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∆ιευκρινίσεις για το δηµοσιονοµικό κενό της διετίας 2015 - 2016 θα δώσει η ΕΕ
∆ιευκρινίσεις για το δηµοσιονοµικό κενό της διετίας 2015 - 2016 και για τις προαπαιτούµενες
δράσεις στις οποίες πρέπει να προχωρήσει η Ελλάδα για να λάβει τον Ιούνιο τη δόση των 3,3
δισ. ευρώ του δευτέρου τριµήνου 2013 αναµένεται να παράσχει σήµερα το απόγευµα, από τις
Βρυξέλλες, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην τρόικα Ματθίας Μορς.
Το στέλεχος της Κοµισιόν θα παρουσιάσει αναλυτικά την έκθεση επισκόπησης της προόδου
του ελληνικού προγράµµατος στο πλαίσιο ειδικής παρουσίασης για τον Τύπο.
Ενδιαφέρον Cosco για ενίσχυση παρουσίας σε ΟΛΠ βλέπει το ΤΑΙΠΕ∆
H κινεζική Cosco επιθυµεί να ενισχύσει την παρουσία της στο λιµάνι του Πειραιά, δήλωσε την
Παρασκευή ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕ∆ Στέλιος Σταυρίδης. «Η Cosco δείχνει τεράστιο
ενδιαφέρον και ο πρωθυπουργός µας είναι ανοικτός να συζητήσει οποιαδήποτε σηµαντική
ανάµειξη περαιτέρω και ενίσχυση της θέσης της Cosco στον Πειραιά», δήλωσε στην
τηλεόραση του Σκάι ο κ. Σταυρίδης. Ο κ. Σταυρίδης είπε ότι τις επόµενες εβδοµάδες θα γίνει
διεξοδική συζήτηση για το θέµα.
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Το εµπορικό λιµάνι του Πειραιά βελτίωσε τη διεθνή του θέση το 2011 στον παγκόσµιο χάρτη,
ανεβαίνοντας από την 93η στην 76η θέση, µε βάση τα στοιχεία του ΟΛΠ που παραθέτει το
Reuters. Ο κ. Σταυρίδης πρόσθεσε ότι το ΤΑΙΠΕ∆ υπέγραψε συµφωνία µε την China
Development Bank για την χρηµατοδότηση επιχειρήσεων που θέλουν να επενδύσουν στην
Ελλάδα, συµµετέχοντας στο πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων.
Να γίνει η Ελλάδα πύλη της Κίνας στην Ευρώπη, είπε ο Αντώνης Σαµαράς
Αποφασισµένος να ενισχύσει τις σχέσεις Ελλάδας και Κίνας δήλωσε ο πρωθυπουργός
Αντώνης Σαµαράς, µιλώντας στο ελληνοκινεζικό επιχειρηµατικό φόρουµ.
«Ξεκινά µια ουσιαστική συνεργασία µε στόχο win win» υπογράµµισε ο πρωθυπουργός και
ενθάρρυνε εκ νέου κινέζους επιχειρηµατίες να δουν τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν
στη χώρα µας. «Η Ελλάδα µπορεί να γίνει πύλη για επενδύσεις µεταξύ Κίνας και Ευρώπης.
[...]. Είναι αποφασισµένη να µετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία» τόνισε. O πρωθυπουργός
επισκέφθηκε το σινικό τείχος, ενώ αργότερα θα έχει συνάντηση µε τον Κινέζο πρόεδρο Σι
Τζινπίνγκ.
Ζηµίες 8,7 δισ. ευρώ από την πώληση των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα
Ζηµίες της τάξεως των 8,7 δισ. ευρώ καταγράφηκαν από την πώληση των κυπριακών τραπεζών
στην Ελλάδα, σύµφωνα µε όσα υποστήριξε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου,
Πανίκος ∆ηµητριάδης, παρουσιάζοντας τα σχετικά στοιχεία στην Επιτροπή Οικονοµικών της
κυπριακής Βουλής.
Αποβλήθηκε από την αίθουσα της Ολοµέλειας ο βουλευτής της ΧΑ Π.Ηλιόπουλος
Την αποβολή του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Παναγιώτη Ηλιόπουλου από την αίθουσα της
Ολοµέλειας διέταξε την Παρασκευή ο αντιπρόεδρος της Βουλής Ιωάννης ∆ραγασάκης,
ενεργοποιώντας τις διατάξεις για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά.
Κρίθηκε ότι ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής χρησιµοποίησε υβριστικές εκφράσεις για τη
λειτουργία του θεσµού του κοινοβουλευτικού ελέγχου και το πρόσωπο του αρχηγού της
αξιωµατικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, για τον οποίο είπε ότι κοιµάται τον ύπνο του
δικαίου και ονειρεύεται να γίνει πρωθυπουργός. Στις προειδοποιήσεις του κ. ∆ραγασάκη για
την αποβολή του, ο κ. Ηλιόπουλος επέµεινε, χαρακτηρίζοντας «ξεφτιλισµένους» τους
βουλευτές που διαµαρτύρονταν από τα έδρανα τους.
Μάχη ΣΥΡΙΖΑ-Ν∆ στις δηµοσκοπήσεις
Ανακτά τα πρωτεία στο «µέτωπο» της εκλογικής επιρροής ο ΣΥΡΙΖΑ, παραµένοντας ωστόσο
δεύτερος στην παράσταση νίκης σύµφωνα µε το Βαρόµετρο Μαΐου της Public Issue για τον
ΣΚΑΪ και την «Καθηµερινή».
Συγκεκριµένα, στην «µάχη» της εκλογικής επιρροής, ο ΣΥΡΙΖΑ επιστρέφει στην πρώτη θέση
µε ποσοστό της τάξης του 28%, ενισχυµένος κατά 0,5 µονάδες σε σχέση µε το Βαρόµετρο
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Απριλίου, όπου είχε καταταχθεί δεύτερος. Στον αντίποδα, η Νέα ∆ηµοκρατία καταπέφτει στο
27,5%, υποχωρώντας κατά µία ποσοστιαία µονάδα, και συνεπώς χάνει τα πρωτεία που είχε
κερδίσει τον προηγούµενο µήνα.
Στη τρίτη θέση παραµένει η Χρυσή Αυγή, κερδίζοντας 0,5 µονάδες, και «σκαρφαλώνοντας»
στο 11,5%. Όλα τα υπόλοιπα κόµµατα παραµένουν σε µονοψήφια επίπεδα επιρροής, µε το
ΠΑΣΟΚ να υποχωρεί κατά 1,5 µονάδες, στο 6,5%, ισοδυναµώντας µε το ΚΚΕ, που βελτιώνει
τη θέση του κατά µία µονάδα. Στο 6% (-0,5) βρίσκονται οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, ενώ
τελευταία κοινοβουλευτική δύναµη κατατάσσεται η ∆ΗΜΑΡ, µε επιρροή της τάξης του 5,5%
(-1), συµπληρώνοντας τον «πίνακα» των απωλειών για τις τρεις συµπολιτευόµενες παρατάξεις.
Έκκληση Μπουτάρη για λειτουργία των καταστηµάτων τα απογεύµατα Σαββάτου
Έκκληση στους εµπόρους να λειτουργούν τα καταστήµατά τους και τα απογεύµατα κάθε
Σαββάτου, τουλάχιστον στη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, απηύθυνε ο δήµαρχος
Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, µε στόχο την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και την
τόνωση της αγοράς.
Ο δήµαρχος Θεσσαλονίκης, στη διάρκεια χαιρετισµού του στο 1ο Φεστιβάλ Τουρισµού
Θεσσαλονίκης, που εγκαινιάστηκε στην Α' προβλήτα του λιµανιού, απευθυνόµενος σε
εκπροσώπους επιµελητηρίων και επαγγελµατικών φορέων, είπε ότι η λειτουργία των
καταστηµάτων, τα Σαββατιάτικα απογεύµατα, κρίνεται πλέον αναγκαία.
Η αποξένωση, το ∆ιαδίκτυο και το περιβάλλον το θέµα της Νεοελληνικής Γλώσσας
Η µοναξιά των ανθρώπων στην εποχή του ∆ιαδικτύου και η αποξένωση από το φυσικό τους
περιβάλλον ήταν τα κεντρικά ζητήµατα που κλήθηκαν να αναπτύξουν οι υποψήφιοι των
φετινών πανελλαδικών εξετάσεων, οι οποίοι εξετάζονται στην Νεοελληνική Γλώσσα
Στους περίπου 100.000 υποψηφίους, που συµµετέχουν φέτος στις πανελλαδικές, δόθηκε ένα
απόσπασµα από το βιβλίο του καθηγητή Φυσικής και συγγραφέα, Γιώργου Γραµµατικάκη
«Ένας αστρολάβος του ουρανού και της ζωής», το οποίο αναφέρεται στις έννοιες του
περιβάλλοντος, της αποξένωσης και της διάχυσης της πληροφορίας µέσα από το ∆ιαδίκτυο.
Σύµφωνα µε τις πρώτες πληροφορίες, το θέµα κρίθηκε βατό, σαφές, κατανοητό και µέσα στις
δυνατότητες των υποψηφίων.
Η πρώτη ηµέρα των πανελλαδικών εξετάσεων ξεκίνησε χωρίς προβλήµατα. Οι καθηγητές,
επιστρατευµένοι, ήταν από νωρίς το πρωί στα εξεταστικά κέντρα, ενώ υπό το φόβο απουσιών,
είχε οριστεί διπλάσιος αριθµός αναπληρωτών επιτηρητών.
Στο θανατηφόρο «shisha» στρέφονται οι τοξικοµανείς στην Αθήνα, λέει ο Guardian
Στη δραµατική αύξηση που καταγράφεται στη χρήση της θανατηφόρας, αλλά εξαιρετικά
φτηνής, ουσίας «shisha» από τους άστεγους τοξικοµανείς στο κέντρο της Αθήνας αναφέρεται ο
Guardian σε δηµοσίευµά του, που συνοδεύεται από ρεπορτάζ το οποίο µετέδωσε το
διαδικτυακό κανάλι Vice.com.
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Σύµφωνα µε την εφηµερίδα, το «shisha» θεωρείται το πιο διαδεδοµένο ναρκωτικό στην Αθήνα,
αφού µπορεί κανείς να το αγοράσει µε 1 ή 2 ευρώ. Γι' αυτό και πολλοί το έχουν ονοµάσει
«κοκαΐνη των φτωχών» και «το ναρκωτικό της λιτότητας».
Πλουσιότερoς άνθρωπος του κόσµου ο Μπιλ Γκέιτς
Το χρηµατιστηριακό ράλι των τελευταίων εβδοµάδων πρόσθεσε 10 δισ. δολάρια στην
περιουσία του Μπιλ Γκέιτς και έτσι ο συνιδρυτής της Microsoft κατέκτησε ξανά τον τίτλο του
πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσµο µε περιουσία που αποτιµάται στα 72,7 δισ. δολάρια,
σύµφωνα µε τον δείκτη δισεκατοµµυριούχων του Bloomberg News.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Microsoft επέστρεψε στην κορυφή και «παίρνει πίσω» τον τίτλο
που είχε χάσει από τον Μεξικανό µεγιστάνα των τηλεπικοινωνιών, Κάρλος Σλιµ. Ο 73χρονος
Σλιµ, διαθέτει περιουσία που αποτιµάται σε 72,1 δισ. δολάρια.

4

