ΟΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ –
19 έως 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Η ΜΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΗ ΠΑΠΠΑ KAI ΟΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δικαιολογεί το ότι δεν έχει
συλληφθεί ο Χρήστος Παππάς παρότι καταδικάστηκε στην Δίκη της Χρυσής Αυγής.
Συζητείται στην Βουλή πρόταση δυσπιστίας κατά του Χρήστου Σταϊκούρα για τον νέο
πτωχευτικό κώδικα.
Του Γεράσιμου Λιβιτσάνου
Αναμφισβήτητα το κορυφαίο κοινοβουλευτικό γεγονός της συγκεκριμένης εβδομάδας ήταν
η 3ήμερη συζήτηση που προκλήθηκε – κατά τον κανονισμό της Βουλής – μετά την πρόταση
δυσπιστίας που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, στο πρόσωπο του
υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα. Παρόλα αυτά την … «παράσταση έκλεψε» ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης. Δικαιολόγησε και μάλιστα με
επιθετικό τρόπο, το ότι δεν είχε ακόμη συλληφθεί ο καταδικασμένος από το 3μελες
Εφετείο ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης o χρυσαυγίτης, Χρήστος Παππάς…
«Συνταγματική τάξη» …για τους χρυσαυγίτες!
Ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης ήταν ομιλητής στην πρόταση δυσπιστίας στην οποία θέλησε
συνολικά να υπερασπιστεί το έργο του ως υπουργός. Ιδίως μάλιστα το νομοθέτημα που
ψηφίστηκε τον περασμένο Ιούλιο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων.
Στο πλαίσιο αυτό υπερασπίστηκε τις πρακτικές της αστυνομίας. Μάλιστα δικαιολόγησε
πλήρως την απρόκλητη επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων στην συγκέντρωση που
πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου.
Παρά το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί σε βίντεο οι σχετικές εικόνες, που δείχνουν την
αστυνομία να επιτίθεται αναίτια ο υπουργός Προστασίας του Πολίτης επέμεινε στο ότι οι
αστυνομικές δυνάμεις επιτέθηκαν με την χρήση νερού στους διαδηλωτές γιατί «έπεσε
βροχή από μολότωφ». Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι παρά το γεγονός ότι η αστυνομία
«πήρε μέτρα για να γίνει άψογα η διαδήλωση» οι διαδηλωτές ήταν αυτοί που «επιτέθηκαν
στα ΜΑΤ και έσπασαν 10 λεωφορεία». Επικαλούμενος εικόνες από αστυνομικό drone
δήλωσε πως «είναι μετρημένες οι μολότωφ, είναι 150».
Παράλληλα υπερασπίστηκε στην ίδια ομιλία την σύλληψη 14χρονου μαθητή επειδή
συμμετείχε σε μαθητικό συλλαλητήριο. Ο Μ. Χρυσοχοϊδης δήλωσε ότι η κριτική που
ασκήθηκε στην αστυνομία συνιστά «σαπουνόπερα». Τόνισε ότι η κράτηση για 4 ημέρες του
14χρονου μαθητή (που τελικά απελευθερώθηκε) έγινε από τις εισαγγελικές αρχές.
Αναρωτώμενος μάλιστα «Ποιος κρίνει τι είναι σωστό; Η Δικαιοσύνη ή κάποιοι από εδώ
μέσα;».
Όμως το σημείο που η ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προκάλεσε
εντονότατες διαμαρτυρίες στο κοινοβούλιο ήταν όταν ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης επιτέθηκε
στην αντιπολίτευση για τις επικρίσεις σχετικά με την μη σύλληψη του Χρήστου Παππά. «Τι
θέλετε να επιτρέψουμε τον λιντσάρισμα για να ικανοποιηθεί το κοινό αίσθημα;» είπε
χαρακτηριστικά ο υπουργός και εγκάλεσε την αντιπολίτευση για αντιλήψεις από τις οποίες
…«στέναξε από ξερονήσια ο τόπος».

Επικαλέστηκε δηλαδή τις καταδίκες σε εξορία των αγωνιστών της αριστεράς προκειμένου
να δικαιολογήσει το ότι δεν έχει συλληφθεί ακόμη ο καταδικασμένος χρυσαυγίτης.
Μάλιστα για να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία για τις αντιλήψεις που διακατέχουν
το υπουργείο, λίγο αργότερα παρενέβη στην συζήτηση ο υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη, Ελευθέριος Οικονόμου. Αναφερόμενος στο αν θα συλληφθεί η όχι ο έτερος
καταδικασμένος ως στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή», Γιάννης Λαγός.
Ο Ε. Οικονόμου δήλωσε πως «ο κ. Λαγός απολαμβάνει προς το παρόν της ασυλίας του
ευρωβουλευτή», ενώ απευθύνθηκε στους βουλευτές με την φράση «σεβαστείτε επιτέλους
τη συνταγματική τάξη»!
Ο πτωχευτικός κώδικας
Η πρόταση δυσπιστίας κατά του υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκουρα, κατατέθηκε
από τον ΣΥΡΙΖΑ την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου κατά την διάρκεια της συζήτησης του
νομοσχεδίου για τον νέο πτωχευτικό κώδικα. Έτσι η συζήτηση του νομοσχεδίου διακόπηκε
άμεσα σύμφωνα με τις προβλέψεις του κανονισμού της Βουλής, ώστε να ξεκινήσει η
διαδικασία που προβλέπει συζήτηση και ονομαστική ψηφοφορία. Η ψήφιση του
νομοσχεδίου μεταφέρθηκε για την επόμενη εβδομάδα.
Αφορμή για την κατάθεση της πρότασης δεν ήταν κάποια πράξη του Χρήστου Σταϊκούρα,
αλλά το περιεχόμενου του νέου πτωχευτικού κώδικα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης
Τσίπρας άλλωστε διευκρίνισε ότι θέλησε με την κίνηση αυτή να προσέλθει στην Βουλή ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και να τοποθετηθεί για τις διατάξεις του
νομοσχεδίου.
Θυμίζουμε ότι αυτές μεταξύ άλλων προβλέπουν εκτός από την πτώχευση νομικών
προσώπων (εταιριών) και την πτώχευση φυσικών προσώπων. Σε αυτή τη περίπτωση
μάλιστα εφόσον η πτώχευση προκύψει από χρέη στεγαστικού δανείου ή τα χρέη είναι
υψηλά εκτός από την ρευστοποίηση της περιουσίας, προβλέπεται η κατάσχεση του μισθού
του οφειλέτη για 3 χρόνια. Σε αυτή την περίπτωση σε έναν μισθωτό καταβάλλονται μόνον
οι «εύλογες δαπάνες διαβίωσης» που ξεκινούν από τα 537 ευρώ για ένα άτομο και
φθάνουν τα 1126 ευρώ για μία 4μελή οικογένεια. Επίσης για την κατοικία προβλέπεται η
δυνατότητα πληρωμής ενοικίου στον πιστωτή για 12 χρόνια και στην συνέχεια δίνεται η
δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας.
Κατά την 3ήμερη συζήτηση ο νέος πτωχευτικός κώδικας δέχθηκε τις επικρίσεις όλων των
κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ιδιαίτερα εστίασε η αντιπολίτευση στο γεγονός ότι η
συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση επιλέγεται να ψηφιστεί σε μία περίοδο που υπάρχει
έξαρση της πανδημίας και ως εκ τούτου νέα οικονομική κρίση που αντικειμενικά βαρύνει
τους χαμηλόμισθους ή άνεργους δανειολήπτες. Το νομοθέτημα υπερασπίστηκαν
αποκλειστικά οι κυβερνητικοί βουλευτές. Στην ονομαστική ψηφοφορία που διενεργήθηκε
κατά της πρότασης δυσπιστίας τάχθηκε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία των 158 βουλευτών
που διαθέτει η Νέα Δημοκρατία και ως εκ τούτου απορρίφθηκε.
Ιδιαίτερη μνεία πάντως μπορεί να γίνει στην αναφορά του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη που ευθέως παραδέχθηκε ότι στην περίοδο της πανδημίας η κυβέρνηση
επιλέγει να προωθήσει νομοσχέδια που αφορούν «διαρθρωτικές αλλαγές» στην
κατεύθυνση της διαμόρφωσης συνθηκών προσέλκυσης επενδύσεων. Όπως χαρακτηριστικά
είπε αναφερόμενος στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης «από τα 115 νομοσχέδια τα
οποία έχουμε ψηφίσει, 12 είναι νομοσχέδια εστιασμένα σε κύριες διαρθρωτικές αλλαγές.
Σήμερα στη χώρα, παρά την πανδημία, παρά τις μεγάλες δυσκολίες τις οποίες ουδέποτε
κρύψαμε, υλοποιούνται 43 στρατηγικές επενδύσεις ύψους 13,4 δισεκατομμυρίων. Είναι
εξαιρετικά ενθαρρυντικό ότι εν μέσω αυτής της κρίσης επιχειρηματικοί κολοσσοί από τον

κλάδο της τεχνολογίας, όπως η Microsoft, επιλέγουν να έρθουν και να επενδύσουν στη
χώρα μας εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ».
Τροπολογία για την ΣΥΝ-Εργασία
Τέλος με την συνήθη πρακτική της τροπολογίας, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης,
παρέτεινε την λειτουργία του προγράμματος συνεργασία, που προβλέπει την μεταφορά
του βάρους τμήματος της μισθοδοσίας εργαζομένων από τους εργοδότες στο κράτος, έως
το τέλος του έτους. Με την προϋπόθεση ότι οι εργαζόμενοι αυτοί τίθενται σε καθεστώς
αναστολής σύμβασης. Στο πρόγραμμα προβλέπεται και η κάλυψη των ασφαλιστικών
εισφορών για κλάδους που πλήττονται ιδιαίτερα από την πανδημία. Όπως επισημαίνεται
στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το κόστος κάλυψης των ασφαλιστικών
εισφορών θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό με 35 εκατομμύρια ευρώ. Χωρίς να
συνυπολογίζεται η κάλυψη της μισθοδοσίας.
Στα αξιοσημείωτα της εβδομάδας καταγράφεται και η νέα άρνηση του υπουργού Υγείας
Βασίλη Κικίλια, ώστε να συνταγογραφηθεί και να καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία
το κόστος του τεστ για τον Covid 19. Το θέμα τέθηκε από βουλευτές της αντιπολίτευσης
κατά την διάρκεια συζήτησης νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας. Ο Βασίλης Κικίλιας
απάντησε λέγοντας πως αυτή είναι η στρατηγική της κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι τη
θέση αυτή έχει προτείνει και η επιτροπή των λοιμοξιολόγων που έχει συσταθεί για την
αντιμετώπιση της πανδημίας. Ο υπουργός Υγείας σημείωσε πως «όπου πρέπει να γίνει τεστ
γίνεται δωρεάν από το σύστημα υγείας».

