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«Απειλή για τη Δημοκρατία η ΧΑ» λένε οι πολίτες - Στο 7,8% το ποσοστό της
Προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου καταγράφει η
δημοσκόπηση της GPO με την Χρυσή Αυγή να παραμένει στην τρίτη θέση, με μικρότερα,
ωστόσο, ποσοστά σε σχέση με τη δημοσκόπηση που είχε πραγματοποιήσει η ίδια
εταιρεία τον Μάιο. Η πανελλαδική έρευνα της GPO έγινε το διάστημα 3-7 Οκτωβρίου και
παρουσιάστηκε
στην
εκπομπή
«Ανατροπή»
του
Mega.
Αναλυτικά στην πρόθεση ψήφου: ΝΔ 21%, ΣΥΡΙΖΑ 20,5%, Χρυσή Αυγή 7,8%, ΠΑΣΟΚ 6%,
ΚΚΕ 6%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 4,5%, ΔΗΜΑΡ 4,2%,Οικολόγοι Πράσινοι 1,1%, Συμφωνία
για τη Νέα Ελλάδα 1%.
Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία τον Αντώνη Σαμαρά επιλέγει το 44,4% των
ερωτηθέντων, έναντι 30,4% που επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα. Κανέναν από τους δύο
απαντάει το 23,7%. Σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις, το 76,6% των ερωτηθέντων
θεωρεί ότι ήταν «δικαιολογημένη η σύλληψη των ηγετών της Χρυσής Αυγής», ενώ το
19,9% εκτιμά ότι «δεν ήταν δικαιολογημένη». Στο ερώτημα «πιστεύετε ότι η Χρυσή Αυγή
αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία μας;», το 72,1% απαντάει «ναι» και το 26,5%
απαντάει «όχι». Επίσης, το 60,1% εκτιμά ότι «οι συλλήψεις δεν σημαίνουν το πολιτικό
τέλος της Χρυσής Αυγής».
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Σε άλλη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από την MRB, για λογαριασμό του τηλεοπτικού
σταθμού «STAR» και της ιστοσελίδας «enikos.gr» στο ερώτημα «αν είχαμε εκλογές την
επόμενη Κυριακή τι θα ψηφίζατε;», το 21,8% των ερωτηθέντων απαντάει ΝΔ και το
21,2% ΣΥΡΙΖΑ. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Χρυσή Αυγή με 6,9%.Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ
με 5,2%, το ΚΚΕ με 5%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 4,8%, η ΔΗΜΑΡ με 3,6% και οι
Οικολόγοι Πράσινοι με 1%.
Ενεργειακά θέματα στο επίκεντρο των επαφών Σαμαρά στο Ισραήλ
Στο Ισραήλ βρίσκεται ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, συνοδευόμενος από οκτώ
υπουργούς και κλιμάκιο επιχειρηματιών. Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού ξεκίνησε με
επίσκεψη στο Μουσείο Ολοκαυτώματος όπου είχε συνάντηση και με τον πρόεδρο των
Επιζόντων Ελληνικής Καταγωγής.
Ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον ισραηλινό ομόλογό του Μπέντζαμιν
Νετανιάχου, ενώ θα πραγματοποιηθούν και συναντήσεις ελλήνων και ισραηλινών
υπουργών. Θα ακολουθήσει η υπογραφή δέκα συμφωνιών και πρωτόκολλων
συνεργασίας. Τα μέλη των δύο υπουργικών συμβουλίων θα έχουν κοινό γεύμα το
μεσημέρι.
Στις 15:00, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο και
μία ώρα αργότερα με τον πρόεδρο του Ισραήλ Σιμόν Πέρες.
Τρεις στους δέκα Έλληνες αντιμέτωπος με τη φτώχεια
Το 31% των Ελλήνων βρίσκεται αντιμέτωπο με το φάσμα της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat για το 2011. Το
ποσοστό αναμένεται να έχει αυξηθεί από τότε, καθώς έχουν μεσολαβήσει άλλα δύο
χρόνια ύφεσης. Τα κριτήρια που θέτει η Στατιστική Υπηρεσία της ΕΕ είναι το χαμηλό
εισόδημα, η στέρηση στεοιχειωδών μέσων διαβίωσης και η υψηλή ανεργία. Είναι
χαρακτηριστικό ότι από τις πέντε περιοχές της ΕΕ με τη μεγαλύτερη μείωση του ΑΕΠ τη
δεκαετία 2000-2010, οι τέσσερις βρίσκονται στην Ελλάδα: Καστοριά, Ημαθία, Κορινθία
και Βοιωτία.
Επίσης, η μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας στους νέους της ΕΕ καταγράφεται στην
Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου η αύξηση ξεπέρασε το 30,6% του πληθυσμού
των νέων μεταξύ 2008-2011. Στο σύνολο της ΕΕ οι πολίτες που πληρούσαν ένα από τα
τρία κριτήρια της φτώχειας αυξήθηκαν το 2011 κατά 4,5 εκατομμύρια άτομα σε σχέση με
το 2010 και έφτασαν τα 119 εκατομμύρια. Η Βουλγαρία (49,1%) και η Ρουμανία (40,3%)
είναι με διαφορά οι χώρες-μέλη της ΕΕ με το μεγαλύτερο ποσοστό φτώχειας.
Deutsche Bank: Ανάπτυξη 0,8% στην Ελλάδα το 2014 και 2% το 2015
Αισιόδοξη εμφανίζεται η Deutsche Bank για την δημοσιονομική πορεία της Ελλάδας, σε
νέα της έκθεση για την Ευρώπη, επισημαίνοντας πως το 2014 και το 2015 θα είναι έτη
ανάπτυξης για την οικονομία της χώρας μας.
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Η ύφεση θα επιμείνει το 2013, αλλά η ανάπτυξη θα επιστρέψει το 2014, όπως τονίζει η
DB, εκτιμώντας 4,3% ύφεση φέτος, και ανάπτυξη 0,8% και 2% το 2014 και το 2015.
Πάντως, όπως επισημαίνει, η πορείας της ελληνικής μεταποίησης παραμένει
ανησυχητική. Ο δείκτης της μεταποιητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα σημείωσε
ισχυρή πτώση τον Σεπτέμβριο, υποχωρώντας στα χαμηλότερα επίπεδα της Ευρωζώνης.
Εάν δεν ενισχυθεί ο κλάδος της μεταποιήσης, η ανάπτυξη στην Ελλάδας δεν μπορεί να
είναι βιώσιμη, όπως προειδοποιεί.
Η ανάγκη ελληνικού κουρέματος «δίχαζε ήδη από το 2010» το ΔΝΤ
Εσωτερικές διαφωνίες στο συμβούλιο του ΔΝΤ ήδη κατά τις συζητήσεις του 2010 για το
πρώτο πακέτο προς την Ελλάδα και την ανάγκη «κουρέματος» δείχνουν έγγραφα που
δημοσιεύει η Wall Street Journal, σύμφωνα με τα οποία αντιπρόσωποι χωρών εκτός
Ευρώπης είχαν σοβαρές ενστάσεις για τη βιωσιμότητα του προγράμματος.
Ενδεικτικά, ο εκπρόσωπος της Βραζιλίας και άλλων χωρών της περιοχής φέρεται να
ισχυριζόταν ότι το πακέτο κινδύνευε να γίνει «απλά πακέτο διάσωσης των ιδιωτών
πιστωτών της Ελλάδας, κυρίως των ευρωπαϊκών τραπεζών».
Στους 39.952 οι ωφελούμενοι από το Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ' Οίκον
Σε 39.952 ανέρχεται πλέον ο συνολικός αριθμός των ωφελουμένων από το Πρόγραμμα
«Εξοικονομωe κατ΄Οιeκον», καθώς την τελευταία εβδομάδα εγκρίθηκε η υπαγωγή άλλων
6.773 νέων δικαιούχων στο Πρόγραμμα, με απόφαση της Επενδυτικής Επιτροπής του
Ταμείου.
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, δημιουργούνται περισσότερες από 3.000 νέες
θέσεις εργασίας ετησίως και αθροιστικά τουλάχιστον 12.000 μέχρι την ολοκλήρωσή του,
ενώ στην πραγματική οικονομία έχει ήδη διατεθεί χρηματικό ποσό που ξεπερνά τα 150
εκατ.ευρώ, εκ των οποίων 120 εκατ.ευρώ είναι κρατικοί πόροι (άμεση ενίσχυση και
δάνεια) και τα υπόλοιπα αφορούν στη συμμετοχή των Τραπεζών στα δάνεια. Αναμένεται
ότι, μέχρι το τέλος του Προγράμματος θα διατεθούν στην αγορά πάνω από 600
εκατ.ευρώ. Πρόσφατα οι πόροι του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον»
αυξήθηκαν, ώστε να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση (περίπου 1.000 αιτήσεις το μήνα)
και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία το προγράμματος σε όλες τις Περιφέρειες
της χώρας.
Δεν αναγνωρίζει την απόφαση ο Τσοχατζόπουλος
Για εξοντωτική καταδίκη του ιδίου αλλά και της συζύγου και της κόρης του κάνει λόγο ο
πρώην υπουργός Άκης Τσοχατζόπουλος, ο οποίος καταδικάστηκε σε 20ετή κάθειρξη. Σε
ανακοίνωσή του υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι το δικαστήριο που εκδίκασε την
υπόθεση «αποδείχθηκε ανεπαρκές και αδύναμο να αντισταθεί στις "άνωθεν"
παρεμβάσεις». Ο πρώην υπουργός δηλώνει ότι δεν αναγνωρίζει την απόφαση και θα
καταθέσει άμεσα έφεση.
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«Τούτο το Δικαστήριο αποδείχτηκε ανεπαρκές και αδύναμο να αντισταθεί στις "άνωθεν"
παρεμβάσεις ενοχοποίησης, καταδίκης, φυλάκισης εναντίον μου, των γνωστών
πολιτικοδικαστικών κέντρων εξουσίας, οι οποίες από το 2010 επέβαλαν στα ΜΜΕ τον
επικοινωνιακό κανιβαλισμό και διαπόμπευση εναντίον εμού και της οικογένειάς μου. Των
ιδίων κέντρων που το 2011 επέβαλαν, με την πρωτοφανή συνεργασία ΠΑΣΟΚ - ΝΔ, στο
Κοινοβούλιο να κουκουλώσει το σκάνδαλο των Υ/Β στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και να
ασκήσει δίωξη εναντίον μου», σημειώνει ο κ.Τσοχατζόπουλος προσθέτοντας ότι το
Δικαστήριο εκτροχιάστηκε από το νόμο και το δίκαιο.
Αύξηση 10,23% των αφίξεων ξένων επισκεπτών στο 9μηνο του έτους
Επιβεβαιώνεται η δυναμική του τουρισμού για το 2013, καθώς με βάση τα στοιχεία που
παρουσίασε ο ΣΕΤΕ, στο 9μηνο του έτους μέσω των 17 μεγαλύτερων αεροδρομίων της
χώρας έφτασαν στην Ελλάδα 11,4 εκατομμύρια ξένοι επισκέπτες, έναντι 10,3
εκατομμυρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2012 (+10,23%).
Στο σύνολο των αεροδρομίων υπήρξε αύξηση με εξαίρεση τη Σάμο, όπου οι αφίξεις
παρουσίασαν μείωση 3,95%. «Πρωταθλητές» το αεροδρόμιο της Καλαμάτας (+49,74%),
της Μυκόνου (+27,38%) και της Σαντορίνης (+21,20%).
Αποχή από τη διάθεση πετρελαίου θέρμανσης αποφάσισαν οι βενζινοπώλες
Αποχή από τη διάθεση πετρελαίου θέρμανσης αποφάσισαν η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών
Ελλάδος (ΟΒΕ) και οι 44 ενώσεις βενζινοπωλών που συμμετέχουν σε αυτήν, λόγω των
σοβαρών προβλημάτων που, όπως αναφέρουν, παραμένουν άλυτα λίγες ημέρες πριν την
έναρξη (15/10) της διάθεσης του πετρελαίου.
«Οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν σε τι τιμή θα αγοράσουν, ποιοι θα πάρουν το επίδομα,
πώς θα το πάρουν και πότε. Οι βενζινοπώλες δεν γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα διακινηθεί
το πετρέλαιο θέρμανσης» σημειώνει η ΟΒΕ.
Υπενθυμίζεται, ότι η περίοδος θέρμανσης ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου και η τιμή του
πετρελαίου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κλάδου, αναμένεται περίπου στο 1,3 ευρώ το
λίτρο.
Κληρώνει σήμερα για τη Φωκάς
Κληρώνει σήμερα το μεσημέρι για τη Φωκάς, καθώς στις 3:00 μ.μ. θα πάρει την οριστική
του απόφαση το ηγουμενοσυμβούλιο της Ι.Μ. Αγίας Θεοδώρας, για την υπόθεση
αποβολής της εταιρείας από το πολυκατάστημα της Τσιμισκή.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Voria.gr, εχθές το βράδυ επισκέφθηκαν τον ηγούμενο της
Μονής οι επικεφαλής της εταιρείας, Βασιλική και Ανέστης Φωκάς συνοδευόμενοι από
τους συμβούλους τους, νομικό και οικονομικό, κάνοντας μία ακόμη προσπάθεια
εξεύρεσης λύσης. Χθες εξαντλήθηκε η παράταση που είχε δοθεί στην εταιρεία χωρίς να
κατατεθεί η τραπεζική εγγυητική επιστολή, για το ποσό των 800.000 ευρώ που αφορά
συσσωρευμένα οφειλόμενα ενοίκια.
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Στη 'Θράκη 2013' το ΒΕΘ
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) προτίθεται να συμμετάσχει στην 22η
Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση «Θράκη 2013» που θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως
τις 17 Νοεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κομοτηνής.
Η φετινή έκθεση, με συνδιοργανωτές τη Δ.Ε.Θ.–HELEXPO A.E., την Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης ΔΕΚΑΜΑΘ, στην Κομοτηνή, με μια νέα τιμολογιακή πολιτική [κόστος
συμμετοχής 40,00 ευρώ /τ.μ. σε στεγασμένο σταντ με εξοπλισμό], στοχεύει στην ώθηση
της τοπικής παραγωγής. Παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει για άλλη μια χρονιά σημείο
αναφοράς για τις επιχειρήσεις και τους φορείς της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων
και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκθεσιακής πολιτικής και στήριξης των επιχειρήσεων –
μελών του, το ΒΕΘ θα παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα συμμετοχής στην εν
λόγω έκθεση, με προνομιακούς όρους. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Β.Ε.Θ., στα
τηλέφωνα επικοινωνίας : 2310-271708 & 2310-271854 μέχρι την Πέμπτη 31
Οκτωβρίου , προκειμένου να τους σταλεί η σχετική φόρμα συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τυχόν ερωτήµατα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr και συγκεκριµένα στην ένδειξη ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΗ bizhHELP ή στο www.bizhelp.gr.
Επιπλέον µπορείτε να επισκέπτεστε το www.b2bmall.eu, προκειµένου να ενηµερώνεστε και να
προµηθεύστε προϊόντα µελών του επιµελητηρίου.
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