Αποκάλυψη – Μόνο στο «Π»

Μεγάλες ανατροπές σε όλα τα μέτωπα
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Ανοίγει η κερκόπορτα των εργασιακών δικαιωμάτων
στις επιχειρησιακές και ατομικές συμβάσεις εργασίας

• Πολιορκητικός κριός ο ΣΕΒ - Αποδυναμώνονται τα συνδικάτα • Σε «μεσάζοντες» η έκδοση των συντάξεων!
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Ό,τι διατάξουν ο ΣΕΒ και οι μεγαλοεπιχειρήσεις...

ÔÏÕ MÁÊÇ

= Αυτοί θα αποφασίζουν πόσες ώρες θα δουλεύει ο εργαζόμενος, που πλέον θα είναι πιόνι – Σε πρώτη
φάση τετραήμερο και μέχρι 10ωρη εργασία – Και έπεται συνέχεια... = Εξαφανισμένα τα συνδικάτα –
Μόνος του παλεύει ο εργαζόμενος για να ζήσει και να υπάρχει ένα πιάτο φαΐ στο τραπέζι...

Ο

... εκσυγχρονισμός της χώρας προχωρεί με
βήμα ταχύ... Εν δυο, εν δυο, και κουβέντα
δεν επιτρέπεται. Διαταγή του αφεντικού (ΣΕΒ)
και τα... σκυλιά δεμένα. Θα πηγαίνεις στη δουλειά και δεν θα ξέρεις τι ώρα θα γυρίσεις στο
σπίτι. Κάνε τον σταυρό σου που έχεις δουλειά
και μη ρωτάς με ποιους όρους, αν θα είναι πέ
ντε μέρες με 8ωρη εργασία ή τέσσερις μέρες
με 10ωρη, οπότε θα έχεις μία επιπλέον ημέρα
ανάπαυσης. Για το ποια θα είναι, ό,τι κληρώσει.
Ό,τι βολεύει – συμφέρει την επιχείρηση. Και

Μετά την κυβέρνηση...

Τάζει λεφτά
και ο ΣΥΡΙΖΑ...
= Η κατάρρευση της οικονομίας

έχει ξεπεράσει κάθε όριο

= Οι τρεις πυλώνες σωτηρίας

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
και των νοικοκυριών
που προτείνει ο Τσίπρας
ε όποιον κλάδο κι αν
κοιτάξεις, φως δεν βλέΣ
πεις. Αντίθετα, μεγαλώ-

νει η τρύπα. Το ταμείον
είναι μείον... Το δημόσιο
χρέος έχει εκτιναχθεί, οι
επιχειρήσεις έχασαν 41,6
δισ. ευρώ το 2020, 7 στα
10 νοικοκυριά είδαν το
εισόδημά τους να μειώνεται κατά 27,2%, το
23% των επιχειρήσεων
είναι πολύ κοντά στο λουκέτο, η εστίαση έχει εδώ και μήνες κατεβάσει ρολά και το εμπόριο είναι μείον 34%!
Η κατάρρευση δεν έχει τελειωμό.
Στο ιδιωτικό χρέος, προστέθηκαν 7 δισ. ευρώ
ληξιπρόθεσμα χρέη σε Δημόσιο και ασφαλιστικά
ταμεία και 10 δισ. ευρώ στις τράπεζες.
Ποια είναι η λύση που θα ξεσφίξει τη θηλιά των
δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ του ιδιωτικού
χρέους, που έχει οδηγήσει σε ασφυξία τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, η λύση που θα ανοίξει τη στρόφιγγα του οξυγόνου και θα κρατήσει
ζωντανή την Αγορά για να μην πλημμυρίσουν λουκέτα οι δρόμοι;

Η διέξοδος...
Η πρόταση που κατέθεσε ο αρχηγός της αξιωμα4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Γράφουν σήμερα στο «Π»

Βασιλικότερο του βασιλέως το Ελληνικό Σχέδιο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
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Η Λιβύη μήλον της Έριδος μεταξύ Τουρκίας και Δύσης
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Από τα λουκέτα στο Ταμείο Ανάκαμψης
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Ο Δένδιας είπε τα πράγματα με το όνομά τους
και το αυτονόητο έγινε είδηση
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ ..................................... Σελ.7

Η επόμενη μέρα
Του ΠΑΝΟΥ ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ ............................. Σελ.10

Η Ελλάδα είναι αδιαπραγμάτευτη
Του ΜΑΝΩΛΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ........................ Σελ.10

Τι κρύβουν οι διαβεβαιώσεις για το δημόσιο χρέος
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ ................................. Σελ.11

Η παρέμβαση Καραμανλή αποκαθιστά την αλήθεια
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ..................................... Σελ.12

Η επένδυση στο Ελληνικό θα πρέπει να σημάνει
την παράλληλη «ανάσταση» του κέντρου της πρωτεύουσας!
Του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΧΑΚΗ ...................... Σελ.12

Το πυροτέχνημα της ΝΔ για τους αποδήμους
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ .......................... Σελ.14

Η ενίσχυση του ΚΚΕ η ισχυρότερη τιμωρία για
τις πολιτικές δυνάμεις που μας έκαναν μετανάστες
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΕΝΤΖΕΛΑ ............................... Σελ.14

Η συνάντηση της Άγκυρας
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Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ ........................... Σελ.14

μην τολμήσεις να ρωτήσεις, να πεις ότι θέλεις
να είσαι στο σπίτι σου την Κυριακή, που είναι
μαζεμένη η οικογένεια και τρώνε όλοι μαζί.
Και για τις μεγάλες ανατροπές που φέρνει
η... φιλεργατική πολιτική, με το νομοσχέδιο της
κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, μην τολ-

μήσεις, εργαζόμενε, να γκρινιάξεις, να πεις ότι
δεν συμφωνείς με τους νέους όρους, γιατί εσύ
θα είσαι ο χαμένος, δεν θα βρεις κανέναν να
σε στηρίξει. Τα συνδικάτα έχουν περάσει στο
«Τετέλεσται»... Με πρώτη τη ΓΣΕΕ, που μέχρι τη
στιγμή που γράφονται αυτές οι αράδες δεν έχει

βγάλει ΑΧΝΑ! Και Ανάστασή της δεν φαίνεται.
Τουλάχιστον προς το παρόν... Εκτός κι αν η εργατική τάξη ξυπνήσει και κάνει την επανάστασή της... Γιατί παρασκούριασε με τις κομματικές ταμπέλες που κατά καιρούς έχει «φορέσει».
ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔH ÓÅËÉÄA 2

Ο Νίκος Δένδιας σήκωσε ψηλά τη σημαία μέσα στην Άγκυρα

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ
ΤΕΛΟΣ
οι τεμενάδες στον Ερντογάν
Σε δύσκολη θέση ο Μητσοτάκης, που σχεδίαζε
4Ρεπορτάζ ΣΕΛ. 8
να συμβιβαστεί με την Τουρκία
Αυξητική πορεία για τους διασωληνωμένους

Όχι Πάσχα στο χωριό, λένε οι λοιμωξιολόγοι
= Κίνδυνος για χωριά χωρίς

αγροτικούς γιατρούς
και ειδικευόμενους
χωρίς πλήρη εκπαίδευση
= Και αρνητές των self tests
έχουμε!

4ΣΕΛ. 8

απαραίτητη προϋπόθεση είναι το self test,
το οποίο σε περίπτωση θετικότητας θα
αποθαρρύνει τη μετάβαση για να μην κολλήσουν συγγενείς και φίλοι. Υπάρχουν

όμως και εκείνοι που είναι κατηγορηματικά αρνητικοί γιατί θεωρούν ότι το self
test μπορεί να αποδειχθεί ψευδές, με απο4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 12

Καθυστερεί το χτίσιμο του «τείχους ανοσίας»

Επείγουσα ανάγκη η αντιμετώπιση της υπερχρέωσης
Ο

ι μνημονιακές πολιτικές που
υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης της περιόδου 2010 – 2018,
όσο και τα μέτρα αναστολής της
οικονομικής δραστηριότητας για
την αντιμετώπιση της πανδημίας
τον τελευταίο χρόνο έχουν προκαλέσει δραματική μείωση του
διαθέσιμου εισοδήματος για χιλιάδες νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η βαθιά ύφεΤης Ομότιμης Καθηγήτριας ση της οικονομίας (-10,4% το α΄
ΛΟΥΚΑΣ Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ τρίμηνο του 2021 σύμφωνα με το
πρώην Υπουργού
ΚΕΠΕ), η διαιώνιση της αβεβαιότητας και οι ανάγκες επιβίωσης
αλλά και κάλυψης υποχρεώσεων
προς τρίτους έχουν οδηγήσει σε
αναστολή πληρωμής φορολογι-

κών και ασφαλιστικών οφειλών
και σε διόγκωση οφειλών προς
τράπεζες και ιδιώτες.
Αν και η εξέλιξη και διάρθρωση του ιδιωτικού χρέους δεν παρακολουθείται και αποτιμάται συστηματικά, η επεξεργασία των
διαθέσιμων στοιχείων αναδεικνύει
μια εφιαλτική εικόνα ραγδαίας
συσσώρευσης οφειλών τόσο του
Ελληνικού Δημοσίου όσο και του
ιδιωτικού τομέα.
Σύμφωνα με αυτή, στο τέλος
του 2020, το συνολικό δημόσιο
χρέος της Γενικής Κυβέρνησης
ανήλθε σε 340 δισ. ευρώ (202%
του ΑΕΠ). Αξίζει να σημειωθεί ότι
στο τέλος του 2009, όταν η χώρα
αποκλείσθηκε από τις διεθνείς

αγορές γιατί αυτές θεώρησαν ότι
η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να
εξυπηρετήσει τις οφειλές της στο
μέλλον, το χρέος ήταν 298 δισ.
ευρώ και ως ποσοστό του εθνικού εισοδήματος πολύ χαμηλότερο από το σημερινό, καθώς το
εθνικό εισόδημα δεν είχε υποστεί
ακόμα καθίζηση (127%).
Ενώ το δημόσιο χρέος παραμένει υψηλό, το ιδιωτικό χρέος
ακολούθησε κι αυτό, όπως ήταν
αναμενόμενο, ανοδική πορεία, ξεπερνώντας τα 250 δισ. ευρώ στο
τέλος του 2020 (257 δισ. ή 153%
του ΑΕΠ). Οι οφειλές προς την
Εφορία (106 δισ.), τις Τράπεζες
(100 δισ.) και τους Ασφαλιστικούς
4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 14

«Ψηφιακό αντάρτικο» από Τσίπρα

Συμφωνίες
με Football
Επιχείρηση Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στα κανάλια League
Φοβάται τη διαφάνεια
Μάχη για τους συνδρομητές, άνισος ο ανταγωνισμός και FIBA
η ΕΣΗΕΑ;
ÄéáâÜóôå óôéò

Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ

Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Βουλευτή ΝΔ στην Α΄ Πειραιώς και Νήσων
4ΣΕΛ. 5

Με non–paper πήγε ο Μητσοτάκης
να… κλέψει τη δόξα
από τον υπουργό Εξωτερικών

Θ

α κάνουμε Πάσχα στο χωριό ή όχι; Και
αυτήν τη φορά οι απόψεις των ειδικών (μελών και μη της Επιτροπής) διίστανται. Υπάρχουν εκείνοι που υποστηρίζουν ότι είναι προτιμότερη η μετάβαση
στα χωριά, γιατί εκεί οι συγκεντρώσεις
που θα γίνουν θα είναι σε ανοικτούς χώρους, ενώ εδώ θα υπάρξει συνωστισμός
σε κλειστά διαμερίσματα – που είναι πιο
επικίνδυνο για τη διασπορά του ιού. Παράλληλα, θα υπάρξει και εκτόνωση των
πολιτών. Το εργαλείο που προτείνουν ως

Ναυτιλία
και τουρισμός
θα σημάνουν
επανεκκίνηση της οικονομίας

Ο Δένδιας αλλάζει
τις ισορροπίες
σε κυβέρνηση και ΝΔ

4ΣΕΛ. 12

ÅÁ
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Προκόπης Παυλόπουλος

Τα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης
αποκτούν αδιανόητες
δυνατότητες!
4ΣΕΛ. 4

Στην αγωνία για ψήφους…

Επιχείρηση άλωσης
του ΚΙΝΑΛ
οργανώνει
ο Μητσοτάκης
4ΣΕΛ. 10

Στους αποδήμους ψαρεύει
ψήφους η κυβέρνηση
= Δεν θα ξεπεράσουν τους 50.000

αυτοί που θα ψηφίσουν
4ΣΕΛ. 14

Πώς το δημόσιο χρέος εκτινάχθηκε
στο 210% το 2020
4ΣΕΛ. 11

Σουτάρουν...

Τα καλύτερά
μου χρόνια
Ôου
ΥΒ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Παλαίμαχου ποδοσφαιριστή
του Ολυμπιακού

4ΣΕΛ. 15

