
  Ο εκρηκτικΟς 
ςυνδυαςμΟς γρίπης 
και COVID-19 φοβίζει 
τους επιδημιολόγους. 
Ποια μέτρα προστασίας 
προτείνουν

  Οι εταιρειες  
που βγαίνουν μπροστά 
στον αγώνα δρόμου  
για το εμβόλιο, μετά το 
«πάγωμα» των δοκιμών  
της AstraZeneca

  Πώς η ΑθηνΑ σχεδιάζει να ακυρώσει  
τις επιδιώξεις της Αγκυρας
  «Ο ΤΟύρκΟς ΠρΟεδρΟς αλλάζει τακτική, 
για να αποφύγει τις κυρώσεις που θα δώσουν 
τη χαριστική βολή στην τουρκική οικονομία», 
δηλώνουν στην «R» διπλωματικές πηγές

  ΓιΑΤι βΑζει ςΤΟ ΤρΑΠεζι το θέμα της 
αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και πώς 
προσπαθεί να προκαλέσει ρήγμα στις σχέσεις 
Ελλάδας - Κύπρου

Βάζουμε τον ιό
σε καραντίνα!

www.real.gr
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«Αν χρειαστεί να γίνει ένα βραχύβιο 
lockdown στην Αττική, αυτό θα έχει 

όντως σημαντικό κόστος. Θα προσθέσει 
μία ή δύο μονάδες στην ύφεση»

«Η Ν.Δ., αφού σπατάλησε τον χρόνο που 
κέρδισε η κοινωνία, επιλέγει να κουνά το 
δάχτυλο στους πολίτες και να συκοφαντεί 

την αξιωματική αντιπολίτευση»

ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑkaΚΗΣ  σελ. 12ΝΑΣΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  σελ. 16

 σελ. 30

Τα ποσά που
θα εισπράξουν

1 εκατ. 
συνταξιούχοι
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Το ΒιΒλιο Του 
ΠΑλΑιοκώσΤΑ

οδήγήσε σΤουσ 
ΤρομοκρΑΤεσ Ο ΠΑΤερΑς του 30χρονου που βρέθηκε 

νεκρός στην ανδρο μιλά στην «R»

  τα ευρηματα στις γιάφκες 
σε κουκάκι και Πετράλωνα και 
οι σχέσεις των συλληφθέντων 
με τον καταζητούμενο κακοποιό

«Τα ευρωπαϊκά 
κονδύλια
θα επιταχύνουν 
την ανάκαμψη 
της ελλάδας»

H ΚΑΘΡΙΝ ΜΙΛΜΠΡOΝΕΡ 
ΤΗΣ MOODY’S ΣTHN «R»

Ο ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΑΝΑΛΥΕΙ ΣΤΗΝ «R» ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ ΤΟ LOCKDOWN

 σελ. 17-20

«δεν ΠισΤευουμε
οΤι ο λΑερΤήσ
ΑυΤοκΤονήσε»

εΠισΤρεΦει ΑνΑνεώμενο 
στη ζεστασιά του σπιτιού και παρουσιάζει 

τις νέες τάσεις στη διακόσμηση
Το αριστούργημα της 

παγκόσμιας λογοτεχνίας 
σε μια πολυτελή, σκληρόδετη, 

συλλεκτική έκδοση 
για τη βιβλιοθήκη σας

 σελ. 9

 σελ. 28

οι ΠΑγιδεσ 
του ερντογάν
στον διάλογο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

«αν ΟλΟι 
φΟρΟυςαμε 

μαςκες για 14 
ημέρες, θα είχαμε 
εξαφανίσει τον 

κορωνοϊό», τονίζει 
ο υφυπουργός 

Πολιτικής Προστασίας

Η ΚΡΥΦΗ 
ΑΤΖΕΝΤΑ 

ΤΟΥ ΓΙΑΛΑΝΤΖΙ 
ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ

 ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 

ΕΠΑΦΩΝ

 σελ. 4

ΤεςςερΑ ΑΠΟΤύΠώμΑΤΑ δείχνουν  
τον δράστη του ειδεχθούς εγκλήματος,  
την άνοιξη του 2016, σε σούπερ μάρκετ  
στο Μαρούσι

ή ελ.Ασ. στα ίχνη 
του δολοφόνου της 
ελευθερίας Αγραφιώτου

 σελ. 34REAL MONEY

ΟΛες Οι ΑΛΛΑΓες ΠΟύ ΠρΟώθει 
ΤΟ ύΠΟύρΓειΟ ΑμύνΑς

Ποιοι θα 
υπηρετήσουν
9 μήνες στον 
στρατό Ξηράς


