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Τα δέντρα 
και το δάσος

 Είναι σαν η µοίρα −αν 
υπάρχει κάτι τέτοιο− να 
τρολάρει τους Έλληνες και 
την Ελλάδα. Σε µια εποχή 
που η Ελλάδα έχει αναθέ-
σει τις τύχες της ίσως στην 
πιο εργατική κυβέρνηση 
των τελευταίων τουλάχι-
στον τριάντα ετών, σε αυτή 
την εποχή να καλείται η 
κυβέρνηση να αποδεί-
ξει την εργατικότητά της. 
Αντιµετωπίζει προκλήσεις 
και προβλήµατα που εµ-
φανίζονται µία φορά στον 
αιώνα ή και πιο σπάνια. 
Η λίστα των προκλήσε-
ων είναι µεγάλη και απί-
στευτη. Πανδηµία παγκο-
σµίων διαστάσεων, όπως 
αυτή που είχε ζήσει ο πλα-
νήτης µε την ισπανική γρί-
πη στα τέλη της δεκαετίας 
του 1910.

 Με την πανδηµία να εξακολουθεί να πιέζει 
την ελληνική οικονοµία και τις επιχειρήσεις, 
η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει πρόσθετες 
στοχευµένες παρεµβάσεις, οι οποίες θα 
υλοποιούνται ανάλογα µε την πανδηµική κρίση 
και τις δηµοσιονοµικές συνθήκες. 
Οι παρεµβάσεις έχουν ήδη αρχίσει να εξειδικεύονται και 

θα εφαρµόζονται σταδιακά ανάλογα µε τα δηµοσιονοµικά 
περιθώρια. Αλλαγές σχεδιάζονται στις τρεις πρώτες 
επιστρεπτέες προκαταβολές, στην προκαταβολή φόρου 
για το 2022, στις ρυθµίσεις οφειλών, ενώ προ των πυλών 
βρίσκεται και νέο πακέτο για τη στήριξη του τουριστικού 
κλάδου. Ταυτόχρονα, εξετάζονται νέες διευκολύνσεις 
των οφειλετών της πανδηµίας.
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ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ   ΣΕΛ. 2

Γιατί η «Μήδεια» 
απογύµνωσε το 
ηλεκτρικό δίκτυο

 ΣΕΛ. 19
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Ήρθε η άνοιξη 
στην ιντερνετική 
τηλεόραση
Το ελληνικό τηλεοπτικό κοινό 
και τα µερίδια αγοράς   ΣΕΛ. 20

Αντέχουν τα 
επαγγελµατικά 
ακίνητα 
ποιότητας   ΣΕΛ. 42-43

Το κυβερνητικό σχέδιο 
για νέα γενιά µικροµεσαίων   ΣΕΛ. 6-7  

> Το οικονοµικό επιτελείο 
προσδοκά καταναλωτική 
έκρηξη µετά την πανδηµία
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> > Το οικονοµικό επιτελείο Το οικονοµικό επιτελείο 

€21 ∆ΙΣ. 

Η αναγκαστική 
αποταµίευση 
στην πανδηµία

έκρηξη µετά την πανδηµίαέκρηξη µετά την πανδηµία
    ΣΕΛ. 4

Ελάχιστες γυναίκες 
στο τιµόνι επιχειρήσεων
  Οι λόγοι που δεν τους δίνονται ευκαιρίες    ΣΕΛ. 21

ΕΡΕΥΝΑ

Η λίστα με τα νέα μέτρα 
στήριξης επιχειρήσεων

 ΠΑΚΕΤΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Αλλάζουν όλα 
για φορείς και 
εργαζοµένους
> Με νοµοσχέδιο έρχεται 
νέα πιστοποίηση για όλους. 
Ο ΟΑΕ∆ αποκτά επιτελικό ρόλο

  ΣΕΛ. 5

  Οι µεγάλες 
µεταρρυθµίσεις 
που ετοιµάζει    ΣΕΛ. 23

ΙΤΑΛΙΑ 
Μνημόνιο 
χωρίς 
λιτότητα 
θέλει ο Μάριο 
Ντράγκι

  Τι σηµατοδοτεί η προσεδάφιση οχήµατος και ελικοπτέρου 
στον µακρινό πλανήτη    ΣΕΛ. 26

Το μεγάλο βήμα 
της ανθρωπότητας στον Άρη
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Χρονιά-στοίχημα για 
τη βαριά βιομηχανία μας

Μόνο στο «Κ»:
> Χ. Θεοχάρης: Θα πάµε καλύτερα από πέρυσι

> Εκπρόσωπος TUI: Ψηλά φέτος η Ελλάδα
  ΣΕΛ. 18


