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Δπιπηώζεις ηης κρίζης Covid ζε βαζικά μεγέθη ηης γ/οικονομίας – Πορεία εθαρμογής 

γ/τεδίοσ Ανάκαμυης - Γημόζιο Χρέος και δημοζιονομικοί κανόνες 

 

Α. Ο Υπνπξγφο Οηθνλνκίαο, Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάθακςεο θ. Bruno Le Maire, θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηειε-ζπλέληεπμεο Tχπνπ ηεο 1.3.2021, εμέθξαζε ηελ πεπνίζεζε φηη ην ηξέρνλ γ/ Σρέδην 

Αλάθακςεο, ζπλνιηθνχ χςνπο 100 δηζ. Δπξψ,  είλαη "θαιά ηζνξξνπεκέλν" θαη δελ ρξεηάδεηαη λα 

εληζρπζεί πεξαηηέξσ. Αληηζέησο, ππέξ ηεο αχμεζεο ησλ πφξσλ ηνπ Τακείνπ Αλάθακςεο έρεη 

εθθξαζηεί ν Σχλδεζκνο εξγνδνηψλ Medef, ελψ ν ηδξπηήο ηνπ θφκκαηνο MoDem θαη Ύπαηνο 

Αξκνζηήο γηα ηνλ Πξνγξακκαηηζκφ θ. François Bayrou πξφηεηλε «Σρέδην Δπαλάθηεζεο», κε 

επηπιένλ 250 δηζ. Δπξψ γηα ηελ Αλάθακςε, θαη’ αληηζηνηρία ηνπ ζρεδίνπ πνπ αλαθνίλσζε 

πξφζθαηα ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο θ. Joe Biden.  

 Σχκθσλα κε ηνλ θ. Le Maire ε πξαγκαηηθή πξφθιεζε ζπλίζηαηαη ζηελ ηαρχηεηα εθηέιεζεο 

ηνπ γ/Σρεδίνπ Αλάθακςεο θαη φρη ζηελ γηγάλησζή ηνπ θαη ππνγξάκκηζε φηη απφ ηνπο πφξνπο ηνπ, 

έρνπλ ήδε δεζκεπηεί πηζηψζεηο χςνπο 16 δηζ. Δπξψ. Σε απηέο πξνζηίζεληαη 10 δηζ. Δπξψ κεηψζεηο 

θφξνπ ζηελ παξαγσγή γηα ην 2021, πνπ ηζρχνπλ απφ ηηο αξρέο η.έ. Απηφ επηηξέπεη ζηελ 

γ/θπβέξλεζε λα πξνζεγγίζεη ηνλ ζηφρν ησλ 40 δηζ. Δπξψ γηα ην 2021 ηνλ νπνίν επηδηψθεη.  

 Πεξαηηέξσ, ν Γάιινο Υπνπξγφο απαξίζκεζε ζπγθεθξηκέλα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζην 

Σρέδην Αλάθακςεο (π.ρ. πξφγξακκα Prime Renov', Digitized MMEs, εθζπγρξνληζκφο ησλ 

ζθαγείσλ θ.α.), θαζψο θαη ηε δηάζεζε 1 δηζ. Δπξψ γηα ηελ βηνκεραληθή αλάπηπμε, κέζσ 

δηεπθφιπλζεο ηεο κεηεγθαηάζηαζεο επηρεηξήζεσλ, ςεθηνπνίεζεο ησλ ΜΜΔ θαη ηεο αλάπηπμεο 

«Βηνκεραληθψλ  πεξηνρψλ», ππνζηεξίδνληαο φηη ε γηγάλησζε ησλ πφξσλ δελ έρεη αληίθξηζκα εάλ 

δελ ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλα βηνκεραληθά έξγα ή λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

 Παξάιιεια, ν θ. Le Maire εθθξάδεη ζθεπηηθηζκφ γηα ηελ ηαρχηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ 

απνδέζκεπζεο ησλ πξψησλ πιεξσκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ ζρεδίνπ αλάθακςεο θαη ηνλίδεη ηε γαιιηθή 

ζέζε γηα αλάγθε επίζπεπζήο ηνπο. Όπσο αλέθεξε «ηα επξσπατθά ρξήκαηα πξέπεη λα θηάζνπλ ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ», ελψ ε πξψηε δφζε ζηε Γαιιία, χςνπο πεξίπνπ 4 δηζ. Eπξψ, αλακέλεηαη πξηλ 

ην ζέξνο η.έ..  

 Έηεξε επηδίσμε ηνπ γ/Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ είλαη ε θηλεηνπνίεζε ηεο απνηακίεπζεο 

ησλ Γάιισλ πξνο φθεινο ηεο αλάπηπμεο. Απηή απμήζεθε ζεκαληηθά ιφγσ κείσζεο ηεο 

θαηαλάισζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεξηνξηζκψλ θαη εθηηκάηαη φηη ζα αγγίμεη ηα 200 δηζ. Δπξψ ζηα 

ηέιε ηνπ 2021 (πνζφ δηπιάζην ησλ πφξσλ ηνπ Τακείνπ Αλάθακςεο). Πάλησο ν θ. Le Maire 

απνθιείεη θνξνιφγεζή ηεο, φπσο θαη θάζε αχμεζε ηεο θνξνινγίαο γηα ηελ απνπιεξσκή Φξένπο. 

 

 Β. Δπηπηψζεηο ηεο θξίζεο Covid-19 ζε  βαζηθά κεγέζε ηεο γ/νηθνλνκίαο. 

 Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο γαιιηθήο Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο (INSEE) απφ 29.1.2021, ηο 

γ/ΑΔΠ ην 2020 ππνρψξεζε απφηνκα θαηά 8,3%, κεηά απφ αχμεζε 1,5% πνπ είρε ζεκεηψζεη ην 

2019. Η χθεζε ήηαλ σζηφζν, κηθξφηεξε ηεο πξνβιεπφκελεο, θαζψο ε πηψζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ πην πεξηνξηζκέλε ζηα ηέιε 2020 ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιέςεηο (-11 έσο -12% 

ην Ννέκβξην θαη -7 έσο -8% ηνλ Γεθέκβξην 2020, αληί -20% φπσο πξνβιέπνληαλ). Καηά ηνπο 

κήλεο Ιαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην 2021 ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ήηαλ κεησκέλε θαηά 5%. 

Σχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Τξάπεδαο ηεο Γαιιίαο γηα ην 2021, ην γαιιηθφ ΑΔΠ πξφθεηηαη λα 
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ζεκεηψζεη αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 5%, ελψ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο Δπξ. Δπηηξνπήο, πνπ 

δεκνζηεχζεθαλ ηελ Πέκπηε 11.2.2021, ζα απμεζεί θαηά 5,5%.  

 Σηε Γαιιία ε θξίζε ηνπ Covid-19 νδήγεζε ζρεδφλ ζηνλ διπλαζιαζμό ηοσ ελλείμμαηος 

κραηικού προϋπολογιζμού, πνπ αλήιζε ην 2020 ζε -178 δηζ. Δπξψ. Αλ θαη κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε 

ηελ πξφβιεςε Ννεκβξίνπ 2020 (-223 δηζ. Δπξψ), παξακέλεη ζεκαληηθά πςειφηεξν ζε ζρέζε κε 

ηνλ αξρηθφ ζηφρν (-93 δηζ. Δπξψ) θαη πάλησο πςειφηεξν θαηά 30 δηζ. Δπξψ ζε ζρέζε κε ην 2010, 

έηνο νηθνλνκηθήο θξίζεο (ζηνηρεία 20
εο

 Ιαλνπαξίνπ 2021).  

 Ωο πξνο ηα κραηικά έζοδα, απηά κεηψζεθαλ ζεκαληηθά. Οη θνξνινγηθέο εηζπξάμεηο ήηαλ 

κεησκέλεο θαηά 37 δηζ. Δπξψ ζε ζχγθξηζε κε ηηο πξνβιέςεηο. Η κείσζε εηζπξάμεσλ ήηαλ πην 

πεξηνξηζκέλε γηα ην θφξν εηζνδήκαηνο: -1,5 δηζεθαηνκκχξηα, δει. κείσζε 2%, έλαληη -10% γηα ηνλ 

ΦΠΑ,  -20% γηα ηνλ εηαηξηθφ θφξν (IS) θαη -48% γηα ηνλ  θφξν θαηαλάισζεο ελεξγεηαθψλ 

πξντφλησλ (TICPE), γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη φηη ηα κέηξα ηεο θπβέξλεζεο γηα ελίζρπζε ηεο 

αγνξαζηηθήο δχλακεο απέδσζαλ. 

 Οη κραηικές δαπάνες αληηζέησο, απμήζεθαλ θαηά 44,1 δηζ. Δπξψ, θπξίσο ιφγσ ησλ 

έθηαθησλ κέηξσλ ζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο απαζρφιεζεο. Γηα ην Τακείν Αιιειεγγχεο, 

ην νπνίν εμειίρζεθε ζεκαληηθά απφ ηελ άλνημε 2020, εθηακηεχηεθαλ 11,8 δηζ. Δπξψ ην 2020 (απφ 

20 δηζ. πνπ είραλ δεζκεπζεί). Δηδηθφηεξα, ηνλ Ννέκβξην εθηακηεχζεθαλ 3,8 δηζ. Δπξψ, ηα νπνία  

θαηαβιήζεθαλ ζε 820.000 εηαηξίεο. Οη απαιιαγέο θνηλσληθψλ εηζθνξψλ αλήιζαλ ζε 3,9 δηζ. ην 

2020 (απφ 8,2 δηζ. πνπ είραλ δεζκεπζεί), ελψ γηα ηε Μεξηθή Αλεξγία θαηαβιήζεθαλ 17,8 δηζ. Δπξψ 

(απφ 22,6 δηζ. πνπ πξνβιέπνληαλ). Δπηπξνζζέησο, 8 δηζ. δφζεθαλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δεκνζίσλ 

επηρεηξήζεσλ, ηδίσο ηεο SNCF θαη ηεο Air France. 

Οη δαπάλεο αζθάιηζεο πγείαο ζεκείσζαλ αχμεζε 20 δηζ. Δπξψ, απμεκέλεο θαηά 10% ην 

2020 ζε ζρέζε κε απηέο πνπ είραλ πξνυπνινγηζζεί. Τν 2020 δηελεξγήζεθαλ 36 εθαη. ηεζη αληη- 

Covid, θφζηνπο  2,7 δηζ. Δπξψ, κε ην θξάηνο λα θαιχπηεη πιήξσο ηε δαπάλε. Ωο πξνο ην εκβφιην 

έρεη πξνυπνινγηζηεί γηα ην 2021 πνζφ χςνπο 1,5 δηζ. Δπξψ, ην νπνίν ελδερνκέλσο μεπεξαζηεί, 

αμηνινγείηαη σζηφζν απφ ηε γ/θπβέξλεζε σο ε πην παξαγσγηθή δεκφζηα επέλδπζε (καδί κε ηα 

ηεζη) θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν. Παξά ηελ ζεκαληηθή αχμεζε δαπαλψλ πγείαο, ην έιιεηκκα 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο 2020 αλακέλεηαη θνληά ζηηο πξνβιέςεηο, θαζψο ηα έζνδα απφ θνηλσληθέο 

εηζθνξέο θηλήζεθαλ θαιχηεξα απφ ην αλακελφκελν, δεδνκέλνπ φηη ε κηζζνινγηθή βάζε 

δηαηεξήζεθε ηειηθψο ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα.  

Παξάιιεια, ην εμσηεξηθφ έιιεηκκα ηεο Γαιιίαο ηξηπιαζηάζηεθε θζάλνληαο ηα 53 δηζ. 

Δπξψ ην 2020, δειαδή 2,3% ηνπ ΑΔΠ θαη βξίζθεηαη ζην πςειφηεξν επίπεδν απφ ην 1951, ιφγσ 

ηεο θαηάξξεπζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ εζφδσλ θαη ησλ αεξνλαπηηθψλ εμαγσγψλ. 

 Τειηθψο, ηο δημόζιο έλλειμμα γηα ην 2020 ζα είλαη ρακειφηεξν απφ ην εθηηκψκελν -11,3% 

επί ηνπ ΑΔΠ, σζηφζν δελ ππάξρνπλ πξνο ην παξφλ πιήξε ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο δαπάλεο ησλ 

λνζνθνκείσλ θαη ησλ ηνπηθψλ δηνηθήζεσλ.  

 Ωο πξνο ηο δημόζιο Χρέος, απηφ δηακνξθψλεηαη ζε πεξίπνπ 120% ηνπ ΑΔΠ γηα ην 2020 

(έλαληη ~100% ρσξίο ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο Covid-19) θαη αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζε 122,4% ην 

2021. Ταπηνρξφλσο, ην θφζηνο εμππεξέηεζεο ηνπ κεηψλεηαη, θαζψο ε Γαιιία δαλείδεηαη κε 

εμαηξεηηθά επλντθνχο φξνπο θαη αξλεηηθφ κέζν επηηφθην δαλεηζκνχ ζηηο αγνξέο ην 2020.  

 Ωζηφζν, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ην ζεκεξηλφ επίπεδν δαπαλψλ δελ είλαη βηψζηκν 

κεζνπξφζεζκα, θαζψο θάζε επξψ ηεο ελίζρπζεο ζα πξέπεη λα απνπιεξσζεί. Έηζη, ν θ. Le Maire 

ηάρζεθε, ελψπηνλ ηεο γ/Δζλνζπλέιεπζεο (2.3.2021), ππέξ ηεο ζέζπηζεο πνιπεηνχο θαλφλα 

ζηαζεξνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ, ψζηε λα κελ ππνλνκεπζεί μαλά ε αλάπηπμε. Όπσο έρεη ήδε 

αλαθέξεη ν Γάιινο Πξφεδξνο θ. Macron, ηα καδηθά κέηξα ζηήξημεο επέηξεςαλ λα αληηκεησπηζζεί ε 

θξίζε, αιιά απηά ηα επείγνληα κέηξα ζηαδηαθά θαηαξγνχληαη φηαλ ηειεηψζεη ε θξίζε. Σχκθσλα δε 

κε ηνλ Αλαπι. Υπνπξγφ Γεκνζίσλ Λνγαξηαζκψλ ηνπ Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θ. Dussopt, εάλ ην 

2021 ζεκαηνδνηήζεη ην ηέινο ηεο παλδεκίαο φπσο φινη ειπίδνπλ, ζα πξέπεη λα ζεκαηνδνηήζεη θαη 

ην ηέινο ηνπ "νηηδήπνηε θη αλ απηφ θνζηίδεη ". 
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Γ. Η κεγάιε αχμεζε δεκφζηνπ Φξένπο ιφγσ ηεο παλδεκίαο, απαζρνιεί ην ηειεπηαίν δηάζηεκα 

ηνλ δεκφζην δηάινγν ζηε Γαιιία. Ο Ύπαηνο Αξκνζηήο γηα ηνλ Πξνγξακκαηηζκφ θ. Bayrou κε ηελ 

Έθζεζε πνπ παξνπζίαζε ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ η.έ. ζην Οηθνλνκηθφ, Κνηλσληθφ θαη Πεξηβαιινληηθφ 

Σπκβνχιην - CESE, ελζαξξχλεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ επί κηαο λέαο γ/ζηξαηεγηθήο δεκφζησλ 

νηθνλνκηθψλ πνπ λα νδεγεί ζηε κείσζε ηνπ Φξένπο. Ο θ. Bayrou ππνζηεξίδεη ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ 

«Φξένπο Covid» απφ ην απφζεκα ρξένπο πνπ πξνυπήξρε, θαζψο ην πξψην δελ πξνθχπηεη απφ 

επηινγέο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο φπσο ην «θαλνληθφ» ρξένο, άπνςε ηελ νπνία εθθξάδεη θαη ν θ. 

Le Maire. Ταπηνρξφλσο, ε ιχζε πιήξνπο αθχξσζήο ηνπ απνξξίπηεηαη, θαζψο απηφ ζα επηβάξπλε 

ηελ ηθαλφηεηα δαλεηζκνχ ηεο ρψξαο γηα κεγάιν δηάζηεκα. Σην πιαίζην απηφ ε Δπηηξνπή 

Πξνγξακκαηηζκνχ πξνηείλεη ηε ράξαμε ζαθνχο ζηξαηεγηθήο πνπ δελ απνξξίπηεη ηελ πεηζαξρία.  

 Η πξνηεηλφκελε ζηξαηεγηθή βαζίδεηαη ζε ηξεηο ππιψλεο. Ο πξψηνο αθνξά ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ «Φξένπο Covid», ζην νπνίν εκπίπηνπλ: α. ην «ρξένο πνιέκνπ», δει. δαπάλεο γηα 

ηε  ζηήξημε ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ επηζθαιψλ λνηθνθπξηψλ (ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ζα αλέιζεη, 

απφ 86 δηζ. Δπξψ ην 2020, ζε 200 δηζ. έσο ην ηέινο ηεο θξίζεο) θαη β. ην «ρξένο αλνηθνδφκεζεο», 

δει. έλα «εζληθφ ζρέδην Marshall» γηα «φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ κέιινληνο πνπ επεξεάζηεθαλ απφ 

ηελ θξίζε» (έξεπλα, θαηλνηνκία, ςεθηαθφο ηνκέαο, έιιεηκκα εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ πνπ δελ 

νθείιεηαη ζε δηαξζξσηηθά αίηηα). Σπλνιηθά, ζχκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή Πξνγξακκαηηζκνχ ην 

«Φξένο Covid» αληηζηνηρεί ζε 450 έσο 600 δηζ. Δπξψ γηα δηάζηεκα 3-4 εηψλ, ή 20% έσο 25% ηνπ 

ΑΔΠ ηνπ 2019. Έηεξνο ππιψλαο αθνξά ηελ αλαβνιή απνπιεξσκήο ηνπ γηα 10 έηε, π.ρ. απφ ην 

2030, φηαλ ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο ζα αλαθάκςεη. Ο ηξίηνο ππιψλαο απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο 

ζπλδέεηαη κε ηελ παξάηαζε ηνπ γηα ηξηάληα ρξφληα, ψζηε λα θαηαζηεί βηψζηκν.  

Γ. Γηα ηελ γ/θπβέξλεζε θχξηα πξφθιεζε παξακέλεη ε επηηάρπλζε ηνπ Σρεδίνπ Αλάθακςεο 

φπσο απηφ έρεη αλαθνηλσζεί, σο θχξηνπ κνρινχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμε θαη ελίζρπζεο ηεο 

απαζρφιεζεο, ελψ ε ζχγθξηζε κε ην ηεξάζηην ζρέδην Joe Biden ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, χςνπο 

1,9 ηξηζ. δνιαξίσλ, θξίλεηαη αδφθηκε, δεδνκέλνπ φηη ε Δπξψπε δηαζέηεη πνιχ πην νινθιεξσκέλν 

ζχζηεκα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 

 Δπηπξνζζέησο, ε γ/πιεπξά εζηηάδεη ζηελ ζπδήηεζε γηα ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο ηνπ 

Σπκθψλνπ Σηαζεξφηεηαο. Η ζπδήηεζε γηα παξάηαζε ηεο αλαζηνιήο ηνπο γηα έλα αθφκε έηνο, έσο 

ην ηέινο ηνπ 2022, έρεη αλνίμεη θαη ζρεηηθέο απνθάζεηο επί ηνπ ζέκαηνο αλακέλνληαη ηνλ πξνζερή 

Μάην. Σχκθσλα κε ηελ γαιιηθή ζέζε, ηπρφλ δηαηήξεζε ηεο αλαζηνιήο ηνπο εμεγείηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη ε επηζηξνθή ηνπ ΑΔΠ ησλ θ.-κ. Δ.Δ. ζηα πξν θξίζεο επίπεδα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε 

δηάξθεηα ηνπ 2022, κε δηαθνξεηηθνχο σζηφζν ξπζκνχο γηα θάζε ρψξα. Ταπηνρξφλσο, ζα πξέπεη λα 

απνθεπρζεί ηφζν ε ραιάξσζε, πνπ ζα ηζνδπλακνχζε κε απαιιαγή απφ νπνηνδήπνηε 

δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην, φζν θαη ε επηζηξνθή ζηνπο θαλφλεο φπσο αθξηβψο ίζρπαλ πξηλ, ζαλ λα 

κελ είρε κεζνιαβήζεη ε πγεηνλνκηθή θξίζε. Σχκθσλα κε ηνλ Υθππνπξγφ Δπξψπεο θαη Δμσηεξηθψλ 

Υπνζέζεσλ θ. Beaune, ηπρφλ επηζηξνθή ζηνπο πξνεγνχκελνπο θαλφλεο ελέρεη ηνλ θίλδπλν 

επαλάιεςεο ησλ ιαζψλ ηεο πεξηφδνπ 2011-2012, ηε ζηηγκή πνπ ζα πξέπεη λα νηθνδνκεζεί κηα λέα 

επξσπατθή ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο γηα ηελ κεηά-Covid πεξίνδν. Η εμεχξεζε ηεο λέαο ηζνξξνπίαο 

θαίλεηαη φηη ζα απαζρνιήζεη ηελ Γαιιηθή Πξνεδξία ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. ην α’ εμάκελν 2022. 

 Όπσο ππνζηήξημε ν Γ/Υπνπξγφο θ. Le Maire ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζην Politico (δηαδηθηπαθή 

δηεμαγσγή ‘Politico’s Financial Summit’, 4.3.2021), «νη θαλφλεο ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ 

ζηελ νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα». Σηελ πξνζπάζεηα απηή ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε σο  

βαζηθά ζεκεία εθθίλεζεο, ε απφθιηζε ηνπ ειιείκκαηνο, ηνπ ρξένπο, ε δηαθνξεηηθή αθεηεξία 

επαλεθθίλεζεο γηα θάζε ρψξα θαη ε αλάπηπμε. Σχκθσλα κε ηνλ Γάιιν Υπνπξγφ, απφδεημε ηεο 

αλάγθεο γηα κηα θνηλή πνξεία απνηειεί ε ηδέα ηεο Γεκνζηνλνκηθήο Έλσζεο πνπ θεξδίδεη έδαθνο, 

ζηελ θαηεχζπλζε κηαο Δπξψπεο κε επεκεξία.  


