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Παρασκευή 12 Μαρτίου 2010
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Επέκταση

Κύριε Νεόκοπε, Στο
χθεσινό σας φύλλο
επισημάνατε «την
εκδίκηση της
Σαχάρας». Ο Νίτσε
θα πρόσθετε: «Η
έρημος
επεκτείνεται».

Με τιμή,
Γιώργος Βέλτσος

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Αθήνα 12°CΘεσσαλον 9°Cαναλυτικά »
από freemeteo.com

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Mεικτά τα πρόσημα στις αγορές Ευρώπης και Νέας
Υόρκης την Παρασκευή 12/3/2010 11:09:56 μμ

Εγκρίθηκε από την πορτογαλική Βουλή ο
προϋπολογισμός λιτότητας του 2010 12/3/2010
10:54:00 μμ

Την ερχόμενη εβδομάδα ολοκληρώνεται η δίκη για
τα επεισόδια στα Χανιά 12/3/2010 10:34:00 μμ

Δικαστικό μπλόκο σε προεκλογική αφίσα του
γαλλικού «Εθνικού Μετώπου» 12/3/2010 10:31:00 μμ

Σκηνοθέτις ταινιών πορνό υποψήφια στις
βρετανικές βουλευτικές εκλογές 12/3/2010 10:05:00 μμ
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περισσότερα

Γ. Δείκτης 2115.65 -0.42

FTSE 20 1058.82 -0.37

FTSE 40 2467.21 0.46

FTSE 80 377.84 -0.45

FTSE 140 2394.36 -0.28

Δεδομένα με 15 λεπτά
καθυστέρηση
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περισσότερα

Δύο σενάρια για ευρω-βοήθεια στο επίκεντρο της συνεδρίασης του
Eurogroup τη Δευτέρα

Η ευρωζώνη αποφασίζει στήριξη της Ελλάδας
Τελευταία ενημέρωση: 12/03/2010 20:54

Δύο επιλογές στήριξης της Ελλάδας από τους Ευρωπαίους υπάρχουν αυτή τη
στιγμή στο τραπέζι, αναφέρει σε δημοσίευμά της η γαλλική εφημερίδα «Le Monde».
Το ύψος του πακέτου στήριξης εκτιμάται ότι θα είναι μέχρι 25 δισ. ευρώ και η
συμφωνία αναμένεται να αποτελέσει βασικό θέμα συζήτησης στο Eurogroup τη
Δευτέρα.

Κοινή επιστολή κατά της κερδοσκοπίας
Στήριξη και πιέσεις από Ομπάμα
Οι αγορές δεν «άκουσαν» τη στήριξη
Deutsche Bank: «Ηράκλειος άθλος» η μείωση του ελλείμματος κάτω
από το 3% του ΑΕΠ
Προβόπουλος: Στο 2% η ύφεση της οικονομίας φέτος
Γερουλάνος:«Όχι, δεν είναι αστεία τα περί δημοπράτησης της
Ακρόπολης»
Άλμα ανεργίας στο 10,2% τον Δεκέμβριο

ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε στον Ανακριτή
με βάση το νόμο 
για τις κουκούλες
Τελευταία ενημέρωση: 12/03/2010
14:59

Στον Εισαγγελέα
παρουσιάστηκαν
σήμερα 12 άτομα,
για τα επεισόδια που

δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των
χθεσινών συγκεντρώσεων και πορειών
στο κέντρο της Αθήνας. Οι πέντε απο
αυτούς οδηγήθηκαν εκ των υστέρων

ΕΛΛΑΔΑ

Ορκίστηκε ο
Κάρολος Παπούλιας
Τελευταία ενημέρωση: 12/03/2010
13:15

Πρόεδρος της
Δημοκρατίας
ορκίστηκε σήμερα
για δεύτερη φορά, ο

Κάρολος Παπούλιας. Ο κ. Παπούλιας
έδωσε ενώπιον των μελών του
Κοινοβουλίου τον καθιερωμένο όρκο
και μετά ακολούθησε η κατάθεση
στεφάνου στο μνημείο του Αγνώστου
Στρατιώτη.

Δάφνη:
Νεκρός

35χρονος
σε

συμπλοκή
με

αστυνομικούς

Θερμή
συνάντηση
Ομπάμα -
Παπανδρέου

Μπαρόζο:
Σχεδιάζουμε

το
μηχανισμό
έκτακτης
ανάγκης

Δάφνη: Νεκρός 35χρονος σε συμπλοκή με
αστυνομικούς

  ΗΣΑΠ: Κλειστό το τμήμα Άνω Πατήσια-Ειρήνη το Σαββατοκύριακο  -   Τραυμάτισε
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