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Τι θα πληρώσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις 
για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα

 Τα σεναρια που επεξεργάζονται στο 
υπουργείο Εργασίας προκειμένου να δοθεί 
ανάσα σε 1,2 εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες, 
αυτοαπασχολούμενους και αγρότες

«ΚαθηΚον Τησ αρισΤερασ είναι να 
αντιπαλεύει τον καθεστωτικό μνημονιακό λαϊκισμό, 
που πασχίζει να αποκρύψει από τους πολίτες  
τη συνεχιζόμενη χρεοκοπία», δηλώνει στην «R»  
ο γραμματέας του ΜέΡΑ25

ΔΙΠΛΟ ΧΑΣΤΟΥΚΙ ΑΠΟ ΗΠΑ ΚΑΙ Ε.Ε. 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΗΕ

«Δεν θα 
συμμετάσχουμε
σε κυβέρνηση 
χωρίς σοβαρό
προοδευτικό 
πρόγραμμα»

«Παγώνει» 
η αύξηση
των ασφαλιστικών 
εισφορών

οδηγός 
επιβίωσης

 για τον 
χειμώνα!

ΝΕΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΕΥΤΟΓΙΑΤΡΟΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ

ΗΧΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΑ FAKE NEWS ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 σελ. 4, 9-11

Η Ελλάδα στη «Βίβλο»
της γαστρονομίας

14 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ  σελ. 18-19

Ενα εκατομμύριο 
Ελληνες με  
long COVID

  Ο γιαλαντζι σΟυλτανΟσ 
δεν κατάφερε να κάνει ούτε 
χειραψία με τον Τζο Μπάιντεν, 
ενώ ζητούσε -και μάλιστα 
δημόσια- συνάντηση

«Η Ηγεσια τΗσ τΟυρκιασ φαίνεται να έχει μια 
περίεργη εμμονή με τη χώρα μου. Η αμφισβήτηση 
της κυριαρχίας μας είναι κόκκινη γραμμή που δεν θα 
περάσει. Η Ελλάδα δεν θα εκφοβιστεί από κανέναν», 

είπε ο πρωθυπουργός από το βήμα του ΟΗΕ

 σελ. 30


σε

λ.
 2

8-
29

«Φοβάμαι γιατί 
δεν έχουν βρει ποιος 
έβαλε να σκοτώσουν 

τον άνδρα μου»
η ΒιΚΤώρια Καρυδα μιλά στην «R» για τη 

δίκη των δολοφόνων του συζύγου της, γ. Μακρή

  ανησυχια των επιστημόνων 
για τα συμπτώματα που 
αφήνει πίσω της η νόσος

  ερχονΤαι τον Οκτώβριο  
τα εμβόλια που καλύπτουν  
τις υποπαραλλαγές  
Ομικρον 4 και 5

  σελ. 14-15

 REAL MONEY
Εψαχνε επενδυτές
για να ανοίξει
κλινική 
στη Γλυφάδα
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Τι προΒλεπει η συμφωνία που 
υπέγραψαν με τον οδηγό Michelin 
το υπουργείο Τουρισμού και ο εοΤ

Ερντογάν
στη Νέα υόρκη

«Ναυάγιο»

για αγορεσ άνω των 20 € 
από τα σούπερ μάρκετ 

ΒΑΖAΑR 
του ομίλου Βερούκα

5€ΔΩροΕΠΙΤΑΓΉ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ 2€

Βρείτε το κουπόνι στη σελ. 19

ΙσΤορΙΑ Του 
ΙΠΠοΤΗ ΝΤΕ ΓκρΙΕ 

κΑΙ ΤΗσ ΜΑΝοΝ 
λΕσκο

Το κλΑσΙκο ΑρΙσΤουρΓΗΜΑ  
του Αβά Πρεβό, σε μια 

πολυτελή, σκληρόδετη έκδοση  

  ευρωπαϊκΗ καταδικΗ 
για τις πρακτικές  
της Αγκυρας απέναντι  
στους Ελληνες της Πόλης, 
της Ιμβρου και της Τενέδου
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ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ «R»

ΠοΙοΙ ορΓΑΝΩΝουΝ 
Το ΝΕο ΠροσΦυΓΙκο 
κυΜΑ σΤοΝ ΕΒρο! η ομαδα των οκτώ τούρκων διακινητών που 

βρίσκεται πίσω από το «καραβάνι του Φωτός» 
σε

λ.
 8

ΕΠΤΑ σΠουΔΑΙΑ 
ΕρΓΑ ΓΙΑ ΤΗ 

ΜΙκρΑσΙΑΤΙκΗ 
κΑΤΑσΤροΦΗ 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑλΕξΕΤΕ


