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Στον ΦΟΙΒΟ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟ

«Η 
πρόσφατη κοινή αντίδραση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και του ΜέΡΑ25 στο 
αντιδημοκρατικό ντελίριο της κυβέρ-

νησης συνιστά αισιόδοξη εξέλιξη και νέο ποιο-
τικό στοιχείο στο πολιτικό σκηνικό», δηλώνει ο 
Νίκος Φίλης, χαρακτηρίζοντας «ανοιχτή» την 
πιθανότητα για «κοινή δράση και για προγραμ-
ματικές συγκλίσεις». Παράλληλα, διερωτάται 
«αν ο ΣΥΡΙΖΑ αρνείται την πανδημία ή εκείνοι 
που έλεγαν ότι δεν χρειάζεται να αραιώσουν 
οι τάξεις των 25 και 30 μαθητών και μέσα σε 
ένα μήνα έσπευσαν πανικόβλητοι να κλείσουν 
όλα τα σχολεία», ενώ επιτίθεται στην υπουρ-
γό Παιδείας, κατηγορώντας την ότι «παραβιά-
ζει ευθέως τη συνταγματική επιταγή για ισότι-
μη πρόσβαση των πολιτών στην εκπαίδευση».

 Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορείται ότι ταλαντεύεται 
μεταξύ άρνησης της πανδημίας και στήρι-
ξης της εθνικής προσπάθειας. Πώς απαντάτε; 

Μα δεν υπάρχει ίχνος αλήθειας στη φράση 
«ο ΣΥΡΙΖΑ αρνείται την πανδημία» ή τα εμ-
βόλια! Πρόκειται για χυδαία παραποίηση της 
πραγματικότητας. Θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζη-
τούσε, για παράδειγμα, μέτρα στις εκκλησί-
ες ή στα λεωφορεία, όπου οι επιβάτες επιβι-
βάζονταν ο ένας πάνω στον άλλο, ώστε να 
μη φτάσουμε εδώ που είμαστε. Εγώ ρωτώ: ο 
ΣΥΡΙΖΑ αρνείται την πανδημία ή εκείνοι που 
έλεγαν ότι δεν χρειάζεται να αραιώσουν οι 
τάξεις των 25 και 30 μαθητών και μέσα σε 
ένα μήνα έσπευσαν πανικόβλητοι να κλεί-
σουν όλα τα σχολεία; Στον τομέα της Υγεί-
ας είναι ακλόνητη η πεποίθησή μου ότι στο 
έργο του ΣΥΡΙΖΑ και στη δουλειά του «υγει-
ονομικού διδύμου» Ξανθού - Πο-
λάκη οφείλεται ότι το δημόσιο Σύ-
στημα Υγείας στέκει ακόμα όρθιο. 
 Πώς κρίνετε την άμυνα του ΕΣΥ;
Το ρημαγμένο από τα μνημόνια 
ΕΣΥ, το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ έστησε ξα-
νά στα πόδια του, δίνει αξιοθαύ-
μαστη, αλλά -φοβάμαι- άνιση μά-
χη. Ευγνωμονούμε τους ανθρώ-
πους που το στελεχώνουν σε κά-
θε βαθμίδα του, αλλά δεν έχουν, 
δυστυχώς, όλα τα εφόδια. Ο ίδιος 
ο κ. Μητσοτάκης, με μισόλογα έ-
στω, αναγκάστηκε να παραδεχτεί 
στη Βουλή την αποτυχία της κυ-
βέρνησης στο δεύτερο κύμα. Αιχ-
μή τώρα πρέπει να γίνουν οι προ-
σλήψεις σε ιατρικό και νοσηλευτι-
κό προσωπικό και η επείγουσα α-
ντιμετώπιση των ελλείψεων στις 
ΜΕΘ. Αντί γι’ αυτά, η κυβέρνηση 
επιχειρεί να αποπροσανατολίσει τον κόσμο 
με «μακέτες» εμβολιαστικών κέντρων κλεμμέ-
νες ξεδιάντροπα από ξένες διαφημίσεις, για 
να περάσει την άποψη ότι αυτά που θα συμ-
βούν μέχρι να έρθει το εμβόλιο είναι περί-
που μοιραία και έξω από τη δική της ευθύνη.
 Βελτιώθηκε η κατάσταση στην τηλεκπαί-

δευση ή εξακολουθείτε να ζητάτε παραίτη-
ση της υπουργού;

Εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς ζουν κα-
θημερινά έναν παραλογισμό. Το σύστημα 
μετά το μπλακ άουτ, σέρνεται. Κι αυτό για-
τί η κυβέρνηση δεν επένδυσε στο δημόσιο 
δίκτυο τηλεκπαίδευσης, όπως συνέβη σε ό-
λο τον κόσμο, αλλά προτίμησε μια αποκλει-
στική και αδιαφανή σύμβαση με μία μόνο ε-
ταιρεία, την Cisco. Αφησε, επίσης, δεκάδες 
χιλιάδες μαθητές χωρίς ηλεκτρονικό εξοπλι-
σμό, δημιουργώντας κοινωνικές και εκπαι-
δευτικές ανισότητες. Και αυτό είναι κάτι που 
παραβιάζει ευθέως τη συνταγματική επιτα-
γή για ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στην 

εκπαίδευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 2018, όπως ανα-
γκάστηκε να παραδεχτεί και η Ν.Δ., διέθεσε 
68,5 εκατ. ευρώ από δημόσιους πόρους για 
τη στήριξη του ψηφιακού σχολείου. Σε αυτή 
τη δράση στηρίζεται εν πολλοίς η σημερινή 
τηλεκπαίδευση. Η Ν.Δ., μέσα στην πανδημία 
μάλιστα, ακόμα τρέχει διαγωνισμό με 12 ε-
κατ. ευρώ! Η κυρία Κεραμέως απέτυχε και, 
αν είχε στοιχειώδη ευαισθησία, θα έπρεπε 
να είχε παραιτηθεί χθες, αφού πρώτα κατέ-
θετε τη σύμβαση με τη Cisco, όπως ζητούν 
όλα τα κόμματα...
 Ποια είναι η εικόνα που έχετε από εργαζο-

μένους και επιχειρηματίες;
Εικόνα ερήμωσης και πολύ ζοφερών προο-
πτικών. Οι εργαζόμενοι ζουν τη δραματική 

για τον εορτασμό του Πολυτεχνείου;
Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δηλώσει ότι δεν είναι δυνατό, 
εν μέσω έξαρσης της πανδημίας, να διοργα-
νωθεί η μαζική διαδήλωση μνήμης και αγώ-
να, όπως κάθε χρόνο. Ηταν αυτονόητο δη-
λαδή ότι οι εκδηλώσεις θα διοργανώνονταν 
με ασφάλεια και συμβολικό χαρακτήρα. Το 
αντιδημοκρατικό σκηνικό με χιλιάδες ένστο-
λους, που δεν τηρούσαν οι ίδιοι αποστάσεις 
την ώρα που απαγόρευαν την ελεύθερη κί-
νηση και τρομοκρατούσαν τους πολίτες, εί-
χε στόχο να μετατοπιστεί η συζήτηση από το 
υγειονομικό μέτωπο και τις τεράστιες -πλέον- 
ευθύνες της κυβέρνησης. Επίσης, είναι μέρος 
της στρατηγικής για ενοποίηση Δεξιάς και α-
κροδεξιάς με τους παράγοντες του «ακραίου 
Κέντρου», με τους οποίους η Ν.Δ. συμπορεύ-
τηκε κατά τη διάρκεια των μνημονίων. Είναι 
η πολιτική του τραμπισμού, της παγκόσμιας 
alt-right που έχει σημειώσει επιτυχίες, αλλά 
που πρόσφατα υπέστη μια σημαντική ήττα 
στις HΠΑ. Οι αντισυνταγματικές απαγορεύ-
σεις, που για ένα ολόκληρο τετραήμερο πή-
γαν τη χώρα μισό αιώνα πίσω, δεν άφηναν 
περιθώριο για συνεννόηση. Αν, μάλιστα, η 
σύγκρουση δεν πήρε γενικευμένο χαρακτή-
ρα, οφείλεται αποκλειστικά στην υπευθυνό-
τητα της Αριστεράς. 
 Πιστεύετε ότι το τρίπτυχο Πολυτεχνείο - 

πτωχευτικό - πανδημία έχουν αναδιατάξει το 
πολιτικό σκηνικό;

Ασφαλώς ναι! Μετά από μια περίοδο χάρι-
τος, που λίγο-πολύ όλες οι κυβερνήσεις απο-
λαμβάνουν, εμφανίζονται ρωγμές πρώτα α-
πό όλα στην κυβερνητική αξιοπιστία. Σφρα-
γίζονται από την ανικανότητα της κυβέρνη-
σης να αντιμετωπίσει την πανδημία σε υγει-
ονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Η αμφισβή-
τηση, όμως, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο παρατηρεί-
ται μια κινητικότητα που κλονίζει 
τις βεβαιότητες του νεοφιλελευθε-
ρισμού και θέτει στο επίκεντρο την 
υπεράσπιση των κοινωνικών δικαι-
ωμάτων, την ενίσχυση του ρόλου 
του κράτους για την ανάπτυξη. Οι 
προτεραιότητες είναι στην αντιμε-
τώπιση της κλιματικής αλλαγής και 
στη δίκαιη κατανομή του πλούτου, 
σε ένα κόσμο που μαστίζεται από 
πολέμους, ακραία φτώχεια, ανισό-
τητες, που η πανδημία τις μεγαλώ-
νει. Εκεί θα κριθεί και το μέλλον της 
Ευρώπης. 

 Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν «τσιμπάει» 
στις δημοσκοπήσεις; 
Πρώτα από όλα να θυμίσω ότι δια-
χρονικά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν «τσιμπάει» στις 
δημοσκοπήσεις. Γι’ αυτό οι αντίπα-
λοί του δεν έχουν ακόμα ερμηνεύ-

σει την πορεία του από το 3% στην κυβέρνη-
ση κι από εκεί στην αντιπολίτευση με ποσο-
στό άνω του 30%. Ωστόσο, υπάρχουν αντι-
κειμενικοί και υποκειμενικοί λόγοι που -πράγ-
ματι- δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ υστερεί. Ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ οφείλει να συνδεθεί ξανά με τα κινήματα, 
να εμπνεύσει τη νεολαία και να συστηθεί εκ 
νέου στην κοινωνία ως η ριζοσπαστική Αρι-
στερά με θέσεις, επιχειρήματα και κυβερνη-
τικό πρόγραμμα. Ολα αυτά δεν γίνονται α-
πό το γραφείο, αλλά από τους δρόμους, με 
συμμαχίες κοινωνικές και πολιτικές. Γι’ αυτό 
η πρόσφατη κοινή αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, 
του ΚΚΕ και του ΜέΡΑ25 στο αντιδημοκρα-
τικό ντελίριο της κυβέρνησης συνιστά αισιό-
δοξη εξέλιξη και νέο ποιοτικό στοιχείο στο πο-
λιτικό σκηνικό. Μια εξέλιξη ανοιχτή για κοινή 
δράση και για προγραμματικές συγκλίσεις, έ-
να βήμα για την αναγκαία συνεργασία όλης 
της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Να μη λη-
σμονούμε, εξάλλου, ότι οι επόμενες εκλογές 
θα διεξαχθούν με απλή αναλογική.

Νίκος Φίλης Βουλευτής και τομεάρχης Παιδείας  
ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός 

«Η κοινή στάση
 ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και 

ΜέΡΑ25 συνιστά νέο 
ποιοτικό στοιχείο»

«Η κυβέρνηση δεν επένδυσε στο δημόσιο δίκτυο 
τηλεκπαίδευσης, όπως συνέβη σε όλο τον κόσμο, 
αλλά προτίμησε μια αποκλειστική και αδιαφανή 

σύμβαση με μία μόνο εταιρεία»

συρρίκνωση της απασχόλησης, των μισθών 
και των δικαιωμάτων τους. Οι μικρές και με-
σαίες επιχειρήσεις στην πλειονότητά τους έ-
χουν τεθεί εκτός ενισχύσεων και όσες είναι 
υπερχρεωμένες θα αντιμετωπίσουν πιθα-
νότατα και τις συνέπειες του νέου πτωχευ-
τικού. Αντίθετα, μεγάλοι επιχειρηματικοί ό-
μιλοι αποσπούν μερίδια αγοράς χάρη στην 
τηλεργασία ή στα ανεπτυγμένα συστήματα 
διανομής των προϊόντων ή των υπηρεσιών 
τους. Σε αυτούς η κυβέρνηση ανοίγει κρου-
νούς χρηματοδοτήσεων και φοροαπαλλα-
γών. Στην ουσία, μνημόνιο εφαρμόζεται, 
χωρίς να ονομάζεται έτσι.
 Γιατί το πολιτικό σύστημα δεν κατάφερε, 

σε αυτή μάλιστα τη συγκυρία, να συνεννοηθεί 


