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  ΣΕΛ. 25

ΠΕΜΠΤΗ 
16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΤΙΜΗ: 1,30 €

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 03

Η αβεβαιότητα που προκαλούν η καθυ-
στέρηση στην ολοκλήρωση της δεύτε-
ρης αξιολόγησης και η επαναφορά των 

σεναρίων για έξοδο της Ελλάδας από την ευρω-
ζώνη (Grexit) δοκιµάζει τις αντοχές του ελληνι-
κού τραπεζικού συστήµατος. Σύµφωνα µε ασφα-
λείς πληροφορίες των «Ειδήσεων», τις πρώτες 
45 ηµέρες του 2017 έφυγαν από τις ελληνικές 
τράπεζες καταθέσεις ύψους 2,5 δισ. ευρώ και 
«κοκκίνισαν» κι άλλα δάνεια, επιχειρηµατικά και 
στεγαστικά, ύψους 500 εκατ. ευρώ, γεγονός που 

δηµιουργεί ιδιαίτερη ανησυχία για τη συνέχεια. 
Εν µέσω αυτού του δυσµενούς κλίµατος, τραπε-
ζικές πηγές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, 
εκφράζοντας προβληµατισµό για τις δυσκολίες 
που ενδεχοµένως να αντιµετωπίσουν οι ελλη-
νικές τράπεζες στο άµεσο µέλλον. Με δηλώσεις 
τους στις «Ειδήσεις», κύκλοι της Ελληνικής Ενω-
σης Τραπεζών τονίζουν ότι «ο χρόνος δεν λει-
τουργεί υπέρ µας» και επισηµαίνουν την ανά-
γκη να υπάρξει άµεσα συµβιβασµός κυβέρνη-
σης και δανειστών.

ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 45 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Εκαναν «φτερά»

  ΣΕΛ. 20-21

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΣΜΑΝΛΙΣΠΟΡ

ΠΑΟΚ - ΣΑΛΚΕ

Μαζικές προσφυγές στο 
ΣτΕ για τα µπλοκάκια

ΘΥΕΛΛΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΩΝ

Ακύρωση του νόμου 
για τις ασφαλιστικές 
εισφορές ζητούν 
οι φορείς της αγοράς

καταθέσεις 2,5 δισ. €
«Ο χρόνος δεν λειτουργεί 
υπέρ μας. Πρέπει να 
υπάρξει συμβιβασμός 
κυβέρνησης - δανειστών», 
δηλώνουν στις «Ειδήσεις» 
πηγές της Ελληνικής 
Ενωσης Τραπεζών

  ΣΕΛ. 22

ΠΩΣ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ 
ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΜΟΣΚΟΒΙΣΙ

ΥΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ

«Με έσωσαν 
οι φοιτητές µου»

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΜΙΛΑ ΣΤΙΣ «ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ» 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΥΛΟ∆ΑΡΜΟ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  ΣΕΛ. 17

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 
ΜΕ ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΟΠΛΑ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ

Εναν θησαυρό στο 
σαλόνι του έκρυβε 
ο πρώην ιδιοκτήτης 
της ΒΟΚΤΑΣ που 
συνελήφθη στη 
Μάνδρα Αττικής

  ΣΕΛ. 20-21

Θέλει να 
κλειδώσει 
απόψε την 
πρόκριση

∆εν θα πέφτει 
καρφίτσα 

στην Τούµπα

ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ

Εναν θησαυρό στο 
σαλόνι του έκρυβε 
ο πρώην ιδιοκτήτης 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΟΜΠΟΤΗΣ
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  ΣΕΛ. 4-5, 9


