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Μακρόπνοος σχεδια-
σμός, συναίνεση, πι-
στή τήρηση των συμ-

φωνηθέντων και πρωτίστως αλλα-
γή συλλογικής και ατομικής στά-
σης είναι αυτά που χρειάζονται για 
την αντιμετώπιση της περιβαλλο-
ντικής κρίσης, σύμφωνα με τον 
βουλευτή Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
και τομεάρχη Δικαιοσύνης του 
κόμματος, Θεόφιλο Ξανθόπου-
λο, ο οποίος μιλά στη «ΜτΚ» για 
τις καταστροφικές πυρκαγιές των 
τελευταίων ημερών, την διαχεί-
ριση της πανδημίας και την υπο-
χρεωτικότητα των εμβολιασμών.

Οι πρόσφατες καταστροφικές 
πυρκαγιές σε διάφορες περιο-
χές της χώρας ανέδειξαν την 
μεγάλη περιβαλλοντική κρίση 
που θα αντιμετωπίσουμε στο 
μέλλον. Τί μπορεί να κάνει η 
πολιτεία για να αντιστραφεί 
αυτή η καταστροφική πορεία, 
και τι οι πολίτες;
Με βάση την οδυνηρή εμπειρία 
αυτών των ημερών, όπου κάηκε 
μεγάλο τμήμα δασικού πλούτου, 
περιουσιών, ζωικού κεφαλαίου 
κ.λπ., όπου σημειώθηκε περιβαλ-
λοντική καταστροφή τεραστίων 
διαστάσεων, αβίαστα πρέπει να 
μιλάμε για ένα σημείο τομής στην 
πορεία της χώρας. Η περιβαλλο-
ντική κρίση ήρθε και θα μείνει. 
Άρα χρειάζεται μακρόπνοος σχεδι-
ασμός, συναίνεση, πιστή τήρηση 
των συμφωνηθέντων και πρωτί-
στως αλλαγή συλλογικής και ατο-
μικής στάσης. Το πολιτικό ερώ-
τημα που προκύπτει είναι ποια 
πολιτική δύναμη μπορεί να θέσει 
και να απαντήσει στο πρόβλημα. 
Για τη νεοφιλελεύθερη ΝΔ και το 
μπλοκ των κοινωνικών και πολιτι-
κών δυνάμεων που εκφράζει, το 
περιβάλλον είναι πρωτίστως παρά-
γων και παράμετρος ανάπτυξης, 
σε όσα εισαγωγικά θέλετε. Γι’ αυτό 
και ψήφισε τον περιβαλλοντοκτό-
νο «νόμο Χατζηδάκη» κλείνοντας 
το μάτι στους λογής επενδυτές και 
υποβαθμίζοντας τόσο τον δημόσιο 
έλεγχο των επενδύσεων όσο και τα 
φίλτρα ελέγχου, υπονόμευσε τον 
χαρακτήρα του Εθνικού Κτημα-
τολογίου, κατήργησε ουσιαστικά 
τους δασικούς χάρτες κ.λπ. Για 
τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και την ανανεω-
τική ριζοσπαστική Αριστερά το 
περιβάλλον είναι το νέο πεδίο 
κοινωνικών σχέσεων με σαφείς 
ιδεολογικές αναφορές και, επομέ-
νως, δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς 
περιβαλλοντικό πρόσημο. Βεβαί-
ως δεν έχουμε απαντήσεις σε όλα 
τα ερωτήματα. Π.χ. τι γίνεται με 
τις εξορύξεις υδρογονανθράκων. 
Είναι καινοφανή ζητήματα αυτά, 
τα οποία απασχολούν την Αριστε-
ρά σε πλανητικό επίπεδο. Σε ό,τι 
αφορά στο δεύτερο σκέλος του 
ερωτήματός σας, σε μία ευνομού-
μενη πολιτεία ισχύουν κανόνες, 
τους οποίους πρωτίστως οφείλει 

να τηρεί η ίδια. Επομένως, η πο-
λιτεία θα θεσπίσει το πλαίσιο και 
οι πολίτες θα το υπηρετήσουν κι-
νούμενοι εντός του. Περαιτέρω, 
οι ίδιοι οι πολίτες που γνωρίζουν 
καλύτερα απ’ τον καθένα τα του 
οίκου τους θα κινητοποιηθούν και 
θα απαιτήσουν μορφές ενέργειας, 
μορφές πυροπροστασίας αλλά και 
πολεοδομική προσέγγιση με γνώ-
μονα το περιβάλλον και όχι απο-
κλειστικά το κέρδος.  

Ο Αλέξης Τσίπρας παραδέχθη-
κε ότι και κατά το παρελθόν ο 
κρατικός μηχανισμός δεν λει-
τούργησε συντονισμένα. Γιατί 
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν 
προχώρησε μετά το μαύρο κα-
λοκαίρι του 2018 σε μαζικές 
προσλήψεις προσωπικού και 
αγορά εξοπλισμού στην πυ-
ροσβεστική; Κάνετε κάποια 
αυτοκριτική στο σκέλος αυτό;
Πρέπει να επισημάνουμε καταρχάς 
την τεράστια ποιοτική διαφορά της 
αντιπολίτευσης που ασκεί ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ στο συγκεκριμένο θέμα 
με την αντιπολίτευση που άσκη-
σε η ΝΔ με αφορμή το Μάτι. Η 
πολιτική ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
είναι δεδομένη, την ανέλαβε τότε 
ως πρωθυπουργός ο Αλ. Τσίπρας, 
ο δε αρμόδιος υπουργός κ. Τό-
σκας παραιτήθηκε μετά από με-
ρικές ημέρες. Υπενθυμίζω το πό-
ρισμα της επιτροπής Γκολντάμερ, 
το οποίο παραδόθηκε στην κυβέρ-

νηση της ΝΔ αλλά εκείνη το έθεσε 
στον κάλαθο των αχρήστων. Τέλος, 
θα πρέπει να πούμε ότι κατά την 
περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ η 
χώρα βρισκόταν σε μνημόνιο, δη-
λαδή σε απαγορευτικό καθεστώς 
προσλήψεων και ίσχυε η αναλογία 
5 αποχωρήσεις προς 1 πρόσληψη. 
Υπενθυμίζω όμως ότι, παρόλες τις 
δυσκολίες, ο ΣΥΡΙΖΑ εξασφάλισε 
εναέρια μέσα δασοπυρόσβεσης για 
την 5ετία 2019- 2023, με τα οποία 
επιχειρεί σήμερα η κυβέρνηση, 
μονιμοποιήθηκαν 2.500 πυρο-
σβέστες 5ετούς θητείας, ενισχύ-
θηκε το Σώμα με επιπλέον 2.000 
άτομα, θεσμοθετήθηκε η εισαγω-
γή στις παραγωγικές σχολές μέ-
σω πανελληνίων εξετάσεων. Στο 
θεσμικό επίπεδο νομοθετήθηκε 
η συνεργασία ΠΣ - Δασικής Υπη-
ρεσίας και κατατέθηκε πρόταση 
νόμου για την αναδιοργάνωση της 
Πολ. Προστασίας και την προστα-
σία κρίσιμων υποδομών. Για να μη 
μιλήσουμε για την δημιουργία μη-
χανοκίνητου ειδικού τμήματος με 
έδρα την 1η ΕΜΑΚ, ενίσχυση υλι-
κοτεχνικής υποδομής καθώς και 
αξιοποίηση δωρεών. 

Την ίδια ώρα, η πορεία της 
πανδημίας συνεχίζεται με 
την μετάλλαξη «Δ» να μετα-
δίδεται ακόμα πιο γρήγορα. 
Πολλοί φοβούνται νέο κύ-
μα της πανδημίας το φθι-
νόπωρο. Είστε αισιόδοξος 

για το προσεχές διάστημα;
Ειλικρινά θα ήθελα να είμαι αλλά οι 
κυβερνητικές παλινωδίες δεν μού 
το επιτρέπουν. Καταρχάς η πορεία 
των εμβολιασμών δεν είναι η επι-
θυμητή, παρόλες τις διακηρύξεις. 
Έπιασε «ταβάνι» κατά το κοινώς 
λεγόμενο. Και η κυβέρνηση πρέ-
πει να επινοήσει νέους τρόπους για 
να πείσει τους πολίτες και να μην 
αρκείται στην χιλιοειπωμένη «ατο-
μική ευθύνη», ούτε και να κουνάει 
το δάχτυλο. Φυσικά, ελάχιστα σε 
σχέση με τις ανάγκες έκανε για την 
στελέχωση με μόνιμο προσωπικό 
του ΕΣΥ, γιατροί και νοσηλευτές 
αρκέσθηκαν σε χειροκροτήματα, 
η χώρα βίωσε το διαρκέστερο λο-
κντάουν στην Ευρώπη με πενιχρά 
αποτελέσματα. Η πανδημία επι-
στρέφει σε μία μάλλον ανοχύρωτη 
χώρα και το μόνο που ενδιαφέρει 
την Κυβέρνηση είναι η επικοινω-
νιακή διαχείριση του προβλήματος 
και η συρρίκνωση νοσοκομείων και 
κλινικών. Οι πολίτες όμως θεωρώ 
ότι γνωρίζουν πλέον και θα στεί-
λουν, όταν έλθει η ώρα, τον λο-
γαριασμό. 

Η συζήτηση για το εμβόλιο 
και την υποχρεωτικότητα των 
εμβολιασμών στους υγειονο-
μικούς έχει δημιουργήσει ένα 
τεταμένο κλίμα στην ελληνική 
κοινωνία. Ποια είναι η γνώμη 
σας ως νομικού σε σχέση με 
την υποχρεωτικότητα;

Όπως έκρινε και το ΣτΕ σε συγκε-
κριμένες κατηγορίες εργαζομέ-
νων, π.χ. υγειονομικούς, ένστο-
λους είναι οριακά συνταγματική η 
υποχρεωτικότητα για λόγους προ-
στασίας της δημόσιας υγείας. Αυ-
τό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει 
να αποτελέσει δούρειο ίππο για τη 
γενίκευση της υποχρεωτικότητας 
αλλά και την καταστρατήγηση των 
εργασιακών δικαιωμάτων, όσων 
δεν εμβολιάζονται. Γι’ αυτόν τον 
λόγο άλλωστε δεν ψηφίσαμε ως 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την τροπολογία της 
κυβέρνησης, που αφορούσε την 
υποχρεωτικότητα των εμβολια-
σμών, λέγοντας επιγραμματικά 
ΝΑΙ στον στόχο ΟΧΙ στον τρόπο.

Ο νομός της Δράμας δοκιμά-
στηκε έντονα κατά τη διάρ-
κεια του δεύτερου κύματος 
της πανδημίας, μετρώντας δε-
κάδες νεκρούς από τον κορο-
νοϊό. Ποια είναι η κατάσταση 
σήμερα στην περιοχή, σε σχέ-
ση με τις δομές υγείας αλλά 
και την τήρηση των μέτρων 
από τους πολίτες;
Έχουμε, ως νομός, το θλιβερό 
προνόμιο να θρηνούμε εκατοντά-
δες νεκρούς, κυρίως την περίοδο 
Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Άλλωστε 
είχε επισκεφθεί τη Δράμα στην 
κορύφωση του δράματος και ο 
ίδιος ο πρόεδρος Αλ. Τσίπρας. Η 
κατάσταση του ΕΣΥ τώρα είναι 
περίπου όπως στην κορύφωση 
της πανδημίας. Όχι μόνον δεν 
έγιναν μόνιμες προσλήψεις και 
οι ανάγκες καλύπτονται από απο-
σπάσεις λίγων εβδομάδων από 
άλλες δομές υγείας αλλά καλού-
νται οι γιατροί του νοσοκομείου 
Δράμας να καλύψουν ανάγκες 
όμορων νομών. Έχω καταθέσει 
και σχετική ερώτηση. Άρα στον 
τομέα της προετοιμασίας για το 
επερχόμενο κύμα η κυβέρνη-
ση απέτυχε. Οι πολίτες βεβαίως 
έχουν και αυτοί τις ευθύνες τους. 
Αρχικά πρέπει να σας πω ότι η 
Δράμα είναι ένας από τους 4 νο-
μούς πανελλαδικά με το χαμη-
λότερο ποσοστό εμβολιασμένων. 
Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέ-
μα για όλους μας. Οι αμφισημί-
ες της κυβέρνησης σχετικά με τα 
εμβόλια δημιούργησαν ευνοϊκό 
έδαφος για ανορθολογικές προ-
σεγγίσεις και θα το πληρώσει εκ 
νέου η κοινωνία. Πρέπει, άμεσα, 
τώρα, χωρίς καμία καθυστέρηση 
να ξεκινήσει εκστρατεία ενημέ-
ρωσης, πειθούς και αλληλεγγύης, 
ώστε τις κυβερνητικές αβελτη-
ρίες να μην τις υποστεί εκ νέου 
η δραμινή κοινωνία. Ως ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ θα κινηθούμε το αμέσως 
επόμενο διάστημα προς αυτήν 
την κατεύθυνση με πρωτοβου-
λίες που αγκαλιάζουν θεσμούς, 
κοινωνικές ομάδες, μεμονωμέ-
νους Πολίτες. Γιατί αν ένας δεν 
είναι ασφαλής, κανείς μας δεν 
είναι ασφαλής.

συνέντευξη

Θεόφιλος Ξανθόπουλος
Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία
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