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Κυρίες και κύριοι, κατ' αρχάς είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που
βρίσκομαι στην Ελλάδα και που βρίσκομαι μαζί σας και με τον Αλέξη Τσίπρα,
που συναντώ με ιδιαίτερη χαρά.
Ο κ. Τσίπρας κι εγώ δεν είμαστε πλέον στην ηγεσία των χωρών
μας, αλλά μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά στη δράση μας, στο έργο μας χωρίς
να φοβόμαστε την κριτική της Ιστορίας. Η Ελλάδα διατήρησε τη θέση της στη
θέση του ευρώ όταν μερικοί πίστευαν ότι θα αποχωρούσε. Ρύθμισε τα
οικονομικά της ζητήματα, μπορεί πλέον ν’ αναζητά κονδύλια στην αγορά με
πολύ χαμηλά επιτόκια. Κανείς δεν το πίστευε είναι η αλήθεια.
Για να μπορέσω να βρεθώ εδώ, χρειάστηκε μια αυταπάρνηση
και τότε χρειάστηκαν μεγάλες διαπραγματεύσεις, χρειάστηκε τότε να γίνουν
συμβιβασμοί, πράγμα δύσκολο. Ακόμη και αν τη συγκρίνει κανείς με τις
υποσχέσεις κατά την προεκλογική μας εκστρατεία. Χρειάστηκε να πείσουμε
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ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι αντιτάσσονταν στις απόψεις μας
μερικές φορές και ειδικότερα τους Γερμανούς.
Χρειάστηκε επίσης να εξασφαλίσουμε την κατανόηση της
Άνγκελα Μέρκελ που χρειάστηκε χρόνο αλλά που εν τέλει έλαβε την ορθή
απόφαση. Τέλος, χρειαστήκαμε και την υποστήριξη της Γαλλίας, που
βασιζόταν στη μακρά φιλία των δυο χωρών μας, μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας.
Να θυμίσω ότι ένας Γάλλος Πρόεδρος, ο Βαλερί Ζισκάρ Ντ’
Εστέν επέμεινε τότε, υπό την ηγεσία του Καραμανλή, να προσχωρήσει η
Ελλάδα στην ΕΟΚ. Όμως η διατήρηση της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ,
υπερέβαινε αυτή τη φιλία. Ήταν προς όφελος της Ελλάδας να παραμείνει η
Ελλάδα στη ζώνη του ευρώ.
Ήταν προς όφελος του ευρώ, του ενιαίου νομίσματος, να
παραμείνουν όλα τα κράτη στη ζώνη του ευρώ. Και χρειάστηκε να
κινητοποιήσουμε και το πνεύμα αλληλεγγύης, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
μπορεί να συρρικνωθεί σε μια αγορά, σ’ ένα νόμισμα. Είναι μια περιοχή
ειρήνης και αλληλεγγύης.
Σήμερα

η

Ελλάδα

αντιμετωπίζει

άλλες

προκλήσεις,

την

πανδημία, όπως όλες οι άλλες χώρες του κόσμου, που πλήττει τις
συναλλαγές και άρα τα τουριστικά έσοδα. Αλλά η Ελλάδα βιώνει έντονα τις
εντάσεις στη Μεσόγειο.
Και εδώ, το γεγονός ότι η Γαλλία στηρίζει την Ελλάδα, δεν είναι
επειδή είναι σύμμαχος, γιατί και η Τουρκία είναι σύμμαχος, δεν οφείλεται
απλώς στο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει φιλικές σχέσεις με τη Γαλλία, ή γιατί θα
έχουμε κάποια συμβόλαια να διαπραγματευθούμε. Όχι. Το γεγονός ότι η
Γαλλία στηρίζει την Ελλάδα, είναι θέμα αρχής, είναι θέμα σεβασμού και
τήρησης του Διεθνούς Δικαίου.
Είναι και μια μέθοδος που προκρίνει το διάλογο αντί της ισχύος.
Θα πρέπει λοιπόν να επικρατήσει ο ορθολογισμός. Και κανένας δεν έχει να
κερδίσει από μια κλιμάκωση της κατάστασης στη Μεσόγειο και αυτή η
Μεσόγειος που είναι το κοινό μας αγαθό, καθημερινά μεταφέρει καθημερινά
δράματα με τους πρόσφυγες οι οποίοι φτάνουν στα ευρωπαϊκά σύνορα,
προσπαθώντας να διαφύγουν από τη μιζέρια και τον πόλεμο.
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Η Ελλάδα είναι το σύνορο της Ευρώπης. Δε μπορεί ν’ αφεθεί
μόνη απέναντι σε καταστάσεις απάνθρωπες. Θυμάμαι ακόμη όταν ο Αλέξης
Τσίπρας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ζητούσε να βρεθεί μια λύση
και να μη βρεθεί μόνη η Ελλάδα να αντιμετωπίσει τα ανθρώπινα αυτά
δράματα των προσφύγων μέσω των hot spots, αλλά και να στηρίξει τις
τοπικές κοινωνίες. Ο καταμερισμός των μεταναστών είναι η μόνη λύση για να
είναι πράγματι τα hot spots κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης.
Σήμερα, αγαπητέ Αλέξη, εάν πρέπει ν’ ακούσουμε τη γνώμη των
εμπειρογνωμόνων

ή

να

θυμηθούμε

τι

μας

έλεγαν

τότε,

τότε

οι

εμπειρογνώμονες μας ζητούσαν να τηρήσουμε αυστηρά τους κανόνες της
συμφωνίας σταθερότητας. Σήμερα δικαιολογούν τη στάση μας, τη χαλάρωση
και οι ίδιοι αυτοί εμπειρογνώμονες, κατηγορούσαν, επέκριναν την αύξηση του
χρέους.
Σήμερα κλείνουν τα μάτια μπροστά σε όλα αυτά. Γιατί αν πρέπει
να σωθεί το σύστημα, τότε όλα αυτά δε μετρούν. Για άλλη μια φορά δε θα
ήθελα η λιτότητα να είναι η

εύκολη λύση. Αυτή τη στιγμή χάνονται λαοί,

αναζητούν σημεία αναφοράς, τους κατακλύζει ο φόβος, η ανασφάλεια.
Κάποιοι άλλοι μάλιστα ζητούν την αυστηρότητα και θεωρούν ότι η Δημοκρατία
δεν είναι το καλύτερο σύστημα.
Χρειαζόμαστε

λοιπόν

πάντοτε

ηγέτες,

οι

οποίοι

έχουν

επιχειρήματα, εξηγούν, προτείνουν, καταπολεμούν τις ανισότητες και
αποκλείουν τους λαϊκισμούς.
Θα χρειαζόμαστε πάντοτε ηγέτες οι οποίοι θα υπερασπίζονται
τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη. Και ο Αλέξης Τσίπρας ανήκει σ’ αυτούς.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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