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ΣΕΛΙΔΕΣ 48 ^

τα  καρτέλ ξεκινά ο Μιχ. Χρυσοχοΐδης

30% ακριΡότερα 
τα ελληνικά 100 
Οασικά προϊόντα!
Μέσα στον Οκτώβριο ο νέος αναπτυξιακός νόμος

ΣΕΛ. 11

Και άλλη Εξεταστική «οραματίζεται» ο Γ. Παπανδρέου για την Οικονομία

Δείχνει και τον Σημίτη
«Αδειάζει» και τον Πάγκαλο και 
προκαλεί αναταραχή στο κόμμα

ΣΕΛ. 7

Β Ο Υ Μ 1 Παρά τις ενστάσεις τους 
είπαν «ναι» οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Ψηφίστηκε το 
νομοσχέδιο για 
την περαίωση

Πόλεμο με

ΔΗΜΟΣΙΟ 
Τα νέα κριτήρια 

που διαμορφώνουν 
το μισθολόγιο

Αμοιβές δύο 
ταχυτήτων για 

νέους και παλιούς 
εργαζόμενους

Ολονύχτιες διαβουλεύσεις Διασφαλίζονται και οι θέσεις
των αυτοκινητιστών εργασίας 1.300 εργαζομένων

Ανω-κάτω οι ιδιοκτήτες Οριστική η συμφωνία
Φορτηγών IX . μετά τις νεες με τους Αραβες για τα 
δεσμεύσεις της κυβέρνησης Ναυπηγεία Σκηραμπγκά

ϋΟϊΙ Ε ϋ ΐ

Αισιόδοξος για τον Η  
ελληνικό Τουρισμό Μ  
ο πρόεδρος του EOtJ L H

Μπάχαλο με τις αρμοδιότητες...

Ορκίζονται ακόμα... υπουργοί!
20 μέρες μετά τον ανασχηματισμό

^  Υπέκυψε στη μάχη με την  επάρατο

« Ε φ υ γ ε »  η  Δ ο ύ κ ισ σ α  
τ ο υ  ε λ λ η ν ικ ο ύ  τ ρ α γ ο υ δ ιο ύ

ΠΡΟΤΟΣ ΜΑΓΚΑΣ
Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 1-0 

την Ντιναμό και ανέβηκε 
στην κορυφή του ομίλου

ΝΑΥΑΓΙΟ Η ΑΕΚ
Γνώρισε βαριά ήττα 

με 4-2 στη Ρωσία 
από τη Ζενίτ

ΛΥΓΙΣΕ Ο ΑΡΗΣ
Δεν τα κατάφερε 

στη Νορβηγία * 
και έχασε με 2-1



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (16) ΚΟΣΜΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (10 -11 ,40  41)

Εν αλίγα Επιλογές από τον 
ΜΙΧΑΛΗ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η δέκατη μέχρι σήμερα περαίωση φο
ρολογικών εκκρεμοτήτων με την (επίσης 
δέκατη) διαβεβαίωση ότι γίνεται για τε 
λευταία  φορά. Τώρα από τον ίδιο τον 
πρωθυπουργό.

•  Πόλεμο με τα καρτέλ 
ανακοίνωσε ότι ξεκινά ο 
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ε ίναι αδιανόητο στην 
Ελλάδα απ’ ό,τι στην Ευ
ρώπη στα 100 βασικά κα
ταναλωτικά προϊόντα - 
στόχος η ανάπτυξη μέσω 
του νέου ΤΕΜΠΜΕ κα ι η 
πάταξη της ακρίβειας. Από 
τον Οκτώβριο ο νέος ανα
πτυξιακός νόμος.

•  Η Τράπεζα Πειραιώς 
απέσυρε την προσφορά 
της για  την εξαγορά της 
ATE και του Τ.Τ. - Ολο το 
παρασκήνιο της αποχώρη
σης.

(Σελ. 10-11)

Τελείωσε επιτέλους το θρίλερ με τα Ελληνικά τεχνικών.
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και με τα υποβρύχια, που Σύντομα θα ξεκινήσει και η διαδικασία της 
έχει πληρώσει το δημόσιο αλλά δεν είχαν περάσει παραλαβής των υποβρυχίων που έχουν 
στην κυριότητα του Πολεμικού Ναυπκού. κατασκευαστεί μέχρι σήμερα για  το Ελληνικό
Υπογράφθηκε η συμφωνία με την οποία η εν λόγω Πολεμικό Ναυτικό και θα ξεκινήσει η κατασκευή 
ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα πέρασε στα χέρια δύο επιπλέον υποβρυχίων τύπου 214 αντί να 
των Αράβων, που έχει σαν αποτέλεσμα να εκσυγχρονιστούν δύο πεπαλαιωμένα τύπου 209.
διασφαλιστούν και οι θέσεις εργασίας των 1.300 (Σ ελ . 8 )

Από την ετήσια συνάντηση του Ιδρύματος Μπ. Κλίντον στη Νέα Υόρκη. 
Ο πρωθυπουργός (μαζί με άλλους αρχηγούς κρατών) ο πρώην Πρόεδρος 

των ΗΠΑ και ο Θόδωρος και η Γιάννα Αγγελοπούλου σε αναμνηστικό 
στιγμιότυπο

Τον Κώστα Σημίτη... στη σέντρα βγάζει ο Γιώργος Παπανδρέου, προ- 
κειμένου να προλάβει τις αντιδράσεις της Νέας Δημοκρατίας στο θέμα 
της Εξεταστικής για  την Οικονομία. Δείχνοντας ότι πρστίθεται να ανε
βάσει κι άλλο το πολιτικό «θερμόμετρο» ο πρωθυπουργός γνωστοποί
ησε σε συζήτηση που είχε με δημοσιογράφους στο Μαξίμου ότι θα 
γίνει η Εξεταστική για την Οικονομία και ότι αυτή θα αφορά και την προ 
της Νέας Δημοκρατίας περίοδο, πιθανότατα από το 2000-2001.

Η απόφαση αυτή του πρωθυπουργού «αδειάζει» και τον Θ. 
\  Πάγκαλο, αλλά και βρίσκει απέναντι της πολλές επιφυλάξεις 

\  στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, 
φ ) Ο Παπανδρέου «κάρφωσε» και δεύτερη φορά τον Κ. Ση

μίτη, αφού ερωτηθείς για το ενδεχόμενο εκείνος να κατα
θέσει στη θίβωβηε, απάντησε «όλα στο φως».

(Σελ. 7)

Οο
Ν

Ευρεία σύσκεψη στη Ρηγίλλης υπό τον Αντώνη Σαμαρά και 
με τη συμμετοχή των βουλευτών και πολιτευτών της Αττικής. 
Παρών θα είναι και ο υποψήφιος περιφερειάρχης Βασίλης Κι- 
κίλιας, τη στήριξη του οποίου θα απαιτήσει ο πρόεδρος της Ν.Δ.

Στους νομούς Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας 
θα περιοδεύσει σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο ο Αν- 
τώνης Σαμαράς.

Τη στήριξή της στην υποψηφιότητα του Κωνσταντίνου Λιάν- 
τση, νυν νομάρχη Καστοριάς, για  τη δημαρχεία Καστο
ριάς ανακοίνωσε η Ν.Δ. Επίσης σύμφωνα με πληρο
φορίες, η Ρηγίλλης θα ανακοινώσει τον αναπληρωτή 
τομεάρχη Ο ικονομίας Νότη Μηταράκη και τη δημο
σιογράφο Άννα Καραμανλή ως υποψηφίους αν- 
τιπεριφερειάρχες στο συνδυασμό του Βασίλη 
Κικίλια.

(Σελ. 7)

Την επιστροφή της Ντόρας 
Μπακογιάννη στη Ν.Δ. ζήτησε 
ο Σίμος Κεδίκογλου σε συνέν
τευξη που παραχώρησε στον 
τηλεοπτικό σταθμό “Αχελώος 
Τ ν“ . Συγκεκριμένα δήλωσε: 
“Η Ντόρα Μπακογιάννη είναι 
μια προσωπικότητα με μεγάλη 
προσφορά, προσωπικά θέλω 
να δω την Ντόρα Μπακογιάν- 
νη να επιστρέφει στη Ν.Δ. Η 
κεντροδεξιά πρέπει να είνα ι 
ενιαία, δεν έχουμε την πολυ
τέλεια να στερούμαστε την 
Ντόρα Μπακογιάννη” .

= «*■ ΔΙΕΘΝΗ — —
•  Αμερικανοί αστρονόμοι ανακάλυψαν για πρώτη φο

ρά έναν πλανήτη εκτός του ηλιακού μας συστήματος, 
που μοιάζει περισσότερο από κάθε άλλο με τη Γη! Ο εξω- 
πλανήτης, που πιθανώς διαθέτει βραχώδη επιφάνεια, 
ατμόσφαιρα και νερό, ενώ έχει το μέγεθος περίπου του 
δικού μας, θα μπορούσε να είναι κατοικήσιμος, λόγω της 
κατάλληλης θερμοκρασίας του.

•  Η ομογενής Μαίρη Δημάκη, ηλικίας 107 ετών, είναι 
η μακροβιότερη γυναίκα του Μ άίάμι, στις ΗΠΑ. «Προ
σεύχομαι κάθε μέρα και τρώω πολλά ελληνικά φαγητά», 
είπε η Δημάκη, σε ερώτηση για  το μυστικό της μακρο
ζωίας της.

(Σελ. 8) (Σελ. 15)

β -  ΥΓΕΙΑ —  β -  ΕΙΔΗΣΕΙΣ —
•  Μία νέα εμφυτεύσιμη συσκευή μέτρησης της πίεσης βρί

σκεται σε πειραματικό στάδιο και δημιουργεί ελπίδες στους καρ
διολόγους για καλύτερη παρακολούθηση της καρδιάς, αφού 
μέσω ενός μικροτσίπ θα δίνει πληροφορίες για την όλη κατά
σταση της επιτρέποντας στους γιατρούς να αλλάζουν άμεσα 
φάρμακα και δοσολογίες ή να διαβλέπουν πιθανούς κινδύνους. 
Πρόκεπαι για ένα μικροτσίπ (πιο μικρό από μπαταρία ρολογιού) 
το οποίο οι ειδικοί θα τοποθετούν με εγχείριση στο μυοκάρδιο.

•  Λήγει σήμερα Παρασκευή, η περίοδος προσαρμογής στο 
νέο αντικαπνιστικό νόμο και τα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ δείχνουν 
πως οι πολίτες όλον αυτόν τον “δοκιμαστικό μήνα” ενδιαφέρθη
καν τόσο να ενημερωθούν, όσο και να υποδείξουν τυχόν παρα- 
βατικές συμπεριφορές σε καταστήματα, υπηρεσίες και γραφεία.

Μέχρι σήμερα, εξάλλου, στην ειδική τηλεφωνική γραμμή του 
υπουργείου έχουν γίνει περισσότερες από 1.300 καταγγελίες.

(Σελ. 18-31)

Γης μαδιάμ έγινε τα ξημε
ρώματα ο Αγιος Παντελεή- 
μονας, όταν οργανωμένες 
ομάδες κατοίκων, συγκρού- 
στηκαν με αναρχικούς. Η 
πορεία ξεκίνησε από τους 
κατοίκους οι οποίοι διαμαρ
τύρονταν για την εγκληματι
κότητα που μαστίζει τη γει
τονιά τους, ενώ ξαφνικά, εμ
φανίστηκαν ομάδες αναρχι
κών που φώναζαν ανθελλη
νικά συνθήματα.

Αθρόες προσαγωγές και 
συλλήψεις.

(Σελ. 18-31)

(Ιδιοκτησία: ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.")
Εκδότης - Διευθυντής

Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ  Ρ ΙΖ Ο Σ

Διευθυντής: Γ. ΜΠΕΡΤΣΟΣ 

Αρχισυντάκτης: Κ. ΣΑΡΡΗΚΩΣΤΑΣ 

Δημ. Σχέσεις: ΠΕΓΚΥ ΡΙΖΟΥ 

Υπεύθυνος Οικονομικών: ΧΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 

Νομικός Σύμβουλος: ΓΕΩΡ.ΛΙΑΝΝΗΣ 

ΘΗΣΕΩΣ 218, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ.Κ. 17675 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210-9405888,

FAX: 210-9407173 - 210-9407174, Τ.Θ. 75139 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 15 

Τ.Κ. 54639 (Φάληρο Θεσσαλονίκης)

ΤΗΛ: 2310-841876, FAX: 2310-841776

Καιρός
ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ
Γενικά βελτιωμένος αναμένεται για σήμερα ο 
καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τη 
θερμοκρασία ωστόσο να σημειώνει μικρή πτώση 
και μόνο στα ανατολικά υπάρχει πιθανότητα 
λίγων τοπικών βροχών.

Α ΤΤΙΚ Η
Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα λίγων ασθενών 
βροχών κυρίως στα βόρεια αναμένονται για σή
μερα στην Απική, με τους ανέμους να πνέουν 
βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και τη

θερμοκρασία να κυμαίνεται 
από 18 έως 26 βαθμούς Κελ- 
σίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Για τη Θεσσαλονίκη σήμερα 
αναμένονται λίγες πρόσκαιρες 
νεφώσεις με πιθανότητα βρο
χής κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν 
μεταβλητοί εντάσεως 3 μποφόρ, ενώ η θερμο
κρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς 
Κελσίου.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
ΠΑΤΡΑ: 12-27

ΛΑΡΙΣΑ: 13-27 

ΡΟΔΟΣ: 17-28 

ΛΟΝΔΙΝΟ: 12-16 

ΠΑΡΙΣΙ: 13-18

ΡΩΜΗ: 14-25 

ΜΑΔΡΙΤΗ: 10-23 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: 20-32

Ο  « Α δ έ σ μ ε υ τ ο ς »  σ τ ο  Π α γ κ ό σ μ ι ο

Η η λεκτρ ονική  δ ιεύθυνσ η  της  εφ η μ ερ ίδ α ς  μας στο In te rne t ε ίνα ι: 
h ttp :/ / w w w .a d e s m e y to s .g r
Μ πορείτε να  επ ικο ινω νή σ ετε μαζί μας, στέλνοντας e-m ail στο 
a d e s m 0 1 @ g m a i l .c o m  κα ι στο in fo @ a d e s m e y to s .g r

¿ ü στον Δακτύλιο 
κυκλοφορούν τα 

ζυγά Ι.Χ. αυτοκίνητα

http://www.adesmeytos.gr
mailto:adesm01@gmail.com
mailto:info@adesmeytos.gr


Α. ΣΑΜΑΡΑΣ 
Με εξεταστικές 
κυβερνάει... 
το ΠΑΣΟΚ
Σ Ε Λ ΙΔ Α  11

ΥΠ Ο  Τ Η Ν  Π ΙΕ ΣΗ  Τ Ω Ν  Β Ρ Υ Ξ Ε Λ Λ Ω Ν  Ο Γ. Π Α Π Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ  Ε Ν ΤΑ ΣΣΕ Ι Σ Τ ΙΣ  Ε ΡΕ Υ Ν Ε Σ ΚΑΙ Τ Η Ν  ϋ Ω Ι_ 0 Μ Α Ν  ΞΑΟΗΞ

ξεχασιική
Υ Ι IU

I

και για Σημίτη, 
Παπακωνσταντίνου
Ε

καψε» την περίοδο 
Σημίτη ο Γιώργος 
Παπανδρέου στη 
χθεσινή εθιμοτυπική συνάντηση 

που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου 
με πολιτικούς συντάκτες, αφού 
ανέφερε ότι αντικείμενο έρευνας 
της Εξεταστικής Επιτροπής για την 
οικονομία θα είναι το διάστημα 
από το 2001, όταν η Ελλάδα συ
νήψε τα περίφημα swaps με την 
Goldman Sachs, προκειμένου να 
κρύψει δημόσιο χρέος εν όψει της 
εισόδου της χώρας στην ΟΝΕ.

Η αλλαγή στάσης του πρωθυ
πουργού ερμηνεύεται και ως απο
τέλεσμα των πιέσεων που δέχεται 
από τις Βρυξέλλες για τα περίφη
μα «κρυφά» δάνεια του Σημίτη με 
την αμερικανική τράπεζα ενώ στο 
«κάδρο» μπαίνει και ο σημερινός 
υπουργός Οικονομικών Γ. Παπα-

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ
gmeligonis@e-typos.com 1

Κωνσταντίνου, ο οποίος την επί
μαχη περίοδο 2000-2002 ήταν 
στο οικονομικό επιτελείο της τότε 
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.

Ολα ξεκίνησαν όταν ο πρωθυ
πουργός ρωτήθηκε αν σκέφτεται 
να κινηθεί η Ελλάδα νομικά σε βά
ρος διεθνών οίκων αξιολόγησης 
και κερδοσκόπων.

Αφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει 
ήδη συνεννόηση με την Ουάσι- 
γκτον για το θέμα και παρέπεμ- 
ψε την έρευνα στην Εξεταστική 
Επιτροπή που θα συσταθεί για 
την ελληνική οικονομία («για τα 
παραποιημένα δημοσιονομικά 
στοιχεία», όπως θα λέγεται). Απο
κάλυψε ότι η επιτροπή αυτή θα

συσταθεί ως το τέλος του χρόνου 
και όταν ρωτήθηκε αν η έρευνα 
θα φτάσει και ως το 2001, όταν 
έγιναν τα swaps με την Goldman 
Sachs, απάντησε θετικά: «Ναι, η 
έρευνα θα φτάσει και μέχρι τότε», 
είπε χαρακτηριστικά ο πρω θυ
πουργός, αρνούμενος, ωστόσο, 
το αίτημα της Ν.Δ. να ξεκινήσει 
ως το 1981 και να συμπεριλάβει 
και τους πρώτους 11 μήνες της 
δικής του διακυβέρνησης.

Πάντως ο κυβερνητικός εκπρό
σωπος κ. Γ. Πεταλωτής μιλώντας 
στο Mega «διόρθωσε» τον πρω
θυπουργό, λέγοντας ότι η Εξετα
στική για το 2001 θα γίνει εάν 
υπάρχουν στοιχεία ενώ αίσθηση 
προκάλεσε η αναφορά του ότι η 
κυβέρνηση έχει δεσμευθεί στην 
Ευρώπη για Εξεταστική στην οι
κονομία. ■

ΤΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΘΕΕΕΙ Ο «Ε.Τ.» ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

Αποστάσεις από τους συμβούλους
ο * iftr lO ' lOViVO δεν παρέλειψε να κρατήσει και αποστάσεις από τις δη
λώσεις των συμβούλων του: από την «αισιόδοξη» πρόβλεψη Παηαδήμου πως 
η Ελλάδα θα επιστρέψει στην ανάπτυξη το 2011, αλλά και στην εκτίμηση 
του Tomasso Padoa Schioppa πως «χρειάζεται συμφωνημένη από όλους 
αναδιάρθρωση χρέους». «Είναι άνθρωποι με τις σκέψεις τους ο καθένας. 
Το ότι είναι σύμβουλοι δεν σημαίνει ότι αποφασίζουν κιόλας», είπε χαρα
κτηριστικά. Πάντως, προανήγγειλε συγχωνεύσεις τραπεζών -κα ι μάλιστα 
δημοσίων- λέγοντας ότι «θα υπάρξει σίγουρα ένας δημόσιος πυλώνας και 
δεν αποκλείεται να υπάρξει και ένας δεύτερος». G ίδιος απέκλεισε ότι θα 
γίνει καζίνο στο Ελληνικό ενώ προανήγγειλε ότι θα γίνει «το μεγαλύτερο 
πάρκο της Ευρώπης, ανοιχτό επί 24ώρου βάσεως, με ψυχαγωγικές και εκ
παιδευτικές δράσεις». Φυσικά, ο Γ. Παπανδρέου δεν παρέλειψε να επιτεθεί 
στη Ν.Δ.: «Να μας δώσει η Ν.Δ. τη φόρμουλα μηδενισμού του ελλείμμα
τος, να την υιοθετήσουμε και να είμαστε όλοι μια χαρά», είπε σκωητικά. 
Σε σκληρό ύφος απάντησε ο εκπρόσωπος της Ν.Δ. Π. Παναγιωτόηουλος. «Σε 
αντίθεση με την αστοχία των κυβερνητικών προβλέψεων, οι προτάσεις της 
Ν.Δ. είναι κοστολογημένες, άμεσα εφαρμόσιμες και αποτελεσματικές».

►► ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΥΦΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ GOLDMAN SACHS

10  σημερινός υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπα
κωνσταντίνου από το 2000 έως και το 2002, όταν δη
λαδή έγινε η σύμβαση του Δημοσίου με την ΟοΙάπταη 

δβεΙ« ήταν Ειδικός Γραμματέας του υπουργείου Οικονομίας 
για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Γνώριζε για τη σύμβαση 
αυτή;

2 Το 2002 ο κ. Παπακωνσταντίνου ήταν μέλος του 
Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ), 
δηλαδή του ανώτατου συμβουλευτικού οργάνου του 

υπουργού Οικονομίας και εκπρόσωπος της Ελλάδας στην 
Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της Ε.Ε. Είχε μάθει για το 
κρυφό αυτό χρέος, ως όφειλε, και τι έπραξε για να περάσει 
το δάνειο στα επίσημα βιβλία του κράτους;

3 Το 2009 ως υπουργός Οικονομίας, ο κ. Γ. Παπακων
σταντίνου γιατί δεν ζήτησε από την Επιτροπή Εμπει
ρογνωμόνων, που συγκρότησε, να συμπεριλάβει στα 

κρυφά χρέη του Δημοσίου και το δάνειο της ΟοΙάωση δαεήε;
Το προφητικό πρωτοσέλιδο του 

«Ε.Τ.» στις 16 Φεβρουάριου 2010.

«Πράσινα» εμπόδια 
στην έρευνα της Eurostat
Η ΑΠΡΟΘΥΜΙΑ της κυβέρνησης να 
παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
για τις μυστικές δανειακές διευκολύν
σεις που είχε συνάψει η τότε κυβέρνη
ση Σημίτη, στις αρχές του 2000, με τον 
αμερικανικό επενδυτικό όμιλο Goldman 
Sachs, καθυστερεί την ολοκλήρω 
ση της έρευνας της Eurostat για τον 
ακριβή προσδιορισμό των επιπτώσεων 
αυτών των συναλλαγών στο έλλειμμα 
και το χρέος.

Τα στοιχεία από την Ελλάδα ζητή
θηκαν από τον περασμένο Φεβρου
άριο, αλλά στο Λουξεμβούργο, έδρα 
της Eurostat, δεν έχουν λάβει όλες τις

πληροφορίες, γεγονός που προκαλεί 
δυσφορία στα ψηλά κλιμάκια της κοι
νοτικής υπηρεσίας.

Στις 2 Σεπτεμβρίου ο Γερμανός γε
νικός διευθυντής της Eurostat, Βάλ- 
τερ Ραντερμάχερ, είχε δηλώσει στο 
αμερικανικό πρακτορείο Bloomberg 
ότι «δεν έχουμε δει τα πραγματικά έγ
γραφα», αναφερόμενος στις μυστικές 
συμφωνίες της Ελλάδας με την αμερι
κανική εταιρία. Πιθανότατα η Ελλάδα 
υπέγραψε πιο πολλά μεμονωμένα συμ
βόλαια από οποιαδήποτε άλλη χώρα 
της ευρωζώνης, είχε προσθέσει ο κ. 
Ραντερμάχερ.
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