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ςτο τραπέζι
η μείωση ΦΠΑ
στα τρόφιμα!

Ο νέΟς πρέςβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζορτζ 
Τσούνης, μιλά στην «R» λίγες ημέρες πριν αναλάβει 
και επίσημα τα καθήκοντά του

η έΞΑρςη ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ - ΜΠΑΪΝΤΕΝ

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΟΦΤΗ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟ ΡΑΦΙ

γιΑ ΑγΟρές άνω των 20 € 
από τα σούπερ μάρκετ 

ΒΑΖAΑR 
του ομίλου βερούκα

5€ΔΩρόεΠιΤΑΓΉ
Τό ΑριςΤόυρΓήμΑ 

των 2.500 σελίδων με 
την υπογραφή του λέοντος 
Τολστόι, σε μια πολυτελή, 

σκληρόδετη έκδοση 

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
ΣΤΗΝ «R»

«Μέσα σε λίγους μήνες
 τελειώνουμε με 

τις ληξιπρόθεσμες 
κύριες συντάξεις!»

  
«Tα μέτρα της κυβέρνησης είναι 
δραματικά καθυστερημένα και 

ανεπαρκή. Στους λογαριασμούς των 
καταναλωτών θα αποκαλυφθεί το 

μέγεθος της πολιτικής εξαπάτησης»
 

«Καλούμε τους πολίτες να έρθουν την 
επόμενη Κυριακή, να ψηφίσουν και να 
στείλουν μήνυμα πολιτικής αλλαγής»

ό μάρτυρας 
της ηθοποιού 

και η αντεπίθεση  
του σκηνοθέτη


σε

λ.
 9

-11

 σελ. 18

εμβόλια για όλες 
τις μεταλλάξεις!

Τι δηλώνΟυν στην «R» η 24χρονη 
Γεωργία Μπίκα και οι δικηγόροι της 

  oi φΑρμΑκΟβιΟμηχΑνιές 
ετοιμάζουν τα νέα σκευάσματα 
και αναμένουν τη σχετική 
έγκριση από τον Eυρωπαϊκό 
oργανισμό φαρμάκων

  Οι έπιςΤημΟνές ανησυχούν 
για τις δύο νέες παραλλαγές του 
κορωνοϊού που εμφανίστηκαν 
στη νότια Αφρική

μάρτυρας-κλειδί 
για τη δολοφονία

του Γ. ςκαφτούρου

«νιώθω μεγάλη
 ευθύνη και 

υποχρέωση»

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ 2€

βρείτε το κουπόνι στη σελ. 19

ςυνενΤευξή-
ΠΑρεμβΑςή  
Τόυ Αλεξή ΤςιΠρΑ

ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΟΣΗ 
ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

ΕΛ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ - Κ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  σελ. 28-29

 σελ. 14-15

«εσβησαν τα βίντεο 
της νύχτας 

του βιασμού»

  σελ. 8

  σελ. 16-17

Αυτη την 

κυριΑκη  

ο πεμπτοσ 

τομοσ

ςτον λευκό όίκο 
με το βλέμμα 
στην Αγκυρα


σε

λ.
 3

0

 σελ. 32

 σελ. 4 & REAL MONEY

  ΣκέψέιΣ για τη στήριξη των πιο ευάλωτων 
νοικοκυριών με μια κάρτα τροφίμων, 
αντίστοιχη του fuel pass στα καύσιμα

έπανέρχέται 
στο προσκήνιο 
το σενάριο για 
συντελεστή 6% 
σε ψωμί, γάλα 
και κρέας, αν 

οι παρεμβάσεις 
στην αγορά 

ενέργειας δεν 
φρενάρουν τις 

ανατιμήσεις 
σε βασικά 
προϊόντα 

  «κλέιδωΣέ» η εξάμηνη παράταση των 
μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε εστίαση, 
τουρισμό και μεταφορές

νέΑ ςΤΟιχέιΑ για 
την ταυτότητα των 
δραστών έχει στα 
χέρια της η έλ.αΣ.

Ψήνόυμε 
παραδοσιακές 

πίτες και 
ακολουθούμε 
τα βήματα του 
Αγίου Παϊσίου 
στην Κόνιτσα

ΑπΑνΤΑ σε όλα τα κρίσιμα 
ερωτήματα μία εβδομάδα  
πριν από την επανεκλογή του 
στην προεδρία του ςυριΖΑ


