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Γιατί ο Ερντογάν
τραβάει το σχοινί

Ποιες ειναι οι παρεμβάσεις που εξετάζει το 
οικονομικό επιτελείο και αναμένεται να ανακοινω-
θούν τις επόμενες εβδομάδες

  Πώς θα εΠιβληθει το πλαφόν στις 
τιμές ενέργειας. Τι θα ισχύσει για κατοικίες, 
επιχειρήσεις, αγρότες και δικαιούχους 
κοινωνικών τιμολογίων
  Ποια μετρα περιλαμβάνει το σχέδιο του 
υπουργείου Περιβάλλοντος που έχει λάβει κατ’ 
αρχήν το «πράσινο φως» της Κομισιόν

Η ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ 
ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΓρΑΦουΝ ΣΤΗΝ «R»: ΑΘ. ΔρουΓοΣ, Σ. ΚΑλΕΝΤΕρΙΔΗΣ, Σ. ΣΕρΜΠοΣ, Κ. υΦΑΝΤΗΣ

για αγορες άνω των 20 € 
από τα σούπερ μάρκετ 

ΒΑΖAΑR 
του ομίλου βερούκα

5€ΔΩροΕΠΙΤΑΓΉ

 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

«Εχουμε σχέδιο και λειτουργούμε 
μελετημένα, επιδιώκοντας να 

ανακουφίσουμε την κοινωνία και 
τις επιχειρήσεις, χωρίς παράλληλα 

να ρίξουμε τη χώρα στα βράχια 
της χρεοκοπίας»

 

«Με τις προτάσεις μας 
απευθυνόμαστε στην κοινωνική 

πλειοψηφία και αναδεικνύουμε ότι 
υπάρχει ένας άλλος δρόμος. Σήμερα 
η πολιτική αλλαγή αποτελεί ανάγκη 

και κοινωνικό αίτημα»

ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 σελ. 20

Ψηφιακή 
πλατφόρμα για 
τα χειρουργεία

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

   Πώς θα λειτουργει το ηλεκτρονικό σύστημα 
που ετοιμάζει το υπουργείο υγείας για να 
μειωθεί ο χρόνος αναμονής των ασθενών και να 
εξαλειφθούν τα «φακελάκια»

4 μέτρα για
να μειωθεί  

η τιμή στα καύσιμα

ΚΙΝΗΤρΑ ΓΙΑ
ΦΩΤοβολΤΑϊΚΑ 
ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ 2€

βρείτε το κουπόνι στη σελ. 19

 σελ. 8 σελ. 18
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 σελ. 9-12

  Πώς ερμηνεύούν 
διπλωματικές πηγές 
τις επιθέσεις και τις 
απειλές προς την 
Ελλάδα και τους 
εκβιασμούς προς Ε.Ε. 
και ΗΠΑ

  νεος ύβριδικος πόλεμος από την 
Τουρκία, που ανοίγει ξανά τη στρόφιγγα 
των μεταναστευτικών ροών. Αποκλειστικές 
εικόνες από τα πλοιάρια των Τούρκων 
διακινητών στο Αιγαίο
  οι αύξημενες πιέσεις στον Εβρο και  
ο ύποπτος ρόλος ΜΚΟ στην Αδριανούπολη

Πώς θα θωρακιστούμε 
από την ευλογιά 
των πιθήκων
μιλουν ςτην «R» οι  
Θ. δημόπουλος, Γ. Τούντας 
και κ. Τριανταφυλλίδης

Μπλόκο της 
Δικαιοσύνης
στην Πισπιρίγκου

  τι Περιλαμβανει η πρόταση που θα στείλει 
η Αθήνα στις Βρυξέλλες για την αξιοποίηση των 
κονδυλίων του Πράσινου Ταμείου

αΠορριφθηκαν τα αιτήματά της για νέες έρευνες. 
Τι αναφέρει η ανακρίτρια για την κεταμίνη και για  
την ώρα θανάτου της εννιάχρονης Τζωρτζίνας

ο ΚοΚΚΙΝοΣ 
ΚρΙΝοΣ

Το ΣυΝΑρΠΑΣΤΙΚο 
ΜυΘΙΣΤορΗΜΑ  

του βραβευμένου με Νόμπελ 
Γάλλου συγγραφέα Ανατόλ 

Φρανς, σε μια πολυτελή, 
σκληρόδετη έκδοση

Μεταμορφώστε 
με στιλ κάθε 

μικρό ή μεγάλο 
εξωτερικό χώρο 

τι δηλώνει στην «R» 
η καταγγέλλουσα 

ελενα αθανασοπούλου 

οι εισαγγελείς 
καλούν 

τον σκηνοθέτη 
για την υπόθεση 

βιασμού

Φρένο στη ρήτρα
αναπροσαρμογής

 σελ. 4

  σελ. 21

 σελ. 32


