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Το μεγάλο κόλπο 
με τα πλαστά 

πιστοποιητικά!

ΕΞΟΝΥΧΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ 
ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

  Αρση τραπεζικού 
απορρήτου για όλους τους 
εμπλεκομένους ζητούν οι 
Αρχές, για να διερευνήσουν 
το ενδεχόμενο ύπαρξης 
οργανωμένου κυκλώματος

λιμάνι 
κρουαζιέρας
στη Θεσσαλονίκη
 Οι 5 πρωτΟβΟυλιεσ 

του Βασίλη Κικίλια για 
την ενίσχυση του τουρισμού 
στη Μακεδονία

6 μήνες νωρίΤερΑ
η έξοδος από την 
αυστηρή εποπτεία

REAL MONEY


σε

λ.
 18

 ΟλΟ τΟ παρασΚήνιΟ των συζήτήσεων 
τήσ ΚυΒερνήσήσ Με εΚπρΟσωπΟυσ 
των θεσΜων

 
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ

12 ερωτήσεις και απαντήσεις 
για γονείς και μαθητές

 σελ. 4-5, 10-11

  στΟ μικρΟσκΟπιΟ 
θα βρεθούν και 3.000 
βεβαιώσεις νόσησης 
γιατρών, νοσηλευτών και 
διοικητικών υπαλλήλων 
των νοσοκομείων

Ο ςέρλοκ Χολμς επιστρέφει για να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του στην πατρίδα του. Μια πολυτελής, 

σκληρόδετη έκδοση για τη βιβλιοθήκη σας

«ή ΤελευΤΑίΑ 
υποκλίςή»

με την υπογραφή του Αρθουρ κόναν ντόιλ

ςυμπληρώστε 
τη συλλογή σας 

με έργα του 
Ξενόπουλου 

από τη βιβλιοθήκη
 της Real

ΤΑΞίΔευουμε 
στην ελΒεΤίΑ, 

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΤΑ 
ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ μελί 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ 

ΤΟΥ κρΑςίου

+

«κλείδωσε» 
η τρίτη δόση

 

«Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη 
στιγμή στήριξε τον καθολικό 

εμβολιασμό του πληθυσμού και 
τον υποχρεωτικό εμβολιασμό 
των υγειονομικών. Αυτές οι 

θέσεις είναι ξεκάθαρες»

aΛΕξΗΣ χΑΡΙΤΣΗΣ    σελ. 19
 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙκΟΝΟμΟυ    σελ. 7

«Η προτεραιότητα και το βάρος 
το επόμενο διάστημα θα δοθούν 
στην αύξηση των εμβολιασμών 
-και ιδιαίτερα των ανηλίκων- 
και στην τήρηση των μέτρων 

που έχουν ανακοινωθεί»

μΕΤΑ ΤΙΣ 25 ΣΕΠΤΕμΒΡΙΟυ ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡμΑ 
ΓΙΑ ΤΟυΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙκΟυΣ ΕμΒΟΛΙΑΣμΟυΣ

  ή αρχή θα γίνει με τους 
υγειονομικούς και με πολίτες  
άνω των 80 ετών.  
ποιες ηλικιακές και 
επαγγελματικές ομάδες  
θα ακολουθήσουν


σε

λ.
 2

8-
29


σε

λ.
 3

0

η «R» ΑπΟκΑλυπτει ολόκληρο 
το βούλευμα του συμβουλίου 
πλημμελειοδικών, που απέρριψε
το αίτημα αποφυλάκισης 
του πέτρου Φιλιππίδη

«είναι πολύ πιθανό
να διαπράξει και 
άλλα εγκλήματα»

ΑΠΑΓΩΓΗ 10χΡΟΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙκΗ

τι ΑνΑφερει το Δικαστικό 
συμβούλιο, που παραπέμπει σε δίκη 

την 35χρονη κατηγορούμενη

Βρέθηκε ανδρικό 
DNA στο σπίτι όπου 

την κρατούσαν

 σελ. 8

ποιοι και πώς έπεισαν 
Τον πολΑκή νΑ εμΒολίΑςΤεί


σε

λ.
 12

  πΟτε αναμένονται οι αποφάσεις του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και του ΣτΕ για τα κομμένα δώρα  
και τις περικοπές στις συντάξεις του Δημοσίου

ή ώρα 
της κρίσης
για τα 
αναδρομικά
650.000 
συνταξιούχων

REAL MONEY


