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Τι αλλάζει 
στο fuel pass

 Τα σεναρια που επεξεργάζεται η Αθήνα για τις 
κινήσεις της Αγκυρας
 Το μήνυμα του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Κωνσταντί-

νου Φλώρου προς τους Αρχηγούς των επιτελείων

«ή εξοδοσ από την ενισχυμένη εποπτεία 
είναι εξαιρετικής σημασίας για την ελληνική 
οικονομία. Ενισχύει τη θέση της στις διεθνείς 
αγορές, ενώ συμβάλλει στην ενδυνάμωση της 
αναπτυξιακής δυναμικής της και στην προσέλκυση   
επενδύσεων», τονίζει ο υπουργός Οικονομικών

μιλα σΤήν «R» πρώην στενός συνεργάτης  
του δημοσιογράφου, που είδε την περιουσία του  
να δεσμεύεται 

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ 
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

για αγορεσ άνω των 20 € 
από τα σούπερ μάρκετ 

ΒΑΖAΑR 
του ομίλου Βερούκα

5€ΔΩροΕΠΙΤΑΓΉ

Σε διαρκή 
εγρήγορση

για τις 
προκλήσεις 
Ερντογάν

«Δεν γνώριζα
τι αγόραζε
ο Γ. Τράγκας»

«Η χώρα μας 
επιστρέφει
στην ευρωπαϊκή 
κανονικότητα»

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ 2€

Βρείτε το κουπόνι στη σελ. 15

 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  σελ. 20

«Το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει 
το στοίχημα να φέρει μια 
αξιόπιστη εναλλακτική 

πρόταση διακυβέρνησης, που 
θα απαντά στα καθημερινά 
προβλήματα των πολιτών»

 

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος 
για τις εκλογές, αλλά και 
για τη δύσκολη επόμενη 
ημέρα της προοδευτικής 

διακυβέρνησης»

ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

 σελ. 9-11

  σελ. 28-29

 σελ. 4

  «Κλείδωσαν»  
οι αποφάσεις για τρίμηνη 
παράταση της επιδότησης 
στα καύσιμα

67.000 
συντάξεις
σε 70 ημέρες!
ΤΟ σΧεδίΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓείΟΥ εΡΓασίασ 
Γία να εΚΚαΘαΡίσΤΟΥν εωσ ΤΟ 
ΤελΟσ αΥΓΟΥσΤΟΥ αίΤΗσείσ ΠΟΥ 
εΚΚΡεΜΟΥν αΠΟ ΤΟ 2019 εωσ σΗΜεΡα

ΑΠοκΑλυψΕΙΣ-Σοκ
 για το διπλό φονικό 

στη Μακρινίτσα

ο ΠΑρΑλοΓοΣ 
κοΜΠοΣ

Το ΣυνΑρΠΑΣΤΙκο 
ΜυθΙΣΤορΗΜΑ  
του συγγραφέα 

Τζωρτζ Μπέρναρντ Σω, 
σε μια πολυτελή, 

σκληρόδετη έκδοση
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Τι δήλώνει στην «R» 
η αδελφή του 22χρονου που 
δολοφονήθηκε στο Ρέθυμνο

συγκλονιζουν τα ντοκουμέντα 
που θα παρουσιαστούν στη δίκη 

του 32χρονου δράστη

«ΞΕρΩ ΓΙΑΤΙ 
Τον ΣκοΤΩΣΕ»

 σελ. 32

 σελ. 30-31


σε

λ.
 14

-15

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ ΣΤΗΝ «R»

 σελ. 33

Το πόρισμα  
που ρίχνει φως 
στον θάνατο 
της Μαλένας

Τι αναφερει ή εκθεσή 
Τών ιαΤροδικασΤών, που 
ΒρισκεΤαι πλεον σΤα χερια 
Τών ασΤυνομικών αρχών

  σε ΠΟίΟ ΥψΟσ θα ανέβουν  
τα εισοδηματικά κριτήρια,  
ώστε να διευρυνθεί ο αριθμός 
των δικαιούχων

  Ειδική μέριμνα για τους 
κατοίκους της νησιωτικής 
Ελλάδας, όπου οι τιμές 
έχουν εκτοξευθεί στα ύψη

 σελ. 18


