
«Η κυβέρνηση για 50 
νοματαίους θα αλλοιώσει το 

δικαίωμα του συνέρχεσθαι για 
11 εκατομμύρια ανθρώπους!»

Oλγα γεροβασίλη  σελ. 18

οι διαδρομές του χρήματος από εταιρεία του 
εμπόρου όπλων και η αδράνεια της Δικαιοσύνης

 «Η ύφέςΗ προβλέπέται ότι θα προσεγγίσει 
το 8%. Υπό την προϋπόθεση της αντιμετώπισης 
της υγειονομικής κρίσης, αυτή η κάμψη θα είναι 
παροδική και το 2021 θα είναι μια χρονιά ισχυρής 
ανάκαμψης», δηλώνει ο Χρήστος Σταϊκούρας

Το σχέδιο Πιτσιλή για 
την ψηφιακή εφορία

  σελ. 28

ΤΙ ΘΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΑΛΛΙΑΣ

ςύγκλονιζούν οι πέριγραφές από 
συγγενείς θυμάτων του 47χρονου 

εΠίΘεση 
Με βίΤρίολί

  σελ. 27

αΠοΚλείσΤίΚη σΥΝεΝΤεΥΞη 
ΤοΥ ΥΠοΥργοΥ οίΚοΝοΜίΚΩΝ σΤηΝ «R»

Το εΥρΩΠαΪΚο ΤαΜείο αΝαΚαΜΨησ
 ΦερΝεί ΦοροελαΦρΥΝσείσ

Ασπίδα Μακρόν
στις προκλήσεις
του Ερντογάν!

Δοκιμάζουμε τα καλύτερα μοντέλα 
από κάθε κατηγορία, προσιτά ηλεκτρικά 

και plug-in υβριδικά

ΕρΕυνΕς Της 
ΑςΤυνοΜίΑς 

γίΑ ΠίθΑνους 
ςυνΕργους 

Της 35χρονης

 σελ. 8-9

ΜόνιΜη παρόυσια τόυ γαλλικόυ στόλόυ νότιωσ τησ κρητησ

«Ζητούσε 
22.000 ευρώ 

για… 
θαυματουργές 

ενέσεις»
τι δΗλώνέι ςτΗν «R» 

ο δικηγόρος της ιωάννας

οί ΜΕγΑλοί ΖωγρΑφοί 
Πολυτελή, σκληρόδετα, συλλεκτικά 
λευκώματα για τη ζωή και το έργο τους

  το παρίσι φοβάται ότι 
η Αγκυρα θα προκαλέσει 
θερμό επεισόδιο και 
σπεύδει να θωρακίσει 
την περιοχή της 
ανατολικής Μεσογείου

real money

Νεεσ αΠοΚαλΥΨείσ
γία ΤοΝ ΨεΥΤογίαΤρο

αΠοΚλείσΤίΚο

  το παρασκήνιο των διπλωματικών 
κινήσεων του Ν. Δένδια για τον καθορισμό 
θαλάσσιων ζωνών με τη Λιβύη

  πρωτοβουλία Μέρκελ για εκτόνωση της 
έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις

ΜίΝα αρΝαοΥΤη

γραφούν ςτΗν «R»: ΑΘ. ΔΡΟΥΓΟΣ, Σ. ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ, Π. ΛΙΑΚΟΥΡΑΣ, Κ. ΥΦΑΝΤΗΣ

πωσ περιγραφει 
στην αγωγή της 
τα κρίσιμα λεπτά 

πριν από το μοιραίο 
τροχαίο

Ζητά 1,1 εκατ. 
ευρώ για 

το δυστύχημα 
με τον 

Παντελίδη

  σελ. 26

 σελ. 12-15

ςΤην 

Εκδοςη Των 

4,25€

είδίΚη εΚδοση

www.real.gr
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sReal
η  α λ η θ ι ν η  ε φ η μ ε ρ ι δ α

www.real.gr

Αρ. φυλλου 607 

TIMH 4,25 €

κυριακη 

5.7.2020

O Xούμπαυλης, 
τα εικονικά τιμολόγια 

και οι περίεργες 
σχέσεις με σύμβουλο 

υπουργού

τι πέριλαμβανέι η πρόταση που θα αποστείλει η κυβέρ-
νηση στην πρόεδρο της κομισιόν όύρσουλα φον ντερ λάιεν

  σελ. 32

«Παρακολουθούμε 
στενά το τραπεζικό 
σύστημα, έτσι ώστε να 
εισρεύσουν πόροι στην 
πραγματική οικονομία»

ΠοΤΕ κΑί Πως 
θΑ ΜΕίωθΕί

η ΕκΤΑκΤη ΕίςφορΑ

Το ΤαΜείο αΝαΚαΜΨησ
 ΦερΝεί ΦοροελαΦρΥΝσείσ

real money


