Αποκλειστική συνέντευξη του ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα στο «ΠΑΡΟΝ»

Ιδρύεται υπουργείο Ανάκαμψης – Ποιοι το διεκδικούν

ÓÅË. 10

Θέλουν τους εργαζομένους
«σκλάβους του 21ου αιώνα»!

Ανασχηματισμός
εν όψει…

ÓÅË. 8

Δεν τραβάει η κυβέρνηση – Αργά το πήρε χαμπάρι ο Μητσοτάκης

«Η νέα γενιά θα γίνει η γενιά της πάλης, γιατί μπορεί ‘‘να μετακινήσει και βουνά’’» - Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βάλει το δικό του χέρι
στο αντεργατικό οικοδόμημα - Η κυβέρνηση καλλιεργεί αυταπάτες πως «ο Ερντογάν απομονώθηκε» και ότι «σωθήκαμε»
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Στόχος τα «περήφανα γηρατειά», να γυρίσουν χρόνια πίσω, να καταντήσουν ζητιάνοι

Τα... δώρα που μαγειρεύουν για τους ασφαλισμένους
= Στρώνουν το έδαφος για «κούρεμα» των συντάξεων και αύξηση των εισφορών και για το... 2070!
ίποτα δεν είναι αθώο όταν η κυβέρνηση εξαγΤ
γέλλει, σε πανηγυρικούς τόνους, μεγάλες
ανατροπές, από τις οποίες, όπως αποκαλύπτε-

ται, ο χαμένος θα είναι ο εργαζόμενος. Δεν διάλεξε τυχαία η εξουσία την εποχή αυτή, που λό-

73 θανάτους στο γηροκομείο των
Χανίων; Η Δικαιοσύνη τι λέει;

της πρώτης κατοικίας

έλουμε να πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη της
Θ
απίστευτης τραγωδίας με τους 73 θανάτους
σε γηροκομείο των Χανίων σήμανε ακαριαίως συναγερμό από τη μια άκρη της χώρας ως την άλλη για τον πλήρη έλεγχο ΟΛΩΝ των γηροκομείων, δημόσιων και ιδιωτικών.
Το αυτονόητο, δηλαδή, που θα έκανε ένα κράτος το οποίο σέβεται τα «περήφανα γηρατειά», το
αποκούμπι των οποίων είναι το γηροκομείο μέχρι να αποχαιρετίσουν τον κόσμο τούτο. Ιδιαίτερα όταν στο γηροκομείο των Χανίων άφησαν μέσα σε λίγο χρόνο την τελευταία τους πνοή 73
συνάνθρωποί μας. Κάτι που δεν μπορεί να το πι-

Πάμε σε τραγωδίες και σε καταστάσεις που
είναι άγνωστο πού θα καταλήξουν
= Να δοθεί παράταση ένταξης στο πρόγραμμα «Γέφυρα 2», που
αφορά δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους
4Ρεπορτάζ ΣΕΛ. 12
επαγγελματίες και οφειλέτες πρώτης κατοικίας

4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Η «μάχη» της Λιβύης

Οι αντίπαλοι της Ελλάδας πάνε
να δημιουργήσουν τετελεσμένα
= Το «μεγάλο κόλπο» της Άγκυρας
4ΣΕΛ. 6

358.116 κρούσματα και
10.910 θάνατοι μέχρι τώρα
θα πετάξουμε τις μάσκες
4ΣΕΛ. 12

Γράφουν σήμερα στο «Π»

Αύξηση της ανεργίας και της απλήρωτης εργασίας!
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΥΛΩΝΑ ................................... Σελ.4

Η Τουρκία του Ερντογάν…
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ ............................ Σελ.6

Οι εξάρχοντες της εθελοδουλίας στη Λευκωσία,
οι παθητικοί θεατές των Αθηνών και
οι βυσσοδομούντες Βρετανοί
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ .................................. Σελ.7

Το «ακαταδίωκτο» της δήθεν επιτελικής διακυβέρνησης, που αλλού πηγαίνει αυτή κι αλλού ο κόσμος
Του ΓΙΑΝΝΗ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ................................. Σελ.8

Η κυβέρνηση της ΝΔ απέτυχε
Του ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΙΔΗ ................................. Σελ.8

Άτυπη Πενταμερής Διάσκεψη: Αποτελέσματα
και συμπεράσματα
Του ΜΑΡΙΝΟΥ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ......................... Σελ.10

Η περιφερειακή ανάπτυξη μετά την πανδημία
Του ΠΑΝΑΓΗ ΚΑΠΠΑΤΟΥ .............................. Σελ.10

Πράσινη ανάπτυξη; (Αν ναι, για ποιους;)
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ .............................. Σελ.11

Προκλητική επίσκεψη στη Θράκη
για επικοινωνιακή εκμετάλλευση
Του ΒΑΣΙΛΗ ΤΑΛΑΜΑΓΚΑ ............................. Σελ.12

Περί γενοκτονιών
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ ......................... Σελ.12

Πανδημία: Η κυβέρνηση αγνόησε τις προτάσεις της
Ελληνικής Λύσης και η Ελλάδα πληρώνει βαρύ τίμημα
ó. 13

19

Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ........................ Σελ.14

ÄéáâÜóôå óôéò

Πρώτο το δελτίο του ΣΚΑΪ,
άνοδος για Star και ΕΡΤ1

ηγούμενης ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας.
Η απόλυτη σιωπή του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών λέει πολλά. Στη θύελλα
που έχει αρχίσει να σαρώνει τις κατακτήσεις
ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔH ÓÅËÉÄA 2

ΤΟ ΚΥΚΝΕΙΟ ΑΣΜΑ

= Τι κρύβει η απόλυτη σιωπή για τους

= Μ. Παγώνη: Τον Σεπτέμβριο

λιστικού», που τινάζει στον αέρα κατοχυρωμένα δικαιώματα του εργαζομένου, τα οποία κατακτήθηκαν με αγώνες και τεράστιες κινητοποιήσεις σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της υφηλίου.
Δεν έγινε χωρίς λόγο η αναδόμηση της προ-

Ξεκινούν από 15 Μαΐου οι πλειστηριασμοί...

Υπάρχουν
«Χανιά» και στην
άλλη Ελλάδα;

Παραμένουν ψηλά οι επιδημιολογικοί δείκτες

γω του κορονοϊού το μεροκάματο δεν είναι δεδομένο και τα λουκέτα στερούν από το τραπέζι ακόμη και τα απαραίτητα.
Δεν είναι καθόλου τυχαία η επιλογή του χρόνου για να απασφαλιστεί η «βόμβα του Ασφα-

Οι ελπίδες για τουρίστες είναι από Σερβία, Βουλγαρία και Ρουμανία

Μόνο το 15% των ξενοδοχείων θα ανοίξει το καλοκαίρι!

Σε πρώτη φάση
βγαίνουν στο σφυρί
5.000 σπίτια και
15.000 επιχειρήσεις

Η Πολιτική Προστασία
κέρδισε την εμπιστοσύνη
του ελληνικού λαού
Του
ΝΙΚΟΥ ΧΑΡΔΑΛΙΑ

Υφυπουργού Πολιτικής
Προστασίας
και Διαχείρισης Κρίσεων
4ΣΕΛ. 5

= Δεν υπάρχουν κρατήσεις μέχρι

Εκεί φτάσαμε...

τώρα – Εφιάλτης ο κορονοϊός

558.717 ευάλωτοι
καταναλωτές ρεύματος!

Μ

πήκαμε στον Μάιο και φως στον
ορίζοντα του τουρισμού δεν φαίνεται, από Δύση και Ανατολή, παρά την κινητικότητα του αρμόδιου υπουργού Χάρη Θεοχάρη και όλων των κλάδων
που σχετίζονται με τον τουρισμό, ο οποίος δίνει ζωή σε όλη τη χώρα, με πρώτα
τα νησιά και τις παραθαλάσσιες περιοχές,
αποτελώντας τη χρυσή πηγή της οικονομίας τους.
Μέχρι στιγμής, τα νέα κάθε άλλο παρά ευχάριστα είναι, με αποτέλεσμα ο πήχης να είναι πολύ χαμηλά. Και αυτό έρχεται να το επιβεβαιώσει κορυφαίος

= Δεν μπορούν να πληρώσουν

Τ
παράγοντας της Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, ο οποίος εκτιμά ότι φέτος θα ανοίξει μόλις το 15% των ξενοδοχείων! Ως

προς τις προβλέψεις για τον αριθμό των
τουριστών που θα έρθουν, είναι γύρω στα
4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4

Όταν κλείνουμε τα σχολεία για τα παιδιά, κλείνουμε τις ζωές τους

Τηλεκπαίδευση ή διά ζώσης εκπαίδευση;
Τ

τον λογαριασμό

όσο καλά πάει η οικονομία, που 558.717
καταναλωτές ρεύματος δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν τον λογαριασμό! Και
δεν είναι μόνο τα νοικοκυριά που φτάνουν
στο σημείο να ζουν για μέρες στο σκοτάδι.
Στην ίδια κατάσταση είναι και επιχειρήσεις.
Το 2020 ο μέσος όρος των ευάλωτων

η Δευτέρα ανοίγουν τα σχολεία
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια), δηλαδή επανέρχονται στην
κανονικότητα. H τηλεκπαίδευση
αποτέλεσε για πάνω από έναν χρόνο μια αναγκαία «λύση», μία εντελώς πρωτόγνωρη εμπειρία, στο
πλαίσιο αντιμετώπισης των μέτρων
της πανδημίας, για να μη μείνουν
τα παιδιά μας απαίδευτα. Με οραΤου
τό τον κίνδυνο απώλειας χιλιάδων
ΣΩΤΗΡΗ ΓΚΛΑΒΑ
διδακτικών ωρών, ενσωματώθηπρώην Προέδρου του
κε η τηλεκπαίδευση στο δημόσιο
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και
ελληνικό σχολείο με εντελώς βίπρώην Προέδρου του Ινστιτούτου
αιο τρόπο, αφού οι προσπάθειες
Εκπαιδευτικής Πολιτικής
που είχαν γίνει κατά καιρούς από
το υπουργείο Παιδείας για την
εφαρμογή των νέων τεχνολογιών

στη διδακτική πράξη δεν απέδωσαν για πολλούς λόγους, που δεν
είναι του παρόντος.
Έρευνα του School Education
Gateway (2020) σε δεκάδες χώρες
έδειξε ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών (66,9%) κλήθηκε να
διδάξει online για πρώτη φορά, ενώ
πολλοί είχαν προβλήματα πρόσβασης (υπολογιστές, λογισμικό,
αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο
κ.λπ.). Στον τόπο μας όλα και πάλι
αφέθηκαν στο φιλότιμο και την
όποια τεχνογνωσία των εκπαιδευτικών μας, που στήριξαν, ομολογουμένως, τους μαθητές τους σε
όλα τα επίπεδα.
Όσο για τους μαθητές, ιδιαίτερα
των μικρότερων τάξεων, επιστρα-

τεύθηκαν οι γονείς, ώστε να εξασφαλίσουν τους ψηφιακούς πόρους, με αντίστοιχα έξοδα, για να
μπορέσουν τα παιδιά τους να μην
αισθανθούν αποκλεισμένα από τα
τηλεμαθήματα, να οπλιστούν με
επιμονή για να παραμείνουν στη
σύνδεση όταν υπήρχαν τεχνικά
προβλήματα, όταν δεν υπήρχε ή
κοβόταν το σήμα ή το ρεύμα κ.ά.
Μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικοί σε έναν καθημερινό πόλεμο με οθόνες και πληκτρολόγια,
να ανεβάσουν αρχεία και ασκήσεις, να ακούσουν και να ακουστούν χωρίς διακοπές αλλά και να
τηρηθεί η δεοντολογία της ψηφια4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 14

Στον ΑΝΤ1 το Mundial, στην ΕΡΤ το Euro
Θρίλερ με τις αποζημιώσεις της ειδικής διαχείρισης του Mega
Τεράστια αύξηση επικοινωνιακών κονδυλίων για Περιφέρειες – Δήμους

Διαγωνισμός 7,6 εκατ.
για τη διανομή του Τύπου

4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Στην ατζέντα και η κατάθεση πρότασης μομφής

Τσίπρας: Μάχη μέχρις
εσχάτων σε όλα τα επίπεδα!

= Παραγγελία του ΣΕΒ οι αλλαγές στα Εργασιακά

Καμπανάκι για Μητσοτάκη

Το 25% των ψηφοφόρων της ΝΔ
απογοητευμένο από την κυβέρνηση
= Ένα μέρος μετακομίζει σε άλλα κόμματα
4ΣΕΛ. 8

Μπόνους για να φυλάς τα σύνορα;
4ΣΕΛ. 2

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

Κύριος πρωταγωνιστής στην
καθημερινότητα των πολιτών
ο Ερυθρός Σταυρός
4ΣΕΛ. 14

Σουτάρουν... 4ΣΕΛ. 15

Μικρό προβάδισμα,
αλλά όχι φαβορί
Ôου
ΣΑΚΗ ΤΣΙΩΛΗ
Προπονητή ποδοσφαίρου

