
Μ
ε σαφώς «κοστολογημένες και απολύτως
τεκμηριωμένες προτάσεις για το σύνολο
των σημαντικών θεμάτων που απασχολούν
την ελληνική κοινωνία» ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

εκλογές, μας επισημαίνει ο βουλευτής Φθιώτιδας Γιάν-
νης Σαρακιώτης. Εξηγεί, δε, ότι «ζητά την εντολή των
πολιτών, ώστε να στηριχθεί η κοινωνία απέναντι στην
ασυδοσία των καρτέλ, να ενισχυθούν τα χαμηλά εισοδή-
ματα, η υγιής επιχειρηματικότητα και συνολικά ο κό-
σμος της εργασίας». 

Σε αυτό το «κοινωνικό συμβόλαιο», «οποιαδήποτε
προοδευτική δύναμη του τόπου συμφωνεί είναι προφα-
νώς ευπρόσδεκτη να συμπράξει στην προσπάθεια για
την επανεκκίνηση της οικονομίας, της δημόσιας διοίκη-
σης, των δημοκρατικών θεσμών και συνολικά της χώ-
ρας», καταλήγει ο αναπληρωτής τομεάρχης Ανάπτυξης
και Επενδύσεων της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Άμεση εκλογή προέδρου και ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Τι
σηματοδοτεί για την παράταξή σας;
Η άμεση εκλογή προέδρου από τη βάση συνιστά την

πεμπτουσία του δημοκρατικού τρόπου λειτουργίας του
κόμματος, καθώς και την «ψυχή τε και σώματι» συμμε-
τοχή του απλού πολίτη και μέλους του κόμματος στη
διαδικασία ανάδειξης προέδρου. Κατά συνέπεια, συνι-
στά ένα σημαντικό βήμα της παράταξής μας προς το
μέλλον, προς ένα κόμμα ακόμη περισσότερο συνδεδε-
μένο με την κοινωνία.

Σύνθημά σας είναι «Ψηφίζουμε όλοι - Τους στέλνου-
με πίσω τον λογαριασμό». Ποιο λογαριασμό θα στεί-
λετε πίσω και σε ποιους;
Στέλνουμε πίσω τον λογαριασμό στη ΝΔ και στα συμ-

φέροντα τα οποία υπηρετεί ως κυβέρνηση, καθώς με
την πολιτική της έχει προχωρήσει σε μια βίαιη αναδια-
νομή του πλούτου υπέρ των λίγων και ημετέρων και εις
βάρος της ελληνικής κοινωνίας. Η κυβέρνηση έχει επι-
λέξει να μην αποσυνδέσει την τιμή του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος από την τιμή του φυσικού αερίου, να μη βάλει
πλαφόν στην τιμή της λιανικής πώλησης, να μη βάλει
πλαφόν στα κέρδη των εταιρειών, επιδοτώντας ανερυ-
θρίαστα την αισχροκέρδεια. Απτό παράδειγμα συνιστά η
επίμονη άρνησή της να φορολογήσει τα «ουρανοκατέ-
βατα» κέρδη των εταιρειών ηλεκτροπαραγωγής, παρά
τις σχετικές συστάσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής.  Ο ΣΥΡΙΖΑ, διά του προέδρου του Αλέξη Τσίπρα,
έχει ζητήσει από το φθινόπωρο του 2021 τη λήψη μέ-
τρων φοροελάφρυνσης των αδυνάμων και φορολόγη-
σης των υπέρογκων κερδών, τα οποία έχουν προκύψει
για τα καρτέλ. 

Αλήθεια, δεν ρισκάρετε μια συμμετοχή μικρότερη
από εκείνη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στην εκλογή προ-
έδρου και ΚΕ, που θα δημιουργούσε αρνητική επι-
κοινωνιακά εικόνα;
Δεν τίθεται κανένα ζήτημα ρίσκου. Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προ-

οδευτική Συμμαχία διαθέτει τον δικό του τρόπο οργάνω-
σης, τις δικές του προτεραιότητες. Είμαστε βέβαιοι ότι
θα επιτύχουμε τη διεξαγωγή μιας ανοιχτής, συμμετοχι-
κής και ευρύτερα δημοκρατικής διαδικασίας, η οποία
θα ανταποκρίνεται στο αίτημα της κοινωνίας να αποκτή-
σει πραγματικά λόγο και να εισακουστεί η φωνή της. 

Αλίμονο αν ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιούσε αυτό το μεγά-
λο άλμα προς την υιοθέτηση διαδικασιών άμεσης δημο-
κρατίας, έχοντας το βλέμμα του στην επικοινωνία και
στους πάσης φύσεως μικροπολιτικούς τακτικισμούς.
Καλωσορίζουμε τη διεξαγωγή κάθε δημοκρατικής δια-
δικασίας στο εσωτερικό των κοινοβουλευτικών κομμά-
των και τη θεωρούμε μια ιδιαιτέρως υγιή εξέλιξη του
πολιτικού συστήματος εν γένει. Όμως, η έγκριση ή η
απόρριψη των προτάσεων κάθε κόμματος και το αποτύ-
πωμά τους στη συνείδηση των πολιτών διαφαίνεται απο-
κλειστικά μέσω της διαδικασίας των εθνικών εκλογών.

Με ποιο αφήγημα θα κατέλθετε στον εκλογικό στίβο
με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση και ποιους
θεωρείτε δυνάμει κυβερνητικούς εταίρους;
Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία αποτελεί το μονα-

δικό κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης στα μεταπολι-
τευτικά χρονικά της χώρας το οποίο έχει καταθέσει κο-
στολογημένες και απολύτως τεκμηριωμένες προτάσεις
για το σύνολο των σημαντικών θεμάτων που απασχο-
λούν την ελληνική κοινωνία τα τελευταία τρία έτη.

Με αυτές τις προτάσεις θα κατέλθουμε στις επόμενες
εθνικές εκλογές, ζητώντας την εντολή των πολιτών,
ώστε να στηριχθεί η κοινωνία απέναντι στην ασυδοσία
των καρτέλ, να ενισχυθούν τα χαμηλά εισοδήματα, η
υγιής επιχειρηματικότητα και συνολικά ο κόσμος της
εργασίας, να στηριχθεί η νέα γενιά με έμφαση στην παι-

δεία και σε ένα συντεταγμένο πρόγραμμα στέγασης, να
θεσμοθετηθεί το νέο ΕΣΥ με πρόταγμα ένα νέο κοινωνι-
κό συμβόλαιο με τους εργαζομένους στον χώρο της
υγείας, την άμεση πρόσληψη 5.500 μόνιμων υγειονομι-
κών και 10.000 σε βάθος τριετίας, καθώς και τη γενναία
αύξηση των πόρων για τη δημόσια υγεία. 

Οποιαδήποτε προοδευτική δύναμη του τόπου συμ-
φωνεί με τη δέσμη μεταρρυθμιστικών προτάσεων, την
οποία καταθέτουμε, είναι προφανώς ευπρόσδεκτη να
συμπράξει στην προσπάθεια για την επανεκκίνηση της
οικονομίας, της δημόσιας διοίκησης, των δημοκρατικών
θεσμών και συνολικά της χώρας.

Έχετε κάνει την αυτοκριτική σας για την κυβέρνηση
«πρώτη φορά Αριστερά»; Έχουν λειανθεί οι όποιες
αντιθέσεις χώριζαν το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
και ΜέΡΑ25, τους όμορους χώρους σας;
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει την αυτοκριτική του για τις καθυ-

στερήσεις στην υλοποίηση ορισμένων προγραμματικών
δεσμεύσεών του, αλλά δεν λησμονεί να επισημαίνει ότι
το πρόσημο της περιόδου διακυβέρνησής του υπήρξε
απολύτως θετικό, όπως φαίνεται και στα σημαντικά επι-
τεύγματα που κληροδοτήθηκαν αλλά εξανεμίστηκαν
από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η χώρα μας, τον Ιούλιο
του 2019, ήταν εκτός των επώδυνων μνημονιακών προ-
γραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής και διέθετε
ταμειακά διαθέσιμα ύψους 37 δισ. ευρώ, αντικρίζοντας
το μέλλον με αυτοπεποίθηση και έχοντας ήδη αφήσει
στο παρελθόν τις δύσκολες ημέρες της οικονομικής
κρίσης. Σήμερα, σχεδόν τρία χρόνια μετά, η Ελλάδα κα-
τακρημνίζεται και πάλι, με το σύνολο των βασικών οικο-
νομικών δεικτών να παρουσιάζουν μια εικόνα παρόμοια
με εκείνη του 2013-2014.ΙΩ
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«Νέο κοινωνικό 
συμβόλαιο για την 

ανάταση της χώρας»
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