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Ôου
ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΚΑΛΑΦΑΤΗ 
Υφυπουργού
Εσωτερικών,

αρμόδιου για θέματα
Μακεδονίας 
και Θράκης

Παρά την ενεργειακή 
κρίση, προχωράμε για μια
σύγχρονη Θεσσαλονίκη

Αναστροφή του θετικού κλίματος που
είχαμε στους δείκτες της πανδημίας παρα-
τηρήθηκε την τελευταία εβδομάδα, καθώς
αυξήθηκε τόσο ο αριθμός των κρουσμάτων
και των νέων εισαγωγών στα νοσοκομεία
όσο και το ιικό φορτίο που μετρήθηκε στα
αστικά λύματα.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
(ΕΜΑ) καλεί τα κράτη της ΕΕ να προετοι-
μαστούν για ένα νέο κύμα το φθινόπωρο.
Όπως δήλωσε ο Μάρκο Καβαλέρι, επικε-
φαλής της Διεύθυνσης του EMA που είναι
αρμόδια για τις απειλές για την υγεία και
τη στρατηγική εμβολιασμού, «τα δεδομένα

δείχνουν ότι τις τελευταίες εβδομάδες
υπάρχει μείωση του συνολικού αριθμού
των κρουσμάτων (του SARS-CoV-2) και
των θανάτων λόγω της Covid-19 στην Ευ-
ρώπη. 

Όμως, καθώς πλησιάζει το φθινόπωρο,
πρέπει να προετοιμαστούμε για νέο κύμα
μολύνσεων».

Ο εκπρόσωπος του ΕΜΑ επισήμανε ότι
«το ίδιο σενάριο εκτυλίχθηκε τα δύο χρόνια
της πανδημίας, υπήρξε και τις δύο χρονιές
φθινοπωρινό κύμα και η τάση αναμένεται
να καταγραφεί και φέτος. Η υποπαραλλαγή
BA.5 της Όμικρον εξακολουθεί να είναι

η κυρίαρχη στην Ευρώπη, όμως πρέπει
να επαγρυπνούμε για άλλες παραλλαγές».
Αυξήθηκαν τα κρούσματα 
και το ιικό φορτίο στα λύματα
Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν
περίπου 2.550 κρούσματα περισσότερα σε
σχέση με την προηγούμενη. Η αύξηση
αυτή εντοπίζεται κυρίως σε άτομα που
ανήκουν στις ηλικιακές ομάδες 6 – 12
και 13 – 18 ετών. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ,
η αύξηση είναι αναμενόμενη λόγω της
έναρξης της σχολικής χρονιάς και της
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Ελπίζει η ΕΡΤ
με τις σειρές
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Όταν αυτήν τη στιγμή 3.000 παιδιά είναι στη
λίστα αναμονής για χειρουργείο... Και κανείς
σε αυτόν τον τόπο που ζούμε δεν παραδέχεται
ότι η πατρίδα μας δεν έχει τους αναγκαίους αναι-
σθησιολόγους. 3.000 παιδιά «ζουν»... Είναι στη
λίστα για να χειρουργηθούν... Κοιτάνε την πόρτα
του χειρουργείου, περιμένοντας να ανοίξει, με
την αγωνία της ζωής. 

Περιμένουν να γυρίσουν στο σπίτι τους... Με
το χαμόγελο στα μάτια τους. 

Τι τους φταίνε τα 3.000 παιδιά; Τι να τους
πούμε; Ποιο παραμύθι; Ότι θα κερδίσουν; Ότι
θα παίξουν πάλι με τα φιλαράκια τους; 3.000
παιδιά περιμένουν να ανοίξει η πόρτα του χει-
ρουργείου... 

Να πάνε πάλι στο σπίτι τους... Με μια μεγάλη
αγκαλιά να τα περιμένει... Στο «Αγία Σοφία» η
ζωή τους είναι στα χέρια της... 

Είθε ο Θεός να βάλει το χέρι του...
Δυστυχώς, είμαστε οι τελευταίοι των τελευταίων

της πολιτισμένης Ευρώπης. Οι αριθμοί το απο-
δεικνύουν... Είναι οι αδιάψευστοι μάρτυρες...
Στους 100.000 κατοίκους της Ελλάδας αντιστοιχούν
μόλις 11 αναισθησιολόγοι, όταν στη Γερμανία
αντιστοιχούν σήμερα 31, στις ΗΠΑ 21, στη Βρετανία
18 και στη Γαλλία 15! Τουλάχιστον 300 αναισθη-
σιολόγους χρειάζεται το ΕΣΥ.

Κινδυνεύουν μικρά παιδιά... Ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης το γνωρίζει;

Πιο 
κατάλληλος
ο Μίτσελ

και τέρμα

Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν η ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα

Νέες θεσμικές ρυθμίσεις για τα δημοτικά ΜΜΕ

Ôου
ΠΕΤΡΟΥ 

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
Προπονητή 

– Βετεράνου Ολυμπιακού

Εκτόξευσε
τον 

Alpha ο
«Σασμός»

Είναι η ώρα της πικρής αλήθειας.
Αυτής που δεν έχει «ναι μεν, αλλά...».
Πολλά τα σύννεφα που είναι 
μαζεμένα απέναντι...
Αριστερά και Δεξιά κράτησαν 
όρθια τη γη μας. 
Με σημαία τον Έλληνα. 
Μακριά από ήξεις αφήξεις. 
Χωρίς παζάρια...
Με αδιαπραγμάτευτη την πατρίδα μας. Για την
οποία έχει χυθεί αίμα πολύ και ιδρώτας ποτάμι. 
Χωρίς ποτέ να παζαρέψει κανείς τίποτα. 
Από αυτό που αιώνες τώρα μας ανήκει...
Δεν μας χαρίστηκε ούτε χιλιοστό. 

Η ελληνική ταυτότητά μας τα λέει όλα. 
Φτάσαμε στην κρίσιμη στιγμή. 

Ως εδώ! 
Είναι η ώρα του λογαριασμού. 
Τη σφραγίδα μας δεν τολμάει να την αμφισβητήσει
ΚΑΝΕΙΣ. 
Τη γη μας υπερασπιζόμαστε...
Χθες, προχθές, σήμερα. Και αύριο! 

Παλεύαμε πάντα...
Δεν ζυγίσαμε ποτέ τον εχθρό...
Η Ελλάδα έχει τη δική της ταυτότητα...
Και δεν τη βάζει σε καμία ζυγαριά...
Ο τούρκος γείτονας έχει καταντήσει το μόνι-
μο αρπακτικό. Ό,τι του γουστάρει, 
το θεωρεί δικό του. 
Είναι η ώρα να βάλουμε τον δίσκο από την άλλη

πλευρά...
Όλες μαζί οι δυνάμεις μας.
Από τη μια άκρη ως την άλλη. 
Η Ελλάδα μας είναι πάνω από όλα 
και από ΟΛΟΥΣ. 
Η ελληνική γη δεν παζαρεύεται...
Ούτε η γαλάζια θάλασσά μας με τα νησιά της. 
Είναι η ώρα της ευθύνης ΟΛΩΝ μας...
Από τους γέρους μας μέχρι τα παιδιά μας. 
Εδώ είμαστε...
Σήμερα, χθες, αύριο...
Απέναντι στον Τούρκο μία είναι η απάντηση.
Από τα χείλη ΟΛΩΝ των Ελλήνων. 
Η φωνή του Λεωνίδα: Μολών λαβέ...

Τι καλημέρα να πεις; 
Και σε ποιον; 

Εκείνοι που δεν ξέχασαν τη Μικρασιατική Καταστροφή

Σιγά σιγά, θα τρώμε κάθε δεύτερη μέρα... Το εισόδημα
που έμπαινε πριν από κάποιους μήνες στο σπίτι, με το
οποίο κάπως τα έβγαζε πέρα η νοικοκυρά, τώρα δεν
επαρκεί. 

Στο μπακάλικο, στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς,
ακόμη και στις μεγάλες αλυσίδες, το νοικοκυριό ψωνίζει
με το... σταγονόμετρο. Προσπαθεί να αντέξει μέχρι να
έρθει ο επόμενος μήνας. Μέχρι να δει άσπρη μέρα.
Μέχρι τότε, καταφεύγει στις προσφορές. 

Η τιμή έχει γίνει το βασικό κριτήριο της νοικοκυράς.
Η τιμή είναι που καθορίζει τι θα αγοράσει. Υπολογίζει
μέχρι πού φτάνουν τα λεφτά που έχουν απομείνει στο
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Είναι η ώρα της ευθύνης όλων μας

=Το 83,9% κυνηγάει τις προσφορές
και τις εκπτώσεις – Μείωση και στην
κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος 
=Να τα βλέπει ο πρωθυπουργός 

ÓÅË.10

Στους 33.010 έχουν φτάσει οι θάνατοι

Με το άνοιγμα των σχολείων 2.550 περισσότερα κρούσματα!

Εκλογές τον Μάρτιο 
ή στο τέλος Ιουνίου

=Πήρε τις απαντήσεις που άξιζε από την Αθήνα 

Μείωσε και τα τρόφιμα 
το 67% των καταναλωτών! 

ÓÅË. 6
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Περιορίζουν τα πάντα για να αντέξουν τα νοικοκυριά

Ξέφυγε στο βήμα των Ηνωμένων Εθνών και έριξε τις γέφυρες με την Ελλάδα

Δίχτυα σε δημοσίους 
υπαλλήλους και συνταξιούχους 

ρίχνει η κυβέρνηση

Σε ρόλο κοινού συκοφάντη
και ταραχοποιού ο Ερντογάν

= Η Ελλάδα είναι πάνω από όλα και από όλους
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
ÈÁÑÑÁËÅÁ

Τα κρυφά σχέδια Μητσοτάκη αν δεν πετύχει αυτοδυναμία στις δεύτερες εκλογές

ΣΕΝΑΡΙΑ
αποστασίας
= Κυβέρνηση με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Λύσης
= Στο τραπέζι και οι τρίτες εκλογές ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8

Μέτρα και αυξήσεις εν όψει εκλογών

=Η συνάντηση κορονοϊού και γρίπης θα είναι μεγαλειώδης, προειδοποιεί η αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ιολογίας 
=Προετοιμασία για νέο κύμα συστήνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

Εξομολογήσεις...

Πιάνουν δουλειά 
οι πλειστηριασμοί ακινήτων!
Το «Σπίτι μου» περιμένει τους νέους...
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=Οι πιθανές 
ημερομηνίες 

που συζητούν στο
Μέγαρο Μαξίμου

Μία από τα ίδια οι δημοσκοπήσεις

Υποκλοπές και ΔΕΘ 
δεν έφεραν την ανατροπή

Εξαγγελίες, μέτρα και υποσχέσεις
εν όψει εκλογών

«Μήλον της Έριδος» 
οι νέοι για 

Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ
4ΣΕΛ. 10

Στο Δημόσιο οι 4 στους 10 
είναι άνω των 55 ετών! 

=Στο 26% ο μέσος όρος 
στις χώρες του ΟΟΣΑ

4ΣΕΛ. 4

4
Σ.

  1
4,

 1
6


