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Συναινετικός, συμφιλιωτικός και πάνω απ’ όλα πολίτης της Ευρώπης και υπερασπιστής της
δημοκρατίας εμφανίστηκε ο απερχόμενος Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ
Τουσκ, που ήταν ο κεντρικός ομιλητής κατά την πρώτη ημέρα του τριήμερου διεθνούς συνεδρίου
Athens Democracy Forum απόψε στο Ζάππειο.
Αναφερόμενοςστις επαφές που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε ότι
"αν και ακόμη η σκόνη δεν έχει κατακάτσει μετά την εκλογική αναμέτρηση και οι δύο συνομιλητές
μου εστίασαν όχι σ αυτά που χωρίζουν τους λαούς της Ελλάδας και της Ευρώπης, αλλά σ’ αυτά
που μπορούν και πρέπει να μας ενώνουν". Και αυτή, συνέχισε, είναι η μεγαλύτερη πρόκληση των
καιρών μας. Πώς δηλαδή θα επιστρέψουμε στο θετικό νόημα της Πολιτείας την οποία ο Κικέρωνας
μετέφρασε ως Res Publica. Πως θα κάνουμε την πολιτική όπως ήταν κάποτε: δράση και σκέψη
για το κοινό καλό.
Βαθύςγνώστης ο ίδιος της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, αντλεί επιχειρήματα από τους
μεγάλους στοχαστές, για να υποστηρίξει την αξία της δημοκρατίας. "Το θυμικό έχει υποκαταστήσει
τη λογική ενώ στα πολιτικά μαθηματικά επικρατεί η αφαίρεση και η διαίρεση αντί της πρόσθεσης
και του πολλαπλασιασμού", είπε χαρακτηριστικά.
Αναρωτιέταιγια τον ρόλο της τεχνολογικής επανάστασης και τον μαζικό χαρακτήρα των
κοινωνικών μέσων και αν παίζουν ανασχετικό ρόλο για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα,
τη διεθνή τάξη, το κράτος δικαίου.
"Είμαιπερίεργος", είπε στη συνέχεια, "τι διάγνωση θα έκανε ο Θουκυδίδης για τις Ηνωμένες
Πολιτείες του Τραμπ και το Ηνωμένο Βασίλειο στον καιρό του Brexit και της κοινοβουλευτικής
κρίσης, αλλά και για χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ή για τα σύνορα Ρωσίας και Ουκρανίας".
Ολοκλήρωσετην ομιλία του με εμφανή συγκίνηση για τη βράβευση που θα απονεμηθεί, μετά
θάνατον, στο φίλο και στενό συνεργάτη του, δήμαρχο του Γκντάνσκ Πάβελ Ανταμόβιτς, το οποίο
θα παραλάβει σε ειδική τελετή από τον Κώστα Μπακογιάννη , η χήρα του Μαγκνταλένα,
ευρωβουλευτής.

Συμφιλιωτικόςήταν στις τελευταίες του λέξεις και για τον Ανταμόβιτς: "Εχτισε την πόλη του με την
πεποίθηση ότι δεν έχουν χαθεί τα πάντα, ότι η αγάπη είναι ισχυρότερη από το μίσος και η
αλληλεγγύη ισχυρότερη από τον εγωισμό. Πιστεύω κι εγώ ότι δεν έχουν χαθεί τα πάντα και
εύχομαι το ίδιο να πιστεύετε κι εσείς".
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

