
   
 

ΟΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ –  
18  έως 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: «ΕΘΝΙΚΟΙ» ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ 12 ΜΙΛΙΑ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ 
ΟΜΩΣ ΝΕΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ  

Του Γεράσιμου Λιβιτσάνου 

Παρουσία του πρωθυπουργού ψηφίζεται το σχετικό νομοσχέδιο για την επέκταση της 
Αιγιαλίτιδας Ζώνης στο Ιόνιο και μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία 284 βουλευτών. Η 
ηγεσία του υπουργείου Υγείας ξεκαθαρίζει ότι τα εμβόλια είναι πνευματική ιδιοκτησία 
των εταιριών που τα παράγουν και δεν επιτρέπονται παρεμβάσεις.  

«Η Ελλάδα μεγάλωσε» σύμφωνα με τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς, μετά την ψήφιση του 
νομοσχεδίου για την επέκταση των θαλάσσιων συνόρων για τα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο 
που ολοκληρώθηκε αυτή την εβδομάδα. Δεν …μεγάλωσε όμως τόσο ώστε η κυβέρνησή της 
να μπορεί να αμφισβητήσει τις απαιτήσεις των πολυεθνικών παραγωγής εμβολίων για τον 
Covid 19, όπως ξεκαθάρισε η ηγεσία του υπουργείου Υγείας απαντώντας σε ερώτηση στην 
Βουλή για το ζήτημα της «πατέντας».  

Κοινοβουλευτική φιέστα για τα 12 μίλια στο Ιόνιο 

Η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη, να παρέμβει με ομιλία του στην Βουλή στην ψήφιση 
του νομοσχεδίου που προβλέπει την επέκταση της Αιγιαλίτιδας Ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια 
στα δυτικά σύνορα της Ελλάδας, ήταν προφανές ότι δεν αφορούσε το νομοσχέδιο. Άλλωστε 
το νομοθέτημα ψηφίστηκε με ευρύτατη πλειοψηφία μια και μόνον το ΚΚΕ και το Μέρα 25 
ψήφισαν «παρών» λόγω των συνολικών ενστάσεών τους για την εξωτερική πολιτική της 
κυβέρνησης. Συνολικά το νομοσχέδιο έλαβε 284 θετικές ψήφους.  

Ο πρωθυπουργός θέλησε να δώσει «πανηγυρικό» τόνο και έντονα πατριωτικά στοιχεία 
στην ομιλία του αναφέροντας μεταξύ άλλων πως πρόκειται για μία επέκταση της εθνικής 
κυριαρχίας της Ελλάδα, την μόνη τα τελευταία 200 χρόνια. Υποστήριξε χαρακτηριστικά πως 
«στην αυγή του 2021 κάνουμε ένα μεγάλο ουσιαστικό βήμα. Η χώρα μας επεκτείνει στα 12 
ναυτικά μίλια στο Ιόνιο».  

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέστησε σαφές ότι συνδέει την υπόθεση αυτή με την συνολική 
αναβάθμιση του εθνικού στίγματος της Ελλάδας και τους εξοπλισμούς. Είπε πως «αυτή η 
διεύρυνση των δικαιωμάτων μας στην θάλασσα θα είχε παραμείνει χίμαιρα αν η χώρα μας 
δεν είχε δρομολογήσει ένα ευρύ σύστημα συμμαχιών στην Μεσόγειο» εννοώντας την 
ενίσχυση των σχέσεων με το Ισραήλ και την Αίγυπτο με τις οποίες έχουν υπογραφεί 
συμφωνίες τόσο για τις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες (Αίγυπτος) όσο και για 
επαυξημένη στρατιωτική συνεργασία (Ισραήλ). Επίσης ανακοίνωσε την περεταίρω 
επέκταση του εξοπλιστικού προγράμματος αναφερόμενος σε γενναία προγράμματα 
εκσυγχρονισμού του Πολεμικού Ναυτικού, κυρίως όσον αφορά τις φρεγάτες τύπου ΜΕΚΟ.  

Η δημόσια τοποθέτηση στόχευσε στην αιτιολόγηση αυτών των δύο κεντρικών επιλογών 
δηλαδή την συμπόρευση με κέντρα της Ν.Α Μεσογείου που χαρακτηρίζονται από έντονη 
επιθετικότητα καθώς και την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών, όπως π.χ της 
Παλαιστίνης, όπως και των νέων αγορών οπλικών συστημάτων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.  

Τέλος ήταν εμφανές ότι η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη απευθύνονταν και στην 
κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ιδίως ενόψει των διερευνητικών επαφών 
με την Τουρκία που θα εξελίσσονται το επόμενο διάστημα, ενώ είναι γνωστό ότι υπάρχουν 



διαφωνίες εντός του κυβερνητικού κόμματος για την τακτική αυτή. Στην 2ήμερη συζήτηση 
(Τρίτη – Τετάρτη) για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μίλησαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί.  

Δεν θίγονται τα δικαιώματα των εταιριών  

Σαφές πολιτικό μήνυμα, σχετικά με το ότι το δικαίωμα των πολυεθνικών του φαρμάκου 
στην κερδοφορία από την παραγωγή των εμβολίων είναι – για την κυβέρνηση – πιο 
σημαντικό από την αποτελεσματική αντιμετώπιση του Covid 19 μέσω του άμεσου 
εμβολιασμού, έδωσε αυτή την εβδομάδα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας. 
Αφορμή αποτέλεσε η αρνητική τοποθέτηση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας, Βασίλη 
Κοντοζαμάνη σε οποιαδήποτε σκέψη ώστε η κυβέρνηση να προτείνει σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο πολιτικές που να προβλέψουν την άρση του καθεστώτος αποκλειστικής 
εκμετάλλευσης (πατέντα) του εμβολίου ώστε αυτό να μπορεί να παραχθεί ταχύτερα με 
ευθύνη των εθνικών κυβερνήσεων.  

Η απάντηση του Βασίλη Κοντοζαμάνη, όταν το θέμα αυτό τέθηκε σε ερώτηση στην Βουλή 
από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέα Ξανθό, ήταν ότι τέτοιες προτάσεις συνιστούν 
εθνικοποίηση. Έτσι, σημείωσε, «η πρότασή σας περί εθνικοποίησης, περί απόκτησης των 
πατεντών, των δικαιωμάτων δηλαδή πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι ανεδαφική. Θα 
οδηγήσει σε λιγότερα ή καθόλου εμβόλια, γιατί καμία βιομηχανία δεν θα αναλάβει το 
κόστος έρευνας και ανάπτυξης νέων εμβολίων, εάν γνωρίζει ότι θα εθνικοποιηθούν οι 
πατέντες». Αυτό παρά το γεγονός ότι ο αναπληρωτής υπουργός παραδέχθηκε ότι υφίσταται 
πρόβλημα με τους ρυθμούς προμήθειας εμβολίων από τις φαρμακευτικές εταιρίες που τα 
σκευάσματά τους έχουν εγκριθεί. Ειδικά ανέφερε πως «υπάρχει αυτό το θέμα της διάθεσης 
λιγότερων ποσοτήτων σε μερικές μελλοντικές παραδόσεις. Ίσως είναι μία οπτική από την 
εταιρεία PFIZER σε ό,τι αφορά όλη την Ευρώπη, λόγω αναβάθμισης των παραγωγικών 
εγκαταστάσεων». Παρόλα αυτά δήλωσε «βέβαιος ότι ο σχεδιασμός είναι τέτοιος, έτσι ώστε 
να διασφαλίσουμε τον ομαλό εμβολιασμό του πληθυσμού».  Επίσης επιστράτευσε το 
επιχείρημα ότι ακόμη και αν ήταν στην διάθεση των κρατών μελών της Ε.Ε η «πατέντα» των  
εμβολίων και πάλι δεν θα ήταν δυνατή η παραγωγή του λόγω της απουσίας πρώτης ύλης 
αφού αυτή βρίσκεται στην διάθεση των φαρμακευτικών εταιριών. Θυμίζουμε ότι ανάλογή 
απάντηση είχε δοθεί την προηγούμενη εβδομάδα και από τον πρωθυπουργό Κυριάκο 
Μητσοτάκη όταν το ζήτημα αυτό τέθηκε από την πλευρά της αντιπολίτευσης.  

Αυτά παρά το γεγονός ότι ο Ανδρέας Ξανθός στην επιχειρηματολογία του επικαλέστηκε 
τους χαμηλούς ρυθμούς εμβολιασμού στην Ελλάδα και στην Ε.Ε συνολικά. Όπως και το ότι 
διατέθηκαν σημαντικά δημόσια κεφάλαια στις έρευνες για τα εμβόλια. Όπως είπε «είναι 
απολύτως τεκμηριωμένο υγειονομικά, οικονομικά και ηθικά το αίτημα άρση της πατέντας, 
καθώς οι έρευνες των εμβολίων χρηματοδοτήθηκαν με δημόσιους πόρους, έχουν πετύχει 
συμφωνίες προαγοράς και η επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης από την ευρωπαϊκή 
ρυθμιστική αρχή τους εξοικονόμησε χρόνο και χρήμα» 

Οι καταγγελίες της Σοφίας Μπεκατώρου και ο σεξισμός 

Οι δημόσιες καταγγελίες της Σοφίας Μπεκατώρου για τον βιασμό της από  τον της ΝΔ 
Αριστείδη Αδαμόπουλο, αντιπρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιστιοπλοϊας (ΕΙΟ) και 
στέλεχος της Ν.Δ  και οι ανάλογες καταγγελίες για παρόμοια φαινόμενα που συνιστούν ένα 
γενικευμένο καθεστώτος σεξισμού κυριάρχησαν την προηγούμενη εβδομάδα στην 
επικαιρότητα. Δυσανάλογα όμως το ζήτημα αυτό απασχόλησε το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Το 
θέμα συζητήθηκε στην Βουλή με αφορμή την απάντηση που έδωσε ο υφυπουργός 
Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης σε ερώτηση που κατέθεσε η βουλευτής της Νέας 
Δημοκρατίας Φωτεινή Πιπιλή.  



Η βουλευτής της Ν.Δ ζήτησε την άμεση καθαίρεση με οποιονδήποτε τρόπο του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΙΟ. Αιτία η ανακοίνωση που εξέδωσε στην οποία ασκούσε εμμέσως 
κριτική στην Σοφία Μπεκατώρου σχετικά με τον χρόνο που μεσολάβησε από τα γεγονότα 
που κατήγγειλε και την καταγγελία της. Επισήμανε μάλιστα ότι η μόνη  αντίδραση της 
ομοσπονδίας ήταν το να προκαλέσει έκτακτες εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου.  

Εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, ο υφυπουργός Αθλητισμού απέδωσε την στάση της 
ομοσπονδίας στο υφιστάμενο καθεστώς για την εκλογή και την θητεία των οργάνων των 
ομοσπονδιών, το οποίο η κυβέρνηση ούτως η άλλως επιθυμεί να αλλάξει. Παρέπεμψε για 
το ζήτημα πιθανών κυρώσεων κατά την ΕΙΟ στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ιστιοπολοϊας ενώ 
δήλωσε ότι η μόνη κίνηση στην οποία θα προβεί η κυβέρνηση είναι η διενέργεια 
οικονομικών ελέγχων από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας «με στόχο τον εντοπισμό τυχόν 
φαινομένων διαφθοράς κακοδιοίκησης αναποτελεσματικότητας». Ουσιαστικά δηλαδή δεν 
εστίασε την κυβερνητική αντίδραση» στις καταγγελίες για βιασμό και συστηματική 
σεξουαλική παρενόχληση αθλητριών.  

 

 

 


