
Μεθοδεύει την 
αναγνώριση του 

ψευδοκράτους από 
Λιβύη και Αζερμπαϊτζάν 

«Τα χρήΜαΤα θα διαΤεθούν σε όσους 
θέλουν να κάνουν επενδύσεις, όχι σε εκείνους που 
θέλουν να πάρουν επιδοτήσεις», δηλώνει στην «R» ο 
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θ. Σκυλακάκης  
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Αρ. Φυλλου 627 

TIMH 2 €

ΚΥΡΙΑΚΗ 
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ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

Βρομικο 
πΑιχνιδι 

του Ερντογάν 
στην κύπρο!

χριστούγεννα
στο σπίτι!Η ΕλλΗνικΗ 

προτΑσΗ γιΑ 
τΑ 32 δισ. €

το κορυφαίο μυθιστόρημα 
σε μια πολυτελή, σκληρόδετη έκδοση 

για τη βιβλιοθήκη σας

Τα μυθισΤορήμαΤα Του κορυφαιου μασ 
συγγραφέα γρήγoριου Ξένοπουλου

 15 ερωτήσεις  
και απαντήσεις  

για τα μέτρα στήριξης  
του δεκεμβρίου

ΔΙΠΛΟ ΦΟΝΙΚΟ 
ΣΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑREAL MONEY

 σελ. 20

 σελ. 30


σε

λ.
 2

8-
29

ο παλαιοκώστας 
έκανε… διακοπές 

σε Θεσσαλία και Ηπειρο!

ή αγνωσΤή επιχείρηση της 
Αντιτρομοκρατικής για τη σύλληψη 

του καταζητούμενου κακοποιού

  ΑπΑγορευτικο στις μετακινήσεις από  
νομό σε νομό - Κυκλοφορία με sms κατά  
τις νυχτερινές ώρες

  πώς ΑνΑμενετΑι να επαναλειτουργήσουν 
σχολεία, εμπορικά καταστήματα και εστίαση, 
εφόσον δώσουν «πράσινο φως» οι επιστήμονες

  ςτο τρΑπεζι τα κυλιόμενα lockdowns  
μέχρι να αρχίσουν οι μαζικοί εμβολιασμοί

«Κλειδωνει» ή παραΤασή Τήσ ΚαρανΤινασ
Τα επιδημιολογικά δεδομένα καθιστούν δύσκολη την άρση των περιοριστικών μέτρων στις 30 νοεμβρίου

«Η κυβέρνηση δεν επένδυσε στο δημόσιο 
δίκτυο τηλεκπαίδευσης, όπως συνέβη 
σε όλο τον κόσμο, αλλά προτίμησε μια 

αποκλειστική και αδιαφανή σύμβαση με 
μία μόνο εταιρεία»

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  σελ. 8ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΗΣ  σελ. 18

«Εάν ήταν στο χέρι του 
ΣΥΡΙΖΑ, τα σχολεία απλώς δεν 

θα άνοιγαν, ενώ το σύστημα 
τηλεκπαίδευσης απλώς δεν θα 

είχε ποτέ δημιουργηθεί»

Oλα οσα προβλεπονΤαι 
για εργαζοΜενούσ 
Και επιχειρήσεισ


σε

λ.
 16
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«Βαρόμετρο 
τα γρήγορα

 τεστ COVID-19 
για την ανάκαμψη 

του ελληνικού 
τουρισμού»

ΡΑΦΑΕΛ 
ΣΒΑΡΤΣΜΑΝ

 ο ανΤιπροεδροσ 
της Διεθνούς ενωσης 
Αερομεταφορών μιλά 

στην «R»

Τι λεει ο 29χρονοσ Μανώλης 
Καλομοίρης μετά τα αποτελέσματα της 
βαλλιστικής εξέτασης, που έδειξαν ότι 
δεν σκότωσε τον πατέρα του

«περίμενα 6 μήνες
 για να δικαιωθώ»
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ΝΕΕΣ 
ΦΟΥΡΤΟΥΝΕΣ

Π λούσιοι και Φτωχοί

 σελ. 4, 10-11

δεσμεύτηκαν οι 
δύο θαλαμηγοί 
της οικογένειας 
κουτσολιούτσου

δοκιμΑζουμΕ τις πιο νόστιμες σούπες του 
κόσμου, ταξιδεύουμε στο περθ της Αυστραλίας 

και μαγειρεύουμε με μύρτιλα

στΗν 

ΕκδοσΗ των 

4,50€


