ΟΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ –
8 έως 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ LOCKDOWN No 3 ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΤΟ
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΑ ΑΕΙ
Του Γεράσιμου Λιβιτσάνου
Νέα Δημοκρατία και Ελληνική Λύση συμπράττουν στην ψηφοφορία για το νομοθέτημα
που ξεσήκωσε με συλλαλητήρια την εκπαιδευτική κοινότητα. Ο υπουργός Εργασίας
Κωστής Χατζηδάκης υπόσχεται …συνέχεια με νομοσχέδιο για τον περιορισμό της
συνδικαλιστικής δράσης

Την εβδομάδα αυτή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε – με διάγγελμά
του - το τρίτο κατά σειρά lockdown. Με την παρουσία του όμως στην Βουλή -όπου
ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που προβλέπει πανεπιστημιακό σώμα
της ΕΛ.ΑΣ- έδωσε και ένα ακόμη μήνυμα: Η κυβέρνηση κατέστησε σαφές ότι θα συνεχίζει
να αξιοποιεί τις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας για την ψήφιση νομοσχεδίων που
προκαλούν κοινωνικές αντιδράσεις.
Πως ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την Παιδεία
Η άτυπη πολιτική συμμαχία που διαμορφώθηκε στην ψήφιση του νομοσχεδίου για την
Παιδεία την Πέμπτη το βράδυ, ήταν ανάλογη των αυταρχικών διατάξεων του. Παρά το
γεγονός ότι οι 158 βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας αρκούσαν προκειμένου οι
διατάξεις του να υπερψηφιστούν, σε αυτούς προστέθηκαν και 8 ακόμη βουλευτές, από το
ακροδεξιό κόμμα Ελληνική Λύση. Έτσι το νομοσχέδιο ψηφίστηκε συνολικά από 166
βουλευτές σε σύνολο 298 βουλευτών που ψήφισαν. Τα υπόλοιπα κόμματα της
αντιπολίτευσης (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝ.ΑΛ,ΚΚΕ, Μέρα 25) που καταψήφισαν το νομοθέτημα
συγκέντρωσαν 132 αρνητικές ψήφους. Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος που συγκέντρωσε το
συγκεκριμένο νομοθέτημα ήταν ότι γράφθηκαν στον κατάλογο ομιλητών για να
τοποθετηθούν 156 βουλευτές, αριθμός που καταγράφεται συνήθως στην συζήτηση του
κρατικού προϋπολογισμού. Παράλληλα την τελευταία ημέρα ψήφισης του νομοθετήματος
τοποθετήθηκε ο πρωθυπουργός και οι πολιτικοί αρχηγοί.
Τα κόμματα της αριστεράς άσκησαν όλες τις κοινοβουλευτικές δυνατότητες προκειμένου
να μην ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ. Μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και το Μέρα 25
κατέθεσαν ένσταση αντισυνταγματικότητας για τα άρθρα του νομοσχεδίου που αφορούν
την παρουσία της αστυνομίας εντός των πανεπιστημίων, την άσκηση εξουσίας πειθαρχικού
δικαίου εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και τα ζητήματα που σχετίζονται με την
τοποθέτηση καμερών μέσα στους πανεπιστημιακούς χώρους. Οι ενστάσεις απορρίφθηκαν
από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Σε πολιτικό επίπεδο τα τρία αυτά κόμματα ζήτησαν
την μετάθεση της συζήτησης του νομοσχεδίου σε μελλοντικό χρόνο. Μέσω των
κοινοβουλευτικών τους εκπροσώπων επισήμαναν ότι δεν μπορεί να συζητούνται τέτοιου
είδους νομοσχέδια που εγείρουν κοινωνικές αντιδράσεις σε καιρούς πανδημίας
επισημαίνοντας τον αντιδημοκρατικό χαρακτήρα αυτής της μεθόδευσης. Να σημειωθεί ότι
το ΚΙΝ.ΑΛ κράτησε αποστάσεις και από τις δύο αυτές πρωτοβουλίες από τα κόμματα της
αριστεράς, παρότι καταψήφισε το νομοσχέδιο.
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Όσον αφορά τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών, ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης υποστήριξε με την παρουσία αλλά και το περιεχόμενο της παρέμβασής του το
νομοθέτημα. Τηρώντας την άτυπη «παράδοση» που το θέλει να παραβρίσκεται σε όλα τα
νομοσχέδια που εισηγείται η Νίκη Κεραμέως ή ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Χαρακτήρισε τις
διατάξεις για την δημιουργία ειδικού τμήματος της ΕΛ.ΑΣ για την φύλαξη των
πανεπιστημίων «δροσερή πνοή ελευθερίας» λέγοντας ότι «θα είναι η ελευθερία αυτή που
θα μπει στα πανεπιστήμια και όχι η αστυνομία». Υποστήριξε επίσης ότι «το σημερινό
καθεστώς στην ανώτατη εκπαίδευση έδωσε εδώ και δεκαετίες εξετάσεις και απέτυχε» και
ότι «η πρόοδος προϋποθέτει ηρεμία, ασφάλεια και κανόνες».
Από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας
επισήμανε ότι η καρδιά του νομοθετήματος είναι η μείωση των εισακτέων που
προβλέπεται στις διατάξεις του. Σημείωσε ότι οι εισακτέοι θα μειωθούν κατά 24.000.
Χαρακτηριστικά είπε πως «αποφασίζετε να προχωρήσετε ένα νομοσχέδιο που την επόμενη
χρονιά θα έχει 20 – 24 χιλιάδες λιγότερους εισακτέους» καταλογίζοντας στην κυβέρνησης
πρόθεση στήριξης στα ιδιωτικά κολλέγια. Από την πλευρά του ΚΚΕ ο Δημήτρης
Κουτσούμπας σημείωσε ότι η παρουσία της αστυνομίας προβλέπεται για να διασφαλίσει
τις αλλαγές που επιθυμούν επιβάλλουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τους κανόνες της
αγοράς. Αρνητικός στο νομοσχέδιο και ο Γιάννης Βαρουφάκης που πρότεινε την
θεσμοθέτηση μόνιμου διακομματικού συμβουλίου για τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις
στην εκπαίδευση.
Στα εντυπωσιακά στοιχεία της συζήτησης του νομοθετήματος καταγράφεται η ρητορική
τόσο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη (μίλησε για «κορονοσυγκεντρώσεις») όσο
και της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως που κατηγόρησαν τις συγκεντρώσεις εναντίον
του νομοθετήματος ως υπεύθυνες για την μετάδοση του Covid 19. Από την πλευρά ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επέμεινε στην λογική ότι η
αστυνομία εντός των πανεπιστημίων προβλέπεται για την αντιμετώπιση της
εγκληματικότητας.
Η Ικαρία και τα ΜΜΕ
Στην κοινοβουλευτική-πολιτική αντιπαράθεση αυτής της εβδομάδας προστέθηκε όμως και
το ζήτημα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Αφορμή αποτέλεσε η συζήτηση του
νομοσχεδίου για τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης που συνεχίστηκε στην αρμόδια
επιτροπή της Βουλής. Σε συνδυασμό όμως και με την υπόθεση του γεύματος στο οποίο
παραβρέθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
κατά την διάρκεια της περιοδείας του στην Ικαρία. Σύμφωνα με τα κόμματα της
αντιπολίτευσης η κίνηση αυτή του πρωθυπουργού, που συνιστούσε την παραβίαση της
νομοθεσίας για την κοινωνική αποστασιοποίηση λόγω του Covid 19 δεν προβλήθηκε από τα
ιδιωτικά ΜΜΕ όσο και από την κρατική ραδιοτηλεόραση.
Για το ζήτημα αυτό άλλωστε κατέθεσε στην Βουλή ερώτηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης
Τσίπρας απευθυνόμενος προσωπικά στον πρωθυπουργό, όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης
δεν αποδέχθηκε να απαντήσει στην λεγόμενη «Ώρα του Πρωθυπουργού». Πάντως την
λειτουργία της ΕΡΤ υπερασπίστηκε με παρέμβασή του στην Βουλή ο υπουργό παρά τω
πρωθυπουργών Θόδωρος Λιβάνιος. Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης στην
Επιτροπή Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής υποστήριξε πως «το δελτίο
ειδήσεων της ΕΡΤ δεν βγαίνει ούτε από τη Γενική Γραμματεία του πρωθυπουργού, ούτε
από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, ούτε από πουθενά αλλού. Το βγάζει η Διεύθυνση
Ενημέρωσης της ΕΡΤ. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια». Ανέφερε
χαρακτηριστικά πως «δεν τους παίρνουμε εμείς τηλέφωνο. Έχει αλλάξει ο τρόπος
λειτουργίας της ΕΡΤ».
2

Η αξιωματική αντιπολίτευση άσκησε κριτική για αδιαφάνεια και στο ζήτημα της
παραίτησης του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη που
φέρεται εμπλεκόμενος σε υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης. Σε ερώτηση που κατέθεσε
στην Βουλή η βουλευτής Σία Αναγνωστοπούλου προς την υπουργό Πολιτισμού Λίνα
Μενδώνη. Σε αυτή διατύπωσε το εξής ερώτημα: «Η απόφασή σας επί δύο εβδομάδες να
επιβληθεί η σιωπή για την υπόθεση αυτή και άρα η ευθύνη της συγκάλυψης, παρά την
κραυγή των σπουδαστών και σπουδαστριών της Ανώτατης Δραματικής Σχολής του Εθνικού
Θεάτρου, ήταν αποκλειστικά δική σας ή ενεργήσατε κατόπιν συνεννόησης με τον
Πρωθυπουργό του οποίου, ως γνωστόν, επιλογή ήταν ο κ. Λιγνάδης;».
Έρχονται νομοσχέδια για εργασία και κοινωνική ασφάλιση.
Ιδιαίτερη σημασία είχαν οι παρεμβάσεις του (νέου μετά τον ανασχηματισμό) υπουργού
Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη και του υφυπουργού Παναγιώτη Τσακλόγλου σχετικά με τις
νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση για ζητήματα εργασία και
κοινωνικής ασφάλισης.
Ο Κ. Χατζηδάκης επιβεβαίωσε ότι νομοσχέδιο που μεταξύ άλλων θα αλλάζει την ισχύουσα
νομοθεσία για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας (κατάργηση 8ωρου) αλλά και την
συνδικαλιστική νομοθεσία θα κατατεθεί τους επόμενους μήνες. Σε κάθε περίπτωση μέσα
στην Άνοιξη. Επισήμανε ότι στην φιλοσοφία του νομοθετήματος θα περιλαμβάνεται η αρχή
του ότι «δεν μπορεί να υπάρξουν εργαζόμενοι χωρίς επιχειρήσεις από τη μία πλευρά, αλλά
και από την άλλη δεν μπορεί να υπάρξουν επιχειρήσεις με τους εργαζόμενους στα
κεραμίδια».
Επίσης ο υφυπουργός Εργασίας Παναγιώτης Τσακλόγλου ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα
εισηγηθεί νομοσχέδιο και για την επικουρική ασφάλιση. Σημείωσε ότι με τις διατάξεις του
«από ένα δημόσιο διανεμητικό σύστημα επικουρικής ασφάλισης μεταβαίνουμε σε ένα
δημόσιο -το τονίζω- κεφαλαιοποιητικό σύστημα επικουρικής ασφάλισης». Θυμίζουμε ότι το
κεφαλαιοποιητικό σύστημα έχει ατομικό χαρακτήρα και προβλέπει ότι τα ατομικά μερίδια
ασφάλισης διατίθενται για επένδυση σε ειδικούς φορείς που μπορούν να επενδύσουν σε
μετοχές ή ομόλογα.
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