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«Κύριε Πρόεδρε, 

Κυρίες και Κύριοι, 

Είναι πάντα τιμή να απευθύνεσαι στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Είναι όμως 

και μια ευθύνη, ιδίως μπροστά στην κρίσιμη και ανησυχητική κατάσταση που γνωρίζει ο 

κόσμος.  

Βρίσκομαι μπροστά σας στο όνομα της Γαλλίας για να απευθύνω πολλές εκκλήσεις : η 

πρώτη είναι να σας ζητήσω να γίνει ότι είναι δυνατό για να τεθεί σε εφαρμογή η ιστορική 

συμφωνία που υπεγράφη στο Παρίσι στις 12 Δεκεμβρίου του περασμένου χρόνου. Αυτή η 

συμφωνία ήταν ιστορική γιατί η διάσκεψη λάμβανε χώρα την ίδια στιγμή που η Γαλλία, το 

Παρίσι, η πρωτεύουσά της είχε πληγεί από τρομοκρατικές επιθέσεις. Αυτή η συμφωνία 

ήταν ιστορική γιατί για πρώτη φορά η διεθνής κοινότητα ενωμένη συμφώνησε να αναλάβει 

τη δέσμευση για μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και άντληση χρηματοδοτήσεων 

που θα επιτρέψουν στις πλέον ευάλωτες χώρες να πραγματοποιήσουν τη ενεργειακή 

μετάβαση. 

Ωστόσο το επιβεβαιώνω ακόμα μια φορά μπροστά σας, ότι παρά τον μείζονα χαρακτήρα 

της συμφωνίας αυτής, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Τα τελευταία δύο χρόνια είναι τα 

θερμότερα που γνώρισε η ανθρωπότητα από την πρώτη μέτρηση της θερμοκρασίας. Είναι 

αλήθεια ότι τον περασμένο Απρίλιο, μάλιστα εδώ, με τον Γενικό Γραμματέα Μπαν Κι-μουν, 

υπεγράφη μια συμφωνία από 175 χώρες. Αλλά όλοι γνωρίζουμε εδώ ότι δεν θα τεθεί σε 

ισχύ αν δεν κυρωθεί από τουλάχιστον 55 χώρες, οι οποίες συνολικά αντιπροσωπεύουν 

τουλάχιστον το 55% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες 

και η Κίνα ανακοίνωσαν την απόφασή τους για κύρωση της συμφωνίας, ήταν πολύ 

σημαντικό, και τίποτα δεν θα ήταν δυνατόν χωρίς την συμμετοχή, τη δέσμευση αυτών των 

δύο χωρών που έχουν τη  μεγαλύτερη  παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα. Η Γαλλία θα 

κοινοποιήσει αύριο στα Ηνωμένα Έθνη την ολοκλήρωση της διαδικασίας της, αλλά καλώ 

όλες τις χώρες που είναι μέλη των Ηνωμένων Εθνών να επιταχύνουν την διαδικασία 

κύρωσής τους ώστε η όλη διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. 

Η Διάσκεψη για το κλίμα στο Παρίσι, η COP 21, ήταν η διάσκεψη των αποφάσεων.  Η 

COP22, που θα λάβει χώρα στο Μαρακές πρέπει να εκείνη των λύσεων. Πρόκειται για την 

υλοποίηση της Διεθνούς Ηλιακής Συμμαχίας, την καταπολέμηση της απερήμωσης, την 

προστασία των ωκεανών, τη διαμόρφωση τιμής για τον άνθρακα. Η έκκληση που θέλω να 

απευθύνω εδώ μπροστά σας, σε συνέχεια της συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή, είναι 

μια έκκληση για την Αφρική. Η Αφρική είναι μια ήπειρος γεμάτη υποσχέσεις, αλλά η 

ανάπτυξή της μπορεί να παρεμποδιστεί από την απορρύθμιση του κλίματος, τις 

μεταναστεύσεις, τις συγκρούσεις, τους πολέμους, την τρομοκρατία. Αυτή η ήπειρος γεμάτη 

μέλλον μπορεί ακόμα να είναι εκείνη που προκαλεί μια εντεινόμενη ανασφάλεια, της 



οποίας θύματα θα ήταν κατ΄αρχάς οι ίδιοι οι Αφρικανοί. Προτείνω λοιπόν στο όνομα της 

Γαλλίας μια Ατζέντα 2020 για την Αφρική. Το σχέδιο αυτό δίνει τη δυνατότητα σε όλους 

τους Αφρικανούς να έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια. Δύο τρίτα των Αφρικανών 

την στερούνται σήμερα, είναι σίγουρα μια αδικία αλλά κυρίως αποτελεί εμπόδιο στην  

βιώσιμη ανάπτυξη της Αφρικής. Το διακύβευμα είναι να μπορέσουν οι αφρικανικές χώρες 

να επωφεληθούν ενός τεράστιου δυναμικού ανάπτυξης. Το διακύβευμα είναι η μείωση των 

πληθυσμιακών μετακινήσεων, δηλαδή των μεταναστεύσεων, που αποσταθεροποιούν τόσο 

τις χώρες καταγωγής όσο και τις χώρες υποδοχής. Παρουσίασα λοιπόν στο Παρίσι κατά τη 

διάρκεια αυτής της διάσκεψης μια πρωτοβουλία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην 

Αφρική. Δέκα πιστωτές, και θέλω εδώ να τους ευχαριστήσω, δεσμεύτηκαν να καταβάλλουν 

10 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2020. Η Γαλλία θα αναλάβει το 20%, δηλαδή 2 δις 

ευρώ. Η Ευρώπη αποφάσισε ένα πρόγραμμα δράσης που θα μπορούσε να φτάσει, πάντα 

υπό την προοπτική πρόσβασης των Αφρικανών στην ηλεκτρική ενέργεια, περίπου τα 40 δις, 

ποσό που θα μπορούσε να διπλασιαστεί εάν τα Κράτη-μέλη της Ένωσης συμμετέχουν 

τελικά και εκείνα. Η έκκλησή μου απευθύνεται λοιπόν και πάλι σε όλες τις 

εκπροσωπούμενες εδώ χώρες, μια έκκληση να συμμετάσχουν σε αυτήν τη δυναμική. Δεν 

ζητώ αλληλεγγύη, πρόκειται για μια αμοιβαία επένδυση που θα είναι επωφελής για όλον 

τον κόσμο που καλώ εδώ να υλοποιηθεί όσον το δυνατόν ταχύτερα. 

Όμως δεν θα υπάρξει ανάπτυξη της Αφρικής χωρίς εγγύηση της ασφάλειάς της. Η Γαλλία, 

όταν την δέσμευσα στο Μάλι, είχε συνείδηση της ευθύνης της. Έπρεπε να αποφύγουμε οι 

τρομοκρατικές οργανώσεις να πάρουν τον έλεγχο μιας ολόκληρης χώρας και να 

αποσταθεροποιήσουν μιαν ολόκληρη περιοχή. Σήμερα, η απειλή αυτή έχει περιοριστεί. Το 

Μάλι ξαναβρίσκει την εδαφική του ακεραιότητα. Όμως εμφανίζονται άλλες οργανώσεις : η 

Μπόκο Χαράμ, η Άλ Κάϊντα που θέτουν και εκεί σε κίνδυνο την ασφάλεια πολλών χωρών 

της Δυτικής Αφρικής, του Σαχέλ, της Λίμνης Τσαντ. Έτσι, και σε αυτήν την περίπτωση, η 

Γαλλία είναι εδώ για να στηρίξει τις ένοπλες δυνάμεις, να τις εκπαιδεύσει, να τις 

καθοδηγήσει, να ανταλλάξει πληροφορίες, να τις στηρίξει στον αγώνα κατά της 

τρομοκρατίας, αυτό κάνουμε στη Νιγηρία, στον Νίγηρα, στο Τσαντ, στο Μπενίν, στο 

Καμερούν, και πρέπει να διευρύνουμε περαιτέρω αυτήν την δράση με τα Ηνωμένα Έθνη και 

την Αφρικανική Ένωση. 

Αλλά να είμαστε ξεκάθαροι. Η ασφάλεια των Αφρικανών πρέπει να έλθει από τους ίδιους 

τους Αφρικανούς προκειμένου να αποκλείσουμε εξωτερικές παρεμβάσεις και παρεμβολές. Και η 

έκκληση που απευθύνω για ανάπτυξη, για τις ανανεώσιμες ενέργειες, είναι και μια έκκληση για την 

ασφάλεια των Αφρικανών, ώστε να είναι δυνατόν ο εξοπλισμός των στρατών τους, η παροχή 

μέσων δράσης, με σκοπό αυτά τα αφρικανικά Έθνη να οργανώσουν, ελεύθερα, κυρίαρχα, 

την ανάπτυξή τους.  

Η τελευταία έκκληση που θέλω να απευθύνω εδώ και ίσως η θλιβερότερη, αφορά στη 

Συρία. Η συριακή τραγωδία θα μείνει στην Ιστορία ως ντροπή για την διεθνή κοινότητα εάν 

δεν θέσουμε γρήγορα ένα τέλος. Το Χαλέπι  είναι σήμερα μια μαρτυρική πόλη που θα 

μείνει στην σκέψη των Εθνών ως μια μαρτυρική  πόλη. Χιλιάδες παιδιά σκοτώνονται κάτω 

από τις βόμβες. Ολόκληροι πληθυσμοί αφανίζονται. Φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια 

βομβαρδίζονται. Χημικά όπλα χρησιμοποιούνται. Λοιπόν δεν έχω να πω παρά μια μόνο 

λέξη : φτάνει έως εδώ. Όπως τον περασμένο Φεβρουάριο, η κατάπαυση του πυρός δεν θα 

κρατήσει παρά λίγες μόνο ημέρες. Θα έχει καταρρεύσει από την επομένη ήδη της 



ανακοίνωσής της, χωρίς να γνωρίζουμε καν το περιεχόμενό της. Το καθεστώς είναι 

υπεύθυνο για την αποτυχία και δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από λάθη που ίσως έγιναν 

από άλλους. Και λέω σε αυτές τις ξένες βοήθειες που όλοι γνωρίζουν εδώ, πως πρέπει να 

συμβάλουν στον εξαναγκασμό της ειρήνης, αλλιώς θα φέρουν μαζί με το καθεστώς την 

ευθύνη του διχασμού και του χάους στη Συρία. Το Συμβούλιο Ασφαλείας πρέπει να 

συνέλθει το συντομότερο δυνατόν και με ειλικρίνεια, να μην αποτελέσει δηλαδή έναν χώρο 

όπου ο καθένας μεταθέτει την ευθύνη και όπου μερικοί εμποδίζουν το έργο του 

Συμβουλίου Ασφαλείας για να προστατεύσουν δήθεν ένα καθεστώς, ενώ θα έπρεπε να 

αναζητούν μαζί μας μια λύση.   

Η Γαλλία έχει τέσσερις απαιτήσεις. Τη επιβολή κατ΄αρχάς κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα 

με τις αποφάσεις που ελήφθησαν. Αυτό, είναι η πρώτη προτεραιότητα. Στη συνέχεια να 

διασφαλιστεί η άμεση πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια στο Χαλέπι και στις 

υπόλοιπες μαρτυρικές χώρες. Αυτό, είναι επείγον. Να επιτραπεί η επανέναρξη των 

πολιτικών διαβουλεύσεων σύμφωνα με τις αρχές που είχαν καθοριστεί ήδη το 2012. Αυτό, 

είναι η λύση. Τέλος, να τιμωρηθεί η χρήση των χημικών όπλων. Αυτό, είναι δικαιοσύνη. 

Εάν πάρουμε αυτήν τη στιγμή αποφάσεις, εάν δράσουμε, θα υπάρξει λύση για τη Συρία. 

Αλλά θα υπάρξει κάτι περισσότερο από μια λύση για την Συρία : θα υπάρξει επιτέλους μιαν 

ελπίδα για τους μετακινηθέντες και τους πρόσφυγες. Θα υπάρξει επιτέλους μια δράση που 

θα επιτρέψει στη Συρία να διασφαλίσει την εδαφική της ακεραιότητα. Θα υπάρξει επίσης 

στο Ιράκ, γιατί έχουμε τη βούληση, μια παρέμβαση που θα επιτρέψει την απελευθέρωση 

όλου του Ιράκ σε σχέση με τα εδάφη που κατέχει σήμερα το Ισλαμικό κράτος. Θα υπάρξει 

τέλος, εάν το αποφασίσουμε, μια δράση που θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική κατά 

της τρομοκρατίας, αποτρέποντας νέες επιθέσεις ανά τον κόσμο. Το είπα ήδη, ο κίνδυνος 

είναι το χάος και ο διχασμός. Ο κίνδυνος αυτός είναι υπαρκτός πέρα και από τη Συρία, στη 

Λιβύη. Και είναι επείγον η αποκατάσταση του Κράτους γύρω από την κυβέρνηση του Σαράι, 

δηλαδή της  κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, και προς αυτόν το σκοπό εργάζεται η Γαλλία με τους 

εταίρους της και τα Ηνωμένα Έθνη. 

Κυρίες και Κύριοι, μια χαλαρή προσέγγιση, μια διαιώνιση της υπάρχουσας κατάστασης θα 

σήμαινε ότι θα παίζαμε το παιχνίδι των δυνάμεων που θέλουν να αποσταθεροποιήσουν τον 

κόσμο και ιδίως εκείνο των τρομοκρατών. Η Γαλλία δεν παραδίδεται ποτέ, ακόμα και στα 

δύσκολα, κυρίως στα δύσκολα. Και αυτός είναι ο λόγος που πήρε την πρωτοβουλία να 

συμμετάσχει στην εξεύρεση επίλυσης της ισραελο-παλαιστινιακής σύγκρουσης. Βέβαια, κανείς 

δεν μπορεί να επιβάλλει στα μέρη μια λύση. Αλλά ακόμα και εδώ,  μένοντας 

ικανοποιημένοι με την υπάρχουσα κατάσταση, αναλαμβάνουμε τον κίνδυνο, αφήνουμε και 

πάλι χώρο στην αποικιοκρατία. Είναι σαν να δίδουμε μιαν ανυποστήρικτη, άδικη,  

απαράδεκτη βάση σε ορισμένες πράξεις βίας. Σκοπός είναι λοιπόν η διοργάνωση μέχρι το 

τέλος του έτους μιας διάσκεψης ώστε Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι να είναι σε θέση και να 

αναλάβουν την ευθύνη να διαβουλευτούν. 

Αυτό το ίδιο πνεύμα μας καθοδήγησε με την καγκελάριο Μέρκελ για την εξεύρεση λύσης 

στην Ουκρανία. Το λεγόμενο «Σχήμα της Νορμανδίας» ήταν εκείνο που επέτρεψε την 

εξεύρεση λύσης στο Μίνσκ. Σήμερα, πρέπει να κάνουμε τα πάντα για την εφαρμογή της 

συμφωνίας, αλλιώς θα υπάρξουν και πάλι βιαιότητες, ακόμα και επανέναρξη του πολέμου. 

Υπενθυμίζω ότι υπήρξαν περισσότερα από 6000 θύματα. Πήραμε λοιπόν την πρωτοβουλία 

με την καγκελάριο της Γερμανίας για μια συνάντηση των προέδρων της Ρωσίας και της 



Ουκρανίας τις επόμενες εβδομάδες, ώστε να προχωρήσει, να εφαρμοστεί  η συμφωνία του 

Μίνσκ. Δεν θα εγκαταλείψουμε τον σκοπό αυτόν, δεν θα παραιτηθούμε από οποιαδήποτε 

πρωτοβουλία που μπορεί να είναι χρήσιμη. 

 

 

Κυρίες και Κύριοι, ανέφερα την τρομοκρατία. Απειλεί όλες τις χώρες του κόσμου. Ο 

κατάλογος των χωρών που έχουν χτυπηθεί είναι μεγάλος. Στην Αφρική, στην Μέση 

Ανατολή, στην Ασία, στην Ευρώπη. Και δεν ξεχνώ και την Ωκεανία. Καμία χώρα δεν μπορεί 

να πει ότι δεν απειλείται από αυτήν τη μάστιγα : την ισλαµική τροµοκρατία, τον 

φονταμενταλισμό, τον φανατισμό, που χρησιμοποιεί  χαμένους ανθρώπους  των κοινωνιών μας και 

τους εντάσσει σε μία διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης. Καμία θάλασσα, κανένα τείχος, δεν 

μπορεί να προστατέψει μια χώρα από αυτό το δράμα, από αυτήν την τραγωδία, από αυτήν 

την μάστιγα που ονομάζεται τρομοκρατικό χτύπημα, τρομοκρατική ενέργεια, επίθεση. Η 

τρομοκρατία αυτή  τρέφεται από τις συγκρούσεις που δημιουργήθηκαν και δεν έχουν 

κλείσει εδώ και πολύ καιρό. Προκαλεί κύμα μεταναστών, ανατρέπει τα διεθνή δεδομένα, τα 

σύνορα, που νομίζαμε σταθερά, το δίκαιο, που πιστεύαμε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε 

σεβαστό, την συλλογική ασφάλεια, που ήταν η ίδια η αρχή των Ηνωμένων Εθνών. Απέναντι 

σε αυτούς τους κινδύνους, η Γαλλία στρέφεται για άλλη μια φορά προς τα Ηνωμένα Έθνη. 

Έδειξαν την αποτελεσματικότητά τους με την υιοθέτηση της Ατζέντας 2030 για την 

ανάπτυξη, της Συνθήκης του Παρισιού, που πολλοί πίστευαν ανέφικτη. Τα Ηνωμένα Έθνη, 

που αναλαμβάνουν επιχειρήσει διατήρησης της ειρήνης που ποτέ δεν ήταν τόσες πολλές. 

Εάν όμως θέλουμε να ξεριζώσουμε την τρομοκρατία. Εάν θέλουμε να δράσουμε, πρέπει να 

πάρουμε αποφάσεις, και όχι μόνον να μιλάμε για αλληλεγγύη όταν μια τρομοκρατική 

επίθεση χτυπά μια φίλη χώρα ή να δείχνουμε συμπόνια στα θύματα. Πρέπει να 

αναλαμβάνουμε ευθύνες κάθε φορά που είναι απαραίτητο. Αυτό πράττει η Γαλλία, όχι 

γιατί επλήγη από τρομοκρατικά χτυπήματα. Το ανέφερα, όλες οι χώρες αποτελούν σήμερα 

στόχο της τρομοκρατίας. Όχι, η Γαλλία το πράττει γιατί είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου 

Ασφαλείας και γιατί ο ρόλος της δεν είναι να εμποδίζει αλλά να δρα. Η Γαλλία το πράττει 

γιατί τρέφει μια ιδέα, μια μεγάλη ιδέα για τον κόσμο, εκείνη που έτρεφε πάντα από την 

Ιστορία της, την ελευθερία, την δημοκρατία, την δικαιοσύνη. Γιατί η Γαλλία θέτει την 

πολιτική της στην υπηρεσία ενός μοναδικού σκοπού : της ειρήνης. Και γιατί η Γαλλία μιλά 

σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Γιατί η Γαλλία είναι ένα ανεξάρτητο έθνος που σέβεται το 

δίκαιο. Γιατί η Γαλλία δεν έχει άλλους εχθρούς από τις δυνάμεις του μίσους και της 

μισαλλοδοξίας που χρησιμοποιούν μια προδομένη θρησκεία ως τακτική εκφοβισμού. Γιατί 

πρέπει να αγωνιστούμε κατά των λαϊκιστών που εκμεταλλεύονται την απόγνωση για να 

διχάσουν, να χωρίσουν, να στιγματίσουν, να θέσουν σε αντιπαράθεση θρησκείες, με 

κίνδυνο μια σύγκρουση που θα είναι τρομερή για την συνοχή των κοινωνιών μας . Η Γαλλία 

είναι μια κοσμική χώρα, και έτσι ανακηρύσσεται, αλλά που μιλά σε όλες τις θρησκείες και 

διασφαλίζει την θρησκευτική ελευθερία στους κόλπους της, γιατί η Γαλλία δεν έχει άλλο 

συμφέρον στον κόσμο από τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και το μέλλον του πλανήτη. 

Να λοιπόν γιατί η Γαλλία είναι τόσο προσηλωμένη όσο το αποδεικνύει κάθε μέρα στα 

Ηνωμένα Έθνη. Θέλω να χαιρετίσω τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, θέλω να 

χαιρετίσω όλους εκείνους που είναι αφοσιωμένοι στα Ηνωμένα Έθνη ξεκινώντας από τον 



Γενικό Γραμματέα Μπαν Κι-μούν, ο οποίος εδώ και δέκα χρόνια έχει αναλάβει αυτήν τη 

δύσκολη αποστολή στο όνομα όλων, βοηθώντας μας να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. 

Και αυτός είναι ένας ακόμα λόγος που περιμένω από τα Ηνωμένα Έθνη και κυρίως από το 

Συμβούλιο Ασφαλείας απέναντι στα μεγάλα διακυβεύματα που ανέφερα και ιδίως για τη 

Συρία και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, περιμένω από τα Ηνωμένα Έθνη να 

αναλάβουν τις ευθύνες τους. Υπάρχει μια στιγμή για κάθε γενιά, για κάθε δημόσιο 

προστάτη, όπου το μοναδικό ζήτημα που μετράει είναι, πήραμε αποφάσεις ; Πήραμε τις 

σωστές αποφάσεις ; Εδώ, υπάρχουν χώρες διαφορετικού μεγέθους, διαφορετικού 

επιπέδου ανάπτυξης, διαφορετικής ευαισθησίας και πεποίθησης, αλλά που δεν πρέπει να 

έχουν παρά μόνον ένα στόχο, μια μόνον απαίτηση. Πρέπει ο κόσμος να μπορεί να σταθεί 

στο ύψος των διακυβευμάτων του πλανήτη. 

Αυτός είναι ο λόγος που έκανα αυτές τις εκκλήσεις. Εκκλήσεις ώστε να μπορέσουμε να 

θέσουμε σε εφαρμογή τη Συνθήκη του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Έκκληση για την 

Αφρική, ώστε όλοι οι Αφρικανοί να μπορούν να διαθέτουν ηλεκτρική ενέργεια κα ένα 

επίπεδο ανάπτυξης. Έκκληση για την ειρήνη στη Συρία γιατί επείγει. Να γιατί πιστεύω στα 

Ηνωμένα Έθνη και να γιατί επίσης φέρω με τη Γαλλία ένα οικουμενικό μήνυμα. 

Σας ευχαριστώ» 

 


