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 Την ώρα που η Αθήνα περιμένει από 
την Αγκυρα απάντηση για τη συνέχιση των 
διερευνητικών επαφών, ο Τούρκος Πρόεδρος 
κλιμακώνει τις προκλήσεις
 νέα κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις 

φοβούνται οι επιτελείς του ΓΕΕΘΑ

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ 
ΤΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ανοιγμα
με δόσεις

  

«Αυτό δεν λέγεται 
διακυβέρνηση, λέγεται 

επιτελική ανικανότητα με 
επικοινωνιακές φιοριτούρες»

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
«Επεξεργαζόμαστε βελτίωση 

των όρων στους τρεις πρώτους 
κύκλους της επιστρεπτέας 

προκαταβολής»

«Μου ζητουσαν σεξουαλικά ανταλλάγματα για 
να είναι χορηγοί μου», λέει στην «R» αθλητής που 
κατέθεσε στις εισαγγελικές Αρχές  Σελ. 31

 Σελ. 4, 6

  Πίνγκ Πονγκ ευθυνών 
ανάμεσα σε ΔΕΔΔηΕ, 
δήμους, περιφέρειες  
και δασαρχεία. τέσσερις 
οργανισμοί έχουν 
συναρμοδιότητα ακόμη και 
για να κλαδευτεί ένα φυτό!

8 μηνέσ συζηΤουσαν  
στον δήμο Κηφισιάς  

για να κόψουν ένα δέντρο

  Τα σχέδία για την 
υπογειοποίηση των 
καλωδίων ηλεκτρισμού  
που έχουν μείνει  
στα χαρτιά εδώ  
και 40 χρόνια

πώς η μήδεια
«παρέλυσε»
τη μισή ελλάδα

 Σελ. 17

 Σελ. 18-21

 Σελ. 14-15

 Σελ. 28-30

 Σελ. 41

«στην ολλανδία
 για τη νίκη»

Τί δηλώνέί 
στην «R» ο άσος 

του Ολυμπιακού ενόψει 
του επαναληπτικού 

αγώνα με την Αϊντχόφεν

 Σελ. 8-11

Κύκλωμα μαστροπείας
στην ομοσπονδία πάλης

το συγκινητικό μυθιστόρημα 

O Kατήφορος
που ξετυλίγει την ιστορία μιας τραγικής 
ηρωίδας, σε μια συλλεκτική, σκληρόδετη 

έκδοση για τη βιβλιοθήκη σας

Τα μυθισΤορήμαΤα Του κορυφαιου μασ 
συγγραφέα γρήγoριου Ξένοπουλου

αναλυουμε 
τίσ τασείσ  

της μόδας, 
η σμαράγδα 

Καρύδη 
φωτογραφίζεται 

με μάξιμαλ σύνολα 
και ο μπαράκ 

ομπάμα παραχωρεί 
μια αποκλειστική 
συνέντευξη για τις 

γυναίκες της ζωής του

ΔοΚίμαζουμε 
νέα μοντέλα. 

το κορεατικό 

best seller 
μεσαίο SUV και 
το ηλεκτρικό, 

ιταλικό 
fashion icon

«ολα θα Κριθουν 
με βάση την εικόνα των 
ΜΕθ στην Αττική και τον 

αριθμό των κρουσμάτων», 
λέει ο πρωθυπουργός 

Κυριάκος Μητσοτάκης 
στους συνεργάτες του

  ΠοτΕ Και Πώσ θα λειτουργήσει  
η αγορά και τι θα γίνει με την 
εστίαση. Τι δηλώνουν στην «R» 
κορυφαίοι επιστήμονες

μελετουν νεο SmS γία τα Καταστήματα

  το υΠουργΕιο υγΕιασ συστήνει 
ομάδα εργασίας για να ξεκινήσει  
η χορήγηση του φαρμάκου από  
το Ισραήλ σε Ελληνες ασθενείς

τι αΠοΚαλυΠτΕι στη μήνυσή του
ο 25χρονος που καταγγέλλει ότι  
τον βίασε ο σκηνοθέτης το 2010

νεα φουρτουνα 
στο αιγαίο προκαλεί

 ο ερντογάν

ΓΙΑΝ ΕΜΒΙΛΑ

ανοίγουν 
στόματα
για τον 
λιγνάδη

«ο χαϊκάλης 
προσπάθησε 
να με βιάσει»

η «R» φέρνει στο φως νέα συγκλονιστική 
καταγγελία εναντίον του γνωστού κωμικού

Πώσ Και γιατι έδιωξαν τον Πέτρο Φιλιππίδη 
από δραματική σχολή πριν από 7 χρόνια

συγκλονίσΤίκέσ μαρΤυρίέσ αΠο ΠολίΤέσ που έμειναν 
εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους, χωρίς ρεύμα, νερό και θέρμανση
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ολη η ρύθμιση 
για την επιδότηση 

150.000 
επιχειρηματικών 

δανείων
τι ΠροβλΕΠΕι το πρόγραμμα 

«γέφυρα 2», που κάνει 
πρεμιέρα τον απρίλιο


