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Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Μακρόν
η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στην 
Ελλάδα για τους εορτασμούς της 25ης 
Μαρτίου, λόγω της «έκρηξης» κρουσμά-
των στη Γαλλία.
Την είδηση γνωστοποίησε ο Γάλλος πρω-
θυπουργός Ζαν Καστέξ ενώ λίγη ώρα αρ-
γότερα επιβεβαιώθηκε και από ελληνικές 
κυβερνητικές πηγές.
Ο Γάλλος πρόεδρος είχε απαντήσει θετικά 
στην ελληνική πρόσκληση να παρευρεθεί 
στην Αθήνα, ωστόσο η εκρηκτική κατά-
σταση που έχει διαμορφωθεί στην Γαλλία 
–ιδιαίτερα στο Παρίσι και τα περίχωρά του- 
δεν επιτρέπουν στον Μακρόν να ταξιδέψει.
«Η χώρα αντιμετωπίζει το τρίτο πανδημικό 
κύμα και η επιδημιολογική κατάσταση επι-
βάλλει τη λήψη αυστηρών μέτρων» δήλωσε 
σχετικά ο Γάλλος πρωθυπουργός.
Υπενθυμίζεται πως στη Γαλλία έχει επι-
βληθεί αυστηρό lockdown για έναν ακόμη 
μήνα στο Παρίσι και άλλες 16 περιοχές.

Τ
ηλεφωνική συνομιλία με τον Πρό-
εδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μα-
κρόν, είχε την Δευτέρα ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την επικείμε-
νη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου (μέσω τηλεδιάσκεψης), για την Έκ-
θεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του 
Ύπατου Εκπροσώπου, τις ευρω-τουρκικές 
σχέσεις, την κατάσταση στην Ανατολική 
Μεσόγειο και τις εξελίξεις στη Λιβύη, κα-
θώς και για την πανδημία του Covid-19.
Οι κύριοι Μητσοτάκης και Μακρόν είχαν, 
επίσης, την ευκαιρία να αναφερθούν στις 
ιστορικές, συμμαχικές σχέσεις Ελλάδος-
Γαλλίας που παρέμειναν αταλάντευτες 
στα 200 χρόνια από την έναρξη του Αγώ-
να για την Ανεξαρτησία και αναδεικνύο-
νται τις ημέρες αυτές των εορτασμών της 
25ης Μαρτίου.
Την περασμένη εβδομάδα ακυρώθηκε 
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Επανάσταση 1821: Θερμό μήνυμα Μπάιντεν και 
επιβεβαίωση της ισχυρής συμμαχίας Ελλάδας-ΗΠΑ

όπως οι Αμερικανοί επαναστάτες και οι 
Πατέρες του Έθνους μας είχαν εμπνευ-
στεί από το παράδειγμα της αθηναϊκής 
δημοκρατίας.
Και για περισσότερα από 200 χρόνια, οι 
Έλληνες και οι Αμερικανοί συμπορεύ-
τηκαν, σεβόμενοι και υπερασπιζόμενοι 
τις αρχές της δημοκρατίας που έδωσαν 
πνοή στις επαναστάσεις μας. Συμμετέχω 
από κοινού με τον ελληνικό λαό και τα 
εκατομμύρια υπερήφανων Ελληνοαμερι-
κανών στον εορτασμό αυτής την χαρμό-
συνης επετείου.
Η Ελλάδα είναι ένας νατοϊκός σύμμαχος 
καίριας σημασίας και στενός φίλος των 
ΗΠΑ, παρέχοντας σταθερότητα και συμ-
βάλλοντας ενεργά στην ειρήνη και την 
ευημερία στις περιοχές της Ανατολικής 

Θ
ερμό συγχαρητήριο μήνυμα 
προς όλους τους Έλληνες για 
την επέτειο των 200 ετών από 
την Ελληνική Επανάσταση κο-

μίζει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολι-
τειών, Τζο Μπάιντεν, σε επιστολή του 
προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κα-
τερίνα Σακελλαροπούλου.
«Συμμετέχω από κοινού με τον ελληνι-
κό λαό και τα εκατομμύρια υπερήφανων 
Ελληνοαμερικανών στον εορτασμό αυ-
τής την χαρμόσυνης επετείου» αναφέρει 
στην επιστολή του ο Τζο Μπάιντεν.
Υπογραμμίζει πως «η Ελλάδα είναι ένας 
ΝΑΤΟϊκός σύμμαχος καίριας σημασίας 
και στενός φίλος των ΗΠΑ, παρέχοντας 
σταθερότητα και συμβάλλοντας ενεργά 
στην ειρήνη και την ευημερία στις πε-
ριοχές της Ανατολικής Μεσογείου, της 
Μαύρης Θάλασσας και των Δυτικών 
Βαλκανίων».
Και σημειώνει πως προσβλέπει προ-
σβλέπει στη συνέχιση της ένδοξης πα-
ράδοσης περαιτέρω ενίσχυσης της συ-
νεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των 
ΗΠΑ, και εκ νέου επιβεβαίωσης της κοι-
νής τους δέσμευσης στην Διατλαντική 
Συμμαχία και στο σύνολο των κοινών 
αξιών που τις ενώνουν.

Η πλήρης επιστολή 
του προέδρου των ΗΠΑ
«Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, Με χαρά 
απευθύνω στον ελληνικό λαό τα συγ-
χαρητήριά μου για την ιστορική επέτειο 
των διακοσίων χρόνων από τον αγώνα 
του για ανεξαρτησία.
Οι Έλληνες αγωνιστές του 1821 εμπνέ-
ονταν από τα ιδανικά και τη δράση της 
Αμερικανικής Επανάστασης, ακριβώς 
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Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και 
των Δυτικών Βαλκανίων. 
Στη διάρκεια της καριέρας μου, είχα το 
προνόμιο να συνεργαστώ στενά με πολ-
λούς Έλληνες πρωθυπουργούς και να 
συνομιλήσω διά μακρών με τον Πανα-
γιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθο-
λομαίο.
Ως Πρόεδρος, προσβλέπω στη συνέχιση 
της ένδοξης παράδοσης περαιτέρω ενί-
σχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο 
χωρών και εκ νέου επιβεβαίωσης της 
κοινής μας δέσμευσης στην Διατλαντική 
Συμμαχία και στο σύνολο των κοινών 
αξιών που μας ενώνουν.

Ειλικρινώς δικός σας,
Τζόζεφ Ρ. Μπάιντεν Τζούνιορ»


