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«Σάς ευχαριστώ θερµά για την αποψινή σας παρουσία.  Και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε 
Πρόεδρε της ∆ηµοκρατίας για την τιµή που µας κάνετε και τη φιλία που µας εκδηλώνετε µε την 
παρουσία σας, ώστε να εορτάσουµε µαζί την Εθνική µας Εορτή.    
 
Όταν η Γαλλία επέλεξε, το 1880, λίγο µετά την οριστική εγκαθίδρυση της ∆ηµοκρατίας, την 
ηµεροµηνία της εθνικής της εορτής, η επιλογή της 14ης Ιουλίου έγινε κατόπιν µακρών 
συζητήσεων σε σχέση µε δύο αναφορές της ίδιας ηµεροµηνίας : την 14η Ιουλίου 1789, 
ηµεροµηνία κατάληψης της Βαστίλης και σύµβολο των αγώνων του λαού για την κατάκτηση της 
ελευθερίας και την 14η Ιουλίου 1790, Εορτή της Οµοσπονδίας, η οποία τιµούσε την αδελφική 
συγκέντρωση γύρω από τις νέες αξίες της Γαλλικής Επανάστασης. Η Εθνική µας Γιορτή είναι 
λοιπόν εορτασµός αξιών οι οποίες έκτοτε έγιναν οικουµενικές και οφείλουν να µας καθοδηγούν 
σε καιρούς αµφιβολίας ή φόβου.   
Επιστρέψαµε στους υπέροχους κήπους της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής, µετά από µιαν 
απουσία τεσσάρων χρόνων, κατά τη διάρκεια των οποίων η 14η Ιουλίου εορταζόταν, λόγω της 
οικονοµικής κρίσης, στο στενότερο πλαίσιο της πρεσβείας. Η επιστροφή µας εκφράζει την 
εµπιστοσύνη µας στις ικανότητες της Ελλάδας να εξέλθει από τα δύσκολα χρόνια και να 
στραφεί και πάλι προς το µέλλον.  Η επιστροφή υπήρξε δυνατή χάρη στη γενναιοδωρία των 
χορηγών µας. Τους ευχαριστώ θερµά, καθώς βέβαια και τους φίλους της Γαλλικής 
Αρχαιολογικής Σχολής.  
Η Ελλάδα µπορεί να ξαναρχίσει να αναπνέει. ∆εν αγνοούµε ότι οι Έλληνες φίλοι µας πρέπει 
ακόµα να υποστούν το βάρος δύσκολων και θαρραλέων µέτρων ανάκαµψης. Όµως η 
σταθερότητα, άρα και η εµπιστοσύνη επανέρχονται. Και η Ελλάδα διαθέτει τόσα 
πλεονεκτήµατα, ξεκινώντας από τους νέους της, που η ελπίδα µπορεί και πρέπει να γίνει 
πραγµατικότητα. Σε κάθε περίπτωση, η Γαλλία θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της Ελλάδας, 
όπως έγινε και πέρσι, και παλαιότερα.  Αυτό ανέφεραν τόσο ο Πρόεδρος της Γαλλικής 
∆ηµοκρατίας όσο και ο Γάλλος Πρωθυπουργός οι οποίοι, µε απόσταση επτά µηνών, ταξίδεψαν 
ως την Αθήνα για να δηλώσουν την υποστήριξη της χώρας µας και την πεποίθησή τους ότι µετά 
την µαύρη περίοδο της κρίσης, η Ελλάδα  µπορεί επιτέλους να γυρίσει σελίδα. 
 
 Προφανώς δεν µπορούµε να ξεχάσουµε σήµερα ότι η Ευρώπη µας ασθενεί. Χωρίς ίχνος 
ντροπής, οι λαϊκισµοί επιτίθενται στην υποµονετική και το δίχως άλλο ατελή κατασκευή που οι 
παππούδες µας ξεκίνησαν την επαύριο του Β’ Παγκόσµιου Πολέµου. Περισσότερο παρά ποτέ 
οφείλουµε όµως να είµαστε πεπεισµένοι ότι η Ευρώπη παραµένει το µέλλον µας, όπως έλεγε ο 
Φρανσουά Μιτεράν. Για να ξαναδώσουµε στους λαούς µας, που αµφιβάλλουν ή φοβούνται, την 
επιθυµία για την Ευρώπη, πρέπει να τους αποδείξουµε ότι η Ευρώπη τους προστατεύει και να 
φροντίσουµε µάλιστα να τους προστατεύει ακόµη καλύτερα. Η προστασία αυτή αφορά βέβαια 
την ασφάλεια, µε την κυριολεκτική έννοια της λέξης, αλλά επίσης και την προστασία των 
συµφερόντων µας στο πλαίσιο του διεθνούς οικονοµικού ανταγωνισµού και την προστασία στον 
κοινωνικό τοµέα. 
 
Αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας εδώ απόψε. Μετά την οµιλία του 
Προέδρου της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, η χορωδία του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου θα ψάλλει τους Ύµνους της Ελλάδος, της Γαλλίας και της Ευρώπης. Ζήτω η 
∆ηµοκρατία, Ζήτω η Γαλλία, Ζήτω η Ελλάδα και Ζήτω η ελληνογαλλική φιλία.» 


