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Ο 
Γάλλος πρέσβης εκτιμά ότι η Ελλάδα, όπως και άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες, θα χρειαστεί περισσότερους πόρους για την οικονομία 
και δίνει έμφαση στη γαλλική πρόταση για ένα Ταμείο Ανάκαμ-
ψης μέσα από κοινό δανεισμό που παραπέμπει στο ευρωομό-
λογο. Σχετικά με τις αντιρρήσεις που έχουν εκφράσει ορισμένες 
χώρες, ο κ. Μεζονάβ εκτιμά ότι επειδή η κρίση θα έχει «τερά-
στιες» οικονομικές επιπτώσεις οι χώρες-μέλη της Ε.Ε. θα μετα-

τοπιστούν περαιτέρω από τις κόκκινες γραμμές τους.

- Μετά από πολλές εβδομάδες αγώνα εναντίον του κορωνοϊού, πώς θα χα-
ρακτηρίζατε την αντίδραση των ελληνικών αρχών; Πρώτα-πρώτα σκέπτομαι 
εκείνους που έχασαν έναν συγγενή ή έναν φίλο στην Ελλάδα, στη Γαλλία και 
σε όλο τον κόσμο, είναι μια τραγωδία. Θέλω όμως να υπογραμμίσω ότι η ελλη-
νική κυβέρνηση επέδειξε αξιοθαύμαστη ετοιμότητα ήδη από την πρώτη 
στιγμή της εμφάνισης κρουσμάτων στην Ελλάδα. Γνωρίζοντας τις αδυναμίες 
των δημόσιων νοσοκομείων στην Ελλάδα μετά από μια δεκαετία λιτότητας που 
τα υπέβαλε σε μεγάλες δοκιμασίες, οι Αρχές μετέτρεψαν αυτή την αδυναμία 
σε δύναμη, επιβάλλοντας πολύ γρήγορα μια προληπτική πολιτική που απεδεί-
χθη εξαιρετικά αποτελεσματική, εφόσον η Ελλάδα είναι σήμερα μία από τις 
λιγότερο θιγόμενες χώρες από τον κορωνοϊό στην Ευρώπη. Βέβαια, ο περιορι-
σμός στο σπίτι μάς επιβάλλει πολύ βαριές υποχρεώσεις. Ο κ. Μητσοτάκης είχε 
δίκιο, τονίζοντας ότι προπαντός δεν πρέπει να χαλαρώσουμε τις προσπάθειες 
πολύ νωρίς. Θαυμάζω, τέλος, την κινητοποίηση όλων: της κυβέρνησης, φυσικά 
του υγειονομικού προσωπικού, αλλά επίσης και κάθε καλή προαίρεση που 
κινητοποιείται υπέρ των δημόσιων νοσοκομείων. Βλέπω παντού αλληλεγγύη 
και αληθινό πνεύμα αντίστασης.
- Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με τα μέτρα που έλαβε η Ελλάδα για να 
καταπολεμήσει τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού; Η 
υγειονομική αυτή κρίση, της οποίας δύσκολα βλέπουμε το τέλος, για την ώρα, 
έχει και θα έχει περαιτέρω σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Μετριάζοντας 
πολύ νωρίς την αυστηρότητα που διέπει τους προϋπολογισμούς, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έδωσε περιθώρια δράσης στην ελληνική κυβέρνηση. Φυσικά αυτό 
δεν είναι αρκετό. Ηδη η κυβέρνηση προβλέπει έντονη μείωση της απασχόλη-
σης και κανείς δεν γνωρίζει σήμερα κάτω από ποιες συνθήκες θα εξελιχθεί η 
επόμενη τουριστική σεζόν. Οπως και όλα τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης, η Ελλάδα θα χρειαστεί περισσότερους πόρους. Γι’ αυτό τον λόγο και 
οι αποφάσεις που ελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα από τους υπουργούς 
Οικονομίας και Οικονομικών είναι ουσιαστικής σημασίας.
- Οι χώρες της Ε.Ε. φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν την κρίση ασυντόνιστα και 
η ίδια η Ενωση να αναζητά τον ρόλο της. Εσείς τι πιστεύετε; Ναι, μας εξέπλη-
ξε όλους η βιαιότητα και το εύρος της κρίσης. Οπως ανέφερε ο πρόεδρος 
Μακρόν, πρόκειται για ένα ατομικό και συλλογικό τράνταγμα που μας καλεί 
να βγούμε από την πεπατημένη. Προφανώς, κάποτε υπάρχει ο πειρασμός της 
αναδίπλωσης ή να επωφεληθούμε από την κρίση για να θέσουμε σε αμφισβή-
τηση το υπόβαθρο των ευρωπαϊκών μας αξιών, το κράτος δικαίου, τις θεμελι-
ώδεις ελευθερίες. Αλλά υπάρχουν επίσης και ωραίες χειρονομίες αλληλεγγύης 
για την αντιμετώπιση της επείγουσας υγειονομικής κατάστασης. Η ίδια η 
Γαλλία επιδεικνύει αλληλεγγύη, αλλά και επωφελείται της αλληλεγγύης των 
άλλων. Απέναντι στα οικονομικά αποτελέσματα της κρίσης είναι θεμιτό να 
περιμένει κανείς περισσότερα από την Ευρώπη. Ελήφθησαν καλές αποφάσεις 
από την Ευρώπη.
 - Ορισμένες χώρες είναι αντίθετες στη συγκρότηση μιας κοινής απάντησης 
στην κρίση του κορωνοϊού, με ευρωομόλογα και άλλα παρόμοια μέτρα. Η 
Γαλλία υποστήριξε το ευρωομόλογο ως απάντηση στην κρίση του κορωνο-
ϊού. Γιατί τελικά υπαναχώρησε και αποδέχθηκε τη χρήση του ESM; Η αλλη-
λεγγύη βρίσκεται στον πυρήνα των πεποιθήσεων της Γαλλίας. Γνωρίζω ότι η 
Ελλάδα διαπνέεται απόλυτα από το ίδιο πνεύμα, που βρίσκεται άλλωστε στη 
βάση των θέσεων που υπερασπιζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Είμαστε 
υπέρμαχοι μιας ευρωπαϊκής απάντησης που θα στηρίζεται σε ένα σύνολο 
συμπληρωματικών μέτρων: εκτός από τις παρεμβάσεις της ΕΚΤ, αναπτύχθηκε 
σε έναν μόνο μήνα ένα πρόγραμμα περίπου 550 δισ. ευρώ άμεσα διαθέσιμων, 
μια εξέλιξη άνευ προηγουμένου.

Η Γαλλία προωθεί δυναμικά τη δημιουργία ενός Ταμείου Ανάκαμψης της 
οικονομίας σε ευρωπαϊκή κλίμακα, γεγονός που θα επέτρεπε ίσως να διπλα-
σιάσουμε το ποσό των ήδη αποφασισμένων μέτρων. Εκείνο που έχει σημασία 
είναι ότι προτείνουμε έναν κοινό δανεισμό για το μέλλον, όχι για το παρελθόν. 
Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση μεταξύ Ευρωπαίων γιατί είναι επείγον να βρεθεί 
ο τρόπος επανεκκίνησης όλων των οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Το 
θέμα είναι η προστασία του ευρωπαϊκού μας συνόλου και της θέσης της Ευ-
ρώπης στον παγκόσμιο ανταγωνισμό απέναντι στην Κίνα και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Η κρίση οδηγεί στη μετακίνηση των γραμμών. Οι υπουργοί Οικονο-
μικών συμφώνησαν να ξεκινήσουν έναν κοινό στοχασμό. Η εργασία αυτή είναι 
προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι συζητήσεις συνεχίζονται. Η υγειονομική κρίση 
δεν έχει τελειώσει. Οι οικονομικές της επιπτώσεις δεν είναι καθόλου γνωστές 
ακόμα, αλλά θα είναι τεράστιες. Είμαι βέβαιος ότι οι γραμμές και οι θέσεις θα 
μετακινηθούν περισσότερο.

Την «αξιοθαύμαστη ετοιμότητα» που επέδειξε η ελληνική κυβέρνηση 
απέναντι στην κρίση επαινεί ο Γάλλος πρέσβης στην Ελλάδα, Πατρίκ 
Μεζονάβ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «ΘΕΜΑ», ενώ εκφρά-
ζει τον θαυμασμό του για την κινητοποίηση όλων, της κυβέρνησης 
που έλαβε τις ορθές αποφάσεις, του υγειονομικού προσωπικού, καθώς 
και για το γενικό «πνεύμα αλληλεγγύης και αντίστασης».

Ο Γάλλος πρέσβης μιλάει 
στο «ΘΕΜΑ», επαινεί τους χειρισμούς 
Μητσοτάκη και εκτιμά ότι η Ελλάδα  
θα χρειαστεί περισσότερους πόρους  
για την οικονομία - Δηλώνει βέβαιος 
ότι το ευρωπαϊκό πακέτο στήριξης  
θα ενισχυθεί περαιτέρω, καθώς  
οι χώρες που αντιδρούν θα μετακινηθούν 
από τις κόκκινες γραμμές τους
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