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Τέσσερις δράστες βλέπει στα βίντεο του Mall η Αντιτρομοκρατική
Τουλάχιστον τέσσερις δράστες βλέπουν οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. στα δεκάδες βίντεο
από την βομβιστική επίθεση το πρωί της Κυριακής στο εμπορικό κέντρο Mall στο
Μαρούσι. Όπως προκύπτει από το οπτικό υλικό που έχει στη διάθεσή της η
Αντιτρομοκρατική, οι δράστες φορούσαν καπέλα τζόκεϊ και σκούφους, ενώ οι κινήσεις
τους παραπέμπουν στον τρόπο που λειτουργούσαν μέλη της «Συνωμοσίας των Πυρήνων
της Φωτιάς». Στην οργάνωση αυτή παραπέμπουν και τα υπολείμματα από τη χύτρα
ταχύτητας, η οποία χρησιμοποιήθηκε στην βομβιστική επίθεση.
Την εκταµίευση της δόσης των 9,2 δισ. ευρώ εγκρίνει τη ∆ευτέρα το Eurogroup
Το πράσινο φως για την εκταµίευση της επόµενης δόσης των 9,2 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα
δίνει σήµερα το Eurogroup. Πρόκειται για το πρώτο Eurogroup, µετά από καιρό, στο οποίο η
Ελλάδα δεν θα βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Το ενδιαφέρον θα περιστραφεί
κυρίως στη διαδοχή του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, από τον Ολλανδό υπουργό Οικονοµικών Γερούν
Ντάισελµπλουµ. Η τρόικα θα ενηµερώσει επίσης τους υπουργούς Οικονοµικών για την
επιτελούµενη πρόοδο στις συνοµιλίες και την προετοιµασία του κυπριακού Μνηµονίου.
Την έκδοση ομολογιακών δανείων αποφασίζουν Alpha Bank και Πειραιώς
Την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των 2 δισ. ευρώ θα
κληθούν να εγκρίνουν σήμερα οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις των μετοχών της Alpha
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Bank και της Τράπεζας Πειραιώς. Βάσει των όρων της ανακεφαλαιοποίησης οι ελληνικές
τράπεζες θα πρέπει να διατηρούν ως και το τέλος του 2015 ελάχιστα εποπτικά κεφάλαια
(Core Tier I) που θα αντιστοιχούν στο 9% του σταθμισμένου ενεργητικού τους. Τα
κεφάλαια, που θα προέλθουν από έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων
(Contingent Convertibles - CoCos) θα αντιστοιχούν ως και το 33,3% των βασικών
εποπτικών κεφαλαίων της κάθε τραπέζης, μετά την ολοκλήρωση της
ανακεφαλαιοποίησης.
«Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο» προέκυψε από το σπάσιμο του ΤΤ
Την ίδρυση του «Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου» το οποίο προέκυψε από το
διαχωρισμό του ΤΤ σε «καλή» και «κακή» τράπεζα ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Με την
εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3601/2007 το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, εντάσσεται σε
καθεστώς εξυγίανσης και ιδρύεται μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα, με την επωνυμία «Νέο
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο», στο οποίο μεταφέρονται το σύνολο των καταθέσεων
(ιδιωτών, τραπεζών και δημοσίου) και το υγιές ενεργητικό (χαρτοφυλάκιο δανείων και
τίτλων) της παλιάς τράπεζας. Η νεοϊδρυθείσα τράπεζα, έλαβε άδεια λειτουργίας από την
Τράπεζα της Ελλάδος και ενισχύθηκε κεφαλαιακά κεφαλαιοποιημένη (4,6 δισ. ευρώ) από
το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο είναι και ο μοναδικός μέτοχος της
νέας τράπεζας.
Να τηρηθεί το πρόγραμμα για να μην ζητηθούν νέες περικοπές, δηλώνει η
Κρ.Λαγκάρντ
«Εάν γίνουν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και άρα υπάρξει η ορθή μεταφορά, της
μείωσης του μισθολογικού κόστους, στις τιμές των προϊόντων, τότε δεν θα χρειαστούν
επιπλέον μέτρα από αυτά που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα» δηλώνει στην
Καθημερινή της Κυριακής, η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ. Ωστόσο, η
Κ.Λαγκάρντ σημειώνει ότι, εάν δεν ανοίξουν τα κλειστά επαγγέλματα, εάν παραμείνουν
τα γραφειοκρατικά και άλλα εμπόδια στην ανάπτυξη, εάν δεν βελτιωθεί ο
φοροεισπρακτικός μηχανισμός, τότε για να μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα θα
χρειαστούν και άλλες περικοπές. Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ δηλώνει ότι έχει εκπλαγεί
από τον κ. Σαμαρά και την αποφασιστικότητα που δείχνει η κυβέρνηση.
Αφήνει, ακόμη, να εννοηθεί ότι επιθυμεί να υπάρξει νέο «κούρεμα» λέγοντας πως οι
Ευρωπαίοι «δεσμεύθηκαν να παράσχουν, επιπλέον, ενίσχυση, επιπρόσθετη
μακροπρόθεσμη στήριξη, υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα ανταποκρίνεται και θα
τηρεί τις δεσμεύσεις της».
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