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Πώς θα ανοίξουν
σχολεία και 
πανεπιστήμια

 Ερχονται νέες ανατιμήσεις σε τουλάχιστον 
20 κατηγορίες βασικών αγαθών REAL MONEY

REAL MONEY

Στο μικροσκόπιο
 της Επιτροπής 

Ανταγωνισμού
 η ιδιωτική υγεία

  βασικοσ στόχος να 
λειτουργήσει η διά ζώσης 
εκπαίδευση από τον Σεπτέμβριο 
σε όλες τις βαθμίδες

ερχονται πιο κοντα οι υποχρeωτικοι 
εμβολιασμοι για δασκαλουσ και καθηγητεσ

Σε ανοιχτή γραμμή Αθήνα - Λευκωσία και 
Βρυξέλλες ενόψει της επίσκεψης του Τούρκου 
Προέδρου στα κατεχόμενα

 σελ. 4, 10-11

 σελ. 16-17

 

ΤΙ ΕΙΣΗΓουΝΤΑΙ οΙ ΕΠΙΣΤΗΜοΝΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΕΞΕΤΑΖΕΙ Η ΚυΒΕρΝΗΣΗ

Το συναρπαστικό βιβλίο 
για τον ταξικό διχασμό της επτανησιακής 

κοινωνίας του 19ου αιώνα, σε μια συλλεκτική, 
σκληρόδετη έκδοση για τη βιβλιοθήκη σας

ΕΤοΙΜοΙ ΓΙΑ 
ΚΑλοΚΑΙρΙΝΕΣ 

δΙΑΚοΠΕΣ

Μαζί μας
 η Νατάσσα 
Μποφίλιου,
ο Ιωάννης 
Παπαζήσης 
και η Τάνια 
Μπρεάζου

δοκιμάζουμε 
ένα σπορ 
ηλεκτρικό 

και δύο 
μικρά SUV

Ο Ποπολάρος

Συναγερμός για 
νέες μεταλλάξεις

  τα υποχρΕωτικα τεστ που  
θα κάνουν οι μαθητές και οι αλλαγές 
στα υγειονομικά πρωτόκολλα των 
σχολικών μονάδων και των ΑΕΙ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ             σελ. 8

«η αξιωματική αντιπολίτευση 
θα πρέπει επιτέλους να 

απαντήσει ευθέως αν είναι ή όχι 
υπέρ της υποχρεωτικότητας του 
εμβολιασμού σε συγκεκριμένες 

επαγγελματικές ομάδες»

REAL MONEY

 τι δηλωνΕι ο πρόεδρος της Αρχής, Ι. Λιανός

ο θυελλώδης 

έρωτας
και οι τίτλοι 
τέλους

Δ. ΒΑΝΔΗ - 
ΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
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οι μαρτυρίες 
τριών γυναικών

 για το παρελθόν 
του δολοφόνου

 ΑΝΑΤΡΙΧΙΛΑ ΣΤΑ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ  σελ. 30

Καταιγίδα 
αποκαλύψεων 
για το κολαστήριο 
της Ηλιούπολης
 Μέλος κυκλώματος που εξέδιδε νεαρές κοπέλες 

ήταν ο 39χρονος αστυνομικός. οι έρευνες 
της εΛ.αΣ. και οι νέες καταγγελίες  σελ. 28-29

«Καύσωνας» 
ακρίβειας 
μέχρι το τέλος 
Αυγούστου

διπλωματικός 
πυρετός για 

τη φιέστα Ερντογάν
στην Αμμόχωστο

«τι άλλο θα έπρεπε να είχε 
συμβεί για να αντιληφθεί 
η ν.δ. πως το δημόσιο 

αγαθό της υγείας πρέπει 
να είναι προσβάσιμο σε 

όλες και όλους;»

ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ    σελ. 20  

ΦΠΑ 13% 
στον τουρισμό
και το 2022

 11 παραλλαγές του ιού προκαλούν 
ανησυχία στους λοιμωξιολόγους

ανασα για τις επιχειρήσεις 
του κλάδου η παράταση ισχύος 
του ευνοϊκού μέτρου REAL MONEY

  Πώς το λαμπερό ζευγάρι έφτασε στον χωρισμό. 
τα σύννεφα στη σχέση τους από την αρχή του 2021 
και η οριστική απόφαση για το διαζύγιο


