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«Πρέπει να μπουν
στο… πρόγραμμα»

Στην Αττική 
το συντονιστικό 

κέντρο 
των αρνητών

Πυρήνας πρώην χρυσαυγιτών φέρεται να οργανώνει 
τις ενέργειες των «θεματοφυλάκων του Συντάγματος». 
Στο μικροσκόπιο των Αρχών τουλάχιστον 150 άτομα

ΑΡΣΕΝ ΛΟΥΠΕΝ

Tου Μορίς λεμπλάν 

Μια πολυτελής, σκληρόδετη έκδοση 
για τη βιβλιοθήκη σας

«Το μυστήριο της 
χρυσής σκόνης»

ΚρυΦή ΑΠειλή
η ομικρον 2

Οι ΠρΟβλέψέις για αποκλιμάκωση τον 
Φεβρουάριο και το σχέδιο της κυβέρνησης 
για άρση των περιορισμών

 ΠρΟ των Πυλων αυξήσεισ εωσ 15%  
σε δεκαδεσ βασικα αγαθα

 σελ. 4-5

Χαλάρωση 
των μέτρων 
της πανδημίας 
σε… δόσεις!

Η «R» ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

ανατριχιαςτικές αναφορές για τον 46χρονο που 
ξυλοκόπησε βάναυσα τη σύντροφό του στην Αργυρούπολη

 βρέθήκαν σε σακούλες, κούτες και συρτάρια 
στα υποκαταστήματα του ασφαλιστικού φορέα 
σε όλη την Ελλάδα
 έντΟΠιςτήκαν φάκελοι με έγγραφα για 

την έκδοση συντάξεων ακόμη και από το 2010
 αφΟρΟυν ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, 

γιατρούς, νομικούς και μηχανικούς

«εδερνε 
την κόρη του 

γιατί γεννήθηκε 
κορίτσι!»

REAL MONEY


σε

λ.
 3

1

Ξεχασμένες 
29.984 
αιτήσεις 
για σύνταξη!

ή υψήλή μέταδΟτικΟτήτα 
της νέας υποπαραλλαγής του ιού 
ανησυχεί τους επιστήμονες

 αΠΟ τΟ φθινΟΠωρΟ του 
2020 αλίευαν νεαρές κοπέλες 
μέσω Instagram και τις 
δελέαζαν με χρήματα για να 
παρευρεθούν σε πριβέ πάρτι

 τι ψαχνέι η ελληνική 
αστυνομία, σε συνεργασία με 
την ιντερπόλ, στο Ντουμπάι 
και στην κύπρο

  

«Η κυβέρνηση έχει αποτύχει στην 
αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Η Ελλάδα θρηνεί, καθημερινά, 
διπλάσιο αριθμό νεκρών σε σχέση 

με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο»

ΣΠΗΛΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ  σελ. 8ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
«O ΣΥΡΙΖΑ στην 

αντιμετώπιση της πανδημίας 
είναι μικρόψυχος. 

Η κυβέρνηση κάνει τα πάντα 
για τη διαφύλαξη της υγείας 

των πολιτών»

 σελ. 6

ΙεΡΗ... φΡΙκΗ

  σελ. 30

Πώς παγίδευε
ανήλικες κοπέλες 

ο ιερέας στα Πατήσια

Φόβοι για 
νέο κύμα 
ανατιμήσεων

REAL MONEY

ΓΡΑφεΙΟκΡΑΤΙκΟ ΧΑΟΣ ΣΤΟΝ εφκΑ

οι νεεΣ 
ΤΑΣειΣ 

σε μόδα και 
ομορφιά με 

πρωταγωνίστρια 
την Τόνια 

Σωτηροπούλου 

Τα 100 
νέα 

μοντέλα 
που 

περιμένουμε 
το 2022

 ΠΟια ΠρΟςωΠα βρίσκονται 
στο στόχαστρο τριών ερευνών που 
διενεργεί η ασφάλεια θεσσαλονίκης. 
ανοίγουν στόματα μετά την 
καταγγελία της 24χρονης γεωργίας


σε

λ.
 2

2

 σελ. 27-29

 σελ. 20


