
  Τα χονΤροκομμένα ψέμαΤα που έλεγαν εν 
συσκέψει στον τότε πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, λίγο 
πριν από τα μεσάνυχτα, κορυφαία στελέχη του κρατικού 
μηχανισμού, ενώ ήξεραν ότι είχαν ήδη χαθεί δεκάδες ζωές

 Σε ανοιχτή γραμμή Αθήνα και Παρίσι, με 
στόχο να υπογραφεί τον Σεπτέμβριο η συμφωνία 
αμυντικής συνεργασίας
 τι Συζήτήθήκε στις δύο τηλεφωνικές 

συνομιλίες του υπουργού Αμυνας Νίκου 
Παναγιωτόπουλου με τη Γαλλίδα ομόλογό του

αυτο τονιζουν κυβερνήτικεΣ πήγεΣ 
και διαμηνύουν: «Δεν θα δεχθούμε αυθαιρεσίες 
από τον Ερντογάν» 

τι προκαλει ανήΣυχια στους ειδικούς 
επιστήμονες και με ποια μέτρα θα περιοριστεί 
η διασπορά των κρουσμάτων

ΚΑΤΑΘΕΣΗ-ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΙΡΑΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ

ΠαΠέ αμΠού ΣιΣέ

«Ζητούσαν σάκους
πτωμάτων

«Γιατί όχι 
και τελικό;»

ο αΣοΣ του ολυμπιακου 
μιλά στην «R» ενόψει της κρίσιμης 

αναμέτρησης με τη Γουλβς

Μικρές 
κυριές

«Γνώριζαν απο Τις 19:00 οΤι υπήρχαν νέκροι», 
είπε στον ανακριτή πυροσβέστης που υπηρετούσε 
στο Kέντρο Eπιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας
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ΤΑξιδευουμε Απο Τη ΣΑμο ΣΤην ΚρηΤη 
με ενΑ ΓλυΚο ΚΑρπουΖι ΓιΑ Τον δρομο

«Αν η Τουρκία ψάχνει 
κάποια λύση-πακέτο, 

ας το ξεχάσει!»

«Να γίνει σαφές στην Αγκυρα ότι 
η προβολή ισχύος είναι επιβλαβής 

για τα συμφέροντά της»

MιλτιαδηΣ ΒαρΒιτΣιώτηΣΓιώρΓοΣ ΚατρούΓΚαλοΣ

Το Σχεδιο 
ΑνΑχΑιΤιΣηΣ 

Του δευΤερου 
ΚυμΑΤοΣ

Το αριστούργημα της παγκόσμιας 
λογοτεχνίας σε μια πολυτελή, 

σκληρόδετη, συλλεκτική έκδοση 

 σελ. 28-29

 σελ. 7

Βελτιωμένη 
γαλλική πρόταση 
για τις φρεγάτες

«προς συζήτηση μόνο 
η υφαλοκρηπίδα»

η 35χρονη 
ήθελε να 

κάνει μάγια 
στην ιωάννα

 σελ. 16-17

ολα οΣα εγιναν στο λαμπερό πάρτι της έριέττας 
κούρκουλου-Λάτση και του εκλεκτού της καρδιάς 

της Βύρωνα Βασιλειάδη στη μύκονο

Τι δέιχνουν 
οι έρευνες της 

αστυνομίας 
στο κινητό και 

στον υπολογιστή 
της δράστιδος

 
σε

λ.
 2

7

στις 21:30»

 σελ. 10-11

ΣύΝαΓέρμοΣ Για τοΝ ΚορώΝοΪο

έΠιΘέΣη μέ Βιτριολι

πώς θα ρυθμίσετε το δάνειο 
της πρώτης κατοικίας σας

15 ερωτήΣειΣ και 
απαντήΣειΣ  

για τη διαδικασία 
υποβολής αιτήσεων  
που ξεκινά τη δευτέρα

οδηΓοΣ έΠιΒιώΣηΣ

REAL MONEY

 σελ. 20  σελ. 8

ο ΓΑμοΣ 
ΤηΣ χρονιΑΣ!

  σελ. 30-31


