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- TRADUCTION - 

Nous avons eu une très bonne rencontre avec le Premier ministre, M. Fillon.  
 

Nous avons discuté des questions d’une perception commune concernant la zone euro et les 

évolutions économiques. Je crois que nous avons une convergence de vues sur la nécessité 

d’une gouvernance économique plus forte dans le domaine de l’économie en dehors du 

règlement de la crise à laquelle est confrontée la zone euro. 

 

Nous avons également discuté du renforcement de la présence de l'Europe partout ,mais aussi 

au sein des technologies modernes, mais aussi de la compétitivité, et de la nécessité pour une 

énergie verte et un développement vert plus généralement, du soutien et du développement 

des infrastructures, électroniques, énergétiques et de communication en Europe, afin de 

contribuer à la convergence et la compétitivité du continent. 

 

Nous avons eu également l’occasion d'échanger des opinions sur le problème de 

l’immigration clandestine en Europe, et bien sûr en particulier en Grèce. Les Français 

contribuent substantiellement au règlement de ce problème avec leur participation à l’agence 

FRONTEX, en collaboration avec la Grèce. J’ai eu également l'occasion d’informer M. Fillon 

de nos efforts déployés en collaboration avec les pays voisins, comme avec la Turquie, ainsi 

que de la nécessité d’avoir un accord de réadmission entre l’UE et la Turquie. 

 

Enfin, nous avons discuté de nombreux sujets bilatéraux. Nos relations, sont très bonnes, 

voire excellentes. D’ailleurs, nous avons le soutien de la France dans l'effort déployé par la 

Grèce pour faire face à la crise. Et bien sûr, nous avons également le soutien de  l'UE  pour la 
création du mécanisme, qui était très important afin qu’on puisse prendre le temps nécessaire 

pour faire les changements et devenir nous aussi viables, et compétitifs. 

 

Dans le cadre de cette relation bilatérale, nous avons développé des idées pour des initiatives 

communes, non seulement en Méditerranée, mais aussi dans le domaine des investissements, 

comme notre coopération dans le domaine culturel. 

 

Nous avons eu une longue discussion également sur les questions d'éducation, ainsi que sur 

les changements nécessaires de nos systèmes éducatifs, parce que les systèmes français et 

grec sont semblables et le premier ministre français, comme moi-même, nous avons été 

ministres de l’Education dans le passé. 

 

C’était une discussion très constructive et notre très bonne collaboration avec la France se 

poursuit. 

  



 

- Πρωθυπουργός της Ελλάδας - http://www.primeminister.gov.gr - 

∆ήλωση Πρωθυπουργού Γιώργου Α. Παπανδρέου µετά τη συνάντησή του µε τον 

Πρωθυπουργό της Γαλλίας Francois Fillon στο Παρίσι 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 

Αθήνα, 6 Ιανουαρίου 2011 

>> Το βίντεο της δήλωσης. 
[1]
 

>> Φωτογραφικό υλικό. 
[2]
 

 [3]
Είχαµε µια πολύ καλή συνάντηση µε τον Πρωθυπουργό, τον κ. Fillon. Συζητήσαµε θέµατα 

ευρείας αλλά και κοινής αντίληψης, σε ό, τι αφορά την Ευρωζώνη και τις οικονοµικές 

εξελίξεις. Πιστεύω ότι συµπίπτουµε σε µια κεντρική κατεύθυνση, ως προς την ανάγκη για µια 

ισχυρότερη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση στον τοµέα της οικονοµίας, και όχι µόνο ως θέµα 

αντιµετώπισης του σηµερινού προβλήµατος της κρίσης, που περνάει η Ευρωζώνη. 

Συζητήσαµε, επίσης, για  την ενίσχυση της παρουσίας της  Ευρώπης παντού, και στη γειτονιά 

της, και στις σύγχρονες τεχνολογίες, και στην ανταγωνιστικότητα, για την ανάγκη να µπούµε 

στην πράσινη ενέργεια και στην πράσινη ανάπτυξη γενικότερα, για τη στήριξη και την 

ανάπτυξη των υποδοµών, συγκοινωνιακών, διαδικτυακών και ενεργειακών, στην Ευρώπη, 

για να µπορέσουµε να βοηθήσουµε και τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα της ηπείρου. 

Είχαµε επίσης την ευκαιρία να ανταλλάξουµε απόψεις για  το πρόβληµα που έχει η Ευρώπη, 

και  βεβαίως ιδιαίτερα η Ελλάδα, αυτό της λαθροµετανάστευσης, όπου οι Γάλλοι 

συµβάλλουν ουσιαστικά και αυτοί, µε τη συµµετοχή τους στη FRONTEX, σε συνεργασία µε 

εµάς. Και είχα την ευκαιρία να τον ενηµερώσω για τις προσπάθειές µας και µε τις γειτονικές 

χώρες, όπως µε την Τουρκία, καθώς και για την ανάγκη να υπάρξει µία συµφωνία 

επανεισδοχής µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. 

Τέλος, συζητήσαµε πολλά διµερή θέµατα. Είναι πολύ καλές  οι σχέσεις µας, άριστες θα έλεγα. 

Εξάλλου, έχουµε τη στήριξη της Γαλλίας  και στην προσπάθεια της Ελλάδας  να 

αντιµετωπίσει την κρίση. Και  βεβαίως, έχουµε τη στήριξη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση της 

θέσης  µας για τη δηµιουργία του µηχανισµού, που ήταν βασική για να µπορέσουµε να 

πάρουµε τον απαραίτητο χρόνο, προκειµένου να κάνουµε τις αλλαγές και να µπορούµε να 

γίνουµε κι εµείς βιώσιµοι, ανταγωνιστικοί και να έχουµε ευηµερία. 

Στο πλαίσιο αυτής της διµερούς σχέσης, αναπτύξαµε ιδέες για κοινές πρωτοβουλίες, όχι µόνο 

στη Μεσόγειο, αλλά και από πλευράς επενδύσεων, όπως µε τη συνεργασία µας στον τοµέα 

του πολιτισµού. 

Είχαµε µια µακρά συζήτηση και για τα θέµατα της  παιδείας, καθώς και για τις  αλλαγές που 

χρειάζονται τα εκπαιδευτικά µας συστήµατα, διότι το γαλλικό και το ελληνικό σύστηµα είναι 

παρόµοια και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όπως κι εγώ, έχουµε διατελέσει και Υπουργοί 

Παιδείας στο παρελθόν. 



Ήταν µια πολύ εποικοδοµητική συζήτηση και συνεχίζεται σταθερά  η πολύ καλή συνεργασία 

µας µε την Γαλλία. 

 

∆ικτυακός τόπος : http://www.primeminister.gov.gr 

Σύνδεσµος Άρθρου: http://www.primeminister.gov.gr/2011/01/06/3999 
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