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Το Σαββατοκύριακο της 
αγωνίας ξεκινά σήμερα, 
καθώς οι διαπραγματεύ
σεις μεταξύ της κυβέρνη
σης και της τρόικας δεν 
οδηγήθηκαν ούτε χθες σε 
συμφωνία, με αποτέλε
σμα να μην πραγματοποι
ηθεί η σύσκεψη των αρ
χηγών υπό τον Πρωθυ
πουργό και να αναβλη
θεί το Συμβούλιο Υπουρ
γών Οικονομικών της ευ
ρωζώνης της Δευτέρας, 
όπου κανονικά θα κλεί
δωνε το πακέτο.
Την ίδια στιγμή, έχει κλει
δώσει συμφωνία-μαμούθ 
για το κούρεμα των ελλη
νικών ομολόγων, με συ
νολικό όφελος 300 δισ. 
ευρώ για την ελληνική οι
κονομία.
Το Ευτο^ουρ θα συνεδρι
άσει όταν θα υπάρξει συ
νολική συμφωνία στην 
Αθήνα. Σύμφωνα με πλη
ροφορίες από το Μέγα
ρο Μαξίμου, οι νεότερες 
εκτιμήσεις τοποθετούν το 
Eurogroup την Τετάρτη. 
Αυτό βεβαίως προϋποθέ
τει ότι θα υπάρξει εν τω 
μεταξύ συμφωνία μετα
ξύ των πολιτικών αρχη
γών, κάτι που ώς χθες το 
βράδυ δεν ήταν εξασφα
λισμένο -  και μάλιστα ξέ
σπασε υπόγειος πόλεμος 
μεταξύ Μεγάρου Μαξί
μου και Νέας Δημοκρατί
ας, ενώ η πλευρά Παπαν- 
δρέου έδειχνε να σηκώνει 
αντιμνημονιακή σημαία. 
Η σύσκεψη των αρχηγών 
αναμένεται - εκτός απρο
όπτου - να πραγματοποι
ηθεί σήμερα, ενώ σύμφω
να με πληροφορίες είναι 
πιθανόν να ακολουθή
σει και τηλεδιάσκεψη του Ε υ ΐΌ § ι·ο υ ρ .
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Ο Κλάουε Μαζούχ (Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα) προσήλθε χθεε 

με τον Marias Mops (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή) και τον Πολ Τόμσεν 
(ΔΝΤ, στη φωτογραφία πάνω) 

στο υπουργείο Οικονομικών για 
συνάντηση με τον Ευάγγελο 

ΒενιζέλοΖήτησαν να τεκμηριώσει η ελληνική κυβέρνηση neos θα γίνει η μείωση των δημοσίων υπαλλήλων κατά 150.000 eos το 2015
Μ αραθώ νιος 
με την τρόικα

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΙΟΛΩΡΑ

Μ αραθώνιες είναι οι διαπραγματεύσεις με τους εκπρο-ί σώπους της τρόικας, χωρίι προς το παρόν να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος πραγματοποίησε χθες το απόγευμα νέα μακρύς διάρκειας συνάντηση με τους εκπροσώπους της τρόικας, στην οποία μάλιστα συμμετείχαν έπειτα από ένα σημείο ο υπουργός και ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δη- I μήτρης Ρέππας και Ντίνος Ρόβλιας, ενώ αργότερα προστέθηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργος Προβόπουλος.Οπως δήλωσαν κυβερνητικές πηγές, η τρόικα ζήτησε να τεκμηριώσει η κυβέρνηση πώς θα γίνει η μείωση των δημοσίων υπαλλήλων κατά 150.000 ώς το 2015 και μάλιστα γρήγορα. Ο  ίδιος διευκρίνισε ότι η μείωση θα περιλάβει και τους στρατιωτικούς (160.000) και τους εκπαιδευτικούς (190.000) και όχι μόνο τους υπολοίπους (350.000).

Η τρόικα ζήτησε επίσης να κατατεθεί, πριν από την καταβολή της πρώτης δόσης του νέου προγράμματος, συμπληρωματικός προϋπολογισμός για το 2012 με πρόσθετα μέτρα που αφορούν μεταξύ άλλων και απολύσεις υπαλλήλων των φορέων που θα κλείσουν.Για τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα, το άλλο μεγάλο «αγκάθι» της διαπραγμάτευσης, την απόφαση για το
Το θέμα ιων περικοπών 
φαίνεται πω§ έχει διχάσει την 
ίδια ιην τρόικα και ειδικότερα 
το Δ Ν Τ  και τη Γερμανίατι θα γίνει, καλούνται πλέον να λάβουν οι αρχηγοί των κομμάτων στη σημερινή σύσκεψη. Ο εκπρόσωπος του ευρωπαίου επιτρόπου Ολι Ρεν, Αμαντέου Αλταφάζ, είπε χθες ότι οι μισθοί είναι ένας από τους παράγοντες που έχουν συμβάλει στη μείωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και με αυτήν την έν- ' ’οια συζητείται με την τρόικα. Το θέ

μα των περικοπών και των νέων θυσιών, πάντως, φαίνεται πως έχει διχάσει την ίδια την τρόικα και ειδικότερα το ΔΝΤ και τη Γερμανία. Το Ταμείο θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να υποστούν άλλες θυσίες και ζητά πρόσθετη χρηματοδότηση από τον λεγόμενο επίσημο τομέα, δηλαδή τα κράτη, κάτι που αρνείται η Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι το κενό πρέπει να καλυφθεί από την ίδια την Ελλάδα με πρόσθετα μέτρα.Ωστόσο, η γερμανική εφημερίδα «Handelsblatt», επικαλούμενη διπλωμάτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, υποστήριζε χθες ότι το ΔΝΤ ζητά περισσότερες θυσίες από τους έλληνες εργαζομένους, σε σύγκριση με την Κομισιόν. Εξάλλου, ο γερμανός οικονομολόγος Πέτερ Μ πόφινγκερ, ένας εκ των 5 «σοφών» της γερμανικής οικονομίας, υποστήριξε σε χθεσινή συνέντευξή του στην εφημερίδα «Frankfurter Rundschau» ότι η λιτότητα που επεβλήθη στην Ελλάδα στραγγάλισε την ελληνική οικονομία.Ο Αμαντέου Αλταφάζ είπε χθες ότι η Κομισιόν αναγν ^ει τις κοινωνι

κές επιπτώσεις του προγράμματος προσαρμογής στη χώρα, αλλά επανέλαβε ότι «η Ελλάδα ζούσε πάνω από τις δυνατότητάς της για πολλά χρόνια πριν από την κρίση».
ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ. Η Ελλάδα οφείλει να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις για τις οποίες έχει δεσμευτεί το αργότερο ώς τον Μάρτιο, διαφορεπκά δεν θα συμμετάσχουμε στο δεύτερο πακέτο βοήθειας, διεμήνυσαν οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών με την ανώτερη αξιολόγηση ΑΑΑ (Γερμανία, Ολλανδία, Φινλανδία, Λουξεμβούργο) σε χθεσινή συνάντησή τους στο Βερολίνο, σύμφωνα με διεθνή ειδησε- ογραφικά πρακτορεία. Σύμφωνα με τον ολλανδό υπουργό Οικονομικών Κες ντε Γιάγκερ οι Ευρωπαίοι δεν είναι ικανοποιημένοι με την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν επίσης ότι τη Δευτέρα η Ανγκελα Μέρκελ θα συναντηθεί με τον Νικολά Σαρκοζί στο Παρίσι για να συζητήσουν για την κρίση στη ζώνη του ευρώ και άλλα διεθνή θέματα.
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ΤΗ Ι ΕΦΗΖ ΞΕΝΟΥYnôyeiosπόλεμοςπριν από ιορανιεβοϋ
Εκλογές ανά πάσα στιγμή, αφού ο Πρωθυπουργός προιίθειαι να παραιιηθεί αν ένας από ιούς τρεις κυβερνητικούς εταίρους μπλοκάρει τις διαδικασίες συμφωνίας για ίο PSI και τη νέα ô av r χή σύμβαση

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣΕ κλογές ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκυψουν αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις ότι π ροκειμ ένου να συναφ θεί η  νέα  δανειακή σύμβαση η τρόικα απαιτεί σκληρότερα μέτρα από αυτά που περιείχε το πρώτο Μ νημόνιο και το Μ εσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Σταθερότητας.Το κλίμα αυτό ενίσχυσε χθες και ο παρασκηνιακός πόλεμος μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων, ο οποίος έβαλε σε τροχιά αντιπαράθεσης και το Μ έγαρο Μ αξίμου.Πρόσωπα που κινούνται στο π εριβάλλον του Λουκά Παπαδήμου αναφέρουν χωρίς περιστροφές ότι ο Πρωθυπουργός θα καταθέσει την εντολή στην περίπτωση που τορπιλιστεί η συμφωνία υπό τον Π ρόεδρο της Δημοκρατίας -  εν ολίγοις, εάν ένας από τους τρεις εταίρους (ΠΑΣΟΚ, Ν Δ, ΛΑΟΣ) αποχωρήσει από το κυβερνητικό σχήμα ή μπλο- κάρει τις διαδικασίες για την επίτευ ξη  συμφ ω νίας για  το PSI και την προώ θηση της νέα ς δα νεια κής σύμβασης.Τα σήματα που εκπέμπει το πρω- θυπουργικό περιβάλλον προκάλε-

σαν επικριτικά σχόλια από στελέχη που κινούνται στο γαλάζιο στρατόπεδο, επιβεβαιώ νοντας ουσιαστικά και τις χαμηλές θερμοκρασίες που αρχίζουν να καταγράφονται στις σχέσεις Μεγάρου Μ άξι- μου και Λεωφόρου Συγγρού. Αφήνοντας σαφέστατες αιχμές και για το διαπραγματευτικό πλάνο του

Πρωθυπουργού στο Συμβούλιο Κορυφής της περασμένης Δευτέρας, γαλάζια στελέχη σχολίαζαν ότι ο κ. Παπαδήμος «πρέπει να είναι σκληρός με τους Ευρωπαίους και τους τροϊκανούς και όχι με το πολιτικό σύστημα και τη χώρα».Πάντως, με το κλίμα που διαμορφώ νεται στις Κ οινοβουλευτικές Ομάδες των δύο μεγάλων κομμάτων μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο το εγχείρημα να ψηφιστούν νέα μέτρα σκληρής λιτότητας από τη Βουλή.Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο θέμα της κοινοβουλευτικής συνοχής των τριών κυβερνητικών εταί

ρων θα -σταθεί ιδιαίτερα ο κ. Π α παδήμος κατά τη σημερινή σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η άρση της στήριξης έστω και ενός εταίρου προς την κυβέρνησή του θα ση- μάνει την παραίτηση και του ίδιου.Α ν συμβεί κάτι τέτοιο, δηλαδή ένας ή  περισσότεροι κυβερνητικοί εταίροι α π ο χ ω ρ ή σ ο υ ν , κα ι σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν α  Ν Δ  κ α ι Λ Α Ο Σ  για να αποφ ύγουν τη συνευθύνη στην ψήφιση των νέων μέτρων, η  χώρα θα οδηγηθεί άμεσα σε εκλογές.
ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ. Χωρίς όμως να έχει κλείσει η δανειακή σύμβαση, το PSI και χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να εκταμιευτούν έως τις 20 Μαρτίου τα 14,5 δισ. ευρώ που χρειάζεται η χώρα για να ανταποκριθεί στην πληρωμή ομολόγων που λήγουν.Apa μία κατάρρευση της κυβέρ νησης λόγω άρνησης ΝΔ και Λ/ Ο Σ θα οδηγήσει στη χρεοκοπία χώρα και σε εκλογές στις 4 ή c 11 Μαρτίου.

Μ ε ιο κλίμα που διαμορφώνεται σ ι »  Κ 0  
ίων δύο μεγάλων κομμάτων μοιάζει εξαιρετικά 
δύσκολο το εγχείρημα να ψηφιστούν νέα  
μέτρα σκληρή* λιτότητα* από τη Βουλή
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Ο! ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΑΝΕ ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΣΟΚ

©
ΛΑΟΣ

Περικοπέΐ 
σε 13ο-14ο  
μισθό στον 
ιδιωτικό 
τομέα

Μείωση
κατώτατου
μισθού

Μείωση
επικουρικών
συντάξεων

Αύξηση 
αντικειμε
νικών αξιών 
στα ακίνητα

Ανακεφα-
λαιοποίηση
τραπεζών

Εγγραφε*
δεσμεύσεις
κομμάτων

Οχι στιε ηερικοπέε

Κατηγορηματικό 
«όχι» σε κάθε 
σχέδιο περικοπή*

Αντίθετο, χωρίε 
να αποκλείονται 
περιθώρια 
διαπραγμάτευση*.

Είναι εκκρεμότητα 
του προηγούμενου 
προγράμματοε.
Εχει διαμορφωθεί 
πρόταση για μείωση 
15%, στη οποία 
θα μπορούσενα 
συμφωνήσει.

Είναι αντίθετο. Να γίνει με κοινέ* 
μέτοχέ*, μετά 
ψήφου, αν και 
στόχο* δεν είναι η 
κρατικοποίηση των 
τραπεζών. Εξετάζεται 
φόρμουλα που 
θα διασφαλίζει το 
δημόσιο συμφέρον, 
χωρίί να οδηγεί σε 
κρατικοποίηση.

θ α  υπογράψει

Εντονεί επιφυλάξει 
για το κατά 
πόσον η μείωση 
θα ενισχύσει την 
ανταγωνιστικότητα. 
Το θέμα είναι υπό 
συζήτηση και 
αφορά πρωτίστου 
tous κοινωνικού* 
εταίρου*. 
Αντιπρόταση για 
τριετέΐ πάγωμα 
μισθών και 
ωριμάσεων.

Να αναζητηθούν 
ισοδύναμα μέτρα. 
Υπό συζήτηση 
μειώσεΐδ με 
κατώτατο πλαφόν 
300 ευρώ στυ 
επικουρικέ* και 
1.200 ευρώ 
στο σύνολο 
των συντάξιμων 
αποδοχών.

Οχι, γιατί αποτελεί 
νέο φόρο που θα 
αποτελειώσει την 
αγορά ακινήτων, 
θα βαθύνει την 
ύφεση, ενώ 
δεν πρόκειται 
να αυξήσει τα 
δημόσια έσοδα.

Το ζήτημα 
παραμένει υπό 
εξέταση.

«Ο Αντώνηε . 
Σαμαράε ό,τι 
δέσμευση έχει 
πάρει, έχει πάρει. 
Από εκεί και πέρα 
η Ν.Δ. θα στηρίξει 
στη Βουλή όσα 
συμφωνήσουμε 
και αυτό είναι η πιο 
ισχυρή δέσμευση», 
σχολίαζαν χθεδ 
στενοί συνεργατεε 
του προέδρου του 
κόμματοί.

Αποτελεί κόκκινη 
γραμμή και για λόγουί 
«εθνική* ψυχολογία*». 
Θα οδηγήσει σε 
κοινωνικέ* εκρήξεΐί.
Εάν η τρόικα θεωρεί 
το μέτρο απαραίτητο 
για την αύξηση τηί 
παραγωγικότητα* και 
ανταγωνιστικότητα*, ο 
Γιώργοδ Καρατζαφέρηδ 
αντιπροτείνει να αυξηθεί 
το ωράριο εργασία* 
μια ώρα επιπλέον 
καθημερινά, για χρονικό 
διάστημα 2-3 ετών.

Αρνητική θέση. 
Παραμένει και σε 
αυτό η αντιπρόταση 
για αύξηση του 
ωραρίου κατά μία 
ώρα.

θεωρεί το μέτρο 
υφεσιακό, ενώ 
θα πιέσει tous 
χαμηλοσυντα- 
ξιούχουΐ.

Η αρνητική θέση 
σε κάθε πρόταση 
για αύξηση των 
αντικειμενικών 
αξιών αποτελεί και 
προγραμματική θέση 
του κόμματοδ.

Το θέμα παραμένει 
ανοικτό, αλλά 
εκφράζονται 
επιφυλάξει* 
απέναντι στον 
κρατικό έλεγχο των 
τραπεζών.

«Κατηγορηματικό όχι. 
Αποτελεί προσπάθεια 
ευτελισμού των 
κομμάτων», έχει 
διαμηνύσει ο Γιώργοδ 
Καρατζαφέρη*.

Ενας μόνο τρόπος υπάρχει για να αποφευχθεί ένα ... ατύχημα, όπως αυτό: να στηριχθεί η κυβέρνηση από ένα κόμμα, το πλειοψηφούν ΠΑΣΟ Κ  που διαθέτει 154 έδρες. Θα μπορούσε όμως να σταθεί η κυβέρνηση μόνο με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ;
«ΠΑΡΑΤΑΣΗ». Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του Π ΑΣΟΚ προχθές ο Γιώργος Παπανδρέου μίλησε για πρώτη φορά συγκεκριμένα για τον χρόνο παράτασης της θητείας της κυβέρνησης Παπαδήμου. Είπε ότι καλό θα ήταν κατά την άποψή του η  κυβέρνηση να εξαντλήσει την τετραετία και να παραμείνει έως το 2013.Το ίδιο είχε αναφέρει και στη σύσκεψη με τους Ε. Βενιζέλο και Φ. Πετσάλνικο νωρίτερα την Πέμπτη. Και οι δύο συνομιλητές του ήταν κάθετα αρνητικοί. «Θα πρόκειται για κοινοβουλευτικό πραξικόπ ημα», του επισήμανε ο πρόεδρος της Βουλής. «Εκχωρήσαμε τη διακυβέρνηση σε μια άλλη πολυκομματική κυβέρνηση, πώς θα επιστρέψουμε τε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ», συμπλήρω- ε. 0  κ. Παπανδρέου δεν απάντη- ·. Αλλά είναι προφ ανές ότι τον ασχολεί σοβαρά...

I E E C H 1
Με γενναιόιηια και
Τ ώρα μάλιστα. Για όλα τα κακά της οικονομίας σήμερα οι ευθύνες επιρρίπτονται -  αίφνης -  στον Γιώργο Παπανδρέου. Λες και δεν ανέλαβε από την κυβέρνηση Καραμανλή, που είχε φέρει τη χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας -  με τεράστια ελλείμματα στον προϋπολογισμό και το εμπορικό ισοζύγιο.Ο Παπανδρέου προσπάθησε -  μετά τους πρώτους μήνες «αφασίας» -  να αποτρέψει με όλες του τις δυνάμεις το «ναυάγιο» της χώρας. Προσπάθησε να ταρακουνήσει τους Ευρωπαίους για να βάλουν φραγμούς στους κερδοσκόπους. Προσπάθησε να περάσει το μήνυμα ότι η φωτιά που άναψε στην Αθήνα θα μπορούσε να κάψει ολόκληρη την ευρωζώνη. Και στις περισσότερες μάχες ήταν μόνος.Ασφαλώς έκανε λάθη: τα μέτρα που έλαβε ήταν μονόπλευρα και χτύπησαν κυρίως τα μεσαία και μικρά εισοδήματα. Δεν μπόρεσε να πατάξει τη φοροδιαφυγή και να μειώσει το σπάταλο κράτος. Προσπάθησε όμως να σώσει τη χώρα, φτάνοντας έως και την παραίτηση από την πρωθυπουργία. Και αυτό δεν μπορεί κανείς να του το αρνηθεί.Δυστυχώς, ο κ. Παπανδρέου αδικεί τον εαυτό του

όχι με... παρακάλιακαι την κρίση του κόσμου. Σε συνεχείς δημόσιες εμφανίσεις του παρουσιάζει τη διετία της διακυβέρνησής του περίπου σαν τον δεύτερο χρυσό αιώνα του Περικλή. Ωστόσο, το χαράτσι στους λογαριασμούς της ΔΕΗ δεν είναι η νέα Ακρόπολη...Επιμένει μάλιστα σε αφηγήσεις συνωμοσίας. Δεν χάνει ευκαιρία να διη- γηθεί ότι την κυβέρνησή του την έριξαν τα συμφέροντα, οι τράπεζες σε συμπαιγνία με τα μέσα ενημέρωσης, και όχι οι χειρισμοί του με το δημοψήφισμα και η απεγνωσμένη προσπάθεια να κρατηθεί στην εξουσία διά του Φίλιππου Πε- τσάλνικου.Το χειρότερο, η αδυναμία του κ. Παπανδρέου να αποδεχθεί δημοσίως τα λάθη του, έστω και αυτή την ύστατη ώρα, θα υποχρεώσει τον νέο αρχηγό του ΠΑΣΟΚ να επιχειρήσει την ισοπέδωση του έργου της κυβέρνησης Παπανδρέου στην ανάγκη να ξαναστήσει το κόμμα στα πόδια του.Η Ιστορία -  καμιά φορά και το μέλλον -  δείχνει επιείκεια σε όσους με γενναιότητα αποχαιρετούν την Αλεξάνδρεια. «Κι όχι με των δειλών τα παρακάλια και παράπονα».

TOY NOTH 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Εσιειλαν ίο γράμμα οι κοινωνικοί εταίροι
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

Ε πιστολή στον Πρωθυπουργό, στους αρχηγούς των κομμάτων του ελληνικού Κοινοβουλίου και στους θεσμικούς εκπροσώπους της ΕΕ απέστειλαν χθες οι κοινωνικοί φορείς. Πρόκειται για κοινή επιστολή που συνυπογράφεται από ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕ- ΒΕΕ, ΕΣΕΕ και στην οποία αποτυ- πώνονται τα αποτελέσματα του διαλόγου μετά και τη συνάντηση της Πέμπτης.Στη δεύτερη κατά σειρά συνάντηση των εργοδοτικών οργανώσεων με τη ΓΣΕΕ διαπιστώθηκε συμφωνία για την ανάγκη προστασίας των κατώτερων αμοιβών και του 13ου και 14ου μισθού, της μείωσης του κόστους των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και της διατήρησης του νομικού πλαισίου για την επέκταση της ισχύος των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για έξι μήνες μετά τη λήξη τους (μετε- νέργεια). Η ΓΣΕΕ διαφώνησε με την πρόταση των εργοδοτικών οργανώσεων για διετές ή τριετές πάγωμα των αυξήσεων, ενώ δεν ετέθη στη συνάντηση το θέμα των ειδικών οικονομικών ζωνών.
ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ. Η διαφωνία της ΓΣΕΕ για το πάγωμα των αυξήσεων εκτιμάται από ορισμένους ότι ενδεχομένως ανοίγει τον δρόμο για πράξη νομοθετικού περιεχομένου από την κυβέρνηση, πιθανότητα την οποία απεύχονται τόσο οι εργοδότες όσο και οι εργαζόμενοι. Οι κοινωνικοί εταίροι συμφώνησαν επίσης να αποστείλουν επιστολή στην ελληνική κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα, την τρόικα και την Κομισιόν και επισήμαναν ότι η κυβέρνηση οφείλει να σεβαστεί τις αποφάσεις των κοινωνικών εταίρων.Στην επιστολή, οι κοινωνικοί εταίροι ζητούν επίσης να αρχίσει τώρα ο διάλογος με την κυβέρνηση για τα ζητήματα του μη μισθολογι- κού κόστους (ασφαλιστικές εισφορές) και της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας, και το αποτέλεσμα αυτού του διαλόγου να νομοθετηθεί. Ο διάλογος αυτός, επισημαίνουν, πρέπει να περιλαμβάνει μείωση ασφαλιστικών εισφορών με αναζήτηση ισοδυνάμων αποτελεσμάτων αποδεκτών από τους κοινωνικούς εταίρους και αναζήτηση λύσεων στα κυρίαρχα θέματα της ανταγωνιστικότητας, όπως απλό και σταθερό φορολογικό σύστημα, απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, υγιείς κανόνες και συνθήκες ανταγωνισμού κ.ά. «Ουσιαστικό θέμα στο πεδίο της συλλογικής αυτονομίας και των διαπραγματεύσεων παραμένει η διατήρηση του πλαισίου με- τενέργειας των συλλογικών συμβάσεων», τονίζουν.
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Προβλέπειαι η συμμετοχή ins Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης -  Την Τρίτη αναμένεται να ορισπκοποιηθεί το τελικό πακέτο

ντρικών τραπεζών της ευρωζώνης θα κουρευτούν με τους ίδιους όρους που θα ισχύουν για το πρόγραμμα ανταλλαγής των ομολόγων των ιδιωτών πιστωτών (PSI). Εξ αυτών των ομολόγων 6 δισ. ευρώ κατέχει η Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας, 2,5 δισ. ευρώ η Τράπεζα της Ελλάδος και τα υπόλοιπα οι κεντρικές τράπεζες της Γερμανίας, του Λ ουξεμβούργου κ.ά. Από αυτά τα ομόλογα θα διαγραφούν περίπου τα 7 δισ. ευρώ.Η τελική φόρμουλα για το PSI θα προβλέπει πως τα ομόλογα που κατέχουν οι ιδιώτες πιστωτές θα κουρευτούν κατά 71,78% σε όρους καθαρής παρούσας αξίας, κάτι που συνεπάγεται συνολικό όφελος για τη χώρα 147 δισ. ευρώ. Το μέσο επιτόκιο θα είναι 3,4% έως το 2020 και το προεξοφλητικό κοντά στο 10%. Τα νέα ομόλογα που θα λάβουν οι ιδιώτες επενδυτές θα είναι υπό το αγγλικό δίκαιο. Απομείωση 71,78% θα υποστούν και τα ομόλογα των μεμονωμένων ιδιωτών επενδυτών, κυρίως μικροαποταμιευτών, η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ. Για ομολογιούχους με χρεόγραφα αξίας έως 100.000 ευρώ δεν θα ισχύσει το κούρεμα. Σημειώ νεται πως συνολικά τα ομόλογα των μικροαποταμιευτών αγγίζουν τα 2,7 δισ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, η νομοθετική ρύθμιση για την αναδιάρθρωση του χρέους και την εισαγωγή των ρητρών συλλογικής δράσης (CACs) θα κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές της εβδομάδας.
Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ο ι όροι της συμφ ω νίας για  το ν έ ο  δ α ν ε ια κό πρόγραμμα και το PSI κλείδωσαν σε διαρκείς τηλεδιασκέψ εις του Euroworking Group μέσα στην εβδομάδα. Οδηγός ήταν η έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους (DSA) που συνέταξε η τρόικα, σύμφωνα με την οποία ακόμη και μετά την προαναφερόμενη αναδιάρθρωση (-80% του ΑΕΠ) το ελληνικό χρέος θα κυμαίνεται άνω του 120% του ΑΕΠ το 20' ν δεν επιβεβαιω-

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Σ ε σύνθετη συμφωνία για τη διαγραφή ελληνικού χρέους 170 δισ. ευρώ ή 80% του ΑΕΠ οδηγούνται η ελληνική κυβέρνηση, η τρόικα, οι ιδιώτες πιστωτές και ο επίσημος τομέας. Η συμφωνία που βασίζεται στην επικαιροποιημένη έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους που συνέταξε η τρόικα, προβλέπει τη συμμετοχή του επίσημου τομέα, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης με περίπου 23 δισ. ευρώ στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους.«Την Τρίτη 7 Φεβρουάριου αναμένεται να κλειδώσει το σύνολο της συμφωνίας», δηλώνει πηγή του ευ- ρωσυστήματος στα «ΝΕΑ», τονίζοντας πως οι συζητήσεις για το PSI,
Η  απόφαση για μείωση 
των κατώτατων μισθών 
έχει ληφθεί ήδη και δεν 
εξετάζεται κατάργηση δώρωντην αγορά εργασίας και την ανακε- φαλαιοποίηση των τραπεζών βαίνουν προς ολοκλήρωση. Η ίδια πηγή αποκαλύπτει πως οι όροι της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους έχουν συμφωνηθεί και περιλαμβάνουν τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα με 147 δισ. ευρώ και τη συμμετοχή του επίσημου τομέα με 23 δισ. ευρώ, περίπου.
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ανταλλάξει τα ομόλογα ονομαστικής αξίας 50 δισ. ευρώ που απέκτησε μέσω του Securities Markets Program (SMP) από τον Μάιο 2010 με νέα ομόλογα στην τιμή κτήσης των αρχικών χρεογράφων, δηλαδή έναντι περίπου 35 δισ. ευρώ. Ετσι, θα αποσυρθεί ονομαστικό χρέος περίπου 15 δισ. ευρώ, ή 6,8% του ΑΕΠ. Παράλληλα, ελληνικά ομόλογα αξίας περίπου 10 δισ. ευρώ που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο κε-

Ο κινέζοε πρωθυπουργόε Γουέν Τζιαμπάο (δεξιά) υπο- 
σχέθηκε ξανά χθεε στη γερμανίδα Καγκελάριο Ανγκελα 
Μέρκελ ότι θα βοηθήσει την Ευρώπη να ξεηεράσει την 
κρίση. Η Μέρκελ ζήτησε επίσηε τη βοήθεια του Πεκίνου 
για να δεχτεί το Ιράν να εγκαταλείφει τα σχέδια ανάπτυ- 
ξηε πυρηνικών όπλων. Η Καγκελάριοε Βρέθηκε στην Κί

να για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στα πλαίσια επίσημηε 
εηίσκεψηε στη χώρα και μ αζ ί με τον Πρωθυπουργό Γου
έν  Τζιαμπάο επισκέφθηκαν τιε εγκαταστάσειε τηε γερ- 
μανικήε ΗβττβηΙ<ηβίιί στο Γκουανγκζού από όπου και η 
φωτογραφία. Η εταιρεία κατασκευάζει μηχανήματα διά- 
νοιξηε τούνελ

Æ m

370 δια ευρώ
το συνολικό ελληνικό xpéos

71,78%
κούρεμα στα 206 δισ. ευρώ xpéous 
του ιδιωτικού τομέα

δια ευρώ
διαγραφή xpéous από τον επίσημο 
τομέα

δισ. ευρώ
το ονομαστικό κούρεμα ms ΕΚΤ

θούν τα μακροοικονομικά σενάρια.«Οι αλλαγές στην αγορά εργασίας αποτελούν βασικό κομμάτι του σεναρίου βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους», δηλώνει στα «ΝΕΑ» κοινοτικός αξιωματούχος, εξηγώ ντας πως οι προβολές της τρόικας για την ανάπτυξη της οικονομίας είναι συνδεδεμένες με την εσωτερική υποτίμηση και τη μείωση των αποδοχών. «Γνωρίζουμε πως βραχυπρόθεσμα η μείωση των μισθών θα εντείνει την ύφεση, εκτιμούμε ωστόσο πως μακροπρόθεσμα θα συμβάλει στην ανάπτυξη και θα είναι τελικά παράγων μείωσης του χρέους», τονίζει χαρακτηριστικά. Στο πλαίσιο αυτό το ίδιο στέλεχος αναφέρει πως η απόφαση για μείωση των κατώτα- των μισθών έχει ληφθεί ήδη και πως δεν εξετάζεται κατάργηση του 13ου και του 14ου μισθού.
ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Βάσει των πληροφοριών των «ΝΕΩΝ», η «τελική λύση» για την Ελλάδα π εριλαμβάνει και άλλες ευνοϊκές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα, δρομολογείται η αναδρομική αλλαγή των όρων του πρώτου δανείου που έλαβε η Ελλάδα από την ευρωζώνη και το ΔΝΤ ποσού 110 δισ. ευρώ, με περαιτέρω μείωση των επιτοκίων των δανείων

που προέρχονται από τα κράτη της ζώνης του ευρώ και επέκταση των ωριμάσεων και της περιόδου χά- ριτος για την έναρξη της αποπληρωμής. Επίσης τα επιτόκια του νέου δανείου που θα λάβει η Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας(EFSF) θα είναι χαμηλότερα, ενώ προ των πυλών (στο Eurogroup) είναι και η απόφαση για αύξηση του νέου δανείου από 130 δισ. ευρώ σε περίπου 145 δισ. ευρώ.Σ τελέχη  του ευρω συστήματος εκτιμούν πως θα υπάρξει η απαι- τούμενη πολιτική συναίνεση στην Ελλάδα για το νέο πρόγραμμα και οι όπ οιες αντιθέσεις θα αποσυρθούν. Το ίδιο εκτιμούν και για τον τρόπο ανακεφ αλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών, προεξοφλώντας πως οι βιώσιμες ελληνικές τράπεζες θα στηριχτούν έναντι κοινών άνευ ψήφου μετοχών κατά τη διαδικασία που θα δρομολογηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Τέλος, ξεκαθαρίζουν πως αν οι πολιτικές αποφάσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη καθυστερήσουν θα υπάρξει δάνειο γέφυρα (bridge loan), παρότι θεο' ρούν πως αυτό δεν θα χρειασ» και πως το PSI θα κλείσει το πρ το ΙΟήμερο του Μαρτίου.
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ΑΙΧΜΕΣΔεν θα μα$ τρελάνουν!
Κ αλά, ο Μιχάλης Χρυ- σοχοΐδης δεν διάβασε το Μνημόνιο. Το υπηρέτησε όμως πιστά. Τώρα μετανοεί και μας ζητά να τον συγχωρέσουμε για την καταστροφή που προκάλεσε η κυβέρνησή του στη χώρα και τους πολίτες της.Ο ι άλλοι συνάδελφ οί του, οι πρω ταγω νιστές της κυβέρνησης του ΠΑ- ΣΟ Κ  και φίλοι, πολιτικοί και προσωπικοί, του προέδρου; Ολοι ήταν αδιάβαστοι; Κανείς δεν ήξερε, ούτε ρώτησε για τις συνέπειες αυτής της συνταγής;Εγώ τους θυμάμαι καλά σαν να ήταν χθες, με ύφος αυθεντίας στα «παράθυρα», να  χ ύ ν ο υ ν  κ ρ ο κ ο δ ε ί λ ι α  δ ά κ ρ υ α  γ ι α  ν α  μας π είθουν ότι η  π ρ ο σ φ υ γ ή  της χώρας στο ΔΝΤ είναι μονόδρομος για μην πέσουμε στον γκρεμό. Η άλλη λύση, έλεγαν, θα ήταν η άμεση στάση πληρωμών, η άτακτη χρεοκοπία και η εξαθλίωση. Ισως -  τότε -  να είχαν δίκιο. Οταν βγούμε από τη δίνη και γίνει ψύχραιμη αποτίμηση για το πώς φτάσαμε εκεί, τότε θα αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν στον καθένα χωριστά.Οι πολίτες πάντως επέ- δειξαν πρωτοφανή ωριμότητα. Σιώπησαν και ακολούθησαν. Αλλοι επειδή πείστηκαν ότι επιτέλους θα έμπαινε μια τάξη στη χώρα, έστω κάτω από αυτές τις έκτακτες συνθήκες. Και άλλοι επειδή τρόμαξαν ότι θα τιναζόταν η ζωή τους στον αέρα. Ανανέωσαν μάλιστα πολλοί από αυτούς την εντολή προς τον Γιώργο Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ στις περιφερειακές εκλογές που ακολούθησαν.Τώρα ξαφνικά, λίγο πριν στηθούν οι κάλπες, πρώην και νυ ν υπουργοί, όπως και ο αρχηγός θυμήθηκαν ότι είναι «αριστεροί» με την ελπίδα ότι θα διασωθούν και θα διατηρήσουν τον βουλευτικό τους θώκο. Συγκροτούν, λέει, «αντι- μνημονιακό μέτωπο» και ετοιμάζονται να καταγγεί- ουν την τρόικα στις περι- 'ρειές τους.π, όχι, δεν θα μας τρελόν αυτοί!

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ 
Λ. ΠΟΛΙΤΗ

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΑ

Στην Αττική Οδό πιστεύουμε ότι η ποιότητα δεν διέρχεται ποτέ 
κρίση. Και φροντίζουμε να το αποδεικνύουμε καθημερινά σε 

oflous εσάδ που επιλέγετε τον αυτοκινητόδρομο για xis 
μετακινήσει σαϊ.'Ετσι, συνεχίζουμε να προσφέρουμε υπηρεσίεβ 
υψηλή* ποιότητα*, για να απολαμβάνετε άνετεί και ασφαλει'δ 

διάδρομέ*, ισάξιε* των μεγάλων διεθνών αυτοκινητοδρόμων. 
Το 1ο βραβείο Back Office 2011 από το Ελληνικό Ινστιτούτο 

Εξυπηρέτηση* Πελατών που απονεμήθηκε στίί Αττικέ* Διάδρομέ*, 
επιβραβεύει τι* προσπάθειέί pas και pas δεσμεύει να βελτιώνουμε 

διαρκώ* την ποιότητα των υπηρεσιών pas, ακόμη και σε
δύσκολου* καιρού*.

ΑΤΤΙΚΗ 0001 αττικές διαλρο μ ες

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.
41,9 χλμ. ArtiKhs Οδού, 190 02 Παιανία, τηλ.: 210.6682000, fax: 210.6635578 
web: www.aodos.gr, e-mail: customercare@attikesdiadromes.gr

Έργο συγχρημαιοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Μπείτε τώρα στο Apple 
Store και κατεΒάατε 

τη δωρεάν εφαρμογή, σιο iPhoneI Ο  Ολη η ύλη ins ισιοσελίδοβ στην παλάμη oasΟ  Αμεση ενημέρωση για ns εξελίξει όπου και αν βρίσκεστε Ο  Φωιογραφίεδ και βίντεο από την επικαιρότητα Π Ο  Οι γνώμε$ και τα blogs των συντακτών

http://www.aodos.gr
mailto:customercare@attikesdiadromes.gr
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0  Πρωθυπουργόν μίλησε ιη  γλώσσα ίων Ευρωπαίων και παρουσίασε με σιοιχεία ότι υπάρχει βελιίωση ΐόσο σια δημοσιονομικά όσο και σιο μέιωπο της ανταγωνιστικότηταςΤαπινακάκιαΠαπαδήμου εντυπώσιασαν τΰ Βρυξέλλε$
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Μ πορεί η  Ελλάδα να εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, αλλά η εντύπωση που επικρατεί στην Ευρώπη ότι δεν έχει πετϋχει τίποτα τα δυο τελευταία χρόνια είναι εντελώς λανθασμένη. Αντίθετα, οι θυσίες που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός έχουν φέρει αποτελέσματα και η εικόνα έχει βελτιωθεί σημαντικά τόσο στα δημοσιονομικά όσο και στο μέτωπο της ανταγωνιστικότητας.Αυτό το μήνυμα μετέφερε -  μεταξύ άλλων -  ο Πρωθυπουργός Λουκάς
Στόχο$ είναι να διαλυθεί 
η αίσθηση που υπάρχει 
ότι η Ελλάδα δεν έχει κάνει 
τίποτα, όπω5 την κατηγορούνΠαπαδήμος στους ομολόγους τους αρχηγούς των κρατών - μελών κατά τη Σύνοδο Κορυφής της περασμένης Δευτέρας, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει μια επιεικέστερη στάση εκ μέρους τους έναντι της χώρας. Μ άλιστα, για να γίνει πιο πειστικός, ο κ. Παπαδήμος μίλησε στη γλώσσα που οι Ευρωπαίοι καταλαβαίνουν καλύτερα, αλλά και ο ίδιος κατέχει: αυτή των στοιχείων. Η παρουσίασή του στις Βρυξέλλες περιελάμβα- νε μια σειρά από πίνακες που δείχνουν ακριβώς την πρόοδο η οποία έχει σημειωθεί στους τομείς ενδιαφέροντος της τρόικας. Οι πίνακες είχαν επιτυχία, προκάλεσαν εντύπωση -  αν και δύσκολοι στην ανάγνωσή τους για ορισμένους, όπως ο Χέρμαν βαν Ρόμπαϊ, που τηλεφώνησε εκ των υστέρων στον Πρωθυπουργό για να του εκφράσει το ενδιαφέρον του για τα στοιχεία -  και μοιράστηκαν στη συνέχεια στην Κομισιόν, την τρόικα και αλλού.Οι τρεις βασικότεροι πίνακες που πήραν στα χέρια τους οι ηγέτες απεικονίζουν τα εξής:

ΕΛΛΕΙΜΜΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΑυτό έχει μειωθεί κατά 6,5 μονάδες από το 15,8% του ΑΕΠ το 2009 στο

9,3% του ΑΕΠ, στο οποίο εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε το 2011. Αν όμως αφαιρεθούν οι τόκοι, τότε η μείωση είναι πιο εντυπωσιακή: Από 10,6% του ΑΕΠ που ήταν το 2009 στο 2,4% του ΑΕΠ το 2011, δηλαδή κατά 8,2 μονάδες. Συνεπώ ς, ο Πρωθυπουργός είπε εμμέσως στους ομολόγους του ότι οι τόκοι είναι που έπνιξαν τη χώρα.Σύμφωνα, εξάλλου, με άλλα στοιχεία της Κομισιόν, καθοριστικό ρόλο στη δυσκολία μείωσης του ελλείμματος παίζει η ύφεση. Χωρίς αυτήν το έλλειμμα (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για τόκους) θα ήταν 5,3% του ΑΕΠ το 2011.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΗ α ύ ξη σ η  του κατά μονάδα κ ό στους εργασίας στη δεκαετία από το 2000 ώς το 2009 ήταν κατά 15% ταχύτερη από την αντίστοιχη των 16 εταίρων της Ελλάδας στην ευ ρωζώνη (και κατά 25% από 37 βασικούς εμπορικούς της εταίρους). Την τελευταία διετία όμως η μείωση του κατά μονάδα κόστους εργασίας οδήγησε στην ανάκτηση ενός μέρους της χαμένης ανταγωνιστικότητας της δεκαετίας (του μισού σε σύγκριση με τους 16 εταίρους της και του 1/3 περίπου σε σύγκριση με τους κυριότερους εμ π ορικούς εταίρους της). Αρα, ο Πρω θυπουργός σημειώ νει ότι έχουμε κι εδώ πρόοδο, αν και αναγνω ρίζει ότι υπάρχει δρόμος να καλυφθεί για την πλήρη αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας. Η τρόικα θέλει να καλυφθεί η απόσταση αυτή εδώ και τώρα με τη μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, αλλά ο Πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι αυτό μπορεί να γίνει σταδιακά, τα επόμενα τρία χρόνια.
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥΠρόοδος σημειώνεται και στη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου που είναι ένας «καθρέφτης» της ανταγωνιστικότητας. Βεβαίως και εδώ το έλλειμμα παραμένει μεγάλο, λίγο κάτω από το 10% του ΑΕΠ, αλλά πριν από τρία χρόνια άγγιζε το 15% του ΑΕΠ.

ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ)

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ)
Αύξηση του κατά μονάδα κόστους εργασίας σε σύγκριση με tous 17 Tns ευρωζώνης (2.000= 100)
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ΑΙΧΜΕΣΕνημερωτική αντεπίθεση
Ο Π ΟΙΟΣ ΕΓΚΥΨΕΙ στα στοιχεία για την ελληνική οικονομία που αποκαλύπτουν σήμερα τα «ΝΕΑ» θα εκπλαγεί. Ενώ η χώρα τελεί διεθνώς υπό την κατηγορία ότι δεν είναι αποτελεσματική, συμβαίνει εντελώς το αντίθετο. Οπως προκύπτει ανάγλυφα από τα παρα

τιθέμενα στοιχεία, τα μέτρα που εφαρμόστηκαν ώς τώρα απέδωσαν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η αρνητική εντύπωση της διεθνούς κοινότητας δεν προέρχεται από τα πραγματικά δεδομένα, αλλά από την άγνοιά τους! Φέρουν ευθύνη όσοι δεν φρόνησαν ώς τώ

ρα να γίνουν ευρέως γνωστά αυτά τα στοιχεία. Θα είχαν ενισχύ- σει αποφασιστικά τις ελληνικές θέσεις στις διαπραγματεύσεις με την τρόικα. Γι’ αυτό, έστω και τώρα, πρέπει να αποτελέσουν το περιεχόμενο κατεπείγουσας ενημερωτικής αντεπίθεσης... ΤΑ ΝΕΑ


