Από τις 6.786 αιτήσεις μόνο οι 2.009 έχουν πάρει το ok

Στο τραπέζι ο σχεδιασμός της επόμενης μέρας
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Ναυαγεί o εξωδικαστικός Σε ΠΑΣΟΚοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ
προχωρεί ο Τσίπρας
μηχανισμός ρύθμισης χρεών
= Άμεση ανάγκη να δοθούν λύσεις που θα ξεμπλοκάρουν την Αγορά και θα σώσουν πάρα πολλές επιχειρήσεις

= Αφού κατέρρευσαν οι «γέφυρες» με τα πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ

ÁÑ. ÖÕË. 1.385 – ÅÕÑÙ 2 • www.paron.gr

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 MAΪOY 2019

Τις κόκκινες γραμμές του να ρίξει στην κάλπη ο ελληνικός λαός

φτασε η δική σου ώρα,
ΈΕλληνικέ
Λαέ...
Σε εφτά μέρες μιλάς Εσύ...
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MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
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Η άλλη Κυριακή είναι όλη η
δική σου μέρα...
Μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες, όλοι εκείνοι
που κυβέρνησαν θα ζουν ώρες αγωνίας ώσπου
να μετρηθεί το... βόλι σου.
Ώσπου να δουν σε ποιον από τους δύο μονομάχους θα δώσεις μέχρι τον Οκτώβρη (αν δεν

Ανακάλυψαν
και αυτοί τον λαϊκισμό

Ανησυχούν
τον ΣΕΒ οι εκλογές
= Ζητάει από τους πολίτες
να μη λείψει κανείς από τις κάλπες
και να ψηφίσουν τους... σοβαρούς!

= Και οι 17άρηδες τα όνειρά τους, τα «θέλω» τους
κληθείς στην κάλπη νωρίτερα) το κλειδί του
δικού σου σπιτιού... Ή αν θα βάλεις εγγυητή,
η ψήφος του οποίου θα είναι αναγκαία για
να ανοίξει η πόρτα του Μαξίμου, για να έχεις
την εξασφάλιση ότι αυτά που σου λένε από
τα μπαλκόνια θα τα τηρήσουν και δεν θα είσαι πάλι το κορόιδο... Ότι δεν θα τα ξαναβά-

λουν στην ντουλάπα μέχρι στις επόμενες κάλπες, που και πάλι θα σου πουν το ίδιο παραμύθι. Με εσένα, όπως πάντα, να πληρώνεις
όλο και πιο ακριβά τον λογαριασμό και τη
χώρα να είναι η μόνιμη ζητιάνα, του κλώτσου και του μπάτσου, και σκάσε γιατί όλο
και κάτι άλλο θα ζητήσει ο γείτονας. Και δεν

είναι μόνο ο Τούρκος...
Η άλλη Κυριακή είναι η δική σου μέρα, Ελληνίδα και Έλληνα...
Μα πιο πολύ αυτό ισχύει για σένα, 17άρη...
Νέα και νέε...
Αγωνιούν πάρα πολλοί για το μήνυμα που θα
στείλεις στους πολιτικούς μας, στα κόμματα
που διεκδικούν την ψήφο σου. Θα φανεί πώς
σκέφτεται η νέα γενιά, που θα παραλάβει τη
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Αγώνας του Τσίπρα για να μειώσει τη διαφορά από τη ΝΔ

ΔΩΣΕ ΚΑΙ ΣΩΣΕ…

ι φοβούνται οι βιομήχανοι και βγήκαν στο...
= Ακόμη και τις συντάξεις θα μοιράσουν την παραμονή των εκλογών!
Τκλαρί
ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Θεόδω-

ρος Φέσσας και Ευάγγελος Μυτιληναίος, καλώντας τους έλληνες πολίτες να πάνε την άλλη
Κυριακή να ψηφίσουν; Ξαφνικά, μία εβδομάδα
πριν από τις κάλπες, οι βιομήχανοι ανακάλυψαν
τον μεγάλο εχθρό, τον λαϊκισμό. Που είναι ο μέγας κίνδυνος. Για το ποιος τον... γέννησε, ποιος
τον εξέθρεψε, ούτε μιλιά. Κανείς δεν φταίει. Ποιος έστρωσε τον δρόμο; Και γιατί τον θυμήθηκαν
τώρα; Αυτός ο... λαϊκισμός δεν έχει όνομα; Κι αν
χρειάζεται να στηθεί μέτωπο για να μην περάσει
ο... λαϊκισμός (οι... λαϊκιστές ενοχλούν), γιατί δεν
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Η Νάντια Βαλαβάνη, πρώην αναπληρώτρια
υπουργός Οικονομικών

Ξετινάζει τη ρύθμιση των 120 δόσεων

= Αρνούνται τη σεισάχθεια για 1.000.000
ανθρώπους που αδυνατούν να πληρώσουν
μέχρι 50 ευρώ
4ΣΕΛ. 12

Η χώρα πουλάει τις υπηρεσίες
της επί πιστώσει…
= Δανείζεται για να πληρώσει έξοδα και τόκους
4ΣΕΛ. 10

Γράφουν σήμερα στο «Π»
«Ξεχνώντας» το Περιστέρι
Του ΜΑΝΩΛΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ............................. Σελ. 4

Εμείς και η ΕΕ (V): Αλλαγή και συνδιαμόρφωση
Του Ν. Γ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ ................................................ Σελ. 5

571.005 εργαζόμενοι παίρνουν
κάτω από 500 ευρώ!

Μ

πορεί η ανεργία να μειώθηκε στο 18%, όμως
οι μισθοί των εργαζομένων παραμένουν καθηλωμένοι
παρά τις τυμπανοκρουσίες της
κυβέρνησης ότι μπήκαμε στην
ανάπτυξη και πλέον μας περισσεύουν και λεφτά – απόδειξη, το
ότι έχουμε πια πλεονάσματα πάνω από 3,5% και τα... αφεντικά
έχουν πάθει την πλάκα τους...
Η έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία ήρθε να προσγειώσει ανώμαλα το Μαξίμου. Με
βάση τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, το
2018 μόνο που δεν... πλούτισαν
οι εργαζόμενοι:
Ο ένας στους τέσσερις έπαιρνε μισθό κάτω από 500 ευρώ.
Και το εντυπωσιακό είναι ότι από
το 2010 μέχρι το τέλος του 2018
τετραπλασιάστηκε ο αριθμός
εκείνων που αμείβονταν με μι-

Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ ......................................... Σελ. 7

Ο Θαλάσσιος Αττίλας
Του ΚΩΣΤΑ Ν. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ ................................... Σελ. 7

Περί «ηθικού πλεονεκτήματος» της πρώτη φορά Αριστεράς…
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΩΤ. ΓΚΙΚΑ .................................... Σελ. 8

Κίνημα Αλλαγής για ισχυρή Ελλάδα
και ανθρώπινη Ευρώπη
Του ΜΑΡΙΝΟΥ ΣΚΑΝΔΑΜΗ ..................................... Σελ. 8

Τσίπρας – Μητσοτάκης, δύο από τα ίδια
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ ........................................ Σελ. 9

Κάθε ψήφος έχει νόημα!
Του ΑΝΤΩΝΗ Π. ΑΡΓΥΡΟΥ .................................... Σελ. 10

Η ανελέητη φορολογία της φτωχολογιάς
Του ΒΑΣΙΛΗ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ................................... Σελ. 11

Η 19η Μαΐου και το χρέος τιμής
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ ............................... Σελ. 12

Το μήνυμα λαών και εργαζομένων στις ευρωεκλογές
Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΛΙΟΥ ............................................ Σελ. 12

Εκλογές, εξωτερική πολιτική, εθνική ασφάλεια

ó. 13

Του Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ........................... Σελ. 14

ÄéáâÜóôå óôéò

από 500 έως 600 ευρώ.
Συγκεκριμένα:
= Το 2010 μέχρι 250 ευρώ
έπαιρναν 64.110 εργαζόμενοι
και το 2018 ανήλθαν σε 251.020.

= Το 2010 από 250 μέχρι 500
ευρώ έπαιρναν 140.648 εργαζόμενοι και το 2018 ανήλθαν σε
319.985.
= Το 2010 από 500 έως 600
ευρώ έπαιρναν 66.190 εργαζόμενοι και το 2018 ανήλθαν σε
199.660.
Που σημαίνει ότι το 2018 ο
μισθός 571.005 εργαζομένων
ήταν κάτω από 500 ευρώ. Άντε
να ζήσουν με αυτά τα λεφτά
571.005 νοικοκυριά...
Στην έκθεση του Ινστιτούτου
της ΓΣΕΕ αναφέρεται ότι το 2018
το 50% των εργαζομένων, ήτοι
1.127.233 εργαζόμενοι, είχε μισθό κάτω από 793 ευρώ, ενώ
το 2010 έπαιρνε 1.140,02 ευρώ, στοιχείο που επιβεβαιώνει
μια μείωση της τάξης του 30%
στα εισοδήματα των εργαζομένων την περίοδο 2010 – 2018.
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Απίστευτο κι όμως αληθινό

Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ .................................. Σελ. 6

Η Άγκυρα κλιμακώνει τη στρατιωτική πίεση για να
σύρει την Κύπρο και την Ελλάδα σε διαπραγματεύσεις
με τους δικούς της όρους

σθό μέχρι 250 ευρώ! Το 2010
ήταν 64.110, το 2015 αυξήθηκαν σε 190.927 και το 2018 έφτασαν στους 251.020. Τριπλασιάστηκε δε ο αριθμός όσων έπαιρναν

Έξι τουλάχιστον χρόνια απαιτούνται
για να χτιστεί ένα υποκατάστημα του ΕΦΚΑ!
Π

οιος εκσυγχρονισμός; Ποια Ευρώπη;
Εδώ είναι Ελλάδα... Και πάμε με... γκαζοζέν, για να μην πούμε με τον... γάιδαρο,
την ώρα που οι άλλοι πάνε για τον Άρη...
Η γραφειοκρατία καλά κρατεί... Καθημερινές οι αποδείξεις. Και διστάζεις να αποδεχθείς ότι είναι αληθινές, να πιστέψεις ότι
είναι δυνατόν για να φτιαχτεί ένα υποκατάστημα του ΕΦΚΑ να χρειάζονται ΕΞΙ ολόκληρα χρόνια. Και μη βάλει κανείς στοίχημα ότι δεν μπορεί αυτό να είναι αληθινό γιατί
θα το χάσει. Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, στην καλύτερη των περιπτώσεων, ξεπερνούν τα 3,5 χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υποβληθούν ενστάσεις κατά
τη διαγωνιστική διαδικασία. Διαφορετικά, ο
χρόνος πολλαπλασιάζεται.
Συγκεκριμένα:

= 3,5 χρόνια κρατούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες...
1. Για την εκπόνηση των προδιαγραφών για
την επιλογή του μελετητή απαιτούνται τουλάχιστον 2 μήνες.
2. Για την επιλογή του μελετητή ο μέσος χρόνος αναμονής είναι 14 μήνες και πάντοτε
υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν
ενστάσεις από τους άλλους ενδιαφερομένους.
3. Η εκπόνηση της μελέτης από τον μελετητή απαιτεί τουλάχιστον 8 μήνες.
4. Η έγκριση της μελέτης θα χρειαστεί τουλάχιστον άλλους 4 μήνες.
5. Μετά τη δέσμευση της απαιτούμενης πίστωσης, θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα χρονικό διάστημα 14 μηνών για την επιλογή του

αναδόχου εργολήπτη, με την επισήμανση
ότι δεν θα υπάρξουν τυχόν ενστάσεις από
άλλους ενδιαφερομένους.
6. Αφού υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, μπορεί να ξεκινήσει η κατασκευή του και αν τυχόν δεν υπάρξουν προβλήματα με τη ροή χρηματοδότησης και την
απορρόφηση των κονδυλίων η κατασκευή
μπορεί να ολοκληρωθεί μετά από 24 μήνες.
Το ελάχιστο χρονικό διάστημα κατασκευής
είναι 6 χρόνια, που μπορεί να γίνουν πολύ
περισσότερα εάν υπάρξουν ενστάσεις και
τυχόν προβλήματα στη ροή της χρηματοδότησης και στην απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων.

Τηλεοπτικό προβάδισμα Τσίπρα, αυξομειώσεις Μητσοτάκη

Σειρές και ψυχαγωγία το μοντέλο του ΑΝΤ1
ΕΕΤΤ, η πιο πλούσια
ρυθμιστική αρχή της χώρας! Πακέτο 16 εκατ. ευρώ για τον επαρχιακό Τύπο

Πόσα πλήρωσαν
ιδιωτική και
συνδρομητική TV

Κυπριακό και ΑΟΖ στο
επίκεντρο των επαφών
του Παυλόπουλου
=Με την κινεζική ηγεσία

Αυτή είναι η ανάπτυξη, με τα πλεονάσματα...

Η οικονομική διαμάχη ΗΠΑ – Κίνας – Πόσο επηρεάζει
τις ελληνοκινεζικές σχέσεις

20

κό

= 52 υποψήφιοι δήμαρχοι αρνήθηκαν τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ γιατί τους κάνει ζημιά
= Δριμύ κατηγορώ κατά του Μητσοτάκη ότι θέλει να τα ξεπουλήσει όλα ΡΕΠΟΡΤΑΖ óôη óåëίδα 9

=Πρέπει να υπερασπιστούμε
πριν από όλα τον άνθρωπο
4ΣΕΛ. 7

Κοτζιάς και Κατρούγκαλος
του έδωσαν τα προσχήματα

Χωρίς στρατηγική
απέναντι στο Σουλτάνο,
που τα θέλει όλα

4ΣΕΛ. 6

=Η κυβέρνηση
υποβαθμίζει
τις τουρκικές
προκλήσεις
=Αγωνιά υπό τον
φόβο πρόκλησης
επεισοδίου

Στο Ζάππειο το βράδυ
της Κυριακής ο Μητσοτάκης

Με διαφορά πάνω
από 5% θα ζητήσει
πρόωρες εκλογές
Αν αναλάβει την εξουσία

Με τεχνοκράτες
θα δουλέψει ο Κυριάκος
=Δεν θα χρησιμοποιήσω
αποτυχόντες βουλευτές
και κομματικά στελέχη
4ΣΕΛ. 8

Θα είμαστε
η έκπληξη
των εκλογών,
λέει η Φώφη
4ΣΕΛ. 8

Λεβέντης: Θέλουν να με εξοντώσουν
4ΣΕΛ. 12

