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Στoν ΦΟΙΒΟ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟ

«Η 
κυβέρνηση έχει αποτύχει σε όλα 
τα μεγάλα ζητήματα», δηλώνει στη 
Realnews ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ-

Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρης Τζανακόπου-
λος. Παράλληλα, εκτιμά ότι η «επιλογή υπουργο-
ποίησης του κ. Πλεύρη» συνδέεται με το γεγονός 
ότι οι αρνητές του εμβολιασμού ανήκουν «πολι-
τικά και ιδεολογικά κυρίαρχα στην άκρα δεξιά», 
ενώ τονίζει πως η κυβέρνηση έχει μπει σε «κύ-
κλο αναντίστρεπτης φθοράς».

 Γιατί διαφωνήσατε τόσο έντονα με την υ-
πουργοποίηση του κ. Αποστολάκη;

Η διαφωνία μας είναι με την επιλογή Μητσο-
τάκη, σε αυτό το εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα 
της Πολιτικής Προστασίας, να οργανώσει, τι-
μώντας την οικογενειακή του παράδοση, μια 
επιχείρηση αποστασίας, μια επιχείρηση πα-
γίδευσης του κ. Αποστολάκη, με μόνο στό-
χο να επιφέρει πλήγμα στον ΣΥΡΙΖΑ και στον 
Αλέξη Τσίπρα. Εφτασε, δηλαδή, ο κ. Μητσο-
τάκης στο έσχατο σημείο πολιτικής και ηθι-
κής παρακμής να πει ψέματα στον κ. Απο-
στολάκη ότι έχει τη συναίνεση των πολιτι-
κών κομμάτων, ώστε να αποσπάσει τη συμ-
φωνία του στην πρόταση υπουργοποίησης. 
Το τίμημα, όμως, της αλαζονείας είναι μεγά-
λο. Σήμερα, μετά την κατάρρευση αυτής της 
απίστευτης απάτης, ο κ. Μητσοτάκης έχει να 
διαχειριστεί για άλλη μια φορά μια πολιτική 
κρίση που ο ίδιος δημιούργησε και έχει πα-
ραδοθεί στη χλεύη ακόμη και των χορηγών 
του. Επί της ουσίας τώρα, το ζήτημα της Πο-
λιτικής Προστασίας δεν αντιμετωπίζεται με α-
ποτυχημένα κόλπα και μηχανορραφίες, αλ-
λά με μια σαφή στρατηγική για την αντιμε-
τώπιση της κλιματικής κρίσης και με σοβαρό 
επιχειρησιακό σχεδιασμό, όπως τα ανέπτυξε 
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές είναι οι βασι-
κές προϋποθέσεις της συνεννόησης, αλλά δυ-
στυχώς με τον κ. Μητσοτάκη αυτές οι προϋ-
ποθέσεις είναι αδύνατον να καλυφθούν. Οι 
εμμονές του, οι ιδεοληψίες του και η μεγα-
λομανία του είναι τέτοιες που δεν αφήνουν 
περιθώρια συνεννόησης και συναινέσεων.
 Οι αλλαγές Χαρδαλιά και Χρυσοχοΐδη απο-

τελούν έμπρακτη ανάληψη ευθύνης;
Οι αλλαγές αυτές υπογραμμίζουν μια κεφα-
λαιώδη αντίφαση που αντιμετωπίζει ο κ. Μη-
τσοτάκης. Από τη μια λέει ότι δεν έγινε κανέ-
να λάθος στη διαχείριση των πυρκαγιών αλ-
λά και της πανδημίας, ότι η κυβέρνησή του 
έχει σημειώσει μόνο επιτυχίες, και, από την 
άλλη, απομακρύνει τον κ. Χαρδαλιά, τον κ. 
Χρυσοχοΐδη, αλλά και τον κ. Κικίλια από τις 
θέσεις τους. Δεν είναι, όμως, ανάληψη ευ-
θύνης αυτό, αλλά μια προσπάθεια να δια-
σωθεί και να δραπετεύσει από τα αδιέξοδα 
που ο ίδιος δημιούργησε, από τις καταστρο-
φικές συνέπειες των δικών του πολιτικών επι-
λογών. Εξάλλου, σύμφωνα και με τη θεωρία 
του επιτελικού κράτους, όλα ξεκινούν και τε-
λειώνουν στο πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη. 
Οπότε, ματαίως ψάχνει τώρα να φορτώσει 
αλλού την ευθύνη. Εχει την τιμή να είναι α-
ποκλειστικά δική του.
 Πολλοί λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ άργησε να ξεκα-

θαρίσει τη θέση του για τον εμβολιασμό. Πώς 
απαντάτε;

Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή είχε κρυ-
στάλλινη θέση υπέρ του καθολικού εμβολι-
ασμού και αυτό ήταν και είναι μια θέση αρ-
χής υπέρ της κοινωνικής αλληλεγγύης και της 
προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Εξάλλου, 
το κοινό των αρνητών ανήκει πολιτικά και ι-
δεολογικά κυρίαρχα στην άκρα δεξιά και η 
εκτίμησή μου είναι ότι αυτό συνδέεται με την 
επιλογή υπουργοποίησης του ακροδεξιού κ. 

νάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, αλλά έ-
χει δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για μια 
ραγδαία αύξηση των κοινωνικών ανισοτή-
των. Μειώσεις μισθών, αύξηση της ελαστι-
κής απασχόλησης, απορρύθμιση της αγο-
ράς εργασίας, ιδωτικοποίηση της επικουρι-
κής ασφάλισης, κατάργηση της προστασί-
ας της πρώτης κατοικίας, διόγκωση του ιδι-
ωτικού χρέους είναι τα αποτελέσματα της οι-
κονομικής της πολιτικής. Δεν είναι τυχαίο ό-
τι αυτή τη στιγμή 200.000 μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις κινδυνεύουν με κλείσιμο. Σε ό,τι α-
φορά τώρα ειδικά το Ταμείο Ανάκαμψης, τα 
χρήματα της Ε.Ε., που αναφέρετε στην ερώ-
τησή σας, με βάση το σχέδιο της κυβέρνη-
σης θα προσανατολιστούν σε μεγάλες και πο-
λύ μεγάλες επιχειρήσεις, δεν θα χρηματοδο-
τήσουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ούτε 
φυσικά θα στηρίξουν τις θέσεις εργασίας. Τα 
οφέλη, λοιπόν, από το Ταμείο Ανάκαμψης θα 
είναι οφέλη για ελάχιστους, την κρατικοδίαι-
τη ελίτ και τους ολιγάρχες. Η κοινωνική πλει-
οψηφία απλώς για άλλη μια φορά θα υπο-
στεί την κοινωνική λεηλασία και τις συνέπει-
ες του ιδεοληπτικού νεοφιλελευθερισμού του 
κ. Μητσοτάκη. Γι’ αυτό απαιτείται ένα άλλο 
πολιτικό σχέδιο, με αύξηση των μισθών, δι-
αγραφή του ιδιωτικού χρέους, ενίσχυση του 
ΕΣΥ και του κοινωνικού κράτους. Για μια βι-
ώσιμη ανάπτυξη υπέρ της μεγάλης κοινωνι-
κής πλειοψηφίας.
 Ζητάτε ή όχι εκλογές;
Η κυβέρνηση έχει αποτύχει σε όλα τα μεγά-
λα ζητήματα που κλήθηκε να διαχειριστεί και 
έχει μπει σε έναν κύκλο αναντίστρεπτης φθο-
ράς. Απέτυχε στη διαχείριση της πανδημίας, 
απέτυχε στην οικονομία, απέτυχε στη διαχεί-
ριση των πυρκαγιών και τελικά κατέφυγε σε 
ένα όργιο αυταρχισμού απέναντι στα αδιέ-
ξοδά της. Προσθέστε σε αυτά και την πρω-
τοφανή αλαζονεία των υπουργών της, αλλά 
και τον λουδοβικισμό του κ. Μητσοτάκη που 
περιφέρεται αυτοθαυμαζόμενος, και θα εξη-
γήσετε τη διάχυτη λαϊκή δυσαρέσκεια και ορ-
γή που διογκώνονται διαρκώς. Εχουμε, λοι-
πόν, εισέλθει αντικειμενικά σε μια μακρά προ-
εκλογική περίοδο, η οποία θα λήξει με τη νί-
κη του ΣΥΡΙΖΑ και της μεγάλης δημοκρατικής 
προοδευτικής πλειοψηφίας. Αυτό, όμως, που 
τώρα προέχει είναι η προστασία της ζωής και 
της υγείας των πολιτών μπροστά στο τέταρ-
το κύμα της πανδημίας. Αυτή είναι η πρώτι-
στη προτεραιότητα της περιόδου και για αυ-
τό αγωνιζόμαστε.
 Προχωρά το εγχείρημα της οργανωτικής α-

ναβάθμισης και ανοίγματος του κόμματός σας;
Προχωρά και μάλιστα δυναμικά. Μέσα στα 
δύο χρόνια που μεσολάβησαν από τις εκλο-
γές, ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. έχει διπλασιάσει τα μέλη 
του, έχει εκλέξει νέες νομαρχιακές επιτροπές 
σε όλους τους νομούς της χώρας με τη συμ-
μετοχή δεκάδων χιλιάδων μελών, έχει πραγ-
ματοποιήσει μια εξαιρετικά επιτυχημένη δια-
δικτυακή προγραμματική συνδιάσκεψη που 
πήρε σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις, ενώ αυ-
ξάνει διαρκώς την παρουσία του στους μαζι-
κούς χώρους. Βεβαίως, όλα αυτά δεν επιτυγ-
χάνονται από τη μια μέρα στην άλλη, ειδικά 
σε μια περίοδο κρίσης των πολιτικών κομμά-
των, αλλά και με μια κοινωνία κατακερματισμέ-
νη και σε διαρκή κρίση. Προϋποθέτει σκληρή 
και οργανωμένη δουλειά και σταθερό προσα-
νατολισμό. Η προσπάθεια, εξάλλου, για ορ-
γανική σύνδεση του κόμματος με την κοινω-
νική πλειοψηφία, με τους εργαζομένους, με 
τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις, με τους επι-
στημονικούς συλλόγους, με τις ενώσεις των 
μικρομεσαίων δεν σταματά ποτέ. Είναι διαρ-
κής και ήδη αποδίδει καρπούς, με στόχο να 
διαμορφώσουμε ένα μαζικό, λαϊκό, αριστε-
ρό κόμμα, δεμένο με την κοινωνία, με τις α-
γωνίες και τις προσδοκίες της.

Δημήτρης Τζανακόπουλος 
 Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία
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Πλεύρη. Η επιλογή, όμως, αυτή είναι εξαιρε-
τικά επικίνδυνη, αλλά και τραυματική για την 
ίδια τη δημοκρατία. Αποδεικνύει, όμως, ότι 
ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει κανένα άλλο ενδι-
αφέρον εκτός από τη μικροπολιτική διαχεί-
ριση της αποτυχίας του και στην πανδημία. 
Διαφορετικά θα ενίσχυε το ΕΣΥ, θα έπαιρνε 
μέτρα στήριξης του υγειονομικού προσωπι-
κού, θα ασχολείτο με το ασφαλές άνοιγμα 
των σχολείων, τη στήριξη των Μέσων Μα-
ζικής Μεταφοράς, τους ελέγχους στους με-

γάλους εργασιακούς χώρους. Τίποτα από ό-
λα αυτά, όμως, δεν αποτελεί προτεραιότητα 
για τον κ. Μητσοτάκη και η χώρα βρίσκεται 
και πάλι στα πρόθυρα μιας μεγάλης ανθρω-
πιστικής και υγειονομικής κρίσης για τρίτη 
φορά μέσα σε ένα χρόνο.
 Πώς απαντάτε στην κυβέρνηση που επιμέ-

νει στις προβλέψεις ραγδαίας ανάκαμψης της 
οικονομίας με βάση και τα χρήματα της Ε.Ε.;

Η κυβέρνηση με την πολιτική της όχι μόνο έ-
χει υπονομεύσει τις προοπτικές βιώσιμης α-

«Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή είχε κρυστάλλινη 
θέση υπέρ του καθολικού εμβολιασμού και αυτό 

ήταν και είναι μια θέση αρχής υπέρ της κοινωνικής 
αλληλεγγύης και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής»


