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από τον Ερντογάν

  ΣτοχευμενεΣ παρεμβάσεις για νέους, 
συνταξιούχους και ευάλωτα νοικοκυριά
  τη χορηγηΣη άτοκων δανείων για την αγορά 
ή την επισκευή πρώτης κατοικίας και  
την επιδότηση ενοικίου σε νέα ζευγάρια  
πρόκειται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
  ΑνΑμενοντΑι ανακοινώσεις για τη 
διευκόλυνση των νέων στην εξεύρεση εργασίας
  ερχοντΑι γενναίες αυξήσεις στις συντάξεις, 
μετά από 12 χρόνια, που αφορούν 1 εκατ. 
δικαιούχους
  ΘΑ δοΘει στεγαστικό επίδομα στις αδύναμες 
κοινωνικά ομάδες

ΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

Πότε έρχεται 
η μετάλλαξη 
«Κένταυρος»
στην Ελλάδα 

 REAL MONEY

 ΠοιΕς ΠΑγιδΕς ςτήνΕι ςΕ βΑρος τής ΕλλΑδΑς ο γιΑλΑντζι ςουλτΑνος

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ 

ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗ ΔΕΘ

«τον είχα δει 
να χτυπά 
τη νικολέττα»
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 σελ. 31

 σελ. 30

Θα έστελναν 
3 τόνους 
κοκαΐνης 

στην Ελλάδα
 Συγκλονιζει η κατάθεση 

της αδελφής της 17χρονης 
που δολοφονήθηκε από τον 
Πακιστανό σύντροφό της 

σε
λ.

 2
8-

29

νομιμοποιούνται 
70.000 δημόσια
καταπατημένα 
ακίνητα
τελοΣ Σεπτεμβριου κατατίθεται 
στη Βουλή το νομοσχέδιο που δίνει 
οριστική λύση στο πρόβλημα

Πόλεμος νεύρων

ΕΠΙΜΕΝΕΙ Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

εφιΑλτικεΣ προβλεψειΣ του καθηγητή  
Δ. Σαρηγιάννη για 30.000 κρούσματα ημερησίως 
τον Οκτώβριο

 σελ. 4-11

ΜΑΦΙΑ ΤΟΥ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ

τι λεει για τη σεξουαλική 
επίθεση που δέχθηκε  
η 32χρονη στα Ανώγεια

πώΣ εντοπιΣτηκε στην 
Ιταλία το διεθνές κύκλωμα

το ΚλΑςιΚο ΑριςτουργήμΑ 
του Αντουάν ντε ςεντ-Εξιπερί, 

σε μια πολυτελή σκληρόδετη έκδοση 
για τη βιβλιοθήκη σας

ο μικρός 
πρίγκιπας

τΑξιδι ςτΑ 
ΑνΕξΕρΕυνήτΑ 

νήςιΑ τής 
μΕςογΕιου, 
πιάτα ευεξίας 
και συνταγές 

από τον Ατούλ 
Κοσάρ

το μοναδικό 
παιχνίδι αριθμών 
που όλοι μπορούν 
να παίξουν!

  σελ. 22-23

ςτα άδυτα των 
παρακολουθήσεων

  κλειΣτη ομΑδΑ τριών ατόμων 
παρακολουθούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη από 
τις εγκαταστάσεις της Αγίας Παρασκευής
  οι ΣυνδικΑλιΣτεΣ της ΕΥΠ ζητούσαν 
την απομάκρυνση του Παναγιώτη 
Κοντολέοντος από τον Ιούλιο του 2020
  ΘεΣμικη φυγη προς τα εμπρός ετοιμάζει 
η κυβέρνηση. Στις 24 Αυγούστου η προ 
ημερησίας συζήτηση στη Βουλή

«με μέθυσε
 και με βίασε»

  Πώς ερμηνεύούν επιτελείς του ελληνικού 
Πενταγώνου τις κινήσεις της Αγκυρας.  
Σε εγρήγορση Αθήνα και Λευκωσία
  νΙΚος ΧΑρΔΑΛΙΑς ςΤην «R»:  
«Ο φόβος είναι άγνωστη έννοια στις 
ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις», επισημαίνει  
ο υφυπουργός Εθνικής Αμυνας
  Το ΤούρΚΙΚο ΠΑζΑρΙ για τα αμερικανικά 
F-16 και οι έντονες αντιδράσεις στο 
εσωτερικό της Τουρκίας

ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΜΕ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

«ΚλΕιδωςΑν» 
τΑ νΕΑ μΕτρΑ 
ςτήριξής
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-15


