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Ελάχιστα θέματα ανοικτά, επιστροφή στις αρχές Απριλίου, λέει η τρόικα
Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντική πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις αναφέρουν στην κοινή
ανακοίνωση τους η ΕΕ, η ΕΚΤ και το ΔΝΤ τονίζοντας πως τα θέματα που παραμένουν σε
εκκρεμότητα είναι λίγα.
Στην ανακοίνωση σημειώνονται τα εξής: «Κλιμάκιο στελεχών της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ έχουν διεξάγει συζητήσεις με τις ελληνικές αρχές κατά
τη διάρκεια των δύο τελευταίων εβδομάδων σχετικά με την αναθεώρηση του
οικονομικού προγράμματος της Ελλάδας. Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί, αλλά
μερικά ζητήματα παραμένουν σε εκκρεμότητα. Καθώς τα εκκρεμή ζητήματα θα πρέπει να
ρυθμιστούν με πρόσθετες τεχνικές εργασίες, η αποστολή θα κάνει ένα μικρό διάλειμμα
για να επιτρέψει το έργο αυτό να ολοκληρωθεί. Η αποστολή σχεδιάζει να επιστρέψει
στην Αθήνα στις αρχές Απριλίου για να συνεχίσει το έργο της.»
Αγώνας δρόμου της Εθνικής για την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης
Σε αγώνα δρόµου για την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης του νέου οµίλου που
δηµιουργείται µετά την εξαγορά της Eurobank και την κάλυψη µε ιδιωτικά κεφάλαια
τουλάχιστον του 10% της αύξησης κεφαλαίου που θα διενεργηθεί τους επόµενους µήνες
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επιδίδεται η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, η οποία διεκδικεί µικρή παράταση στο
χρονοδιάγραµµα έκδοσης των νέων µετοχών, ώστε να έχει προηγηθεί η νοµική συγχώνευση µε
τη Eurobank.
Ως ψήφο εµπιστοσύνης εκτιµάται, πάντως, το ενδιαφέρον της εταιρείας συµµετοχών Fairfax
Holding για την κεφαλαιακή ενίσχυση της Εθνικής.
Τρεις φορές σκληρότερη η λιτότητα στην Ελλάδα από την Ιρλανδία, λέει το IIF
Την εκτίμηση ότι το ελληνικό πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής ήταν σχεδόν
τρεις φορές πιο σκληρό από το αντίστοιχο ιρλανδικό διατυπώνει το Διεθνές
Χρηματοοικονομικό Ινστιτούτο (IIF) σε έκθεση που δημοσιοποίησε και στην οποία
συγκρίνει τις συνθήκες δημοσιονομικής προσαρμογής σε Ελλάδα και Ιρλανδία.
Στην έκθεση σημειώνεται πως στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της διετίας 2010-2012
επετεύχθη δημοσιονομική προσαρμογή 5,2% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση, έναντι ετήσιας
προσαρμογής μόλις 1,7% του ΑΕΠ στην Ιρλανδία.
Το Ινστιτούτο επισημαίνει πως την ίδια στιγμή που οι αγορές δίνουν πρόσβαση στην
Ιρλανδία, η Ελλάδα παραμένει αποκλεισμένη από αυτές και μετρά αθροιστικές απώλειες
20% στο ΑΕΠ της από το 2008, ενώ έχει ανεργία άνω του 26%.
Ενοχλημένος ο πρωθυπουργός από τη στάση του Μ.Κεφαλογιάννη
Την έντονη δυσαρέσκεια του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά προκάλεσε η απόφαση
τριών βουλευτών της ΝΔ (Μανώλη Κεφαλογιάννη, Γιάννη Ιωαννίδη και Γιάννη
Καράμπελα) να καταψηφίσουν την άρση της ασυλίας του Ηλία Κασιδιάρη για την
υπόθεση της χειροδικίας σε βάρος της Λιάνας Κανέλλη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε συζήτηση ακόμα και για αποπομπή
του κ. Κεφαλογιάννη από τη θέση του γραμματέα του κόμματος, καθώς χαρακτηρίστηκε
ως
πολιτικό
έγκλημα
η
ενέργειά
του.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αποφασίστηκε να μην ζητηθεί η παραίτησή του, καθώς τον
Ιούνιο λήγει η θητεία του και άρα θα εκλεγεί νέος γραμματέας. Ήδη συζητούνται τα
ονόματα πιθανών διαδόχων του, όπως του προέδρου της ΟΝΝΕΔ Ανδρ. Παπαμιμίκου.
Στροφή των καταναλωτών στα ελληνικά προϊόντα
Περισσότερο χώρο στο καλάθι των καταναλωτών καταλαμβάνουν πλέον τα ελληνικά
προϊόντα που κερδίζουν συνεχώς έδαφος, σύμφωνα με έρευνα του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το 57,86% των ερωτηθέντων θεωρεί πως τα ελληνικά προϊόντα είναι υψηλής ποιότητας,
ενώ οι 6 στους 10 θεωρούν ότι τα ελληνικά προϊόντα είναι καλύτερα σε ποιότητα από τα
εισαγόμενα.
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Βάσει της έρευνας, οι 9 στους 10 (ποσοστό 93%) δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να
αγοράζουν ελληνικά προϊόντα και στο μέλλον, οι 8 στους 10 (79,20%) δηλώνουν ότι θα
αυξήσουν ακόμη περισσότερο την προτίμησή τους στην ελληνική παραγωγή στο μέλλον,
ενώ επίσης οι 8 στους 10 πιστεύουν ότι όταν αγοράζουν ελληνικά προϊόντα ενισχύουν
την οικονομία και την απασχόληση.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη ‘Θράκη 2013’
Στην 22η Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση ‘Θράκη 2013’, που θα πραγματοποιηθεί στο
Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κομοτηνής, προτίθεται να συμμετάσχει το Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ). Η ‘Θράκη 2013’ θα λάβει χώρα από τις 30 Μαΐου έως
τις 2 Ιουνίου.
Τη διοργάνωση των ελληνικών συμμετοχών έχει αναλάβει η Διεθνής Έκθεση
Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκθεσιακής πολιτικής και στήριξης των επιχειρήσεωνμελών του, το ΒΕΘ παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα συμμετοχής τους στην εν λόγω
έκθεση, ε π ι δ ο τ ώ ν τ α ς, για σταντ 12 τετραγωνικών μέτρων, ως εξής:
1.
2.
3.
4.

Την 1η συμμετοχή με 100%
Την 2η & 3η συμμετοχή με 50 %
Την 4η συμμετοχή με 30%
Την 5η & πλέον συμμετοχή με προνομιακή τιμή

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΘ
στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-271-708 και 2310-271-854 μέχρι την Παρασκευή 8
Απριλίου προκειμένου να τους σταλεί η φόρμα συμμετοχής.
Πάπας Φραγκίσκος A', τιμονιέρης ενός σκάφους σε ταραγμένα ύδατα
Με πανηγυρισμούς υποδέχθηκαν οι καθολικοί ανά τον κόσμο, και ιδιαίτερα η νότια
Αμερική, το habemus Papam, Φραγκίσκο Α' (μέχρι πρότινος καρδινάλιος Μπεργκόλιο).
Ο Φραγκίσκος είναι ο πρώτος λατινοαμερικανός, ο πρώτος ιησουίτης και ο πρώτος μη
Ευρωπαίος εδώ και αιώνες που γίνεται Πάπας. Οι καινοτομίες έχουν φυσικά και τα όριά
τους. Όπως όλοι οι καρδινάλιοι, ο Φραγκίσκος θεωρείται αρκετά συντηρητικός και δεν
αναμένεται να αλλάξει τη ρότα του σκάφους της Εκκλησίας σε κοινωνικά ζητήματα.
Στόχος του Κονκλαβίου ήταν να βρεθεί ο ένας που θα μπορούσε να ξεπεράσει τα
σκάνδαλα της παιδεραστίας στους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας που ταλανίζουν
ακόμη την εικόνα της. Ενδεικτική της πιεστικότητας με την οποία τίθεται το ζήτημα ήταν
η είδηση, την ώρα που οι καρδινάλιοι συνεδρίαζαν, του εξωδικαστικού συμβιβασμού της
αρχιεπισκοπής του Λος Άντζελες σε υπόθεση συγκάλυψης παιδεραστή ιερέα.
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