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ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο τρόμος του πολέμου
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Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΖΑΝΙΤΗ

«Ασύλληπτη
τραγωδία στη 
Μαριούπολη»

Ο Ελληνας πρέσβης στο Κίεβο, 
Φραγκίσκος Κωστελλένος, μιλά στην 

«R» για τη φρίκη του πολέμου στην 
Ουκρανία και την έξοδο από την πόλη 

με το έντονο ελληνικό στοιχείο

Η 
επιχείρηση «ΝΟΣΤΟΣ 3» του υπουρ-
γείου Εξωτερικών ήταν το επιτυχημέ-
νο στοίχημα εξόδου από τη Μαριού-

πολη, τη στιγμή που τα ρωσικά στρατεύματα 
έσφιγγαν σαν τανάλια τον κλοιό γύρω από αυ-
τήν. Ο υπογράφων, όντας ένας από τους δημο-
σιογράφους που εγκατέλειψαν τελευταίοι την 
πόλη, έζησε μαζί με άλλους 66 Ελληνες την τε-
τραήμερη εφιαλτική περιπέτεια εξόδου από την 
εμπόλεμη ζώνη της Ουκρανίας την προηγού-
μενη εβδομάδα. Ο θάνατος είχε στήσει τον δι-
κό του χορό και η φρίκη του πολέμου είχε εξα-
πλωθεί από άκρη σε άκρη στη χώρα των 45 
εκατομμυρίων κατοίκων. 

Στη μεγάλη έξοδο από τη Μαριούπολη συμ-
μετείχαν αρχικά 40 οχήματα, που ξεκίνησαν το 
πρωί της Τετάρτης 2 Μαρτίου από την πόλη με 
το έντονο ελληνικό στοιχείο. Η αυτοκινητοπομπή 
είχε κατεύθυνση τα βορειοδυτικά. Στον δρόμο, 
μέχρι και την πόλη Ζαπορίζια, στο κονβόι προ-
στέθηκαν ακόμα 20 αυτοκίνητα. Στην αυτοκι-
νητοπομπή της ελπίδας επικεφαλής ήταν ο Ελ-
ληνας πρέσβης στην Ουκρανία, Φραγκίσκος 
Κωστελλένος. Ο έμπειρος διπλωμάτης είχε ο 
ίδιος επιλέξει να είναι μέσα στο πρώτο όχημα 
που προπορευόταν και ηγείτο της πομπής. Πα-
ράλληλα, ήταν ο άνθρωπος που λειτούργησε 
και σαν ασπίδα για όλο το κονβόι. 

Συνολικά 18 ημέρες μετά την έναρξη των πο-
λεμικών επιχειρήσεων στη χώρα όπου εκπρο-
σωπεί την ελληνική πολιτεία, ο Φρ. Κωστελλένος 
μιλά στη Realnews για εκείνες τις τέσσερις δρα-
ματικές ημέρες που διήρκεσε το ταξίδι από τη 
Μαριούπολη μέχρι τα δυτικά σύνορα της Ου-
κρανίας, αλλά και για τη φρίκη του πολέμου. 

«Σταθήκαμε τυχεροί. Πολλά θα μπορούσαν 

να πάνε στραβά», τονίζει ο Ελληνας πρέσβης στην Ουκρα-
νία, εξηγώντας πως οι κίνδυνοι ήταν πολλοί και θα μπορού-
σαν να προκύψουν από οπουδήποτε. «Ακόμη και το πιο απλό 
να συνέβαινε, όπως να χρειαζόταν κάποιος ιατρική φροντί-
δα και να έπρεπε να περιμένουμε να έρθει κάποιο ασθενο-
φόρο, αυτό θα σήμαινε ότι θα έπρεπε να καθηλωθεί ολό-
κληρη η αυτοκινητοπομπή. Δεν θα μπορούσαμε να φύγου-
με. Το είχαμε πει από την αρχή: κανείς δεν θα μείνει πίσω», 
αναφέρει ο Φρ. Κωστελλένος.

Εκτός από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, την οργά-
νωση της φυγής από τη Μαριού-
πολη υποστήριξαν και υπηρεσίες 
του Ισραήλ. «Οφείλουμε απέρα-
ντη ευγνωμοσύνη στους Ισραη-
λινούς μας φίλους», λέει ο Ελλη-
νας πρέσβης. «Για την υποστήρι-
ξη της αυτοκινητοπομπής κινητο-
ποιήθηκαν η πρεσβεία του Ισρα-
ήλ στην Αθήνα, το Crisis Cell του 
ισραηλινού ΥΠΕΞ και η εβραϊκή 
κοινότητα στην πόλη Ούμαν για 
να φιλοξενήσουν σε σπίτια τις οι-
κογένειες με τα παιδιά που ήταν μαζί μας, αλλά και να ανοί-
ξουν τα ξενοδοχεία για τα υπόλοιπα μέλη της επιχείρησης 
εκκένωσης», εξηγεί ο Φρ. Κωστελλένος.

Πολιορκία
Η Μαριούπολη, επί πέντε συνεχείς ημέρες πριν από την εκ-
κένωση, δεχόταν ένα ανηλεές σφυροκόπημα από το έδα-
φος, ακόμη και από αέρος. Ωστόσο, αυτό που ακολούθη-
σε τις τελευταίες ημέρες ξεπέρασε κάθε φαντασία. Ολόκλη-
ρες γειτονιές έχουν ισοπεδωθεί από τις ρωσικές θερμοβα-
ρικές βόμβες. Το ιστορικό κέντρο της πόλης μοιάζει να έχει 
καταστραφεί. Στο στόχαστρο των ρωσικών βλημάτων βρέ-
θηκαν το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της πόλης, ακόμα 
και το μαιευτήριο της Μαριούπολης.

Οδομαχίες διεξάγονται σε όλες τις περιοχές της πόλης των 
435.000 κατοίκων. Ακόμη κι έξω από το κτίριο του ΟΑΣΕ, 
όπου έχει καταλύσει ο Μανώλης Ανδρουλάκης, ο Ελληνας 
πρόξενος στην πόλη και ο μοναδικός Ευρωπαίος διπλωμά-

της που έχει παραμείνει στην Ουκρανία.
«Αυτό που συμβαίνει στη Μαριούπολη είναι 

μια ασύλληπτη τραγωδία», επισημαίνει στην «R» 
ο κ. Κωστελλένος, συμπληρώνοντας: «Θέλουν 
να αφήσουν τους κατοίκους να πεθάνουν στην 
πείνα. Αυτός φαίνεται ότι είναι ο σκοπός τους. 
Κι επειδή έχω περάσει το 1% αυτών που βιώ-
νουν τώρα εκεί, το μυαλό μου είναι στον πρό-
ξενό μας, τον Μανώλη Ανδρουλάκη. Το υπουρ-
γείο Εξωτερικών εργάζεται συνεχώς με όλες τις 

πλευρές, περιλαμβανο-
μένων και διεθνών ορ-
γανισμών, για τη διορ-
γάνωση επιχείρησης 
εκκένωσης του Μ. Αν-
δρουλάκη και των οικο-
γενειών που έχουν κα-
ταφύγει στο κτίριο του 
ΟΑΣΕ».

Σήμερα, ο Φρ. Κω-
στελλένος βρίσκεται στο 
Βουκουρέστι της Ρου-

μανίας. Οποτε προκύπτει ανάγκη, ταξιδεύει 
εσπευσμένα μέχρι τη γειτονική Μολδαβία και τα 
σύνορα της χώρας με την Ουκρανία. Εκεί, υπο-
δέχεται Ελληνες που εγκαταλείπουν την εμπό-
λεμη ζώνη. Μέσα στις επόμενες ημέρες, φιλο-
δοξεί να κάνει το ίδιο και για τον Μ. Ανδρου-
λάκη. Ο Ελληνας πρόξενος, την προηγούμενη 
εβδομάδα, λίγο πριν αποχωρήσει η ελληνική 
αυτοκινητοπομπή από τη Μαριούπολη, έλεγε 
σε όλους: «Εγώ ήρθα για να μείνω». Το χαμόγε-
λο σχηματιζόταν διάπλατα στο πρόσωπό του, 
παρότι μόλις είχε αναγκαστεί να εγκαταλείψει 
το κτίριο που στεγάζει το ελληνικό προξενείο 
και να εγκατασταθεί στο καλύτερα φυλασσό-
μενο κτίριο του ΟΑΣΕ. Σε αυτόν τον πόλεμο, 
οι Ελληνες διπλωμάτες δρουν με πραγματική 
αυτοθυσία, θέτοντας τα καθήκοντά τους πάνω 
από την προσωπική τους ασφάλεια.

Ο Ελληνας πρόξενος στη Μαριούπολη 
και μοναδικός Ευρωπαίος 
διπλωμάτης που έχει παραμείνει στην 
Ουκρανία, Μανώλης Ανδρουλάκης

Ο Ελληνας πρέσβης 
στην Ουκρανία, 

Φραγκίσκος 
Κωστελλένος

«Θέλουν να αφήσουν
τους κατοίκους να πεθάνουν 
στην πείνα. Αυτός φαίνεται 
ότι είναι ο σκοπός τους», 
λέει ο Φρ. Κωστελλένος


