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Προτάσεις της Κομισιόν για ενιαίο σύστημα εγγυήσεων

Αποζημίωση 
για καταθέσεις 
έως 100.000 ευρώ
» Σ ε  μια εβδομάδα θα ανα
κτώνται οι καταθέσεις 
» Τ ο  95% όσων έχουν λογα
ριασμούς στις τράπεζες της 
Ε.Ε. θα ανακτήσει το σύνολο 
των κεφαλαίων του αν 
η τράπεζά του χρεοκοπήσει.

θεσμία αποζημίωσης θα μειωθεί σε 
μια ακριβώς εβδομάδα ένανη ενός 
μηνάς που είναι σήμερα. Εφόσον η 
πρόταση υιοθετηθεί από το ΕσοΕίη, 
θα ισχύσει από το 2012 και εκτός των 
27 μελών της Ε.Ε. θα εφαρμόζεται 
και στη Νορβηγία, το Λιχτεστάιν και 
την Ισλανδία. Από τις εγγυήσεις των 
καταθέσεων εξαιρούνται τα δομημέ
να επενδυτικά ομόλογα και τα πιστο
ποιητικά χρέους.

Αγορές κρατικών ομολόγων από την ΕΚΤ

»  Κρατικά ομόλογα αξίας μόλις 1 δισ. ευρώ αγόρασε την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 
ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι πλησιάζει η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος. Συνολικά, από τα μέσα 
Μάί'ου, η ΕΚΤ έχει αγοράσει κρατικά ομόλογα 60 δισ. ευρώ και παράλληλα έχει αποδεχθεί ισόποσες καταθέσεις 
από τις τράπεζες, προκειμένου να αντισταθμίσει την αύξηση στην προσφορά χρήματος.

0α ενεργοποιείται διαδικασία αντίστοιχη με αυτή του ελλείμματος

Ευρω-κυρώοεις για 
την ανταγωνιστικότητα

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ »  Γ. ΔΑΡΑΤΟΣ

Οι καταθέτες στα κράτη - μέλη 
της Ε.Ε. θα μπορούν να ανα- 
κτούνπς οικονομίες τους σε 

διάστημα μιας εβδομάδας στην περί
πτωση που η τράπεζά τους χρεοκο
πήσει. Ο αρμόδιος επίτροπος, Μισέλ 
Μπαρνιέ, παρουσίασε, χθες, σχετική 
πρότασημε στόχο «να αποκατασταθεί 
η εμπιστοσύνη» των πολιτών, των 
επιχειρήσεων και των αγορών στο 
ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα». Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να 
εναρμονισθούντα εθνικά συστήματα 
για η ς εγγυήσεις καταθέσεων, επι
τρέποντας την αποζημίωση των κα- 
ταθετώνμέχριτουποσούτων 100.000 
ευρώ. Αυτό το επίπεδο σημαίνει ότι 
το 95% αυτών που έχουν λογαρια
σμούς σηςτράπεζεςτης Ε.Ε. θα ανα
κτήσουν το σύνολο των κεφαλαίων 
τους αν η τράπεζά τους χρεοκοπήσει. 
Το εγγυημένο ποσό αυξήθηκε στα 
100.000 ευρώ την περίοδο κορύφω
σης της χρηματοοικονομικής κρίσης 
αλλά η εγγύηση είχε προσωρινό 
χαρακτήρα (διάρκεια ενός έτους), 
τον οποίο η Επιτροπή προσπαθεί 
τώρα να καταστήσει μόνιμο. Η προ-

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Για
τους επενδυτές που έχουν χρησιμο- 
πούίσετ επενδυτικές υπηρεσίες, η 
πρόταση Μπαρνιέ προβλέπει επιτά
χυνση της διαδικασίας αποζημίωσης 
σε περιπτώσεις απάτης, διοικητικών 
ατασθαλιών ή επιχειρηματικών 
σφαλμάτων. Το ύψοςτης αποζημίω
σης σε αυτή την περίπτωση προτεί- 
νετατ να ανέλθει στα 50.000 ευρώ 
(20.000 ευρώ μέχρτ σήμερα) κατ οτ 
επενδυτές θα αποζημιώνονται μέσα 
σε 9 μήνες από την ημέρα που η επι
χείρηση κηρύξει πτώχευση.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ »Τέλος, ο επίτροπος 
Μπαρνιέ αποκάλυψε όη η Κομισιόν 
μελετά τη βελτίωση του συστήματος 
παροχής εγγυήσεων στον ασφαλι
στικό τομέα που θα προσφέρει προ
στασία στους κα τα να λ ω τές- 
ασφαλισμένους σε περίπτωση που η 
ασφαλιστική τους εταιρεία πτωχεύ- 
σει. Οι εναλλακτικές λύσεις που 
βρίσκονται στο τραπέζι είναι είτε η 
χορήγηση μιας αποζημίωσης στον 
ασφαλισμένο είτε η διασφάλιση της 
συνέχισης του ασφαλιστικού του 
συμβολαίου με τη μεταφορά του σε 
άλλη ασφαλιστική εταιρεία.

»  Για τα stress tests, οι 
υπουργοί Οικονομικών εμφανί
στηκαν αποφασισμένοι να 
λάβουν μέτρα για να βοηθή
σουν τις αδύναμεςτράπεζες
ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΣΑΒΒΙΔΗ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΙΟΡΓΟΥ ΔΑΡΑΤΟΥ

Την επιβολή κυρώσεων και σε 
όσες οικονομίες παρουσιά
ζουν χρόνιο έλλειμμα ανταγω

νιστικότητας συμφώνησαν, χθες, οι 16 
υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώ
νης. Μετά το τέλος της συνεδρίασης 
του Eurogroup, ο πρόεδρος της ΕΕ, 
Χέρμαν Βαν Ρομπάι, ανακοίνωσε όπ 
εφεξής θα παρακολουθούνται και οι 
επιδόσεις των οικονομιών σε όρους 
ανταγωνιστικότητας. Οταν οι σχετικοί 
δείκτες υποχωρούν κάτω από προκα
θορισμένα επίπεδα, θα ενεργοποιείται 
διαδικασία αντίστοιχη εκείνης του υ
περβολικού δημοσιονομικού ελλείμ
ματος και ο παραβάτης θα καλείται να 
προχωρήσει σε συγκεκριμένες μεταρ
ρυθμίσεις. Οι «16» επανέλαβαν την 
πρόθεσή τους να συνεργαστούν εγγύ
τερα στην κατάρτιση των εθνικών 
προϋπολογισμών (ξεκινώντας από το 
2011) και την αποφασιστικότητά τους 
για μείωση του δημοσίου χρέους ως 
ποσοστό του ΑΕΓΊ. Υιοθέτησαν, μάλι
στα αυστηρότερες ποινές για τις οικο
νομίες που θα αποτυγχάνουν επανει
λημμένα στη δημοσιονομική εξυγίαν
ση, όπως η περικοπή πόρων από τα 
διαρθρωτικάταμείακαιτιςκοινοτικές 
επιδοτήσεις ή ακόμα και πρόσημα.

Για τα stress tests, οι υπουργοί 
Οικονομικών εμφανίστηκαν αποφα

»  Χέρμαν Βαν Ρομπάι

σισμένοι να λάβουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα για να βοηθήσουν τις τράπεζες 
που θα εμφανίσουν αδυναμίες, ξεκα
θαρίζοντας όμως όη πρώτα θα δοθεί η 
δυνατότητα σπς τράπεζες να αντλή
σουν τα κεφάλαια από την αγορά. 
Σύμφωνα μεηςτελευταίεςεκημήσεις, 
οι ισπανικές τράπεζες θα χρειαστούν 
κεφαλαιακή ενίσχυση 50 δισ. ευρώ. Ο 
επικεφαλής αναλυτής της Deutsche 
Bank, Άλαν Ράσκιν, σε σημείωμά του 
εκημά όη μέχρι το τέλος του έτους, 
στην καλύτερη περίπτωση, το ευρώ θα 
υποχωρήσει στα 1,1 δολ. Αν, μάλιστα, 
δικαιωθούν' οι προβλέψεις για de facto 
χρεοκοπία της Ελλάδας και μετάδοση 
της κρίσης σε άλλες οικονομίες, τότε 
το ευρώ θα βρεθεί κάτω απάτην «1-1» 
σχέση με το δολάριο.

Σε δημοσίευμά του, το Der Spiegel 
υποστηρίζει όηημείωση της αξίαςτων 
ελληνικών ήτλω ν που προβλέπουντα 
σενάρια των stress tests φτάνει το 20%, 
τωνπορτογαλικώντο 11%,τωνιρλαν- 
δικώντο8,6% των ισπανικώντο 6,7%,

των ιταλικών το 4,9%, ενώ ακόμα και 
για τους γερμανικούς τίτλους υπάρχει 
σενάριο μείωσης της αξίας τους κατά 
2,3%. Ενδιαφέρον, επίσης, έχει όη οι 
διαγραφές αφορούν μόνο τίτλους στα 
βραχυπρόθεσμα χαρτοφυλάκια των 
τραπεζών, που αποημώνται σε τρέχου
σες αγοραίες ημές. Αρκετοί αναλυτές 
επιμένουν όη θα έπρεπε να εξεταστούν 
και οι συνέπειες για τους τίτλους των 
μακροπρόθεσμων χαρτοφυλακίων, 
ενώ έντονες είναι και οι επικρίσεις για 
υπερβολικά αισιόδοξες παραδοχές. Ο 
Γερμανός υπουργός Οικονομικών, 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, απέρριψε ης 
επικρίσεις αυτές, υποστηρίζοντας όη 
«ενώ στην αρχή μας είπαν όη αυτά τα 
κριτήρια είναι πολύ σκληρά και όη θα 
οδηγούσαν όλες η ς  τράπεζες στη 
χρεοκοπία, σήμερα λένε όη είναι 
πολύ ήπια και όη αυτά τα τεστ, έτσι 
όπως γίνονται, δεν χρησιμεύουν».

ΤΑΜΕΙΟ »  Στο Ειιτοξηηιρ συζητή
θηκαν και οιτελευταίες λεπτομέρειες 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματο
οικονομικής Σταθερότητας, από το 
οποίο πιθανότατα θα χρηματοδοτηθεί 
η κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπε
ζών. Ο πρόεδροςτου Ειιτο{Γτοιιρ, Ζαν 
Κλοντ Γιουνκέρ, υποστήριξε όη «θα 
είναι διαθέσιμο, χωρίς καμία αμφιβο
λία, πριν από τα τέλη του μήνα», εκη- 
μώντας παράλληλα «πως η Σλοβακία 
θα υπογράψει πριν από τα μέσα Ιου
λίου». Λίγο αργότερα, όμως, η Σλο- 
βάκος πρωθυπουργός δήλωσε όη στο 
νέο κυβερνηηκό συμβούλιο θα συζη
τήσει το θέμα για πρώτη φορά την 
Τετάρτη και πιθανότατα θα χρειαστεί 
ησύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου, 
προκειμένου να εγκριθεί η συμμετο
χή στο Ταμείο.

»  Πιθανή θεωρεί την αναδιάρθρωση χρέους από οικονομίες της Ευρωζώ
νης ο νομπελίστας οικονομολόγος, Ρόμπερτ Μαντέλ. Πλέον επίφοβη 
θεωρεί την Ελλάδα (πιθανότητα 40%), ακολουθούν Ισπανία, Πορτογα
λία και Ιρλανδία (πιθανότητα 20%) ενώ ασφαλέστερη κρίνει την Ιταλία 
(10%). «Δεν πιστεύω ότι θα συμβεί άμεσα αλλά ενδεχομένως τον επό
μενο χρόνο ή κάτι τέτοιο», διευκρίνισε ο καθηγητής Μαντέλ.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ανοδος των τιμών 
οτις πρώτες ύλες 
τον Μάιο 7,8%

Σημαντική αύξηση 7,8% ση
μείωσαν οι τιμές των εισαγό- 
μενων βιομηχανικών προϊό
ντων τον Μάιο εξαιτίας κυρί
ως των αυξημένων ττμών στα 
καύσιμα σε σχέση με πέρυσι, 
αποτυπώνοντας τις οξΰτατες 
πληθωριστικές πιέσεις που 
δέχεται η ελληνική οικονο
μία. Από τις αρχές του έτους ο 
«εισαγόμενος πληθωρισμός» 
«τρέχει» με ρυθμό σταθερά υ
ψηλότερο του 7%, συνδράμο- 
ντας στην επιτάχυνση του ττ- 
μαρίθμου που κινείται άνω 
του 5% και καταδεικνύοντας 
πως η αποκλιμάκωση των πι
έσεων στο «μέτωπο» των η 
μών τους επόμενους μήνες 
δεν θα είναι εύκολη. Σύμφω
να με εκημήσεις στελεχών 
της αγοράς ο πληθωρισμός 
τον Ιούλιο ίσως εκηναχθεί 
στην περιοχή του 6%, πυρο- 
δοτούμενος από η ς  νέες αυ
ξήσεις του ΦΠΑ, η ς οποίες οι 
επιχειρήσεις δεν θεωρούν εύ
κολο να απορροφήσουν. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία:
Ο Η άνοδος των ημών των ει- 
σαγόμενων βιομηχανικών 
προϊόντων κατά 7,8% προήλ
θε κυρίως από τη μεγάλη ά
νοδο σης τιμές των προϊό
ντων που προέρχονται από 
χώρες εκτός ευρωζώνης 
(14,7%). Ο δείκτης ημών ετ- 
σαγωγών από η ς  χώρες ε
ντός ευρωζώνης αυξήθηκε 
κατά 1,3%.
Ο Η άνοδος προήλθε κυρίως 
από την αύξηση σης ημές των 
ενεργειακών προϊόντων 
(32,7%) και ειδικότερα των 
προϊόντων που προέρχονται 
από την άντληση πετρελαίου 
και το φυσικό αέριο (35,1%). 
Αυξημένες κατά 29,3% ήταν 
οι ημές στα προϊόντα παρα
γωγής οπτάνθρακα και διύλι
σης πετρελαίου (29,3%), ενώ 
οι ημές των βασικών μετάλ
λων αυξήθηκαν 7,5%.

Η οικονομική κρίση, ούμφωνα με αποτελέσματα έρευνας του ΒΕΑ, έχει προκαλέσει μείωση του τζίρου 

της βιοτεχνίας τουλάχιστον κατά 30%-35% το 2009, ενώ πάνω από το 50% των επιχειρήσεων του κλά
δου δηλώνει ότι πληρώνονται με καθυστέρηση τουλάχιστον 3-4 μηνών από τους πελάτες τους.
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Λουκέχα βάζουν οι βιοτεχνίες 
σε Αθήνα και Θεοσαλονίκη

ΤΟΥ βΑΝΑΣΗ ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΤΗ 
ΚΑ Ι ΤΟΥ ΛΕΑΝΙΔΑ ΛΙΑΜΗ

Πάνω από 1.400 βτοτεχντκές 
επιχειρήσεις έβαλαν «λου- 
κέτο» το πρώτο εξάμηνο 

του 2010 στην Αθήνα, ενώ οι νέες 
βιοτεχνίες που άρχισαν να λειτουρ
γούν το ίδιο διάστημα δεν ξεπέρα- 
σαν η ς  800. Τα στοιχεία σοκ προκύ
πτουν από την «κίνηση» των μητρώ
ων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 
Αθήνας (ΒΕΑ), η διοίκηση του οποί
ου κρούει τον κώδωνα του κινδύνου 
για τη δραμαηκή συρρίκνωση της 
παραγωγικής δραστηριότητας στην 
Ελλάδα, που έχετ αλυσιδωτές επι
πτώσεις σε όλους τους τομείς της 
οικονομικής δραστηριότητας και 
της ανεργίας.

Η διοίκηση του ΒΕΑ, που επιση
μαίνει όη τα λουκέτα έφτασαν πλέον 
να είναι σχεδόν διπλάσια από η ς  ι
δρύσεις επιχειρήσεων, εκπέμπει για 
πολλοστή φορά το σήμα κινδύνου 
για το μέλλον της βιοτεχνικής επι
χειρηματικότητας στην Ελλάδα κάτω 
από η ς αντίξοες οικονομικές συνθή
κες, που επηρεάζουν ιδιαίτερα η ς 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σύμφω
να με τα μητρώο, στο ΒΕΑ το πρώτο 
εξάμηνό γράφτηκαν789νέες επιχει
ρήσεις, αλλά 1.448 διέκοψαν οριση- 
κά τη λειτουργία τους.

ΣΤΟ «ΚΟΚΚΙΗΟ» »  Στο Επαγγελ
ματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονί
κης, το ισοζύγιο εγγραφών- διαγρα
φών εξακολουθεί να είναι ακόμη 
θετικό. Ή δη, όμως, τα λουκέτα 
πλησίασαν επικίνδυνα η ς  νέες εγ
γραφές, κάνοντας τον πρόεδρο του 
Επιμελητηρίου, Μ. Ζορπίδη, να 
τονίσει όη «ο κίνδυνος κατάρρευ
σης της μικρομεσαίας επιχειρημα
τικότητας είναι κάη παραπάνω από 
υπαρκτός, αν συνεχιστεί η κατάστα
ση διαρκούς συρρίκνωσης της ζή
τησης και της ρευστότητας που πα- 
ρατηρείται σήμερα»’. Σύμφωνα με 
το μητρώο, στο Επαγγελμαηκό Ε- 
πιμελητήρτο Θεσσαλονίκής έγτναν 
2.279 νέες εγγραφές και διαγράφη- 
καν 2.010 επιχειρήσεις.

«Το ισοζύγιο, τονίζει ο Μ. Ζορ- 
πίδης, παραμένει θεηκό, αλλά έχει 
σπντελεστεί ήδη μια ποιοηκή δια
φοροποίηση. Νέες, επιχειρήσεις

»  0 πρόεδρος ίου ΒΕΑ, Π. Ραβάνης

ΒΕΑ: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΝΑΡΞΕΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Ιδρύσεις διακοπές

Ιανουάριος 120 184
Φεβρουάριος 141 213
Μάρτιος 157 299
Απρίλιος 127 228
Μάιος 130 245
Ιούνιος 114 279
Σύνολο 789 L448

δημιουργούν νέοι και άνεργοι, οι 
οποίοι μπροστά στα αδιέξοδα της 
αγοράς εργασίας στρέφονται στην 
εύκολη λύση -που μόνο εύκολη δεν 
είναι- να ανοίξουν το δικό τους 
μαγαζάκι, για να εξασφαλίσουν ένα 
μεροκάματο».

Συνολικά εκημάται όη στη Θεσ
σαλονίκη έχουν κλείσει τους τελευ
ταίους μήνες γύρω σης 15.000 επι
χειρήσεις, κυρίως μικρού μεγέθους. 
Αναφορικά με τα «λουκέτα» στη 
βιοτεχνία, που είναι σχεδόν διπλά
σια από τα «ανοίγματα», ο πρόεδρος 
του ΒΕΑ, Π. Ραβάνης, τονίζει όη 
«είναι απαραίτητο να συγκρατηθεί

αυτή η καθοδική πορεία, γιατί η 
συρρίκνωση του δυναμικού της 
ελληνικής βιοτεχνίας θα έχει σοβα
ρές συνέπειες για την οικονομία και 
την κοινωνία, που θα φανούν πολ- 
λαπλασιασηκά και διαχρονικά».

ΕΗΙΣΧΥΣΗ »  «Χρειάζονται άμεσα 
μέτρα ενίσχυσης της αγοράς και της 
πραγμαηκής οικονομίας, και στή
ριξης της βιοτεχνικής επιχείρησης. 
Οι πολιτικές όμως που ακολουθού
νται μέχρι σήμερα, οδήγησαν στο 
αντίθετο αποτέλεσμα, γεγονός που 
αποδεικνύεται και από τους αριθ
μούς», καταλήγει ο Π. Ραβάνης.

Η οικονομική κρίση, σύμφωνα 
με αποτελέσματα έρευνας του ΒΕΑ, 
έχει προκαλέσει μείωση του τζίρου 
της βιοτεχνίας τουλάχιστον κατά 
30%-35% το 2009, ενώ πάνω από το 
50% των επιχειρήσεων του κλάδου 
δηλώνουν όη πληρώνονται με κα
θυστέρηση τουλάχιστον 3-4 μηνών 
από τους πελάτες τους. Το 2009 υ
πολογίζεται όη χάθηκαν σης βιοτε
χνίες της Αθήνας γύρω σης 25.000 
θέσεις εργασίας, ενώ το 40% των 
μελών του ΒΕΑ δηλώνουν όη είναι 
πολύ πιθανόν να ανημετωπίσουν 
τους επόμενους μήνες σοβαρά προ
βλήματα λειτουργίας.

Διπλάσια η πραγματική ανεργία στη Βόρεια Ελλάδα
ο  «θύματα» της κρίσης είναι 
περίπου 15.000 κυρίως μικρές 
επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη

Μορφή χιονοσηβάδας λαμβά
νουν τα κρούσματα «ευέλικτης» 
εργασίας στη Θεσσαλονίκη και 
τη Βόρεια Ελλάδα. «Είναι άπειρα 
πλέον τα τετραήμερα και τριήμε
ρα εργασίας ανά εβδομάδα με α
νάλογη μείωση εισοδήματος», 
τονίζει ο πρόεδρος στο παράρτη
μα Θεσσαλονίκης του Ινσητούτου 
Εργασίας της ΓΣΕΕ. Έξαρση, ε
πίσης, παρατηρείται και στα 
«λουκέτα» των επιχειρήσεων, με 
συνέπεια να αυξάνει δραμαηκά η 
ανεργία. «Το 30% των εμπορι
κών καταστημάτων του νομού

Θεσσαλονίκης έχει αναστείλει τη 
λειτουργία του το τελευταίο διά
στημα», είπε στην «Η» ο κ. Πανα
γιώτης Τσαραπουλίδης και εκτί
μησε όη σε αριθμό τα «θύματα» 
της κρίσης είναι περίπου 15.000 
(κυρίως μικρές) επιχειρήσεις.

ΗΕΟΙ »Βάσει στοιχείων του πα
ραρτήματος του Ινσητούτου, ε
ξάλλου, σήμερα στη Θεσσαλονί
κη ένας στους τρεις νέους (μηδέ 
εξαιρουμένων των επιστημόνων) 
και γυναίκες είναι εκτός αγοράς 
εργασίας, ενώ στο σύνολο του το
πικού ενεργού πληθυσμού «η α
νεργία είναι διπλάσια από αυτή 
που ανακοινώνεται επισήμως». 
Επικαλούμενος στοιχεία του Ο- 
ΑΕΔ ο κ. Τσαραπουλίδης σημει

ώνει, επίσης, πως σε επίπεδο 
Κεντρικής Μακεδονίας δίδονται 
αυτή την περίοδο 131.000 επιδό
ματα ανεργίας, έκτω ν οποίων 
περί τα 100.000 αφορούν ανέρ
γους στη Θεσσαλονίκη. «Είναι 
αρκετοί κι εκείνοι που είναι μα
κροχρόνια άνεργοι ή πρόσφατα 
έκλεισαν χρόνο στην ανεργία 
και ως εκ τούτου δεν λαμβάνουν 
πλέον επίδομα» εξήγησε ο ίδιος 
και προέβλεψε ακόμη πιο δύ
σκολο δεύτερο 6μηνο γτα το 
2010 κι εξίσου δύσκολο 2011.
«Σε πανελλαδικό επίπεδο το Ιν
στιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ ε
κτιμά όη  από τις 800.000 ανέρ
γους σήμερα, θα φθάσουμε το 1 
εκατομμύριο», συμπλήρωσε ο 
συνδικαλιστής.


