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Τρύπια βαρέλια
 Η οικονοµία και η κοι-
νωνία έρχονται αντιµέτω-
πες µε µια νέα όξυνση της 
επιδηµιολογικής κρίσης. 
Ο αριθµός των νοσηλειών 
ανεβαίνει τις τελευταίες 
ηµέρες και οι ειδικοί φο-
βούνται ότι η αύξηση αυτή 
θα µεταφραστεί πολύ σύ-
ντοµα σε αύξηση των δι-
ασωληνώσεων και των 
θανάτων από την πανδη-
µία. Την ίδια ώρα που η 
κατάσταση επιδεινώνε-
ται σε υγειονοµικό επίπε-
δο, δηµιουργείται η ανά-
γκη για περιορισµό της οι-
κονοµικής δραστηριότη-
τας ως µέτρο ανάσχεσης 
του κορονοϊού. Άλλωστε, 
είναι αδιαπραγµάτευτο ότι 
η δηµόσια υγεία προηγεί-
ται της οικονοµίας. Αυτο-
νόητη είναι, παράλληλα, 
η στήριξη της οικονοµίας, 
δηλαδή των

 Με παρεµβάσεις στήριξης επιχειρήσεων και 
νοικοκυριών απαντά το οικονοµικό επιτελείο της 
κυβέρνησης στην επιδείνωση των υγειονοµικών 
δεδοµένων που βάζει φρένο στη χαλάρωση των 
περιορισµών της οικονοµικής δραστηριότητας. 
Στο πεδίο της φορολογίας το οικονοµικό επιτελείο της 
κυβέρνησης δροµολογεί αµέσως πέντε κινήσεις µείωσης 

του φορολογικού βάρους, όπως είναι η αναστολή των 
τεκµηρίων διαβίωσης και των υποχρεωτικών ηλεκτρονικών 
πληρωµών. Στο πεδίο των δαπανών στήριξης των 
επιχειρήσεων και των επαγγελµατιών οριστικοποιείται τις 
επόµενες ηµέρες το σχέδιο για νέο κύµα µέτρων που θα 
είναι πιο στοχευµένα και γενναιόδωρα για όσους πλήττονται 
περισσότερο από τις επιπτώσεις της πανδηµίας. 
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ΠΡΩΤΑ ΠΑΘΟΣ, 
ΜΕΤΑ ΧΡΟΝΟΣ 
Ή ΧΡΗΜΑ   ΣΕΛ. 2

1 στους 3 
επαγγελµατίες 
αδυνατεί 
να πληρώσει  ΣΕΛ. 10
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Nέο κύμα μέτρων
με μείωση φόρων
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Ξεσπά µάχη 
περιεχοµένου στη 
συνδροµητική TV

  ΣΕΛ. 21

Το παρασκήνιο 
του «Ηρακλή 2» 
στις τράπεζες

  ΣΕΛ. 16

Γιατί γίνονται ανάρπαστα
τα κρατικά οµόλογα 
  Πόσο θα µείνει ανοικτό το παράθυρο ευκαιρίας.   ΣΕΛ. 24-25

> Τα πλάνα της φορολογικής 
διοίκησης. Τα εισοδήµατα που 
θα προσυµπληρωθούν στο Ε1.
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Πότε 
ξεκινούν οι 
φορολογικές 
δηλώσεις

θα προσυµπληρωθούν στο Ε1.
    ΣΕΛ. 11

Πτήση στο άγνωστο
Σε κίνδυνο οι προβλέψεις για απογείωση εντός του έτους.   ΣΕΛ. 19

Χρυσή εθελουσία υπαλλήλων 
στα Ελληνικά Ταχυδρομεία

Ετοιμάζεται για δυναμική έξοδο 
στις αγορές η ΔΕΗ

Πόσοι έχουν πάρει moratorium 
στα δάνειά τους
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

Οι 34 πόλεις 
που φθάνει 
το φυσικό 
αέριο

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 «ΕΜΒΟΛΙΟ» ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

> Ο σχεδιασµός και 
το χρονοδιάγραµµα 
της ∆Ε∆Α. 

  ΣΕΛ. 17

Η πανδημία 
ξαναγράφει 
την παγκόσμια 
οικονομία    ΣΕΛ. 22-23

ΤΡΑΠΕΖΕΣΤΡΑΠΕΖΕΣ

Όλα τα κριτήρια 
των νέων stress tests

> Τα ελάχιστα κεφάλαια που απαιτεί ο SSM.
  ΣΕΛ. 8-9


