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υποχρεωτικό
εμβόλιο 
και στην εστίαση

Σήμα κινδύνου 
από την Ιντερπόλ 

για πλαστά 
πιστοποιητικά 

COVID-19

«Κλειδώνει» 
η απόφαση 
για τον 
κατώτατο 
μισθό

Το ΚρυΦο ΣχέδΙο
Του έρνΤογΑν 
γΙΑ Την Κυπρο

 
REAL MONEY

 σελ. 16-17

REAL MONEY

Μυστήριο με
το εξαφανισμένο 
κινητό της 
γαρυφαλλιάςποΙέΣ ΑποδέΙξέΙΣ 

θα δίνουν έκπτωση
φόρου έως 30%

 Οι αντιφασεισ στην απολογία 
του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου 
και τα στοιχεία που έχουν 
μπει στο μικροσκόπιο των 
αστυνομικών Αρχών

  Η βεβαιωσΗ εμβΟλιασμΟύ  
θα αποτελεί βασική προϋπόθεση  
για τη χορήγηση πιστοποιητικού 
υγείας σε όσους απασχολούνται 
σε καφέ, εστιατόρια και κέντρα 
διασκέδασης. Από τον Σεπτέμβριο  
η εφαρμογή του μέτρου

Το σχέδιο που συζηΤά  
η κυβέρνηση γιά  
Τουσ έργάζομένουσ 
σέ άυΤον Τον κλάδο

  Το μέΤρο που προωθεί το οικονομικό επιτελείο 
για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής  
σε 8 επαγγέλματα 

  ο Τούρκος Προέδρος κλιμακώνει τις 
προκλήσεις και μεθοδεύει κινήσεις με στόχο  
την αναγνώριση του ψευδοκράτους
  έΠομένος ςΤοχος Τού, μετά το άνοιγμα  
των Βαρωσίων, είναι να αποκτήσουν τα 
κατεχόμενα καθεστώς παρατηρητή στον ΟΗΕ

Ξέκίνηςέ έρέύνΑ σε έλλάδα, 
ίταλία, ίσπανία και βαλκανικές χώρες

 σελ. 4, 9-12

 σελ. 32

 

«υπάρχει μια σκέψη να συνδυάσουμε 
την ανταμοιβή προς τους τακτικούς 
χρήστες μέσων μαζικής μεταφοράς 
με επιπλέον κίνητρα στους πολίτες 

για να εμβολιαστούν»

Κώστασ αχ. Καραμανλήσ

  σύναγερμΟσ από τους επιστήμονες για την επέλαση της μετάλλαξης 
«Δέλτα». Εντονη ανησυχία για την έξαρση των κρουσμάτων σε 
Σαντορίνη, Μήλο, Πάρο και για τη μεγάλη αύξηση στις εισαγωγές 
ανεμβολίαστων ασθενών στα νοσοκομεία Αττικής και Θεσσαλονίκης 

  τι πρΟβλεπΟύν για την εξέλιξη της πανδημίας τις επόμενες εβδομάδες 
οι καθηγητές Δημοσθένης Σαρηγιάννης και Γιάννης Τούντας

ΦρίΚή στή Φολέγανδρο

δίώΚέταί γία 2 
αποπέίρέσ βίασμού

ΜΑρΤυρΙΑ-ΣοΚ 
για το κολαστήριο

της ηλιούπολης


σε

λ.
 3

025χρΟνΗ κΟπελα 
που έπεσε θύμα του 

κυκλώματος πορνείας 
μιλά στην «R»

η αυτοβιογραφία του γρηγορίου 
ξενόπουλου δίνει απαντήσεις στα δεκάδες 

ερωτήματα των αναγνωστών του. Συλλεκτική, 
σκληρόδετη έκδοση για τη βιβλιοθήκη σας

δΙΑΚοΣΜηΣη 
εξωτερικών 

χώρων  
και χρήσιμες 
οδηγίες για  

ό,τι χρειάζεται 
το σπίτι

H ζωή µου 
σαν µυθιστόρηµα

 
σώΚρατήσ Φαμέλλοσ

«Xρειαζόμαστε θετική και 
όχι τιμωρητική καμπάνια 

εμβολιασμού. η ν.δ. 
επιλέγει τον διχασμό για 

να κρύψει τις ευθύνες της»

 σελ. 14  σελ. 8

 τΗν αύξΗσΗ τΟύ 
κατά 2% εισηγείται 
ο υπουργός έργασίας 
κωστής χατζηδάκης

 σελ. 28 
σε

λ.
 2

7

Tαξιδεύουμε 
στην Αγγλία 

και φτιάχνουμε 
νοστιμιές με 

κάπαρη

νέες αποκαλύψεις 
για τον επιδειξία 
της νέας Σμύρνης


