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ολο το σχέδιο
για τα F-35

  Τι επιδιώκει ο Τούρκος Πρόεδρος με το βέτο 
για την ένταξη Φινλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Τι προβλεπουν οι ειδικοί για την εξέλιξη 
της πανδημίας τους επόμενους μήνες

«ενημερώσα ενδελεχώς τον Αμερικανό 
ομόλογό μου για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
η Ελλάδα στο Αιγαίο και στην ανατολική 
Μεσόγειο», τονίζει ο υπουργός Εξωτερικών

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ - ΜΠΑΪΝΤΕΝ 

το ΧρονοΔίαΓραμμα Γία τΗν ΠρομΗΘεία των μαΧΗτίκων ΠεμΠτΗς Γενίας αΠο τίς ΗΠα

για αγορεσ άνω των 20 € 
από τα σούπερ μάρκετ 

ΒΑΖAΑR 
του ομίλου βερούκα

5€ΔωροεΠίταΓΉ
το ςυναρΠαςτίκο 

μυΘίςτορΗμα 
του βραβευμένου με Νόμπελ 

Βρετανού συγγραφέα 
ράντγιαρντ κίπλινγκ, σε μια 

πολυτελή, σκληρόδετη έκδοση

 
ΝΑΣΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

«Η έλλειψη σχεδιασμού 
και στρατηγικού σχεδίου 
στην εξωτερική πολιτική 

της κυβέρνησης δεν μπορεί 
να κρυφτεί από μια κούρσα 

εξοπλισμών» 

 σελ. 4 & REAL MONEY

ςυναγερμός 
για την τιμή 
της βενζίνης

ΑΠΟκΛεΙΣτΙκΗ ΣΥΝεΝτεΥξΗ 
τΟΥ ΝΙκΟΥ ΔεΝΔΙΑ ΣτΗΝ «R»

σΤο μικροσκοπιο των Αρχών 
10 συμμαθητές του άτυχου Μάκη

   εκΤιναξη της 
αμόλυβδης στα 
2,8 ευρώ το λίτρο 
προβλέπει έκθεση που 
έφτασε στο μέγαρο 
μαξίμου

   Τη συναψη 
συμφωνίας κυρίων 
με τα διυλιστήρια 
επιδιώκει η κυβέρνηση 
με στόχο τη μείωση, 
στη νησιωτική ελλάδα, 
κατά 15%

οι δύο παραλλαγές
της ομικρον 

που ανησυχούν
 τους επιστήμονες

τα παζάρια 
του ερντογάν και
 το σκανδιναβικό

 σταυρόλεξο!

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ 2€

βρείτε το κουπόνι στη σελ. 17

ΑΥτΟκτΟΝΙΑ 14ΧΡΟΝΟΥ ΣτΟΝ κΟΛΩΝΟ  σελ. 28-29

εΦΙΑΛτΙκεΣ 
ΠΡΟΒΛεΨεΙΣ 
ΓΙΑ τΟ ΡΑΛΙ 

τΩΝ κΑΥΣΙΜΩΝ

 σελ. 18

ερευνα 
τΗς ελ.ας. 
για τους νταήδες 
του σχολείου!
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  σελ. 22

  σελ.14-15

«Παρουσίασα στον 
κ. μπλίνκεν αδιάσειστα 
τεκμήρια της τουρκικής

 παραβατικότητας»


σε

λ.
 3

0

 σελ. 10-11

  ΜέσΑ στον ΙούνΙο θα 
αποσταλεί από την Αθήνα 
στο αμερικανικό υπουργείο 
Αμυνας το αίτημα για την 
απόκτηση των πολεμικών 
αεροσκαφών

  ΠροτΑση-έκΠληξη 
από τη Lockheed 
Martin για στρατηγική 
συνεργασία με την 
Ελληνική Αεροπορική 
Βιομηχανία

ερχονται 
αναδρομικά
για 60.000 
συνταξιούχους
 Θα δοΘουν σε ασφαλισμένους 

του ΙκΑ, ελεύθερους επαγγελματίες 
και αυτοαπασχολούμενους  
γιατρούς - μηχανικούς

Η «ΔίΠλΗ 
ΔολοΦονία»

 τΗς τζωρτζίνας
Τι αποκαλυπΤουν σΤην «R» 

ιαΤροδικασΤικεσ πηγεσ

  το Πολύέτέσ πλάνο που θα θέσει 
σε εφαρμογή η στρατιωτική ηγεσία, 
εφόσον «κλειδώσει» η παραγγελία 
των μαχητικών. Στην Ανδραβίδα η 
επικρατέστερη τοποθεσία για τη νέα 
βάση τους


