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Εκδήλωση του ΒΕΘ στο Money Show 2013
«Η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων ως απάντηση στην κρίση» είναι το θέμα
της εκδήλωσης που διοργανώνει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) στο
πλαίσιο του Money Show 2013.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο, στις 18.00 μμ στην αίθουσα ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΙΙΙ, στο
ξενοδοχείο HYATT Regency Thessaloniki. Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι η
αναπληρώτρια γενική γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής
Συνεργασίας, του υπουργείου Εξωτερικών Μάγδα Καρακόλη και ο πρύτανης του
πανεπιστημίου Μακεδονίας Ιωάννης Χατζηδημητρίου.
Δέσμευση Μανιτάκη για ολοκλήρωση των εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων
Λευκός καπνός άρχισε να βγαίνει στις διαπραγματεύσεις για το Δημόσιο μετά τις
διευκρινίσεις που έδωσε την Πέμπτη ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνης
Μανιτάκης κατά τη συνάντηση με την τρόικα στο υπουργείο Οικονομικών.
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Σύμφωνα με Τα Νέα, με αμοιβαίες υποχωρήσεις δείχνει να ξεμπλοκάρει το θέμα των
επιόρκων και των απολύσεων και να επιτυγχάνεται κατ' αρχήν συμφωνία, με βασικούς
άξονες την επίσπευση των πειθαρχικών διαδικασιών και του σχεδίου κινητικότητας.
Όπως όλα δείχνουν, η τρόικα φέρεται να δίνει πίστωση χρόνου έως την επόμενη
αξιολόγηση του Ιουνίου και να αποδέχεται επί του παρόντος την αποφυγή ποσοτικών
δεσμεύσεων πέραν εκείνων που ούτως ή άλλων προβλέπονται από τους μνημονιακούς
όρους.
Έως την Κυριακή ο αποκλεισμός της Ιερισσού
Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι κάτοικοι της Ιερισσού που αντιδρούν στην εξόρυξη
χρυσού, κρατώντας αποκλεισμένους τους δρόμους της περιοχής έως την Κυριακή το
βράδυ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του συντονιστικού των κατοίκων, οι δρόμοι – είσοδοι της
Ιερισσού θα παραμείνουν κλειστοί για όλους μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Για την
εξυπηρέτηση επισκεπτών και κατοίκων, οι δρόμοι θα ανοίγουν από 9:00 – 10:00 το πρωί
και από 18:00 – 19:00 το απόγευμα.
«Στην καταστολή, την αστυνομική αυθαιρεσία και την κρατική τρομοκρατία, απαντάμε
με ενότητα και αγώνα», τονίζουν οι κάτοικοι.
Προβάδισμα στη ΝΔ δίνει το βαρόμετρο Απριλίου της Public Issue
Προβάδισμα της ΝΔ στην παράσταση νίκης, καταγράφει το βαρόμετρο Απριλίου της
Public Issue για λογαριασμό του Σκάι. Συγκεκριμένα, η ΝΔ προηγείται με ποσοστό 45%
έναντι 43% του ΣΥΡΙΖΑ.
Στην πρόθεση ψήφου αποτυπώνεται και πάλι προβάδισμα για τη ΝΔ με 28,5% έναντι
27,5% του ΣΥΡΙΖΑ. Τρίτη είναι η Χρυσή Αυγή με 11% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 8%,
οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 6,5%, η ΔΗΜΑΡ επίσης με 6,5% και τέλος το ΚΚΕ με 5,5%. Σε
σύγκριση με το βαρόμετρο του Μαρτίου η ΝΔ έχει αμετάβλητο ποσοστό, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ
πέφτει 2%.
Κατάλληλος πρωθυπουργός εμφανίζεται ο Αντώνης Σαμαράς με ποσοστό 41% και
ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με ποσοστό 26%. «Κανένας» απαντά το 31% των
ερωτηθέντων.
Στη μείωση του ελλείμματος στην Ελλάδα εστιάζουν αμερικανικά μέσα
Μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος της Ελλάδας, αυξημένο ενδιαφέρον από
αντισταθµιστικά αµοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου (hedge funds) και πιθανή λύση
στο θέμα της ανακεφαλαιοποίησης της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank
2

καταγράφουν την Πέμπτη δημοσιεύματα και αναφορές σε αμερικανικά ΜΜΕ.
Το Bloomberg σε ανταπόκριση από την Αθήνα υπογραμμίζει ότι το δημοσιονομικό
έλλειμμα της Ελλάδας μειώθηκε κατά 81% τους πρώτους τρεις μήνες του 2013,
ξεπερνώντας του στόχους που είχαν τεθεί για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Σε ανταπόκριση από το Λονδίνο στο ίδιο πρακτορείο, υποστηρίζει ότι η Third Point και
άλλα hedge funds ποντάρουν τώρα στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας,
επενδύοντας σε ελληνικά περιουσιακά στοιχεία.
Πολιτική συμφωνία για το κυπριακό μνημόνιο αναμένεται στο Eurogroup
Σε πολιτική συμφωνία για το μνημόνιο της Κύπρου αναμένεται να καταλήξει την
Παρασκευή στο Δουβλίνο το Eurogroup. Ζητούμενο είναι ο τελικός προσδιορισμός του
πακέτου στήριξης, με την Κομισιόν να ανεβάζει τις ανάγκες της Κύπρου στα 23 δισ. ευρώ.
ΕΕ και ΔΝΤ επιμένουν ότι η δική τους συμβολή θα παραμείνει στα 10 δισ. ευρώ και ότι η
Κύπρος θα πρέπει να καλύψει τα υπόλοιπα 13 δισ. ευρώ.
Δεν τα βρήκαν οι υπουργοί Εξωτερικών των G8
Οι υπουργοί Εξωτερικών των G8 δεν κατάφεραν, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης που
πραγματοποιήθηκε, χθες, στο Λονδίνο, να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την
κατάσταση που επικρατεί στη Συρία, ενώ καταδίκασαν τις απειλές που έχει εκτοξεύσει η
Βόρεια Κορέα, παρόλο που δεν ανακοίνωσαν το πλάνο δράσης που πρόκειται να
αναλάβουν εις απάντηση των προκλήσεων της Πιονγκγιάνγκ.
Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Γουίλιαμ Χέιγκ, συνεδριάζοντας με τους ομολόγους
του, παραδέχτηκε ότι έχουν γίνει πολύ λίγες προσπάθειες για τη διευθέτηση των
συγκρούσεων που πλήττουν εδώ και δύο χρόνια τη Συρία, κατά τις οποίες υπολογίζεται
ότι έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 70.000 άνθρωποι.
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