
Νωρίτερα από ό,τι αναμενό-
ταν ξεκίνησε την εμφάνισή
του το έκτο κύμα της παν-
δημίας. Οι νέες μεταλλάξεις
Όμικρον 4 και Όμικρον 5 –
εξίσου μεταδοτικές με τις 1
και 2– ανέτρεψαν την πτωτι-
κή τάση που είχαμε στον
αριθμό των κρουσμάτων και
των νοσηλειών στα νοσοκο-
μεία, δημιουργώντας νέο
κλίμα ανησυχίας.

Εκτός όμως από τη μεταδο-
τικότητα των νέων μεταλλάξεων,
αιτία για την εκ νέου αύξηση της
διασποράς είναι η χαλάρωση
των μέτρων κατά της πανδημίας
λόγω καλοκαιριού αλλά και η
αντίληψη που επικρατεί στην
κοινωνία ότι ο κορονοϊός δεν
μας απειλεί πια. Δεν χρειάζεται
να δούμε τα τηλεοπτικά πλάνα
από τα στενοσόκακα των νησιών

μας, όπου έλληνες και ξένοι
τουρίστες συνωστίζονται χωρίς
να φορούν μάσκες, με τη δι-
καιολογία ότι είναι σε ανοιχτό
χώρο. Αρκεί μια επίσκεψη στη
λαϊκή αγορά της γειτονιάς μας
για να διαπιστώσουμε ότι το 90%
(και κυρίως οι μεγάλες ηλικίες)
δεν φορά μάσκα. Οι οδηγίες
των επιστημόνων για τη χρήση
μάσκας σε χώρους με συνω-
στισμό δυστυχώς τηρούνται μόνο
από λίγους. Παράλληλα, όμως,

θα πρέπει να συνυπολογίσουμε
ότι μειώνεται η ανοσία ακόμη
και σε εκείνους που έχουν κάνει
την αναμνηστική δόση, αφού
για τους περισσότερους έχει
συμπληρωθεί το εξάμηνο από
την ημερομηνία του εμβολιασμού
τους. Αν όμως συνεχισθεί αυτή
η κατάσταση, θα έχουμε περαι-
τέρω επιδείνωση από τον Σε-
πτέμβριο, με κίνδυνο να αυξηθεί
ξανά ο αριθμός των θυμάτων.

Σύμφωνα με τον καθηγητή

Γκίκα Μαγιορκίνη: «Στην Ελλάδα
εντός της τελευταίας εβδομάδας
παρατηρήθηκε αύξηση των δια-
γνώσεων κατά 48%, αλλά και
αύξηση των νοσηλευομένων
με Covid-19 κατά 41%. Προς
το παρόν δεν διαφαίνεται αύξηση
στις ΜΕΘ, αλλά αυτή συνήθως
καθυστερεί κατά περίπου 7 ημέ-
ρες στην Όμικρον (λόγω βρα-
χύτερης επώασης). Το βασικό
σενάριο για αυτήν την ταλάντωσηΕξομολογήσεις...
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Μέτρηση και 
στο internet 
για την TV

Φόβοι για μαζική
εισβολή μεταναστών

ΣΕΛ. 15

Όλα στο φως...

Από το 2019 μέχρι το 2021 μόλις το 20%
των «πόθεν έσχες» των βουλευτών 
έχει ελέγξει η Επιτροπή της Βουλής! 

Στα 112,5 δισ. ευρώ ανέρχονται τα ληξιπρόθεσμα
χρέη στην Εφορία, τα οποία οφείλουν 4.058.913
φορολογούμενοι! 

Από αυτά, μέχρι 50 ευρώ χρωστούν 689.697
φορολογούμενοι, από 50 μέχρι 500 ευρώ χρωστούν
1.497.308 φορολογούμενοι, από 500 μέχρι
10.000 ευρώ 1.535.140 φορολογούμενοι, από
10.000 μέχρι 100.000 ευρώ 287.740 φορολο-
γούμενοι, από 100.000 μέχρι 1.000.000 ευρώ

Η σημασία της
«Νέας Τούμπας»

Για εκλογές τον Σεπτέμβριο ετοιμάζονται 
στην Κουμουνδούρου
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Κοιτάμε την απειλή του
Δημογραφικού κατάματα
και την αντιμετωπίζουμε

Αύξηση κρουσμάτων κατά 48% και νοσηλειών κατά 41% 

Το έκτο κύμα με Όμικρον 4 και 5 
χτυπά καλοκαιριάτικα την πόρτα μας!
Οι ασθενείς θα πεθαίνουν επειδή δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι!

και τέρμα

Απεργία στην ΕΡΤ θέλει η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΣΗΕΑ

Στην ΕΡΤ το Eurobasket 2022, στη Nova το Eurobasket 2025

Ôου
ΓΙΩΡΓΟΥ 

ΤΟΥΡΣΟΥΝΙΔΗ
Βετεράνου 

Ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ

Οι κάλπες φέρνουν
ανατροπές 

στο πρόγραμμα
των σταθμών

Ηακρίβεια έχει εκτινάξει στα ύψη τις τιμές
όλων των προϊόντων, και όχι μόνο των τρο-

φίμων, των ειδών πρώτης ανάγκης,
των ειδών παντοπωλείου,
που είναι απαραίτητα για
να λειτουργήσει το σπίτι. 
Ακόμα και τα καύσιμα

μέρα με την ημέρα γίνονται... απρόσιτα, με συ-
νέπεια τα νοικοκυριά να περιορίζουν τα χιλιόμετρα
του αυτοκινήτου στα απαραίτητα για να πάνε
στη δουλειά.  Και ήδη έχει αποφασιστεί να δοθεί
επιδότηση για τη βενζίνη του επόμενου τριμήνου
σε πάνω από 3.000.000 νοικοκυριά, που θα

είναι μέχρι 100 ευρώ, με στόχο η λιανική τιμή
να πέσει κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Οι τιμές
ανεβαίνουν και στην εστίαση. Για παράδειγμα,
για ένα δεκάλιτρο ηλιέλαιο, που αποτελεί βασική
πρώτη ύλη, η τιμή από 10 ευρώ έχει πάει τώρα
από 28 μέχρι 32 ευρώ, δηλαδή τρεις φορές
πάνω. Είναι μια μικρή μόνο γεύση της καθημερινής
αγωνίας που ζουν τα νοικοκυριά, τα οποία δεν

βλέπουν ίχνος φωτός στον ορίζοντα, με την
ανησυχία για το τι έρχεται να μεγαλώνει και με
την κυβέρνηση να μη βάζει πλάτη... Μόνα τους
παλεύουν μέρα με την ημέρα τα νοικοκυριά
για να πάρουν παράταση επιβίωσης. Με την
ελπίδα να ξημερώσει, να γυρίσει ο τροχός...
Να ξαναγυρίσει το χαμόγελο στο σπίτι... Που

μας έχει λείψει πάρα πολύ… Να έρθει άσπρη

μέρα για όλους... Από εμάς εξαρτάται...
Χωρίς μάχη τίποτα δεν κερδίζεται...

ΥΓ.: Και πριν αλέκτορα φωνήσαι, η Eurostat
δίνει τις αποδείξεις για το 2021: Τα τρόφιμα
στην Ελλάδα ήταν ακριβότερα κατά 4,8% σε
σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όταν
στην Ολλανδία οι τιμές ήταν κατά 4,5% κάτω
από τον μέσο όρο! 

Η ακρίβεια έχει εισβάλει παντού 
ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
ÈÁÑÑÁËÅÁ

4.058.913 φορολογούμενοι
οφείλουν 112,5 δισ. ευρώ

Το 0,2% των οφειλετών 
χρωστάει 90 δισ. ευρώ!
 Το 53,4% των φορολογουμένων

έχει χρέη κάτω από 500 ευρώ 
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ÓÅË. 10

 Σαρώνει ό,τι έχει απομείνει – Απροστάτευτα έχουν μείνει τα νοικοκυριά 

Οι τράπεζες έκαναν το πρώτο βήμα.Ο
θεσμός της τηλεργασίας, που ξεκίνησε με
το ξέσπασμα της πανδημίας, οδεύει προς
μονιμοποίηση. 

Με την τηλεργασία οι τράπεζες θα πε-
ριορίσουν τα καταστήματά τους σε 1.300

Η τηλεργασία μπήκε
στη ζωή μας
 Δουλειά από το σπίτι 

2 με 3 ημέρες την εβδομάδα 
για 6.000 τραπεζικούς υπαλλήλους 

Και ελεύθερα και με συνδρομή η Εθνική Ποδοσφαίρου

Αρχίζει το πάρτι των «πόθεν έσχες» των κομμάτων, των
αρχηγών των κομμάτων, των υπουργών και των βου-

λευτών, νυν και πρώην! Ο «χορός του Ζαλόγγου» φαίνεται
ότι θα έχει αρκετά θύματα.

Από τα 23 κόμματα, για το οικονομικό έτος 2019, τα 8
πρέπει να κάνουν μια βόλτα από το γραφείο του Εισαγγελέα...
Ξέρουν γιατί... Έχουν πρόβλημα με το «πάρε – δώσε»...
Και ο νοών νοείτω... Μάλιστα, για 388 ο έλεγχος συνεχίζεται
γιατί προφανώς οι αριθμοί δεν συμφωνούν! Ακόμη, από
τις 5.434 δηλώσεις «πόθεν έσχες» για το χρονικό διάστημα
2016 – 2019 το 10% δεν έχει ελεγχθεί. Λέτε να έχουν…
μπάρμπα στην Κορώνη;

Στη φόρα βγήκε ότι για το οικονομικό έτος 2019 είχε
ελεγχθεί μέχρι το 2021 μόνο το 20%! Τυχαίο είναι; Σίγουρα
όχι... Με αυτό το... πάσο, θα χρειαστούν το λιγότερο άλλα
4 χρόνια! Μήπως πρέπει να κληθούν στο... Πραιτώριο για
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Ôης
ΜΑΡΙΑΣ 

ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ   
Υφυπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, 

αρμόδιας για θέματα 
Δημογραφικής Πολιτικής,
Οικογένειας και Ισότητας

των Φύλων 

ΣΕΛ. 5
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Σε κατάσταση συναγερμού οι Ένοπλες Δυνάμεις στον Έβρο

Κυβέρνηση μια κι έξω 
θέλει ο Ανδρουλάκης

Η Άγκυρα επιχειρεί να στριμώξει 
στη γωνία την Ελλάδα

• Διευρύνει τις συμμαχίες της και περιμένει στο τραπέζι του «διαλόγου» 

οι πρόωρες εκλογές
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8

Κάλπες «εδώ και τώρα» ζητούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης

Όρους βάζει ο Βαρουφάκης
για συνεργασία με ΣΥΡΙΖΑ

Γιατί η οικονομική 
διπλωματία μάς αφορά όλους 

Ôου
ΚΩΣΤΑ 

ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ   
Υφυπουργού Εξωτερικών

για την Οικονομική Διπλωματία 
και την Εξωστρέφεια

ΣΕΛ. 4

Κερδίζει έδαφος, με την ανοχή ΕΕ και ΗΠΑ

ÓÅË. 6

18 ή 25 

Σεπτεμβρίου
 

και 2 Οκτωβρίου 

οι πιθανές 

ημερομηνίες

Ο Μητσοτάκης θέλει να προλάβει την κατάρρευση της κυβέρνησης και την κοινωνική κατακραυγή

ΜΟΝOΔΡΟΜΟΣ

Εμπρός μαρς...
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 Για το 2019 προτάθηκαν ποινές 
σε 8 κόμματα, άγνωστο σε ποια! 

Σε διάταξη 
μάχης ο ΣΥΡΙΖΑ

 «Πολιτική αλλαγή 
ή Μητσοτάκης και χάος» 
το σύνθημα του Αλ. Τσίπρα

ΣΕΛ. 8

 Τι φοβούνται στο ΠΑΣΟΚ 
και δεν θέλουν δεύτερες εκλογές

ΣΕΛ. 8

 Διάλογος και συμφωνία πριν από τις
εκλογές, μετά θα είναι αργά, διαμηνύει

Κρύβει παγίδες η επιλογή
«προσωπικού γιατρού»! 

ΣΕΛ. 12


