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Η κυβέρνηση επιχειρεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά την συνεχή αύξηση των
κρουσμάτων. Κριτήριο όμως δεν αποτελεί η ενημέρωση των πολιτών αλλά η
εξυπηρέτηση των μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.
Συνεχείς ερωτήσεις βουλευτών για την πανδημία και τις επιπτώσεις της οικονομικής
κρίσης
Η εβδομάδα ανάμεσα στις 16 και 22 Αυγούστου, παρότι κοινοβουλευτικά κινήθηκε στους
ρυθμούς των καλοκαιρινών διακοπών, ήταν αυτή στην οποία αναδείχθηκαν τα ανησυχητικά
σημάδια του δεύτερου κύματος της πανδημίας του Covid 19. Η συνεχής άνοδος των
κρουσμάτων επιβεβαίωσε τις δυσοίωνες προβλέψεις που είχαν γίνει τους προηγούμενους
μήνες σχετικά με τις επιπτώσεις που θα είχε το «άνοιγμα» της αγοράς του τουρισμού.
Παράλληλα η επιπτώσεις στην υγειονομική κρίση συναγωνίστηκαν αυτές στην οικονομική
κρίση. Διότι παρά το επιδημιολογικό κόστος που προκλήθηκε η ενίσχυση του Ακαθάριστου
Εθνικού Προϊόντος από τον τουρισμό διαφάνηκε ότι θα είναι κατώτερη και των χειρότερων
προβλέψεων. Μάλιστα την ίδια περίοδο καταγράφηκε μια σαφέστατη προσπάθεια
κυβερνητικών παραγόντων να συνεχίσουν την «αφήγηση» της κυβερνητικής πολιτική ως
άθροισμα επιτυχημένων επιλογών.
Επικοινωνιακή διαχείριση της πανδημίας
Χαρακτηριστική περίπτωση ο υφυπουργός αρμόδιος για ζητήματα Πολιτικής Προστασίας
Νίκος Χαρδαλιάς. Στην τακτική ενημέρωση που παρείχε την συγκεκριμένη εβδομάδα
επιχείρησε να αποσυνδέσει την πολιτική επιλογή του «ανοίγματος των συνόρων» με
δειγματοληπτικούς ελέγχους με την έξαρση της πανδημίας. Χαρακτηριστικά
χρησιμοποιώντας το σχήμα της ρητορικής ερώτησης ο Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε:
«Ευθύνεται ο τουρισμός για την ανοδική τάση των κρουσμάτων που παρατηρείται στην
χώρα μας; Η απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι». Παρόλα αυτά όμως διαφορετική εικόνα
για τα πράγματα έδωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που
παραχώρησε στο διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Πιθανότητα λόγω του διεθνούς
χαρακτήρα του εν λόγω μέσου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης οδηγήθηκε στο να παραδεχθεί την
συγκεκριμένη σχέση του ανοίγματος των αγορών με την επιδείνωση των υγειονομικών
δεδομένων. Έτσι απαντώντας στην δημοσιογράφο Κριστιάν Αμανπούρ, σημείωσε ότι
«είχαμε αύξηση στα κρούσματα ανά ημέρα, τα οποία κυμαίνονται περίπου στα 200
ημερησίως, και όντως περιμέναμε αυτή την αύξηση των κρουσμάτων καθώς ανοίξαμε την
οικονομία μας και τον τουρισμό". Μάλιστα συμπλήρωσε πως «είναι φυσιολογικό, όταν
ανοίγει η οικονομία και οι άνθρωποι χαλαρώνουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, να
παρατηρούμε αύξηση των κρουσμάτων. Γνωρίζουμε ακριβώς τι συνέβη. Όπου υπήρχε
έντονη διασκέδαση και μεταμεσονύχτια νυχτερινή ζωή, εκεί είδαμε τη συγκέντρωση των
κρουσμάτων».
Σύμπλευση με ιδιωτικά συμφέροντα
Μάλιστα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, την συγκεκριμένη εβδομάδα καταγράφθηκε
έντονη δυσπιστία απέναντι στις ανακοινώσεις των κρουσμάτων για τον Covid 19 και στην
μεθοδολογία και την διαχείριση των δεδομένων. Παρά το γεγονός ότι από κυβερνητικής
πλευράς επισημαίνονταν διαρκώς ότι τα μέτρα που λαμβάνονται – όπως για παράδειγμα τα

συνεχή τοπικά lockdown σε νησιά και περιοχές με υψηλό επιδημιολογικό φορτίοαποφασίζονται σε συνεργασία με την επιτροπή ειδικών και λοιμωξιολόγων που έχει
συσταθεί από την έναρξη της πανδημίας.
Τα κόμματα της αριστεράς μάλιστα έκαναν ευθέως λόγο σε ανακοινώσεις τους για
συντονισμό της κυβέρνησης με τις ανάγκες των επιχειρηματικών συμφερόντων που
δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο του τουρισμού (εταιρίες tour Operators και
αεροπορικές εταιρίες). Ενδιαφέρον μάλιστα είχε έγγραφο που δημοσιεύθηκε στο ημερήσιο
τύπο: Μια επιστολή που στάλθηκε στις 17 Ιουλίου προς το υπουργείο Τουρισμού και τα
συναρμόδια υπουργεία. Σε αυτή μεταξύ άλλων αναφέρονταν πως «επανερχόμαστε στο
αίτημα που έχουμε υποβάλει και με προηγούμενη επιστολή μας, προκειμένου να
αποφευχθεί η (μη σκόπιμη ασφαλώς) έμμεση στοχοποίηση των περιοχών στις οποίες
σημειώνονται κρούσματα, οι ανακοινώσεις να περιορίζονται σε συνολικό αριθμό
κρουσμάτων και να μην αναλύεται η χωρική κατανομή τους. Εκτός ασφαλώς αν ο αριθμός
των κρουσμάτων είναι τέτοιος που απαιτείται σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή να ληφθούν
συγκεκριμένα μέτρα».
Την τακτική αυτή της μη δημοσιοποίησης της γεωγραφικής κατανομής των κρουσμάτων,
ιδίως στα νησιά με έντονη τουριστική κίνηση φαίνεται ότι την υιοθέτησε η κυβέρνηση
αφού όπως παραδέχθηκε ο Νίκος Χαρδαλιάς δεν γίνεται αναλυτική αναφορά προκειμένου
«να μην στοχοποιηθεί το κάθε νησί».
Ερωτήσεις βουλευτών για τα θέμα της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης.
Τα θέματα αυτά πάντως αναμένεται να αναδειχθούν μέσα στον Αύγουστο και τον
Σεπτέμβριο στο κοινοβούλιο. Αφού σε τέτοια ζητήματα εστιάζουν οι περισσότερες
αναφορές και ερωτήσεις βουλευτών που γίνονται στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού
ελέγχου και οφείλουν να απαντώνται από τους αρμόδιους υπουργούς.
Ενδεικτική είναι η ερώτηση που κατατέθηκε από την πλευρά βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά
με τους λόγους που οδήγησαν αιφνιδιαστικά στην επιβολή περιοριστικών μέτρων στην
περιοχή της Χαλκιδικής. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρεται στις
επιπτώσεις που είχε η απόφαση αυτή επισημαίνοντας πως υπήρξε «τεράστια οικονομική
και κοινωνική καταστροφή» και «χωρίς επαρκή επιδημιολογική τεκμηρίωση επιβολή
οριζόντιων περιοριστικών μέτρων σε ολόκληρο το Νομό Χαλκιδικής, την ανυπολόγιστη
ανεργία και την τεράστια ανησυχία στους πολίτες του». Μάλιστα ζητείται να κατατεθούν
«όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα που σχετίζονται με τον κορονοϊό και τα οποία οδήγησαν
στη συγκεκριμένη απόφαση, ώστε να γίνει κατανοητή στους πολίτες του Νομού. Η
συστηματική κι υπεύθυνη ενημέρωση της Χαλκιδικής, της αυτοδιοίκησης, των τοπικών
φορέων είναι απαραίτητη για να ενισχύεται η αξιοπιστία των».
Επίσης ερώτηση έχει κατατεθεί σχετικά με την μεταφορά από το νησί της Σύρου του
μοριακού αναλυτή που είχε το Γενικό Νοσοκομείο του νησιού στην Αθήνα εν μέσω θέρους
προκειμένου να ενισχυθούν οι έλεγχοι για όσους επιστρέφουν από τις διακοπές στη
πρωτεύουσα. Κίνηση προφανώς ενδεικτική της ανεπάρκειας υποδομών στον χώρο της
υγείας, για τις οποίες δεν έχουν προβλεφθεί επιπλέον δαπάνες για την ενίσχυσή της.
Παράλληλα σειρά ερωτήσεων κατατέθηκαν για τα ζητήματα που αφορούν την ανεργία στον
κλάδο του τουρισμού. Ιδίως σχετικά με το αν προβλέπεται «άμεση καταβολή της ειδικής
αποζημίωσης στους εργαζόμενους στον κλάδο του επισιτισμού-τουρισμού, οι οποίοι
τελούν υπό αναστολή και ένταξη στα μέτρα εργαζομένων οι οποίοι εξαιρέθηκαν αυτών»
όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε ερώτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επίσης τα
κόμματα της αριστεράς έχουν καταθέσει σειρά ερωτήσεων που σχετίζονται με την

κατάσταση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς που θεωρούνται κομβικό στοιχείο ώστε να μην
υπάρχει συνωστισμός στις ώρες αιχμής και ως εκ τούτου να μην εφαρμόζονται τα μέτρα
κοινωνικής αποστασιοποίησης.
Συνεχίζεται η κυβερνητική πολιτική
Πάντως παρά τα οξυμμένα προβλήματα όπως διαφάνηκε και την συγκεκριμένη εβδομάδα
η κυβέρνηση δεν προτίθεται να καθυστερήσει στην παραγωγή νομοθετικού έργου σε
νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση. Ιδίως για τα ζητήματα που αφορούν το αντικείμενο του
υπουργείου Περιβάλλοντος. Έτσι ανάμεσα στα νομοσχέδια που βρίσκονται στο καθεστώς
της δημόσιας διαβούλευσης περιλαμβάνεται η αλλαγή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά
με την πολεοδομία και την χωροταξία. Το σχετικό νομοσχέδιο περιλαμβάνει ευρύτατες
αλλαγές που στοχεύουν στην ενίσχυση των επενδύσεων και σε αυτό τον τομέα, κυρίως
μέσω της διευκόλυνσης των επιχειρήσεων από τις λειτουργίες του κρατικού μηχανισμού.
Επίσης περιλαμβάνει ρυθμίσεις εκκρεμών πολεοδομικών υποθέσεων που -κατά πάγια
πρακτική- αξιοποιούνται για την ενίσχυση των δημοσιονομικών εσόδων μέσω της
φορολογίας.
Σε ανάλογη διαδικασία βρίσκεται και το νομοσχέδιο για τις θεσμικές αλλαγές στον τρόπο
ανάδειξης των διοικήσεων των αθλητικών φορέων. Θέμα που κατά κύριο λόγο απασχολεί
την επιχειρηματική ελίτ της χώρας που έχει επενδύσεις στα δημοφιλή αθλήματα
(ποδόσφαιρο, μπάσκετ κ.λ.π).

