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Τι αλλάζει 
Η «R» ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 

ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 Καταργείταί  
το υφιστάμενο σύστημα, 
με το οποίο «αρίστευαν» 
8 στους 10 δημοσίους 
υπαλλήλους

 

«Η πανδημία είναι πλέον 
ανεξέλεγκτη, η χώρα βιώνει 
μια υγειονομική τραγωδία 

με 50 νεκρούς την ημέρα. H 
εξέλιξη προοιωνίζεται άσχημη 

και επώδυνη»

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ  σελ. 19

«Η ετοιμότητα των 
Ενόπλων Δυνάμεων 
να υπερασπιστούν τα 

κυριαρχικά δικαιώματα 
της χώρας υφίσταται 

όπου και όποτε απαιτηθεί»

επτα γυναίΚες στρέφονται 
κατά 40χρονου καλλιτέχνη, 
κατηγορώντας τον για 
σεξουαλική κακοποίηση

τεςςερα χρόνία μετά τη δολοφονία 
στην Κηφισιά, οι Αρχές προχώρησαν 

στην ταυτοποίηση προσώπων

ΚΑΤΑγγΕλλουν 
γνωστό ηθοποιό 
για βιασμούς
κατά συρροή

  Κόρυφωςη του τέταρτου κύματος στα μέσα 
Δεκεμβρίου προβλέπουν οι επιστήμονες
  ό ςχεδίαςμός της κυβέρνησης για την τρίτη 
δόση. Ανοίγει η συζήτηση για τη χρονική ισχύ  
των πιστοποιητικών εμβολιασμού

ΔιΚΑσΤιΚο 
θριλΕρ
για την 
άγνωστη 
«κόρη»
του σταμάτη 
σπανουδάκη

Η «R» ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 
ΤΩΝ «ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΩΝ» ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Υπουργός Εθνικής Αμυνας

ΑΡΣΕΝ ΛΟΥΠΕΝ

Tου Μορίς λεμπλάν 

Ο άνθρωπος με τα χίλια πρόσωπα. 
Μια πολυτελής, σκληρόδετη έκδοση 

για τη βιβλιοθήκη σας

στην αξιολόγηση
του Δημοσίου

 σελ. 8-11

 σελ. 28-29

  Καλούν σε ένοπλες εισβολές σε δημόσια κτίρια, 
συκοφαντούν και προπαγανδίζουν τη φυσική εξόντωση 
δημοσίων προσώπων. Περισσότερες από 800 επώνυμες 
καταγγελίες στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

  Τι αναφέρει στη μηνυτήρια αναφορά της η ειδική 
γραμματέας Ειρήνη Αγαπηδάκη για τις επιθέσεις σε 
βάρος του πρωθυπουργού και μελών της κυβέρνησης 
από ύποπτους λογαριασμούς στα social media 

Μάχη 30 ημερών
με την πανδημία

 η απότυχία επίτευξης 
των στόχων που θα τίθενται θα 
έχει επιπτώσεις στη βαθμολογική 
και στην οικονομική εξέλιξη 
των στελεχών

 σελ. 4

Η τρομοκρατία
των trolls!

 σελ. 21-23

  ςτη δίΚαίόςυνη προσέφυγε ο επιχειρηματίας 
κατά του προέδρου της Ενωσης Ελλήνων  
Εφοπλιστών

 με τό νεό μόντελό, 
θα βαθμολογούνται πλέον 
μόνο οι προϊστάμενοι για 
τη συνολική απόδοση του 
τμήματος

εΚδίΚαζεταί τη Δευτέρα η υπόθεση της 
48χρονης που ισχυρίζεται ότι είναι βιολογικό 
παιδί του διάσημου μουσικοσυνθέτη
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Τρεις ύποπτοι 
για τις επιθέσεις
 σε οδηγούς ταξί

 σελ. 31

EΤοιΜΑζουΜΕ 
τραγανά και 
ζουμερά 
μπουτάκια 

κοτόπουλου και 
απολαμβάνουμε 
comfort food!

 πόία μπόνόυς 
προβλέπονται ώστε να 
ενισχυθεί η παραγωγικότητα 
των εργαζομένων 
στον δημόσιο τομέα 

Γ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΚΑΤΑ Θ. ΒΕΝΙΑΜΗ

συΜπλΗρώσΤΕ 

ΤΗ συλλογΗ σΑσ 

ΜΕ ΕργΑ 
Του σΕρλοΚ 
ΧολΜσ Απο 

ΤΗ βιβλιοθΗΚΗ 

ΤΗσ REal
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 σελ. 14-15

Αγωγή για απάτη
 28 εκατ. ευρώ

ΕιΔιΚΗ 
ΕΚΔοσΗ+

«813»


