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Η ομικρον
πολιορκεί 

τα νοσοκομεία

Μόνο οι 
εμβολιασμένοι

 υγειονομικοί θα 
προσλαμβάνονται 

στο ΕΣυ

 σελ. 4, 9-11

Τι προβλέπέι το σχέδιο 
που ετοιμάζουν οι υπουργοί 

Υγείας και Εσωτερικών

ΑΡΣΕΝ ΛΟΥΠΕΝ

Tου Μορίς λεμπλάν 

Μια πολυτελής, σκληρόδετη έκδοση 
για τη βιβλιοθήκη σας

«Γραφείο Ερευνών 
Μπάρνετ και ΣΙΑ»

Τα ελληνικά νησιά 
στο στόχαστρο
του Ερντογάν

8 νέα μέτρα 
στήριξης

για τις επιχειρήσεις

οι συνέχέισ αναΤιμήσέισ σε βασικά 
προϊόντα έχουν σημάνει συναγερμό στην ηγεσία 
του υπουργείου Ανάπτυξης

οι παρέμβασέισ του οικονομικού επιτελείου 
για όσους πλήττονται από την υγειονομική κρίση

REAL MONEY

Σαφάρι ελέγχων
για την ανάσχεση
της ακρίβειας

ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΥ

Τι αναφέρουν 
οι δικηγοροι 
των θΥμάτων 
στο άιτημά 
ποΥ κάτΕθΕσάν 
στην ΕισάγγΕλιά

οι φονικές 
συνταγές 

του ψευτογιατρού!

  

«έιναι έΤοιμοσ 
να συνεχίσει τις 
πράξεις του», 

τονίζουν οι δικαστές 
για τον 47χρονο 
που κατηγορείται 
για παρενόχληση 

14χρονης στην πάτρα

Τα ιδιοχέιρα σημειώματα με τις επικίνδυνες θεραπείες 
που χορηγούσε στα θύματά του έρχονται στο φως στη δίκη 
του ν. κοντοστάθη  σελ. 30

Καταπέλτης 
το βούλευμα

 για τον 
προπονητή 

της πυγμαχίας

«Να βρεθεί
 το κινητό

 του Στάθη»

REAL MONEY

πώσ έρμήνέυουν έμπειροι διπλωμάτες 
τις επιθετικές δηλώσεις του Τούρκου 
προέδρου και στενών συνεργατών του

ΑΝΑΚΑλυΠΤουΜΕ 

τις διατροφικές 
τάσεις του 2022 
και ταξιδεύουμε 

στην ορεινή 
Δωρίδα

Για τελευταία φορά 
όλα τα έργα

 του Σέρλοκ Χολμς  
για να ολοκληρώσετε 

τη συλλογή σας

+

  φοβουσ για απότομη αύξηση των νοσηλειών  
και των εισαγωγών στις ΜΕΘ εκφράζουν οι ειδικοί
  Κορυφώσή του πέμπτου κύματος της πανδημίας από τις 
20 Ιανουαρίου έως τις 10 Φεβρουαρίου, με τουλάχιστον 
53.000 κρούσματα ημερησίως, προβλέπει ο καθηγητής 
του ΑΠΘ Δ. Σαρηγιάννης

  απο ποΤέ θα μειωθεί στους 7 μήνες η ισχύς 
του πιστοποιητικού εμβολιασμού για όλο τον 
πληθυσμό
  ποιοι προέιδοποιουν για την εμφάνιση 
νέων, πιο επικίνδυνων μεταλλάξεων του 
κορωνοϊού

  

«Ζητάμε εκλογές για να 
προλάβουμε τα χειρότερα. 

Εκλογές για να σταματήσει εδώ 
ο κατήφορος για τους πολίτες, 

για να υπάρξει μια εντελώς 
διαφορετική διακυβέρνηση»

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ  σελ. 8ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ  σελ. 20

«Θα προχωρήσει ο ψηφιακός 
φάκελος μεταβίβασης ακινήτων. 

Η αγοραπωλησία θα πραγματοποι-
είται στο συμβολαιογραφείο, χωρίς 

ο πολίτης να γίνεται κλητήρας 
από υπηρεσία σε υπηρεσία»

ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ  σελ. 28-29

 σελ. 31

 σελ. 14-15

 σελ. 12


