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"Ηκυβέρνηση Μητσοτάκη επιχειρεί να εκτρέψει την προσοχή από το μείζον ζήτημα του
προσφυγικού και διαμορφώνει ατζέντα νόμου και τάξης", διεμήνυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του
ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, σε συνέντευξή του στη διαδικτυακή τηλεόραση του thecaller.gr και τη
δημοσιογράφο Φώφη Γιωτάκη.
Μένοντας στο προσφυγικό είπε: "Η κυβέρνηση κατάργησε το υπουργείο Μεταναστευτικής
Πολιτικής και επέδειξε αδράνεια στη μεταφορά ευάλωτων ομάδων στην ενδοχώρα τους πρώτους
μήνες. Τώρα ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης και δεν μπορεί να
διαχειριστεί τις ακροδεξιές αντιδράσεις εντός του κόμματός του. Προσπαθεί να υπεκφύγει των
ευθυνών του δια της σιωπής του". Υποστήριξε ότι "η εικόνα που επιχειρείται να καλλιεργηθεί, ότι η
ελληνική κοινωνία έχει συντηρητικά αντανακλαστικά, δεν είναι η κυρίαρχη. Ο ελληνικός λαός το
2015 στήριξε με ανθρωπιά και αλληλεγγύη την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στη διαχείριση του
προσφυγικού... Χθες εκατοντάδες συμπολίτες μας βρέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά για να
υποδεχθούν τους πρόσφυγες, αλλά αυτό δεν είδαμε να προβάλλεται πουθενά".
Για το θέμα της Novartis, ο κ. Χαρίτσης ανέφερε πως "ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πολιτική δύναμη που
επιδιώκει να βγουν όλα στο φως για το πολύκροτο αυτό σκάνδαλο". Επέμεινε στην ανάγκη
υπερψήφισης της ερμηνευτικής διάταξης του άρθρου 86 του Συντάγματος, η οποία "διασφαλίζει
ότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα παραγραφής για το αδίκημα της δωροδοκίας".
Αναφέρθηκε ακόμη "στις αποκαλύψεις για τις διαδρομές του μαύρου χρήματος προς το παλιό
πολιτικό σύστημα" και επέκρινε τη στάση μερίδας των ΜΜΕ που αφήνουν στο περιθώριο κρίσιμα
θέματα:
"Σήμερα το πρωί αποκαλύφθηκε από το Εισαγγελικό πόρισμα η διαδρομή του χρήματος στην
υπόθεση της Novartis για την περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά. Είδαμε προ ημερών την Ένωση
Δικαστών και Εισαγγελέων να καταγγέλλει τις πιέσεις του κ. Σαλμά. Για όλα αυτά επικρατεί σιγή
ασυρμάτου...", υποστήριξε.

Αναφερόμενος τέλος στα σημερινά επεισόδια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, σημείωσε: "Η ΝΔ
πυροδοτεί μεγάλες εντάσεις πριν την επέτειο του Πολυτεχνείου, προχωρώντας σε συγκρούσεις με
τους φοιτητές σήμερα στην ΑΣΟΕΕ, αλλά και με την κλιμάκωση των αστυνομικών επιχειρήσεων
στα Εξάρχεια. Έτσι "χαϊδεύει" τα συντηρητικά αντανακλαστικά της κοινωνίας χωρίς όμως να
απαντά στα πραγματικά προβλήματα".
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