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ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ «R» ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ  
ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ

8 νέα φάρμακα
στη μάχη κατά
του κορωνοϊού

  

 

 

«Πίσω από τους εύηχους τίτλους 
και τις έωλες εξαγγελίες του 
πρωθυπουργού κρύβονται 

παρωχημένες λογικές 
αντιμεταρρυθμίσεων που πλήττουν 

την κοινωνική πλειοψηφία»

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  σελ. 8 ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   σελ. 19

«Πρόθεσή μας είναι να μην 
ξανακλείσει τίποτα απ’ ό,τι  

ανοίγει. Ναι μεν τα κρούσματα 
είναι υψηλά και η πίεση  
στο ΕΣΥ μεγάλη, αλλά  

επιταχύνονται οι εμβολιασμοί»

  Οι συζητησεισ που γίνονται στο παρασκήνιο εδώ 
και 3 μήνες και η ατζέντα των συνομιλιών που θα 
έχει ο πρωθυπουργός με τον Λίβυο ομόλογό του

 Ποια ειναι στη φαση  
των κλινικών ερευνών και ποια 
θα βρίσκονται σύντομα  
σε νοσοκομεία και φαρμακεία

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ

τι πρΟβλεπει νομοθετική ρύθμιση 
που θα καταθέσει εντός Απριλίου 
στη βουλή το υπουργείο εργασίας

Εκδοση νέων 
συντάξεων
με διαδικασία 
fast track
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 σελ. 4-6, 9-12

Το συναρπαστικό μυθιστόρημα που έγινε 
σίριαλ και αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό,  

σε μια πολυτελή, σκληρόδετη έκδοση 
για τη βιβλιοθήκη σας

ΝοΣΤΙΜΕΣ 
ΝΗΣΤΙΣΙΜΕΣ 
ΣυΝΤΑΓΕΣ 

ΤΙ ΑλλΑΖΕΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΑΠο ΑυρΙο ΜΕ Το ΣΤΑΔΙΑΚο ΑΝοΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΓορΑΣ

ΤΑυΤοΠοΙΗθΗΚΑΝ 
δύο νέοι ύποπτοι για 
την εμπρηστική επίθεση

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗ MARFIN

πΟιΑ εινΑι τΑ στΟιχειΑ που οδήγησαν  
στην ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο

 σελ. 22


σε

λ.
 17

ολοΚλΗρο 
Το ΠορΙΣΜΑ
για τον θάνατο 
του Βαλυράκη

  τΑ ευρημΑτΑ των ιατροδικαστών που δίνουν  
νέα τροπή στις έρευνες
  «Ο σηφησ πάλεψε για τη ζωή του», λέει  
η σύζυγός του Μίνα Παπαθεοδώρου  σελ. 32-33
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Πώς έσπασε 
ο πάγος στις σχέσεις 
Αθήνας και Τρίπολης

Λάουρα

Τα 5 μέτρα 
της επανεκκίνησης

 Προτεραιοτητα θα δοθεί στην 
ενίσχυση της εστίασης και του τουρισμού

 Ξεκινα το πρόγραμμα κάλυψης  
πάγιων δαπανών από το Δημόσιο  
για εταιρείες που έχουν πληγεί  
από την πανδημία και ετοιμάζεται  
όγδοος κύκλος επιστρεπτέας 
προκαταβολής

Σχεδίαζε ταξίδι 
σε ΗΠΑ και Καναδά

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΟΥΡΟΥΣΗΣ

ΚΕφΑΛΑΙΑ 1,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΣΤΡΟφΗ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

+ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔοΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ υΓΕΙΑ

 αΠοκαλυΠτικη συνεντευΞη  
του Ισραηλινού καθηγητή Ναντίρ Αρμπέρ, 
που ανέπτυξε το εισπνεόμενο EXO-CD 24, 
το οποίο εξουδετερώνει την COVID-19  
με θεαματικά αποτελέσματα

 στο τραΠεζι βρίσκεται 
πρόταση για τη δημιουργία 
εργαλείου χρηματοδότησης 
των επιταγών που έχουν 
«παγώσει» λόγω της 
υγειονομικής κρίσης

 

 

 Η ώρα της 
Δικαιοσύνης

 για τον Πέτρο 
Φιλιππίδη

καλειται να δώσει εξηγήσεις για τις 
καταγγελίες περί σεξουαλικής κακοποίησης

ο κατηγορουμενοσ για τη ληστεία των 
θυρίδων ετοίμαζε θεατρική παράσταση για 

το 1821 και περιοδείες στο εξωτερικό

 σελ. 28-29

 σελ. 27


