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6 νέα μέτρα για 
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΔΕΙΝΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

 ΣΤΟ ΤΡΑΠΈΖΙ βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η καθημερινή διενέργεια 
διαγνωστικών ελέγχων για τους ανεμβολίαστους, η χρήση μάσκας και 
σε εξωτερικούς χώρους, καθώς και περιορισμοί σε μετακινήσεις από 
νομό σε νομό
 ΝΑ ΑΝΟΙΞΈΙ ΑΜΈΣΑ η συζήτηση για τη χορήγηση της αναμνηστικής 

δόσης νωρίτερα εισηγούνται, μέσω της «R», κορυφαίοι επιστήμονες

ΤΈΛΈΥΤΑΙΑ ΈΥΚΑΙΡΙΑ για να 
ρυθμίσουν τις οφειλές τους έχουν 
10.000 ευάλωτοι δανειολήπτες

  

«Τα κυβερνητικά δόγματα της 
“ατομικής ευθύνης” και του 

“κοινωνικού αυτοματισμού” έκαναν 
και συνεχίζουν να κάνουν μεγάλο 

κακό. Το ίδιο και η θεωρία για 
“πανδημία ανεμβολίαστων”»

ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΗΣ  ΣΕΛ. 18

Δύο εργαλεία
 για την προστασία

της πρώτης 
κατοικίας

«Η ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΈΧΈΙ ΑΠΟΔΈΙΞΈΙ, από 
την αρχή της ενεργειακής κρίσης, ότι στηρίζει 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις και αυτό θα συνεχίσει 
να κάνει για όσο χρειαστεί», τονίζει στην «R»  
ο υπουργός Οικονομικών

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ-ΣΟΚ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΣΕΛ. 16-17

να αποφύγουμε
 το lockdown!

 ΣΕΛ. 12

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΈΣΥ ΣΕ ΑΘΉΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ 
μιλούν στην «R» για τις εφόδους οργανωμένων ομάδων 
αντιεμβολιαστών που προσπαθούν να αποτρέψουν 
διασωληνώσεις ασθενών με κορωνοϊό

ΠΟΙΈΣ ΑΛΛΑΓΈΣ στη δομή και στη 
λειτουργία του οργανισμού περιλαμβάνει 

το νομοσχέδιο που θα συζητηθεί  
την Τρίτη στο υπουργικό συμβούλιο

«Παρεμβάσεις 1,1 δισ. ευρώ
για τον περιορισμό

των επιπτώσεων της αύξησης 
του πληθωρισμού»

 ΣΕΛ. 4, 9-11

«Τάγματα» αρνητών
εισβάλλουν 
στα νοσοκομεία

Η ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ 
ΤΟΥ ΝΈΟΥ ΈΦΚΑ

 ΣΕΛ. 28-29
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ΤΙ ΚΑΤΑΓΓΈΛΛΟΥΝ οι συγγενείς των ηλικιωμένων 
που άφησαν την τελευταία τους πνοή στο ίδρυμα

Ο ΨΈΥΤΟΓΙΑΤΡΟΣ που κατηγορείται 
για 12 ανθρωποκτονίες κατάφερε να 
πείσει συγκρατουμένους του ότι μπορεί 
να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν 
τα προβλήματα υγείας τους

Πωλούσε θεραπείες
και στον Κορυδαλλό!

«Πώς λειτουργεί μετά
από 80 θανάτους;»

Το κραχ 
της οικονομίας

φέρνει 
πρόωρες κάλπες

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΑΡΣΕΝ ΛΟΥΠΕΝ

Tου Μορίς Λεμπλάν 

Μια πολυτελής, σκληρόδετη έκδοση 
για τη βιβλιοθήκη σας

«Το Χρυσό 
Τρίγωνο»

Η «R» ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΈΙ τα μηνύματα 
που τους στέλνουν τα κυκλώματα με  
οδηγίες για να περάσουν τον Εβρο 

ή να διασχίσουν το Αιγαίο

Προσκλητήριο 
σε πρόσφυγες 
από Τούρκους 

διακινητές!

 ΑΛΛΑΓΈΣ ΣΤΟ ΩΡΑΡΙΟ λειτουργίας 
των καταστημάτων εστίασης, έτσι ώστε να 
περιοριστεί η κινητικότητα των πολιτών, 
προτείνουν οι ειδικοί
 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΥΝΑΓΈΡΜΟΣ σε ολόκληρη την 

Ευρώπη για τη μετάλλαξη από την Μποτσουάνα

  ΣΤΈΝΈΥΈΙ ο κλοιός για τον Ερντογάν. Σύσσωμη 
η αντιπολίτευση πιέζει για εκλογές

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΨΗΝΟΥΜΈ 
πίτες, 

μαγειρεύουμε 

με μανιτάρια 
και ταξιδεύουμε 

στην Ιταλία

ΈΙΔΙΚΗ 
ΈΚΔΟΣΗ+

 ΣΕΛ. 30-31
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  ΣΕΛ. 34


