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Πώς θα «σωθούν»
ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΓΚΡΙΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ «R» ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

 Ποια Προσθετα μετρα εισηγούνται οι ειδικοί για να 
θωρακιστεί ο πληθυσμός και να αποφευχθεί το έμφραγμα στις ΜΕΘ

 ερχεται στην Ελλάδα το χάπι της Merck. Οι πρώτες 10.000 
θεραπείες θα παραληφθούν μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου.  
Πότε θα κυκλοφορήσει το φάρμακο της Pfizer

«Το 2021 πάμε 
για ρεκόρ όλων 

των εποχών στην 
έκδοση συντάξεων»

  μεχρι το τελοσ Δεκεμβρίου αναμένεται 
να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των 
αιτήσεων. Θα επιδοτείται τουλάχιστον το 45% 
του κόστους 
  Πρεμιερα στις 6 Δεκεμβρίου κάνει  
το πρόγραμμα για τις κατοικίες 

ΜΙΝΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΒΑΛΥΡΑΚΗ

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
Υπουργός Εργασίας

«ΔΕΙΧΝΟΥΝ» ΤΟΝ ΧΑΙΡΕΤΑ  σελ. 28

τα Χριστούγεννα

 σελ. 14-15

REAL MONEY

Η σύζύγοσ τού αειμνΗστού πρώην υπουργού 
μιλά στην «R» μετά τις νέες εξελίξεις στην υπόθεση

το εξωφρενικο 
αίτημα που υπέβαλε 
στον εισαγγελέα ο 
προπονητής του τένις 
που κατηγορείται 
για σεξουαλική 
κακοποίηση ανήλικων 
κοριτσιών

«Εξοικονομώ» και
για επιχειρήσεις

 σελ. 4-6, 9-12

«ο Σήφης πολέμησε
το παρακράτος, όπως 
έκανε και όσο ζούσε»

«Αν είμαι 
παιδόφιλος,

θέλω να 
θεραπευτώ»


σε

λ.
 3

0

 σελ. 34

 σελ. 8

  τΗν ωρα που βυθίζεται η τουρκική λίρα, ο σουλ-
τάνος διαπραγματεύεται εξοπλιστικές συμφωνίες 
με Ρωσία, Νότια Κορέα και Ισπανία

υΠοδΕΧομΑΣΤΕ 
την Ελισάβετ 
μουτάφη, 
την Πέννυ 

μπαλτατζή, τον 
Κωνσταντίνο 
ρήγο και τον 

Κώστα μαρτάκη

Η οικονομία 
καταρρέει 

και ο Ερντογάν 
ψάχνει για όπλα

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΟΥΡΚΙΑ

δοκιμάζουμε  

20 
ολοκαίνουργια 

μοντέλα

ΑΡΣΕΝ ΛΟΥΠΕΝ

Tου μορίς λεμπλάν 

Μια πολυτελής, σκληρόδετη έκδοση 
για τη βιβλιοθήκη σας

«Το Κρυστάλλινο 
Πώμα»

σύναγερμοσ για 14 Περιοχεσ τΗσ χωρασ  
οΠού αναμενεται εξαρσΗ των κρούσματων

Το ντιμπέιτ 
των 6 υποψήφιων 

προέδρων 
στην «R»

οι εργαζομενοι της ΣΤΑΣΥ μιλούν για 
ευθύνες και παραλείψεις της διοίκησης του 
οργανισμού και του διευθύνοντος συμβούλου 
του και ζητούν παρέμβαση εισαγγελέα

δριμυ 
«ΚΑΤΗγορώ»

για το 
θανατηφόρο
δυστύχημα

 σελ. 18-19


