Grækenlands kamp er Europas
kamp,
hævder
Tsipras
på
Uafhængighedsdagen
26. mrs. 2015 – I en tale på Athens Universitet i anledning af
den græske Uafhængighedsdag erklærede den græske
premierminister Alexis Tsipras, at Uafhængighedskrigen i 1821
var en »europæisk begivenhed«, iflg. en rapport i dagens
udgave af To Vima.
Tsipras sagde, at »det græske spørgsmål i dag er et europæisk
spørgsmål« og at »de problemer, vi i dag konfronteres med, er
både græske og europæiske. De kampe, som den græske regering
udkæmper for demokrati, en socialstat, social retfærdighed og
begrænsning af de seneste års katastrofale nedskæringspolitik
er samtidigt europæiske kampe, der angår alle Europas folk.«
Han sagde, at det græske folk burde lade sig inspirere af
Uafhængighedskrigen som en ledetråd til at takle de aktuelle
udfordringer med et klart sind, optimisme og selvtillid. »Når
folket tager fremtiden i sine egne hænder, selv, når det står
over for magtfulde modstandere, må det, hvis det har retten på
sin side, have tiltro til, at det vinder«, tilføjede han.
Alt imens han sagde, at Grækenland har været en pioner og
afgørende influeret af sin relation med Europa, så er Europa
og Grækenland samtidigt ikke en entydig enhed, og han skelnede
mellem det Europa, der står for demokrati, frie idéer,
solidaritet og bidrag til samfundet, og så det Europa, der
præges af neoliberalisme og markedernes magt til at tvinge.
Med To Vimas ord tilføjede han, at »den græske
Uafhængighedskrig var den første solidaritetsbevægelse mellem
de europæiske nationer, der kæmpede for uafhængighed og frihed
imod datidens store magters overherredømme. Hr. Tsipras
understregede, at disse magter behandlede grækernes sag som en

uforudsigelig og farlig omstyrtning. Sluttelig«, konkluderede
Tsipras, »var revolutionen i 1821 et ægte barn af
Oplysningstiden«.
Rektor for Athens Universitet, Thanos Dimopoulos, erklærede,
at Uafhængighedskrigen »var den slavelænkede nations store
kamp for at bevare sit sprog, sine traditioner, sin nationale
bevidsthed og sin religion«.

Foto: Grækenlands premierminister Alexis Tsipras taler på
Athens Universitet onsdag, den 25. marts 2015. Tsipras’ tale
fandt sted under et særligt møde for at mindes Grækenlands
Uafhængighedsdag, der markerer begyndelsen på opstanden imod
ottomanerne tilbage i 1821. (AP Foto/Panayiotis Tamaros)

