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2013
Στην 5η Πανελλήνια Έκθεση Κορινθία 2013 το ΒΕΘ
Στην 5η Πανελλήνια Έκθεση Κορινθία 2013 που θα πραγµατοποιηθεί από τις 25 έως 29
Σεπτεµβρίου προτίθεται να συµµετάσχει το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).
Η διοργάνωση που φιλοδοξεί να αποτελέσει οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτιστικό γεγονός για
την περιφέρεια, διοργανώνεται φέτος από την Αναπτυξιακή του Επιµελητηρίου Κορινθίας, µε
την υποστήριξη της ∆ιεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και θα πραγµατοποιηθεί στο χώρο της
επιχείρησης «Σωληνουργεία Κορίνθου».
Ενδεικτικά οι κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτονται από την έκθεση είναι
τρόφιµα & ποτά, οικοδοµικά υλικά, αυτοκίνητα, σκάφη, εξοπλισµός σπιτιού & επιχειρήσεων,
τουρισµός, υπηρεσίες γενικά, ενέργεια, συστήµατα ψύξης & θέρµανσης, βιολογικά προϊόντα,
εναλλακτικές µορφές τουρισµού, αγροτουρισµός, ιαµατικός τουρισµός, παραδοσιακά προϊόντα
χειροτεχνίας.
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της συνεχιζόµενης εκθεσιακής
πολιτικής και στήριξης των επιχειρήσεων-µελών του και της συνεργασίας των δύο
επιµελητηρίων, παρέχει στα µέλη του τη δυνατότητα συµµετοχής τους σε σταντ 12
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τετραγωνικών µέτρων, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισµού
Συµµετοχής σε εκθέσεις εσωτερικού.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων του ΒΕΘ, µέχρι
την Παρασκευή 30 Αυγούστου, στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310-271708 και 2310-271854
προκειµένου να τους αποσταλεί η φόρµα συµµετοχής.
Μήνυµα Βενιζέλου, Κουβέλη προς Σαµαρά: «Όχι» σε εκλογές. Όποιος τις προκαλέσει θα
έχει την ευθύνη
Η χώρα δεν πρέπει να πάει σε εκλογές. Όποιος τις προκαλέσει θα έχει την ευθύνη. Το µήνυµα
αυτό έστειλαν, µε κύριο αποδέκτη τον πρωθυπουργό οι κ.κ. Βενιζέλος και Κουβέλης. Οι δύο
αρχηγοί τάχτηκαν ταυτοχρόνως υπέρ της αναδιάρθρωσης της ΕΡΤ, αλλά εν λειτουργία .
Ειδικότερα ο κ.Βενιζέλος τόνισε, χθες, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν φοβάται τις εκλογές και δεν δέχεται
µαθήµατα υπευθυνότητας και αποφασιστικότητας, ενώ ο κ.Κουβέλης είπε πως όποιος οδηγήσει
τη χώρα στις εκλογές θα έχει και την απόλυτη ευθύνη.
Σε µία προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι το Μέγαρο Μαξίµου, συγκάλεσε σύσκεψη αρχηγών
προκειµένου να αναζητηθεί συναινετική λύση στο επίµαχο ζήτηµα της ΕΡΤ. Οι τρεις πολιτικοί
αρχηγοί θα συναντηθούν τη ∆ευτέρα στις 6 το απόγευµα.
Συνεχίζεται, µετ ΄ εµποδίων, η εκποµπή της ΕΡΤ
Μέσω ∆ιαδικτύου -αν και µετ' εµποδίων- συνεχίζουν να εκπέµπουν οι εργαζόµενοι στην ΕΡΤ,
ενώ συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας πραγµατοποιούνται σε όλη την Ελλάδα σε περιφερειακούς
σταθµούς.
Το πρόγραµµα των εργαζοµένων εκτός από το διαδίκτυο, αναµεταδίδεται και από το site της
Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης EBU και κατά διαστήµατα από την τηλεόραση του
902.
Στο µεταξύ, συνέντευξη Τύπου για τις εξελίξεις στην ΕΡΤ παραχωρούν το µεσηµέρι από το
Ραδιοµέγαρο της Αγίας Παρασκευής ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης
(EBU) Ζαν Πολ Φιλιπό και η γενική διευθύντρια του οργανισµού Ίνγκριντ Ντελτάρ, οι οποίοι
βρίσκονται στην Αθήνα για να συµπαρασταθούν στους εργαζόµενους της δηµόσιας
τηλεόρασης.
Την ίδια ώρα ο καθηγητής Νίκος Αλιβιζάτος που κλήθηκε στο Μέγαρο Μαξίµου για να
συζητήσει την προοπτική να αναλάβει τη διαχείριση του νέου φορέα της κρατικής ραδιοφωνίας
και τηλεόρασης που θα δηµιουργηθεί αρνήθηκε. «Με κλειστά τα κανάλια της ΕΡΤ, είναι
εξαιρετικά δύσκολο να ευοδωθεί οποιαδήποτε προσπάθεια για την εξυγίανση του δηµόσιας
ραδιοτηλεόρασης. ∆εν µπορώ, συνεπώς, να συµβάλω σε ένα εγχείρηµα, που θεωρώ εκ των
προτέρων καταδικασµένο» ανέφερε ο κ. Αλεβιζάτος σε ανακοίνωσή του.
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Οι διοικήσεις της ΕΡΤ παραπέµπονται στην εισαγγελέα διαφθοράς
Να ελεγχθούν οι διοικήσεις της ΕΡΤ για προµήθειες, παραγωγές και συµβάσεις ζητά το
υπουργείο Οικονοµικών.
Για το λόγο αυτό εστάλη σήµερα επιστολή προς την αρµόδια Εισαγγελέα ∆ιαφθοράς, κυρία
Ελένη Ράικου, µε την οποία ζητείται η διερεύνηση της τυχόν τέλεσης ποινικών αδικηµάτων ως
προς την προµήθεια εξοπλισµού, τις αναθέσεις παραγωγών και τις συµβάσεις έργου για παροχή
υπηρεσιών δηµοσιογραφικών και άλλων.
Anonymous: Ελληνική κυβέρνηση να µας περιµένεις
Απειλητικό µήνυµα απέστειλαν οι Anonymous, οι οποίοι τονίζουν ότι έχουν βάλει στο
στόχαστρο την ελληνική κυβέρνηση, που όπως σηµειώνουν, συνεχίζει να απολύει ανθρώπους
που έχουν οικογένεια
Οι Anonymous, η πλέον γνωστή οµάδα hackers, προειδοποιούν για συντονισµένες επιθέσεις σε
κυβερνητικά sites µε αφορµή το λουκέτο στην ΕΡΤ. «Να µας περιµένετε στις 15 Ιουνίου»
αναφέρουν.
Τα 3,3 δισ. ευρώ εγκρίθηκαν, τώρα η διαπραγµάτευση για τον ΦΠΑ
Με την «αγωνία» να δοθεί το πράσινο φως για προσωρινή µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, ο
υπουργός Οικονοµικών Γιάννης Στουρνάρας προγραµµατίζει νέα – δεύτερη – συνάντηση µε
τους επικεφαλής της τρόικας το Σάββατο, που επιστρέφουν από την Ρώµη όπου έδωσαν το
πράσινο φως για τα 3,3 δισ. ευρώ (υπόλοιπο δόσης ΕΕ) στην συνεδρίαση του Euro Working
Group.
Οι εκπρόσωποι των δανειστών έκαναν αναφορά και για την πρόοδο του µνηµονίου και έλαβαν
«εντολές» οι οποίες αναµένεται ότι θα φανούν αύριο. Σηµειώνεται ότι η προγραµµατισµένη
για την Τετάρτη συνάντηση της τρόικας είχε αναβληθεί καθώς αναχώρησαν µία ηµέρα
νωρίτερα
από
την
Αθήνα
φοβούµενοι
τις
απεργιακές
κινητοποιήσεις.
«Πρέπει πάση θυσία πλέον να υπάρξει θετική εξέλιξη στο ΦΠΑ», αναφέρει κυβερνητικός
παράγοντας, δηλώνοντας ωστόσο συγκρατηµένα αισιόδοξος.
Ευρωδιασώσεις χωρίς ∆ΝΤ ζητά ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού
Σταθερότητας
∆ριµύτατη κριτική κατά του ∆ΝΤ εξαπέλυσε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού
Σταθερότητας (ΕSM) Κλάους Ρέγκλινγκ, λέγοντας ότι «κοροιδεύει τους ευρωπαϊκούς κανόνες
για τους προϋπολογισµούς» και ότι ότι µακροπρόθεσµα δεν θα πρέπει να συµµετέχει στις
διασώσεις χωρών-µελών της Ευρωζώνης.
Σε συνέντευξή του στη Frankfurter Allgemeine Zeitung, ο Ρέγκλινγκ ανέφερε ότι η λεγόµενη
τρόικα ∆ΝΤ-ΕΚΤ-Κοµισιόν θα πρέπει στο τέλος να διαλυθεί.
Κατά τον ίδιο, το ∆ΝΤ θα πρέπει να παραµείνει, λόγω εµπειρίας στα προγράµµατα διάσωσης,
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αλλά µακροπρόθεσµα «τα κράτη-µέλη της Ευρωζώνης θα πρέπει να αποφασίζουν µόνα τους
για τα προγράµµατα στήριξης».
Σχετικά µε το ενδεχόµενο ελληνικού κουρέµατος, ο ίδιος τοποθέτησε τη σχετική συζήτηση
περί τα µέσα του 2014, επικαλούµενος τις αποφάσεις του 2012 σχετικά µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που πρέπει να τηρήσει η Ελλάδα για να υπάρξει περαιτέρω ελάφρυνση.
Επιτυχής η ΑΜΚ της Εθνικής
Με επιτυχία στέφθηκε η προσπάθεια της Εθνικής Τράπεζας για την ανεύρεση ιδιωτικών
κεφαλαίων στην αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου, προκειµένου να διατηρήσει τον
ιδιωτικό της χαρακτήρα. Όπως τονίζει σε επίσηµη ανακοίνωσή της «επετεύχθη η εκ του νόµου
προβλεπόµενη ελάχιστη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στην ΑΜΚ, συγκεντρώνοντας σε
µετρητά από ιδιώτες επενδυτές ποσοστό πάνω από 10% του συνολικού ποσού της αύξησης και
δεν θα προβεί σε έκδοση και διάθεση υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών(CocoS)».
Η τράπεζα έχει καταφέρει να συγκεντρώσει ήδη ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 1 δισ. ευρώ, ενώ
κινείται στο να καλύψει το όριο του 12%, που αντιστοιχεί σε 1,17 δισ. ευρώ.
Ερντογάν: Θα σεβαστεί την δικαστική απόφαση
Τούρκοι διαδηλωτές γνωστοποίησαν νωρίς σήµερα ότι ο πρωθυπουργός της χώρας, Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, δεσµεύτηκε να µην προωθήσει τα σχέδια για την ανοικοδόµηση του πάρκου
Γκεζί, µέχρις ότου βγει η δικαστική απόφαση για το έργο, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή
ως θετική ένδειξη µετά από δυο εβδοµάδες διαδηλώσεων.
Ο Ερντογάν συναντήθηκε το βράδυ µε αντιπροσωπεία των διαδηλωτών, που απαρτίζονταν
κυρίως από ηθοποιούς και καλλιτέχνες, αλλά και δυο µέλη της οµάδας διαµαρτυρίας Taksim
Solidarity, λίγες ώρες αφότου είχε δηλώσει ότι η υποµονή του έχει εξαντληθεί και
προειδοποιήσει τους διαδηλωτές που έχουν καταλάβει το πάρκο Γκεζί να αποµακρυνθούν
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