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τάξη. Του λέει να µην ξεχνά ότι η διάλυση της 
µεσαίας τάξης έλαβε εφιαλτικές διαστάσεις την 
καταστροφική τετραετία 2010-2014. Του λέει 
ότι επί ΣΥΡΙΖΑ άρχισε η αντιστροφή αυτής της 
κατάστασης. Του λέει να συγκρίνει προγράµµα-
τα και να αποφασίσει αν το µέλλον αυτού του 
κόσµου µπορεί να ταυτίζεται µε το πρόγραµµα 
«φτηνής ανάπτυξης», τα θαλασσοδάνεια και τα 
σκάνδαλα της Ν.∆. ή µε το πρόγραµµα εθνικής 
και παραγωγικής ανασυγκρότησης, τις στοχευ-
µένες επενδύσεις και το νοικοκύρεµα των δη-
µόσιων οικονοµικών του ΣΥΡΙΖΑ. 
  Η περιγραφή του προγράµµατος του Κυ-

ριάκου Μητσοτάκη µε τα µελανότερα χρώµα-
τα δεν φαίνεται να έπεισε στις ευρωεκλογές...

Στις ευρωεκλογές µια µεγάλη πλειοψηφία του 
λαού προτίµησε να στείλει µήνυµα δυσαρέσκει-
ας και όχι να εξετάσει προσεκτικά τα προγράµ-
µατα των κοµµάτων. Τώρα, όµως, αποφασί-
ζουµε για τη ζωή µας και θα είναι ασυγχώρη-
το λάθος να µη συγκρίνουµε πολιτικές και προ-
γράµµατα. Αρκεί να ακούσει κανείς προσεκτι-
κά τις «υποσχέσεις» του κ. Μητσοτάκη και των 
στελεχών της Ν.∆. για την οικονοµία, την κοι-
νωνική ασφάλιση, τα εργασιακά, τα επιδόµα-
τα, τη δηµόσια υγεία, την Παιδεία, για να δει 
ότι οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια στην απο-
σάθρωση του δικτύου στήριξης των πιο αδύ-
ναµων, αλλά και των µεσαίων τάξεων. Αυτές 
τις ηµέρες είδαµε τη συγκλονιστική αποκάλυ-
ψη ότι η Ν.∆. ετοιµάζεται να παραδώσει σε ιδι-
ώτες τους πόρους της επικουρικής ασφάλισης, 
που υπολογίζονται σε 75 δισ. Πώς θα πληρώ-
νονται οι σηµερινοί 1.230.000 συνταξιούχοι; 
∆εν µας λένε τίποτα γι’ αυτό. Είδαµε, επίσης, 
την επιστροφή Καραµανλή, που προσωποποι-
εί οδυνηρά τη χρεοκοπία της χώρας, µαζί, βέ-
βαια, µε όλο το υπόλοιπο πολιτικό προσωπι-
κό της Ν.∆. και τα διασυνδεδεµένα συµφέρο-
ντα που επιχειρούν να επανέλθουν στην εξου-
σία, για να καταστρέψουν κατακτήσεις που µε 
τόσες θυσίες κατάφερε ο ελληνικός λαός. Με 
τα ίδια πρόσωπα και τα ίδια µυαλά, το µόνο 
που µπορεί να εγγυηθεί η Ν.∆. είναι µια δεύ-
τερη χρεοκοπία. 
  Ποια είναι η στρατηγική προοπτική του ΣΥ-

ΡΙΖΑ για την Προοδευτική Συµµαχία και ποια 
για το Κίνηµα Αλλαγής;

 Είναι σαφής η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ να συµπο-
ρευτεί, διατηρώντας τη διακριτή φυσιογνωµία 
του, σε ένα πλαίσιο συµµαχιών και κοινών τό-
πων µε τον ευρύτερο προοδευτικό, δηµοκρα-
τικό χώρο της οικολογίας και της σοσιαλδηµο-
κρατίας. Η επέλαση του νεοφιλελευθερισµού 
και παράλληλα η αναβίωση της ακροδεξιάς, 
µε ό,τι αυτό σηµαίνει για την Ευρώπη συνο-
λικά, δεν αφήνουν περιθώρια για µοναχικές 
και ιδεολογικά περιχαρακωµένες διαδροµές. 
Προς το παρόν, όµως, σε αντίθεση µε τις εξε-
λίξεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο, η ηγεσία του Κι-
νήµατος Αλλαγής επιλέγει τον άχαρο -και απο-
δεδειγµένα µοιραίο για τον χώρο της Κεντρο-
αριστεράς- ρόλο του στηρίγµατος της ∆εξιάς, 
προκαταβάλλοντας, µάλιστα, την ανοχή της σε 
πιθανή κυβέρνηση Ν.∆., έδιωξε τον κ. Βενιζέ-
λο, κράτησε όµως την πολιτική του. 
  Πώς βλέπετε την επαναφορά Βαρουφάκη 

στην πολιτική ζωή;
Στις ευρωεκλογές το κόµµα του κ. Βαρουφά-
κη έδειξε κάποια δυναµική, αλλά δεν νοµίζω ό-
τι αυτή θα διατηρηθεί στις εθνικές εκλογές. Ο-
σο κι αν πολιτικές δυνάµεις και ΜΜΕ που µέ-
χρι χθες τον απειλούσαν µε ειδικά δικαστήρια 
σήµερα τον αποθεώνουν, µπας και κόψει µια 
χούφτα ψήφους από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, όπως έδειξε και η εµπειρία του Πο-
ταµιού, όλα αυτά τα εγχειρήµατα µε τα περισ-
σότερο ή λιγότερο λαµπερά πρόσωπα που δεν 
αντιστοιχούν σε πραγµατικές κοινωνικές ανά-
γκες και αναφορές, αλλά σε εφήµερες πολιτι-
κές επιδιώξεις ή «γινάτια», έχουν ένα σύντο-
µο κύκλο ζωής.
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Χ
άρη και στις δικές του θυσίες βγήκα-
µε από τα µνηµόνια µε την κοινωνία 
όρθια και έτσι υπάρχουν νέες δυνατό-

τητες», λέει στον κόσµο της µεσαίας τάξης ο Νί-
κος Φίλης, ασκώντας ταυτόχρονα σφοδρή κρι-
τική στη Ν.∆. ότι «ποντάρει στην αποχή» και πως 
«το µόνο που µπορεί να εγγυηθεί είναι µια δεύτε-
ρη χρεοκοπία». Παράλληλα, ο υποψήφιος βου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Α’ Αθηνών αναφέρει ότι 
«δεν αρκεί η αρνητική σύγκριση µε τους πολιτι-
κούς σου αντίπαλους για να κερδίσεις την ψυχή 
του λαού» και τονίζει ότι «σε κάθε αποτέλεσµα ο 
κύκλος της κυβερνώσας Αριστεράς δεν κλείνει» 
και ότι «ο Αλέξης Τσίπρας έχει κι αυτός πολύ δρό-
µο µπροστά του». 

 
 Εχετε αποκωδικοποιήσει τι οδήγησε στην ήτ-

τα των ευρωεκλογών;
Η αναγκαστική εφαρµογή των µνηµονίων από 
ένα κόµµα που δεν είχε, ούτε ήθελε, την ιδιο-
κτησία τους, είχε προφανώς το κόστος της. Οι 
συµβιβασµοί -επίσης αναπόφευκτοι, όταν α-
σκείς την εξουσία κάτω από τις ασφυκτικές πι-
έσεις των δανειστών- απογοήτευσαν ένα κοµ-
µάτι του λαού. Από την άλλη, θετικές µεταρρυθ-

 «Το µόνο που µπορεί 
να εγγυηθεί η Ν.∆. είναι

 µια δεύτερη χρεοκοπία»

 Νίκος Φίλης Υποψήφιος βουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ στην Α’ Αθηνών

µίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και δεν άπτονται των περιορισµών των µνηµονίων, ό-
πως το διαρκές αίτηµα για τον διαχωρισµό κράτους και Εκκλησίας, συνάντησαν αντι-
στάσεις και εµπόδια. Οσο για τα σκάνδαλα των προηγούµενων κυβερνήσεων, είναι 
προφανώς υπαρκτά, αλλά δεν αρκεί η αρνητική σύγκριση µε τους πολιτικούς σου α-
ντιπάλους για να κερδίσεις την ψυχή του λαού. Τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε την 
απειρία και την αδυναµία µας να προβάλουµε αποτελεσµατικά το έργο της κυβέρνη-
σης, συνετέλεσαν στο κακό αποτέλεσµα των ευρωεκλογών. 
 Είπατε πρόσφατα ότι η ήττα των ευρωεκλογών µπορεί να ανατραπεί, αν υπάρ-

ξει µαζική συµµετοχή. Αν, όµως, επαναληφθεί µια ευρεία ήττα, πρέπει να τεθεί θέ-
µα ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ;

Η αποχή, φαινόµενο των καιρών και όχι µόνο στην Ελλάδα, καταδεικνύει την αποµά-
κρυνση του πολιτικού συστήµατος από την κοινωνία και συνιστά έναν διόλου ασή-
µαντο κίνδυνο κατά της ∆ηµοκρατίας. Ο κίνδυνος, λόγω του προχωρηµένου θέρους, 
να µεγαλώσει κι άλλο η αποχή είναι υπαρκτός. Σε αυτό ποντάρει η Ν.∆. για να διατη-
ρήσει τα «κεκτηµένα» των ευρωεκλογών. Στην αδιαφορία και στην αποπολιτικοποίη-
ση. Γι’ αυτό δεν δέχθηκε το debate είτε µεταξύ Τσίπρα και Μητσοτάκη, είτε µεταξύ ό-
λων των πολιτικών αρχηγών. Γι’ αυτό επιχειρεί να κρύψει το πρόγραµµά της. Θέλω να 
ελπίζω πως, συνειδητοποιώντας το διακύβευµα για τα επόµενα χρόνια, ένα σηµαντι-
κό ποσοστό προοδευτικών ψηφοφόρων που οδηγήθηκαν στην αποχή θα κινητοποι-
ηθεί αυτή τη φορά και θα µπορέσουµε να πετύχουµε τη µεγάλη ανατροπή. Οποιο κι 
αν είναι το αποτέλεσµα, ο κύκλος της κυβερνώσας Αριστεράς δεν κλείνει και ο Αλέξης 
Τσίπρας, που αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην πορεία του ΣΥΡΙΖΑ προς την 
εξουσία, έχει κι αυτός πολύ δρόµο µπροστά του. 
  Τι λέει η Αριστερά που κυβέρνησε στον κόσµο της µεσαίας τάξης;
Του λέει ότι χάρη και στις δικές του θυσίες βγήκαµε από τα µνηµόνια, µε την κοινωνία 
όρθια και έτσι υπάρχουν νέες δυνατότητες για την ανακούφιση αυτών των στρωµά-
των και για να πάρουν µπρος εκ νέου οι µηχανές της κοινωνικής κινητικότητας. Του λέ-
ει να είναι υπερήφανος που µπήκε τέλος στην ανθρωπιστική κρίση. Του λέει ότι πολλά 
από τα µέτρα που απευθύνονται στα πιο ευάλωτα στρώµατα αφορούν και τη µεσαία 

 «Τώρα 
αποφασίζουµε 
για τη ζωή µας 

και θα είναι 
ασυγχώρητο λάθος 
να µη συγκρίνουµε 

πολιτικές και 
προγράµµατα»


