
 Ποια εμβολια μπορούν 
να αντικαταστήσουν το σκεύασμα 
της Οξφόρδης 

 Χρήσιμοσ οδήγοσ για το 
ανοιγμα των σΧολειων. 
Συμβουλές των ειδικών για γονείς, 
παιδιά και εκπαιδευτικούς

 Πωσ αΠαντα ή κυβερνήσή ΣτιΣ 
ευρωπαϊκεΣ παραινεΣειΣ για διαλΟγΟ

 Η κυρία Μαρίαννα Β. ΒαρδίνογίαννΗ 
παρασημοφορήθηκε από την πρόεδρο της 
δημοκρατίας, κυρία κατερίνα Σακελλαροπούλου, 
με τον Μεγαλόσταυρο του τάγματος της ευποιίας

ΕρχΕταί προγραΜΜα «ΕξοίκονοΜώ», ύψους 
600 εκατ. ευρώ, για ξενοδοχεία και καταλύματα από 
τα υπουργεία τουρισμού και ενέργειας  

Γρήγορο τεστ 
για διάγνωση
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Αρ. Φυλλου 617 

TIMH 4,50 €

ΚΥΡΙΑΚΗ 

13.9.2020

ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΠΟΡΕΛ 
ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙ ΜΕ 
ΤΟΝ ΣΑΡΛ ΜΙΣΕΛ 

Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

«Στο όνομα δεισιδαιμονιών 
και ιδεολογημάτων, 

δεν μπορούμε να 
διακινδυνεύσουμε την 

υγεία των παιδιών μας»

«Το άνοιγμα των σχολείων γίνεται 
με υγειονομικά επισφαλή τρόπο. 

Ο υποδιπλασιασμός ή έστω 
η σημαντική μείωση των μαθητών ανά 

τάξη είναι κρίσιμη προϋπόθεση»

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ  σελ. 16ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ  σελ. 20

 σελ. 14-15

Η ΑθΗνΑ πιέζέι
ΓιΑ κυρώσέισ
στΗν ΑΓκυρΑ

 σελ. 8

ποιοι έβΑλΑν
ΦώτιΑ στΗ ΜοριΑ

απο τΗ χλίδατΗ ζώΗ, στο κελί της φυλακής 
ο δημήτρης και ο τζώρτζης κουτσολιούτσος

ΜΕτα τΗν αποφυλακίσΗ του, ο πρώην 
υπουργός αρθρογραφεί για τα ελληνοτουρκικά

 τεσσερισ μκο στο μικροσκόπιο της ευΠ
 τα στοιΧεια που δείχνουν οργανωμένο 

σχέδιο πίσω από τους εμπρησμούς στο 
κέντρο υποδοχής

σέ έπιΦυλΑκΗ 
το πεντάγωνο για
το καστελλόριζο

Yψιστη τιμή 
στην «ψυχή» 
της έλπιΔΑσ

ΕΚΡΗΞΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

 σελ. 28-30

ΘΥΕΛΛΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ 
ο Γιάννος δίνει συμβουλές 

για τα εξοπλιστικά!

«βραχιολάκια» 
για το σκάνδαλο

 της Folli Follie

 σελ. 21

 σελ. 4-5

το νΗσι τών 
θΗσΑυρών

τΑξιΔέυουΜέ στΗν κΑρΑϊβικΗ, 
μαγειρεύούμε με σύκα και φτιαχνούμε 

σαλατεσ απ’ ολο τον κοσμο

το αριστούργημα 
της παγκόσμιας λογοτεχνίας 
σε μια πολυτελή, σκληρόδετη, 

συλλεκτική έκδοση 
για τη βιβλιοθήκη σας

 πώσ σχΕδίαζουν να αντιδράσουν οι ενοπλες 
δυνάμεις στους επικίνδυνους ελιγμούς του «Oruc Reis»

 σελ. 34-35

στο σπίτι!
έΓκριθΗκέ Απο τΗν 
ΑρΜοΔιΑ έπιτροπΗ 
του υπουρΓέιου 
υΓέιΑσ κΑι ξέκινΑ  
Η έυρέιΑ ΔιΑθέσΗ του

Η ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΤΩΣΗ


σε

λ.
 17

REAL MONEY

«πρΑσινΗ» 
ρέυστοτΗτΑ

στον τουρισμό


