
  ΜΕΙΩΜΕΝΗ ∆ΟΣΗ για τους επόµενους 9 έως 12 
µήνες θα πληρώνουν φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις 
που πλήττονται από την πανδηµία και οι οφειλές τους 
βρίσκονται σε αναστολή µέχρι το τέλος του 2020

 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ της κυβέρνησης για την επανεκ-
κίνηση των διερευνητικών επαφών µε την Τουρκία 
 ΤΟ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ενόψει 

της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε. και ο ρόλος του 
Βερολίνου

ΠΩΣ ΑΠΟΤΙΜΟΥΝ στο ελληνικό Πεντάγωνο τη 
συµφωνία για την αγορά 18 Rafale και την ενίσχυση 
του Πολεµικού Ναυτικού µε νέες φρεγάτες

Νέα ρύθμιση
για 330.000
δανειολήπτες
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«Η Ελλάδα -και µέσα στην κρίση- αύξησε 
την αξιοπιστία της. Πολλοί άνθρωποι που 
δεν σκέφτονταν καν να επενδύσουν στην 

Ελλάδα τώρα το σκέφτονται πολύ σοβαρά»

«Από τα εθνικά θέµατα έως την 
οικονοµία και τη δηµόσια υγεία, 
αυτή η κυβέρνηση αποδεικνύεται 

επικίνδυνα ανίκανη»

Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ  ΣΕΛ. 11ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ  ΣΕΛ. 16
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Νέες ισορροπίες
στο Αιγαίο 
με γαλλική 
σφραγίδα

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΨΕΜΑΤΑ 
ΤΟΥ κ. ΧΟΥΜΠΑΥΛΗ


ΣΕ

Λ.
 18

Αγώνας δρόμου 15 ημερών
για να αποφευχθεί η καραντίνα

Η ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΡΥ∆Α µιλά στην «R» µετά την καταδίκη 
των δραστών που εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον σύζυγό της

  ΤΑ ΜΕΤΡΑ που προτείνουν 
οι ειδικοί για δηµόσιους 
χώρους και καταστήµατα, 
σε περίπτωση που 
συνεχιστεί η ραγδαία 
διασπορά του ιού

«Κάνουμε πράξη
την αλλαγή»

ΟΥΡΣΟΥΛΑ ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΪΕΝ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ �R�

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤ

 REAL MONEY

«Ο δολοφόνος 
με κοίταζε
και γελούσε»

 ΣΕΛ. 8

 ΣΕΛ. 4-6

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ

ReRe

ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ∆ΥΟ PLUG-IN ΥΒΡΙ∆ΙΚΑ SUV 
και δοκιμάζουμε ένα supercar 720 ίππων 

και ένα premium μικρομεσαίο

ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ∆ΥΟ PLUG-IN ΥΒΡΙ∆ΙΚΑ SUV 
και δοκιμάζουμε ένα supercar 720 ίππων 

ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ∆ΥΟ PLUG-IN ΥΒΡΙ∆ΙΚΑ SUV 

Το αριστούργημα της 
παγκόσμιας λογοτεχνίας 

σε μια πολυτελή, σκληρόδετη, 
συλλεκτική έκδοση 

 «Tο σχέδιό µας για την ανάκαµψη 
και το µέλλον, ύψους 750 δισ. €, 
αποδεικνύει ότι µπορούµε να τα 
καταφέρουµε», τονίζει σε άρθρο της 
η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
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  ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ, καταναλωτικά και 
επαγγελµατικά δάνεια θα υπάρξει παράλληλα 
και η δυνατότητα της κρατικής επιδότησης 

ΤΑ ΑΜΑΡΤΩΛΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ που 
έκαναν φτερά, η λίστα 
Ράιχενµπαχ και οι 
αγοραπωλησίες ακινήτων 
στην Κεφαλονιά

  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ εκτιµά ότι 
ένα νέο lockdown θα πλήξει 
ανεπανόρθωτα την οικονοµία

  ΠΟΙΟΙ ∆ΗΜΟΙ της Αττικής 
βρίσκονται υπό συνεχή 
παρακολούθηση

 ΣΕΛ. 28-30

∆ΙΑΛΟΓΟΣ 
μετ’ εμποδίων
και στο βάθος 

...Χάγη!

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ των Αρχών, η οµάδα 
των µεταναστών που επιχείρησε να βάλει φωτιά 

στο κέντρο φιλοξενίας του νησιού κινήθηκε βάσει 
οργανωµένου σχεδίου

ΠΟΙΟΙ ΗΘΕΛΑΝ
ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ… 

ΜΟΡΙΑ ΤΗ ΣΑΜΟ!

 ΣΕΛ. 20-21


