
O Κόσμος FRIDAY 11 MAY 2012 15

∆εν προβλέπεται 
βάσει πρωτοκόλλου 
συνάντηση µε τον Ολάντ
Συνάντηση µε τον νικητή 

των γαλλικών εκλογών 
Φρανσουά Ολάντ έχει ζη-

τήσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 
Αλέξης Τσίπρας. Την είδηση 
µετέδωσε πρώτη η γαλλική 
εφηµερίδα Humanite και επι-
βεβαιώθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. 
Όπως έγινε γνωστό, η γαλλική 
προεδρία απάντησε ότι, σύµ-
φωνα µε το πρωτόκολλο, ο 
Γάλλος πρόεδρος δεν δέχεται 
αρχηγούς κοµµάτων.

Στο µεταξύ, ο εκπρόσωπος 
της γερµανικής κυβέρνησης, 
Στέφεν Ζάιµπερτ, απαντώντας 
σε ερώτηση εάν η Άγκελα 
Μέρκελ προτίθεται να συνα-
ντηθεί µε τον Αλέξη Τσίπρα, 
απάντησε ότι η καγκελάριος 
της Γερµανίας «συναντάται µε 
αρχηγούς κρατών και κυβερ-
νήσεων». Από την καγκελαρία 
πάντως διευκρινίστηκε ότι δεν 
έχει υποβληθεί ανάλογο αίτη-
µα για την κα Μέρκελ. Στο site 
της η Humanite, η οποία απηχεί 
τις απόψεις του Κοµµουνιστικού 
Κόµµατος της Γαλλίας (PCF), 
πρόσθεσε ότι ο Αλέξης Τσίπρας 
ζήτησε να δει επίσης τον γενικό 

γραµµατέα του PCF και πρόεδρο 
του Ευρωπαϊκού Κόµµατος της 
Αριστεράς Πιερ Λοράν. Σηµει-
ωτέον, αντιπρόεδρος του Ευρω-
παϊκού Κόµµατος της Αριστεράς 
είναι ο κ. Τσίπρας.

Ο Πιερ Λοράν απάντησε ήδη 
ότι θα συναντηθεί µε τον πρόε-
δρο του ΣΥΡΙΖΑ και στη συνά-
ντηση αυτή θα είναι παρών και 
ο υποψήφιος του Μετώπου της 
Αριστεράς στις γαλλικές προε-
δρικές εκλογές  Ζαν-Λυκ Με-
λανσόν. Ο απεσταλµένος της 
Humanite στην Αθήνα ανέφερε 
ότι ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε 

τις συναντήσεις αυτές, επειδή 
«τα εκλογικά αποτελέσµατα της 
Αριστεράς στη Γαλλία και στην 
Ελλάδα µπορούν να στρέψουν 
την Ευρώπη προς µια πορεία 
κοινωνική, πέρα από τα µέτρα 
οικονοµικής λιτότητας και τις 
άκαµπτες απαιτήσεις του ∆ηµο-
σιονοµικού Συµφώνου». 

Η γαλλική εφηµερίδα σηµείω-
σε ότι σκοπός του Αλέξη Τσίπρα 
είναι «να αναζητήσει µε τους συ-
νοµιλητές του σηµεία πολιτικών 
συγκλίσεων µεταξύ των διαφο-
ρετικών προγραµµάτων των δυ-
νάµεων της Αριστεράς». 

Ο κ. Αλέξης Τσίπρας σε παλιότερη συνάντηση του µε τον κ. Πιερ Λοράν    

Η Ελλάδα δε θα εξέλθει από την Ευρωζώνη

Η Ελλάδα δεν θα εξέλθει 
από την ευρωζώνη, γιατί 
αυτό θα σήµαινε το τέλος 

των πάντων» τόνισε σε συνε-
ντεύξεις του σε αυστριακές εφη-
µερίδες, ο πρώην πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
πρώην πρωθυπουργός της Ιτα-
λίας, Μάριο Πρόντι, ο οποίος 
το βράδυ της Τρίτης συµµετείχε 
σε εκδήλωση του ∆ιεθνούς Κέ-
ντρου Ευρωπαικής Μόρφωσης 
στη Βιέννη. Όπως επισήµανε, 
θεωρητικά, η Ελλάδα, η οποία 
αντιπροσωπεύει µόνον ένα 2% 
του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, θα µπο-
ρούσε να εξέλθει από την ευρω-
ζώνη, όµως το βήµα της αυτό 
θα το ακολουθούσαν Πορτογα-
λία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία 
και αυτό δεν πρόκειται να συµ-
βεί. Όπως σηµείωσε ο κ. Πρό-
ντι, στη συνέντευξή του στην 
εφηµερίδα «Κουρίρ», η Ελλάδα 
βρίσκεται σε βαθιά κρίση κι η 
κατάσταση είναι πραγµατικά 
δύσκολη. Στη συνέντευξή του 
στην «Ντι Πρέσε», ανέφερε ότι 
τον ανησυχεί πολύ το εκλογικό 
αποτέλεσµα στην Ελλάδα και 
επισήµανε πως οι αποφάσεις 
των ελληνικών κυβερνήσεων 
είναι πολύ σκληρές, πολλοί Έλ-
ληνες δεν έχουν καµία προο-
πτική και το ερώτηµα που τίθε-
ται είναι πώς θα γίνει αποδεκτή 

µακροπρόθεσµα για µια νέα 
κυβέρνηση, η συµφωνία µείω-
σης του ελλείµµατος. Ο πρώ-
ην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής θεωρεί, όπως είπε, 
ότι δεν είναι δυνατό να επι-
βληθούν επιπλέον βάρη στην 
Ελλάδα και πως χρειάζεται µια 
επιπλέον διαγραφή χρέους, δι-
ότι διαφορετικά είναι αδύνατο 
στη χώρα να αντιµετωπίσει το 
πρόβληµα και, κατά την άποψή 
του, η Ελλάδα είναι τόσο µικρή 

ώστε µπορεί να καταστεί δυνα-
τή µια σωτηρία της. Σε µια τρίτη 
συνέντευξή του, στην εφηµερί-
δα «Ντερ Στάνταρντ»’, ο κ. Πρό-
ντι σχολιάζοντας την κατάσταση 
στην Ελλάδα, που, όπως είπε, 
αναµενόταν, επισήµανε πως η 
χώρα υποφέρει και συγχρόνως 
δεν έχει καµιά προοπτική, ενώ 
αν δεν µπορεί τώρα να σχηµα-
τιστεί κυβέρνηση, θα πρέπει να 
ξαναγίνουν εκλογές, όπως συµ-
βαίνει και σε άλλες χώρες.
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