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Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ
Η αναθεώρηση του ελλείμματος του 2010

στο 10,6% του ΑΕΠ θα είναι καταλυτική
ωε προε τη στάση τηε τρόικαε έναντι
5 Ελλάδαε και θα φέρει την κυβέρνιίση αντιμέτωπη με το κρίσιμο δίλημμα
που προτίθενται να τηε θέσουν οι δανειστέε: «Ή κόβετε κράτοε ή κόβουμε
τιε δόσειε».
Η παρουσία των ξένων εμπειρο
γνωμόνων στην Αθήνα (φτάνουν αύριο
και την Τρίτη) θα είναι καθοριστική κα
θώε θα διαπιστώσουν εάν η κυβέρνη
ση έχει την πολιτική βούληση και το
σχέδιο να «κόψει κράτοε», μέσω του με
σοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου
2012 - 2015 (ΜΔΠ) και του προγράμματοε αποκρατικοποιήσεων. Εάν κα
ταλήξουν στο συμπέρασμα είτε ότι η
κυβέρνηση δεν θέλει (δεν έχει πολιτι
κή βούληση) είτε ότι δεν μπορεί (να κα
ταρτίσει ένα τολμηρό και αξιόπιστο με
σοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικήε προσαρμογήε και αποκρατικο-

Η κατάρτιση
του προσχεδίου, που
έπρεπε να σταλεί στους
εμπειρογνώμονες έως
τις 28 Μαρτίου, δεν έχει
ακόμη ολοκληρωθεί.
ποιήσεων), τότε δεν θα διστάσουν να
βάλουν στο τραπέζι και την αναστολή
καταβολήε των δόσεων του δανείου.
Προκειμένου να μη φτάσουν τα πράγ
ματα σε αυτό το σημείο κατά την επί
σημη αξιολόγηση του Μνημονίου στα
τέλη Μαΐου, η τρόικα αποφάσισε να
πραγματοποιήσει μια ενδιάμεση αξιο
λόγηση, στέλνονταε στελέχη τηε αυτή
την εβδομάδα στην Αθήνα. Ετσι, θα υ
πάρχει κάποιοε χρόνοε ώστε να γίνουν
διορθωτικέε κινήσειε.
Το ΜΔΠ και το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων θα είναι, επίσηε, οι βασι
κοί άξονεε του νέου, διευρυμένου σε
περιεχόμενο και διάρκεια, Μνημονίου,
η υλοποίηση του οποίου αποτελεί ε
ξάλλου προϋπόθεση και για τη χρη
ματοδότηση τηε Ελλάδαε από το Ευ
ρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικήε
Σταθερότηταε το 2012. Γι’ αυτό, άλ
λωστε, η Ευρωζώνη με την απόφαση
τηε συνόδου κορυφήε στιε 11 Μαρτί
ου φρόντισε να δεσμεύσει την Ελλάδα
ότι θα επιδιώξει έσοδα 50 δισ. ευρώ α
πό πφληση εταιρειών και αξιοποίηση
ακίνητηε περιουσίαε.
Ωστόσο, μέχρι στιγμήε τα δείγματα
γραφήε δεν είναι ενθαρρυντικά. Οπωε
σημειώνει στέλεχοε τηε τρόικαε «η ελκή κυβέρνηση υλοποιεί μετά βίαε
το Μνημόνιο, ενώ αυτό θα έπρεπε να
είναι το ελάχιστο».

Οι καθυστερήσειε και οι εκπτώσειε
στην υλοποίηση του προγράμματοε, η
ατολμία στην υλοποίηση των διαρ
θρωτικών αλλαγών, η στάση τηε αντιπολίτευσηε και η διογκούμενη κοινω
νική δυσαρέσκεια, υποστηρίζει, επέ
τρεψαν να κυριαρχήσει η άποψη ότι η
Ελλάδα δεν θα «τα βγάλει πέρα» και θα
υποχρεωθεί να προχωρήσει σε ανα
διάρθρωση του χρέουε.
Η πεποίθηση αυτή ενισχύεται επίσηε
από:
1. Την αναθεώρηση των στοιχείων για
το έλλειμμα του 2010, που οφείλεταί κυρίωε στιε υπερβάσειε δαπανών τοψ ευ
ρύτερου δημόσιου τομέα και δείχνει ό
τι ο δημοσιονομικόε έλεγχοε εξακο
λουθεί να είναι αναποτελεσματ <όε.
Αποδεικνύεται, εξάλλου, και από τ >γεγονόε ότι δεκάδεε δημόσιοι φορείε, με
ταξύ αυτών και μεγάλεε ΔΕΚΟ, ότΤωε ο
ΟΣΕ και η ΕΡΤ, δεν μπορούν ακό^
στείλουν έγκαιρα στο Γενικό
στήριο μηνιαία οικονομικά στοτ
2. Την υστέρηση των εσόδων, ι

φείλεται όχι μόνο στουε υπεραιε
ξουε, όπωε αποδείχθηκε, στόχουε, αλ
λά και στην καθυστέρηση στην ανα
μόρφωση του ελεγκτικού μηχανισμού.
Οι δύο αυτοί παράγοντεε θα επισπεύ
σουν τη λήψη πρόσθετων μέτρων φέτοε, προκειμένου να επιτευχθεί ό στόχοε για μείωση του ελλείμματοε στο 7,5%
του ΑΕΠ. (Βλ. Οικονομική Κ, σελ. 2)
3. Τα αντιφατικά μηνύματα που στέλ
νει η κυβέρνηση, ωε προε τιε αποκρατικοποιήσειε, με υπουργούε, όπω5 η κ.
Μπιρμπίλη και η κ. Κατσέλη, να βάζουν
ο καθέναε τιε δικέε του κόκκινεε γραμμέε, όπου νομίζει.
4. Την απροθυμία αρκετών υπουργών

να περικόψουν τιε δαπάνεε όσο χρει
άζεται προκειμένου να περιοριστεί το
έλλειμμα στο 1% του ΑΕΠ έωε το
2015. Αλλοι, προκειμένου να περιορί
σουν την περικοπή δαπανών που ζή
τησε το υπουργείο Οικονομικών, έθε
σαν έναν υπερβολικά φιλόδοξο στόχο
για έσοδα από εισφορέε (όπωε η κ. Κα
τσέλη, 4 δισ. ευρώ επιπλέον την 4ετία).
Ο υπουργόε Εσωτερικών, Γιάννηε Ραγκούσηε, δήλωσε πωε στην προτεινόμενη από το υπουργείο Οικονομικών
μείωση των δαπανών θα συνυπολογί
σει και την προϋπολογισθείσα εξοικο
νόμηση πόρων, ύψουε 500 εκατ. ευρώ,
από την εφαρμογή του σχεδίου «Καλλικράτηε». Αλλοι είπαν απλώε ότι ο στόχοε που τουε ετέθη είναι ανέφικτοε.
Αποτέλεσμα τηε απροθυμίαε είναι το
γεγονόε ότι, ενώ το οικονομικό επιτε
λείο έπρεπε να στείλει στουε εμπειρογνώμονεε τηε τρόικαε ένα προσχέδιο
του ΜΔΠ έωε τιε 28 Μαρτίου, ώστε να
προλάβουν να το μελετήσουν, έωε και
σήμερα, παραμονή τηε άφιξήε τουε
στην Αθήνα, η κατάρτιση του σχεδίου
δεν έχει ολοκληρωθεί και στο υπουρ
γείο Οικονομικών συνεχίζονται οι συσκέψειε.,
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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Το χρονοδιάγραμμα για ία 50 δισ.

Spiegel: Πιέσεις
από το ΔΝΤ
για αναδιάρθρωση

Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ
Ολοένα πιθανότερη διαφαίνειαι η
αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέ
ους, σύμφωνα με το γερμανικό πε
ριοδικό Der Spiegel, καθώς ακόμη
και ίο ίδιο το ΔΝΤ πιέζει πλέον προς
αυτή την κατεύθυνση. Το Spiegel α
νέφερε χθες στην ιστοσελίδα του
πως το ΔΝΤ εκτιμά «ότι οι πιστωτές
θα πρέπει να συνδράμουν τη διά
σωση της χώρας μας και πως οι κά
τοχοι ελληνικών ομολόγων θα πρέ
πει να θυσιάσουν ένα κομμάτι της
αξίας τους». Η αλλαγή πλεύσης του
ΔΝΤ είναι απόρροια των αμφιβο
λιών για την επιτυχία των προσπα
θειών διάσωσης, ενώ ασκεί ανοιχτά
πιέσεις για άμεση αναδιάρθρωση.
Το αίτημα αυτό διατυπώθηκε σε συ
νομιλίες υψηλόβαθμων στελεχών
του ΔΝΤ με αξιωματούχους ευρω
παϊκών κυβερνήσεων. Το Spiegel α
ναφέρει ότι ούτε το ΔΝΤ πιστεύει
πια ότι είναι δυνατή η εξυγίανση
της ελληνικής οικονομίας με τα μέ
τρα που έχουν ληφθεί έως σήμερα
και είναι απαραίτητη η μείωση του
χρέους, που αυτή τη στιγμή ανέρχε
ται στο 150% του ΑΕΠ, λένε οι εκ
πρόσωποί του στους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Το ΔΝΤ, πάντα σύμ
φωνα με το δημοσίευμα, πιστεύει
ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πρέ
πει ταχύτατα να ξεκινήσει συνομι
λίες με τους πιστωτές της και να
τους ενημερώσει για τη σχεδιαζό
μενη αναδιάρθρωση αλλά «φοβάται
προς το παρόν να δημοσιοποιήσει
τις σκέψεις του, επειδή εκτιμά ότι
θα μπορούσε να προκληθούν μεγα
λύτερα προβλήματα στην ήδη δοκι
μαζόμενη Πορτογαλία».

Κρίσιμες αποφάσειε καλείται να λάβει η
κυβέρνηση αναφορικά με το τι θα συμπεριληφθεί τελικά στο οριστικό πρό
γραμμα αποκρατικοποιήσεων, που θα
πρέπει να στοχεύει στη συγκέντρωση
15 δισ. ευρώ έωε το 2013 και άλλων 35
δισ. μέχρι το 2015. Εν αναμονή των εκ
προσώπων τηε τρόικαε που θα δώσουν
το οριστικό «Ο.Κ.», η κυβέρνηση -και
κυρίωε το Μέγαρο Μ αξίμου- καλείται
να αναλάβει δύο σημαντικέε πρωτοβουλίεε, που θα κρίνουν την υλοποίη
ση του προγράμματοε:
1. Να ιρέξει τιε διαδικασίεε για την α
πόδοση χρήσεων γηε σε ακίνητα του Δη
μοσίου, ώστε να αρχίσει η αξιοποίησή
τουε. Στο σκέλοε τηε κρατικήε ακίνη
τηε περιουσίαε υπάρχουν δύο μέθοδοι
αξιοποίησηε. Πρώτον, θα δημιουργηθεί
ένα «εθνικό ταμείο ακινήτων», που θα
έχει στην κατοχή του σημαντικά ακί
νητα, όπωε το Ελληνικό, το Πρασονήσι Ρόδου, το Αφάντου Ρόδου και άλλα
μικρότερηε έκτασηε αλλά μεγάληε αξίαε.
Γι’ αυτά θα γίνονται μακροχρόνιεε
συμβάσειε παραχώρησηε (ακόμα και 90
χρόνων) και πιθανόν θα αξιοποιηθεί και
ο θεσμόε τηε επιφανείαε. Δεύτερον, τα
υπόλοιπα ακίνητα του Δημοσίου (κτίρια,
διαμερίσματα κ.λπ.) θα «καθαρίσουν» α
πό διαφόρων ειδών προβλήματα (πο
λεοδομικά, νομικά κ.λπ.) και μετά, όσα
μπορούν, θα πωληθούν.
2. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που κα
λείται να λύσει η κυβέρνηση, όμωε, εί
ναι το μέλλον των εισηγμένων στο Χρη
ματιστήριο Αθηνών επιχειρήσεων του
Δημοσίου (ΔΕΗ, OTE, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ,
ΕΛΠΕ κ.λπ.). Αυτέε τιε μέρεε το Μέγα
ρο Μαξίμου καλείται να αποφασίσει το
πώε και πότε θα αξιοποιηθούν οι ΔΕΚΟ

αυτέε, χωρίε να μπορεί να αποκλειστεί
πλήρωε το ενδεχόμενο να προχωρήσει
η πώληση κάποιου ποσοστού ακόμα και
φέτοε. Μάλιστα, μέσα στην εβδομάδα
ο υπουργόε Οικονομικών κ. Γ. Παπα
κωνσταντίνου είχε συνάντηση με τον
κ. Ρ. Μάλερ, επικεφαλήε τηε Deutsche
Telekom για τιε επενδύσειε στην Ευ
ρώπη, που ήδη κατέχει το 30% του OTE
και πιέζει για να αγοράσει επιπλέον πο
σοστό. Ωστόσο, είναι σαφέε ότι εντόε

Η κυβέρνηση υπολογίζει να
συγκεντρώσει 15 δισ. ευρώ
με το πρόγραμμα των απο
κρατικοποιήσεων έως το
2013 και τα υπόλοιπα 35 δισ.
με αξιοποίηση της ακίνη
της περιουσίας έως το 2015.
τηε κυβέρνησηε υπάρχουν διαφορετικέε τάσειε για το εάν θα πρέπει ή όχι
να αποκρατικοποιηθούν αυτέε οι ΔΕΚΟ
και σε ποιο χρονικό διάστημα. Ο κ. Πα
πακωνσταντίνου έχει ήδη ετοιμάσει έ
να πρώτο χρονοδιάγραμμα, από το ο
ποίο προκύπτει ότι φέτοε μπορούν να
εισρεύσουν έσοδα τουλάχιστον 2 δισ.
ευρώ (θεωρείται συντηρητική εκτίμη
ση), ενώ για το 2012 και το 2013 υπο
λογίζονται έσοδα τηε τάξηε των 6 δισ.
ετησίωε.

Αποκρατικοποιήσει το 2011
Στο φετινό πρόγραμμα αποκρατικο
ποιήσεων περιλαμβάνονται:
• Η χρονική επέκταση τηε σύμβασηε
παραχώρησηε με τη γερμανική Hoctief
για το «Ελ. Βενιζέλοε». Πιθανόν να ε-

πεκταθεί η σύμβαση για 20 χρόνια, ε
νώ μετά αναμένεται και η πώληση πο
σοστού έωε 20%.
• Η ανανέωση των αδειών των παιχνιδιών του ΟΠΑΠ.
• Η μετοχοποίηση των κρατικών λα
χείων. Θα δημιουργηθεί εταιρεία με τα
δικαιώματα του Δημοσίου επί των λα
χείων και μετά θα πωληθεί.
• Η πώληση των ΔΕΠΑ, ΛΑΡΚΟ,
Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων
(ΕΑΣ) και ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
• Η ανανέωση των αδειών κινητήε τηλεφωνίαε.
• Η πώληση του καζίνο τηε Πάρνηθαε και ενδεχομένωε η δημοπράτηση
μιαε νέαε άδειαε καζίνο.
• Η αξιοποίηση τηε περιοχήε του
Ελληνικού.
• Η δημιουργία του Αττικού Λιμενι
κού Συστήματοε, καθώε θα συνενωθούν
υπό τον ΟΛΠ τα λιμάνια του Πειραιά,
τηε Ραφήναε, του Λαυρίου και τηε
Ελευσίναε.
• Η σύμβαση παραχώρησηε για την
Εγνατία Οδό και η έναρξη των διαδι
κασιών για την εκμετάλλευση των αυ
τοκινητοδρόμων με τη δημιουργία των
«ειδικών οχημάτων» (δΡν).
Από το 2012, αναμένεται να αρχίσει
να αποδίδει καρπούε η αξιοποίηση τηε
ακίνητηε περιουσίαε. Παράλληλα, θα ξε
κινήσει και η αξιοποίηση μέρουε των πε
ριφερειακών αεροδρομίων και λιμανιών, ενώ θα επιδιωχθεί η πώληση των
ΕΛΤΑ και θα εξεταστεί ο τρόποε αξιοποίησηε των εταιρειών ύδρευσηε
(ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ). Η κυβέρνηση αναμέ
νει ότι το 2013 θα έχει σημαντικά έσο
δα από την ακίνητη περιουσία. Στη διε
τία 2014-2015 εκτιμά ότι ουσιαστικί
35 δισ. ευρώ θα προέλθουν από την α
κίνητη περιουσία.

Η κρίση δημιουργεί νέους πολιτικούς «αστέρες» στην Ε.Ε.
Του ΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΛΟΡΑ
Η οικονομική επιβίωση τηε Ελλάδαε έ
χει πάψει προ πολλού να εξαρτάται α
ποκλειστικά από τα εντόε συνόρων τεκταινόμενα και οι εξελίξειε στην ευ
ρωπαϊκή σκηνή θα αποδειχθούν καθοριστικήε σημασίαε για το μέλλον τηε
χώραε μαε. Εξάλλου, η κρίση αλλάζει
και το πολιτικό τοπίο τηε Γηραιάε Ηηπείρου, γεγονόε που σημαίνει, αφενόε
μετ' ότι οι ηγεσίεε με τιε οποίεε θα διαπ
ματεύεται η ελληνική κυβέρνη
ση τουε επόμενουε μήνεε θα είναι εν
δεχομένωε διαφορετικέε, αφετέρου δε,
ότι οι παραδοσιακοί διαχωρισμοί με
ταξύ τηε δημοσιονομικά αυστηρήε ευρωπαϊκήε κεντροδεξιάε και τηε «ανοιχτοχέραε» κεντροαριστεράε έχουν
θολώσει.
Του λόγου το αληθέε αποδεικνύουν
οι περιπτώσειε του κεντροδεξιού πρω
θυπουργού τηε Ιρλανδίαε, Εντα Κένι,
ο οποίοε εξελέγη με σημαία του την
αναδιαπραγμάτευση του μνημονίου
που έχει υπογράψει η χώρα του με την
τρόικα, αλλά και του ηγέτη τηε συντηρητικήε αντιπολίτευσηε στην Πορ
τογαλία, Πέντρο Πάσοε Κοέλιο, ο ο
ποίοε απέσυρε τη στήριξή του στα μέ
τρα λιτότηταε που εφάρμοζε η σο

σιαλιστική κυβέρνηση του Ζοζέ Σόκρατεε, προκαλώνταε την προκήρυξη
πρόωρων εκλογών. Η κίνηση του κ. Κο
έλιο χάλασε το κλίμα στην ευρωπαϊ
κή σύνοδο τηε 25ηε Μαρτίου. Υστερα
από μια «διευκρινιστική» συζήτηση με
την Αγκελα Μ έρκελ, ο προπορευόμενοε στιε δημοσκοπήσειε Πορτογάλοε
πολιτικόε δήλωσε ότι οι δημοσιονο
μικοί στόχοι που έχει θέσει η απερ
χόμενη κυβέρνηση Σόκρατεε παρα
μένουν ωε έχουν.
Αλλωστε, σε άλλεε εποχέε, οι δη
μόσιοι έπαινοι τηε Γερμανίδαε κα
γκελαρίου για την οικονομική πολιτι
κή του σοσιαλιστή κ. Σόκρατεε θα προ
ξενούσαν έκπληξη. Ο μύλοε τηε κρίσηε, όμωε, φαίνεται πωε «αλέθει» τα
πολιτικά στρατόπεδα, πλήττονταε όλεε σχεδόν τιε κυβερνήσειε που τη δια
χειρίζονται, ανεξάρτητα αν αυτέε α
νήκουν στην κεντροαριστερά ή την κε
ντροδεξιά. Στο δε προσκήνιο τηε ευρωπαϊκήε πολιτικήε εμφανίζονται νέ
οι πρωταγωνιστέε, οι οποίοι μάλιστα
δεν προέρχονται από τα παραδοσια
κά κόμματα.
Η πλέον χαρακτηριστική περίπτω
ση είναι ίσωε αυτή των «Πραγματικών
Φινλανδών», του λαϊκιστικού κόμματοε που απειλεί να αλλάξει άρδην τα
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Ο κεντροδεξιός πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Εντα Κένι (αριστερά) και ο ηγέτης της
συντηρητικής αντιπολίτευσης στην Πορτογαλία, Πέντρο Πόσος Κοέλιο (δεξιά).

Ο «πραγμα τικός Φινλανδός» Τίμο Σόί'νι (αριστερά) και οι δύο ηγέτες των Γερμανών
Πρασίνων, Κλαούντια Ροθ και Τσεμ Οζντεμίρ (δεξιά).

δεδομένα, τόσο εντόε όσο και εκτόε
Φινλανδίαε. Μ ε αφετηρία τον φολ
κλορικό σχεδόν εθνικισμό, ο ηγέτηε
του κόμματοε, Τίμο Σοΐνι, εμφανίζεται
στιε δημοσκοπήσειε να διεκδικεί α
κόμη και την πρώτη θέση στιε βουλευτικέε εκλογέε τηε 17ηε Απριλίου.
Ακόμη και αν δεν επιβεβαιωθεί αυτό
το σενάριο, όμωε, ο κ. Σοΐνι έχει δη
λώσει σε όλουε τουε τόνουε πωε δεν
θα συμμετάσχει σε κυβέρνηση συνα
σπισμού, η οποία θα παράσχει εγγυήσειε ή δάνεια στιε δοκιμαζόμενεε
χώρεε τηε ευρωπαϊκήε περιφέρειαε.
«Αν ο Σοΐνι γίνει πρωθυπουργόε μετά
τον Απρίλιο, τότε η Φινλανδία ενδε
χομένωε και να μετατραπεί σε Σλο
βακία του Βορρά, υπό την έννοια ότι,
αν και μέλοε τηε Ευρωζώνηε, δεν θα
υποστηρίξει κεφαλαιακά άλλα κράτημέλη που αντιμετωπίζουν πρόβλημα»,
σημείωνε αυτήν την εβδομάδα αρθρογράφοε τηε μεγάληε φινλανδικήε
εφημερίδαε Η εΐεπ ^ ίη Ξεηοιηηή
Η παροχή βοήθειαε στην Ελλάδα,
την Ιρλανδία, σύντομα ίσωε και στην
Πορτογαλία έχει στοιχίσει και στην
Αγκελα Μέρκελ, καθώε προκαλεί αντιδράσειε στην κομματική τηε βάση.
Προε το παρόν, όμωε, ο μεγάλοε κερδισμένοε από την αποδυνάμωση τηε

«σιδηράε κυρίαε» τηε Ευρώπηε δεν εί
ναι οι λαϊκιστέε, όπωε στη Φινλανδία,
αλλά οι Πράσινοι. Εστω και αν η πρό
σφατη ιστορική νίκη τουε στη ΒάδηΒυρτεμβέργη οφείλεται κυρίωε σε
περιβαλλοντικού χαρακτήρα ανησυχίεε, η χώρα μαε έχει λόγουε να χα
μογελά. Και αυτό διότι οι Πράσινομέχουν υιοθετήσει πολύ πιο αλληλέγγυα
στάση στο θέμα των αδύναμων οικο
νομικά ευρωπαϊκών κρατών.
«Οι ενισχυμένοι Πράσινοι ε ίν σ πι
θανόν να πιέσουν το Βερολίνο γ
ι
δοθεί τελικά παράταση στην απο
πληρωμή του ελληνικού χρέουε έωε και
30 χρόνια», δήλωσε αυτήν την εβδο
μάδα στο αμερικανικό περιοδικό
Forbe8 ο Βλαντ Σιντορέλι, στέλεχοε τηε
εταιρείαε οικονομικών αναλύσεων
Bretton Woocte Research. Είναι άλ
λωστε χαρακτηριστικό ότι ο έναε από
τουε δύο προέδρουε των Πρασίνων, ο
τουρκικήε καταγωγήε Τσεμ Οζντεμίρ
(η άλλη είναι η Κλαούντια Ροθ), είχε
δηλώσει ύστερα από συνάντησή του
με τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Φε
βρουάριο, ότι θα πρέπει να δοθεί ε
πιπλέον χρόνοε στην Ελλάδα και εξέφρασε τη στήριξή του στο πάγιο ελ
ληνικό αίτημα τηε έκδοσηε ευρωο
μολόγων.

