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στην εξάντληση

Ποιες Παρεμβαςεις σχεδιάζει το οικονομικό 
επιτελείο για να στηριχθούν τα νοικοκυριά ενόψει 
του δύσκολου χειμώνα που έρχεται

  ςε αυξημενη εΠιφυλακη οι ελληνικές 
Αρχές μετά το νέο κρεσέντο προκλήσεων από  
την Αγκυρα
  Τα 3 ςεναρια που επεξεργάζεται η ηγεσία  
των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

Ο πρωθυπΟυργΟς απΟρρίπτεί τίς νεες είςηγηςείς 
ςυνεργατων τΟυ γία πρΟωρες εκλΟγες

ΕρχοντΑι 
νέα εμβόλια 

μετά τις διακοπές

το τουρκικό 
γεωτρύπανο 
στο ραντάρ 
της Αθήνας

  σελ. 14-17

Τι λεει σε συζηΤησεισ Του 
για Τισ σκληρεσ αποφασεισ 

που πηρε και θα παρει

  Το παρασκηνιο της παρακολούθησης του 
Νίκου Ανδρουλάκη, ο εισαγγελέας και το 
μοιραίο λάθος του Παναγιώτη Κοντολέοντος, 
που οδήγησε στην εκπαραθύρωσή του

  αγωγεσ ΔημηΤριαΔη κατά μέσων 
ενημέρωσης και δημοσιογράφων που τον 
κατηγορούν ότι συνδέεται με το λογισμικό 
υποκλοπών Predator 

ο μοιραίος 
τσακωμός 
λίγες ώρες πριν 
από την τραγωδία
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 σελ. 33

Η κατάθεση 
που «καίει» 

τον πυροσβέστη 
στη Σκιάθο

 Τι δηλώνει ςΤην 
«R» ο πατέρας της 17χρονης 
Nικολέττας, που δολοφονήθηκε 
από τον σύντροφό της

 σελ. 28-29

το χρυσό 
deal του 
Γιάννη Βάλβη
η ςΤραΤηγικη ςυμμαχια  
της AQUA Carpatica με τον 
πολυεθνικό κολοσσό PepsiCo και  
τα σχέδια για την επόμενη ημέρα

«Κλείδωσε» 
η επιταγή 
ακρίβειας

ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Επιμένει

  Τα 4 μεΤρα του υπουργείου Υγείας για να 
προστατευτούμε από τη φθινοπωρινή επέλαση 
του κορωνοϊού
  αρχες ςεΠΤεμβριου αναμένονται στη χώρα 
μας τα νέα σκευάσματα, που θα καλύπτουν όλες 
τις υφιστάμενες μεταλλάξεις 

 σελ. 10-11

ΒΙΑΣμΟΣ 14χΡΟΝηΣ ΣΤη ΛΕΣΒΟ

ςΤο μικροςκοΠιο της ελ.ασ. τρία ψεύτικα προφίλ του 
55χρονου αστυνομικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
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το ΚλΑΣιΚο ΑριΣτουρΓΗμΑ 
του τζορτζ οργουελ, σε μια πολυτελή 

σκληρόδετη έκδοση για τη βιβλιοθήκη σας

Η Φάρμα 
των Ζώων

τΑΞιΔΕυουμΕ 
ΣτΗν ΕλλΑΔΑ 

μΕ οΔΗΓο 
τΗ ΓΕυΣΗ

το μοναδικό 
παιχνίδι αριθμών 
που όλοι μπορούν 
να παίξουν!

  σελ. 4

REAL MONEY

της τετραετίας

«Ξεπαγώνουν»
οι μισθοί στον
ιδιωτικό τομέα

  Το ςχεδιο της κυβέρνησης που ανοίγει τον δρόμο  
για αυξήσεις σε 2,2 εκατ. εργαζομένους
  η εξοδος Της χώρας από την αυστηρή 
μεταμνημονιακή εποπτεία διαμορφώνει τις συνθήκες  
για την επαναφορά του επιδόματος προϋπηρεσίας,  
η καταβολή του οποίου σταμάτησε το 2012

Πώς ο δράστης έστηνε 
«ψηφιακές παγίδες» 
σε ανήλικα κορίτσια

  ισχυροι μεΤασεισμοι στην 
πολιτική σκηνή από τις παραιτήσεις του 
γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού 
και του διοικητή της ΕΥΠ. «Ομολογία 
ενοχής» τις χαρακτηρίζει ο πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ, που μιλά για «ελληνικό 
Watergate». Eξεταστική επιτροπή ζητά 
ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

REAL MONEY


