
 

 

 Ενισχύονται οι δομές Υγείας σε Ρόδο, 
Κέρκυρα, Μύκονο, Σαντορίνη και σε 15 ακόμα 
προορισμούς με υψηλή τουριστική κίνηση
 ΜΕ οδηγο το σύστημα «Εργάνη», θα 

εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα όσοι εργάζονται 
σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και θαλάσσιες μεταφορές

 νΕα στοιχΕια έχει στη διάθεσή της  
η ΕΛ.ΑΣ. για το κρησφύγετο του φυγόποινου 
υπαρχηγού της Χρυσής Αυγής
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Αρ. Φυλλου 652

TIMH 4,50 €

ΚυριαΚη 

16.5.2021

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

«Εξοικονομώ»
 για όλους!

1,7 ΔΙΣ. ΕυρΩ ΓΙΑ ΠρΑΣΙΝΑ ΚΤΙρΙΑ ΙΔΙΩΤΩΝ, ΕΠΙΧΕΙρΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚρΑΤουΣ

ΜυΣΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΠΑΓΙΔΕΣ ΣΤΙΣ  
ΝΕΕΣ ΔΗλΩΣΕΙΣ

REAL MONEY

 

 

ΣΤοΧοΣ
ΤΗΣ ΚυΒΕρΝΗΣΗΣ 

ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΘΩρΑΚΙΣΤουΝ 
ΚΑΤοΙΚοΙ ΚΑΙ 

ΕρΓΑΖοΜΕΝοΙ ΣΕ 
ΔΗΜοΦΙλΗ ΝΗΣΙΑ

Εμβόλια για 
τον τουρισμό!

 το προγραΜΜα θα τεθεί σε 
εφαρμογή μέσα στο καλοκαίρι. Οι 
τελικές αποφάσεις θα ληφθούν σε ευρεία 
σύσκεψη εκπροσώπων των υπουργείων 
Οικονομικών και Ενέργειας, που θα γίνει 
μέσα στις επόμενες 10 ημέρες

ΦΡΙΚΗ ΣΤΑ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

ΟΛΟ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
ΣΤΗΝ «R» 

Η απολογία 
Φιλιππίδη 

που δεν έπεισε
τον εισαγγελέα
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Το ΝΕο ΒΙΝΤΕο 
Που «ΚΑΙΕΙ»
ΤοΝ 22ΧροΝο

ΚαΜΕρΕσ ασφαλείας έχουν καταγράψει 
την απόπειρα βιασμού 22χρονης κοπέλας 
τον Αύγουστο του 2020 στον Νέο Κόσμο 
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 ΣΕΛ. 28-29

 REAL MONEY

 τι ΚατΕθΕσΕ ο 32χρονος πιλότος για την αγωνιώδη 
μάχη της 20χρονης συζύγου του με τους κακοποιούς και 
για τις εντολές που έδινε ο αρχηγός της συμμορίας
 διαρρηξΕισ και ληστείες που έγιναν σε Αγία 

Παρασκευή, Παιανία, Καλύβια και Χαλάνδρι 
«ξεσκονίζουν» οι Αρχές για τον εντοπισμό των δραστών

 

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

 ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
«Το πρόγραμμα για τον τουρισμό 
θα είναι πάρα πολύ γενναίο και 
οι επιχειρήσεις του κλάδου που 

θα είναι επιλέξιμες θα λάβουν μια 
πραγματικά πολύ μεγάλη ενίσχυση»

 ΣΕΛ. 8

 ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
«Αμφισβητούμε την κανονικότητά 

τους. Αν θέλουν να μας κάνουν 
Ευρώπη, όπως λένε στη Νέα 

Δημοκρατία, ας ξεκινήσουν με 
την αύξηση των μισθών»

 ΣΕΛ. 18

 η παλαιοτητα των 
κτισμάτων και οι κλιματικές 
συνθήκες της κάθε περιοχής 
θα αποτελούν τα βασικά 
κριτήρια για τη χρηματοδότηση 
των δικαιούχων

 ποιΕσ δαπανΕσ 
ενεργειακής αναβάθμισης 
θα επιδοτούνται και 
ποιες επιπλέον παροχές 
θα δοθούν στα ευάλωτα 
νοικοκυριά

ΨΑΧΝουΝ 
ΤοΝ ΠΑΠΠΑ 

ΣΤΗΝ ΕλλΑΔΑ

Διπλωματικός πυρετός 
για το ραντεβού 

στην Αθήνα

 ΣΕΛ. 20-21

 ΣΕΛ. 27

«Τους είπε 
να την 

κάνουν να
σταματήσει»

το παρασΚηνιο των επαφών Ελλάδας - 
Τουρκίας για τον προγραμματισμό της επίσκεψης 
Τσαβούσογλου στη χώρα μας

 ΣΕΛ. 4

Το υπέροχο μυθιστόρημα που έγινε σίριαλ 
και αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, 

σε μια συλλεκτική, σκληρόδετη έκδοση για 
τη βιβλιοθήκη σας

Μαργαρίτα Στέφα
ορΓΑΝΩΝουΜΕ γαστρονομικό 

ταξίδι στη Μοdena  
και δοκιμάζουμε γεύσεις  

από την Τασμανία


