Τελευταία ευκαιρία σωτηρίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Οι κίνδυνοι
της επικείμενης
Πενταμερούς Διάσκεψης

ÓÅË. 10

Τρέξτε να ανεβείτε στη «Γέφυρα»
γιατί στις 9 Μαΐου θα κλείσει
• Σε τι ποσό ανέρχεται η επιδότηση και η συνεισφορά του Δημοσίου

Του ΜΑΡΙΝΟΥ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΥ Προέδρου Κ.Σ. ΕΔΕΚ
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Κυβέρνηση και Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων βγάζουν τα μάτια τους,
την ώρα που συνάνθρωποί μας δίνουν τη μάχη της ζωής τους
εν θα ξεχωρίσουμε ποιος
Δ
φταίει, η κυβέρνηση ή η
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων

ÈÁÑÑÁËÅÁ

ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
(τη σύσταση της οποίας ζήτησε ο ίδιος ο πρωθυπουργός για να λέει την άποψή της και να προτείνει μέτρα), την ώρα που
συμπολίτες μας έπεσαν στα δίχτυα του ύπουλου εχθρού, του κορονοϊού, και δίνουν τη μά-

Κίνδυνος για τους ασθενείς

Ανεμβολίαστο το 20% των γιατρών
και το 40% των νοσηλευτών!
= Το 18,5% των πολιτών αρνείται

να εμβολιασθεί
= Τσιόδρας: Η επιστροφή
στην κανονικότητα θα γίνει
με τον έλεγχο της επιδημίας
4ΣΕΛ. 14

Πολλές είναι
οι «παραγγελιές»...
τα πανηγύρια... Το Ταμείο Ανάκαμψης
είναι καλά...
ΆΚαιναρχισαν
τα λεφτά δεν είναι καθόλου λίγα...

Συνολικά, προφανώς σε πρώτη φάση, στην
εκκίνηση, φτάνουν στα 57 δισ. ευρώ... Και για
τη συνέχεια όλο και κάποιο υπόλοιπο θα περισσέψει για το «Ελλάδα 2.0», όπως το βάφτισε το
Μαξίμου...
Οι «παραγγελιές» όλο και αυξάνουν από τους
«χορηγούς», που πάντα τσοντάρουν στις δύσκολες μέρες, όταν το Ταμείον είναι μείον.
Οι... δράσεις ξεπερνούν τις 170 και θα πρέπει
να ολοκληρωθούν μέχρι το 2026.
Μια γεύση των εκσυγχρονιστικών έργων:
= στρατηγικές αστικές αναπλάσεις 475 εκατ.,
ανακαίνιση ΟΑΚΑ 43 εκατ., αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων στη στρατιωτική θητεία 32 εκατ.,
έξυπνες πόλεις 73 εκατ., εκσυγχρονισμός εργατικού δικαίου – ψηφιακός μετασχηματισμός συστημάτων εργασίας (;) 62 εκατ., μεταρρύθμιση
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης 479 εκατ.,
μεταρρύθμιση Δημόσιας Διοίκησης 51 εκατ., έξυπνη μεταποίηση 75 εκατ., ψηφιοποίηση δικτύου
οικονομικής διπλωματίας 12 εκατ., η Τέχνη για τη
βελτίωση της ψυχικής υγείας 38 εκατ., κίνητρα
για συνεργασίες, συγχωνεύσεις κ.λπ.!
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Γράφουν σήμερα στο «Π»

Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης: Σχεδιάστηκε
από λίγους για λίγους
Του ΓΙΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ ................................... Σελ.4

Άστοχη και κατευναστικού χαρακτήρα η επίσκεψη
των ευρωπαίων αξιωματούχων στην Άγκυρα
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ ............................... Σελ.6

Να μην πέσει το μέτωπο της Κύπρου
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ ...................................... Σελ.7

Τα καλομαθημένα παιδιά της Ιστορίας
Του ΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗ ......................................... Σελ.8

«Ελλάδα 2.0»: Η μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΩΤ. ΓΚΙΚΑ .............................. Σελ.10

Η τελευταία πράξη ενός σκανδάλου
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ .................................. Σελ.12

Mισοδανεικά και επιδόματα μίας χρήσης
που θα «σκάσουν» ως χρέη την επόμενη μέρα
Του ΘΑΝΑΣΗ ΤΖΙΜΑ .......................................... Σελ.14

Ο κ. Ταγίπ Ερντογάν
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ ........................... Σελ.14

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τίθεται κατά της
συνεπιμέλειας στις υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας
Της ΕΛΕΝΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ .................................. Σελ.16

Στόχος μας, να προσφέρουμε ασφάλεια
και ευημερία στους πολίτες

ó. 13

15

Της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ........................ Σελ.16

ÄéáâÜóôå óôéò

=Ποιος ο λόγος που δεν δημοσιοποιούνται οι αποφάσεις της Επιτροπής; Γιατί τις κρύβουν;
χη της ζωής τους. Αυτές τις ώρες, όταν συνάνθρωποί μας παλεύουν να ζήσουν, δεν μπορεί να τρώγονται μεταξύ τους. Ο πρωθυπουργός, θέλει – δεν θέλει, δεν μπορεί να μην ακούει,
είτε του αρέσουν είτε όχι, τις απόψεις, τις εκτι-

μήσεις των επιστημόνων, των γιατρών, στους
οποίους καταφεύγει ο πολίτης όταν αισθάνεται
ότι κάτι τρέχει με την υγεία του, θυσιάζοντας
τα πάντα για να κερδίσει τη μάχη, τη ζωή του.
Ο ρόλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων εί-

ναι να ενημερώνει την κυβέρνηση, τον υπουργό Υγείας αλλά και τον ίδιο τον πρωθυπουργό,
για την εξέλιξη της πανδημίας, τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν και τα περιθώρια
ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔH ÓÅËÉÄA 2

Μετά το πέρας της πανδημίας

Αποκάλυψη

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΕΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ
Μειώσεις στις συντάξεις και αυξήσεις στη φορολογία

= Κύμα πτωχεύσεων ανησυχεί τον Στουρνάρα 4Ρεπορτάζ ΣΕΛ. 10
= Χολή κατά της Ελλάδας βγάζει ο σκληρός του ΔΝΤ, ο Τόμσεν
Ο Κώστας Καραμανλής αδειάζει τον Σημίτη, που ήταν έτοιμος να τα δώσει όλα

Δεν διαπραγματευόμαστε εθνική κυριαρχία
και δεν τη θέτουμε στην κρίση κανενός

= Μοναδικό θέμα προς
επίλυση με την Τουρκία:
η υφαλοκρηπίδα / ΑΟΖ

«Σ

υνεχίζει ο κ. Σημίτης να γράφει
για τη λεγόμενη ‘‘επιτυχία’’ του
Ελσίνκι. Έχω πάντα επιφυλάξεις
ως προς το κατά πόσο αυτές οι δημόσιες
τοποθετήσεις διευκολύνουν τον χειρισμό
κρίσιμων εθνικών θεμάτων και, μάλιστα,
σε μια δύσκολη φάση τους που είναι τώρα σε εξέλιξη. Όμως, η εμμονή και η συνεχής επανάληψη επιβάλλουν να ειπωθούν τελικά κάποια πράγματα, για λόγους
ιστορικής ακρίβειας. Και αφού παραβλέψω την αναφορά σε μια συνάντηση που
δεν έγινε ποτέ με αυτήν τη σύνθεση
και με αυτό το περιεχόμενο.
Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά
τους: Η δήθεν ‘‘επιτυχημένη’’ στρατηγική του Ελσίνκι οδηγούσε την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας, την ελληνική κυριαρχία νησιών και βραχονησίδων, στη
δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου
της Χάγης! Από τα Ίμια μέχρι το Ελσίνκι,

η κυβέρνηση Σημίτη ζητούσε ουσιαστικά
από ΗΠΑ και ευρωπαίους εταίρους να
ωθήσουν την Τουρκία να προσφύγει στη
Χάγη εναντίον μας για τα Ίμια και τις λεγόμενες “γκρίζες ζώνες”. Φρόντιζε να

συμπεριληφθούν αντίστοιχες προβλέψεις
στα επίσημα ευρωπαϊκά κείμενα. Δεν έχει
ξανασυμβεί κράτος, και μάλιστα ευρωπαϊκό, να ζητά από όλον τον κόσμο να θέσει τρίτο κράτος σε δικαστική αμφισβήτηση την εδαφική του ακεραιότητα! Με
τη Συμφωνία της Μαδρίτης τον Ιούλιο του
1997 έγινε και ένα ακόμα σοβαρό ολίσθημα. Αναγνώρισε ότι η Τουρκία έχει νόμιμα, ζωτικά συμφέροντα και ενδιαφέροντα στο Αιγαίο, τα οποία έχουν μεγάλη
σημασία για την ασφάλεια και την εθνική
της κυριαρχία, και ότι η Ελλάδα δεν θα
μπορούσε να ασκήσει μονομερώς κανένα δικαίωμά της! Προφανώς, ούτε το μονομερές δικαίωμά της να επεκτείνει τα
χωρικά της ύδατα, όπως ρητά προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο για όλες τις
χώρες.
Το 1999, με το Ελσίνκι, η ΕΕ ως Πόντιος Πιλάτος θα προωθούσε την προσφυγή της Τουρκίας στη Χάγη εναντίον μας
για ‘‘εκκρεμείς συνοριακές διαφορές και
άλλα συναφή θέματα’’, μέχρι τα τέλη του
2004! Όχι μόνο για την υφαλοκρηπίδα /
4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 14

Η Αστυνομία
είναι καθεστωτικά
δημοκρατική

Του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη
4ΣΕΛ. 5

Ό,τι θέλει ο ΣΕΒ…

Πόλεμο φέρνουν
οι ανατροπές στα Εργασιακά
= Στον δρόμο οι εργαζόμενοι

Ενώ δηλώνει ότι θα εξαντλήσει την τετραετία

Πρόωρες εκλογές
στήνει ο Μητσοτάκης

= Εντολή Μαξίμου στους υπουργούς:
Λύστε όλα τα προβλήματα μέχρι το καλοκαίρι

Επίθεση σε όλα
τα μέτωπα
ξεκινάει ο Τσίπρας
= Έξω και μέσα στη Βουλή

Πλάτη στον Σημίτη η σιωπή του Κυριάκου
4ΣΕΛ. 8

Την Τετάρτη στην Άγκυρα

Στην κόψη του ξυραφιού οι συνομιλίες
Δένδια – Τσαβούσογλου
= Η δύσκολη επιχείρηση για κλείσιμο

του μετώπου με τη Λιβύη

τη διεθνή και ευρωπαϊκή επιστημονική συζήτηση αντιπαρατίΣ
θενται τα συμπεράσματα των μελε-

Εργασιακό: Από την ευελιξία στην ανασφάλεια
και στη χειραγώγηση της εργασίας

τών που αποδεικνύουν ότι η χαλάρωση
της εργασιακής νομοθεσίας και ειδικότερα των ευκολότερων απολύσεων προκαλεί τη μείωση της εργασιακής δημιουργικότητας, αποσπά
τον εργαζόμενο από την εργασία,
μειώνει την ποιότητα της εργασίας,
συσχετίζοντας θετικά αυτήν την πολιτική με την αύξηση της ανεργίας,
του άνεργου χρόνου και την επαγγελματική επιμόρφωση, ώστε «να
Των
επιτυγχάνεται γρηγορότερα και ταΣΑΒΒΑ Γ. ΡΟΜΠΟΛΗ
Ομότ. Καθηγητή Παντείου
χύτερα η προσαρμογή στους οιΠανεπιστημίου
κονομικούς κύκλους όχι μόνο νέων αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΜΠΕΤΣΗ
Δρος Παντείου Πανεπιστημίου
των 50 ετών ανέργων». Από την
άλλη πλευρά, σε άλλες μελέτες
(π.χ., Pisaridis 2010, Scarpetta

2014) υποστηρίζεται ότι η χαλάρωση της εργασιακής νομοθεσίας και ειδικότερα της ευκολίας
των απολύσεων «διευκολύνει τη
μετακίνηση των εργαζομένων,
αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητα, δεδομένου ότι σε μια ύφεση αυτοί που απολύονται από τις
προβληματικές εταιρείες και προσλαμβάνονται μετά από κάποιο
χρονικό διάστημα από άλλες, βιώσιμες εταιρείες συμβάλλουν στην
αύξηση της παραγωγικότητας».
Αντίθετα, ο ΟΟΣΑ (Οικονομικός

Οργανισμός Συνεργασίας και Ανάπτυξης) σε σχετική μελέτη του με
τίτλο «Good jobs for all in a changing world of work: The OCDE job
strategy» (Paris 2018) υποστηρίζει ότι «η εργασιακή ασφάλεια
έχει μεγαλύτερα οφέλη για την
οικονομία, δεδομένου ότι αυξάνει τη δημιουργικότητα και μειώνει την ανασφάλεια, και αυτό
είναι καλύτερο για το σύνολο της
οικονομίας. Επιπλέον, αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει συσχέτι4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4

4ΣΕΛ. 6

Στο απόσπασμα το Ασφαλιστικό

Οι συνταξιούχοι, το μεγάλο θύμα...
= Με προκαταβολές ζουν!
= Δίνουν σε δικηγόρους την εκκαθάριση των

εκκρεμών συντάξεων έναντι 60 ευρώ τη μία

«Επαγγελματικού τύπου» η εκτέλεση
του δημοσιογράφου Γ. Καραϊβάζ
4ΣΕΛ. 10

Πάνε να κλείσουν ένα ίδρυμαπρότυπο για δεκάδες παιδιά!
4ΣΕΛ. 15

Σουτάρουν...

ποτάμι
Βαριά φορολογούμενη η ελληνική TV, μόνο ΦΠΑ στην ΕΕ το Netflix δενΤογυρίζει
πίσω
Κρατική ενίσχυση στον ΕΔΟΕΑΠ μέσω των εφημερίδων Το ΕΚΟΜΕ

Με κρατική εγγύηση
στη μάχη
οι μετρήσεις στο διαδίκτυο Άντεξε και τον Φουρθιώτη η «συγκυβέρνηση» Νέας Δημοκρατίας – ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΣΗΕΑ! του... τουρισμού

Ôου
ΘΑΝΑΣΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
Μέλους ΔΣ ΚΑΕ ΠΑΟΚ

4ΣΕΛ. 15

