
  Τι προβλέπέι το σχέδιο για τα εστιατόρια,  
τις καφετέριες και τα μπαρ
  5,5 δισ. έυρώ για την επανεκκίνηση  
της οικονομίας τον Ιούνιο

ο υπουργοσ Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
περιγράφει στην «R» τα επόμενα βήματα  
του σχεδίου «Ελευθερία»
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TIMH 4,50 €

ΚΥΡΙΑΚΗ 

17.1.2021

240 δόσεις
από τον Μάρτιο

ο Mr Tesla 
πατάει γκάζι
στην ελληνική 

αγορά

  

«Οι μαζικοί εμβολιασμοί είναι ένα 
εγχείρημα που πρέπει να πετύχει 
και οι “αρρυθμίες”, που από την 
αρχή παρατηρήθηκαν, πρέπει 
γρήγορα να αντιμετωπιστούν»

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ  σελ. 7ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ  σελ. 16

«Ο ΣΥΡΙΖΑ αναλώνεται σε μαραθώνιο 
παραπληροφόρησης της κοινής γνώμης. 

Τα δεδομένα καταδεικνύουν 
την έως σήμερα επιτυχή διαχείριση 

της πρωτοφανούς κρίσης»

οι προσδοκιέσ της ελληνικής κυβέρνησης 
και οι παγίδες της Αγκυρας. Το πλαίσιο του 
ελληνοτουρκικού διαλόγου και τα πρόσωπα 
της διαπραγμάτευσης

 σελ. 4-5

 σελ. 8-9

REAL MONEY

   Δεύτερη εύκαιρια για όσα 
οφείλουν προς εφορία, ασφαλιστικά 
ταμεία, τράπεζες, Οργανισμούς  
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ΔΕΚΟ

  από την 1η ιόύνιόύ θα ανοίξει  
η ηλεκτρονική πλατφόρμα και για  
τα φυσικά πρόσωπα

   «τα μετρα πρόστασιασ πρέπει να διατηρηθούν 
για ολόκληρο το καλοκαίρι», τονίζουν  
οι καθηγητές αθ. Λινού, Θ. Δημόπουλος,  
ευ. μανωλόπουλος και Θ. Βασιλακόπουλος
  τα επόμενα Βηματα μέχρι να επιτευχθεί  
η ανοσία του πληθυσμού

τό επενΔύτικό πΛανό 
της εταιρείας του ελον μασκ για 
την ηλεκτροκίνηση στη χώρα μας

Πότε θα ανοίξει 

η εστίαση

ΜΑσκεσ Μεχρι
το ΦθινοΠωρο! «οι κλήσεις 

στο κινητό της 
θα δείξουν 

την αλήθεια»

όι γόνεισ τησ 22χρόνησ που έχασε τη ζωή της 
πέφτοντας στο κενό από κτίριο στη Θεσσαλονίκη εξηγούν 

στην «R» γιατί βλέπουν εγκληματική ενέργεια σελ. 10-11

το εξαιρετικό μυθιστόρημα που έγινε 
σίριαλ και αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, 

σε μια πολυτελή, σκληρόδετη έκδοση 

Τα μυθισΤορήμαΤα Του κορυφαιου μασ 
συγγραφέα γρήγoριου Ξένοπουλου

Ο Κόσµος κι ο Κοσµάς
ΦτιΑχνουΜε συνταγές με σοκολάτα 
και ετοιμάζουμε πιάτα με γλυκοπατάτα

 σελ. 19

«ο ερντογάν

φοβάται 
τον Μπάιντεν»

Τουρκοι 
δημοσιογράφοι που 
ζουν εξόριστοι στην 
ευρώπη μιλούν 
στην «R» για τη 
στρατηγική του 
γιαλαντζί σουλτάνου

ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ 
ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Η ατζέντα της Αθήνας
 στις διερευνητικές 
επαφές με την τουρκία

 REAL MONEY

οι οΦειλεσ τΗσ ΠΑνΔΗΜιΑσ

Παράταση 2 μηνών
στις αναστολές πληρωμών

«παγώνουν» μέχρι τις 30 ιουνίου 
οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΩΣΤΗ

ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 
ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ «R»

«τον σκότωσε
 για 600 ευρώ»

Τι καΤέθέσέ ο γιος του θύματος στην Αστυνομία 
για το μακελειό έξω από καφετέρια  σελ. 29
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Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


