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δική χώρα που αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση 
συζητά το κλείσιμο νοσοκομείων και κλινικών. 
Η κυβέρνηση ποτέ δεν πίστεψε στο δημόσιο 
σύστημα υγείας. Εν μέσω πανδημίας έχουμε 
μειωμένο προϋπολογισμό και λιγότερους μό-
νιμους εργαζομένους. Ξεκινά άλλη μια χρονιά 
με τα ίδια αιτήματα: ενίσχυση του ΕΣΥ, μέτρα 
προστασίας στους χώρους εργασίας και στα 
ΜΜΜ, ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντί-
δας και των κινητών μονάδων για να τρέξει ο 
εμβολιασμός. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι έχουμε 
ένα σύστημα καταπονημένο από το γεγονός 
ότι τόσο καιρό είναι σύστημα μιας νόσου, ε-
νώ έχουμε μπροστά μας και τις ανάγκες αντι-
μετώπισης της long COVID-19.      
 Ο τουρισμός πραγματοποιεί μια «πτήση» 

μέσου ύψους. Υπάρχουν μέτρα που ζητάτε να 
ληφθούν για την ανάκαμψη της οικονομίας το 
επόμενο διάστημα;

Συνολικά για την οικονομία δύο είναι οι κρί-
σιμες προτάσεις αυτή τη στιγμή. Η διαγραφή 
και ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους που γεννή-
θηκε μέσα στην πανδημία. Αν δεν γίνει αυτό 
κινδυνεύουμε με χιλιάδες λουκέτα και απολύ-
σεις. Η δεύτερη είναι η αύξηση του κατώτα-
του μισθού και η προστασία της εργασίας μέ-
σω συλλογικών συμβάσεων. Ετσι θα υπάρξει 
αύξηση στη ζήτηση και μείωση της ανεργίας. 
Ταυτόχρονα, οφείλουμε να λάβουμε τις απα-
ραίτητες μέριμνες, έτσι ώστε οι πόροι του Τα-
μείου Ανάκαμψης να φτάσουν στην κοινωνία 
και όχι να εξαντληθούν σε projects που θα α-
φορούν λίγους μεγάλους ομίλους. Δεν μπο-
ρούμε να επιτρέψουμε η κοινωνία να ζήσει 
ξανά τις αποτυχημένες πολιτικές της περιόδου 
της χρεοκοπίας.
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Στον ΦΟΙΒΟ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟ

«Θ
έλει θράσος να μιλάς για επιτυχίες όταν 
χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τους 
κόπους μιας ζωής και ζούμε μία από 

τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές», δη-
λώνει στη Realnews ο Νάσος Ηλιόπουλος, κα-
λώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να εξηγήσει 
πώς γίνεται υπουργός και υφυπουργός να αλλη-
λοσυγχαίρονται ενώ καίγονται σπίτια». Παράλλη-
λα, επικρίνει την κυβέρνηση ότι «η αναδιοργάνω-
ση της Πολιτικής Προστασίας στη βάση του επι-
στημονικού πορίσματος της επιτροπής Γκολντά-
μερ θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει», κάνει λόγο για 
«την κατάρρευση του επιτελικού κράτους σε ζω-
ντανή μετάδοση» και υπογραμμίζει: «Εμείς δεν 
είμαστε σαν τον κ. Μητσοτάκη. Δεν θα εκμεταλ-
λευτούμε τον πόνο των ανθρώπων».

 Η κυβέρνηση τονίζει πως αποτελεί σημαντι-
κή επιτυχία το γεγονός ότι δεν θρηνήσαμε θύ-
ματα, παρά τον μεγάλο αριθμό και την έκταση 
των πυρκαγιών, κάνοντας, εμμέσως, σύγκρι-
ση με την τραγωδία στο Μάτι. Ηταν λίγο ότι δεν 
θρηνήσαμε παρά μόνο μία ζωή;

Αυτή τη στιγμή η σκέψη μας είναι σε όσους 
δίνουν μάχες στο πεδίο και στους συμπολίτες 
μας που δοκιμάζονται. Η αντιπυρική περίοδος 
είναι μπροστά μας, ενώ δύσκολη θα είναι και 
η μάχη με τις πλημμύρες. Πέρυσι, τέτοιες μέ-
ρες, είχαμε θρηνήσει 8 συμπολίτες μας στην 
Εύβοια από πλημμύρες. Η προστασία της αν-
θρώπινης ζωής είναι η βασική προτεραιότητα. 
Θέλει θράσος, όμως, να μιλάς για επιτυχίες ό-
ταν χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τους κό-
πους μιας ζωής και ζούμε μία από τις μεγαλύ-
τερες οικολογικές καταστροφές που έχει γνω-
ρίσει η χώρα. Χωρίς ανέμους η βόρεια Εύβοια 
σβήστηκε από τον χάρτη, κάηκαν σημαντικές 
εκτάσεις και κατοικίες σε Αττική, Μάνη, Ηλεία 
και Αρκαδία. Η κυβέρνηση δεν κατάφερε να 
σταματήσει τη φωτιά. Σήμερα, φαίνεται ότι δεν 
θέλει να σταματήσει την οικονομική καταστρο-
φή. Καμία συζήτηση δεν κάνει για τον ανασχε-
διασμό των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, 
ενώ ακόμα και η στεγαστική βοήθεια που δί-
νει περιλαμβάνει δάνειο. Γίνεται κάποιος που 
έχασε τα πάντα να βρεθεί να χρωστάει 30 χι-
λιάδες στο κράτος; Αυτό είναι ντροπή.
 Μπορεί, με δεδομένο το πολιτικό κλίμα, να 

γίνει ένας θεσμικός συναινετικός διάλογος για 
την πλήρη αναδιάρθρωση της Πολιτικής Προ-
στασίας, όπως ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας;

Εμείς δεν είμαστε σαν τον κ. Μητσοτάκη. Δεν 
θα εκμεταλλευτούμε τον πόνο των ανθρώ-
πων. Εχουμε ήδη προχωρήσει σε συγκεκρι-
μένες προτάσεις, τόσο για την αποκατάσταση 
και τη στήριξη όσο και για την επόμενη ημέρα. 
Η αναδιοργάνωση της Πολιτικής Προστασίας 
στη βάση του επιστημονικού πορίσματος της 
επιτροπής Γκολντάμερ θα έπρεπε να έχει ήδη 
γίνει. Θα το επαναφέρουμε στη Βουλή και ε-
κεί η κυβέρνηση θα πρέπει να απολογηθεί και 
να εξηγήσει γιατί δεν έγινε καμία αλλαγή στην 
Πολιτική Προστασία. Ταυτόχρονα, οφείλουμε 
να μιλήσουμε για την κλιματική κρίση. Η κλι-
ματική κρίση δεν αποτελεί άλλοθι ή δικαιολο-
γία. Ο κ. Χατζηδάκης, πριν φέρει τα απλήρω-
τα 10ωρα, φρόντισε να περάσει από τη Βου-
λή έναν αντιπεριβαλλοντικό νόμο. Το σύνολο 
των περιβαλλοντικών οργανώσεων είχε ζητή-
σει την απόσυρσή του. Με αυτό τον νόμο κα-
ταργήθηκε το σύνολο των κυρωμένων δασι-
κών χαρτών και η ουσιαστική προστασία των 
περιοχών Natura. Ο νόμος αυτός οφείλει να α-
ποσυρθεί έστω και τώρα.
 Ο επιμερισμός των ευθυνών για τις πυρκα-

γιές θα πρέπει να περιλαμβάνει και πολιτικά 
πρόσωπα και, αν ναι, ποια; Πιστεύετε ότι υ-
πάρχουν και ποινικές ευθύνες;

«Αυτό που ζήσαμε
ήταν η κατάρρευση
του επιτελικού κράτους»
«Θέλει θράσος 
να μιλάς για 
επιτυχίες 
όταν χιλιάδες 
άνθρωποι 
έχουν χάσει 
τους κόπους 
μιας ζωής και 
ζούμε μία από 
τις μεγαλύτερες 
οικολογικές 
καταστροφές»

Νάσος Ηλιόπουλος Εκπρόσωπος Τύπου ΣΥΡΙΖΑ 

Η πολιτική ευθύνη έχει ένα όνομα: Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. 
Μητσοτάκης θα πρέπει να εξηγήσει πώς γίνεται υπουργός και 
υφυπουργός να αλληλοσυγχαίρονται ενώ καίγονται σπίτια στη 
Βαρυμπόμπη. Πώς γίνεται το πρωθυπουργικό γραφείο να λέ-
ει ψέματα ότι έχουμε 74 εναέρια μέσα, ενώ επιχειρούσαν μόλις 
τα 20. Ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να εξηγήσει γιατί στην Πολι-
τική Προστασία δεν άλλαξε τίποτα και γιατί αρχηγός της Πυρο-
σβεστικής είναι κάποιος που ελέγχεται για την τραγική διαχείρι-
ση του 2018, ενώ ο τότε αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. είναι σήμερα γενι-
κός γραμματέας του αρμόδιου υπουργείου. Τις ποινικές ευθύ-
νες θα τις αναζητήσει η Δικαιοσύνη.
 Εκτιμάτε ότι οι τεράστιες καταστροφές των πυρκαγιών θα φέ-

ρουν και μεγάλες αλλαγές στους πολιτικούς συσχετισμούς ή α-
κόμη και πολιτικές εξελίξεις;

Δεν ποντάρουμε στις καταστροφές. Εξελίξεις φέρνει αντικειμε-
νικά η κοινωνική και οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Με 
τη νομοθέτηση της απλήρωτης εργασίας και το τζογάρισμα α-
σφαλιστικών εισφορών και συντάξεων, με το κόψιμο χιλιάδων 
μαθητών από τα ΑΕΙ, με τον νέο πτωχευτικό νόμο. Μεγάλες κοι-
νωνικές αντιδράσεις θα φέρει η προσπάθεια της κυβέρνησης 
να κλείσει νοσοκομεία και κλινικές. Η διαδικασία φθοράς είχε ή-
δη ξεκινήσει και αποτυπώνεται στο σύνολο των ποιοτικών στοι-
χείων. Αυτό που ζήσαμε, όμως, τις τελευταίες ημέρες ήταν η κα-
τάρρευση του επιτελικού κράτους σε ζωντανή μετάδοση. Δική 
μας δουλειά είναι μέσα από το πρόγραμμά μας για την ενίσχυ-
ση του κοινωνικού κράτους, τη διαγραφή και ρύθμιση του ιδι-
ωτικού χρέους και τη στήριξη της εργασίας με αύξηση των μι-
σθών να δείξουμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος.
 Ποιες είναι οι εκτιμήσεις που έχετε έως τώρα για την εξέλιξη 

των επιδημιολογικών δεδομένων; Ποιες προετοιμασίες πρέπει 
να γίνουν ενόψει της χειμερινής περιόδου;

Στο τελευταίο διάγγελμά του, ο κ. Μητσοτάκης έδινε ξανά συγ-
χαρητήρια στον εαυτό του για τη νίκη στην πανδημία. Αμέσως 
μετά είδαμε τα κρούσματα να ξεπερνούν τα 4.000. Τα στοιχεία 
δεν είναι ενθαρρυντικά. Το χειρότερο, όμως, είναι ότι έχουμε μια 
κυβέρνηση εκτός τόπου και χρόνου. Πρέπει να είμαστε η μονα-


