις επεξεργάζονται μέ-
τρα στήριξης της οικονομί-
ας, καθώς έχουμε να κάνου-
με με μια πρωτοφανή κρί-
ση, που διαταράσσει κοινω-
νικές, πολιτικές και οικονομι-
κές ισορροπίες. Η χώρα μας 
δεν έχει την πολυτέλεια να 

ξαναβυθιστεί στην κρίση και στην ανασφά-
λεια - και αυτό δεν γίνεται να αποφευχθεί με 
τα μέτρα «ασπιρίνες» της κυβέρνησης, πό-
σο μάλλον όταν αυτά χρησιμοποιούνται ως 
«Δούρειος Ιππος» για τη διάλυση των εργασι-
ακών σχέσεων. Αν η ελληνική οικονομία δεν 
στηριχθεί με γενναία χρηματοδότηση σε επί-
πεδο άνω του 10% του ΑΕΠ, κινδυνεύουμε 
να ζήσουμε μια κρίση χειρότερη από αυτή 
της τελευταίας δεκαετίας. Μετά και τις τελευ-
ταίες εξελίξεις στην Ευρώπη, δεν υπάρχουν 
δικαιολογίες. Το Σύμφωνο Σταθερότητας δεν 
ισχύει, δεν υπάρχουν οι στόχοι των πρωτο-
γενών πλεονασμάτων, δεν μετρούν οι δαπά-
νες για τον κορωνοϊό στους στόχους. Επιπλέ-
ον, η χώρα διαθέτει ρευστότητα, χάρη στα 
35 δισ. ευρώ που εξασφάλισε η κυβέρνηση 
του ΣΥΡΙΖΑ με το μαξιλάρι ασφαλείας, που 
αποδεικνύεται σωτήριο για την ελληνική οι-
κονομία. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Η 
διαβρωτική επίδραση του προβλήματος εί-
ναι ήδη ορατή. Αν είμαστε όντως σε πόλε-
μο με τον κορωνοϊό, πρέπει να κηρύξουμε 
πόλεμο και στην οικονομική κρίση και στην 
κοινωνική ανασφάλεια που μας απειλούν.

«Τα περιοριστικά 
μέτρα από μόνα τους  

δεν αρκούν»

τητο εξοπλισμό ατομικής προστασίας. 
 Πώς κρίνετε τον έως τώρα εφοδιασμό της αγοράς;
Η συλλογική ψυχραιμία των καταναλωτών, με τις όποιες εξαιρέσεις, έχει διασφαλίσει μια 
ικανοποιητική κατάσταση στον εφοδιασμό. Δεν μπορώ, όμως, να μην επισημάνω την απα-
ράδεκτη τοποθέτηση του υπουργού Ανάπτυξης, ο οποίος, αντί να κυνηγάει τα φαινόμε-
να αισχροκέρδειας, μας παρέδωσε ένα απλοϊκό μάθημα για τον νόμο της προσφοράς και 
της ζήτησης. Η αγορά πρέπει να υπακούσει στις έκτακτες συνθήκες στις οποίες βρισκόμα-
στε. Και αυτό είναι ευθύνη της κυβέρνησης να το επιβάλει. Το δικαίωμα των πολιτών σε εί-
δη πρώτης ανάγκης είναι αδιαπραγμάτευτο.
 Οκτακόσια ευρώ για ενάμιση μήνα, την περίοδο που οι άνθρωποι είναι κλεισμένοι στο 

σπίτι, δεν είναι αρκετά;
Προφανώς 533 ευρώ για έναν μήνα δεν είναι αρκετά. Το ότι κάποιος μένει σπίτι του δεν 
σημαίνει πως δεν έχει έξοδα και υποχρεώσεις. Εκτός αν όλο αυτό είναι μια «πρόβα τζενε-
ράλε» για το πέρασμα από την εργασία με δικαιώματα και κανόνες στην επισφαλή απα-
σχόληση και στο επίδομα ανεργίας. 
Το κράτος πρέπει να καλύψει πλήρως τους μισθούς των εργαζομένων, να αναλάβει τις ασφα-
λιστικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και να πληρώσει στην ώρα του το δώρο του Πά-
σχα. Ηδη, πριν τελειώσει ο Μάρτιος, έγιναν πάνω από 110.000 απολύσεις. Αν δεν δράσου-


