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ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΗΣ  ΣΕΛ. 12

«Θέλουµε πολύ να είναι ο κ. Μητσοτάκης που 
θα ασκήσει το δικαίωµά του να προκαλέσει 

εκλογές και έτσι να παραδεχθεί ότι είναι 
αδύναµος να διαχειριστεί την κρίση έχοντας 

την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή»

«Ανασχηµατισµός δεν γίνεται εν θερµώ 
και στο πλαίσιο πολιτικών συµβιβασµών 

και εκλογές δεν γίνονται στη βάση 
δηµοσκοπικών εκτιµήσεων, µόνο και µόνο 

για να κερδηθεί χρόνος στην εξουσία»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ  ΣΕΛ. 10

Η  ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΠΟΥ∆ΑΙΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ 
μέσα από υπέροχα εικονογραφημένα βιβλίαΤΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΝ 
σε σκληρόδετες 

πολυτελείς εκδόσεις 
για τη βιβλιοθήκη σας

ΤΟΥΡΚΙΚΗ 
ΑΠΕΙΛΗ 
ΚΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΝΟΤΟ!

Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΤΡΑΤΟΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ δηµιούργησε 
8 χώρους συγκέντρωσης στα µικρασιατικά παράλια

 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 
για το ενδεχόµενο να χρησιµοποιήσει η Τουρκία 
αεροπορική βάση στα δυτικά της Λιβύης. 
Εντονη ανησυχία στο ΥΠΕΞ για την ενίσχυση 
της κυβέρνησης της Τρίπολης  ΣΕΛ. 14-15

Μήνυμα Κυριάκου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ… 
πατροκτονία!

Νέοι καταυλισμοί
προσφύγων 
απέναντι από 
τα νησιά μας

 REAL MONEY

«H ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΚΑΝΕ 
ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ, ΣΕΙΡΑ ΣΑΣ 

ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ∆ΙΚΟ ΣΑΣ»
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ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΜΕ 
ΠΕΜΠΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 
ΣΤΗΝ ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ 
ΤΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ του κεντρικού αµυντικού της 
Αρσεναλ Σ. Παπασταθόπουλου εξετάζει ο Ολυµπιακός
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ΤΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΝ 

πολυτελείς εκδόσεις 
για τη βιβλιοθήκη σας
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Στη λίστα 
του Θρύλου 
ο Σωκράτης!

προς επιχειρηματίες

«Με κατέστρεψαν. 
∆εν ξέρω το γιατί»
Η 34ΧΡΟΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΙΑ, που δέχθηκε επίθεση 
µε βιτριόλι από ένα µαυροντυµένο άτοµο έξω από 
το γραφείο της στην Καλλιθέα, περιγράφει στην 

«R» τις δραµατικές στιγµές που έζησε

ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ «R»

ΣΤΗΝ 

ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΩΝ 

4,25€

ΤΑ ΙΧΝΗ ΠΟΥ ΕΡΕΥΝΟΥΝ οι αστυνοµικές Αρχές για το 
κυνήγι του θησαυρού που στοίχισε τη ζωή σε 4 άτοµα

  «Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, αντί να µοιράζει επιδόµατα 
ανεργίας, ενισχύει την εργασία. 
Εµείς επιλέγουµε δουλειές, όχι "λουκέτα"!»

  «ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ, ΤΩΡΑ, και από 
τους επιχειρηµατίες -ιδίως του τουρισµού- να 
ανταποκριθούν και να ανοίξουν τις εγκαταστάσεις 
τους. Τους ενθαρρύνω να δράσουν. Γιατί έχουν 
κι αυτοί το δικό τους µερίδιο κοινωνικής ευθύνης»  ΣΕΛ. 4

ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
η μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών

 REAL MONEY

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
µε ελαφρύνσεις µόνιµου χαρακτήρα 
που επεξεργάζονται στην κυβέρνηση

Νέοι καταυλισμοί

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

 Ο ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΙΝΟΣ εκπρόσωπος της Χρυσής 
Αυγής στρέφεται ενάντια στον µέχρι χθες αρχηγό 
του και ιδρύει νέο κόµµα

ΚΑΣΙ∆ΙΑΡΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ
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