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Κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, ο Πρόεδρος της Γαλλικής 
∆ηµοκρατίας πραγµατοποίησε επίσηµη επίσκεψη στην Ελλάδα στις 22 και 23 Οκτωβρίου 
2015.  
 
Με την ευκαιρία των εις βάθος συνοµιλιών τους, ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας και ο Πρόεδρος της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας επιβεβαίωσαν µε ικανοποίηση το 
εξαιρετικό επίπεδο της διµερούς σχέσης, η οποία τροφοδοτείται από τις κοινές αξίες, τις 
συγκλίνουσες θέσεις και συµφέροντα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ευρωζώνης, καθώς και τους κοινούς στόχους στο ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο. Για τους 
λόγους αυτούς αποφάσισαν να αναβαθµίσουν τη σχέση αυτή στο επίπεδο της Στρατηγικής 
Εταιρικής Σχέσης. 
 
Αναφερόµενοι στο νέο πρόγραµµα για την Ελλάδα του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού 
Σταθερότητας και στην ανάγκη πραγµατοποίησης των απαραίτητων διαρθρωτικών 
µεταρρυθµίσεων, ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και ο Πρόεδρος της 
Γαλλικής ∆ηµοκρατίας τόνισαν τη σηµασία διαφύλαξης της κοινωνικής συνοχής καθώς και 
την ανάγκη επανεκκίνησης της ελληνικής οικονοµίας και της δηµιουργίας συνθηκών 
ανάπτυξης. 
 
Ο Πρόεδρος της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας διαβεβαίωσε τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας για την προθυµία της Γαλλίας να συνδράµει την Ελλάδα στην εφαρµογή αυτού 
του προγράµµατος, σε συνέχεια των προσπαθειών που έχουν ήδη καταβληθεί. Από κοινού, 
ζήτησαν από τους δύο Πρέσβεις τους να προτείνουν έναν Οδικό Χάρτη που θα επιτρέπει την 
αποκρυστάλλωση αυτής της ελληνο-γαλλικής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για το µέλλον σε 
διάφορους τοµείς συνεργασίας, στο πλαίσιο της οποίας θα συσταθεί µια Μεικτή Επιτροπή, 
που θα παρέχει την απαραίτητη ώθηση στη συνεργασία αυτή. Ήδη, έλαβαν τις παρακάτω 
αποφάσεις σε τρεις τοµείς προτεραιότητας:   
 
1.  Συνεργασία για τις µεταρρυθµίσεις 
 
Συνεχίζοντας την παράδοση των ανταλλαγών µεταξύ των δύο χωρών και σύµφωνα µε την 
επιθυµία που έχει εκφράσει η Ελλάδα, η Γαλλία θα διατηρήσει τη δέσµευσή της να εργασθεί 
ως «εταίρος µεταρρυθµίσεων» για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης στο πλαίσιο 
της τεχνικής υποστήριξης, υπό τον συντονισµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο γαλλικός 
οργανισµός «Expertise France», θα συνδράµει προς τον σκοπό αυτό τις ελληνικές αρχές. Οι 
δύο πλευρές υπογράµµισαν την κοµβική σηµασία επίτευξης ταχείας προόδου για την 
ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της ∆ιοίκησης και τη βελτίωση της ποιότητας των 
υπηρεσιών που προσφέρονται στους χρήστες, µέσω, µεταξύ άλλων, της βελτίωσης της 
διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού στον δηµόσιο τοµέα (αξιολόγηση, επιλογή 
προϊστάµενων οργανικών µονάδων, βαθµολογική εξέλιξη). Η Ελλάδα και η Γαλλία 
εξέφρασαν τη βούλησή τους να συνεχίσουν να προάγουν την ανταλλαγή επισκέψεων 
εµπειρογνωµόνων, τη διοργάνωση σεµιναρίων και τη δηµιουργία κοινών προγραµµάτων 
διαρκούς επιµόρφωσης και ανταλλαγής δηµόσιων λειτουργών. 
 
Η Ελλάδα και η Γαλλία υπογράµµισαν τη σηµασία µεταρρύθµισης του φορολογικού 
µηχανισµού και αποφάσισαν να εντείνουν τις προσπάθειές τους στον τοµέα αυτόν, 
στοχεύοντας ιδιαίτερα τους φορολογούµενους υψηλού διακυβεύµατος, τον φορολογικό 
έλεγχο και την πιθανότητα θέσπισης ενός προγράµµατος αποκάλυψης περιουσιακών 
στοιχείων στο εξωτερικό. Προς τούτο, θα συµβάλουν, επίσης, στην επιµόρφωση των 
υπαλλήλων του Ελληνικού Υπουργείου Οικονοµικών. 



Η Ελλάδα ζήτησε από τη Γαλλία να συµβάλει στη δηµιουργία ενός ταµείου διαχείρισης 
κρατικής περιουσίας, στο πλαίσιο των συµπερασµάτων της οµάδας εργασίας για το νέο 
ταµείο, επί τη βάσει της τεχνογνωσίας της Γαλλικής Υπηρεσίας Κρατικών Συµµετοχών. 
 
Ο Υπουργός Οικονοµικών της Ελλάδας και ο Υπουργός Οικονοµικών και ∆ηµοσίου 
Λογιστικού της Γαλλίας υπέγραψαν ένα µνηµόνιο συνεργασίας για τις µεταρρυθµίσεις, που 
εξειδικεύει τους τρεις αυτούς τοµείς παρεµβάσεων, σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 
 
Οι δύο πλευρές είναι ανοικτές και σε ενδεχόµενη διεύρυνση των τοµέων διµερούς 
συνεργασίας, σε συνεργασία µε τη νέα Υπηρεσία Υποστήριξης ∆ιαρθρωτικών 
Μεταρρυθµίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SRSS), σε συντονισµό και µε τα υπόλοιπα 
κράτη-µέλη. Συζητήσεις µεταξύ των αρµόδιων υπηρεσιών των δύο κυβερνήσεων θα 
βοηθήσουν στον εντοπισµό των δυνητικών πεδίων, µε γνώµονα τις προτεραιότητες της 
ελληνικής κυβέρνησης. Ο τουρισµός, η µεταρρύθµιση των νοσοκοµείων και ορισµένες 
πτυχές στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης της αποκεντρωµένης διοίκησης,  διαφαίνονται ήδη 
ως κατάλληλα πεδία προς διερεύνηση.  
 
2. Ανάπτυξη των οικονοµικών και επενδυτικών ανταλλαγών 
 
Οι δύο πλευρές συµφώνησαν ότι το διµερές εξωτερικό εµπόριο και οι αµοιβαίες επενδύσεις 
αποτελούν µοχλούς τόνωσης της οικονοµικής ανάπτυξης και δήλωσαν κοινή βούληση για 
την ενίσχυσή τους. 
 
Ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και ο Πρόεδρος της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας 
ζήτησαν από τις αρµόδιες υπηρεσίες των δύο χωρών να κινητοποιηθούν προκειµένου να 
προαγάγουν την ενίσχυση των αµοιβαίων ανταλλαγών, αξιοποιώντας πλήρως όλα τα 
διαθέσιµα εργαλεία και υποστηρίζοντας τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια 
των σχεδίων τους. Τόνισαν, επίσης, τη σηµασία µιας εντονότερης παρουσίας των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων και εξέφρασαν την επιθυµία να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση σε 
κινητήριους τοµείς, όπως οι νέες τεχνολογίες, η ψηφιακή οικονοµία, η ενέργεια, οι υποδοµές, 
ο τουρισµός, η γεωργία και η µεταποίηση αγροτικών προϊόντων. 
 
Με σκοπό την άµεση κινητοποίηση των επενδυτών, η Ελλάδα και η Γαλλία αποφάσισαν να 
ορίσουν δύο συντονιστές, οι οποίοι θα είναι αρµόδιοι για την αναζήτηση κοινών τοµέων 
ενδιαφέροντος και ευκαιριών οικονοµικών εταιρικών σχέσεων, ενόψει της διοργάνωσης, το 
πρώτο εξάµηνο του 2016, µιας στρατηγικής συνάντησης για τις επενδύσεις στην Ελλάδα. 
Συντονιστής για τη Γαλλία ορίζεται ο κ. Louis Schweitzer, Γενικός επιθεωρητής επενδύσεων.  
Συντονιστής για την Ελλάδα ορίζεται ο κ. ∆ηµήτριος Μάρδας, Υφυπουργός Εξωτερικών.  
 
Στις αρχές του 2016, θα προηγηθεί συνάντηση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισµού της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας,  κου Γ. Σταθάκη µε τον Υπουργό Οικονοµίας, 
Βιοµηχανίας και Ψηφιακής Πολιτικής, της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας κ Εµ. Μακρόν ώστε να 
εξειδικευθεί περαιτέρω η οικονοµική συνεργασία των δύο χωρών. 
 
Στο πλαίσιο των αποκρατικοποιήσεων της επόµενης περιόδου οι δύο πλευρές προσβλέπουν 
σε γαλλικές επενδυτικές προτάσεις προς όφελος των δύο οικονοµιών. 
 
Οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν ότι η χρηµατοδότηση κοινών επενδυτικών σχεδίων ελληνικών 
και γαλλικών επιχειρήσεων είναι κεφαλαιώδους σηµασίας και συµφωνούν να ενεργοποιηθεί 
ο δεύτερος πυλώνας του Ελληνικού Επενδυτικού Ταµείου,  Institute for Growth (IfG), που 
αφορά τη συµµετοχική χρηµατοδότηση (equity financing) ΜΜΕ επιχειρήσεων µε την 
κινητοποίηση ιδιωτικών και δηµόσιων πόρων από την Ελλάδα, τη Γαλλία και άλλες χώρες. 



Οι δύο πλευρές χαιρετίζουν τη δηµιουργία του Προγράµµατος Juncker-Ένα Επενδυτικό 
Πλάνο για την Ευρώπη και δροµολογούν µια κοινή πρωτοβουλία, για τη διεύρυνση της 
συνεργασίας των δύο χωρών για περισσότερη ανάπτυξη και απασχόληση, καταργώντας τα 
εµπόδια για τις επενδύσεις, όπου είναι απαραίτητο και συµβάλλοντας στην επιτυχία του 
Προγράµµατος Juncker. Στόχος είναι η δηµιουργία συνεργιών, η µεταφορά τεχνογνωσίας, η 
ενίσχυση δυναµικών ελληνικών και γαλλικών ΜΜΕ και η δηµιουργία απασχόλησης σε τοµείς 
όπως ενέργεια, έρευνα και καινοτοµία, δίκτυα, µεταφορές, τουρισµός και αγροτική 
παραγωγή.  

Οι δύο πλευρές αναγνωρίζοντας τη µεγάλη δυναµική σε νέους επιστήµονες που κατέχουν και 
οι δύο χώρες συµφωνούν στη διεύρυνση της συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας στην προώθηση 
νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) µε στόχο την ενίσχυση µιας τάσης µε σηµαντική αυξητική 
πορεία τα τελευταία χρόνια, σε Ελλάδα και Γαλλία, και απαράµιλλη ικανότητα µόχλευσης 
διεθνών κεφαλαίων. Η συνεργασία θα περιλαµβάνει την από κοινού προώθηση δράσεων 
προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων σε νεοφυείς επιχειρήσεις, την ανάπτυξη δικτύων 
επιχειρήσεων και τη συνεργατική έρευνα. 

Υπογραµµίζοντας τον στρατηγικό χαρακτήρα των τοµέων της Έρευνας και της Καινοτοµίας 
για την µακροπρόθεσµη οικονοµική ανάπτυξη των δύο χωρών, ο Πρωθυπουργός της 
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και ο Πρόεδρος της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας χαιρέτισαν την υπογραφή 
συµφώνου συνεργασίας στον τοµέα του διαστήµατος µεταξύ του Εθνικού Κέντρου 
∆ιαστηµικών Μελετών  της Γαλλίας (CNES) και της Ελληνικής Γενικής Γραµµατείας Έρευνας 
και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Οι δύο πλευρές διαπίστωσαν ότι οι εταιρικές σχέσεις ανάµεσα σε 
ελληνικές και γαλλικές επιχειρήσεις και συστάδες επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται 
στον τοµέα της διαστηµικής τεχνολογίας εξελίσσονται θετικά, µε προοπτικές περαιτέρω 
αναβάθµισης. 

Οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν τις προοπτικές που ανοίγονται στο διεθνές εµπόριο εντός και 
εκτός της ΕΕ, τα προτερήµατα των ελληνικών και γαλλικών επιχειρήσεων, τη στρατηγική 
θέση της Ελλάδας για την πρόσβαση σε πολλές ανερχόµενες αγορές και συµφωνούν να 
προωθηθεί περαιτέρω η συνεργασία ελληνικών και γαλλικών επιχειρήσεων µε στόχο την 
αµοιβαία ενίσχυση της παρουσίας τους στις αγορές των δύο χωρών και σε τρίτες χώρες.   

 

3) Συνεργασία στους τοµείς της εκπαίδευσης, των γλωσσών και των πανεπιστηµίων 
 
Η Ελλάδα και η Γαλλία επανέλαβαν τη δέσµευσή τους στο έργο του ∆ιεθνούς Οργανισµού 
Γαλλοφωνίας, του οποίου αποτελούν µέλη. Υπογράµµισαν πως η γαλλική γλώσσα αποτελεί 
ήδη µια από τις βασικές γλώσσες της παγκόσµιας οικονοµίας, η βαρύτητα της οποίας 
αναµένεται να ενισχυθεί στις επόµενες δεκαετίες, ιδίως λόγω του δυναµισµού της 
οικονοµικής ανάπτυξης της αφρικανικής ηπείρου. Η γνώση της γαλλικής γλώσσας αποτελεί 
πρόσθετο προτέρηµα για την ελληνική νεολαία προς ανεύρεση εργασίας. 
 
Για τον σκοπό αυτό, οι δύο πλευρές κατέστησαν σαφή τη βούλησή τους να συνεχίσουν να 
προάγουν τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. 
Συναφώς, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ανοδική τάση του αριθµού των  
µαθητών, ο οποίος φέτος αναµένεται να ξεπεράσει τους 250.000 µαθητές. 
 
Η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισµός έχουν εµπλουτίσει τον γαλλικό πολιτισµό. Η 
προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισµού στην Γαλλία αποτελεί, εξ 
ίσου, πρωταρχικό στοιχείο περαιτέρω ενίσχυσης των διµερών σχέσεων, ιδιαίτερα στον 
πολιτιστικό τοµέα. Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την κοινή τους επιθυµία για στήριξη της 
διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστηµα. 
 
 



Ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και ο Πρόεδρος της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας 
εξέφρασαν την επιθυµία τους ώστε η πανεπιστηµιακή συνεργασία, η οποία είναι ήδη 
ιδιαίτερα δυναµική, µε περίπου 600 συµφωνίες συνεργασίας, να συνεχίσει να αναπτύσσεται. 
Τέταρτος προορισµός για τους Έλληνες φοιτητές στο εξωτερικό, η Γαλλία σκοπεύει να 
διασφαλίσει και να βελτιώσει περαιτέρω τη θέση αυτή, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτόν και 
στην εκπαίδευση των νέων Ελλήνων ερευνητών.  
 
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, ο Πρόεδρος της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας ανακοίνωσε τη 
δηµιουργία Ταµείου κινητικότητας της ελληνικής νεολαίας. Το Ταµείο αυτό, ύψους 250.000 
ευρώ ετησίως, θα επικεντρώνεται στις ανάγκες της ελληνικής οικονοµίας στον τοµέα των 
δεξιοτήτων και στους τοµείς επιστηµονικής αριστείας της Γαλλίας. Θα συµµετέχουν είκοσι 
περίπου φοιτητές µεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου master 2 (ερευνητική κατεύθυνση), 
διδακτορικών και µεταδιδακτορικών σπουδών. 

Για την περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών στον τοµέα των τεχνών θα ενισχυθούν οι 
ανταλλαγές εκθέσεων και εκθεµάτων πολιτιστικής κληρονοµιάς µεταξύ µουσείων των δύο 
χωρών. Παράλληλα θα προωθηθούν σύγχρονες παραγωγές και δράσεις τόσο στις εικαστικές 
όσο και στις ερµηνευτικές τέχνες. Επίσης θα ενταθεί η συνεργασία ανάµεσα στα αρµόδια 
Υπουργεία των δύο χωρών  για την πραγµατοποίηση ανταλλαγών και κοινών πρωτοβουλιών 
και παραγωγών στους τοµείς του θεάτρου, χορού, µουσικής και κινηµατογράφου. 

Οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν τέλος στις ανάγκες επιµόρφωσης στην Ελλάδα για την 
ανάπτυξη του τουρισµού, στρατηγικού τοµέα της ελληνικής οικονοµίας. Η γαλλική πλευρά θα 
παράσχει τεχνογνωσία για τη δηµιουργία εξειδικευµένων τουριστικών κλάδων και για την 
προαγωγή της διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας από τους µελλοντικούς επαγγελµατίες του 
τουρισµού.  

Προσφυγική κρίση - µετανάστευση 
 
Η Ευρώπη βρίσκεται αντιµέτωπη µε µια άνευ προηγουµένου προσφυγική και µεταναστευτική 
κρίση, η οποία, περισσότερο από ποτέ, απαιτεί κοινές δράσεις. Η απάντηση σε αυτή την 
κρίση δεν µπορεί παρά να είναι συλλογική και να δεσµεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 
σύνολο των Ευρωπαϊκών κρατών µελών σε πνεύµα αλληλεγγύης και ευθύνης.  
 
Συναφώς, η Ελλάδα και η Γαλλία χαιρετίζουν τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και 
του Συµβουλίου Υπουργών που αφορούν στην κατανοµή 160.000 προσφύγων µεταξύ των 
κρατών µελών της Ένωσης κατά τη διάρκεια των επόµενων ετών, εκ των οποίων 
τουλάχιστον 66 400 από την Ελλάδα. Για την έναρξη της διαδικασίας, η Γαλλία 
εξουσιοδότησε έναν αστυνοµικό σύνδεσµο που θα συνεργάζεται µε τις ελληνικές αρχές για 
την υλοποίηση του συγκεκριµένου  µηχανισµού.  
 
Η Ελλάδα και η Γαλλία ενθαρρύνουν επίσης την ενίσχυση των ευρωπαϊκών µηχανισµών 
υποδοχής των προσφύγων και των µεταναστών και διαχείρισης των συνόρων, µε τη 
δηµιουργία, κέντρων υποδοχής και καταγραφής των µεταναστών στις χώρες πρώτης 
υποδοχής και την εξακολούθηση της εφαρµογής της διαδικασίας µετεγκατάστασης. Η Γαλλία 
χαιρετίζει τις προσπάθειες της Ελλάδας στον τοµέα αυτόν.  
 
Για να την βοηθήσει, οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες (FRONTEX και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υποστήριξης για το Άσυλο) και τα Κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα της παρέχουν 
την απαραίτητη στήριξη. Προς τον σκοπό αυτόν, η Γαλλία θα θέσει 60 υπαλλήλους στη 
διάθεση της FRONTEX και 18 υπαλλήλους στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), εκ των οποίων 9 θα διοριστούν στην EASO και ένας 
σηµαντικός αριθµός στην Frontex στην Ελλάδα, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της 
κατάστασης στην χώρα. Οι πρώτοι εξ αυτών των εµπειρογνωµόνων θα αφιχθούν στην 
Ελλάδα στα τέλη Οκτωβρίου. 



 
O Πρωθυπουργός της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και ο Πρόεδρος της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας 
εξέφρασαν την επιθυµία τους για ενίσχυση της πολιτικής επιστροφών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τα άτοµα που δεν δικαιούνται το καθεστώς του πρόσφυγα στην ΕΕ, σύµφωνα µε 
τον νόµο και µε αξιοπρεπή τρόπο.  
 
Τέλος, η Ελληνική ∆ηµοκρατία και η Γαλλική ∆ηµοκρατία τόνισαν την ανάγκη ενίσχυσης των 
εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, σε συνέχεια του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 
2015, µέσω της ενίσχυσης των ευρωπαϊκών υπηρεσιών και, πέραν αυτού, µέσω της 
προοδευτικής ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού συστήµατος φύλαξης των συνόρων, µε σεβασµό 
στην εθνική αρµοδιότητα.  
  
Οι δύο πλευρές επανέλαβαν την αποφασιστικότητά τους να καταπολεµήσουν τα κυκλώµατα 
των διακινητών, ώστε να πάψει η εγκληµατική τους δράση. Υπογράµµισαν την αναγκαιότητα 
παροχής βοηθείας στις όµορες της Συρίας και του Ιράκ χώρες, ώστε να αναλάβουν τους 
πρόσφυγες, µε την στοχευµένη οικονοµική αρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Η Ελλάδα και η Γαλλία επισηµαίνουν, τέλος, την κατεπείγουσα ανάγκη εξεύρεσης  πολιτικής 
λύσης στη Συριακή σύρραξη. Επανέλαβαν επίσης την ανάγκη ενίσχυσης του αγώνα κατά του 
DAECH/ΙSIS. Υπό το σηµερινό καθεστώς, και εφόσον οι θεµιτές προσδοκίες και διεκδικήσεις 
όλων των συνιστωσών της συριακής κοινωνίας δεν ληφθούν υπόψη, δεν µπορεί να 
επιτευχθεί διαρκής και µόνιµη ειρήνη στη Συρία.  
 
 

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aλέξης Τσίπρας          François Hollande  
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