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που ανάγει τα πάντα στη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς. Σήμερα είναι ξεκάθα-
ρος ο αναντικατάστατος ρόλος ενός ισχυρού δημόσιου συστήματος Υγείας. Οι προ-
τάσεις που έχουμε καταθέσει για την αντιμετώπιση της κρίσης συνδυάζονται άμεσα 
με την επόμενη ημέρα. Βασικός άξονας η αύξηση της χρηματοδότησης, με στόχο το 
7% του ΑΕΠ. Αντιθέτως, εν μέσω πανδημίας, ο Προϋπολογισμός μειώνεται σχεδόν 
κατά 600 εκατ. Η αύξηση της χρηματοδότησης θα κατευθυνθεί στην κάλυψη υπο-
δομών, αλλά και στη στήριξη των εργαζομένων. Χρειάζονται και μισθολογικά κίνη-
τρα για να σταματήσει η φυγή των νέων γιατρών στο εξωτερικό, ενώ αποτελεί ζήτη-
μα δικαιοσύνης η ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά. Η ολοκλήρω-
ση της μεταρρύθμισης στην πρωτοβάθμια φροντίδα αποτελεί έναν από τους βασι-
κούς στόχους για ένα σύγχρονο σύστημα Υγείας. Με μια συγκροτημένη πρωτοβάθ-
μια φροντίδα, 8 στους 10 που θα νοσούσαν σήμερα από την πανδημία δεν θα χρει-
αζόταν να φτάσουν στο νοσοκομείο. Τέλος, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας αποτελεί κρίσιμο πεδίο. Μέσα στις αρχές του νέου έτους θα παρουσιαστεί α-
ναλυτικά η πρότασή μας.
  Τι πρέπει να γίνει για την οικονομία;
Προστασία της ανθρώπινης ζωής σημαίνει και οικονομική στήριξη απέναντι στην παν-
δημία. Η κυβέρνηση έχει αποτύχει και σε αυτό το σκέλος. Τα στοιχεία της ύφεσης είναι 
από τα χειρότερα στην Ε.Ε., ενώ οι προβλέψεις του ΟΟΣΑ για το 2021 μιλούν για ανά-

πτυξη μόλις 0,9%. Αυτό που χρειαζόμαστε 
σήμερα είναι επιδότηση της εργασίας -και ό-
χι της ανεργίας- και ενίσχυση των επιχειρήσε-
ων. Η κυβέρνηση επέλεξε αντί για ενίσχυση 
να δώσει δάνεια. Παρά τις δύσκολες συνθή-
κες, όμως, έχουμε πετύχει δύο σημαντικές νί-
κες. Το πάγωμα του πτωχευτικού νόμου που 
καταργεί κάθε προστασία της πρώτης κατοι-
κίας. Η ίδια η κυβέρνηση παραδέχεται με το 
πάγωμα ότι δεν μιλάμε για «δεύτερη ευκαι-
ρία». Η δεύτερη νίκη είναι η διατήρηση της 
μηδενικής συμμετοχής στα φάρμακα για τους 
χαμηλοσυνταξιούχους. Πριν από μία εβδο-
μάδα στη Βουλή, η κυβέρνηση αρνήθηκε τη 
σχετική τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μετά τις 
πιέσεις ο πρωθυπουργός αναγκάστηκε να υι-
οθετήσει το μέτρο. Η άρνηση, όμως, της κυ-
βέρνησης να στηρίξει ουσιαστικά εργαζομέ-
νους και επιχειρήσεις φέρνει στο προσκήνιο, 
μαζί με τον φόβο του θανάτου, και τον φό-
βο της επιβίωσης. 
  Πώς απαντάτε σε όσους λένε ότι το «κού-

ρεμα» ιδιωτικών χρεών επαναφέρει τον  
ΣΥΡΙΖΑ στις αυταπάτες του 2015;

Δυστυχώς, κύριε Κλαυδιανέ, για την Ελλάδα 
η μεγαλύτερη αυταπάτη δεν ήταν η θεσμι-
κή προσπάθεια μείωσης-περιορισμού του 
ιδιωτικού χρέους. Η μεγαλύτερη αυταπά-
τη ήταν ότι οι προηγούμενες πριν από τον 
ΣΥΡΙΖΑ κυβερνήσεις -με εξαίρεση τον νόμο 
Κατσέλη-, όπως και η σημερινή κυβέρνηση 
Μητσοτάκη, πίστευαν και πιστεύουν ότι εί-
ναι δυνατόν χιλιάδες επιχειρήσεις να μπο-
ρούν χωρίς βοήθεια να αντέξουν τη συστη-
μική κρίση. Πίστευαν και πιστεύουν ότι οι χι-
λιάδες πτωχεύσεις δεν θα πλήξουν, αλλά θα 
διασώσουν την ελληνική οικονομία, κι ας ο-
δηγούνται χιλιάδες άνθρωποι στη φτώχεια. 
Αυτά έχουν διαψευσθεί από τη ζωή. Αυτα-

πάτη είναι ότι οι επιχειρήσεις με οι-
κονομικά προβλήματα αποτελούν 
αυτόματα επιχειρήσεις-«ζόμπι» και 
πρέπει να κλείσουν. Πρόκειται για 
μια λογική που έσπρωξε χιλιάδες 
επιχειρήσεις στον γκρεμό και η ο-
ποία επανήλθε με τον νέο πτωχευ-
τικό νόμο που ψήφισε η σημερι-
νή κυβέρνηση. Η κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που δημιούρ-
γησε το πλαίσιο διαχείρισης του ι-
διωτικού χρέους και η κυβέρνηση 
του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που έφερε 
τις 120 δόσεις για τα ασφαλιστικά 
ταμεία, ρύθμιση που περιελάμβα-
νε και διαγραφή χρέους.

 Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να εκπροσωπήσει και ερ-
γαζομένους και μεσαία τάξη;

Ξεκάθαρα ναι. Το έχει κάνει στο παρελθόν, 
μπορεί να το κάνει και σήμερα. Οι τρεις βα-
σικοί άξονες της εναλλακτικής πρότασης του 
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία συμβάλλουν 
σε αυτόν τον στόχο. Η πρότασή μας αναφέ-
ρεται σε αυξήσεις μισθών, στη ρύθμιση του 
ιδιωτικού χρέους και στην αναγέννηση του 
κοινωνικού κράτους. Τόσο οι εργαζόμενοι ό-
σο και τα μεσαία στρώματα έχουν να κερδί-
σουν από τα παραπάνω. Τον ίδιο στόχο υπη-
ρετούν και οι άμεσες προτάσεις μας. Η χο-
ρήγηση του δώρου Χριστουγέννων από το 
κράτος για τις πληττόμενες επιχειρήσεις α-
ποτελεί ένα καλό παράδειγμα. Στηρίζει ερ-
γαζομένους και επιχειρήσεις και συμβάλλει 
στη διατήρηση της ζήτησης. Η ύπαρξη κα-
λών μισθών και ρυθμισμένων εργασιακών 
σχέσεων αποτελεί βασικό στοιχείο για το νέο 
αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας. Η κυβέρ-
νηση, για άλλη μια φορά, υλοποιεί ιστορικά 
χρεοκοπημένες πολιτικές, που πολλαπλασι-
άζουν τις ανισότητες και παράγουν ανασφά-
λεια. Στο χέρι μας είναι η επόμενη ημέρα της 
πανδημίας να σημαίνει ζωή με ασφάλεια και 
κοινωνική δικαιοσύνη.

f.klavdianos@realnews.gr

Στον Φοίβο Κλαυδίανο

Η 
άρνηση της κυβέρνησης να οργα-
νώσει την άμυνα της κοινωνίας εί-
ναι που μας ανησυχεί», δηλώνει 

στη Realnews ο Νάσος Ηλιόπουλος, κατηγο-
ρώντας, παράλληλα, τα κυβερνητικά στελέχη 
για «πλιάτσικο» στα εμβόλια. Επιπλέον, ο εκ-
πρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει 
ότι για τη χώρα μας η μεγαλύτερη αυταπάτη 
δεν ήταν η θεσμική προσπάθεια μείωσης-πε-
ριορισμού του ιδιωτικού χρέους, αλλά ότι η 
κυβέρνηση Μητσοτάκη πιστεύει ότι είναι δυ-
νατόν οι επιχειρήσεις να αντέξουν τη συστη-
μική κρίση χωρίς βοήθεια, υποστηρίζοντας ότι 
η  άρνηση της κυβέρνησης να στηρίξει ουσια-
στικά εργαζομένους και επιχειρήσεις «φέρνει 
στο προσκήνιο, μαζί με τον φόβο του θανά-
του, και τον φόβο της επιβίωσης».

  Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θα καταφέρει 
να οργανώσει αποτελεσματικά τη χορήγηση 
εκατομμυρίων εμβολίων;

Δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρ-
νηση. Το πλιάτσικο που έκαναν κυβερνητι-
κά στελέχη σε εμβόλια που προορίζονται για 
υγειονομικούς και οι διαρκείς καταγγελίες 
για την ανεπάρκεια των διοικήσεων στα νο-
σοκομεία που όρισε η Ν.Δ. φωτίζουν το μέ-
γεθος του προβλήματος. Αυτά που κρατούν 
όρθιο το σύστημα Υγείας είναι η αυταπάρνη-
ση και η αυτοθυσία των υγειονομικών. Μό-
νο τους τελευταίους δύο μήνες θρηνούμε 
περισσότερους από 4.000 συμπολίτες μας. 
Ζούμε μια πραγματική τραγωδία και η κυ-
βέρνηση δηλώνει περήφανη για τη διαχεί-
ριση της πανδημίας. Ακόμα και σήμερα αρ-
νείται να λάβει τα απαραίτητα 
μέτρα. Να προχωρήσει, δηλα-
δή, σε μαζικά δωρεάν τεστ για 
τους πολίτες, ενίσχυση του ΕΣΥ, 
επίταξη ιδιωτικών κλινικών και 
σε μέτρα υγείας και ασφάλειας 
στους χώρους εργασίας. Η δι-
άλυση της Επιθεώρησης Εργα-
σίας έχει μετατρέψει τους χώ-
ρους εργασίας σε εστίες υπερ-
μετάδοσης του ιού.     
 Πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία 

μετά τις γιορτές; 
Η απόφαση για το άνοιγμα των 
σχολείων οφείλει να στηρίζεται 
στην εισήγηση των ειδικών, που 
έχουν το σύνολο των στοιχείων και την επι-
στημονική επεξεργασία τους. Να θυμίσου-
με εδώ ότι η κυβέρνηση σπατάλησε μήνες 
χωρίς καμία προετοιμασία για το άνοιγμα 
των σχολείων τον Σεπτέμβριο. Μάλιστα, έ-
φτασαν στο σημείο αυτογελοιοποίησης, το 
πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να δη-
λώνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για τη με-
τάδοση του ιού στα σχολεία και το απόγευ-
μα να ανακοινώνει το κλείσιμο των σχολεί-
ων στη Θεσσαλονίκη. Το αίτημα παραμένει 
το ίδιο, τα σχολεία να λειτουργήσουν με α-
σφάλεια. Θα υπάρξουν δωρεάν τεστ για ό-
λους τους εκπαιδευτικούς πριν επιστρέψουν; 
Θα υπάρξουν μέτρα αραίωσης των μαθητών 
ανά τμήμα; Αν προχωρήσουμε χωρίς τα α-
παραίτητα μέτρα προστασίας, ενώ βρισκό-
μαστε στην καρδιά του χειμώνα, κινδυνεύ-
ουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ άσχημες ε-
ξελίξεις. Η άρνηση της κυβέρνησης να ορ-
γανώσει την άμυνα της κοινωνίας είναι που 
μας ανησυχεί. Αρνηση που φαίνεται στα σχο-
λεία, στους χώρους εργασίας, στα ΜΜΜ, αλ-
λά και στο σύστημα Υγείας.
  Ποιες είναι οι βασικές προτάσεις σας για 

το ΕΣΥ;
Η πανδημία ανέδειξε τα όρια της λογικής 

«Δεν υπάρχει καμία
εμπιστοσύνη

στην κυβέρνηση»
«Η άρνησή της να οργανώσει την άμυνα της 

κοινωνίας είναι που μας ανησυχεί. Αρνηση που 
φαίνεται στα σχολεία, στους χώρους εργασίας, στα 

ΜΜΜ, αλλά και στο σύστημα Υγείας»

Νάσος Ηλιόπουλος 
Εκπρόσωπος Τύπου του ΣυΡίΖα


