
Χαιρετισμός Προέδρου Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – Γαλλίας 

 

Αγαπητέ Γερουσιαστά, 

Αξιότιμα μέλη της Γαλλικής και Ελληνικής Ομάδας Φιλίας. 

Κύριες και Κύριοι,  

 

Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή, που παρά την αντιξοότητα των συνθηκών, έστω και εξ 

αποστάσεως, με τη βοήθεια της Τεχνολογίας, καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε αυτή 

την Τηλεδιάσκεψη - Ημερίδα.   

 

Οι σχέσεις Ελλάδας – Γαλλίας εδώ και χιλιάδες χρόνια είναι εξαιρετικές. Σε πολιτικό, 

διπλωματικό και αμυντικό επίπεδο, οι χώρες μας ήταν πάντοτε σύμμαχοι, κάτι που 

επιβεβαιώνεται από ακράδαντα στοιχεία, όπως από πλήθος συμφωνιών και επαφών, και 

φυσικά από την στήριξη των δύο λαών σε κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο.  

 

Θα ξεκινήσω με λίγους σημαντικούς σταθμούς της πολύ πρόσφατης Ιστορίας,  στο πλαίσιο 

μίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης: την Κοινή Διακήρυξη Ελλάδας – Γαλλίας το 2015, τον 

Οδικό Χάρτη για τη Στρατηγική Εταιρική Σχέση Ελλάδος – Γαλλίας το 2016, την επίσκεψη 

του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Παρίσι το 2020 και φυσικά την προμήθεια από Ελληνικής 

πλευράς των 18 μαχητικών αεροσκαφών Rafale το 2021. 

 

Διαχρονικά, η Γαλλία επιδεικνύει θετική στάση σε σημαντικά ζητήματα που απασχολούν 

την ελληνική εξωτερική πολιτική, αποτελώντας έναν εκ των σημαντικότερων συμμάχων – 

εταίρων της χώρας μας στη διεθνή σκηνή, ιδιαίτερα σε κρίσιμες καταστάσεις με βασικό και 

κύριο την τουρκική παραβατικότητα. Ουδέποτε υπήρξε αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο 

χώρες αλλά πάντα ήταν σύμμαχοι. 



 

Ακόμα οι πολιτιστικές σχέσεις των δύο λαών ρυθμίζονται από τη Μορφωτική Συμφωνία 

του 1938. Προγραμματίζεται η μεταφορά και φιλοξενία στο Μουσείο της Ακρόπολης 

ελληνικών γλυπτών που εκτίθενται στο Μουσείο του Λούβρου, καθώς και η διοργάνωση 

έκθεσης ελληνικών χάλκινων γλυπτών στο Παρίσι. Τέλος, μία ειδική μνεία στην τιμητική 

έκθεση «Paris-Athenes» που πραγματοποιείται στο Λούβρο για τα 200 χρόνια από την 

ελληνική επανάσταση, μία ιδέα του προέδρου και διευθυντή του Λούβρου Ζαν-Λικ 

Μαρτινέζ, παλαιό μέλος της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Αθήνα. 

 

Το σύνθημα "Ελλάς-Γαλλία Συμμαχία" προέρχεται από την πολιτική και διπλωματική 

υποστήριξη που παρείχε η Γαλλία στην Ελλάδα κατά την επιστροφή της στη δημοκρατία το 

1974, και σήμερα χρησιμοποιείται συχνά για να υποδηλώσει τις βαθιές ιστορικές, 

πολιτιστικές και πολιτικές σχέσεις και τη στενή διπλωματική συνεργασία μεταξύ των δύο 

χωρών.  

 

Η σχέση των δύο χωρών όμως ξεκινάει από πολύ παλιά. Συγκεκριμένα από την κλασσική 

αρχαιότητα, με τη δημιουργία αρχαίων ελληνικών αποικιών στην προ-Ρωμαϊκή Γαλατία. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και την αρχή για τις 

εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών.  

 

Μία σχέση που φυσικά κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης του 

1821 κατά του Οθωμανικού ζυγού και συνεχίστηκε στη συνέχεια, αφού η ένταξη της 

Ελλάδας στην ΕΟΚ το 1981, επετεύχθη χάρη στην καθοριστική στήριξη που παρέσχε ο τότε 

Πρόεδρος της γαλλικής Δημοκρατίας κ. Valery Giscard d’Estaing.  

 

Φέτος είναι μία χρονιά σταθμός για την Ελλάδα, αφού γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την 

Ελληνική Επανάσταση και τα 40 χρόνια από την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%87%CF%8E%CE%BD


ιδανική ευκαιρία να αποδώσουμε φόρο τιμής σε αυτή τη διαχρονική σχέση ανάμεσα στις 

δύο χώρες.  

 

Οι δύο αυτές επέτειοι αν και χρονικά απέχουν, συνδέονται στην ουσία τους, αφού η 

ευρωπαϊκή ταυτότητα και η δημιουργία μίας ευρωπαϊκής ολότητας ήταν ο σταθερός 

στόχος της Επανάστασης. Ένας στόχος που εκπληρώθηκε ύστερα από 160 χρόνια.  

 

Οι πρώτες σκέψεις για Ελληνική  Επανάσταση καλλιεργήθηκαν στην Γαλλία, όπου πολλοί 

Έλληνες λόγιοι, όπως ο Αδαμάντιος Κοραής και ο Ρήγας Φεραίος, εμπνευσμένοι από τον 

Γαλλικό Διαφωτισμό και την Γαλλική Επανάσταση άρχισαν να συλλαμβάνουν το μεγάλο 

σχέδιο της Ελληνικής Επανάστασης, αποτελώντας το ιδεολογικό υπόβαθρο της.  

 

Μέσα από τον Διαφωτισμό και την μελέτη των Αρχαίων κλασικών, δημιουργήθηκε ένα 

θετικό κλίμα προς την Ελλάδα. Είναι ανεκτίμητη η συμβολή των Γάλλων Φιλελλήνων στον 

αγώνα για την απελευθέρωση, οι οποίοι παρείχαν πόρους στον αγώνα, στρατιωτική γνώση 

και διέδωσαν την αιτία της Επανάστασης στον τότε σύγχρονο κόσμο. Γαλλικά πλοία πήραν 

μέρος στην Ναυμαχία του Ναβαρίνου και γαλλικό εκστρατευτικό σώμα το 1828 στην 

εκστρατεία του Μοριά.  

 

Τέλος, είναι χαρακτηριστική η επιρροή των Γάλλων λόγιων στη διάδοση του έργου της 

Επανάστασης αλλά και στη δημιουργία θετικού κλίματος που τελικά θα γινόταν βοήθεια 

υπέρ των Ελλήνων. Ο Αλέξανδρος Δουμάς, κατάφερε με το ποίημα του «Κανάρης» να 

αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον την Ευρώπης για την Ελληνική Επανάσταση.  

 

Η ιδέα για μία ενωμένη και δυνατή Ευρώπη διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Ιωάννη 

Καποδίστρια, στο συνέδριο του Αιξ λα Σαπέλ το 1818. Ο μετέπειτα πρώτος κυβερνήτης 

της Ελλάδας, θερμός υποστηρικτής της Γαλλίας, διατύπωσε σχέδιο για τη διεύρυνση της 



τετραπλής συμμαχίας με ένταξη όλων των ευρωπαϊκών κρατών, για τη δημιουργία μίας 

ένωσης που εγγυόταν ασφάλεια και ειρήνη στα κράτη της.  

 

Μεσολάβησαν, δυστυχώς, ο Γαλλοπρωσικός πόλεμος και δύο παγκόσμιοι για να γίνει 

πραγματικότητα αυτό το όραμα, χάρη στη διορατικότητα και πολιτική ωριμότητα των 

σημαντικών ηγετών της εποχής, του Στρατηγού Ντε Γκωλ και του Κόνραντ Αντενάουερ, 

καθώς και τη συνεισφορά των ιδεολόγων όπως ο Σπινέλλι και ο Μονέ, των 

αποκαλούμενων σήμερα ιδρυτών-πατέρων της Ευρώπης.  

 

Αυτά ήταν πολύ λίγα λόγια για την πολύτιμη και ουσιαστική σχέση των δύο λαών σε δύο 

πολύ σημαντικές στιγμές για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Η σχέση αλληλεγγύης και 

αμοιβαίου σεβασμού συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Σίγουρα λίγα λεπτά δεν είναι αρκετά για 

να περιγράψουν έναν δεσμό που έχει εδραιωθεί από την ιστορία χιλιάδων χρόνων. 

 

Με λύπη δεν υποδεχτήκαμε τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμάνουελ Μακρόν και φυσικά τους 

Προέδρους των Ομάδων Φιλίας Γαλλίας - Ελλάδας την 25η Μαρτίου, ημέρα εορτασμού της 

Επετείου των 200 χρόνων από την Επανάσταση.  

 

Με ουσιαστική λύπη γιατί την ακύρωση επέβαλε η πανδημία που έχει πλήξει τόσο την 

Ευρώπη, όσο την Παγκόσμια κοινότητα. Με Ενότητα, ενιαία στρατηγική υγείας, με θάρρος 

και συνεργασία θα βγούμε ξανά νικητές στη μάχη κατά της Covid-19.  

 

Θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω τον συνάδελφο μου κ. Μαρί που μαζί 

καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε αυτή την Ημερίδα, παρά τις προκλήσεις. 

Δεσμεύομαι, εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες, να επισκεφθώ το Παρίσι τον Ιούνιο με 

επιτελείο από την Αθήνα και να δούμε με χαρά και συγκίνηση την έκθεση στο Λούβρο. 



Ακόμα, η πρόσκληση σε προσωπικό και θεσμικό επίπεδο για επίσκεψη σας στην Ελλάδα 

παραμένει πάντα ανοιχτή.  

 

Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Διμερών 

Θεμάτων - Τμήμα Ομάδων Φιλίας για το σημαντικό έργο της διοργάνωσης και διεξαγωγής 

της Ημερίδας και φυσικά στους εγκεκριμένους ομιλητές που θα ακούσουμε στη συνέχεια.  

 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

 


