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Οµιλία του Προέδρου της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας κ. Emmanuel Macron   

στην Εβδοµάδα των Πρέσβεων 

Παρίσι, 29 Αυγούστου 2017 

 

 « Είµαι ευτυχής που σας υποδέχοµαι σήµερα στην πρώτη διάσκεψη των πρέσβεων µετά την 
προεδρική εκλογή. Η τελευταία εντάσσεται σε ένα πλαίσιο ριζικής αλλαγής. Και δεν µιλώ 
µόνο για την εκλογή µου. Περιγράφω το πνεύµα των συµπολιτών µας, οι οποίοι έφεραν στον 
δεύτερο γύρο δύο υποψήφιους που πρότειναν την ριζική αναθεώρηση του τρόπου µε τον 
οποίον κυβερνήθηκε η Γαλλία τα 30 τελευταία χρόνια, αυτήν την επιθυµία µεταµόρφωσης 
που γεννήθηκε από την έντονη συνειδητοποίηση των Γάλλων ότι ο κόσµος γύρω µας 
µεταµορφώνεται και δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο αυτή τη στιγµή από την αδράνεια.  

Για ορισµένους, η απάντηση περνά µέσα από τον αποµονωτισµό,  την εσωστρέφεια, την 
άρνηση της Ιστορίας, µια µορφή απόσυρσης πίσω από τα σύνορα που θέλουµε να είναι 
ερµητικά κλειστά. Όσον µε αφορά, επέλεξα τον δρόµο για µια Γαλλία που θα επανακτήσει 
την θέση της µεταξύ των Εθνών στην Ευρώπη απαντώντας στις προκλήσεις του σύγχρονου 
κόσµου, κάνοντας να ακουστεί ξεκάθαρα η άποψή της. 

Αυτόν τον δρόµο επέλεξαν οι Γάλλοι µε την απαίτηση, αναµφίβολα µε την ανυποµονησία 
που απαιτούνται όταν έχουµε την εντύπωση ότι οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν γρήγορα. Ας 
µην γελιόµαστε, ο κόσµος έχει το βλέµµα του στραµµένο προς τη Γαλλία. Η µεταµόρφωση 
για την οποία δεσµευθήκαµε είναι µια βασική προϋπόθεση – είµαι πεπεισµένος- για την 
µεταµόρφωση της Ευρώπης, ώστε να στραφεί προς το µέλλον και προς τους λαούς. Και η 
µεταµόρφωση της Ευρώπης γύρω από ένα κοινό όραµα είναι η προϋπόθεση µιας νέας και 
σταθερότερης παγκόσµιας τάξης πραγµάτων, αµβλύνοντας τις αντιζηλίες των δυνάµεων. 

Καλείστε λοιπόν να γίνετε οι πρέσβεις της µεταµόρφωσης της Γαλλίας, να µεταφέρετε στον 
κόσµο το µήνυµα µιας Γαλλίας δυνατότερης, περισσότερο ενωµένης, περισσότερο 
εξωστρεφής, που επιθυµεί, όπου µπορέσει, να σηκώσει τo λάβαρo της πολυµερούς δράσης, 
του πολιτικού διαλόγου και της επίλυσης των κρίσεων. Η µεταµόρφωση της Γαλλίας για την 
οποία δεσµευόµαστε συνοδεύεται από δύο αλληλένδετες φιλοδοξίες. 

Αφενός, η φιλοδοξία να γίνουµε δυνατότεροι, να επανακτήσουµε την ικανότητα καινοτοµίας 
µας, παραγωγής µας, µείωσης της ανεργίας, ιδίως των νέων. Αφετέρου, η φιλοδοξία να 
δώσουµε τη δυνατότητα στη Γαλλία, µέσα σε µια αναζωογονηµένη Ευρώπη, να διατηρήσει 
τη θέση της σε µια παγκόσµια τάξη πραγµάτων βαθιά κλονισµένη. 

∆εν θα σας µιλήσω σήµερα για τις παγκόσµιες εξελίξεις. Τις γνωρίζετε καλύτερα από τον 
καθέναν και δεν θα αναφερθώ ούτε στον κατάλογο των περιφερειακών συνθηκών που 
αντιµετωπίζει η Γαλλία. Είναι η καθηµερινότητά σας, και είστε εσείς που µας ενηµερώνετε 
για αυτές. Μην περιµένετε επίσης στην οµιλία αυτή µια αναφορά σε όλες τις χώρες ή όλες τις 
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περιοχές για τις οποίες εργάζεστε αναζητώντας µιαν αναγνώριση. Καθένας έχει την σηµασία 
του σε µια διπλωµατία που φιλοδοξεί να είναι παγκόσµια και ολιστική.  

Αυτό που θέλω περισσότερο τονίσω ενώπιόν σας είναι οι φιλοδοξίες της Γαλλίας στον κόσµο 
του σήµερα. Γιατί διανύουµε µια περίοδο έντονης αµφισβήτησης των διπλωµατικών 
βεβαιοτήτων και σύγχυσης των βασικών γραµµών που γνωρίζει ο κόσµος εδώ και είκοσι 
πέντε ή πενήντα χρόνια. Είναι η τάξη πραγµάτων του 1989 που ανατρέπεται σήµερα. Μια 
τάξη πραγµάτων που βασίστηκε σε µια υπερφιλελεύθερη παγκοσµιοποίηση και την 
υπερδύναµη ενός µόνου Κράτους.  

Έχουµε σήµερα καθήκον να επαναοικοδοµήσουµε µια συλλογική τάξη πραγµάτων, σταθερή 
και δίκαιη, µε τους συµµάχους µας και όλους τους εταίρους µας. Για την επαναοικοδόµηση 
αυτής της παγκόσµιας τάξης πραγµάτων, η διπλωµατία της Γαλλίας πρέπει να βασιστεί σε 
τρεις δυνατούς άξονες: πρώτον η ασφάλειά µας η οποία συνδέεται µε την σταθερότητα στον 
πλανήτη, δεύτερον η ανεξαρτησία µας, η οποία απαιτεί την επανεξέταση της κυριαρχίας µας 
συµπεριλαµβανοµένης της ευρωπαϊκής, και τέλος η επιρροή µας που συµβαδίζει µε την 
υπεράσπιση των οικουµενικών κοινών αγαθών. 

Η ασφάλεια των Γάλλων είναι πράγµατι ο λόγος ύπαρξης της διπλωµατίας µας. Οι 
συµπολίτες µας περιµένουν φυσικά από το Κράτος να εγγυηθεί την ασφάλειά τους. Η 
ασφάλεια αυτή είναι εκείνη της οικογενείας τους, των δικών τους ανθρώπων, αλλά είναι 
επίσης –το βλέπουµε στη συγκίνηση και τις χειρονοµίες αλληλεγγύης σε περιπτώσεις 
τροµοκρατικών γεγονότων όπως πριν από µερικές εβδοµάδες στην Ισπανία, σε πολλά σηµεία 
στην Ευρώπη και την Αφρική- αυτή η συγκίνηση ολόκληρων των κοινωνιών µας. 

Η απαίτηση αυτή είναι βαθιά, σθεναρή και πρέπει να ανταποκρινόµαστε αδιάπτωτα. Οι 
επιλογές που έχουµε να κάνουµε µεταξύ ασφάλειας και ελευθερίας µας επιβάλλει βεβαίως να 
λύσουµε µια πολυσύνθετη εξίσωση σε εθνική επίπεδο. Αλλά έχουµε κάνει τις επιλογές µας, 
είναι ξεκάθαρες, πιστές στις αξίες µας και την δηµοκρατική µας παράδοση και θα τις 
εκπληρώσουµε στο νοµοσχέδιο που θα ψηφιστεί το φθινόπωρο και που θα µας επιτρέψει να 
βγούµε από δύο χρόνια κατάστασης έκτακτης ανάγκης.  

Η ασφάλεια συµβαδίζει µε τη σταθερότητα,  η οποία αποτελεί ένα γεωπολιτικό διακύβευµα 
του οποίου γνωρίζετε την πολυπλοκότητα. Μέλος του Συµβουλίου ασφαλείας, πυρηνική 
δύναµη, η Γαλλία πρέπει να µπορεί να διαδραµατίζει τον ρόλο της ως αντίβαρο όταν 
δηµιουργούνται ανισορροπίες. Πρέπει κυρίως να κρατά τους δεσµούς µε τις µεγάλες δυνάµεις 
των οποίων τα στρατηγικά συµφέροντα διαφοροποιούνται ή µερικές φορές ακόµα 
συγκρούονται σε µερικά σηµεία. Είναι η ίδια η ουσία του συνεχούς διαλόγου που διατηρώ µε 
τον αµερικανό πρόεδρο Donald TRUMP όπως και µε πολλούς άλλους ηγέτες. 

Θέλω µια Γαλλία που να φέρνει λύσεις και πρωτοβουλίες όταν δηµιουργούνται νέες κρίσεις, 
καθώς και µια Γαλλία ικανή να ακούγεται σε παγκόσµιο επίπεδο, να παρεµβαίνει στις 
περιφερειακές οργανώσεις, όπως κάναµε για παράδειγµα στο Σαχέλ. Η εγγύηση της 
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ασφάλειας των συµπολιτών µας κάνει τον αγώνα κατά της ισλαµιστικής τροµοκρατίας πρώτη 
προτεραιότητα της εξωτερικής µας πολιτικής. 

Ναι, µιλώ πράγµατι για µια ισλαµιστική τροµοκρατία και αναλαµβάνω πλήρως την ευθύνη 
χρήσης του συγκεκριµένου επιθέτου. Γιατί τίποτα δεν θα ήταν περισσότερο παράλογο από 
την άρνηση ενός δεσµού µεταξύ των τροµοκρατικών πράξεων που ζούµε και µια ανάγνωση 
ταυτόχρονα φονταµενταλιστική και πολιτική ενός συγκεκριµένου ισλάµ. 

∆εν υπάρχει χώρος για αφέλεια, ούτε γενικά για φόβο απέναντι στο ισλάµ που συγχέει το 
ισλαµιστικό µε το ισλαµικό, και τείνει να θέσει σε υποψία τους εκατοµµύρια µουσουλµάνους 
που ζουν στην Ευρώπη και δεν έχουν καµία σχέση µε τις φανατικές αυτές απόψεις. Και δεν 
ξεχνώ επίσης και τους µουσουλµάνους που αντιτίθενται µερικές φορές µε κίνδυνο τη ζωή 
τους  σε αυτόν τον δολοφονικό σκοταδισµό.  

∆ύο µεγάλες ζώνες συγκεντρώνουν σήµερα τις προσπάθειές µας στον αγώνα µας κατά της 
τροµοκρατίας : η Συρία και το Ιράκ από τη µία, η Λιβύη και το Σαχέλ από την άλλη. Με την 
επέκτασή της στη Συρία και το Ιράκ, το Ντάες (Daesh) ξεκίνησε να σχεδιάζει επιθέσεις κατά 
των συµφερόντων µας, κατά των ζωών µας, του λαού µας. 

Ναι, το Ντάες  (Daesh) είναι ο εχθρός µας. Η αποκατάσταση της ειρήνης και της 
σταθερότητας του Ιράκ και στη συνέχεια της Συρίας είναι από αυτήν την άποψη ζωτικής 
προτεραιότητας για τη Γαλλία. Αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει να συµβάλουµε στην 
προετοιµασία στο Ιράκ όπως και στη Συρία κυρίως, µιας πολιτικής µετάβασης χωρίς 
αποκλεισµούς, µε µια δίκαιη εκπροσώπηση των πληθυσµών και να εντείνουµε τις 
προσπάθειές µας για την ανασυγκρότηση αυτών των δύο χωρών. 

Στη Συρία, πρέπει να σταµατήσουµε τον πόλεµο. Και στις δύο αυτές χώρες πρέπει να 
κερδίσουµε την ειρήνη. Για τη Συρία, είναι προς αυτήν την κατεύθυνση που θέλησα ήδη από 
τον περασµένο Μάιο να αλλάξουµε µέθοδο. Η διαδικασία της Αστάνα µας έθεσε στο 
περιθώριο της επίλυσης της σύγκρουσης όσον αφορά την στρατιωτική αποκλιµάκωση. Με 
την καθιέρωση ενός απαιτητικού διαλόγου µε τους Τούρκους, τους Ιρανούς και τους Ρώσους 
καταφέραµε να σηµειωθεί συγκεκριµένη πρόοδος της κατάστασης. 

Κατ΄αρχάς προσδιορίζοντας κοινό στόχο και προτεραιότητα : να καταπολεµήσουµε τους 
τροµοκράτες και να αποκαταστήσουµε την σταθερότητα στη Συρία, στη συνέχεια, θέτοντας 
κόκκινες γραµµές. Η πρώτη αφορά στον τερµατισµό της χρήσης χηµικών όπλων και πρέπει 
να πω ότι µετά τη συνάντησή µας στις Βερσαλλίες καταφέραµε µε τους Ρώσους 
συγκεκριµένα αποτελέσµατα στο θέµα αυτό. Η δεύτερη αφορά την πρόσβαση ανθρωπιστικών 
οργανώσεων στις εµπόλεµες ζώνες. Έχοντας επίγνωση των κινδύνων που υπάρχουν, κυρίως 
στο τελευταίο αυτό σηµείο, θα συνεχίζω να δίνω ιδιαίτερη προσοχή. 

Τέλος, πήραµε την πρωτοβουλία µιας διεθνούς οµάδας επαφής στην οποία συµµετέχουν οι 
βασικοί εµπλεκόµενοι παράγοντες στη Συρία. ∆εκτή πλέον από τους συνοµιλητές µας, η 
οµάδα αυτή θα δώσει τη δυνατότητα νέας ώθησης στη διαδικασία που καθοδηγούν τα 
Ηνωµένα Έθνη. Οι προσπάθειες του Jean-Yves LE DRIAN θα επιτρέψουν στην οµάδα να 
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γίνει επιχειρησιακή κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών τον 
Σεπτέµβριο. 

Είναι προφανές ότι η ανασυγκρότηση µια µέρα ενός Κράτους δικαίου στη Συρία, στην οποία 
η Γαλλία και η Ευρώπη θα προσφέρουν τη συµβολή τους, πρέπει να συνοδευτεί από τη 
δικαιοσύνη για τα εγκλήµατα που διαπράχθηκαν, ιδίως από τους υπεύθυνους της χώρας 
αυτής. 

Η Λιβύη και το Σαχέλ αποτελούν τη δεύτερη  εστία αστάθειας. Η κατάσταση στη Λιβύη 
δηµιούργησε ένα καταφύγιο για τους τροµοκράτες. Αποφάσισα λοιπόν τον Ιούλιο µια 
συνάντηση µε τους δύο βασικούς πρωταγωνιστές της κρίσης : αφενός τον Πρωθυπουργό 
Fayez SARRAJ και, αφετέρου, τον αρχηγό του λιβυκού εθνικού στρατού, τον Khalifa 
HAFTAR. 

Η συνάντηση στην Celle-Saint-Cloud στις 5 Ιουλίου επέτρεψε την πρόοδο της συµφιλίωσης 
µεταξύ των Λίβυων υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών. Σε µερικές ηµέρες στην Νέα 
Υόρκη, θα φροντίσουµε για την σωστή εφαρµογή του οδικού χάρτη της Celle-Saint-Cloud µε 
τη στήριξη του νέου ειδικού εκπροσώπου των Ηνωµένων Εθνών, τον κύριο Ghassan 
SALAME. 

Η συµφιλίωση αυτή, που δεν είναι παρά µόνον η αρχή και έχει σκοπό να συµπεριλάβει και 
άλλους υπεύθυνους στη Λιβύη, ήταν απαραίτητο βήµα στη πολιτική διαδικασία, η οποία 
είναι και η µόνη που θα επιτρέψει την εξάλειψη των τροµοκρατών. Πρέπει επίσης να 
προστατεύσουµε από τον κίνδυνο αυτόν τους γείτονες της Λιβύης, και ειδικότερα την 
Τυνησία. 

Θα αποτελέσει το αντικείµενο επόµενου ταξιδιού του Υπουργού Ευρώπης και Εξωτερικών 
Υποθέσεων. Επειδή πρόκειται για κινητά δίκτυα, οργανωµένα, πρέπει επίσης να 
αποτρέψουµε την εγκατάστασή τους στην Αφρική, κυρίως νότια των συνόρων µε την 
Αλγερία και την Λιβύη, τη στιγµή που οι βάσεις οπισθοφυλακής έχουν µετατραπεί σε 
καταφύγιο της ισλαµιστικής τροµοκρατίας. 

Προς τον σκοπό αυτόν, η απόφαση του προκατόχου µου να δεσµεύσει γρήγορα τη Γαλλία 
στο Μάλι, και ακόµα περισσότερο στο Σαχέλ, υπήρξε προς τιµήν της χώρας µας καθώς και 
µια σωστή απόφαση. Ο σκοπός αυτός παραµένει επιτακτικός. Καλεί επίσης προς έναν 
προβληµατισµό για το µέλλον. 

Πηγαίνοντας στο Γκάο και στη συνέχεια στο Μπαµάκο, θέλησα να υποστηρίξω την 
συλλογική προσπάθεια των χωρών της περιοχής στην λεγόµενη Οµάδα των Πέντε του Σαχέλ 
(G5 Sahel). Η στρατιωτική µάχη που λαµβάνει χώρα στην περιοχή µε την επιχείρηση 
Barkhane έχει σκοπό την καταπολέµηση της τροµοκρατίας. Και επιθυµώ συναφώς την 
επανεκτίµηση των προτεραιοτήτων τις επόµενες εβδοµάδες πάντα υπό το φως του βασικού 
αυτού σκοπού. 
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Αλλά η στρατιωτική µας παρουσία δεν έχει νόηµα παρά στο πλαίσιο ενός ενδελεχούς 
πολιτικού έργου, και αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να γίνουν περισσότερα για την 
εφαρµογή της  ειρηνευτικής συµφωνίας του Αλγερίου, κυρίως όσον αφορά την εσωτερική 
κατάσταση στο Μάλι.  

Πρέπει όµως να γίνουν ακόµα περισσότερα στο θέµα της ανάπτυξης, και αυτός ήταν ο λόγος 
της επίσκεψής µου στο Μπαµάκο µαζί µε την Υπουργό Ενόπλων ∆υνάµεων και τον Υπουργό 
Εξωτερικών, όπου αναλάβαµε πρωτοβουλία για µια συµµαχία υπέρ της ανάπτυξης του Σαχέλ  
µε τους βασικούς µας εταίρους τον περασµένο Ιούλιο. Βασίζοµαι σε εσάς για την 
κινητοποίηση κάθε υποστήριξης της προσπάθειάς µας για ασφάλεια και ανάπτυξη του Σαχέλ. 

Προς αυτόν τον σκοπό, αποφάσισα µε τον Jean-Yves LE DRIAN τον διορισµό ενός ειδικού 
απεσταλµένου. Και στο θέµα αυτό, εάν θέλουµε µια αποτελεσµατική δράση, πρέπει να 
προχωρήσουµε µε την αποστολή ασφάλειάς µας και τους στρατούς µας και τη δέσµευση για 
ανάπτυξη, απαραίτητη για τη σταθεροποίηση όλης της περιοχής, γιατί οι τροµοκράτες 
επωφελούνται από την αδυναµία µας να την σταθεροποιήσουµε και να της επιτρέψουµε µια 
δίκαιη ανάπτυξη. 

Η εξάρθρωση της ισλαµιστικής τροµοκρατίας περνάει επίσης από την καταστολή της 
χρηµατοδότησής της, που είναι και το σηµείο επαφής των σχέσεων που υπάρχουν µεταξύ 
µετανάστευσης και τροµοκρατίας. Τα κυκλώµατα διακίνησης και εµπορίας ανθρώπων, 
ναρκωτικών και όπλων αλληλοσυνδέονται στην περιοχή του Σαχέλ µε τα τροµοκρατικά 
κυκλώµατα. Η διάλυσή τους αποτελεί λοιπόν απόλυτη προτεραιότητα, αυτό είναι το 
αντικείµενο της δράσης µας εκεί, που διεξάγεται µε το σύνολο των περιφερειακών 
οργανώσεων και της Αφρικανικής Ένωσης. Στο G7 όπως και στο G20, σηµειώθηκε πρόοδος, 
ιδιαίτερα µε την ενίσχυση του Gafis στο οποίο ο Γαλλία θα επικεντρώσει τις προσπάθειές 
της. 

Σήµερα, η τροµοκρατία και η χρηµατοδότησή της τρέφεται από τις περιφερειακές κρίσεις και 
διαιρέσεις, διαιρέσεις στην Αφρική, και διαιρέσεις του µουσουλµανικού κόσµου. Είναι 
τρόπον τινά επίσης εκείνο που η σηµερινή κρίση του Κόλπου φέρνει στο φως, και αυτός είναι 
ο λόγος που από την εκδήλωση της κρίσης µεταξύ του Κατάρ και των γειτόνων του, επέµενα 
ώστε η Γαλλία να έχει έναν ρόλο υποστήριξης της διαµεσολάβησης. ∆εν υποτιµώ κανένα από 
τα συµφέροντα που διακυβεύονται στην περιοχή. 

Είναι όµως απαραίτητο στο πλαίσιο αυτό να µπορέσουµε να µιλήσουµε σε όλες τις πλευρές 
έχοντας κατά νου δύο σκοπούς, αφενός την διατήρηση της απαραίτητης σταθερότητας στην 
περιοχή, ελλείψει της οποίας θα προσθέταµε µια νέα κρίση στις ήδη υπάρχουσες, αφετέρου 
την διαφάνεια σε όλες τις µορφές χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, γιατί δεν πρέπει να 
είµαστε αφελείς για ότι µπορεί να έχει γίνει ή για ότι εξακολουθεί να γίνεται σε σχέση µε 
τροµοκρατικές κινήσεις εναντίον των οποίων αγωνιζόµαστε σε ορισµένα θέατρα 
επιχειρήσεων. 
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Αυτό είναι το έργο που πρέπει να συνεχίσουµε τις επόµενες εβδοµάδες και τους επόµενους 
µήνες, και για το οποίο δεσµευόµαστε. Ένα από τα άρρητα αυτής της κρίσης είναι η 
αντιπαλότητα µεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν και των αντίστοιχων συµµάχων 
τους. ∆εν θα καταφέρουµε το σκοπό µας για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας παρά υπό 
την προϋπόθεση να µην εισέλθουµε σε ένα πρίσµα ανάγνωσης που θα επέβαλε µια επιλογή 
µεταξύ σιιτών και σουνιτών, και κατά κάποιο τρόπο, να µας υποχρεώσει να «κλειδωθούµε» 
σε ένα στρατόπεδο. 

Άλλες µεγάλες δυνάµεις έκαναν αυτήν την επιλογή τον τελευταίο καιρό. Είµαι πεπεισµένος 
ότι είναι λάθος. Και η δύναµη της διπλωµατίας µας, πρόκειται για αυτήν την ικανότητα, και 
σε αυτό το πεδίο, να µιλάµε µε όλους για την οικοδόµηση µιας σταθερότητας και την 
αποτελεσµατική καταπολέµηση όλων των µορφών χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. Έχω 
λοιπόν καθιερώσει έναν στενό διάλογο τόσο µε την Ιορδανία, την Αίγυπτο και τις χώρες του 
Κόλπου, όσο και µε το Ιράκ και το Ιράν. 

Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να επιβεβαιώσω ξεκάθαρα την προσήλωση της Γαλλίας στην 
συµφωνία της Βιέννης για το πυρηνικό ιρανικό πρόγραµµα, της οποίας επιθυµώ την αυστηρή 
τήρησή της. Η συµφωνία αυτή, το αναφέρω παρουσία του Laurent FABIUS, βελτιώθηκε 
χάρη στην παρέµβαση της Γαλλίας, και κυρίως την δική του, όταν γίνονταν οι 
διαπραγµατεύσεις. ∆εν υπάρχει εναλλακτική του καθεστώτος µη διάδοσης των πυρηνικών 
όπλων, και θα είµαστε αµείλικτα αµετακίνητοι στην εφαρµογή του. 

Αλλά το πλαίσιο της συµφωνίας αυτής είναι το σωστό, µπορεί να συµπληρωθεί µε κάτι 
παραπάνω για µετά το 2025, µε ένα απαραίτητο έργο για την χρήση βαλλιστικών πυραύλων, 
αλλά στις συνθήκες που βρισκόµαστε, η συµφωνία του 2015 είναι εκείνη που µας επιτρέπει 
την δηµιουργία µιας εποικοδοµητικής και απαιτητικής  σχέσης µε το Ιράν. 

∆ίνω επίσης µεγάλη προσοχή στη σχέση µας µε το Λίβανο, χώρα που επηρεάστηκε από τις 
εντάσεις και τις αντιθέσεις στην περιοχή. Θα υποδεχτώ προσεχώς στο Παρίσι τον 
Πρωθυπουργό και στη συνέχεια τον Πρόεδρο του Λιβάνου σε επίσηµη κρατική επίσκεψη. Η 
χώρα αυτή αντιµετωπίζει σήµερα µια κρίσιµη κατάσταση, µε µεγάλο θάρρος, µεγάλη 
αίσθηση ευθυνών, που η Γαλλία πρέπει να υποστηρίξει, στο όνοµα της µακραίωνης σχέσης 
µας, αλλά επίσης γιατί οι προβληµατικές αυτές µας αφορούν και µας δεσµεύουν. 

Συνολικά, εάν θέλουµε αποτελέσµατα στην καταπολέµηση της τροµοκρατίας και της 
χρηµατοδότησής της, πρέπει να διατηρήσουµε απαιτητικούς δεσµούς µε όλους και να έχουµε 
ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραµµα και προτεραιότητες, αυτές που µόλις υπενθύµισα. Αυτός είναι 
και ο λόγος που επιθυµώ να διοργανώσω στις αρχές του επόµενου έτους µια διάσκεψη 
κινητοποίησης κατά της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. 

Υπάρχει µια άλλη πρόκληση που σχετίζεται µε την ασφάλειά µας και την παγκόσµια 
σταθερότητα, είναι εκείνη της µεταναστευτικής κρίσης. Η κρίση αυτή δηµιουργείται σε 
µεγάλο βαθµό από τις βαθιές περιφερειακές αποσταθεροποιήσεις που µόλις ανέφερα, αλλά 
υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες, κλιµατικοί, διπλωµατικοί, πολιτικοί, αναπτυξιακοί. Για 
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τους συµπολίτες µας ενσαρκώνει την παγκοσµιοποίηση που βρίσκεται στον πυρήνα των 
κοινωνιών µας. 

Και εδώ, πρέπει να δράσουµε χωρίς να αρνηθούµε τις αξίες µας, η υποδοχή των µεταναστών 
είναι ένα ανθρώπινο καθήκον, είναι θέµα αξιοπρέπειας και  πίστης αυτού που είµαστε, αυτού 
που πιστεύουµε, και είναι µια σηµαντική πρόκληση για όλες τις χώρες της Ευρώπης, γιατί 
έχουν γίνει ευάλωτες από την αύξηση των παράνοµων ροών από το 2014, και γιατί καθεµία 
έχει να αντιµετωπίσει τις δικές της προκλήσεις.  

Επιθυµώ στο σηµείο αυτό να τονίσω και πάλι τη διαφορά µεταξύ των οικονοµικών 
µεταναστών και των προσφύγων, ακόµα και αν σε καµία περίπτωση δεν προσκρούει στην 
αναγκαιότητα προστασίας της ζωής όλων και σεβασµού της αξιοπρέπειας όλων. Αλλά 
παραµένει µια διαφορά πανταχού παρούσα στα εθνικά και διεθνή δίκαια. Είναι λοιπόν σε 
ισχύ. Βέβαια, τους τελευταίους αυτούς µήνες, η βαλκανική οδός έκλεισε σταδιακά. Αλλά 
περίπου τρία εκατοµµύρια πρόσφυγες παραµένουν στην Τουρκία, και ο βαλκανικός άξονας 
παραµένει ενεργός µε την παρουσία ακόµα δικτύων παράνοµης διακίνησης που συνεχίζουν 
να λειτουργούν. Η παροχή συνδροµής στην Ελλάδα στο πλαίσιο αυτό παραµένει επιτακτική 
υποχρέωση. 

Η οδός της Κεντρικής Μεσογείου γνωρίζει από τις αρχές του καλοκαιριού µια σηµαντική 
µείωση του αριθµού των µεταναστών. Αλλά δεν γνωρίζουµε ακόµα σήµερα εάν η µείωση 
αυτή θα έχει διαρκή χαρακτήρα. Ωστόσο, περίπου 800.000 πρόσφυγες και εκτοπισθέντες 
περιµένουν σήµερα στην πλευρά της Λιβύης, πρόκειται λοιπόν για µια σοβαρή απειλή, που 
συνδέεται µε εκείνο που µόλις προανέφερα, και µε την οποία πρέπει να ζήσουµε. Και 
πρόκειται κυρίως για άτοµα δυτικοαφρικανικής καταγωγής, οι οποίοι δεν διέπονται συνήθως 
από τον νόµο περί ασύλου, που βρίσκονται σήµερα στην περιοχή. 

Η Ιταλία και η Λιβύη περιµένουν από εµάς µια ενισχυµένη συνεργασία, που πρέπει να τους 
την παρέχουµε, και η οποία παρήγαγε τα πρώτα της αποτελέσµατα, ειδικότερα µε την 
ενίσχυση της δράσης της ακτοφυλακής. Τέλος, η οδός της ∆υτικής Μεσογείου προς την 
Ισπανία προκαλεί πάλι ανησυχίες. Στο πλαίσιο αυτό, η Γαλλία κατήρτισε τις τελευταίες 
εβδοµάδες ένα ολοκληρωµένο και συνεκτικό σχέδιο για να εκτιµήσει, από τις ήδη 
καταβεβληµένες προσπάθειες, το σύνολο της µεταναστατευτικής διαδροµής, από τις χώρες 
καταγωγής µέχρι τις χώρες προορισµού. 

Αυτό είναι που µας οδήγησε χθες στο Παρίσι στην υιοθέτηση µιας κοινής δήλωσης, µε 
πρωτότυπο σχήµα, µε τη συµµετοχή, εκτός της Γαλλίας, της Γερµανίας, της Ιταλίας, της 
Ισπανίας, του Τσαντ, του Νίγηρα, της Λιβύης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γύρω από πολύ 
συγκεκριµένα µέτρα, ένα µεγαλύτερο έλεγχο πρώτα από τη Λιβύη, τη δυνατότητα, µέσω 
κλειστών καταλόγων ελεγχόµενων από την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για 
τους Πρόσφυγες, ταυτοποίησης των πλέον ευαίσθητων και ευάλωτων πληθυσµών που έχουν 
δικαίωµα ασύλου, αποστέλλοντας ευρωπαϊκές οµάδες σε συνεργασία µε την Ύπατη 
Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, θα είµαστε περισσότερο ανθρώπινοι 
και αποτελεσµατικοί, διοργανώνοντας όµως την επιστροφή προς τις χώρες προέλευσης 
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χιλιάδων µεταναστών που βρίσκονται σήµερα στον Νίγηρα ή στο Τσαντ, και ταυτόχρονα θα 
απαντήσουµε σε µια ενδοπεριφερειακή αφρικανική πρόκληση. 

Η δράση αυτή θα πάρει χρόνο, είναι δύσκολη, αλλά τα συγκεκριµένα και εξειδικευµένα 
µέτρα που αποφασίστηκαν, οι διαφανείς χρηµατοδοτήσεις, θεωρώ ότι αποτελούν ουσιαστική 
απάντηση στην σηµερινή πρόκληση που αντιµετωπίζουµε. Και εδώ επίσης, πρόκειται για ένα 
ανθρωπιστικό έργο, ασφάλειας και ανάπτυξης. 

Για να θέσουµε σε εφαρµογή το σχέδιο αυτό, αποφάσισα το διορισµό ενός πρέσβη µε 
αρµοδιότητα το συντονισµό του συνόλου των διαπραγµατεύσεων που αφορούν τις 
µεταναστεύσεις, ενώ έχει επίσης δηµιουργηθεί µια επιχειρησιακή οµάδα υπό την εποπτεία 
του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία θα προβαίνει σε τακτικές επαφές µε το σύνολο των 
συµµετεχόντων µερών, δίνοντας τη δυνατότητα στενής συνεργασίας µε την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και την Αφρικανική Ένωση στο θέµα αυτό.  

Γιατί η Αφρική δεν είναι µόνον η ήπειρος των µεταναστεύσεων και των κρίσεων, είναι µια 
ήπειρος του µέλλοντος, και είναι και αυτός ένας λόγος που δεν µπορούµε να την αφήσουµε 
µόνη απέναντι στις δηµογραφικές, κλιµατικές, πολιτικές προκλήσεις που αντιµετωπίζει, οι 
φοιτητές µας, οι ερευνητές µας, οι καλλιτέχνες µας πρέπει να ενδιαφερθούν. Θα ταξιδέψω 
σύντοµα στην Ουαγκαντούγκου για να µεταφέρω αυτό το µήνυµα, µέσω της ασφάλειας, της 
ανάπτυξης, της διπλωµατίας, των οικονοµικών δεσµών και της καινοτοµίας, η στρατηγική 
που θέλω να θέσω αφορά στη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου άξονα µεταξύ της Αφρικής, 
της Μεσογείου και της Ευρώπης.  

Άξονας στον οποίο οι χώρες του Μαγρέµπ είναι προφανώς οι προνοµιακοί εταίροι µας, όπως 
και το έδειξα κατά την επίσκεψή µου στο Μαρόκο και κατά τις τακτικές ανταλλαγές µε την 
Αλγερία ή την Τυνησία. Πρέπει να ακολουθήσουµε την ίδια συντεταγµένη πορεία, η 
ευρωπαϊκή ήπειρος και η αφρικανική, µέσω της Μεσογείου και το Μαγρέµπ παραµένει στο 
πλαίσιο αυτό κεντρική προτεραιότητα για τη Γαλλία, σε όλους τους τοµείς συνεργασίας µας, 
είτε οικονοµική και πολιτική αλλά επίσης και πολιτιστική. 

Οι δρόµοι της αναγκαιότητας, που µετακινούν τόσους Αφρικανούς, που έχουν σαν 
αποτέλεσµα σήµερα την µετατροπή της ερήµου στην Αφρική και την Μεσόγειο σε 
νεκροταφεία εκατοµµυρίων Αφρικανών, παραδοµένων στη στέρηση και τη χειραγώγηση των 
λαθρεµπόρων που ανέφερα προηγουµένως, οι δρόµοι αυτοί της αναγκαιότητας πρέπει να 
γίνουν οι δρόµοι της ελευθερίας, ενώνοντας την Ευρώπη, τη Μεσόγειο και την Αφρική. 

Γιατί στην Αφρική είναι που διακυβεύεται κατά κύριο λόγο το µέλλον του κόσµου. Η Γαλλία 
δεν µπορεί να είναι µια µετα-αποικιακή χώρα που ταλαντεύεται µεταξύ ενός 
αποδυναµωµένου εξουσιοκράτορα και µιας άστοχης µεταµέλειας, οι χώρες της Αφρικής θα 
είναι οι µεγάλοι µας εταίροι. Και πρέπει να συνεχίσουµε να µαθαίνουµε από εκείνους, όπως 
και εκείνοι από εµάς. Για να ενισχύσουµε αυτήν την ανταλλαγή τις επόµενες εβδοµάδες θα 
δηµιουργήσω ένα Προεδρικό Συµβούλιο για την Αφρική, πρότυπη δοµή, στραµµένη προς τις 
προσδοκίες των νέων γενεών µας. 
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Το Συµβούλιο αυτό θα αλλάξει τη διακυβέρνηση της αφρικανικής πολιτικής 
συγκεντρώνοντας στο πλευρό µου µια οµάδα διακεκριµένων προσωπικοτήτων από την 
κοινωνία των πολιτών. Η Αφρική αποτελεί εξαιρετικό παράδειγµα αυτού: µια εξωτερική 
πολιτική που επιθυµεί την αποκατάσταση της σταθερότητας πρέπει να ενεργοποιήσει τρεις 
βασικούς µοχλούς, σχεδόν ταυτόχρονα,  και οι µοχλοί αυτοί είναι η Άµυνα, η Ανάπτυξη και η 
∆ιπλωµατία. 

Το Σαχέλ είναι ένα άριστο παράδειγµα του παραπάνω συνδυασµού µοχλών δράσης, αλλά 
είναι και κάτι που ισχύει παντού. Η Άµυνα κατ΄αρχάς, έχω ήδη αναφερθεί σε εκείνην, και 
µπορούµε και πρέπει να είµαστε υπερήφανοι για τους στρατούς µας στους οποίους αφιέρωσα 
και ένα από τα πρώτα µου ταξίδια στο εξωτερικό, επισκεπτόµενος τις δυνάµεις µας στο Γκάο. 

Φιλοδοξία µου είναι οι στρατοί µας να είναι αξιόµαχοι όσον αφορά την ποιότητα, την 
ικανότητα ανάπτυξης και την δυνατότητα αντίδρασης,  συµπεριλαµβανοµένης της νέας 
διάστασης του κυβερνοχώρου, να βρίσκονται µεταξύ των πρώτων του κόσµου, οι πρώτοι 
στην Ευρώπη, που προστατεύουν την Γαλλία αλλά και την ήπειρό µας. 

Αυτός είναι και ο λόγος που επιβεβαίωσα τη δέσµευση να αυξήσουµε την αµυντική 
προσπάθεια της χώρας µας σε 2 % του ΑΕΠ το 2025, µε µια αύξηση ήδη από το 2018 άνω 
των 1,5 δις ευρώ. Αλλά η ασφάλειά µας δεν περιορίζεται µόνο στη δράση των στρατών µας. 
Οποιαδήποτε και εάν είναι η αξία τους, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις µας δεν θα είναι πλήρως 
ασφαλείς παρά µόνον εάν εντάσσονται σε µια συνολική προσέγγιση, και επιµένω όπως το 
διπλωµατικό εργαλείο µας και η συµβολή του στις πέντε µεγάλες στρατηγικές λειτουργίες 
της Λευκής Βίβλου µας του 2013 ληφθούν δεόντως υπόψη στην τρέχουσα στρατηγική 
επανεξέταση στους τοµείς της εθνικής άµυνας και ασφάλειας που λαµβάνει χώρα υπό την 
εποπτεία της κυρίας Υπουργού Ενόπλων ∆υνάµεων. 

Στον τοµέα της ανάπτυξης, έθεσα στόχο την επένδυση 0,55 % του εθνικού µας εισοδήµατος 
στην δηµόσια αναπτυξιακή βοήθεια της Γαλλίας µέχρι το 2022, µια σηµαντική προσπάθεια 
στο δηµοσιονοµικό πλαίσιο των πέντε επόµενων ετών. Η προσπάθεια αυτή πρέπει επίσης να 
συνοδευτεί, αφενός, από µια αλλαγή της µεθόδου, όπως πράττει πλέον το Γαλλικό Γραφείο 
Ανάπτυξης (Agence Française Développement), δουλεύοντας σε στενή συνεργασία µε όλους 
τους υπόλοιπους εµπλεκόµενους γαλλικούς φορείς, είτε αφορά στους στρατούς µας, τις 
τοπικές αυτοδιοικήσεις, του ιδιωτικού τοµέα ή των µη-κυβερνητικών οργανώσεων και, 
αφετέρου, έχοντας αποτελεσµατικότερη και αµεσότερη επαφή µε τους δικαιούχους της 
ενίσχυσης στις χώρες εταίρους µας. 

Επιθυµώ επίσης όπως η διµερής συνιστώσα της αναπτυξιακής µας βοήθειας να λάβει τα 
επόµενα χρόνια µια σηµαντικότερη θέση. Η Παιδεία θα είναι η προτεραιότητα, γιατί πρέπει 
να δοθεί µια εναλλακτική στον φονταµενταλισµό και τον σκοταδισµό. Ο ρόλος των 
γυναικών, ο αγώνας κατά της απορύθµισης του κλίµατος και η πρόσβαση σε µια ενέργεια µε 
µηδενικές εκποµπές άνθρακα, η εξάλειψη των πανδηµιών εκ των οποίων το HIV/AIDS που 
συνεχίζει να αποτελεί µια σοβαρή απειλή στην αφρικανική ήπειρο παρά τη σηµαντική 
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πρόοδο που πραγµατοποιήθηκε, αποτελούν τις υπόλοιπες προτεραιότητες της ανανεωµένης 
αυτής εταιρικής σχέσης.  

Το διπλωµατικό εργαλείο τέλος, που έχει εξασθενήσει τα τελευταία χρόνια, παρά την 
κινητοποίηση όλων σας, κρατώντας και διατηρώντας όλη τη δύναµη του διπλωµατικού 
εργαλείου µέσω µιας ανανέωσης και µιας σταθερής δέσµευσης. 

Θα µεριµνήσω προσωπικά ώστε να έχετε τα µέσα να εκπληρώσετε τις αποστολές σας, και 
γνωρίζω ότι ο Πρωθυπουργός επαγρυπνεί στο θέµα αυτό: διασφάλιση της προστασίας του 
προσωπικού µας, κάτι που παραµένει η απόλυτη προτεραιότητα, λειτουργία µε συνεχή 
προσαρµογή ενός εκ των σπανίων οικουµενικών διπλωµατικών δικτύων που υπάρχουν στον 
κόσµο, διευθέτηση των συνδροµών µας στους διεθνείς οργανισµούς και χρηµατοδότηση των 
προγραµµάτων πολιτιστικής ακτινοβολίας µας, ανθρωπιστικής βοήθειας ή αναπτυξιακής 
συνεργασίας. Για το σκοπό αυτόν, το έτος 2018 θα είναι ένα έτος δηµοσιονοµικής 
σταθεροποίησης. 

Εάν η ασφάλεια προβάλλει ως σαφής προτεραιότητα, είναι επειδή αποτελεί τη βάση του 
δεύτερου άξονα που θέτω για την διπλωµατία µας, εκείνου της ανεξαρτησίας. Με τον όρο 
αυτόν, δεν εννοώ καθόλου την ιδέα της πλήρους αποµόνωσης, απλώς αντλώ από τα 
διδάγµατα αυτού του πολυπολικού και ασταθούς κόσµου, όπου πρέπει καθηµερινώς να 
ελισσόµαστε σύµφωνα µε τα συµφέροντά µας. Για να το επιτύχουµε πρέπει να είµαστε 
κινητικοί, αυτόνοµοι, ικανοί να αναπτύσσουµε συµµαχίες και να συµπράττουµε πλήρως στο 
πολυµερές σύστηµα, να εντασσόµαστε ταυτόχρονα στην παράδοση των υπαρχουσών 
συµµαχιών και, ευκαιριακά, να  οικοδοµούµε κατά συνθήκη συµµαχίες που µας επιτρέπουν 
να είµαστε αποτελεσµατικότεροι. 

Η Γαλλία δεν θα µπορέσει να υλοποιήσει τις προτεραιότητές της παρά µέσω µιας άνευ 
υπεροψίας ανεξαρτησίας, πλην όµως επιβεβαιωµένης. Αυτό απαιτεί κατ’αρχάς να είµαστε 
ενεργά παρόντες στους  πολυµερείς φορείς, εκ των οποίων στην πρώτη γραµµή βρίσκεται 
βεβαίως ο ΟΗΕ. 

∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών υπήρξε ο 
πρώτος µου διεθνής επισκέπτης στο Παρίσι. ∆εν ξεχνώ ότι η χώρα µας ανήκει σε όλους τους 
σηµαντικούς κύκλους αυτών των φορέων και έχει την τιµή να φιλοξενεί πολλούς από αυτούς 
στο έδαφός του, όπως τον ΟΟΣΑ, τον ∆ιεθνή Οργανισµό Γαλλοφωνίας, το Συµβούλιο της 
Ευρώπης, την UNESCO, των οποίων οι αποστολές είναι ουσιαστικής σηµασίας για εµένα, 
καθώς και της διεύθυνσης της οποίας υποστηρίζω την γαλλίδα υποψήφια.  

Αυτός είναι επίσης ο λόγος που επιθυµώ να δηµιουργήσουµε νέα πολυµερή σχήµατα όταν 
αυτό κρίνεται  απαραίτητο, όπως κάνουµε για την Συρία. Η κρίση, µε την Βόρεια Κορέα, 
πρέπει επίσης να αποτελέσει αντικείµενο µιας συνολικής εξέτασης. Ενώ οι υπεύθυνοι της 
Πυονγιανγκ αποδεικνύουν για άλλη µια φορά την ανευθυνότητά τους, τονίζω στο σηµείο 
αυτό την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την Ιαπωνία. Θα συνεχίσουµε να καλούµε για την 
εφαρµογή αδιάλλακτων πολιτικών προς την Βόρεια Κορέα, ενώ αυξάνεται η βαλλιστική και 
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πυρηνική απειλή που αφορά και την Ευρώπη. Σε επαφή µε τα υπόλοιπα µόνιµα µέλη του 
Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών η Γαλλία είναι έτοιµη να πάρει οποιαδήποτε 
νέα χρήσιµη πρωτοβουλία για την αποφυγή κλιµάκωσης, την επιστροφή της Πυονγιανγκ στο 
τραπέζι των διαπραγµατεύσεων και την αυστηρή εφαρµογή του ψηφίσµατος που υιοθετήθηκε 
στις 5 Αυγούστου.   

Η πολυµερής προσέγγιση είναι επίσης αυτή η ικανότητα διοργάνωσης µεγάλων σχεδίων που 
την δοµούν, και το λέω µε µεγάλη σοβαρότητα, εάν δεν ακολουθήσουµε την πολυµερή 
προσέγγιση, άλλες µεγάλες δυνάµεις θα εκµεταλλευτούν αυτά τα µέσα. Και έχουν ήδη 
ξεκινήσει να το κάνουν, η Κίνα στην πρώτη θέση όλων, µε σηµαντικές δεσµεύσεις, θα 
επανέλθω ειδικότερα όσον αφορά το κλίµα, που αποτελούν εγγυήσεις, αλλά και µε αξίες, 
συµφέροντα, που δεν συµµεριζόµαστε πάντα. Πρέπει λοιπόν να λάβουµε υπόψη τις 
πρωτοβουλίες αυτές, αλλά και να µπορούµε να ξαναδώσουµε ζωή και υπόσταση, να δώσουµε 
συνοχή, στις σύγχρονες µορφές της πολυµερούς προσέγγισης όπου κατέχουµε ουσιαστική 
θέση.  

Η Κίνα, όπως έλεγα προηγουµένως, πήρε τα τελευταία χρόνια σηµαντικές πρωτοβουλίες, ο 
νέος δρόµος του µεταξιού είναι το µεγάλο παράδειγµα ενός µεγάλου γεωπολιτικού σχεδίου 
της Κίνας, το οποίο και πρέπει να λάβουµε υπόψη από την άποψη των ευρωπαϊκών 
συµφερόντων µας. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών συντελέστηκε σηµαντικό διπλωµατικό έργο, µε 
σκοπό ακριβώς την επαναοικοδόµηση µιας ισχυρής σύµπραξης, βασιζόµενοι στην ιστορική 
παράδοση µε την Κίνα. Επιθυµώ να συνεχίσω το έργο αυτό και να οικοδοµήσω µαζί µε την 
Κίνα, στο πλευρό της οποίας εδρεύουµε στο Συµβούλιο Ασφαλείας, µια ισχυρή σχέση στον 
χρόνο, που θα οδηγήσει στην σταθεροποίηση των διεθνών ισορροπιών, χωρίς όµως να 
αφήνεται να πλανάται οποιαδήποτε αµφισηµία για τις συγκεκριµένες ισορροπίες και τις αξίες 
που τις στηρίζουν. 

∆ίνω επίσης µεγάλη σηµασία, προφανώς, στις συµπράξεις µας µε την Ιαπωνία, αλλά και µε 
την Ινδία, στην οποία θα ταξιδέψω πριν το τέλος του έτους, ειδικότερα στο πλαίσιο της 
∆ιεθνούς Ηλιακής Συµµαχίας, για την οποία η κυρία Ségolène ROYAL απεδέχθη να 
αναλάβει τις ευθύνες, κάτι που θα βοηθήσει στο συντονισµό του συγκεκριµένου έργου και  
την προσέγγιση του συνόλου των εταίρων και των δυνάµεων που θα µπορέσουµε να 
κινητοποιήσουµε µε χρήσιµο τρόπο. 

Τέλος, ενώ ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών ξεκινά µια σηµαντική επίσκεψη 
στην Εγγύς Ανατολή, έχει θεµελιώδη σηµασία η Γαλλία να εξακολουθήσει να ασκεί επιρροή 
στο  ισραηλινο-παλαιστινιακό ζήτηµα. Θα συνεχίσουµε τις προσπάθειές µας µε τον ΟΗΕ 
προς µια λύση µε δύο Κράτη, Ισραήλ και Παλαιστίνη, που θα ζουν το ένα δίπλα στο άλλο µε 
ασφάλεια εντός των αναγνωρισµένων από τη διεθνή κοινότητα  συνόρων, µε την Ιερουσαλήµ 
πρωτεύουσα των δύο Κρατών. Προς τον σκοπό αυτόν επιθυµώ να µεταβώ την ερχόµενη 
άνοιξη στην Εγγύς Ανατολή, και να επισκεφτώ τον Λίβανο, την Ιορδανία, το Ισραήλ και τα 
Παλαιστινιακά εδάφη. 
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Όπως βλέπετε, η ανεξαρτησία, για την οποία γίνεται λόγος εδώ, δεν είναι εκείνη των 
υπέρµαχων της εθνικής κυριαρχίας που βρίσκουν καταφύγιο πίσω από σύνορα που θέλουν να 
είναι ερµητικά κλειστά, είναι εκείνη που επιτρέπει στη Γαλλία να ακούγεται η φωνή της, να 
υποστηρίζει τα συµφέροντά της στη διεθνή σκηνή, εκείνη που της επιτρέπει να επηρεάζει τις 
εξελίξεις στον πλανήτη αντί να είναι όµηρος. Εκείνη, τέλος, που επιτρέπει να µην είµαστε οι 
υπόχρεοι των υπερδυνάµεων, αλλά συνοµιλητές τους, και αυτός είναι και ο λόγος που η 
πολυµερής προσέγγιση είναι στα µάτια µου ένα από τα εργαλεία της ανεξαρτησίας µας. Η 
ανεξαρτησία αυτή είναι µια κυριαρχία ανοικτή στον κόσµο και η ανεξαρτησία αυτή απαιτεί, 
ωστόσο, την συλλογική υποστήριξη, όταν τα διακυβεύµατα ξεπερνούν το εθνικό πλαίσιο. 

Για τη Γαλλία, ο χώρος για να οικοδοµήσουµε την δύναµή µας και να δώσουµε την σωστή 
απάντηση στις προκλήσεις που παρουσιάζονται, ο χώρος της κυριαρχίας µας σήµερα, είναι η 
Ευρώπη. 

Ενέταξα την ευρωπαϊκή φιλοδοξία στο προεκλογικό µου πρόγραµµα, µε ισχυρές πεποιθήσεις 
και παρά όλες τις Κασσάνδρες που πίστευαν ότι η υπεράσπιση της Ευρώπης ήταν πια µια 
ιδέα ξεπερασµένη ή καταδικασµένη να χαθεί. Θέλησα να της δώσω υπόσταση από την ίδια τη 
στιγµή που ανέλαβα καθήκοντα µε το ταξίδι µου στο Βερολίνο και κάνοντας αυτήν τη 
συµµαχία, αυτή τη βάση, µεταξύ της Γαλλίας και της Γερµανίας, όχι την απάντηση σε όλα τα 
ερωτήµατα, αλλά την προϋπόθεση για την δυνατότητα έναρξης επίλυσης αυτών µε σκοπό να 
πείσουµε στη συνέχεια και το σύνολο των εταίρων µας.  

Παρουσίασα, µαζί µε την καγκελάριο, µια ατζέντα προστασίας, ικανής ακριβώς να 
συµφιλιώσει τους Ευρωπαίους µε την οικοδόµηση της Ευρώπης, γιατί η ατζέντα αυτή είναι ο 
ίδιος ο πυρήνας της ευρωπαϊκής κυριαρχίας. Αυτό που οι συµπολίτες µας περιµένουν από την 
Ευρώπη είναι να τους προστατεύσει από τις παγκόσµιες εξελίξεις, αυτή είναι η νοµιµότητα 
του Λεβιάθαν, και την έχουµε ξεχάσει, δεν είναι η ανάµειξη της Ευρώπης σε κάθε 
λεπτοµέρεια της καθηµερινής ζωής, µετατρέποντας µια πολιτική καθοδήγηση σε 
γραφειοκρατική διαδικασία.  Όχι. αυτή η ατζέντα προστασίας, της οποίας θέτουµε τις βάσεις 
εδώ και 4 µήνες, στηρίζεται σε τέσσερεις άξονες.  

Η προστασία των εργαζοµένων, που συνδέεται µε τις µεταρρυθµίσεις που κάνουµε στις 
χώρες µας και, ως εκ τούτου, την επανεξέταση των κανόνων του καθεστώτος του 
αποσπασµένου εργαζοµένου.  Η µεταρρύθµιση του δικαιώµατος ασύλου και η ευρωπαϊκή 
συνεργασία στον τοµέα της µετανάστευσης, απαραίτητη για την προστασία µας από τους 
κινδύνους που ανέφερα παραπάνω. Ο προσδιορισµός µιας εµπορικής πολιτικής και 
εργαλείων ελέγχου των στρατηγικών επενδύσεων µε πνεύµα αµοιβαιότητας, γιατί η Ευρώπη 
πρέπει να γίνει µια εξ ολοκλήρου οικονοµική δύναµη που να µπορεί να προστατεύεται από τα 
ντάµπινγκ ή τις ασεβείς συµπεριφορές έναντι του διεθνούς δικαίου, όπως πράττουν οι ΗΠΑ 
και όπως έχουµε λίγο ξεχάσει να πράττουµε.    

Τέλος, η ανάπτυξη της Ευρώπης της άµυνας, ιδέα για την οποία µιλάµε εδώ τόσα και τόσα 
χρόνια, αλλά που όµως, υπό την ώθηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και µε τη στήριξη του 
γαλλογερµανικού ζεύγους, κατέγραψε συγκεκριµένες προόδους  στο τελευταίο Ευρωπαϊκό 
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Συµβούλιο, µε τη δηµιουργία ενός ταµείου, µιας σταθερής δοµηµένης συνεργασίας, στην 
οποία ξεκινήσαµε να δίνουµε υπόσταση από την Σύνοδο κορυφής και το Γαλλογερµανικό 
Υπουργικό Συµβούλιο που ακολούθησε στις 13 Ιουλίου φέτος. 

Σε καθένα από αυτά τα ζητήµατα είχαµε τα πρώτα αποτελέσµατα, αποτελούν την 
προϋπόθεση αυτής ακριβώς της αξιοπιστίας και της συµφιλίωσης πολλών συµπολιτών µας µε 
την ευρωπαϊκή ιδέα. 

Μετά τις επόµενες γερµανικές εκλογές, σε µερικές εβδοµάδες δηλαδή, θα προτείνω νέα 
βήµατα για την ανάκαµψη της Ευρώπης µας. ∆εν πρόκειται, σας διαβεβαιώνω, για αλλαγές 
ήδη υπαρχουσών συνθηκών ή για θεσµικές εµµονές, αλλά συγκεκριµένα για µια δεκαριά 
θέµατα στα οποία µπορούµε να ξαναδώσουµε µια φιλοδοξία στην Ευρώπη και παράλληλα 
µια διάθεση για Ευρώπη στους συµπολίτες µας. Γιατί σήµερα αυτό που πρέπει να κάνουµε 
είναι µια αναµόρφωση, γιατί η ευρωπαϊκή µας πεποίθηση µας υποχρεώνει, µας υποχρεώνει 
να µην αφήσουµε την Ευρώπη να κυλήσει στην ρουτίνα ή στις τεχνοκρατικές διαµάχες. Μας 
υποχρεώνει να µην αφήσουµε την απαίτηση αλλαγής και την ανάγκη προστασίας στα χέρια 
των εθνικιστών όλων των παρατάξεων. Μας υποχρεώνει να τιµήσουµε την αρχική υπόσχεση 
που συνέρραψε την ήπειρό µας µετά τον πόλεµο, την ειρήνη, την ευηµερία, την ελευθερία. 
Μας υποχρεώνει, µε δυο λόγια, να κάνουµε µια κίνηση για να αποφύγουµε τη διάλυση. 

Η Γαλλία θα κάνει λοιπόν προτάσεις για να ενισχύσει την Οικονοµική και Νοµισµατική 
Ένωση, να ενισχύσει τη σύγκλιση των κοινωνικών και φορολογικών µας πολιτικών, να 
επιτρέψει µια καλύτερη ταύτιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις ιδέες που είναι σηµαντικές 
για  την νεολαία, ειδικότερα όσον αφορά τον πολιτιστικό τοµέα, αλλά και για την εµβάθυνση 
της Ευρώπης της άµυνας, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής µετανάστευσης, για να 
έχουµε µια αληθινή Ευρώπη του κλίµατος και της ενέργειας. Πρόκειται για όλες τις 
προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε σήµερα στην χώρα µας, και για τις οποίες η κυβέρνηση 
µάχεται καθηµερινά, αλλά η Ευρώπη µας, όπως κατάφερε να το κάνει όταν δηµιουργήθηκαν 
προγράµµατα όπως το Erasmus, πρέπει να ξαναβρεί το αλάτι της φιλοδοξίας της, δηλαδή 
συγκεκριµένες απαντήσεις στις ανησυχίες των συµπολιτών µας, για την ανώτερη εκπαίδευση, 
για τον πολιτισµό, για το κλίµα, για την συλλογική µας ασφάλεια. Αυτό θα είναι το νόηµα 
των προτάσεων που θα κάνω στους εταίρους µας τις επόµενες εβδοµάδες.  

Στον τοµέα των ψηφιακών µέσων, που αποτελεί προφανώς µέρος αυτής της φιλοδοξίας, η 
προστασία των δεδοµένων µας, η ρύθµιση των γιγάντων του Ιντερνέτ, η υποστήριξη των 
παγκόσµιων πρωταθλητών, δεν µπορεί να γίνει παρά σε ευρωπαϊκή κλίµακα και θα 
αποτελέσει µέρος αυτής της πρωτοβουλίας, αλλά στο θέµα αυτό επιθυµώ ήδη από τα τέλη 
Σεπτεµβρίου στη σύνοδο του Ταλίν να µπορούµε να έχουµε κάνει ένα σηµαντικό βήµα. 

Το έργο ανασυγκρότησης που έχουµε σκοπό να προτείνουµε πρέπει να βασίζεται στην 
εµπιστοσύνη, στη συζήτηση, πρέπει να απευθύνεται προς όλους, και ιδίως στην νεολαία της 
Ευρώπης.  Πιστεύω ότι το γαλλικό δηµοψήφισµα του 2005, το οποίο στη συνέχεια µάς έκανε 
τόσο επιφυλακτικούς απέναντι σε οποιοδήποτε νέο κίνηµα στην Ευρώπη, και αυτό που µόλις 
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έγινε στη Μεγάλη Βρετανία, δείχνει ότι ο καιρός µιας ανασυγκρότησης της Ευρώπης 
κεκλεισµένων των θυρών ή από ορισµένους εγκεκριµένους κύκλους έχει πλέον παρέλθει. 

Η ανασυγκρότηση αυτή δεν θα γίνει παρά µέσω µιας οργανωµένης δηµοκρατικής συζήτησης 
την οποία έχουν τόσο ανάγκη οι κοινωνίες µας. Οι ευρωπαϊκοί λαοί έχουν ανάγκη να να 
ασπασθούν εκ νέου την ευρωπαϊκή ιδέα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον σε µερικούς 
µήνες θα ξεκινήσουµε στη Γαλλία, και σε άλλες εθελόντριες χώρες, δηµοκρατικές 
συνελεύσεις ώστε να ενισχύσουµε τη συµµετοχή των συµπολιτών µας σε έναν στοχασµό για 
το µέλλον της Ευρώπης.   

Τους επόµενους µήνες έχουµε να διαπραγµατευτούµε την έξοδο του Ηνωµένου Βασιλείου 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το µήνυµά µου είναι απλό : προτιµώ να χτίσω το µέλλον 
παρά να συζητάω για το παρελθόν. Φιλοδοξία µας δεν είναι να διαχειριστούµε αλλά να 
µεταµορφώσουµε, και το Brexit έγινε γιατί επί χρόνια δεν τολµήσαµε να προτείνουµε, δεν 
τολµήσαµε ούτε καν να συνεδριάσουµε υπό την απλή µορφή της ευρωζώνης, για να µη 
στενοχωρήσουν άλλοι τους Βρετανούς, άλλοι τους Πολωνούς. Ποιο ήταν τελικά το 
ευχαριστώ ; Λοιπόν ! ∆εν θα πρέπει να αναλώσουµε όλη την ενέργειά µας στο Brexit και η 
Ευρώπη υποφέρει πολύ που έγινε ένας σύνδικος για τη διαχείριση της κρίσης, αλλά το Brexit 
πρέπει να µας οδηγήσει σε δύο βασικές σκέψεις : όταν η Ευρώπη δεν είναι παρά µια αγορά, 
απορρίπτεται, και αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει να χτίσουµε εκ νέου µια Ένωση 
περισσότερο φιλόδοξη και προστατευτική. Κυρίως, η πρωτότυπη αυτή κατάσταση πρέπει να 
µας υποχρεώσει να είµαστε περισσότερο καινοτόµοι, πρέπει να σκεφτούµε µιαν Ευρώπη µε 
πολλά σχήµατα, να πάµε µακρύτερα µε εκείνους που επιθυµούν να προχωρήσουν, χωρίς να 
υπάρχει εµπόδιο από τα Κράτη που επιθυµούν, και είναι δικαίωµά τους, να προχωρήσουν 
λιγότερο γρήγορα ή λιγότερο µακριά. Πρέπει να ξεφύγουµε από ένα στενό πλαίσιο όπου θα 
πρέπει να προχωρήσουµε αύριο οι 27, ή κανείς, οι 19 ή κανείς. ∆εν είναι αλήθεια, 
προχωρήσαµε πάντα µε µια εµπροσθοφυλακή που διέθετε επιθυµία και που ακολουθούσαν 
και µερικοί άλλοι. Οικοδοµήσαµε µια στατική ανίας, η οποία τι δηµιούργησε; ∆υσαρέσκεια. 
Και σε αυτό το ζήτηµα πρέπει να ξαναβρούµε την αρχική µας φιλοδοξία.  

Πρέπει επίσης να βρούµε το θάρρος να επανεξετάσουµε τους µηχανισµούς που έκαναν 
µερικές φορές την Ευρώπη ανεξήγητη ή ανυπόφορη στους ίδιους τους Ευρωπαίους, να 
κατευθυνθούµε προς µια ριζική διοικητική απλοποίηση και προς µια µεγαλύτερη 
επικουρικότητα, και το Brexit δεν πρέπει να µας κάνει να παραβλέψουµε τη συζήτηση αυτή, 
που ξεκίνησε µε την βρετανική παρότρυνση στο θέµα αυτό. Και η δέσµευσή µου όσον αφορά 
την επανεξέταση της οδηγίας για τους αποσπασµένους εργαζόµενους εντάσσεται πλήρως στη 
φιλοδοξία αυτή, εκείνης που µετέφερα πριν µερικές ηµέρες στις ανατολικές χώρες της 
Ευρώπης. Η µάχη αυτή θέτει υπό αµφισβήτηση τις επιφανειακές συναινέσεις, το δέχοµαι 
απολύτως, γιατί συχνά οι νωχελικές συναινέσεις είναι εκείνες που ίσχυσαν τα 20 τελευταία 
χρόνια.   

Βεβαίως, θα ήταν απλούστερο να αρκεστούµε στα κοιµώµενα νερά και να αφήνουµε να 
ευηµερούν εκείνοι που, εκ των έσω, υπονοµεύουν το ευρωπαϊκό σχέδιο, να δεχτούµε τις 
κριτικές µερικών Κρατών που λένε ότι είµαστε κλειστοί, ότι δεν µεταρρυθµιζόµαστε, ότι η 
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αγορά εργασίας µας δεν είναι αποτελεσµατική, να αποδεχτούµε σιωπηλά ότι πολλοί 
οικονοµικοί παράγοντες στη Γαλλία εκµεταλλεύονται άλλωστε εκείνα που καταδικάζουν 
ανοικτά στους τοµείς που δραστηριοποιούνται, και να αφήσουµε µερικές χώρες να ανοίξουν 
αυτές τις πλωτές οδούς στην Ευρώπη και να µην σέβονται κανέναν κανόνα συλλογικής 
αλληλεγγύης. ∆εν αγαπούµε όµως έτσι την Ευρώπη, δεν είναι άλλωστε αυτό που µας 
οδήγησε να δηµιουργήσουµε την Ευρώπη. Η ενιαία αγορά δεν είναι απλά αγορές ανοικτές η 
µία προς την άλλη, είναι µια αρχή σύγκλισης, είναι η βούληση να κατευθυνθούµε προς την 
ίδια κατεύθυνση, να έχουµε µια κοινή φιλοδοξία, να είµαστε ικανοί να συζητάµε µε βάση τα 
κοινά µας πρότυπα, και δεν είναι η αναζήτηση του χαµηλότερου κοινού κοινωνικού 
παρονοµαστή, του χαµηλότερου κοινού φορολογικού παρονοµαστή, της χαµηλότερης 
εξίσωσης όσον αφορά την προστασία, γιατί γνωρίζουµε περίπου επ’αυτού ποιο θα είναι το 
τέλος της ιστορίας. 

Εάν αποφασίσουµε ότι η Ευρώπη είναι το κοινό µας µέλλον, οφείλουµε στους συµπατριώτες 
µας φιλόδοξους συµβιβασµούς, τακτικές αναθεωρήσεις, γιατί περισσότερο από οπουδήποτε 
αλλού στην Ευρώπη οι καταστάσεις δεν είναι παγιωµένες.  

Αυτό που οι λαοί µας περιµένουν από αυτήν την περισσότερο ευανάγνωστη Ευρώπη, από 
αυτήν την Ευρώπη που πρέπει να τους προστατεύει περισσότερο, είναι να γνωρίζει να 
επιβάλλεται  σε ένα καθεστώς παγκοσµιοποίησης που θεωρείται όλο και περισσότερο βίαιο, 
σίγουρα όχι µε το να γίνεται εσωστρεφής, αλλά µε το να προσπαθεί να κάνει σεβαστούς τους 
κανόνες που διασφαλίζουν την εντιµότητα των ανταλλαγών, την αµοιβαιότητα των κανόνων 
που συνδέονται µε το άνοιγµα του εµπορίου. 

Είτε αφορά τις µεγάλες πλατφόρµες στο Ιντερνέτ,  εµπορικές και χρηµατοοικονοµικές 
δυνάµεις, η Ευρώπη είναι ο σωστός θεσµός εφόσον είναι σε θέση να διαδραµατίζει το ρόλο 
της, εάν διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία, εάν απολαµβάνει την εµπιστοσύνη των Κρατών-
µελών, µε δυο λόγια εάν κατακτήσει µια αληθινή κυριαρχία στο όνοµα των χωρών µας και 
έναντι του υπόλοιπου κόσµου. 

Επιτρέψτε µου όµως σε αυτό το σηµείο, να εξαλείψω µιαν αµφιβολία που θα µπορούσατε να 
έχετε. Εάν οι άξονες που έχω θέσει για την εξωτερική µας πολιτική είναι η ασφάλεια και η 
ανεξαρτησία, δεν έχουν στόχο να µετατρέψουν την Γαλλία σε ένα µικρό κράτος ψυχρό και 
υπερήφανο για την ησυχία του, αντιθέτως, είναι για να τεθούν αυτές οι αρχές και αυτές οι 
γραµµές δύναµης στην υπηρεσία εκείνου που είναι µεγαλύτερο από εµάς, είναι για να 
θέσουµε τα θεµέλια µιας ισχυρής επιρροής, που βασίζονται στις αξίες µας, στα ιδανικά µας, 
στο σύνολο αυτό για να ξαναδώσουµε φωνή στον οικουµενισµό που µας διακατέχει τόσο 
βαθιά. 

Όταν κοιτάµε τον κόσµο γύρω µας, είναι ολοφάνερο ότι η Ευρώπη είναι ένα από τα 
τελευταία καταφύγια όπου τα ιδανικά του ∆ιαφωτισµού που είναι η αιρετή και 
αντιπροσωπευτική δηµοκρατία, ο σεβασµός της ανθρώπινης οντότητας, η θρησκευτική 
ανεκτικότητα και η ελευθερία έκφρασης, η πίστη στην πρόοδο, είναι ευρέως αποδεκτά και 
προβάλλονται σε συλλογικό ορίζοντα. Για τα ιδανικά αυτά, που ονοµάζω κοινά µας αγαθά, η 
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Γαλλία πρέπει να είναι ο ακούραστος υπερασπιστής, γιατί είναι ο πυρήνας  της αποστολής 
της, και γιατί µε αυτόν τον τρόπο η Γαλλία είναι αλληλέγγυα µε τον κόσµο. 

Το πρώτο κοινό µας αγαθό είναι ο πλανήτης µας. Η Γαλλία συνέβαλε τα µέγιστα στη 
δέσµευση αυτή υποδεχόµενη το 2015 την COP21 που επέτρεψε τη σύναψη της Συµφωνίας 
του  Παρισιού για το Κλίµα, παράδειγµα ενός νέου συστήµατος πολυµέρειας ανοικτού στους 
µη-κρατικούς παράγοντες, βασισµένου στην επιστήµη. Πρόκειται για µια γαλλική επιτυχία, 
εκείνης της γαλλικής διπλωµατίας, για την οποία θέλω στο σηµείο αυτό να σας συγχαρώ, 
επικεφαλής της οποίας ήταν ο προκάτοχός µου, και η επιτυχία αυτή είναι τόσο δική σας όσο 
και δική του. Θα κάνω το παν για να διατηρήσω την συµφωνία αυτή και να διασφαλίσω την 
καλύτερη δυνατή εφαρµογή της. Είναι και το νόηµα της πρωτοβουλίας, σε απάντηση της 
αµερικανικής απόφασης, που πήρα την 1η Ιουνίου, είναι επίσης και το νόηµα της διάσκεψης 
κορυφής που αποφάσισα να διοργανώσω στις 12 ∆εκεµβρίου, γενέθλια ηµέρα της COP21, µε 
την Παγκόσµια Τράπεζα, κυρίως, και όλους τους εταίρους µας που θα θελήσουν να 
συµµετάσχουν, 2 χρόνια µετά την υπογραφή της Συνθήκης των Παρισίων, για να κάνουµε 
µια καταγραφή της προόδου και για την κινητοποίηση των απαραίτητων χρηµατοδοτήσεων. 

Θα υποστηρίξω επίσης στον ΟΗΕ στα τέλη Σεπτεµβρίου την κατάρτιση και την υιοθέτηση 
ενός παγκόσµιου συµφώνου για το περιβάλλον, το οποίο, υπό την αιγίδα του Προέδρου του 
Συνταγµατικού Συµβουλίου, αποτέλεσε αντικείµενο εργασιών µιας οµάδας ξένων 
εµπειρογνώµων δίνοντας τη δυνατότητα σαφούς προόδου. 

Πρέπει να πάρουµε σηµαντικές πρωτοβουλίες στο θέµα αυτό στους επόµενους µήνες, όχι 
µόνον σε ότι αφορά νοµικά θέµατα αλλά επίσης και υπέρ της βιοποικιλότητας και πολλών 
θεµάτων τα οποία ο Υπουργός Επικρατείας Nicolas HULOT παρουσίασε στις αρχές του 
καλοκαιριού στο πλαίσιο του προγράµµατός του για το κλίµα, και µε την απαραίτητη συνοχή 
µεταξύ της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς ατζέντας. 

Η συνοχή αυτή είναι που θα οδηγήσει τον υπουργό να αναλάβει το επόµενο διάστηµα 
ξεκάθαρες δεσµεύσεις όπου η Γαλλία θα ευθυγραµµιστεί µε τις δεσµεύσεις αυτές ώστε και σε 
αυτόν τον τοµέα να διατηρήσει την ικανότητά της να ωθήσει αυτήν την διεθνή δυναµική. 

Είναι σηµαντικό στο θέµα αυτό να αναπτυχθεί στενός διάλογος µε εταίρους που αποφάσισαν 
να ακολουθήσουν φιλόδοξη δράση στο θέµα αυτό. Σκέφτοµαι ειδικότερα την Κίνα, 
απαραίτητος εταίρος λαµβανοµένων υπόψη των πρόσφατων αποφάσεων των Ηνωµένων 
Πολιτειών, και την Ινδία όπου θα ταξιδέψουµε στο τέλος του έτους. 

Ερχόµενες αντιµέτωπες µε τις καταστροφές της κλιµατικής υπερθέρµανσης και των µαζικών 
ρυπάνσεων, πολλές χώρες υιοθέτησαν καινοτόµες πολιτικές και περιµένουν από εµάς την 
αµέριστη στήριξή µας. Η κοινή µας βούληση, η ικανότητα που διαθέτουµε για καινοτοµία, οι 
επιστηµονικές και οικονοµικές µας συνεργασίες µπορούν πραγµατικά να αλλάξουν την ροή 
των πραγµάτων.  

Το δεύτερο κοινό αγαθό είναι η ειρήνη, εκείνη που επιτρέπει στον καθένα να επιλέγει τον 
τρόπο ζωής του, την χάραξη της πορείας του, την δηµιουργία οικογένειας, το να µπορεί να 



17 

 

ονειρεύεται χωρίς να τον εµποδίζει τίποτα. Α! Μπορεί να φαινόµαστε απίστευτα αφελείς, ή 
φαινόµασταν ίσως απίστευτα αφελείς πριν µερικά χρόνια όταν λέγαµε αυτά τα λόγια, αλλά η 
Ιστορία µας το υπενθυµίζει. Ξεχάσαµε ότι 70 χρόνια ειρήνης στην ευρωπαϊκή ήπειρο 
αποτελούν παρέκκλιση της συλλογικής Ιστορίας µας. Είναι ωστόσο αυτό που η Ευρώπη µας, 
επέτρεψε να συµβεί. 

Όµως η απειλή βρίσκεται στο κατώφλι µας και ο πόλεµος στην ήπειρό µας. Στη Συρία 
βέβαια, στην Ευρώπη, και αυτός είναι ο λόγος που θα καταβάλλουµε κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να διατηρήσουµε και εδώ το διάλογο µε την Ρωσία και δεν θα περιορίσουµε 
τις απαιτήσεις µας  για την επίλυση της κρίσης µε την Ουκρανία και όλες τις παγιωµένες 
συγκρούσεις της ηπείρου µας. 

Η Γαλλία και η Γερµανία θα συνεχίσουν µαζί να καταβάλλουν προσπάθειες για την 
εφαρµογή της Συµφωνίας του Μινσκ υπό το λεγόµενο σχήµα της Νορµανδίας, ενώ τόσοι 
άνδρες πεθαίνουν ακόµα και σήµερα στο Ντονµπάς. Καλώ όλες τις παρούσες δυνάµεις να 
σεβαστούν την κατάπαυση του πυρός που αποφασίστηκε την προηγούµενη εβδοµάδα. 
Πρόκειται για την ασφάλειά µας, αλλά πρόκειται επίσης και για την ίδια την ιδέα που 
δηµιουργούµε για την Ευρώπη της ειρήνης. Το ΝΑΤΟ διατηρεί στις καταστάσεις αυτές όλη 
την χρησιµότητά του. Η διάσκεψη κορυφής που θα διοργανωθεί το 2018 θα αποτελέσει στο 
πλαίσιο αυτό ευκαιρία να αναλογιστούµε τα µέσα για να δώσουµε µια νέα πνοή στον θεσµό 
αυτόν. 

Το τρίτο µας κοινό αγαθό είναι η δικαιοσύνη και οι ελευθερίες. Είναι η ζωντανή βάση των 
θεµελιωδών δικαιωµάτων για τα οποία εκατοµµύρια γυναικών και ανδρών αγωνίστηκαν και 
αγωνίζονται ακόµα κάθε ηµέρα. Η κληρονοµιά αυτή που βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη, 
συνεχώς αµφισβητούµενη από τους δικτάτορες, τους εγκληµατίες και τους λαθρεµπόρους 
παντός τύπου πρέπει να είναι ο καταλύτης της συλλογικής µας δράσης. Η διπλωµατία µας 
πρέπει να συνεχίσει να υπερασπίζεται ενεργά τις θεµελιώδεις ελευθερίες : τη θέση των 
γυναικών, τις ελευθερίες του τύπου, τον σεβασµό των ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων 
παντού στον κόσµο. 

Τα ανθρώπινα δικαιώµατα δεν αποτελούν µόνο δυτικές αξίες. Αποτελούν οικουµενικές 
αρχές, νοµικούς κανόνες που έχουν εκούσια υιοθετηθεί από όλες τις χώρες του κόσµου και 
που πρέπει συνεχώς να εξηγούµε, να υπερασπιζόµαστε, να βελτιώνουµε. Προς τον σκοπό 
αυτόν θα µεταβώ στο Συµβούλιο της Ευρώπης και στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο στις αρχές 
Νοεµβρίου. 

Επιθυµώ όπως η γαλλική νοµική παράδοση που πολλοί από εσάς σε αυτήν την αίθουσα 
κατέχετε, να µπορέσει όχι µόνον να αναγνωρίζεται πλήρως –κάτι που ήδη συµβαίνει ευρέως- 
αλλά να έχει και επιρροή σε όλους τους εταίρους µας, οι οποίοι µερικές φορές ακολουθούν 
άλλες πορείες ή θα µπορούσαν να εκτραπούν µπροστά σε αυτόν τον κίνδυνο. 

Επιθυµώ επίσης να αποτίσω ειδικό φόρο τιµής στους διεθνείς οργανισµούς όπως την ∆ιεθνή 
Οργάνωση Μετανάστευσης και την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους 
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πρόσφυγες, την ∆ιεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού του οποίου ο Πρόεδρος είναι ορθώς 
ο επίσηµος καλεσµένος της διάλεξής µας, αλλά επίσης και στις πολυάριθµες µη-κυβερνητικές 
οργανώσεις που, στις πλέον επικίνδυνες συνθήκες, αποµακρύνουν τις βιαιότητες έναντι των 
αµάχων και κρατούν ζωντανή την ανθρωπότητά µας. 

Αυτός είναι και ο λόγος που ο διάλογος µε όλους, τον οποίον θεωρώ ουσιαστικό µέρος της 
διπλωµατίας µας, δεν θα µπορούσε να µην υπενθυµίζει τα θεµελιώδη αυτά στοιχεία. Οι 
διπλωµατικές και οικονοµικές ανταλλαγές µας µε την Ρωσία, την Τουρκία ή την Κίνα δεν θα 
µπορούσαν να δικαιολογήσουν µιαν ευσπλαχνική αποσιώπηση του ζητήµατος των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων γιατί τότε αυτό θα αποτελούσε προδοσία προς εµάς του ίδιους. 
Πρέπει να σεβόµαστε τους συνοµιλητές µας, την ιστορία τους, την εξέλιξή τους, χωρίς όµως 
να αποφεύγουµε έναν τέτοιο διάλογο. 

Γιατί είναι ένα από τα στοιχεία είναι που µας οικοδόµησε, γιατί αυτή είναι η αξιοπρέπειά µας, 
γιατί είναι ένας από τους λόγους για τον οποίον αγωνιζόµαστε µε τόση αποφασιστικότητα 
ενάντια την τροµοκρατία που ανέφερα προηγουµένως. Και οι συµπολίτες µας έχουν αυτήν 
την απαίτηση. ∆εν καταλαβαίνουν την υποχωρητικότητα ορισµένων όσον αφορά το 
καθεστώς που σχηµατίζεται στη Βενεζουέλα.  

Ας µου επιτραπεί στο σηµείο αυτό να αναφέρω το πόσο ανησυχητική είναι η σηµερινή κρίση 
στη Βενεζουέλα. Μια δικτατορία τείνει να καθιερωθεί µε τίµηµα µια ανθρωπιστική συµφορά 
άνευ προηγουµένου, µια ανησυχητική ιδεολογική ριζοσπαστικοποίηση, ενώ οι πόροι της 
χώρας αυτής παραµένουν σηµαντικοί. Θα ήθελα να εξετάσουµε µαζί µε τις κυβερνήσεις της 
Λατινικής Αµερικής και της Ευρώπης, τον τρόπο µε τον οποίο µπορούµε να αποφύγουµε νέες 
κλιµακώσεις, συµπεριλαµβανοµένων τις περιφερειακές. 

Επίσης, οφείλω να µιλήσω ευθαρσώς και στηρίζω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν εκτιµά ότι 
οι αρχές ενός Κράτους-µέλους θέτουν σε εφαρµογή µια πολιτική αντίθετη στις θεµελιώδεις 
αρχές της Ένωσης ή θέλουν να προωθήσουν σε µεταρρυθµίσεις της δικαιοσύνης τους που 
είναι ασυµβίβαστες µε τις αρχές της Ένωσης. Και απορώ µερικές φορές που εκείνες και 
εκείνοι που στην χώρα µας ισχυρίζονται ότι υπερασπίζονται τα ίδια δικαιώµατα ή τα ίδια 
συµφέροντα αγανακτούν όταν λέµε την αλήθεια σε ένα Κράτος-µέλος ή όταν υποστηρίζουµε 
την Επιτροπή στα διαβήµατά της. 

Τέλος, κοινό µας αγαθό είναι ο πολιτισµός. Αυτά τα κοινά πολιτιστικά αγαθά, όταν 
απειλείται η δηµοκρατία, όταν ο πόλεµος είναι εδώ, παντού αυτά τα κοινά αγαθά 
κινδυνεύουν. Η συµµαχία που ανέπτυξε ο προκάτοχός µου µαζί µε πολλούς από εσάς, η 
οποία αποσκοπεί ειδικά στην προστασία σε όλα τα θέατρα επιχειρήσεων των πολιτιστικών 
αγαθών, θα συνεχιστεί και θα δεσµεύσω σε αυτήν την διπλωµατική µας δύναµη, την δράση 
µας. Και εδώ επίσης βρίσκεται η συνοχή της δράσης που ακολουθούµε στη χώρα για την 
ανάπτυξη της πρόσβασης στον πολιτισµό ως ένας από τους δρόµους χειραφέτησης της 
υπεράσπισης του πολιτιστικού µας µοντέλου απέναντι την τροµοκρατία. Αυτή είναι η µάχη 
που πρέπει να δώσουµε παντού στον κόσµο όπου τα πολιτιστικά αυτά αγαθά απειλούνται, 
γιατί αποτελούν µέρος των κοινών µας αγαθών. 
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Η οικουµενική αλληλεγγύη που αναπτύσσει η Γαλλία για την υπεράσπιση των κοινών 
αγαθών της ανθρωπότητας βασίζεται σε µια προϋπόθεση : η ίδια η Γαλλία να προσφέρει στον 
κόσµο ένα επιθυµητό µοντέλο. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν µπορεί να υπάρξει επιρροή 
χωρίς την ύπαρξη ελκυστικότητας. Η πρώτη πηγή ελκυστικότητας είναι χωρίς καµία 
αµφιβολία η οικονοµία. Μπορούµε να αναπτύσσουµε την οµιλία που µόλις ανέφερα. Εάν 
όµως από δίπλα αρκούµαστε σε µια αδύναµη οικονοµία, µε πολύ στενά περιθώρια χειρισµών, 
δεν έχουµε συνοχή, πολύ απλά. ∆εν δίνουµε στον εαυτό µας τα µέσα για να επιτύχουµε.  

Εάν δεν επιχειρήσουµε να ανταποκριθούµε σε όλες τις εθνικές προκλήσεις για να 
µπορέσουµε να σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων, να έχουµε µια παιδεία, ένα 
πανεπιστήµιο στο ύψος αυτής της πρόκλησης, µια οικονοµική δύναµη που να µπορεί να 
πληροί τις απαιτήσεις, δεν θα είµαστε συνεπείς.   Πράγµατι, αυτή η πηγή ελκυστικότητας που 
είναι η οικονοµία µας, πρέπει να συνεχίσουµε να την αναπτύσσουµε γιατί αποτελεί 
χαρακτηριστικό της δύναµης και γιατί αποτελεί προτεραιότητα της διπλωµατικής δράσης. 

Θέλω στο σηµείο αυτό να επιβεβαιώσω αυτό που είχε αποφασιστεί εδώ και πολλά χρόνια. Η 
οικονοµική διπλωµατία είναι µια προτεραιότητα του δικτύου σας και επιθυµώ να τη  
διαβεβαιώσω, και είναι και µια επιθυµία του Υπουργού Jean-Yves LE DRIAN που στηρίζω. 
Ξεκινά από µια αυξηµένη προσπάθεια για να βοηθήσουµε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις µας 
να εγκατασταθούν στις αγορές των χωρών όπου εκπροσωπείται τη Γαλλία. 

Απευθύνω έκκληση σε εσάς να τις συνοδεύσετε και να αναπτύξετε το δίκτυο των διεθνών 
εθελοντών, εξαιρετικό εργαλείο για την επαγγελµατική ενσωµάτωση και το διεθνές άνοιγµα 
των νέων Γάλλων των οποίων πρέπει να διευρύνουµε το δυναµικό. Πρέπει επίσης να 
συµβάλλετε στην προσέλκυση νέων επενδύσεων στη Γαλλία, που θα δηµιουργήσουν νέες 
θέσεις εργασίας και αξίες. Στο πλαίσιο αυτό, το Brexit είναι µια ευκαιρία. Οι βιοµηχανικές 
και χρηµατοοικονοµικές στρατηγικές των µεγάλων κρατικών επενδυτικών ταµείων 
αποτελούν επίσης µια πραγµατικότητα που εντάσσεται πλήρως στην οικονοµική διπλωµατία.  

Σας ζητώ να αναλάβετε πρωτοβουλίες για την προσέλκυση νέων ταλέντων προς την χώρα 
µας χρησιµοποιώντας προγράµµατα, για παράδειγµα το πρόγραµµα French Tech Ticket, 
προτείνοντας νέους µηχανισµούς παροχής κινήτρων, προσαρµόζοντας  τους µηχανισµούς 
χορήγησης θεώρησης (visas) και βασιζόµενοι στις προτεραιότητές µας, κυρίως την 
καταπολέµηση της υπερθέρµανσης του πλανήτη, την πανεπιστηµιακή αριστεία που πρέπει 
και θέλουµε να αναπτύξουµε. 

Ο Πρωθυπουργός και εγώ επιλέξαµε να εµπιστευτούµε την ευθύνη των πολιτικών αυτών 
στον Υπουργό Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων. Το πράττει σε συνεργασία µε τους 
συναδέλφους του στον τοµέα αρµοδιοτήτων τους. Το µέτρο της επιτυχίας µας θα είναι η 
αύξηση του αριθµού εξαγωγικών επιχειρήσεων και η διατήρηση των εξαγωγικών ροών τους. 

Οι επιδόσεις µας στον τοµέα αυτόν είναι κατώτερες εκείνων της Γερµανίας και της Ιταλίας. 
Θα αποτελέσει την αποστολή των νέων υπευθύνων της Business France να θέσουν σε 
εφαρµογή αυτές τις κατευθύνσεις. Το Υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων είναι 
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επίσης υπεύθυνο τους σήµατος «Γαλλία» στο εξωτερικό. Αποτελεί µια άκρως σηµαντική 
πτυχή της δουλειάς σας. Η κινητοποίηση του συνόλου των υπηρεσιών σας για τη βελτίωση 
της εικόνας της Γαλλίας στους  παράγοντες που διαµορφώνουν την κοινή γνώµη είναι ένα 
σηµαντικό στοιχείο της ελκυστικότητας. Χαιρετίζω την πολύ µεγάλη προσήλωση της 
κυβέρνησης στο πλαίσιο της οικονοµικής προσέλκυσης υπέρ ενός βασικού τοµέα του κλάδου 
αυτού που είναι ο τουριστικός τοµέας. 

Ο  Πρωθυπουργός έχει καθορίσει τον οδικό χάρτη και τις προτεραιότητες δράσης του 
∆ιυπουργικού Συµβουλίου της 26ης Ιουλίου. Ο Υπουργός Ευρώπης και Εξωτερικών 
Υποθέσεων θα συναντηθεί εκ νέου µε τους συναδέλφους του και το σύνολο των αρµόδιων 
φορέων στις 10 Οκτωβρίου έχοντας έναν ξεκάθαρο σκοπό : την υποδοχή εκατό 
εκατοµµυρίων τουριστών µέχρι το 2020. Η δράση στον τοµέα αυτόν πρέπει να είναι 
αποφασιστική. Η άρση της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης θα επιτρέψει την επιτάχυνση της 
αποτελεσµατικότητάς µας, αλλά πρόκειται για την κινητοποίηση όλων µας γιατί θα επιφέρει 
απτά αποτελέσµατα της διπλωµατικής µας δράσης στην καθηµερινότητα των συµπολιτών 
µας. Πρόκειται για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, πρόκειται για δραστηριότητα που 
αναπτύσσεται σε όλη την επικράτεια. 

Βασίζοµαι λοιπόν πολύ στις ανταλλαγές που γίνονται αυτήν την εβδοµάδα για να 
καθορίσουµε έναν νέο οδικό χάρτη για την οικονοµική µας διπλωµατία. Μετά το πέρας της 
διάσκεψης αυτής, ο Υπουργός σας θα παραδώσει στον Πρωθυπουργό τον οδικό αυτόν χάρτη, 
ουσιαστική συνιστώσα ανάκαµψης της χώρας µας. Γνωρίζω ότι µπορώ να βασίζοµαι στην 
προσωπική σας συµµετοχή στο έργο αυτό. 

Μια άλλη σηµαντική πτυχή της ελκυστικότητά µας, είναι η φοιτητική διπλωµατία. Η Γαλλία 
υποδέχεται κάθε χρόνο 300 000 ξένους φοιτητές στα πανεπιστήµια και τις ανώτατες σχολές 
της. ∆εν είναι αρκετοί. Ο αριθµός αυτός παραµένει σταθερός ενώ η φοιτητική κινητικότητα 
αυξήθηκε παγκοσµίως κατά 25 % εδώ και πέντε χρόνια. Οι Ηνωµένες Πολιτείες 
εξακολουθούν να προσελκύουν όλο και περισσότερους φοιτητές, όπως και το Ηνωµένο 
Βασίλειο, αλλά όχι η Γαλλία την οποία η Αυστραλία ξεπέρασε πέρυσι. 

Αυτό απαιτεί από την πλευρά µας µια αποφασιστικότερη στρατηγική για να φτιάξουµε στη 
Γαλλία µεγάλα πανεπιστήµια ορατά στη διεθνή σκηνή. Αυτή θα είναι η πρόκληση ήδη από 
την δευτεροβάθµια εκπαίδευση του Υπουργού Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και 
Καινοτοµίας, να οικοδοµήσει τα στοιχεία επιτυχίας. Αυτό που είναι καλό για τη Γαλλία, τους 
νέους Γάλλους και φοιτητές είναι καλό για την διεθνή ελκυστικότητά της και αποτελεί το 
απαραίτητο βήµα που κάνει αυτή τη στιγµή η κυβέρνηση. 

Όµως η στρατηγική υποδοχής µας πρέπει επίσης να είναι περισσότερο επιθετική και 
ολοκληρωµένη. Από την πανεπιστηµιακή µεταρρύθµιση έως τα αιτήµατα χορήγησης 
θεωρήσεων (visa) στους χώρους των Campus France όπου δραστηριοποιείστε, από την 
απλουστευµένη υποδοχή στη Γαλλία µέχρι την υπογραφή νέων συµφωνιών πανεπιστηµιακής 
συνεργασίας στις χώρες  διαµονής σας, όλες οι προσπάθειες πρέπει να γίνονται προς αυτήν 
την κατεύθυνση. 
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Οι γαλλόφωνες χώρες πρέπει να στέλνουν περισσότερους φοιτητές στη Γαλλία, κυρίως σε 
επίπεδο µάστερ και διδακτορικού όπως για παράδειγµα κάνει η Λατινική Αµερική. Επιθυµώ 
να βασιστούµε περισσότερο στο δίκτυο των γαλλικών λυκείων του εξωτερικού και να 
µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε περισσότερες υποτροφίες ελκυστικότητας για τους 
καλύτερους φοιτητές και να γίνουµε οι ηγέτες στην Ευρώπη στην αγορά των πτυχίων 
ψηφιακού κλάδου.  

Η διπλωµατία αυτή ελκυστικότητας, πρέπει επίσης να µπορεί να βασίζεται –και γνωρίζω ότι 
το πράττεται ήδη – στους Γάλλους του εξωτερικού. Οι Γάλλοι του εξωτερικού έχουν αυτήν 
την τύχη να µπορούν καθηµερινά να συγκρίνουν την πατρίδα τους µε την χώρα υποδοχής 
τους. Αντιλαµβάνονται τις αδυναµίες µας, αλλά συχνά βλέπουν καλύτερα από άλλους τις 
δυνατότητες που δεν εκµεταλλευόµαστε αρκετά. 

Έχουν εκείνη τη βούληση να αναλαµβάνουν ακόµα περισσότερες δεσµεύσεις για την 
ανάκαµψη της Γαλλίας, της ελκυστικότητάς της, των οικονοµικών, πολιτιστικών, 
εκπαιδευτικών, γλωσσικών δεσµών που µπορούµε να αναπτύσσουµε σε καθεµία από αυτές 
τις χώρες.  Γνωρίζω τις ανησυχίες τους σχετικά για παράδειγµα µε την σχολική φοίτηση των 
παιδιών τους. Οι πιστώσεις του Γραφείου για την γαλλική εκπαίδευση στο εξωτερικό (AEFE) 
θα εξυπηρετηθούν από το 2018. Γνωρίζω κύριε Υπουργέ την ιδιαίτερη σηµασία που 
αποδίδεται στο θέµα αυτό.   

Ανησυχούν επίσης για την ασφάλειά τους στην οποία και αφιερώνουµε αυξηµένα µέτρα. 
Πρέπει επίσης να µεριµνήσουµε ώστε η αποδηµία να µην είναι ένας δρόµος γεµάτος παγίδες, 
αλλά µια εµπειρία που θα τους επιτρέψει να ευδοκιµήσουν. Στο πλαίσιο αυτό, η ψηφιοποίηση 
των διοικητικών διαδικασιών είναι ένα πεδίο που πρέπει να επιταχύνουµε. Θα επανέλθω σε 
όλα αυτά τα ζητήµατα στις αρχές Οκτωβρίου ενώπιον της Συνέλευσης των Γάλλων του 
Εξωτερικού για να τονίσω τη δέσµευση αυτή. 

Μεταξύ των παραγόντων ελκυστικότητας, επιθυµώ η γαλλική γλώσσα να ξαναβρεί τη θέση 
της. Πρέπει να αποτελεί αντικείµενο όλης της διπλωµατικής προσοχής σας. Υπάρχουν ήδη 
µεγάλα µεγέθη, 300 εκατοµµύρια γαλλόφωνοι στον κόσµο, ιδίως χάρη στην Αφρική, και 
έχουµε πολύ αισιόδοξες προβολές για το 2050. 

Αυτό όµως δεν πρέπει να καλύψει πραγµατικότητες πολύ περισσότερο αντικρουόµενες, ή 
ακόµη και ανησυχητικές. Και σε αυτόν τον τοµέα λοιπόν ας µην έχουµε αµυντική 
συµπεριφορά. Η γαλλοφωνία µας είναι µια σπουδαία τύχη, απλώνεται σε όλες τις ηπείρους, 
απολαµβάνει κατά πρώτο λόγο της απόλυτης στήριξης της Γαλλίας και της επιρροής της 
Γαλλίας σε όλες τις ηπείρους χάρη στην υπερπόντια παρουσία της και θέλω στο πλαίσιο αυτό 
µεταξύ άλλων τα υπερπόντια εδάφη µας να αποτελούν στοιχείο της ακτινοβολίας µας και της 
ανάπτυξής µας.  

Στηρίζεται από όλες τις γαλλόφωνες κοινότητες, οι οποίες σε όλες τις ηπείρους κατέχουν 
αυτήν την ζωτικότητα, και άρα η προαγωγή της γαλλικής γλώσσας πρέπει να περάσει από 
έναν µηχανισµό που πρέπει να αναδιοργανώσουµε και να αναπτύξουµε, τον οπτικοακουστικό 
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µας µηχανισµό France Médias Monde και TV5 Monde, από τις Γαλλικές Ενώσεις (Alliances 
Françaises ) και εάν ακόµα γνωρίζω, ή πιστεύω ότι γνωρίζω, ότι αυτό έχει ειπωθεί συχνά, 
επιθυµώ την προσέγγιση του Γαλλικού Ινστιτούτου και του Ιδρύµατος Alliance Française, 
µέσω ψηφιακών εργαλείων, µέσω της οικονοµικής γαλλοφωνίας, σε σχέση µε τον ιδιωτικό 
τοµέα, µέσω της εισαγωγής ενεργών µεθόδων µάθησης στα εκπαιδευτικά συστήµατα των 
εταίρων µας.  

Πρέπει να προωθηθεί µέσω της πολιτιστικής δράσης, µέσω του κινηµατογράφου, της 
καλλιτεχνικής πρακτικής και της ανάγνωσης, κυρίως προς το νέο κοινό και στο σηµείο αυτό 
είναι σηµαντικό φέτος η Γαλλία να είναι η επίσηµη καλεσµένη της ∆ιεθνούς Έκθεσης 
Βιβλίου στην Φρανκφούρτη, στην οποία και θα παρευρεθώ. Είναι όµως αυτού του τύπου οι 
πρωτοβουλίες που πρέπει να συνεχίσουµε να αναπτύσσουµε. Η γαλλοφωνία δεν είναι ένα 
µέσο διασκέδασης που έρχεται να προστεθεί στα υπόλοιπα. Βρίσκεται στον πυρήνα του 
αγώνα που πρέπει να δώσουµε σε όλες τις ηπείρους, εκείνου της υπεράσπισης των αξιών µας, 
του σκοπού ανάπτυξής µας, της υπεράσπισης των κοινών αγαθών που ανέφερα παραπάνω. 

Και καθένας από εσάς το γνωρίζει, όταν συναντά έναν ξένο οικονοµικό ή πολιτικό υπεύθυνο 
που έχει µάθει γαλλικά σε ένα από τα λύκειά µας, που έχει συµµετάσχει σε µια από τις 
πανεπιστηµιακές, οικονοµικές ή πολιτιστικές µας ανταλλαγές, υπάρχει κάτι που µας δένει, 
υπάρχει τη στιγµή εκείνη ένα νήµα που µπορούµε να τραβήξουµε στις δύσκολες συνθήκες 
και που επιτρέπει την ανόρθωση των πραγµάτων, που επιτρέπει την επιστροφή στην κοινή 
λογική, στην ασφάλεια, στη σταθερότητα, όλα είναι αλληλένδετα, και εκείνοι που πιστεύουν 
ότι µπορούµε να αψηφήσουµε την γαλλοφωνία, να θεωρήσουµε ότι έχει δευτερεύουσα θέση,  
απατώνται, την κληρονοµήσαµε, και σκεφτόµαστε λοιπόν ότι µπορούµε να την ξεχάσουµε, 
πρέπει να την αναπτύξουµε ακόµα περισσότερο, γιατί αποτελεί εργαλείο αυτής της 
ελκυστικότητας, αυτής της επιρροής, και της ικανότητάς µας να µεταδώσουµε παντού το 
µήνυµά µας. Αυτός είναι και ο λόγος που στις αρχές του επόµενου χρόνου θα έχω µια 
συνάντηση µε διανοούµενους, πανεπιστηµιακούς, καλλιτέχνες και επιχειρήσεις, 
προσηλωµένους στην ενίσχυση της θέσης της γαλλικής γλώσσας στον κόσµο. 

Οι σκοποί µας πρέπει να είναι φιλόδοξοι και ήδη το πρώτο εξάµηνο του 2018 θα παρουσιάσω 
ένα συνολικό σχέδιο για την προώθηση της γαλλικής γλώσσας και της πολυγλωσσίας στον 
κόσµο, σε συνεργασία µε την ∆ιεθνή Οργάνωση Γαλλοφωνίας και τα κράτη-µέλη της. Και 
είναι ακριβώς χάρη σε αυτήν την συλλογική δύναµη που µπορούµε και προσελκύουµε 
διεθνείς διοργανώσεις, όπως, το εύχοµαι, η Παγκόσµια Έκθεση, ή να επιτύχουµε σε ένα άλλο 
θεµελιώδες τοµέα για τη Γαλλία, εκείνον του αθλητισµού, όπως θα το δούµε τις επόµενες 
ηµέρες µε την υποψηφιότητα της Γαλλίας στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2024, γιατί και 
εδώ υπάρχει στοιχείο της ελκυστικότητάς µας, της αξιοπιστίας µας, της δύναµής µας, αυτής 
της γαλλικής υπερηφάνειας που βοηθά στην ακτινοβολία και την διάδοση του συνόλου των 
αξιών µας και των προτεραιοτήτων µας. 

Επιθυµώ στο σηµείο αυτό, όχι να συγχαρώ, γιατί θα ήταν πολύ νωρίς, όλη την οµάδα που θα 
υπερασπίσει τα χρώµατα της Γαλλίας στη Λίµα, σε µερικές ηµέρες, αλλά ήδη να σας 
ευχαριστήσω που επενδύσατε τόσο πολύ σε αυτό το διακύβευµα. 
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Τέλος, η Γαλλία δεν θα είναι ελκυστική παρά εάν ασκεί επιρροή στους κανόνες που ισχύουν 
σε διεθνές επίπεδο, επιθυµώ αναλάβει µεγαλύτερη δέσµευση στους θεσµούς που τους 
σχεδιάζουν και τους θεσπίζουν και γενικότερα, να ξαναγίνει ένας χώρος όπου σκέφτεται ο 
κόσµος. Τι θέλω να πω µε αυτό, υπάρχουν πολλαπλές αλλαγές στον οικονοµικό, 
βιοµηχανικό, τεχνολογικό τοµέα, που θα έχουν βαθιές επιπτώσεις στη ζωή µας, στις 
ικανότητές µας για καινοτοµία, για παραγωγή, και θα επηρεάσουν καθηµερινά τη σχέση µε 
το απόρρητο και τις ατοµικές ελευθερίες. 

Η ψηφιακή τεχνολογία θα τους προκαλέσει βαθιά αναταραχή, ξεκινά ήδη, αυτές οι 
τεχνολογικές αλλαγές θα αλλάξουν βαθιά την ικανότητα καινοτοµίας µας, παραγωγής µας, 
και πίσω από όλα αυτά θα αναπτυχθούν νέα πρότυπα, κυρίαρχοι παράγοντες αυτού του 
ψηφιακού κόσµου και της τεχνητής νοηµοσύνης αναδύονται και οικοδοµούνται και οι 
γίγαντες αυτοί είναι  ως επί το πλείστον αµερικανικοί. 

Έχουµε γαλλικούς, ευρωπαϊκούς πρωταθλητές να οικοδοµήσουµε, και θα είναι µια από τις 
προτεραιότητες της πολιτικής της κυβέρνησης, αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει επίσης να 
περάσει µέσα από µια ικανότητα, την οποία µερικές φορές αµελήσαµε περισσότερο από 
ορισµένους άλλους ευρωπαίους γείτονές µας και αναφέροµαι κυρίως στους Γερµανούς,  
καθιέρωσης των κανονισµών, των προτύπων που θα ρυθµίζουν τους χώρους αυτούς, εάν 
θέλουµε να επιτύχουµε αυτόνοµα, πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να καθιερώσουµε τα 
πρότυπα, και να το πράξουµε τουλάχιστον σε γαλλογερµανικό επίπεδο, εάν θέλουµε να 
είµαστε οι ηγέτες, αυτό που πρέπει να γίνει, σε επίπεδο της τεχνητής νοηµοσύνης πρέπει και 
στον τοµέα αυτόν να καθορίσουµε τους βασικούς κανόνες, και όλες αυτές οι αλλαγές θα 
φέρουν βαθιές αλλαγές που θα επηρεάσουν την βιοηθική, τις ατοµικές ελευθερίες και τα 
θεµελιώδη δικαιώµατά µας.  

Πρέπει να τα σκεφτούµε, σε συνεργασία µε τους βασικούς µας εταίρους, γιατί είναι ο ρόλος 
της Γαλλίας να δηµιουργήσει το πλαίσιο πολυµερούς ρύθµισης του νέου κόσµου που έρχεται 
για να µπορέσουµε επίσης να στηρίξουµε τα δικά µας συµφέροντα, και να το κάνουµε µε 
ευρωπαϊκό τρόπο για να µην επωµιστούµε µια ρύθµιση εκ των πραγµάτων, που είναι ο νόµος 
του πιο δυνατού, που βιώνουµε σήµερα. 

Σε όλα αυτά τα ζητήµατα, επιθυµώ η Γαλλία να είναι βαθιά προσηλωµένη, κάτι που απαιτεί 
την καθηµερινή σας µέριµνα, την κινητοποίηση του συνόλου των οικονοµικών και 
κοινωνικών παραγόντων αρµόδιων στους συγκεκριµένους τοµείς, των απαραίτητων 
ακαδηµαϊκών και επιστηµονικών χώρων, των καλύτερων νοµικών για να µπορέσουµε να 
είµαστε ένας από τους χώρους όπου σκεφτόµαστε τους κανόνες του αυριανού κόσµου, 
δηλαδή εκείνες τις ισορροπίες που θα επιτρέψουν ώστε η παγκοσµιοποίηση, που ούτως ή 
άλλως είναι εδώ, να µην εξαιρείται παντός κανόνων, γιατί γίνεται πλέον η προτεραιότητα για 
µερικούς, και γιατί γίνεται τότε ο εχθρός των συµφερόντων µας. 

Αυτή είναι η νέα µας ευθύνη που πρέπει να µας οδηγήσει να καθορίσουµε φιλοσοφικά και 
νοµικά τους κανόνες  του νέου αυτού κόσµου και αν το πράτταµε µόνον στο εσωτερικό των 
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συνόρων µας ένας νοµικός προβληµατισµός θα ήταν ανεπαρκής και για αυτό είναι σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο που πρέπει να δώσουµε αυτόν τον αγώνα, ως καθοδηγητές. 

Και σε αυτήν την κοινωνία της γνώσης, που ανθίζει µπροστά στα µάτια µας, η χώρα µας 
πρέπει να ξαναγίνει κέντρο διεθνούς εµπειρογνωµοσύνης και συζήτησης για την παγκόσµια 
τάξη πραγµάτων. Αυτός είναι και ο λόγος που επιθυµώ η Γαλλία να διοργανώσει έναν κύκλο 
ετήσιων διεθνών διπλωµατικών και νοµικών διαλέξεων αφιερωµένων στην οργάνωση του 
κόσµου µας, εκ του οποίου η πρώτη θα λάβει χώρα στο Παρίσι το καλοκαίρι του 2018. 

Κυρίες και κύριοι, οι βαθιές αλλαγές που βλέπουµε παντού αποτελούν µια σηµαντική 
πρόκληση, µια τεράστια ευθύνη για την χώρα µας, µια πρόκληση γιατί αφορά στο να θέσουµε 
τη Γαλλία σε κατάσταση διαµόρφωσης του πεπρωµένου της  στην πορεία του κόσµου, να 
αναλάβει τη φιλοδοξία να είναι µια µεγάλη δύναµη που να µετρά και να ασκεί επιρροή σε 
έναν πολυµερή κόσµο, και προς αυτόν τον σκοπό, να επανακατακτήσει τους µοχλούς της 
δύναµης, που είναι η οικονοµική υγεία, η ανταγωνιστικότητα, η ικανότητα εκπαίδευσης, 
καινοτοµίας και επιρροής.  

Είναι το διακύβευµα των αλλαγών που θέλουµε να ακολουθήσουµε, αλλά και µια ευθύνη 
επίσης , γιατί ανήκει στη Γαλλία, σε αυτό το νέο παγκόσµιο παιχνίδι, να καθορίσει έναν νέο 
ανθρωπισµό στον πυρήνα αυτών των αλλαγών, που επηρεάζει την ίδια την ιδέα που έχουµε 
για τον άνθρωπο. Πέρα από την ασφάλεια, πέρα από την κυριαρχία, η Γαλλία έχει ανάγκη να 
κάνει να ακουστεί η ταυτότητά της, έχει ανάγκη να γνωρίζει ποια είναι και ποια θέλει να 
γίνει, έχει ανάγκη ποικιλίας, ταπεινοφροσύνης και υπερηφάνειας, γιατί η Γαλλία εάν έχει τη 
βούληση και βρει τα µέσα θα διατηρήσει για πάντα µια ξεχωριστή φωνή στην οικογένεια των 
εθνών, µια φωνή εµπειρίας και ελπίδας, προσβλέποντας σε µια πολυµερή τάξη προόδου και 
δικαιοσύνης,  µεριµνώντας για όλες τις κρίσεις, όλα τα διεθνή, περιβαλλοντικά, ψηφιακά, 
αναπτυξιακά διακυβεύµατα. 

Υπό την έννοια αυτή, είµαστε µια δύναµη µεγάλη από τις φιλοδοξίες της, µεγάλη από τα 
ιδανικά της, µεγάλη από τις προσδοκίες της, και πρέπει να αναλάβουµε πλήρως την ευθύνη, 
και αυτός είναι ο πυρήνας της αποστολής σας. Προς τον σκοπό αυτό, η γαλλική διπλωµατία 
πρέπει να είναι συνολική, συνδυάζοντας οικονοµία, άµυνα, εκπαίδευση, πολιτισµό, 
περιβάλλον, και αυτό είναι το κλειδί της ακτινοβολίας της. 

Και ευχαριστώ τον Jean-Yves LE DRIAN που θέτει την εµπειρία του, την αποφασιστικότητά 
του, την διάθεσή του για συγκεκριµένα αποτελέσµατα στην υπηρεσία αυτής της µοναδικής 
διοίκησης, έχοντας στο πλευρό του την Nathalie LOISEAU και τον Jean-Baptiste 
LEMOYNE, καθώς και τον νέο σας Γενικό Γραµµατέα τον Maurice GOURDAULT-
MONTAGNE. 

Για εµένα, που έχω ξεκινήσει να σας συναντώ, το σηµαντικό στο σηµείο αυτό τελειώνοντας 
είναι να χαιρετίσω την αφοσίωσή σας και εκείνη των οµάδων σας, το θάρρος σας επίσης γιατί 
εκτίθεστε όλο και περισσότερο  σε επικίνδυνες καταστάσεις και θέλω εδώ να πω δύο λόγια 
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ιδιαίτερα για την αντιπροσωπεία µας στην Καµπούλ που στις 31 Μαϊου επλήγη από µια 
τροµοκρατική επίθεση πρωτοφανών διαστάσεων. 

Απέναντι στον κίνδυνο, σε όλες τις ζώνες κρίσεις, διαφυλάσσετε την φωνή και τα 
συµφέροντα της Γαλλίας, και µεριµνάτε για την προστασία των Γάλλων. Θέλω στο σηµείο 
αυτό να ευχαριστήσω πολύ θερµά τους υπαλλήλους του Κέντρου κρίσης και όλους όσοι 
συµβάλλουν στην στήριξη των Γάλλων που περιέρχονται σε δυσχερή θέση, 
συµπεριλαµβανοµένων πλέον των θυµάτων των τροµοκρατικών επιθέσεων στο εθνικό 
έδαφος. 

Γνωρίζω τις θυσίες που έγιναν, το βάρος που µπορεί να εκπροσωπεί η αστάθεια της 
διπλωµατικής ζωής σε καθέναν από εσάς και τις οικογένειές σας. Σας ευχαριστώ από τα βάθη 
της καρδιάς µου για τη συµβολή που προσφέρουν όλοι οι υπάλληλοι του Υπουργείου 
Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων, µε το πνεύµα του Κράτους που τους διακατέχει, τη 
διαθεσιµότητά τους, την γνώση τους για τον κόσµο, στην ασφάλεια και την προστασία των 
Γάλλων και την ακτινοβολία της Γαλλίας. 

Σας παροτρύνω σε κινητοποίηση µέσω των προτάσεών σας, πρωτοβουλιών σας, δράσεών 
σας, για να φέρουµε µαζί εις πέρας και για συγκεκριµενοποιήσουµε αυτήν την ελπίδα για µια 
Γαλλία που ανακτά εµπιστοσύνη για το µέλλον της, και θα µπορεί να ανταποκριθεί στην 
προσδοκία της οποίας αποτελεί αντικείµενο, στον κόσµο, αλλά και στην κοινωνία µας. Μαζί, 
θα δώσουµε µια σαφή απάντηση στην προσδοκία αυτή. 

Ανήκει σε εµάς, από κοινού, να χαράξουµε ένα νέο µοντέλο πολιτισµού όπου οι ανισότητες 
και οι ανασφάλειες θα µειωθούν, όπου η δικαιοσύνη θα πραγµατώνεται και ο πλανήτης θα 
προστατεύεται, όπου ο πολιτισµός, η δηµιουργία, η µνήµη θα γίνονται σεβαστές. Το σχέδιο 
αυτό, αυτή είναι η ταυτότητά µας. Όταν τόσοι άλλοι χάνονται στην αναζήτηση µιας 
φαντασιακής ταυτότητας, σε ένα παρελθόν που δεν υπήρξε και δεν θα είναι παρά µόνον 
εθνικό, φέρετε την γαλλική ταυτότητα, γιατί οικοδοµήθηκε µε γνώµονα τους αγώνες της, 
τους πρωτοπόρους τοµείς της, στις δυσκολότερες στιγµές της. 

Μπορούµε να διασφαλίσουµε ότι το µέλλον ανήκει στο διάλογο και όχι στον πόλεµο, στην 
συνεργασία και όχι στην διχόνοια, στην µοιρασµένη ευηµερία και όχι στις κρίσεις, αυτό είναι 
το νόηµα της πολιτικής µας, και είναι εκείνο, το γνωρίζω της αφοσίωσής σας. Σας 
ευχαριστώ». 

 

 


