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Interconnector). Πρόκειται για έργα που ανα-
βαθμίζουν καθοριστικά το γεωπολιτικό απο-
τύπωμα και τον ρόλο της Ελλάδας, ιδιαίτε-
ρα στο πλαίσιο της επιτακτικής ανάγκης για 
ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης από 
τη Ρωσία. Και αυτό ήταν κάτι που αναγνω-
ρίστηκε από τον Αμερικανό ομόλογό μου, 
Αντονι Μπλίνκεν, στη συνάντηση που είχα-
με στην Ουάσιγκτον, όπου τα ζητήματα της 
ενέργειας συζητήθηκαν διεξοδικά.  
 Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε στον 

Λευκό Οίκο πως δεν πρόκειται να δεχθεί δύο 
ξεχωριστά κράτη στην Κύπρο, με τον Τζο 
Μπάιντεν να χειροκροτεί. Υπάρχουν εξελίξεις;

Θα μου επιτρέψετε να προσθέσω ότι ο πρω-

θυπουργός αναφέρθηκε στο πλαίσιο λύσης 
του Κυπριακού και στην ομιλία του ενώπι-
ον του αμερικανικού Κογκρέσου. Αναφορά 
η οποία έγινε δεκτή με χειροκροτήματα. Τη 
λεγόμενη λύση των δύο κρατών, η οποία εί-
ναι εκτός του πλαισίου των σχετικών απο-
φάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, δεν 
την απορρίπτουμε μόνο εμείς οι Ελληνες. 
Την απορρίπτει κατηγορηματικά το σύνο-
λο της διεθνούς κοινότητας. Μάλιστα, η εκ-
πρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτε-
ρικών πριν από λίγες ημέρες επανέλαβε ξε-
κάθαρα ότι η στάση της χώρας της δεν έχει 
αλλάξει, παρά τις διάφορες, αστήρικτες, 
όπως φάνηκε, φημολογίες. Οσον αφορά 
τις πιθανές εξελίξεις, δυστυχώς υπάρχουν, 
αλλά, για μία ακόμα φορά, η Τουρκία και η 
τουρκοκυπριακή κοινότητα κινούνται προς 
την αντίθετη κατεύθυνση, ενώ υπάρχουν 
ενδείξεις ότι ξεκίνησαν εκ νέου εργασίες 
στα Βαρώσια. Εφόσον επιβεβαιωθεί, η εξέ-
λιξη αυτή απομακρύνει ακόμα περισσότε-
ρο την προοπτική μιας δίκαιης και βιώσι-
μης λύσης και βεβαίως αποτελεί σαφή πα-
ραβίαση των αποφάσεων του Συμβουλίου 
Ασφαλείας 550 και 789.

μπορεί να στηριχθεί σε λογικές στρατιωτικών τετελεσμέ-
νων, που ήταν χαρακτηριστικές για άλλες περιόδους της 
ανθρώπινης ιστορίας.
Διαρκής και βιώσιμη λύση μπορεί να είναι μόνο μια διπλω-
ματική λύση, που θα αποτελεί προϊόν διαλόγου και θα σέ-
βεται τις βασικές αρχές του Διεθνούς Δικαίου και, βεβαίως, 
θα μπορεί να γίνει αποδεκτή από την ουκρανική πλευρά. 
Δυστυχώς, όμως, φαίνεται ότι βρισκόμαστε ακόμα μακριά 
από μια τέτοια εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εί-
μαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για μια σύγκρουση δι-
αρκείας, με όποιες επιπτώσεις θα έχει αυτή τόσο στην ίδια 
την Ουκρανία όσο και στην Ευρώπη γενικότερα.
Και θα μου επιτρέψετε να προσθέσω κάτι ακόμα. Οπως 
προανέφερα, η στάση της Ελλάδας είναι στάση αρχής. Δεν 
στρέφεται εναντίον της ρωσικής κοινωνίας. Κοινωνίας που 

ανέδειξε ορισμένους από τους μεγαλύτερους συγγραφείς, 
ποιητές και συνθέτες. Ενας εκ των οποίων, κατά πολλούς 
ο μεγαλύτερος Ρώσος ποιητής, ο Πούσκιν, ήταν ένθερμος 
υποστηρικτής της Ελληνικής Επανάστασης και είχε συμμε-
τάσχει σε συνάντηση της Φιλικής Εταιρείας στην ιστορική 
έδρα της, στην Οδησσό.
 Συζητήσατε και για τα ενεργειακά. Μπορεί η χώρα μας 

να γίνει κόμβος μεταφοράς φυσικού αερίου προς την υπό-
λοιπη Ευρώπη; 

Η χώρα μας, κύριε Σιαδήμα, δεν έχει απλώς τη δυνατότη-
τα να γίνει περιφερειακός ενεργειακός κόμβος. Εργάζεται 
συστηματικά και, θα μου επιτρέψετε να πω, αποτελεσματι-
κά προς αυτή την κατεύθυνση, μέσα από ένα πλέγμα στρα-
τηγικών υποδομών, που είτε έχουν κατασκευαστεί, είτε κα-
τασκευάζονται. Πολλές φορές σε συνεργασία με άλλες χώ-
ρες της περιοχής, στη βάση πάντα των αρχών του Διεθνούς 
Δικαίου. Θα μπορούσα εδώ να αναφέρω ενδεικτικά τον 
σταθμό υγροποιημένου αερίου στη Ρεβυθούσα, τον πλω-
τό τερματικό σταθμό στην Αλεξανδρούπολη με τη συμμε-
τοχή γειτονικών μας χωρών, όπως η Βουλγαρία, η Σερβία 
και η Βόρεια Μακεδονία, την κατασκευή του οποίου εγκαι-
νίασε πρόσφατα ο πρωθυπουργός, τον αγωγό TAP, τους 
διασυνδετήριους αγωγούς φυσικού αερίου με τη Βουλγα-
ρία (IGB) και τη Βόρεια Μακεδονία, τον αγωγό EastMed, 
τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ (Euro-
Asia Interconnector) και Ελλάδας-Αιγύπτου (Euro-Africa 

σε ό,τι αφορά την τουρκική προκλητικότη-
τα και την παραβίαση των κυριαρχικών μας 
δικαιωμάτων είναι δεδομένη. 
Εχουν υπάρξει αρκετές δημόσιες τοποθετή-
σεις επί του ζητήματος αυτού από την αμε-
ρικανική πλευρά.
Να αναφερθώ επιγραμματικά στη Συμφωνία 
Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας και στις 
σχετικές επιστολές των Αμερικανών ΥΠΕΞ 
Πομπέο και Μπλίνκεν. 
Να προσθέσω, επίσης, ότι η ανταπόκρι-
ση που επεφύλαξε το Κογκρέσο στον πρω-
θυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μιλάει από 
μόνη της.
Ηταν μια μοναδική στιγμή στη νεότερη ελ-
ληνική Ιστορία και ιδιαίτερα για όσους εί-
χαμε την τύχη να την παρακολουθήσουμε 
διά ζώσης, μια συγκινητική εμπειρία, που 
υποδηλώνει το επίπεδο των σχέσεων μετα-
ξύ των δύο χωρών.
Κύριε Σιαδήμα, τις σχέσεις της Ελλάδας με 
τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να τις βλέ-
πουμε υπό το πρίσμα μιας «τουρκο-κεντρι-
κής προσέγγισης», γιατί τότε αφήνουμε το 
δέντρο να μας καλύψει το δάσος.
Οι σχέσεις αυτές έχουν τη δική τους δυναμική 
και, εάν αυτό ευχαριστεί την τουρκική πλευ-
ρά ή όχι, είναι κάτι το οποίο δεν μας αφορά.
 Τι επιδιώκει ο Ερντογάν με το βέτο για 

την ένταξη στο ΝΑΤΟ της Φινλανδίας και 
της Σουηδίας;

Κύριε Σιαδήμα, δεν υπάγεται στις αρμοδιό-
τητές μου, αλλά και δεν είναι στις προθέσεις 
μου να ερμηνεύω τις επιδιώξεις και στοχεύ-
σεις της γείτονος. Κάθε κράτος έχει το δικαί-
ωμα να επιλέξει τον δικό του δρόμο. Εκείνο 
που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι εμείς 
στηρίζουμε ένθερμα αυτήν την κυρίαρχη 
απόφαση της Σουηδίας και της Φινλανδίας. 
Οι χώρες αυτές έχουν κάνει την επιλογή τους, 
μέσα από τις προσήκουσες δημοκρατικές δι-
αδικασίες. Πρόκειται για απάντηση στη ρω-
σική εισβολή στην Ουκρανία και στην απειλή 
εις βάρος της ασφάλειάς τους. Και κατ’ επέ-
κταση εις βάρος της ευρωπαϊκής ασφάλειας. 
Γιατί, να μην το λησμονούμε, πρόκειται για 
δύο χώρες εταίρους της Ελλάδας στην Ευ-
ρωπαϊκή Ενωση, βαθιά δημοκρατικές, που 
σέβονται τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου. Η 
συμμετοχή της Σουηδίας και της Φινλανδίας 
στο ΝΑΤΟ θα μας ενδυναμώσει και θα αυ-
ξήσει την κοινή μας ασφάλεια. Παράλληλα 
θα ενισχύσει την ομάδα των δημοκρατικών 
χωρών εντός του ΝΑΤΟ που σέβονται το 
Διεθνές Δίκαιο και καταδικάζουν την απει-
λή ή χρήση βίας. Ομάδα στην οποία ανήκει 
η συντριπτική πλειοψηφία των συμμάχων, 
δυστυχώς με μία εξαίρεση.
 Η πτώση της Μαριούπολης αλλάζει τα δε-

δομένα. Συμφωνείτε με τις εκτιμήσεις ότι, αν 
η Ρωσία καταλάβει το νότιο τμήμα της Ου-
κρανίας, θα τελειώσει και ο πόλεμος;

Νομίζω ότι δεν θα ήταν ένδειξη σύνεσης να 
κάνει κάποιος προβλέψεις για τη διάρκεια και 
την έκβαση του πολέμου με βάση τις όποιες 
μεταβολές επί του πεδίου, όσο σημαντικές 
και αν μοιάζουν αυτές.
Για να τελειώσει ο πόλεμος θα πρέπει να 
υπάρξει μια βιώσιμη λύση και αυτή δεν 

ΚΟΓΚΡΈΣΟ
«Η ανταπόκριση που επεφύλαξε 
το Κογκρέσο στον πρωθυπουργό 
Κυριάκο Μητσοτάκη μιλά από μόνη 
της. Ηταν μια μοναδική στιγμή στη 
νεότερη ελληνική Ιστορία»

ΑΣΦΑΛΈΙΑ
«Η συμμετοχή της Σουηδίας 
και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ 
θα μας ενδυναμώσει και 
θα αυξήσει την κοινή μας 
ασφάλεια»

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
«Η χώρα μας εδραιώνει τη 
θέση της όχι μόνο στις ΗΠΑ, 
αλλά σε ολόκληρη τη διεθνή 
κοινότητα ως αξιόπιστος 
σύμμαχος»

 

Κύπρος
«Τη λεγόμενη 
λύση των δύο 
κρατών δεν την 
απορρίπτουμε 
μόνο εμείς οι 
Ελληνες. Την 
απορρίπτει 
κατηγορηματικά 
το σύνολο 
της διεθνούς 
κοινότητας»


