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ΚΥΡΙΑΚΗ

15.5.2022

ή πρόταση 
της άθήνας
για τα F-35

  Κατατίθεταί τις επόμενες ημέρες  
το Προεδρικό Διάταγμα που θα καθορίζει  
τις αρμοδιότητες του νέου Σώματος
  400 ανδρες ξεκινούν άμεσα περιπολίες  
στις μεγάλες πανεπιστημιουπόλεις Αθήνας  
και Θεσσαλονίκης

τί προβλεπεί το νομοσχέδιο του υπουργείου 
Εσωτερικών για την αξιολόγηση και τα μπόνους 
των εργαζομένων σε κρατικούς φορείς

τί λεεί η στρατιωτική ηγεσία για το ρεκόρ 
παραβιάσεων και υπερπτήσεων στον ελληνικό 
εναέριο χώρο

ΤΑ ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 
ΤΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ - ΜΠΑΪΝΤΕΝ

γία αγορες άνω των 20 € 
από τα σούπερ μάρκετ 

ΒΑΖAΑR 
του ομίλου βερούκα

5€ΔΩρόεΠιΤάΓΉ
Τό ςυΓκλόνιςΤικό βιβλιό 
του Γιώργου λαμψίδη με 
τις μαρτυρίες όσων έζησαν 

τη γενοκτονία του Ποντιακού 
Ελληνισμού, σε μια πολυτελή, 

σκληρόδετη έκδοση 

 
ΚΩΣΤΑΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

«Στη διεθνή ενεργειακή κρίση, η 
κυβέρνηση φρόντισε να παρέμβει 
για τη στήριξη νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων. Η Ν.Δ. είναι η 

παράταξη που στηρίζει τους Ελληνες 
στα δύσκολα»

 

«Μπορούμε να στηρίξουμε 
όλες τις προτάσεις που δίνουν 
χαμηλότερο κόστος ρεύματος 
με δύο όρους: να σταματούν 
την αισχροκέρδεια και να μη 

μεταφέρουν κόστος στους πολίτες 
ή στην πολιτεία»

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ  σελ. 20

REAL MONEY

νέα «εξοικονομώ»
για νοικοκυριά
και επιχειρήσεις

τί δηλώνei στην «R» o δικηγόρος της 
οικογένειας του θύματος Μ. Βονικάκης

   αναλΥτίΚος οδηγος για τα 
προγράμματα που θα «τρέξουν»  
από τον ίούνιο έως τον ςεπτέμβριο

  πώς θα γίνει η αντικατάσταση των 
ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών

  ποίες εταίρείες θα επιδοτηθούν 
έως 50% για τις δαπάνες ενεργειακής 
αναβάθμισης των εγκαταστάσεών τους

Το νέο 
βαθμολόγιο
 των δημοσίων 

υπαλλήλων

όλο το σχέδιο
 για την άστυνομία

 στα άει

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ 2€

βρείτε το κουπόνι στη σελ. 21

ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
 ΜΕΤΑ ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ

 σελ. 8

Τα SMS του ζευγαριού
 δύο ημέρες πριν

 από τη δολοφονία
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  σελ. 16-17

  σελ. 28-29

  σελ. 10-11

Πόλεμος νεύρων
από τον ερντογάν 

στο άιγαίο!
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 σελ. 14

 σελ. 4, 6, 9

  Την παραγωγη εξαρτημάτων 
των πολεμικών αεροσκαφών 
από την Ελληνική Αεροπορική 
Βιομηχανία επιδιώκει  
η κυβέρνηση

  ΣΤην αΤζένΤα ΤηΣ ΣυνανΤηΣηΣ του πρωθυπουργού με τον 
Αμερικανό Πρόεδρο θα βρεθούν και τα ενεργειακά, καθώς η Ελλάδα 
μπορεί να γίνει ο κόμβος μεταφοράς αερίου από τη Μέση Ανατολή 
και την ανατολική Μεσόγειο προς τη νοτιοανατολική Ευρώπη και να 
συμβάλει στην απεξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία

άτοκα δάνεια
για στέγη 
στα νέα 
ζευγάρια
 αντίςτροφη μέτρηση για 

την πρεμιέρα του προγράμματος 
στήριξης μισθωτών και 
ελεύθερων επαγγελματιών

«όταν πήγαν
 οι γιατροί, 

η Τζωρτζίνα
 ήταν ήδη νεκρή»

Μίλα ςτην «R» ο ιατροδικαστής 
Σωτήρης Μπουζιάνης, που συνέταξε 

το πόρισμα για τον θάνατό της


