ΟΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ –
8 ΕΩΣ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ: ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΒΙΑ
Τα γεγονότα της Νέας Σμύρνης και το ρεύμα αμφισβήτησης του κρατικού αυταρχισμού
που δρομολόγησαν, θα βρεθούν αυτή την εβδομάδα στο επίκεντρο των πολιτικών
αντιπαραθέσεων στο κοινοβούλιο. Ταυτόχρονα όμως η κυβέρνηση θα προωθήσει νέες
νομοθετικές επιλογές της σε νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση. Πάντα με βασική αιτιολογία
την ανάπτυξη μετά την πανδημία.
Του Γεράσιμου Λιβιτσάνου

Ο παλμός των αντιδράσεων ενάντια στον αστυνομικό αυταρχισμό μετά το περιστατικό της
Κυριακής 7 Μαρτίου -όπου άνδρες της Ομάδας «Δράση» επιτέθηκαν σε κατοίκους της Νέας
Σμύρνης που βρέθηκαν στην πλατεία της περιοχής αλλά και το όργιο αστυνομικής
καταστολής ενάντια στην κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε στην ίδια περιοχή την
προηγούμενη Τρίτη- έφθασαν αυτή την εβδομάδα στο κοινοβούλιο. Έχοντας τις
προηγούμενες ημέρες κυριαρχήσει στην επικαιρότητα και την πολιτική αντιπαράθεση.
Ανεξάρτητα από το αντικείμενο της συζήτησης των συνεδριάσεων που έγιναν στην Βουλή,
οι πολιτικές συγκρούσεις ανάμεσα στους βουλευτές της κυβέρνησης και της
αντιπολίτευσης για το ζήτημα της αστυνομικής βίας ήταν συνεχείς.
Ιδίως από την στιγμή που οι κυβερνητικοί βουλευτές προέβαλαν το αφήγημα του ότι η
στήριξη των κινητοποιήσεων από ένα κόμμα αποτελεί συνειδητή επιλογή ενίσχυσης των
συνθηκών διάδοσης του Covid 19. Μια επιχειρηματολογία που συνοδεύθηκε με την
εκτίμηση ότι οι πορείες και οι διαδηλώσεις ευθύνονται σε σημαντικό βαθμό για την αύξηση
των κρουσμάτων του κορονοϊού.
Αντίστοιχα οι βουλευτές των κομμάτων της αριστεράς κατηγόρησαν την κυβέρνηση για
ακραίο αυταρχισμό αλλά και προσπάθεια παρέμβασης στην διαμόρφωση της κοινής
γνώμης. Τόνισαν ότι δεκάδες φαινόμενα αστυνομικής βίας έγιναν γνωστά λόγω των video
που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια στιγμή που τα κυρίαρχα
ηλεκτρονικά ΜΜΕ αναπαρήγαγαν το κυβερνητικό αφήγημα.
Κατά την διάρκεια αυτής της εβδομάδας στην Βουλή παραβρέθηκαν στην Ολομέλεια της
Βουλής και τοποθετήθηκαν για το θέμα ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης, ο
γ.γ της Κ.Ε του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας την Πέμπτη. Την Παρασκευή ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε σε ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Αλέξη Τσίπρα, για το ζήτημα της αστυνομικής βίας.
Ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο της απάντησης που έδωσε στην κριτική που ασκήθηκε αν και
αποδέχθηκε ότι υπήρξαν ζητήματα συμπεριφοράς της αστυνομίας και χρησιμοποίησε την
λέξη «συγνώμη» στην συνέχεια υπεραμύνθηκε την λογικής του «Νόμος και Τάξη». Δήλωσε
ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει την επανάληψη φαινομένων όπως αυτά του 2008
(διαδηλώσεις για την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου) αλλά και του 2011
(Συγκεντρώσεις ενάντια στο Μνημόνιο στην Πλ. Συντάγματος). Επικαλέστηκε μάλιστα μία
«κοινωνική πλειοψηφία» που επιθυμεί μία τέτοια πολιτική.
Αντίστοιχα από τους επικεφαλής των κομμάτων της αντιπολίτευσης τονίστηκε ότι η
αυταρχική συμπεριφορά αποτελεί κυβερνητική επιλογή. Προκειμένου έτσι να

αντιμετωπίσει τις λαϊκές αντιδράσεις που προκαλεί η πολιτική της στην διαχείριση της
πανδημίας, όπως και οι κυβερνητικές προθέσεις για μεταφορά του κόστους της
οικονομικής κρίσης στον κόσμο της εργασίας.
Έρχεται ιδιωτικοποίηση στην κοινωνική ασφάλιση
Την εβδομάδα αυτή η κυβέρνηση έδωσε σαφέστατα δείγματα των προθέσεων της για τις
αλλαγές που προτίθεται να νομοθετήσει στην κοινωνική ασφάλιση. Αφορμή αποτέλεσε η
συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής για την παρακολούθηση του Συστήματος
Κοινωνικής Ασφάλισης. Εκεί παραβρέθηκε ο αρμόδιος για τον συγκεκριμένο τομέα
υφυπουργός Εργασίας, Πάνος Τσακλόγλου. Συνεπικουρούμενος μάλιστα από δύο
ακαδημαϊκούς προκειμένου να ενημέρωσης για τις αναλογιστικές μελέτες που εκπονούνται
σχετικά με την επικουρική ασφάλιση.
Όπως προέκυψε από τα όσα ανέφερε ο υφυπουργός Εργασίας στόχος της κυβέρνησης είναι
το επόμενο διάστημα να φέρει για ψήφιση στην Βουλή, νομοσχέδιο μετατροπής του
μοντέλου της επικουρικής ασφάλισης από διανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό.
Όπως περιέγραψε ο Πάνος Τσακλόγλου «κάθε ασφαλισμένος θα έχει τον ατομικό του
κουμπαρά και από αυτόν λαμβάνει την αναλογιστικά ουδέτερη σύνταξή του»
προσθέτοντας πως οι πόροι των ταμείων θα αξιοποιούνται για επενδύσεις (δημόσιες και
ιδιωτικές) που θα δημιουργούν θέσεις εργασίας. Με το σύστημα αυτό σημείωσε ο
υφυπουργός επιλύεται ένα βασικό πρόβλημα που είναι η «υψηλή συνταξιοδοτική δαπάνη,
υψηλές μεταβιβάσεις από τον προϋπολογισμό, περιορισμό δυνατοτήτων για άσκηση άλλων
δημοσίων πολιτικών». Περιέγραψε δηλαδή ουσιαστικά αυτό που αποκαλείται έμμεση
ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης.
Κεντρικό επιχείρημα του συλλογισμού της κυβέρνησης είναι το λεγόμενο δημογραφικό
ζήτημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην Βουλή από τον Π.Τσακλόγλου:
«Οι γεννήσεις στην Ελλάδα από 157.000 που ήταν το 1960, μειώθηκαν σε 148.000 το 1980,
σε 103.000 το 2000 και σε 84.000 το 2019». Για τον λόγο αυτό επισήμανε πως «αν
διατηρήσουμε το σημερινό σύστημα συντάξεων κοινωνικής ασφάλισης (αποκλειστικά
διανεμητικού χαρακτήρα), θα πρέπει ένας ολοένα και μικρότερος πληθυσμός εργαζομένων
να πληρώνει για τις συντάξεις ολοένα και περισσότερων συνταξιούχων».
Οι θέσεις του υφυπουργού Εργασίας προκάλεσαν τις έντονες αντιδράσεις των κομμάτων
της αριστεράς. Το ΚΚΕ αποχώρησε από τη συζήτηση, ενώ οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν
λόγο για ένα υψηλό κόστος μετάβασης που θα κυμανθεί ανάμεσα στα 50 με 60 δις.
Τόνισαν ότι η κυβέρνηση οφείλει να κινηθεί στην κατεύθυνση της καταπολέμησης των
αιτιών της δημογραφικής γήρανσης του πληθυσμού, θεσπίζοντας δομές υποστήριξης της
οικογένειας.
Εγκρίθηκε η σύμβαση με την «Ελληνικός Χρυσός»
Με την ψήφο αποκλειστικά των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, εγκρίθηκε την
εβδομάδα αυτή από την αρμόδια διαρκή επιτροπή της Βουλής, η σύμβαση ανάμεσα στο
Ελληνικό Δημόσιο και την εταιρία «Ελληνικός Χρυσός» για τα μεταλλεία χρυσού στις
Σκουριές της Χαλκιδικής.
Το κείμενο της σύμβασης προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις όλων των κομμάτων της
αριστεράς. Ασκήσαν κριτική μιλώντας για διατάξεις αποικιοκρατικού χαρακτήρα προς
όφελος της εταιρίας. Θυμίζουμε ότι το ζήτημα των μεταλλείων της Χαλκιδικής αποτελεί
θέμα που απασχολεί εδώ και περίπου 8 χρόνια, αφού η λειτουργία του ορυχείου εξόρυξης

χρυσού έχει πολλάκις καταγγελθεί από οικολογικές οργανώσεις και κινήματα της περιοχής
ως περιβαλλοντικά επιζήμια.
Από την πλευρά της κυβέρνησης ο αρμόδιος υπουργός Περιβάλλοντος Κώστας Σκρέκας
αιτιολόγησε την επιλογή της κυβέρνησης ως «αναπτυξιακή». Όπως ανέφερε με την
σύμβαση «επιτυγχάνεται αύξηση των άμεσων εσόδων του δημοσίου, αύξηση των έμμεσων
εσόδων του δημοσίου, διπλασιασμός των άμεσων θέσεων εργασίας στην εν λόγω περιοχή,
αυξάνονται οι έμμεσες θέσεις εργασίας. Επίσης τα αντισταθμιστικά οφέλη στην τοπική
αυτοδιοίκηση». Παράλληλα υποστήριξε ότι τίθενται κανόνες πιο εντατικών μορφών
περιβαλλοντικού ελέγχου.
Αντίθετα ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμμελος δήλωσε ότι πρόκειται για «ένα
ακόμη ξεπούλημα, το οποίο, δυστυχώς, είναι η χειρότερη αποικιοκρατική μορφή σύμβασης
που μπορεί να υπάρξει, η μεγαλύτερη υποτίμηση της χώρας μας ως οντότητα ως δημόσια
διοίκηση, όχι μόνο ως περιβάλλον και ως τοπική κοινωνία. Πρακτικά έχετε παραχωρήσει τα
κλειδιά του Υπουργείου στην «Ελληνικός Χρυσός» και φτάνετε στο σημείο να έχετε άρθρα
μέσα στη σύμβαση, που μπαίνουν ελεγκτές που θα ελέγχουν το δημόσιο, όχι την
«Ελληνικός Χρυσός».
«Το έγκλημα της παράδοσης ενός κρίσιμου και μη ανανεώσιμου ορυκτού πόρου στους
επιχειρηματικούς ομίλους, συνεχίζεται» σχολίασε ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελλής ενώ
εκ μέρους του Μέρα 25 ο Κρίτων Αρσένης τόνισε ότι «τον αιώνα της οικολογικής κρίσης
δεν θα έπρεπε καν να συζητάμε την καταστροφή ενός αρχέγονου δάσους με δέντρα άνω
των εξακοσίων χρόνων και την καταστροφή ενός ολόκληρου βουνού».
Προανακριτική επιτροπή για τον Νίκο Παππά
Η ανακοίνωση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην δημιουργία μιας Προανακριτικής
Επιτροπής που θα διερευνήσει πολιτικές και τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην υπουργού
Επικρατείας, Νίκου Παππά, ήταν ένα στοιχείο της εβδομάδας που θα διαμορφώσει την
εικόνα των κοινοβουλευτικών εργασιών το επόμενο διάστημα.
Θυμίζουμε ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κυβερνώντος κόμματος αποφάσισε να
ζητήσει από την Βουλή την διερεύνηση της υπόθεσης μετά από δικογραφία που
αποστάλθηκε στην Βουλή με αφορμή καταγγελίες του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα.
Αυτές αφορούν τους ισχυρισμούς του ότι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ επιχειρήθηκε η
δημιουργία τηλεοπτικού σταθμού που θα στήριζε την τότε κυβέρνηση.
Να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο «περί ευθύνης υπουργών» η
εισαγγελική αρχή είναι υποχρεωμένη να αποστείλει στην Βουλή οποιαδήποτε δικογραφία
περιέχει το όνομα υπουργού δίχως να ερευνήσει την υπόθεση. Η πρόταση για την σύσταση
προανακριτικής επιτροπής πρόκειται να συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής μεταξύ 18
Μαρτίου και 4 Απριλίου, ενώ η σχετική αίτηση πρέπει να υπογράφεται από 30 βουλευτές.

