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Στον ΓΙΩΡΓΟ ΣΙΑΔΗΜΑ

Γ
ια όλους και για όλα μιλά στη Realnews ο 
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε 
αποκλειστική συνέντευξή του. Ο υπουρ-

γός απαντά για τη στάση της χώρας μας στον 
πόλεμο με την Ουκρανία, για τις σχέσεις Ελλά-
δας – Ρωσίας, αλλά και για την πρόσφατη συ-
νάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επισημαίνοντας πως εί-
ναι ζωτικής σημασίας η αποκήρυξη κάθε ανα-
θεωρητισμού.

 Η χώρα μας από την πρώτη στιγμή πήρε θέ-
ση στον πόλεμο στην Ουκρανία. Κάναμε καλά 
που στείλαμε αμυντικό εξοπλισμό στους Ου-
κρανούς; Η αξιωματική αντιπολίτευση άσκη-
σε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ε-
πιλογή της αυτή, ενώ κάποιοι διέρρεαν πως ε-
σείς είχατε αντίθετη άποψη.

Η θέση της χώρας μας ήταν από την αρχή 
ξεκάθαρη. Ηδη πριν από τη ρωσική εισβολή 
είχαμε διαμηνύσει σε όλους τους τόνους και 
προς πάσα κατεύθυνση ότι η Ελλάδα πορεύ-
εται με βάση τον σεβασμό του Διεθνούς Δι-
καίου και της εδαφικής ακεραιότητας, κυρι-
αρχίας και ανεξαρτησίας όλων των κρατών, 
σύμφωνα με τον Χάρτη του Οργανισμού Η-
νωμένων Εθνών.
Ταυτόχρονα, είχαμε τονίσει ότι η χώρα συ-
μπορεύεται με τους συμμάχους της και τους 
εταίρους της στους διεθνείς οργανισμούς, 
στους οποίους συμμετέχει και συναποφασί-
ζει, όπως η Ευρωπαϊκή Ενωση και το ΝΑΤΟ.
Στο πλαίσιο των αρχών αυτών, όταν η Ευ-
ρωπαϊκή Ενωση αποφάσισε συντονισμένα 
την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία για την 
εισβολή της τελευταίας στην Ουκρανία, συ-
μπορευτήκαμε με τους εταίρους μας, διότι 
όλες οι χώρες που αποδέχονται το Διεθνές 
Δίκαιο δεν μπορούν παρά να έχουν κοινή 
και σθεναρή στάση.
Υπογραμμίσαμε επίσης ότι όλες οι χώρες που 
επιθυμούν να έχουν μια ευρωπαϊκή προο-

πτική πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις θέσεις αυτές.
Οσον αφορά το ζήτημα της αποστολής αμυντικού οπλι-
σμού στην Ουκρανία, από τη στιγμή που αποφασίστη-
κε η ενίσχυση της Ουκρανίας, η Ελλάδα, ως κράτος-μέ-
λος της Ε.Ε., δεν θα μπορούσε να μη συνεισφέρει σε αυ-
τή την προσπάθεια. Σεβόμενοι πλήρως τις αρχές και τις α-
ξίες μας, βοηθούμε μια χώρα που μάχεται για την ύπαρ-
ξη και την ανεξαρτησία της απέναντι σε μια εισβολή που 
καταπατά το Διεθνές Δίκαιο, προκαλώντας ανείπωτο πό-
νο και καταστροφή. Το ζήτημα είναι θεμελιώδες και δεν 
επιδέχεται παρερμηνειών. Ως μέλος της κυβέρνησης του 
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, συντάσσομαι πλή-
ρως με τις αποφάσεις της.
 Φαίνεται να υπάρχει μια κινητικότητα ανάμεσα στους ε-

ταίρους ως προς το αίτημα της Ουκρανίας να γίνει μέλος της 
Ε.Ε. Η θέση της χώρας μας ποια είναι επ’ αυτού;

Η Ουκρανία έχει λειτουργική συμφωνία σύνδεσης με την 
Ε.Ε. από το 2017. Υπό αυτήν την έννοια, τα κράτη-μέλη έ-
χουν ήδη δεχθεί την ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας.
Πριν από λίγες εβδομάδες, η Ουκρανία, καθώς και η Γε-
ωργία και η Μολδαβία υπέβαλαν αίτηση για ένταξή τους 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
Αναγνωρίζουμε την ηθική και πολιτική διάσταση του ζη-
τήματος στην παρούσα συγκυρία και την ανάγκη να στα-
λεί ένα σαφές και ισχυρό πολιτικό μήνυμα αλληλεγγύης 
προς την Ουκρανία.
Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει θεσπίσει κανόνες, βά-
σει των οποίων ξεκινά και ολοκληρώνεται η ενταξιακή δια-
δικασία. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να είμαστε προσεκτικοί 
ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση μη ρεαλιστικών προσ-

δοκιών στον ουκρανικό λαό και να διαφυ-
λαχθούν το κύρος και η αξιοπιστία της ίδιας 
της ενταξιακής διαδικασίας.
Η χώρα μας, εδώ και δύο δεκαετίες, έχει δι-
ακηρύξει ως στρατηγικό στόχο την ένταξη 
των δυτικών Βαλκανίων στην ευρωπαϊκή οι-
κογένεια. Ηδη δύο χώρες, το Μαυροβούνιο 
και η Σερβία, έχουν ξεκινήσει ενταξιακές δι-
απραγματεύσεις και έχουμε επανειλημμένα 
τονίσει ότι πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα οι δι-
απραγματεύσεις με την Αλβανία και τη Βό-
ρεια Μακεδονία. Υπάρχουν σαφή κριτήρια 
ένταξης, τα οποία όλες οι υποψήφιες χώρες 
πρέπει να πληρούν. 
 Εχετε επισημάνει πως οι σχέσεις Ελλάδας - 

Ρωσίας είναι ιστορικές. Μπορεί κάποια στιγ-
μή να επανέλθουν; 

Κατ’ αρχάς, κύριε Σιαδήμα, να υπογραμμί-
σω, για μία ακόμη φορά, ότι οι σχέσεις μας 
με τη Ρωσία είναι όντως ιστορικές, ανάγο-
νται σε φιλικούς και πολιτισμικούς δεσμούς 
αιώνων με τον ρωσικό λαό, δεσμοί οι οποί-
οι δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από ο-
ποιονδήποτε και δεν μπορούν να επηρεα-
στούν από την προβολή ψευδών ειδήσεων.
Η Ελλάδα πορεύεται πάντα στις διεθνείς της 
σχέσεις με διακριτές αρχές και αξίες, με αιχ-
μή του δόρατος τον σεβασμό στο Διεθνές 
Δίκαιο. Αυτό εξ ορισμού θέτει τη χώρα μας 
σε αντιδιαστολή με πολιτικές που το αντι-
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«Είναι ζωτικής σημασίας
η αποκήρυξη κάθε
αναθεωρητισμού»
«Η νέα κατάσταση 
με τους 
αυξανόμενους 
κινδύνους 
επιτάσσει τη 
σταθερότητα, 
τον σεβασμό 
του Διεθνούς 
Δικαίου, την 
ειρηνική επίλυση 
των διαφορών 
και την αποφυγή 
των συγκρούσεων 
στην ευρύτερη 
περιοχή»


