Ο μικρός
πρίγκιπας

Ταξίδι στα
ανεξερεύνητα
νησιά της
Μεσογείου,
πιάτα ευεξίας
και συνταγές
από τον Ατούλ
Κοσάρ

του Αντουάν ντε Σεντ-Εξιπερί,
σε μια πολυτελή σκληρόδετη έκδοση
για τη βιβλιοθήκη σας
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η αληθινη εφημεριδα
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗ ΔΕΘ

Νομιμοποιούνται
70.000 δημόσια

Σαββατο

13.8.2022
Αρ. Φυλλου 717

καταπατημένα
ακίνητα

TIMH 4,50 €

Τέλος Σεπτεμβρίου κατατίθεται
στη Βουλή το νομοσχέδιο που δίνει
οριστική λύση στο πρόβλημα

 REAL MONEY

Το κλασικό αριστούργημα

www.real.gr

Το μοναδικό
παιχνίδι αριθμών
που όλοι μπορούν
να παίξουν!

ΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

Πόλεμος νεύρων
από τον Ερντογάν

στήριξης

 τοχευμένες παρεμβάσεις για νέους,
Σ
συνταξιούχους και ευάλωτα νοικοκυριά
Τη χορήγηση άτοκων δανείων για την αγορά
ή την επισκευή πρώτης κατοικίας και
την επιδότηση ενοικίου σε νέα ζευγάρια
πρόκειται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Αναμένονται ανακοινώσεις για τη
διευκόλυνση των νέων στην εξεύρεση εργασίας
Ερχονται γενναίες αυξήσεις στις συντάξεις,
μετά από 12 χρόνια, που αφορούν 1 εκατ.
δικαιούχους
Θα δοθεί στεγαστικό επίδομα στις αδύναμες
κοινωνικά ομάδες

 REAL MONEY

ΕΠΙΜΕΝΕΙ Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

 Ποιες παγίδες στήνει σε βάρος της Ελλάδας ο γιαλαντζί σουλτάνος
 ώς ερμηνεύουν επιτελείς του ελληνικού
Π
Πενταγώνου τις κινήσεις της Αγκυρας.
Σε εγρήγορση Αθήνα και Λευκωσία
ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ «R»:
«Ο φόβος είναι άγνωστη έννοια στις
ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις», επισημαίνει
ο υφυπουργός Εθνικής Αμυνας
Το τουρκικό παζάρι για τα αμερικανικά
F-16 και οι έντονες αντιδράσεις στο
εσωτερικό της Τουρκίας

 σελ. 4-11

ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΜΕ ΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Στα άδυτα των
παρακολουθήσεων

 σελ. 12-15

«Κλείδωσαν»
τα νέα μέτρα

 λειστή ομάδα τριών ατόμων
Κ
παρακολουθούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη από
τις εγκαταστάσεις της Αγίας Παρασκευής
Οι συνδικαλιστές της ΕΥΠ ζητούσαν
την απομάκρυνση του Παναγιώτη
Κοντολέοντος από τον Ιούλιο του 2020
Θεσμική φυγή προς τα εμπρός ετοιμάζει
η κυβέρνηση. Στις 24 Αυγούστου η προ
ημερησίας συζήτηση στη Βουλή

«Με μέθυσε
και με βίασε»

Εφιαλτικές προβλέψεις του καθηγητή
Δ. Σαρηγιάννη για 30.000 κρούσματα ημερησίως
τον Οκτώβριο
 σελ. 22-23

«Τον είχα δει

 σελ. 30

να χτυπά

ΜΑΦΙΑ ΤΟΥ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ

τη Νικολέττα»
Συγκλονίζει η κατάθεση
της αδελφής της 17χρονης
που δολοφονήθηκε από τον
Πακιστανό σύντροφό της

 σελ. 28-29

Πότε έρχεται
η μετάλλαξη
«Κένταυρος»
στην Ελλάδα

Τι λέει για τη σεξουαλική
επίθεση που δέχθηκε
η 32χρονη στα Ανώγεια

 σελ. 31

Θα έστελναν
3 τόνους
κοκαΐνης
στην Ελλάδα
Πώς εντοπίστηκε στην
Ιταλία το διεθνές κύκλωμα

