Για ποια πατέντα μιλούν…

ÓÅË. 8
Από την αυλή του Σημίτη και του
Γιώργου Παπανδρέου στο σαλόνι του Κυριάκου

ÓÅË. 9

Οι 3 φαρμακευτικές εταιρείες πήραν 2,745 δισ. Βράζει η ΝΔ από
δολ. από Γερμανία, ΗΠΑ και Βρετανία
τους σώγαμπρους!
Κάθε μέρα χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν και αυτοί θησαυρίζουν από τα εμβόλια
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Τετέλεσται ο εργαζόμενος...

αι ξαφνικά, με τον κορονοϊό να θερίζει κάθε μέρα ζωές και τα κρούσματα να αυξάΚ
νονται, με τον πολίτη να τρέμει να μη βρεθεί

στον δρόμο του και τον άνεργο να ψάχνει μεροκάματο και να μη βρίσκει, θυμήθηκαν ο πρω=
θυπουργός και οι συμβουλάτορές του ότι για
όλα φταίει ο εργαζόμενος, όπως
=
τους λένε οι μεγαλοβιομήχανοι και ÈÁÑÑÁËÅÁ
οι μεγαλοεπιχειρηματίες, οι εργοÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
το κλίμα, με τη ζέστη, δεν ευνοεί τις διαδότες δηλαδή, και άμ’ έπος άμ έρδηλώσεις και τις συγκεντρώσεις. Συν το
γον ανέθεσαν στα «παιδιά» του ΣΕΒ και των με- ότι ο κορονοϊός είναι ένα ακόμη όπλο (απειλή)
γαλοεπιχειρήσεων να σφίξουν τη θηλιά στους στη φαρέτρα των εργοδοτών. Το έδαφος προεργαζομένους. Τώρα, εν όψει καλοκαιριού, που ετοιμάστηκε με την αποπομπή του υπουργού

Ίχνος προστασίας δεν θα έχει πλέον απέναντι στον εργοδότη, στον ΣΕΒ και στις μεγαλοεπιχειρήσεις
Θα φοράει περιβραχιόνιο για να δείχνει ότι απεργεί, αλλά θα δουλεύει, αλλιώς θα απολύεται...

= Στα λιμάνια δεν φαίνεται να καταπλέουν
κρουαζιερόπλοια – Δεν έχει παρθεί κανένα μέτρο
προστασίας των επισκεπτών και των εργαζομένων

το άγνωστο χωρίς την ελπίδα μέσα στη... βάρΣ
κα να φέρνει ξένους, φίλους που έχουν το
όνειρο να ζήσουν ένα καλοκαίρι στις καταγάλα-

νες θάλασσές μας. Μέχρι τη στιγμή που γράφονται
αυτές οι γραμμές, φως στον ορίζοντα δεν φαίνεται, κανένα σινιάλο ότι έρχονται στην Ελλάδα, είτε με κρουαζιερόπλοιο είτε αεροπορικώς. Και ήδη
πέρασε το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου χω-
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Το αδιέξοδο του Ισραήλ στο Παλαιστινιακό

Στη δίνη της κρίσης
της Μέσης Ανατολής
4ΣΕΛ. 6

Προκόπης Παυλόπουλος:

Ο Καποδίστριας έβαλε τις βάσεις
για ένα σύγχρονο ελληνικό κράτος
4ΣΕΛ. 4

Γράφουν σήμερα στο «Π»

ΣΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
και σου δίνουν 70 ευρώ για νοίκι!

= Πετάνε στον δρόμο τα ευάλωτα νοικοκυριά
– Αυτή είναι η ανθρωπιά της κυβέρνησης
= Στη «Γέφυρα» έχουν μπει μόλις 33.117! 4Ρεπορτάζ ΣΕΛ. 9

Ο καθηγητής Ψυχιατρικής του ΑΠΘ Βασίλειος – Παντελεήμων Μποζίκας επισημαίνει τις επιπτώσεις της πανδημίας

Οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά χρειάζονται ψυχολογική στήριξη

Θράκη: Φτάνει πια

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΟΥΛΗ .................................... Σελ.4

Σχολεία: Η σημερινή πραγματικότητα
και ο προγραμματισμός για τον Σεπτέμβριο
Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΣΟΥΧΛΟΥ ............................. Σελ.4

Η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων
από τις ΗΠΑ και η διεθνής σημασία της
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ. ΜΠΟΤΖΙΟΥ............................. Σελ.6

Τυχοδιωκτικό παιχνίδι Ερντογάν με τους Παλαιστινίους
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ .................................... Σελ.7

Μητσοτάκης εναντίον μεσαίας τάξης και μισθωτών
Του ΝΙΚΟΥ ΠΑΠΠΑ

......................................... Σελ.8

Η συντριβή της διαπραγματευτικής δύναμης
των εργαζομένων δεν ωφελεί επ’ ουδενί την οικονομία
Του ΚΩΣΤΑ ΜΕΛΑ

........................................... Σελ.8

Κατώτατος ευρωπαϊκός μισθός: Στην Ευρώπη συζητούν
συγκλίσεις, στην Ελλάδα κάνουν δώρα στις ελίτ
Του ΚΩΣΤΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ

................................... Σελ.9

Η Ελλάδα πρέπει να προετοιμάζεται
για τα επόμενα βήματα...
Του ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥ .................................. Σελ.9

Συνταγή ελευθερίας το πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό
Της ΕΛΙΖΑΣ ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ .............................. Σελ.10

Τι ζητάει ο Ασπρόπυργος
Του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ .............................. Σελ.12

Η χώρα χρειάζεται εναλλακτική πρόταση

Πρέπει να προσληφθούν ψυχολόγοι στα σχολεία
Σε άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, υπάρχει αύξηση αυτοκτονιών
=

=

Π

ρωτόγνωρη η κατάσταση της πανδημίας,
με τον καθημερινό
φόβο μήπως αρρωστήσουμε, με τη μοναξιά να
διακατέχει πολλούς ανθρώπους, με την κατάθλιψη που έχει προκαλέσει ο
πολύμηνος εγκλεισμός, με
τα οικονομικά προβλήματα και την απώλεια της εργασίας που βιώνουν χιλιάδες συμπολίτες μας αυτήν
τη στιγμή. Η επόμενη μέρα της πανδημίας
θα βρει σημαντική μερίδα της κοινωνίας
με διαταραγμένη ψυχική υγεία. «Είναι αναγκαία η ψυχολογική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ώστε να επα-

Τ

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ ............................. Σελ.14

Όσα εμπόδια και αν συναντήσουμε, στο τέλος
οι εργάτες θα νικήσουν
Του

Του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ ......................... Σελ.14

ΑΝΤΩΝΗ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Περί ακαταδίωκτου

Γ. Γραμματέα ΠΟΣΕ ΙΚΑ

Πρωτιά για τον ΣΚΑΪ, αύξηση
για τα περιφερειακά κανάλια

ó. 13

20
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σύστημα απονομών, με σημαντικά κενά ασφαλείας

Κοινή άσκηση της γονικής μέριμνας,
με κρατική κοινωνική στήριξη

ÄéáâÜóôå óôéò

γκόσμιο επίπεδο, ότι όλα αυτά προκαλούν
άγχος, κατάθλιψη, αϋπνία σε μεγάλα ποσοστά του πληθυσμού, που μπορεί να φτάνουν και στο 30% – 40%. Οι ηλικιωμένοι
και τα παιδιά είναι δύο ιδιαίτερα ευάλωτες ηλικιακές ομάδες που έχουν αυτές τις
αντιδράσεις. Στα παιδιά έχουμε όμως επιπλέον και άλλου είδους προβλήματα,
όπως είναι η ενασχόληση με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και το διαδίκτυο, σε βαθμό
κατάχρησης και εξάρτησης.
Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία
που έχουμε, υπάρχει στη χώρα μας μια
αύξηση των αυτοκτονικών σκέψεων, δεν
φαίνεται όμως μια καταγραφή αυξημένων αυτοκτονιών σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Σε άλλες χώρες

= Με την εμπλοκή ιδιωτών στην έκδοση των συντάξεων δημιουργείται ένα αναξιόπιστο

To ψευδοαφήγημα του Κέντρου

Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ ......................... Σελ.14

// Ποια προβλήματα
έχει δημιουργήσει ο φόβος της πανδημίας, ο εγκλεισμός στο σπίτι;
Σήμερα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, βασιζόμενοι στα αποτελέσματα
μεγάλων μελετών που έχουν γίνει σε πα-

ο γεγονός ότι ψηφίστηκε τελικά από τη Βουλή η επίμαχη τροπολογία Χατζηδάκη, που επιτρέπει την εμπλοκή «πιστοποιημένων»
δικηγόρων και λογιστών στη διαδικασία έκδοσης των συντάξεων,
δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση
ότι λύθηκε το πρόβλημα των εκκρεμών συντάξεων.
Αντιθέτως, όπως ήδη έχουν εκφράσει οι εργαζόμενοι του Ηλε-

κτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ),
μέσω των θεσμικών συνδικαλιστικών τους οργάνων, σύντομα θα
αναδειχθούν τα προβλήματα που
δημιουργεί αυτή η τροπολογία,
ιδίως σε ό,τι αφορά την τήρηση
των κανόνων δικαίου που το Σύνταγμα της χώρας μας ορίζει.
Ήδη, οι δύο Ομοσπονδίες που
καλύπτουν τον εργασιακό χώρο

του e-ΕΦΚΑ (ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και
ΠΟΠΟΚΠ), σε συνεννόηση πάντα
και με την ΑΔΕΔΥ, έχουν ξεκινήσει τις σχετικές διαδικασίες, ώστε
με την έκδοση των υπουργικών
αποφάσεων που πρόκειται να
βγουν, κατ’ εφαρμογή των ρυθμίσεων της τροπολογίας που έχει
ενσωματωθεί στον ν. 4798/24-42021, να οδηγήσουν την όλη υπό4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 12

Η μάχη της Super League με Nova και Cosmote TV
Δεύτερη καμπάνια εμβολιασμού με στήριξη AstraZeneca – Bayer
Ενιαίο Μητρώο Ενημερωτικών ΜΜΕ προτείνουν οι εκδότες!

Από το γκισέ στο κλικ:
Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας
έκδοσης αδειών οδήγησης
είναι πραγματικότητα
Του
ΓΙΑΝΝΗ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

Υφυπουργού Υποδομών
και Μεταφορών
4ΣΕΛ. 5

Το Ασφαλιστικό είναι το μόνο αποκούμπι
των εργαζομένων και των συνταξιούχων

Του ΜΑΡΙΝΟΥ ΣΚΑΝΔΑΜΗ ............................. Σελ.14

Οι επτά «πληγές» του σχεδίου νόμου για τα Εργασιακά

νέλθουν σιγά σιγά στην κανονικότητά τους», υποστηρίζει σε συνέντευξή του
στο «ΠΑΡΟΝ» ο Βασίλειος – Παντελεήμων Μποζίκας, καθηγητής Ψυχιατρικής, διευθυντής Β΄ Ψυχιατρικής Κλινικής ΑΠΘ και
μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων (από τον Ιανουάριο του 2021):

Στο χρονοντούλαπο lockdown και sms

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΡΑΚΛΙΟΥΜΗ .......................... Σελ.12

Του ΔΗΜΟΥ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ ............................. Σελ.14

ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔH ÓÅËÉÄA 2

Ξεκίνησαν οι πλειστηριασμοί επιχειρήσεων – Θα γίνονται κάθε μέρα

Του ΠΡ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ .................................. Σελ.2

Η Αττική ρίχνεται στη μάχη των ανισοτήτων
για την επιβίωση στη μετά Covid εποχή

γές), και την αντικατάστασή του από τον Κωστή
Χατζηδάκη – πρόθυμο για όλα. Και πλέον ο εργαζόμενος αφοπλίζεται, γίνεται έρμαιο των συμφερόντων του εργοδότη, του ΣΕΒ ουσιαστικά.

4ΣΕΛ. 10

Θολό πολύ το τοπίο
για τον τουρισμό μας!

Εργασίας Γιάννη Βρούτση, που είχε ενστάσεις
για τον περιορισμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων (δεκάωρο και βλέπουμε) και για την
ανάθεση της έκδοσης των συντάξεων σε ιδιώτες δικηγόρους (ένα συν όποτε γίνουν εκλο-

Μια μεγάλη παραγωγή
από την Cosmote TV

Με στημένες διαδικασίες...

Μπόνους θα παίρνουν
οι... υπερπαραγωγικοί
δημόσιοι υπάλληλοι!
= Τα δικά τους παιδιά θέλουν
να βολέψουν, για να ελέγχουν
τη Δημόσια Διοίκηση

εν πρόκειται για καλαμπούρι, για ιστορίες που τις λέμε για να περνάει η ώρα
Δ
τώρα που πλησιάζει το καλοκαιράκι... Μιλάμε για απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, που προβλέπει κίνητρα με χρηματικά μπόνους και περισσότερες ημέρες
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Ο Μητσοτάκης θα αποφασίζει
για όλα τα μεγάλα έργα
4ΣΕΛ. 8

Σε ρόλο θεατή ο Κυριάκος

Οργιάζει το αλαλούμ
στην κυβέρνηση
= Οι υπουργοί λένε και ξελένε…

Ό,τι θέλει ο Ζάεφ…
= Τον διαβεβαίωσε ο Μητσοτάκης ότι
θα κυρωθούν τα Μνημόνια με τα Σκόπια
= Καραμανλής και Σαμαράς δεν θα ψηφίσουν
4ΣΕΛ. 12

Μη εισπράξιμο
είναι το 42% των χρεών!
4ΣΕΛ. 11

Σουτάρουν... 4ΣΕΛ. 15

Δεν χρειάζονται μάγια
στον Παναθηναϊκό
Ôου
Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Παλαίμαχου Ποδοσφαιριστή
και πρώην Προέδρου της ΠΑΕ

