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θέσεις
«Από τη δική 
μας πλευρά, οι 
θέσεις μας, οι 
οποίες εδράζονται 
στον σεβασμό του 
Διεθνούς Δικαίου, 
είναι γνωστές. 
Τις θέσεις αυτές 
προβάλλουμε σε 
όλες τις επαφές 
με τους Τούρκους 
συνομιλητές μας»

ορίζοντες
«Οι καιροί 
έχουν αλλάξει. 
Αν θέλουμε να 
αντιμετωπίσουμε 
τις προκλήσεις 
του 21ου αιώνα, 
πρέπει να 
ανοίξουμε τους 
ορίζοντες της 
εξωτερικής μας 
πολιτικής και να 
τοποθετηθούμε στο 
διεθνές στερέωμα 
ως παράγων 
σταθερότητας»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
«Η ανάγκη προστασίας της 
ομογένειας αποτελεί βασικό ζήτημα 
που εγείρω στους συνομιλητές 
μου, όπως, για παράδειγμα,  
στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ 
Aντόνιο Γκουτέρες»

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
«Πρώτο μέλημά μας είναι η παροχή 
ανθρωπιστικής βοήθειας και η προστασία 
των αμάχων. Υπογράμμισα ότι 
προτίθεμαι να μεταβώ στη Μαριούπολη 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ανεμπόδιστη μεταφορά της βοήθειας»

ΣΘΕΝΑΡΗ ΣΤΑΣΗ
«Συμπορευτήκαμε με τους 
εταίρους μας, διότι όλες  
οι χώρες που αποδέχονται 
το Διεθνές Δίκαιο δεν 
μπορούν παρά να έχουν 
κοινή και σθεναρή στάση»

 

βαίνουν πλήρως. Ως υπουργός Εξωτερικών 
ο οποίος μάλιστα εργάστηκε συνειδητά για 
την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεών μας 
με τη Ρωσία, λυπάμαι ειλικρινά για το ση-
μείο που αυτές βρίσκονται σήμερα, καθώς 
και για το επίπεδο των σχέσεων της Ρωσίας 
με την Ευρωπαϊκή Ενωση, οι οποίες έχουν 
φτάσει στο χαμηλότερο σημείο. Αλλά η κα-
τάσταση αυτή δεν είναι αποτέλεσμα ενερ-
γειών της χώρας μας.
Ευελπιστώ ότι οι διμερείς μας σχέσεις θα α-
ποκατασταθούν κάποια στιγμή, όταν η Ρω-
σία επανέλθει στη διεθνή νομιμότητα. Αυτή 
είναι η δική μου ελπίδα, αλλά και όλων όσοι 
προσβλέπουν στην άμεση λήξη μιας πρωτο-
φανούς ανθρωπιστικής τραγωδίας, εντελώς 
ασύμβατης με τον 21ο αιώνα.
 Δηλώσατε πως θα κάνετε ό,τι μπορείτε για 

να διασφαλίσετε την προστασία της ομογένει-
ας. Τι μπορούμε να κάνουμε; 

Θα μου επιτρέψετε να υπενθυμίσω ότι επισκέ-
φθηκα τη Μαριούπολη, καθώς και το χωριό 
Σαρτανά, όπου ζούσαν ομογενείς μας σχε-
δόν έναν μήνα πριν από τη ρωσική εισβολή. 
Τότε, είχα υπογραμμίσει ότι η ελληνική πολι-
τεία, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, στέκεται στο 
πλευρό της ομογένειας. Η δέσμευση αυτή ι-
σχύει, ασχέτως εάν, εν τω μεταξύ, έχουν αλ-
λάξει ριζικά οι συνθήκες.
Πρώτο μέλημά μας είναι η παροχή ανθρω-
πιστικής βοήθειας και η προστασία των α-
μάχων. Για τον λόγο αυτόν, υποβάλαμε επί-
σημα αιτήματα στην Ουκρανία προκειμένου 
να διευκολύνει την αποστολή βοήθειας στον 
χειμαζόμενο πληθυσμό της Μαριούπολης, 
μιας πόλης που ιδρύθηκε και από Ελληνες 
πριν από 250 χρόνια, καθώς και στη Ρωσία 
προκειμένου να μην παρεμποδίσει τη διο-
χέτευση της βοήθειας αυτής. Υπογράμμισα 
ότι προτίθεμαι να μεταβώ στη Μαριούπο-
λη προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεμπό-
διστη μεταφορά της βοήθειας.
Η ανάγκη προστασίας της ομογένειας απο-
τελεί βασικό ζήτημα που εγείρω στους συνο-
μιλητές μου, όπως, για παράδειγμα, στον γε-
νικό γραμματέα του ΟΗΕ Aντόνιο Γκουτέρες 
και στον ύπατο εκπρόσωπο Ζοζέπ Μπορέλ. 
Παράλληλα, βρίσκομαι σε στενό συντονισμό 
με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυ-
ρού και τον πρόεδρό της, Πέτερ Μάουερ.
Δεύτερον, δημιουργήθηκε ομάδα υποδοχής 
στη Ρουμανία, η οποία αποτελείται από στε-
λέχη του υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία, 
με προσήλωση στο καθήκον και με αίσθημα 
αυτοθυσίας, βοήθησαν ήδη στην εκκένωση 
Ελλήνων πολιτών, καθώς και μελών της ομο-
γένειας από την Ουκρανία. Και συνεχίζουν 
τις προσπάθειες αυτές, υπό ιδιαίτερα αντί-
ξοες συνθήκες.
Τρίτον, όταν η κατάσταση επί του εδάφους 
το επιτρέψει, θα συνεισφέρουμε στην ανοι-
κοδόμηση της χώρας, με πρώτο βήμα, όπως 
ανήγγειλε ο πρωθυπουργός, την ανοικοδό-
μηση του μαιευτηρίου της Μαριούπολης.
 Η πρόσφατη συνάντηση του Κυριάκου Μη-

τσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μπορεί 
να αποτελέσει σημείο επανεκκίνησης για τη 
σχέση των δύο χωρών;

Η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου 

Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Eρντογάν και το σχετι-
κά καλό κλίμα που επικράτησε επιβεβαιώνουν ότι ο πόλεμος 
στην Ουκρανία δημιουργεί ένα νέο γεωπολιτικό περιβάλλον. 
Η νέα κατάσταση με τους αυξανόμενους κινδύνους επιτάσ-
σει τη σταθερότητα, τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, την 
ειρηνική επίλυση των διαφορών και την αποφυγή των συ-
γκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, είναι 
ζωτικής σημασίας η αποκήρυξη κάθε αναθεωρητισμού. Α-
πό τη δική μας πλευρά, οι θέσεις μας, οι οποίες εδράζονται 
στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, είναι γνωστές. Τις θέ-
σεις αυτές προβάλλουμε σε όλες τις επαφές με τους Τούρ-
κους συνομιλητές μας.
 Πριν από λίγες ημέρες, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσε-

ων της Ε.Ε. υιοθέτησε τη Στρατηγική Πυξίδα. Είναι η Ελλάδα ι-
κανοποιημένη από το κείμενο αυτό;

Η διαπραγμάτευση για το κείμενο αυτό ξεκίνησε τον περα-
σμένο Νοέμβριο, όταν η κατάσταση ασφαλείας στην Ευρώ-
πη ήταν διαφορετική. Ακολούθησε μια επίπονη διαπραγμά-
τευση μεταξύ των 27 ευρωπαϊκών χωρών.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι το σύνολο των χωρών αυτών 
επανέλαβε τη δέσμευσή του στις βασικές αρχές της ελληνι-
κής εξωτερικής πολιτικής, όπως, μεταξύ άλλων, ο σεβασμός 
του Διεθνούς Δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας και κυρι-
αρχίας των κρατών, των αρχών του Διεθνούς Δικαίου της Θά-

λασσας. Επίσης, τα κράτη-μέλη επανέλαβαν ρητά την προ-
σήλωσή τους στη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής στην περί-
πτωση που μια ευρωπαϊκή χώρα δεχθεί επίθεση από τρίτη 
χώρα, εκτός Ε.Ε.
Οπως αναμενόταν, το μεγαλύτερο βάρος έπεσε στη ρωσι-
κή απειλή. Αλλά στο κείμενο υπάρχουν σαφείς αναφορές και 
για άλλες περιοχές άμεσου ελληνικού ενδιαφέροντος. Οπως, 
για παράδειγμα, τα δυτικά Βαλκάνια, καθώς και η Μέση Ανα-
τολή και η Βόρεια Αφρική. Ειδικότερα για την Τουρκία, συ-
γκρατώ ότι, παρά την «επίθεση φιλίας» και την «αναβάθμι-
ση» της γείτονος, η Τουρκία συνεχίζει να αποτελεί σημαντι-
κή πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ενωση.
Η Στρατηγική Πυξίδα αυτονόητα υπογραμμίζει ότι, εφόσον 
η Τουρκία επανέλθει στην προκλητική και παραβατική της 
συμπεριφορά, θα υπάρξουν συνέπειες.
Συγκρατώ με ενδιαφέρον τη σχετική ανακοίνωση του τουρ-
κικού υπουργείου Εξωτερικών, η οποία καταδίκασε με έντο-

νο λεκτικό την υιοθέτηση της Στρατηγικής 
Πυξίδας. Τα σχόλια περιττεύουν.
 Πριν από λίγες ημέρες, εν μέσω ουκρανικής 

κρίσης, κάνατε δύο ταξίδια-αστραπή, πρώτα 
στη Νέα Υόρκη και στη συνέχεια στην Ινδία. 
Τι σας ώθησε να κάνετε τις επισκέψεις αυτές; 
Σίγουρα δεν ήταν ταξίδια αναψυχής.

Η τελευταία παρατήρησή σας είναι απολύ-
τως εύστοχη. Πρέπει να πέρασα περισσό-
τερες ώρες στο αεροσκάφος παρά στο έ-
δαφος. Αλλά οι επαφές που είχα ήταν ιδιαί-
τερα σημαντικές. Τόσο με τον γενικό γραμ-
ματέα του ΟΗΕ Aντόνιο Γκουτέρες όσο και 
με τον Ινδό ομόλογό μου Δρ. Σ. Τζαϊσαν-
κάρ, συζητήσαμε, όπως αναμενόταν, την 
κατάσταση στην Ουκρανία, αλλά είχα επί-
σης την ευκαιρία να τους ενημερώσω για 
τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο και 
στο Κυπριακό.
Παράλληλα, συζητήσαμε για την υποψηφι-
ότητα της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλεί-
ας την περίοδο 2025-26 και ανήγγειλα την 
υποψηφιότητά μας στο Συμβούλιο Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων τη διετία 2029-30, κα-

θώς και την υποψηφιότητα για την προεδρία 
της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2035.
Η Ινδία, όπως έχω εξηγήσει επανειλημμένα, 
ως ανερχόμενη περιφερειακή δύναμη, στα-
θερά προσηλωμένη στις αρχές του Διεθνούς 
Δικαίου και δη του Δικαίου της Θάλασσας, 
και μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, απο-
τελεί φυσικό στρατηγικό εταίρο μας στην 
προσπάθεια αυτή.
Οι καιροί έχουν αλλάξει. Αν θέλουμε να αντι-
μετωπίσουμε τις προκλήσεις του 21ου αιώ-
να, πρέπει να ανοίξουμε τους ορίζοντες της 
εξωτερικής μας πολιτικής και να τοποθετη-
θούμε στο διεθνές στερέωμα ως παράγων 
σταθερότητας. Οχι να παραμείνουμε χώρα 
της περιφέρειας με περιορισμένο οπτικό πε-
δίο και μια τουρκοκεντρική πολιτική.




