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ΚυριαΚη 

6.6.2021

της Greek Mafia

Τι ψάχνει 
ο Γουόρεν 
Μπάφετ  

στην Ελλάδα
REAL MONEY

 
«Ηταν πολύ δυνατή 
για να βάλει τέλος 

στη ζωή της»
Η μΗτέρα της 11χρονης 

που βρέθηκε νεκρή  
σε παραλία των Χανίων 

μιλά στην «R»

 ΣΕΛ. 32

 ΣΕΛ. 20-21

  
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

 ΣΕΛ. 8

ΝΑΣΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
«Η Ν.Δ. έδωσε 

προτεραιότητα στην 
καταστολή νέων ανθρώπων 
και άφησε το οργανωμένο 

έγκλημα να δρα 
ανενόχλητο» 

 ΣΕΛ. 18

  ααΔέ και ττέ θα κάνουν φύλλο και φτερό 
συναλλαγές και περιουσιακά στοιχεία  
επιχειρήσεων που φέρονται να ξεπλένουν  
μαύρο χρήμα από εγκληματικές δραστηριότητες

  τι Δέιχνουν οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για  
τις εν ψυχρώ δολοφονίες σε Σεπόλια και Βάρη

νέα πραγματογνωμοσυνΗ ρίχνει φως  
στις συνθήκες θανάτου του Σήφη Βαλυράκη.  
Τι δηλώνει στην «R» ο αδελφός της γυναίκας του

 τα προνομια που εξετάζει η κυβέρνηση  
για όσους έχουν λάβει και τις δύο δόσεις
 Oι τέλικέσ αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν 

τις επόμενες ημέρες, μετά από διευρυμένη σύσκεψη 
κυβερνητικών αξιωματούχων και υγειονομικών

Μπόνους στους 
εμβολιασμένους

 ΣΕΛ. 4

ΠροΓρΑΜΜΑ  
7,5 εκατ. ευρώ
για τους ήρωες  
της πανδημίας 

Η πρωτοβουλια του Βασίλη Κικίλια  
για γιατρούς, νοσηλευτές και εργαζομένους 
στο ΕΣΥ που βρίσκονται αντιμέτωποι  
με το σύνδρομο Burnout  ΣΕΛ. 9

 

 ανΗσυχια από 
νέες μετρήσεις για την 
ποιότητα του πόσιμου 
νερού σε αστικά κέντρα 
της χώρας μας

 πιο αυστΗρα ορια 
ζητούν οι επιστήμονες 
για την προστασία 
βρεφών και παιδιών 
που είναι πιο ευάλωτα  ΣΕΛ. 28-29

 ΣΕΛ. 30

ο Δισέκατομμυριουχοσ επενδυτής 
ίδρυσε εταιρεία real estate στη χώρα μας

ΣΑΡΩΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Σe eΤΑΙΡΕΙΕΣ-ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Το συναρπαστικό μυθιστόρημα για μια 
οικογένεια που καταστρέφεται, όταν η μητέρα 

κυριεύεται από τη μανία του πνευματισμού,  
σε μια πολυτελή, σκληρόδετη έκδοση 

Πνεύµατα
ΜΑΓΕΙρΕυουΜΕ ΘΑλΑΣΣΙΝΑ  

ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΕΎΟΎΜΕ ΣΤΑ ΚΡΎΣΤΑΛΛΙΝΑ ΝΕΡΑ 
ΤΗΣ ΜΑΓΕΎΤΙΚΗΣ ΡΗΝΕΙΑΣ 

Τα  πλυντήρια 

Νερό  
με νιτρικά
σε μεγάλες 

πόλεις

«Εχουμε αποδείξεις
 ότι ήταν δολοφονία»

 

ολΗ Η συγκλονιστικΗ κατάθεση 
της 15χρονης που κακοποιήθηκε 
σεξουαλικά από 44χρονο στη Λιβαδειά

«Ηταν  
ο χειρότερος 
εφιάλτης  
της ζωής μου»
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«Είναι αυτονόητο ότι 
για την κυβέρνηση του 
Κυριάκου Μητσοτάκη  

η ασφάλεια των πολιτών 
αποτελεί αδιαπραγμάτευτη 

προτεραιότητα»


