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Η «R» ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ 
ΤΗΣ  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ

Το πρώτο
πόρισμα για
την τραγωδία

Οι ευθυνες Οςε και Hellenic Train πΟυ Οδήγήςαν ςτή μΟιραια ςυγκρΟυςή
  Με πρακτική ασκήσή μόλις μίας εβδομάδας -αντί 
75 ημερών, όπως προβλέπει ο κανονισμός- ανέλαβε 
καθήκοντα ο σταθμάρχης της Λάρισας. Η αδικαιολόγητη 
απουσία των δύο παλαιών σταθμαρχών και οι τέσσερις 
υπάλληλοι με μηδαμινή εμπειρία, που είχαν βάρδια  
το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου

Νεεσ καταγγελίεσ από τους εργαζομένους για σοβαρές 
ελλείψεις στην ασφάλεια των πτήσεων λόγω κατάργησης 
των αεροπορικών αρχών αερολιμένων

  

«Η κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι 
δυνατόν για να αποδοθούν  

οι ευθύνες και να εντοπιστούν οι 
συστημικές, χρόνιες δυσλειτουργίες 

του ελληνικού σιδηροδρόμου»

«Υπάρχουν διαχρονικά προβλήματα 
στον σιδηρόδρομο, γι’ αυτό όμως 
που συνέβη στα Τέμπη υπάρχουν 
ευθύνες, πράξεις και παραλείψεις  
που βαραίνουν την κυβέρνηση»

μακής ΒΟριδής  σελ. 8εΦή αΧτςιΟγΛΟυ  σελ. 22

γία 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. 29

«είΝαί τουλαχίστοΝ παραλογο να μη 
λογοδοτούν εκείνοι που καθυστέρησαν 4,5 χρόνια, 
αλλά να εγκαλούν εκείνους που ξεμπλόκαραν  
και εντός ολίγων μηνών θα παραδώσουν το έργο»,  
λέει ο πρώην υπουργός

Κενά ελέγχου
στα αεροδρόμια

Η διπλή ζωή
της Ιρίνα

Τα SMS της 
επικοινωνίας 

του Μίχου με τη 12χρονη
τα Νεα στοίχεία που κατέθεσε 
η μητέρα του ανήλικου κοριτσιού

ποία είΝαί η ρωσίδα 
κατάσκοπος που 
παρακολουθούσαν  
οι ελληνικές αρχές

είκοΝεσ ΝτροπΗσ  
από το επαΛ Χαλκίδας και 
το 12ο Δημοτικό κορίνθου

τί δΗλώΝουΝ στΗΝ «R»  
ο ευθύμιος Λέκκας  
και ο ακης τσελέντης

 σελ. 28-29
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κΩςτας αΧ. 
καραμανΛής

 ςε ςυνεργατες τΟυ

Φρική ςτΟν κΟΛΩνΟ

ΣΗΜΑ ΚΙνΔυνου 
από τους επιστήμονες
για ακατάλληλα
σχολικά κτίρια

 σελ. 16-19

  τα κενα επικοινωνιασ ανάμεσα στην εμπορική 
αμαξοστοιχία και το Intercity 62, που αμφότερα ανήκουν 
στην ιταλική εταιρεία, καθώς τα σχετικά ηλεκτρονικά 
συστήματα που είχαν εγκατασταθεί δεν λειτουργούσαν
  οι εισαγγεΛεισ καλούν τα υψηλόβαθμα στελέχη  
των σιδηροδρομικών εταιρειών

«ο ΣυρΙΖΑ 
εργαλειοποιεί 
το δυστύχημα 
των Τεμπών»

 σελ. 15

Συγγνώμη
σου ζητώ,
συγχώρεσέ με… 

 σελ. 20

 Η επίστολΗ μετάνοιας του πρώην υπουργού 
προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ανοίγει τη συζήτηση
για το ενδεχόμενο επιστροφής του στα ψηφοδέλτια 
του κόμματος

υΠοΔΕχοΜΑΣΤΕ 
την ανοιξιάτικη 

μόδα με τις Μαρία 
Κορινθίου, Κόρα 

Καρβούνη και 
Μελίνα Κόντη

Δοκιμάζουμε 
δέκα 

ολοκαίνουργια 
μοντέλα

 σελ. 34

πΟΛακής 
πρΟς τςιπρα


