
 

 

«Η Τουρκία απομακρυνεΤαί από μια 
μελλοντική ένταξη στην Ε.Ε. Πρέπει να είμαστε 
πολύ αυστηροί και σαφείς απέναντί της», τονίζει 
ο τέως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τί προβλεπεί η πρόταση που θα καταθέσει  
η Αθήνα στην Κομισιόν

www.real.gr
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ΣΧΕΔΙΟ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Η μεγάλη μάχη
για την ανοσία!

«Η Ελλάδα 
εξελίσσεται σε 
έναν ελκυστικό 
προορισμό για 
επενδύσεις»
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«Να ζήσουν ειρηνικά 
οι δύο οικογένειες»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΤΟΥ ΖΑΝ-ΚΛΟΝΤ ΓΙΟΥΝΚΕΡ

Η ευχΗ ΤΗς κορΗς του 
δολοφονημένου λυράρη 
μετά το τέλος της δίκης

 ΣΕΛ. 22

Στην τελική ευθεία
 η ρύθμιση για 

τα χρέη της πανδημίας

Τα ηλεκτρονικά 
μηνύματα

 που οδήγησαν 
στη σύλληψη

 

 

Ο γ.γ. τΟυ ΟΟΣΑ μιλά στην «R» για την πανδημία  
και την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας

«ο Ερντογάν δεν 
σέβεται τις αρχές 
που διαμορφώνουν
την ευρωπαϊκή 
ταυτότητα»

REAL MONEY

 

«Ορθώσαμε ανάστημα
 απέναντι στον φασισμό»

Η προεδρος της επιτροπής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που 

αποφάσισε την άρση ασυλίας του 
γιάννη Λαγού μιλά στην «R» 

ΜΑΡΙ ΤΟΥΣΕΝ  ΣΕΛ. 20

To εξαιρετικό μυθιστόρημα για την αισθηματική 
ζωή δύο νέων παιδιών, μέσα από τα μάτια  

του στοργικού πατέρα τους, σε μια συλλεκτική, 
σκληρόδετη έκδοση για τη βιβλιοθήκη σας

O γιος µου κι η κόρη µου

 ερχονΤαί 6 εκαΤ. self tests ανά εβδομάδα  
και μαζικοί εμβολιασμοί έως το τέλος Ιουνίου  
για να θωρακιστεί ο πληθυσμός

 Τί λενε ςΤΗν «R» έγκριτοι επιστήμονες για  
την ινδική μετάλλαξη και τον κίνδυνο να υπάρξει  
τέταρτο κύμα πανδημίας. Ξεκίνησαν οι έρευνες 
για την παραγωγή εμβολίου που θα καλύπτει όλες  
τις μελλοντικές παραλλαγές του ιού
 πως θα λείΤουργΗςεί η εστίαση από τη  

Δευτέρα και τι θα γίνει με τα SMS για τις μετακινήσεις

ΜΕΝΙΟΣ ΦΟΥΡΘΙΩΤΗΣ

Μικρά μυστικά 
διακόσμησης και 
χρήσιμες οδηγίες 

για όλα όσα 
χρειάζεται το σπίτι

Η «R» φερνεί ςΤο φως  
τις μαρτυρίες τριών γυναικών που 
καταγγέλλουν τον σεναριογράφο Αλέξανδρο 
Κακαβά για σεξουαλική παρενόχληση 

«Πρέπει να κοιμηθείς
μαζί μου για να 
κάνεις καριέρα!»
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 ΣΕΛ. 32

 ΣΕΛ. 28-29

 ΣΕΛ. 4, 6, 7, 10-12

οί ςυνομίλίες με τους δύο 
ποινικούς λίγο πριν από την… 

επίθεση στο σπίτι του

 

ΝΕΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 

ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Η ΑΡΙΣΤΕΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΦΟΝΙΚΟ ΣΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ

 ΣΕΛ. 30-31

οι εισαγγελείς 
ξεσκονίζουν
τις διαθήκες 
3 ηλικιωμένων

«Η επιχείρηση “Ελευθερία” 
βρίσκεται σε τροχιά 

απογείωσης. τον Μάιο 
θα διατεθούν 2,5 εκατ. 

δόσεις εμβολίων και τον 
Ιούνιο 4 εκατ. δόσεις»

ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ «R»

ΑΝΧΕΛ ΓΚΟΥΡΙΑ 

ΣυνΕχΙζΕτΑΙ Η ΕρΕυνΑ ΚΑΙ γΙΑ τΙΣ 
ΚΑτΑγγΕΛΙΕΣ τΟυ ΕΚδΟτΗ ΚώΣτΑ 

ΒΑξΕΒΑνΗ γΙΑ ΣυΜΒΟΛΑΙΟ θΑνΑτΟυ

Τί καΤαγγελλεί ςΤΗν «R» ο γιος του 
80χρονου που έφυγε από τη ζωή τρεις 
εβδομάδες μετά την εισαγωγή του στο ίδρυμα

 ΣΕΛ. 14-15

Ενα πακέτο 
μαντηλάκια 
Septona 

με 75% 
αιθυλική 
αλκοόλη

ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
«Αυτό που έχει πυροδοτήσει την 

έκρηξη της πανδημίας είναι η 
κυβερνητική αδιαφορία για τον 

έλεγχο της διασποράς στις εστίες 
υπερμετάδοσης του ιού»

 ΣΕΛ. 18


