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Παρά την ευρεία εξάπλωση του
SARS-CoV-2 στην κοινότητα, η επι-
βάρυνση του συστήματος υγείας
δεν είναι αντίστοιχη με τα προηγού-
μενα χρόνια της πανδημίας. Οι σο-
βαρές λοιμώξεις Covid-19 εμφα-
νίζονται πλέον συχνότερα σε
ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς
και ηλικιωμένα άτομα. Σημειώνεται
επίσης ότι σημαντικός αριθμός α -
σθενών που νοσηλεύονται με Covid-
19 έχει εισαχθεί για διαφορετικό
λόγο και όχι λόγω της Covid-19.
Τέτοιες περιπτώσεις εξακολουθούν
να πλήττουν το δημόσιο σύστημα
υγείας λόγω της δυσκολίας απο-
μόνωσης αυτών των ασθενών και
επειδή η ενδονοσοκομειακή εξά-

πλωση του ιού SARS-CoV-2 είναι
δύσκολο να περιοριστεί.
Τα πρώιμα κύματα του αναπνευστικού
συγκυτιακού ιού (RSV) και του ιού
της γρίπης φαίνεται πως κορυφώ-
θηκαν πριν από το νέο έτος. Παρόλο
που αναμενόταν χειμερινή έξαρση
των κρουσμάτων Covid-19, τα κρού-
σματα είναι αρκετά μειωμένα σε
σχέση με την αντίστοιχη περσινή
περίοδο, όπου το εξαιρετικά μετα-
δοτικό στέλεχος Όμικρον του SARS-
CoV-2 πυροδότησε ένα τεράστιο
κύμα νοσήσεων. Με βάση τα νέα
στοιχεία του CDC των ΗΠΑ, οι ασθε-
νείς με Covid-19 αποτελούν μόλις
το 5% των νοσηλευόμενων ασθε-
νών, ενώ πέρυσι αποτελούσαν

το 21%. Επιπλέον, οι συνδυασμένες
επισκέψεις στα τμήματα επειγόντων
περιστατικών για Covid-19, γρίπη
και RSV έχουν μειωθεί σε σχέση
με την κορύφωση στις αρχές του
χειμώνα. Οι επισκέψεις προκλήθηκαν
κυρίως από Covid-19 το καλοκαίρι
και το φθινόπωρο και στη συνέχεια
από γρίπη με την έλευση του χει-
μώνα. Αντίθετα, κατά τον προηγού-
μενο χειμώνα οι επισκέψεις οφεί-
λονταν σχεδόν κατά αποκλειστικότητα
σε Covid-19, με την επιδημιολογική
έκρηξη του στελέχους Όμικρον.
Βέβαια, οι ειδικοί προειδοποιούν
ότι θα μπορούσε να φανεί μια νέα
αύξηση στα κρούσματα της γρίπης,
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Ερωτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ
στη Βουλή για την ΕΡΤ 
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Πού βρίσκεται η χώρα μας ως προς το ύψος
του κατώτατου μισθού; Κάτω από τη μέση! Παρά
τις δύο αυξήσεις που έγιναν το 2022 στον
κατώτατο μισθό, τον Ιανουάριο κατά 2% και τον
Μάιο κατά 7,5%, η Ελλάδα είναι σήμερα 13η
μεταξύ 22 χωρών της ΕΕ ως προς το ύψος του
κατώτατου μισθού.
Τον υψηλότερο κατώτατο μισθό έχει το Λου-

ξεμβούργο με 2.387 ευρώ και τον χαμηλότερο
η Βουλγαρία με 399 ευρώ. Στην Ελλάδα ο κα-
τώτατος μισθός ανέρχεται σε 713 ευρώ και με
τον συνυπολογισμό των δώρων σε 831,83 ευρώ
και είναι λίγο χαμηλότερος από αυτόν της… Λι-
θουανίας. 

Για μια νίκη 
γοήτρου 
και ουσίας

και τέρμα

Αλλάζει το τηλεοπτικό τοπίο η συνεργασία ALPHA, STAR, NOVA

Σκέψεις για δημιουργία media shop από τηλεοπτικούς σταθμούς

Άδειες σε ΙΚΕ 
με απόφαση υπουργού

Τόσο καλά τα έχουμε καταφέρει… Σε μια
χώρα όπως η Ελλάδα, που τη ζηλεύουν όλοι

για τη γαλάζια θάλασσά της, και όχι
μόνο, κάθε μέρα κάνουμε βήματα
πίσω. Το «σήμερα» υστερεί πάρα πολύ
σε σύγκριση με το «χθες». Το «τώρα»
κάθε άλλο παρά αντάξιο της Ιστορίας
μας είναι. 
Γίναμε μια χώρα όπου μόνο η «καλοπέραση»

μετράει. Η καλή ζωή είναι πάνω από όλα.

Τα βρήκαμε όλα έτοιμα, αλλά
δεν παλέψαμε να κάνουμε καλύτερη
την Ελλάδα που παραλάβαμε, για
να την παραδώσουμε στη νέα γενιά.

Η διασκέδαση είναι το πιο σημαντικό…
Μείναμε σε όσα δημιούργησαν οι προηγούμενοι,

που αγωνίστηκαν για την πατρίδα μας. Και κυ-
ριάρχησε η διαφθορά.  

Αυτό είναι το «σήμερα»…
Και το ερώτημα είναι απλό: Πού πάμε; Ποια

ρότα δείχνει η πυξίδα μας; Προς τα πού αρμε-
νίζουμε; Ποια «σκυτάλη» θα παραδώσουμε στην
επόμενη γενιά; 
Είναι η ώρα του λογαριασμού…
Η ώρα να συγκρίνουμε το «σήμερα» με το

«χθες». Αυτό που παραλάβαμε με αυτό που θα

παραδώσουμε… Θεόπικρη, όμως, η αλήθεια. Η
ζυγαριά φαίνεται να γέρνει στο «χθες».
Ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό; Τα ανοίγ-

ματα είναι πολλά. Και για να κλείσουν θα πρέπει
η νέα γενιά να σηκώσει τα μανίκια. Να τρέξει
ιδρώτας. 
Η δική της ευθύνη είναι να παραδώσει αλώβητη

τη γη των πατέρων μας. Και ισχυρή. Αμπαρωμένη
από κάθε πλευρά… Και ζηλευτή. Όπως ήταν
πάντα…

Ανάμεσα στους χαμηλότερους της ΕΕ 
ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα! 

Συζητήσεις MEGA – ANT1 για κοινή υπηρεσία streaming

Τρία χρόνια συμπληρώθηκαν από την ημέρα που
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε σε κα-

τάσταση πανδημίας την Covid-19, μετά την εμφάνιση
συρροής κρουσμάτων πνευμονίας στην πόλη Wuhan
της Κίνας και τη ραγδαία εξάπλωσή τους σε παγκόσμιο
επίπεδο. Ο νέος κορονοϊός άλλαξε τη ζωή όλων των
ανθρώπων παγκοσμίως, προσβάλλοντας στο διάβα
του μέχρι σήμερα πάνω από 676 εκατ. ανθρώπους,
αφήνοντας ένα θανατηφόρο αποτύπωμα με περισ-
σότερους από 6,8 εκατ. νεκρούς, ξεκληρίζοντας εκα-
τομμύρια οικογένειες και αφήνοντας χρόνια προβλήματα
σε εκατομμύρια ασθενείς που νόσησαν και ανάρρωσαν.
Παράλληλα, όμως, με τα κρούσματα και τους θανάτους
είναι σημαντικές οι συνέπειες και στην ψυχική μας
υγεία, στην κοινωνικότητά μας, καθώς και στην επαγ-
γελματική μας ζωή. Συνέπειες οι οποίες μέχρι τώρα
δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρως.
Στη χώρα μας ο συνολικός αριθμός των λοιμώξεων

από την έναρξη της πανδημίας μέχρι σήμερα είναι
περίπου 6 εκατ., ενώ έχουν καταγραφεί περίπου
36.000 θάνατοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και
τώρα, με τόση διαθεσιμότητα εμβολίων, κάθε μήνα
χάνεται από κορονοϊό ένα μικρό χωριό 600 ανθρώπων.

Εξομολογήσεις...
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Εκεί φτάσαμε… Tα νοικοκυριά στην Ελ-
λάδα πληρώνουν πανευρωπαϊκά τα πε-
ρισσότερα λεφτά (δαπάνες, σύμφωνα με
τους μεγαλολεφτάδες) για στέγαση. Και
υποτίθεται ότι είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Με το δίκιο τους έχουν ξεσηκωθεί
τα νοικοκυριά, δεν μπορεί να είναι τα
μόνιμα κορόιδα. 
Ιδού και η απόδειξη: Το 32,4% των νοι-

κοκυριών στις αστικές περιοχές είναι ανα -
γκασμένο να πληρώνει πάνω από το 40%
του εισοδήματός του για κόστος στέγασης,
όταν στη Δανία δίνουν το 21,9% και στην
Ολλανδία το 15,3%, ενώ το ποσοστό του
πληθυσμού της ΕΕ που βρίσκεται αντιμέ-

Είμαστε το μόνιμο κορόιδο! 

Πληρώνουν τα νοικοκυριά 
τις ακριβότερες δαπάνες 
στέγασης στην Ευρώπη! 
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«Όσο πιο γρήγορα φύγει η κυβέρνηση τόσο το καλύτερο για τη χώρα»
Υποκλοπές και ακρίβεια ψηλά στην ατζέντα της Κουμουνδούρου

Ôου
ΓΙΩΡΓΟΥ 

ΤΟΥΡΣΟΥΝΙΔΗ
πρώην Διεθνούς 

Ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ

Ο «Πρωινός Καφές»... 
στη σελίδα 16

Το σκάνδαλο 
των υποκλοπών

στριμώχνει την κυβέρνηση 

Νεότερα για την πανδημία Covid-19

6 εκατ. κρούσματα και 36.000 θάνατοι στην Ελλάδα
= Αργεί ακόμη η λήξη του συναγερμού = Διεθνής Ερυθρός Σταυρός: Να προετοιμαστούμε για την επόμενη πανδημία

Αγωνία στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας εν όψει εκλογών

Αυτόνομος 
και διμέτωπος 
ο Ανδρουλάκης

πορεία προς τον λαό
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Προκόπης Παυλόπουλος

Όχι στην ισότιμη αντιμετώπιση
της Τουρκίας με την Κύπρο,
του «θύτη» με το «θύμα»

ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
ÈÁÑÑÁËÅÁ
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Οι προκλήσεις και 
τα διλήμματα για την Ελλάδα
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«Δημοκρατία ή εκτροπή;» το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ
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ΞΕΚΙΝΑΕΙ Ο ΤΣΙ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗ ΣΕΛ. 3

Τραγικός ο απολογισμός στα τρία χρόνια πανδημίας Covid-19

Κάθε μήνα χάνεται ένα χωριό

Της
ΘΕΟΔΩΡΑΣ

ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ
Καθηγήτριας 
Θεραπευτικής, 

Επιδημιολογίας και 
Προληπτικής Ιατρικής 
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Στον δρόμο για τις τουρκικές εκλογές

Στόχος του Ερντογάν η ανάδειξη της Τουρκίας σε περιφερειακή δύναμη 

4 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Συνεχίζει να απασχολεί 
η Αλεξανδρούπολη
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Η... ανήσυχη σιωπή 
Καραμανλή – Σαμαρά
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