
   

 

ΟΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ –

15 έως  21 ΜΑΡΤΙΟΥ: ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΞΑΡΣΗΣ ΤΟΥ COVID 19  ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ «ΦΙΛΟ-

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ» ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ 

Εγκρίνεται από την Βουλή παρά τη έντονη κριτική των κομμάτων της αριστεράς η 
συμφωνία ανάμεσα στο δημόσιο και την «Ελληνικός Χρυσός» για τις Σκουριές 
Χαλκιδικής. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης για μία ακόμη αφορά αρνείται στο κοινοβούλιο ότι 
υφίσταται αστυνομική βία.  

 

Την εβδομάδα αυτή καταγράφεται ένα ακόμη «ρεκόρ» κρουσμάτων Covid 19 αφού 
ξεπερνούν τα 3.000 καταδεικνύοντας την έξαρση ενός ακόμη κύματος της νόσου. Στο 
κοινοβούλιο όμως οι νομοθετικές διαδικασίες εστιάζονται στις επενδύσεις αφού 
συζητούνται δύο ανάλογα νομοθετήματα, για την Χαλκιδική και τη περιοχή του Ελληνικού. 
Ταυτόχρονα η κυβέρνηση – στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου- ξεκαθαρίζει ότι δεν 
αποδέχεται πως υφίσταται αστυνομική βία στην χώρα.  

Η συμφωνία με την «Ελληνικός Χρυσός» για την Χαλκιδική 

Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του Κινήματος Αλλαγής ψηφίζεται αυτή την 
εβδομάδα  στην Ολομέλεια της Βουλής η σύμβαση ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και την 
εταιρία «Ελληνικός Χρυσός» για την εκμετάλλευση των χρυσοφόρων κοιτασμάτων στις 
Σκουριές της Χαλκιδικής. Μία υπόθεση που χρονίζει από το 2012 και αφορά όχι μόνον την 
σχέση της εταιρίας με το δημόσιο αλλά και το περιβαλλοντικό ζήτημα, αφού  στην 
επένδυση έχουν αντιταχθεί πάμπολλες περιβαλλοντικές οργανώσεις.  

Τα κόμματα της αριστεράς θα ασκήσουν εξαιρετικά έντονη κριτική. Ενδεικτικό είναι ότι 
στην συζήτηση του νομοσχεδίου θα τοποθετηθούν τόσο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης 
Τσίπρας όσο και ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης.  

Η κριτική αφορά κυρίως τους όρους της σύμβασης αφού τόσο τα δύο προαναφερθέντα 
κόμματα όσο και το ΚΚΕ θα καταγγείλουν διατάξεις που μεταξύ άλλων προβλέπουν ότι θα 
υφίσταται και …ελεγκτικός μηχανισμός της εταιρίας για τον τρόπο που θα την ελέγχει το 
δημόσιο! Μεταξύ άλλων καταγγέλλεται ότι υπάρχει πρόβλεψη για εγγύηση των κερδών της 
εταιρίας προκειμένου αυτά να εξαχθούν σε περίπτωση που η χώρα αλλάξει νόμισμα και 
βρεθεί εκτός της ζώνης του Ευρώ. Παράλληλα επισημαίνουν ότι πρόκειται για υπόδειγμα 
σύμβασης αποικιοκρατικού χαρακτήρα που δεν θα γίνονταν αποδεκτή σε κράτος – μέλος 
της Ε.Ε. 

Το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης προκειμένου να εισηγηθεί την παρούσα συμφωνία 
είναι πως η εταιρία δεσμεύεται ώστε στο μέλλον να μην προβάλλει δικαστικές αξιώσεις για 
καθυστερήσεις που υπήρξαν στην έως τώρα εξέλιξη της επένδυσης. Όπως χαρακτηριστικά 
θα αναφέρει ο υπουργός Περιβάλλοντος Κώστας Σκρέκας «με αυτήν τη συμφωνία το 
ελληνικό δημόσιο απαλλάσσεται από οτιδήποτε θα μπορούσε να προκληθεί από τις 
αξιώσεις της εταιρείας έτσι όπως αυτές αναφέρονται στα εξώδικά της». Επίσης γίνεται 
λόγος για ανάπτυξη και για κατοχύρωση θέσεων εργασίας.  

Να σημειωθεί ότι ο Κώστας Σκρέκας κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για τις αξιώσεις της εταιρίας 
που δημιουργήθηκαν κατά την θητεία της προηγούμενης κυβέρνησης. Στο ζήτημα αυτό 
απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας λέγοντας πως «εμείς ως κυβέρνηση δεν κάναμε τίποτα 



λιγότερο ή περισσότερο από το να υπερασπιστούμε τη νομιμότητα απέναντι σε μια εταιρία 
που συμπεριφέρθηκε για χρόνια ως τσιφλικάς. Ήρθατε εσείς όχι μόνο να τους κάνετε 
πλάτες αλλά και να τους ζητήσετε και έμπρακτα «συγγνώμη για την ταλαιπωρία». 

Η ψήφιση «φιλο-επενδυτικών» νομοσχεδίων όμως δεν αφορούσε μόνον την Χαλκιδική 
αλλά και τον χώρο του Ελληνικού. Στην Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο συζητήθηκε στη 
αρμόδια διαρκή επιτροπή προκειμένου να ψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα, Αντικείμενο 
του νομοθετήματος είναι η χωροθέτηση της περιοχής προκειμένου να ολοκληρωθεί η 
επένδυση που προγραμματίζεται από σειρά πολυεθνικών κατασκευαστικών ομίλων. Με 
αφορμή το νομοσχέδιο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας υποστήριξε πως «το 
τελευταίο μόνο χρονικό διάστημα, Pfizer, Volkswagen, Microsoft, Cisco, Deloitte, Digital 
Reality, εμπιστεύονται τη χώρα, για να επενδύσουν στη χώρα. Να δημιουργήσουν θέσεις 
απασχόλησης στη χώρα. Και που οφείλεται αυτό; Στην αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη της 
ελληνικής κυβέρνησης».  

Κυβερνητική στήριξη στην αστυνομική βία 

Οι διαδικασίες του κοινοβουλευτικού ελέγχου (ερωτήσεις βουλευτών) που 
πραγματοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα, κατέδειξαν, ότι παρά τα γεγονότα της Νέας 
Σμύρνης, η κυβέρνηση δεν προτίθεται να αλλάξει την τακτική της για τα ζητήματα που 
αφορούν την αστυνομική βία.  

«Έχουμε τα λιγότερα και πιο ήπια μέσα καταστολής» αυτή ήταν η φράση που 
χρησιμοποίησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης απαντώντας σε 
ερώτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΚΚΕ, Θανάση Παφίλη. Επισήμανε πως 
είναι « ελάχιστα τα γεγονότα αστυνομικής αυθαιρεσίας» προσθέτοντας πως στην Ελλάδα 
δεν υπάρχουν «ούτε λαστιχένιες σφαίρες, ούτε σπρέι, ούτε άλογα, ούτε χειροβομβίδες, 
ούτε καουτσούκ, ούτε αστυνομικοί σκύλοι». Ειδικά μάλιστα για τα γεγονότα της Νέας 
Σμύρνης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε ότι «επιθέσεις δέχτηκαν οι δυνάμεις 
της ΕΛ.ΑΣ , ΕΔΕ γίνεται για όλα αυτά υπό την εποπτεία -μετά από δική μας νομοθετική 
πρωτοβουλία, μετά από δική μας θεσμική κατοχύρωση- του Συνηγόρου του Πολίτη, ο 
οποίος σε λίγο θα αποκτήσει, όπως ξέρετε, και βοηθό του, που θα ασχολείται αποκλειστικά 
και μόνο με την αστυνομική αυθαιρεσία και με τον μηχανισμό παρακολούθησης της 
αστυνομικής αυθαιρεσίας διαχρονικά». 

Παράλληλα όμως προβληματισμό προκάλεσε η τοποθέτηση του στενού συνεργάτη του 
πρωθυπουργού και υπουργού Επικρατείς Γιώργου Γεραπετρίτη ο οποίος απάντησε σε 
ερώτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Ευκλείδη Τσακαλώτου αφήνοντας 
υπόνοιες για την επιβολή περιοριστικών μέτρων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ιδίως 
όσον αφορά την μετάδοση πληροφοριών.  

Η ερώτηση που υπέβαλλε ο Ε.Τσακαλώτος αφορούσε το ότι ο βουλευτής της Νέας 
Δημοκρατίας Κώστας Κυρανάκης, μία ημέρα μετά την απρόκλητη επίθεση αστυνομικών 
εναντίον πολιτών στο πάρκο της Νέα Σμύρνης αναφέρθηκε δημόσια στην πολιτική 
τοποθέτηση του νεαρού που ξυλοκοπείται από αστυνομικούς. Ο υπουργός Επικρατείας 
δήλωσε ότι δεν έχει δικαίωμα να ελέγξει τον βουλευτή για τις δημόσιες δηλώσεις του. 
Υποστήριξε πως «η πληροφορία κυκλοφόρησε στον δημόσιο χώρο. Ήταν γνωστό τοις πάσι 
και υπό αυτήν την εκδοχή ήρθε ο κ. Κυρανάκης και είπε ό,τι είπε». 

Περεταίρω όμως ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε πως «ας ξαναδούμε, όμως, αν θέλετε, το 
ζήτημα συνολικά της κυκλοφορίας των δεδομένων σε θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος», 
προσθέτοντας πως «όταν βρισκόμαστε σε έναν χώρο δημόσιας πληροφορίας που κινείται 
ανεξέλεγκτα η πληροφορία και για το πρόσωπο και για τα υποκείμενα χαρακτηριστικά του 



είναι πραγματικά δύσκολος ο έλεγχος αυτός». Οι φράσεις αυτές εκτιμάται ότι 
παραπέμπουν σε σκέψεις για έλεγχο του διαδικτύου. Ιδίως αν συνδυαστούν με τις απόψεις 
που έχει κατά καιρούς εκφράσει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη χαρακτηρίζοντας 
«διαδικτυακό ακτιβισμό» το να βιντεοσκοπούν οι πολίτες με τα κινητά τους τηλέφωνα την 
δράση της αστυνομίας.  

Παράλληλα την εβδομάδα αυτή κατατέθηκε στην Βουλή, από τα 55 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 
ερώτηση σχετικά με την καταγγελία 18χρόνης η οποία συνελήφθη στα επεισόδια της Νέας 
Σμύρνης. Η 18χρονη έχει καταγγείλει ότι δέχθηκε απειλές βιασμού από αστυνομικούς  κατά 
την κράτησή της όπως επίσης και ξυλοδαρμό. Μεταξύ άλλων οι βουλευτές ζητούν 
απάντηση στο ερώτημα «πόσες μέρες κρατήθηκε η νεαρή στα κρατητήρια μετά την 
προσαγωγή της και γιατί δεν της επετράπη σύμφωνα με τις καταγγελίες της να την εξετάσει 
και περιθάλψει αμέσως ιατρός αλλά έμεινε αβοήθητη τουλάχιστον ένα εικοσιτετράωρο».  

Οι εισπρακτικές εταιρίες 

Στα σημαντικά στοιχεία της εβδομάδας καταγράφεται και η στήριξη που παρασχέθηκε από 
τον υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη στις εισπρακτικές εταιρίες που συνεργάζονται με 
τα τραπεζικά ιδρύματα προκειμένου να διευθετούν ζητήματα πληρωμών χρεών. Ο 
υπουργός απάντησε σε ερώτηση της Νάντιας Γιαννακοπούλου (ΚΙΝ.ΑΛ) για καταγγελίες 
περί αθέμιτων πρακτικών των εταιριών αυτών όπως οι οχλήσεις σε συγγενικά πρόσωπα, 
στο εργασιακό περιβάλλον ή η δημιουργία πιέσεων. Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε πως «οι 
εισπρακτικές εταιρείες νομίμως τηλεφωνούν» τονίζοντας πως «τα χρέη είναι για να 
πληρώνονται» και προσθέτοντας ότι «η λειτουργία τους οφείλει να ελέγχεται από την  
Γενική Γραμματεία Εμπορίου».  


