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Πότε έρχονται
Η «R» ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ θΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡωΠΗ

  Μέχρι το τέλος οκτωβριου αναμένεται να 
παραληφθούν από τη χώρα μας οι πρώτες 2.000 δόσεις

  το ςκέυαςΜα μπορεί να χορηγηθεί σε όλους τους 
ενηλίκους και στα παιδιά άνω των 12 ετών. Θα δοθεί 
προτεραιότητα σε ανοσοκατασταλμένους και ευπαθείς ομάδες

  το κοςτος της θέραπέιας, το οποίο θα  
καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το κράτος, ανέρχεται  
στα 2.000 ευρώ ανά δόση

Αναλυτικός 
οδηγός για
 τα μέτρα 
στήριξης

 σελ. 4

 σελ. 9

«ο λΑβυρινθος 
του θΑνΑτου»

5 Ακροδεξιες 
οργΑνώςεις

ςτο ςτοχΑςτρο 
της ελ.Ας.

 

«Η ελληνογαλλική αμυντική 
συμφωνία εμπλέκει τη χώρα 
σε “εξωτικές” περιπέτειες και 

ασύμμετρες απειλές, με τους Ελληνες 
στρατιώτες σε κίνδυνο»

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ  σελ. 20
 

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  σελ. 8

«Πιστεύω ότι η στάση του 
κ. Τσίπρα στη συμφωνία με 
τη Γαλλία ήταν ένα μεγάλο 
λάθος και για την Ελλάδα 

και για τον ίδιο»

τι λένέ ςτην «R»  
οι δικηγόροι της Ιωάννας 

ενόψει της απολογίας 
της κατηγορουμένης

κρίσιμα ερωτήματα 
για το δολοφονικό 

σχέδιο της εφης


σε

λ.
 3

0

 σελ. 28

ο χέιρουργος που κατηγορείται για την απώλεια 
15χρονης κόρης ιερέα στη Θεσσαλονίκη ελέγχεται 

για φονική αμέλεια κατά συρροή  σελ. 34

 τι φοβαται ο έρντογαν και κλιμακώνει τις 
προκλητικές ενέργειες και τι ανησυχεί την ελληνική 
κυβέρνηση

  τι δηλωνέι μετά τα νέα στοιχεία που ήρθαν 
στο φως ο αδελφός της συζύγου του αείμνηστου 
πρώην υπουργού

ξεκινούν κοινές
ασκήσεις

 ελλάδας - γαλλίας

τρεις θΑνΑτοι 
ΑΠο τον 
ιδιο γιΑτρο

«το βίντεο 
δείχνει

 ξεκάθαρα 
τι συνέβη»

ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΤΡΙΟΛΙ

ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΑΛΥΡΑΚΗ

ΤΟ ΡΑΛΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ιδεες για 
λειτουργικό 
home office, 

άνετο 
καθιστικό 

και χαλιά με 
προσωπικότητα

Σέρλοκ ΧολμΣ

Μια πολυτελής, σκληρόδετη 
έκδοση για τη βιβλιοθήκη σας

τα μονοκλωνικά

το χρονοδιαγραΜΜα της υλοποίησης της 
αμυντικής συμφωνίας συζητούν οι στρατιωτικές 
ηγεσίες σε Αθήνα και Παρίσι  σελ. 16

 σελ. 15

 σελ. 29

 ηγέτικο ςτέλέχος των ταγμάτων εφόδου 
της Χρυσής Αυγής ο 30χρονος που συνελήφθη 
για βίαιη επίθεση στο Νέο Ηράκλειο

ολη η συλλογή των έργων 
του ξενόπουλου  

για τελευταία φορά 
από τη βιβλιοθήκη της Real+

Πόλεμος νεύρων
στο Αιγαίο!


