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ΝΕΟ ΓΥΡΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΑΓΚΥΡΑ

ΤΑ ΕΝΟΧΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΑνΑτροπή  
στουσ Αιθέρέσ 
μέ 38 νέΑ
Black Hawk

τραβάει 
το σχοινί

 ο έρντογάν 

ΘΑΝΑΤΟΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗ

  σελ. 20-21
  σελ. 12 ποιος είναι  

ο κατηγορούμενος 
για την επίθεση 
στο Real Group

  

«Ο μέσος χρόνος 
έκδοσης μιας σύνταξης 
έχει πέσει στους δύο 
μήνες, από 18 μήνες 
που ήταν το 2019!»

«Η κυβέρνηση έχει ξεκάθαρες 
ευθύνες για την εκτόξευση  
του ενεργειακού κόστους,  

που συμπαρασύρει και τις τιμές 
των βασικών αγαθών»

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  σελ. 8ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ  σελ. 19

 

στο σκαμνί ο λογιστής 
της «μεγάλης στοάς»

το ελβετικό 
πλυντήριο

 για τα κονδύλια 
του προσφυγικού

 Η ΕΛ.ΑΣ. έχει 
ταυτοποιήσει και  
τον συνεργό του,  
ο οποίος κρυβόταν 
στα Προσφυγικά της 
λεωφόρου Αλεξάνδρας 
και φέρεται να διέφυγε 
λίγο πριν από την 
αστυνομική επιχείρηση ΠΑρΑΠΕμΠΕτΑι σε δίκη για υπεξαίρεση 

μεγάλων χρηματικών ποσών από τις μασονικές 
οργανώσεις της Ελλάδας  σελ. 36

τι ΕντόΠιΣΑν οι Αρχές στην αμαρτωλή ΜΚΟ  
Human Rights 360  σελ. 35

ΠόιΕΣ ΠΕριόχΕΣ της χώρας 
μας επιλέγουν οι ψηφιακοί 
νομάδες. Τι δηλώνει στην 

«R» ο υπουργός Τουρισμού 
Βασίλης Κικίλιας

το μεγάλο
σκάνδαλο με

γιΑ ΑγόρΕΣ άνω των 20 € 
από τα σούπερ μάρκετ 

ΒΑΖAΑR 
του ομίλου Βερούκα

5€ΔΩροέπιτΑΓΉ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ 2€

Βρείτε το κουπόνι στη σελ. 21

 ΑνΗΣυχιΑ σε Αθήνα και Λευκωσία για πιθανή 
τουρκική γεώτρηση στην κυπριακή ΑΟΖ
 Φόυντώνόυν οι αντιδράσεις από Ε.Ε.  

και ΗΠΑ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

 τι δΗΛώνόυν ΣτΗν «R» οι συγγενείς του 
και οι δικηγόροι τους
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το ΔιΑμΑντι 
του θΑνΑτου

Από τη μητέρα 
της αστυνομικής 

λογοτεχνίας 
Αννα Κάθριν Γκριν

  Οι υΠΕυθυνΟι της 
οργάνωσης απέρριπταν 
δεκάδες αιτήσεις από 
οικογένειες και εξετάζεται αν 
το έκαναν για να καρπώνονται 
τις κρατικές οικονομικές 
ενισχύσεις για τα παιδιά

Βρίσκουν
καταφύγιο
στην έλλάδα

 σελ. 34

  ΠΟλυΤΕλή 
σπίτια, ακριβά 
οχήματα και 
τρεις τραπεζικές 
θυρίδες εντόπισε 
η Οικονομική 
Αστυνομία

 σελ. 9-11

τις αναδοχές

 σελ. 28-33

  Οι ΚΑΤΑγγΕλιΕς για 
ασέλγεια και βιαιοπραγία 
κατά ανηλίκων στέλνουν 
άμεσα στον ανακριτή  
τον πατέρα Αντώνιο  
και άλλα στελέχη  
της «Κιβωτού»

  ΑΠΕιλήΤιΚΑ 
μηνύματα 
δέχεται  
ο 19χρονος 
που κατήγγειλε 
τη σεξουαλική 
κακοποίησή του

συμπλήρΩστέ 
τή συλλοΓή σΑσ 

μέ ΒιΒλιΑ ΓιΑ 
τή μιΚρΑσιΑτιΚή 

ΚΑτΑστροΦή Απο τή 
ΒιΒλιοθήΚή τήσ Real

«ήταν 
προσχεδιασμένη 
δολοφονία»


