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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΧΟΤΑΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ 

  

KOY RAM NATH KOVIND 

  

ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

  

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2018 

  

  

• Καθηγητά Λουκά Τσούκαλη, πρόεδρε του Ελληνικού Ιδρύματος 

Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, 

• Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

• Κυρίες και κύριοι, 

  

1. Καλημέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να μιλήσω στο Ελληνικό 

Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής. Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι μία από τις 

κορυφαίες δεξαμενές σκέψεις για την εξωτερική πολιτική στην Ελλάδα και στην 

Ευρώπη και μου είναι ιδιαιτέρως ευχάριστο που βρίσκομαι εδώ απευθυνόμενος 

σε ένα διακεκριμένο ακροατήριο διπλωματών, πολιτικών και ακαδημαϊκών, με 

θέμα «Η Ινδία και η Ευρώπη σε έναν κόσμο που αλλάζει». Αυτή είναι η πρώτη 

μου επίσκεψη στην Ευρώπη από τότε που ανέλαβα χρέη προέδρου της Ινδίας, 

τον Ιούλιο του 2017. Είναι σημαντικό που η επίσκεψη με έφερε στην Ελλάδα, 

διότι γεωγραφικά και ιστορικά η χώρα σας ήταν η πύλη της Ινδίας στην Ευρώπη. 

Εκτιμώ το θερμό καλωσόρισμα του λαού και της κυβέρνησης της Ελλάδας, 

καθώς και τις ουσιαστικές συνομιλίες με τον Πρόεδρο της Ελληνικής 

Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο και τον Έλληνα πρωθυπουργό κ. Αλέξη 

Τσίπρα. 
 

2. Η Ελλάδα και η Ινδία έχουν πολλά κοινά. Είμαστε σύγχρονα εθνικά κράτη 

χτισμένα πάνω στα θεμέλια αρχαίων πολιτισμών. Το «Vasudhaiva 

Kutumbakam» είναι μία διαχρονική φράση της Σανσκριτικής που μεταφράζεται 

ως «Ο κόσμος είναι μία οικογένεια». Αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί 

διαχρονικό οδηγό της εξωτερικής πολιτικής της Ινδίας. Ως αδελφοί πολιτισμοί 

από τις πρώτες στιγμές της ανθρώπινης κοινωνίας, η Ελλάδα και η Ινδία είναι 

σημαίνοντα μέλη αυτής της οικογένειας. 
 

3. Η διμερής πολιτική και οικονομική μας σχέση ξεκινάει πριν από 2.500 χρόνια. 

Η Ελλάδα ήταν η κύρια πηγή του δυτικού πολιτισμού και το αποτύπωμά της 

εκτείνεται σε ολόκληρες ηπείρους. Στην Ινδία, μάλιστα, υπάρχουν απειράριθμες 

αποδείξεις για τη σύνδεση Ελλήνων ταξιδιωτών, εμπόρων, μελετητών και 

πολεμιστών με τους προγόνους μας. Ο πιο διάσημος Έλληνας που επισκέφθηκε 

την Ινδία ήταν βέβαια ο Μέγας Αλέξανδρος. Έφτασε το 326 π.Χ. ως επικεφαλής 
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ενός επιθετικού στρατεύματος – αλλά έφυγε ως φίλος. Κάθε παιδί στην Ινδία 

γνωρίζει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Ινδός βασιλιάς Πόρος πολέμησαν σε μια 

προκαθορισμένη μάχη και έπειτα, αμοιβαία εντυπωσιασμένοι από το θάρρος και 

την αξιοπρέπειά τους, έγιναν σύμμαχοι. 
 

4. Λίγο αργότερα, ο αυτοκράτορας Τσαντραγκούπτα ίδρυσε την πρώτη μεγάλη 

ινδική αυτοκρατορία, την Αυτοκρατορία των Μαουρύα, η οποία κάλυψε μεγάλο 

μέρος της ινδικής υποηπείρου. Ο Τσαντραγκούπτα, που ήταν γνωστός στους 

Έλληνες της εποχής ως Σανδροκόττος, υποστηρίχθηκε στην αποστολή του από 

τον Σέλευκο τον Νικάτορα. Ο Σέλευκος ήταν στρατηγός του Αλεξάνδρου και 

ίδρυσε τη δική του ελληνική αυτοκρατορία στην Ασία. 
 

5. Πιστεύεται ότι ο Τσαντραγκούπτα νυμφεύθηκε την Ελένη, κόρη του 

Σέλευκου, και έγινε βασίλισσά του. Ο Σέλευκος έστειλε τον Μεγασθένη στην 

αυτοκρατορική αυλή του Τσαντραγκούπτα ίσως ως τον πρώτο Έλληνα 

πρεσβευτή στην Ινδία. Ευτυχώς για εμάς, εκτός από διπλωμάτης, ο Μεγασθένης 

ήταν και μελετητής, ιστορικός και εθνογράφος. Το ταξιδιωτικό του ημερολόγιο 

«Ινδικά» παραμένει μία από τις πιο γνωστές πηγές πληροφοριών για την αρχαία 

Ινδία. 
 

6. Η πρόσμειξη των ελληνικών και ινδικών πολιτισμικών στοιχείων προκάλεσε 

τη λεγόμενη ελληνο-βουδιστική τέχνη και τη σχολή τέχνης και γλυπτικής 

Γκαντάρα. Ο Έλληνας γεωγράφος Πτολεμαίος χαρτογράφησε τα επτά νησιά που 

σήμερα αποτελούν την πόλη της Βομβάης. Αποκάλεσε αυτό το σύμπλεγμα 

νησιών «Επτα-νησία», που είναι ο ελληνικός όρος «επτά νησιά». Πιο πρόσφατα, 

υπήρξε μια ακμάζουσα κοινότητα Ελλήνων επιχειρηματιών, εμπόρων 

μπαχαρικών, γιούτας και άλλων αγαθών, στην Ινδία του 18ου και του 19ου 

αιώνα. Η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία στην Καλκούτα εξακολουθεί να ίσταται 

υπερήφανη, με τις εντυπωσιακές δωρικές της στήλες. 
 

Κυρίες και κύριοι, 
 

7. Σας έδωσα μόνο μερικά παραδείγματα των ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδας και 

Ινδίας από την αρχαιότητα. Υπάρχουν βέβαια και πολλά άλλα. Ωστόσο, κατά τη 

γνώμη μου, το πιο σημαντικό κοινό μας χαρακτηριστικό είναι οι αξίες μας. Αυτή 

η πόλη, η Αθήνα, θεωρείται το λίκνο της δημοκρατίας. Στην αρχαία Ινδία υπήρχε 

επίσης η παράδοση της πόλης-κράτους, όπως η δημοκρατία Licchavi στη 

σύγχρονη πολιτεία του Μπιχάρ. Οι αξίες της φιλελεύθερης δημοκρατίας, της 

λαϊκής κυριαρχίας και της διακυβέρνησης με διαφάνεια συνεχίζουν να μας 

καθοδηγούν και αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της σχέσης της Ινδίας με την 

Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δική μας σχέση βασίζεται σε ένα σύνολο 

αρχών. Είναι πολύ περισσότερο από μία συναλλαγή. Είναι μία φιλία 

δοκιμασμένη στον χρόνο, βασισμένη σε πολύτιμες αρχές – και θυσίες. 
 

8. Χθες υπέβαλα τα σέβη μου στο Συμμαχικό Πολεμικό Κοιμητήριο Φαλήρου. 
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Τα λείψανα 74 Ινδών στρατιωτών, που πέθαναν για την απελευθέρωση της 

Ελλάδας κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, βρίσκονται εκεί. 

Αναρωτήθηκα ποιο ήταν το κίνητρο αυτών των στρατιωτών ώστε να αγωνιστούν 

για χάρη ενός λαού και μίας χώρας τόσο μακριά από τις οικογένειες και την 

πατρίδα τους. Έδωσαν τη ζωή τους, έτσι ώστε η ειρήνη και η ευημερία να 

μπορέσουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Η συνεισφορά τους στην 

απελευθέρωση της Ελλάδας και της Ευρώπης μάς εμπνέει. Χρησιμεύει ως 

διαρκής υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίον η Ινδία αποτελεί σταθερό φίλο 

του ελληνικού λαού – καθώς και υποστηρικτή της διαρκούς ασφάλειας και 

ακεραιότητας της Ευρώπης σήμερα. 

 

9. Η Ινδία ήταν μία από τις πρώτες χώρες που καθιέρωσαν διπλωματικές σχέσεις 

με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Η απόφαση αυτή, που ελήφθη το 

1962, αποτελούσε συνειδητή προσπάθεια για τη δημιουργία σύμπραξης με την 

Ευρώπη. Έκτοτε, η ΕΟΚ και, αργότερα, η Ε.Ε. λειτούργησαν ως πυλώνες της 

εξωτερικής μας πολιτικής. Το σχέδιο οικοδόμησης του ινδικού έθνους και το 

σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης λειτούργησαν παράλληλα. Μετά την 

ανεξαρτησία από την αποικιοκρατία το 1947, η Ινδία προσπάθησε να αφήσει 

πίσω της την πικρία του παρελθόντος και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα – να 

διαμορφώσει ένα σύγχρονο, ενωμένο έθνος, ριζωμένο με κοινές πολιτιστικές 

εμπειρίες και οικονομικές προσδοκίες. Η Ευρώπη και η Ε.Ε. έχουν 

παρακινηθεί από παρόμοιες ελπίδες – γι’ αυτό και εμείς στην Ινδία αισθανόμαστε 

συγγενικούς δεσμούς με τη Γηραιά Ήπειρο. 

 

10. Όπως και εσείς, αναγνωρίζουμε και πιστεύουμε ότι η εποχή των 

αυτοκρατοριών έχει τελειώσει. Ο 21ος αιώνας θα οικοδομηθεί από δημοκρατίες 

όπως οι δικές μας – δημοκρατίες που δίνουν έμφαση και προτεραιότητα στην 

ευημερία των πολιτών· στις θέσεις εργασίας και στις ευκαιρίες για τις 

τοπικές κοινότητες και σε ένα παγκόσμιο μοντέλο ανάπτυξης που είναι 

οικονομικά εφικτό, οικολογικά βιώσιμο και ηθικό στη δομή του. Για την 

επίτευξη αυτών των στόχων, η Ευρώπη δεν θα βρει καλύτερο σύμμαχο από την 

Ινδία. 

 

11. Το 2004, η Ε.Ε. και η Ινδία εγκαινίασαν μία «Στρατηγική Συνεργασία». Το 

2017, γιορτάσαμε 55 χρόνια συνεργασίας. Η 14η Σύνοδος Κορυφής Ινδίας-Ε.Ε., 

που πραγματοποιήθηκε στο Νέο Δελχί τον Οκτώβριο του 2017, συνέβαλε στην 

ενεργοποίηση των διμερών σχέσεων. Τώρα, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

επιδιώκει να δημιουργήσει μια νέα «Στρατηγική για την Ινδία», επιβάλλεται 

εμείς να ανεβάσουμε τον πήχυ. Υπάρχουν νέα όρια προς διερεύνηση. 

 

12. Οι ευκαιρίες που προσφέρει η Ινδία δεν είναι άγνωστες για την Ευρώπη. 

Ωστόσο, είναι τόσο ταχείς και μετασχηματιστικές, που πολλοί παλιοί κανονισμοί 

–για παράδειγμα, ο σταδιακός ρυθμός των επενδυτικών αποφάσεων– πλέον δεν 

ισχύουν. Θα ήθελα να παροτρύνω τους επιχειρηματικούς ηγέτες και τους 
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υπεύθυνους χάραξης οικονομικής πολιτικής στο ακροατήριο να εκτιμήσουν την 

ταχύτητα με την οποία η Ινδία προχωράει. Η αύξηση του ΑΕΠ είναι η 

υψηλότερη μεταξύ σημαντικών οικονομιών. Το 2017, η Ινδία ανέβηκε 30 θέσεις 

στον Δείκτη Επιχειρηματικότητας της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αυτό ήταν το 

μεγαλύτερο άλμα από οποιαδήποτε χώρα. Μια κουλτούρα βασισμένη στη γνώση 

αλλάζει το πρόσωπο του ινδικού εργασιακού περιβάλλοντος. Μέχρι το 2025, η 

ινδική οικονομία αναμένεται να έχει αξία 5 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. 

Αυτό θα καταστήσει την Ινδία την τρίτη μεγαλύτερη καταναλωτική αγορά στον 

κόσμο. 
 

13. Η τεχνολογία δεν πρωτοπορεί μόνον στις υπηρεσίες, αλλά και στις 

υπερσύγχρονες κατασκευές και καινοτομίες στον τομέα της γεωργίας. Η 

τεχνολογία μεταβάλλει επίσης τις κοινωνικές συμπεριφορές, εξαλείφοντας τις 

παραδοσιακές ιεραρχίες και τις ανισότητες. Με τη χρήση της τεχνολογίας, 

συμπεριλαμβανομένου του ταπεινού αλλά εξαιρετικά πολύπλευρου κινητού 

τηλεφώνου, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, 300 εκατομμύρια μη προνομιούχοι 

Ινδοί βοηθήθηκαν από την κυβέρνηση ώστε να ανοίξουν τραπεζικούς 

λογαριασμούς. Προηγουμένως βρίσκονταν εκτός τραπεζικού συστήματος. Στο 

πλαίσιο του προγράμματος Ujjwala, επιδοτούμενες κουζίνες με υγραέριο 

διατίθενται στις φτωχότερες οικογένειες. Οι εν λόγω κουζίνες έχουν 

αντικαταστήσει τις αντίστοιχες με κάρβουνο, με θετικό αποτύπωμα στο 

περιβάλλον, την υγεία και την ενδυνάμωση και αξιοπρέπεια των φύλων. Τα 

μεγάλης κλίμακας υγειονομικά προγράμματα, η απολύμανση και η ανανέωση 

των κυριότερων ποταμών και λεκανών απορροής, η αναβάθμιση των πόλεών μας 

και η αδιάκοπη αναζήτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι εξίσου κρίσιμα 

για τον εκσυγχρονισμό της Ινδίας με τους εντυπωσιακούς αριθμούς των άμεσων 

ξένων επενδύσεων και της αύξησης του ΑΕΠ. Δεν μπορούμε να επιλέξουμε το 

ένα ή το άλλο. Τον 19ο και τον 20ό αιώνα, η Ευρώπη είχε αυτή την πολυτέλεια. 

Η Ινδία δεν την έχει.  

 

14. Η Ευρώπη είναι αναντικατάστατη όσον αφορά την αποφασιστικότητα της 

Ινδίας να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει. Η Ε.Ε. συγκαταλέγεται μεταξύ 

των μεγαλύτερων εμπορικών εταίρων και εξαγωγικών αγορών της Ινδίας. 

Αποτελεί κρίσιμη πηγή επενδύσεων και τεχνολογίας, ειδικά για προγράμματα 

βιωσιμότητας. Οι ινδικές εταιρείες είναι σημαντικοί επενδυτές στην Ε.Ε., σε 

βιομηχανίες εκ διαμέτρου αντίθετες, όπως οι φαρμακοβιομηχανίες και οι 

βιομηχανίες ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Σε έναν διασυνδεδεμένο κόσμο, που 

χαρακτηρίζεται από κινητικότητα τόσο του οικονομικού όσο και του ανθρώπινου 

κεφαλαίου, οι μορφωμένοι και επαγγελματικά καταρτισμένοι Ινδοί καθίστανται 

ολοένα και περισσότερο παγκόσμιοι πολίτες και γίνονται σεβαστοί για τη 

δημιουργία αξίας, πλούτου και θέσεων εργασίας όπου κι αν βρεθούν. 
 

15. Ως παλιός και σοφός πολιτισμός, εσείς στην Ευρώπη έχετε τη φώτιση να 

κοιτάξετε μακροπρόθεσμα και να τοποθετήσετε την ακμή της Ινδίας στο 

μελλοντικό κάδρο. Είμαι βέβαιος ότι το αίσθημα της προοπτικής θα παραμείνει 
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καθώς θα εντείνετε τις σχέσεις σας με την Ινδία, θα επενδύετε στην Ινδία, θα 

πραγματοποιείτε εμπορικές συναλλαγές με την Ινδία ή απλώς θα κουβεντιάζετε 

με έναν Ινδό. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

 

16. Έχω μιλήσει για τη διαδικασία με την οποία η Ινδία αναδύεται ως 

παγκόσμιος παίκτης για τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας και της κοινωνίας 

της. Τώρα εστιάζω στα αποτελέσματά της ή τουλάχιστον αυτά που ελπίζουμε ότι 

θα αποτελέσουν τα αποτελέσματά της. Τι προσφέρει η Ινδία στον κόσμο και ποια 

είναι η συμβολή της χώρας; Αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, ποια είναι η 

πρόταση της Ινδίας; 
 

17. Τα όνειρα και οι οργανωτικές αρχές που διαμορφώνουν τις εσωτερικές 

μεταρρυθμίσεις της Ινδίας είναι τα ίδια όνειρα και οργανωτικές αρχές που 

αναζητούμε στο διεθνές σύστημα. Η Ινδία έχει δεσμευτεί για την παγκόσμια 

ειρήνη. Θεωρούμε την ειρήνη όχι μόνον απουσία συγκρούσεων, αλλά και 

αντανάκλαση της βιώσιμης ανάπτυξης και μάλιστα οποιασδήποτε προσπάθειας 

προβλέπει και αποτρέπει τις συγκρούσεις και τα δεινά. Όταν εργαζόμαστε για 

την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, συμβάλλουμε στην παγκόσμια 

ειρήνη. Όταν βοηθούμε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνα με τις 

προτεραιότητές τους, και αγωνιζόμαστε για έναν λιγότερο άνισο κόσμο, 

συμβάλλουμε στην παγκόσμια ειρήνη. Όταν διασώζουμε και απομακρύνουμε όχι 

μόνον τους πολίτες μας από τις ταραγμένες περιοχές, αλλά και εκείνους 40 

άλλων χωρών –όπως κάναμε κατά την κρίση της Υεμένης το 2015– 

συμβάλλουμε στην παγκόσμια ειρήνη. Όταν θέτουμε σημαντικά στρατεύματα 

και πόρους στη διάθεση των ειρηνευτικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών, 

συμβάλλουμε στην παγκόσμια ειρήνη. 
 

18. Η Ινδία έχει δεσμευθεί για μια διεθνή τάξη που χαρακτηρίζεται από ισχυρούς 

κανόνες βασισμένους σε πολυεθνικούς θεσμούς, από πολυμέρεια στη διεθνή 

διακυβέρνηση, καθώς και από πρότζεκτ επενδύσεων και διασύνδεσης που είναι 

εφικτά, βιώσιμα, σέβονται την κυριαρχία και την επικράτεια των εθνών και 

εμπλουτίζουν παρά υπονομεύουν τις τοπικές κοινότητες. Αυτός είναι ο τύπος του 

κόσμου για τον οποίον η Ινδία επιθυμεί να αποτελέσει πυλώνα σταθερότητας και 

αναπτυσσόμενο πάροχο αναπτυξιακής βοήθειας σε φιλικές χώρες. Είμαι 

βέβαιος ότι αυτός είναι ο τύπος του κόσμου που η Ευρώπη θέλει να 

καλλιεργήσει. 
 

19. Ο πλανήτης μας δεν στερείται προκλήσεων. Η ικανότητα πρόβλεψης και η 

καθησυχαστική παρουσία διεθνών θεσμών που βασίζονται σε κανόνες –στο 

εμπόριο, στη διακυβέρνηση των ωκεανών και σε άλλους τομείς– δέχονται 

πιέσεις. Η διατήρηση των κατακτήσεων με σκληρούς αγώνες του παγκόσμιου 

συστήματος διασύνδεσης είναι προς το συμφέρον όλων μας. Η Ινδία και η 

Ευρώπη πρέπει να εργαστούν από κοινού για να εξασφαλίσουν ότι ο πολυμερής 
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μηχανισμός θα παραμείνει ανθεκτικός και θα εξυπηρετεί τις μελλοντικές γενιές – 

και θα φιλοξενεί νέους παίκτες, άξιους για μια θέση στο τραπέζι. Τα παγκόσμια 

κοινά πρέπει να παραμείνουν κοινή πηγή της ανθρωπότητας που διέπονται από 

ανοικτούς και συλλογικούς διεθνείς θεσμούς. Ως υπεύθυνη δύναμη, η Ινδία 

επιδιώκει να συμβάλλει στη σύνταξη και στη διαφύλαξη των κανόνων. 
 

20. Όσον αφορά την καθαρή ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, η Ινδία και η 

Ε.Ε. είναι ενωμένες στη δέσμευσή τους στη συμφωνία του Παρισιού του 2015. Η 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η εξασφάλιση ασφαλών, προσιτών και 

βιώσιμων ενεργειακών προμηθειών αποτελούν προτεραιότητές μας. Η Ινδία 

αυξάνει το ποσοστό των μη ορυκτών καυσίμων στο ενεργειακό της μείγμα με 

τρομερούς ρυθμούς. Αυτό θα αυξηθεί από το σημερινό 31% σε 53% μέχρι το 

2027. Στόχος είναι τα 175 gigawatt ανανεώσιμης ενέργειας, τα 100 gigawatt εκ 

των οποίων θα αποτελούν ηλιακή ενέργεια. Νωρίτερα φέτος, η Ινδία φιλοξένησε 

το ιδρυτικό συνέδριο της Διεθνούς Ηλιακής Συμμαχίας, της οποίας η έδρα 

βρίσκεται στη χώρας μας. Καλώ την Ελλάδα, τη γη ενός τέτοιου εκθαμβωτικού 

ήλιου, να ενταχθεί στη Διεθνή Ηλιακή Συμμαχία (ISA). Πρέπει επίσης να 

εκφράσω τη χαρά μου για τη διάθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να 

κινητοποιήσει τη χρηματοδότηση προσιτών έργων ηλιακής ενέργειας στις χώρες-

μέλη της ISA. 

 

21. Η ριζοσπαστικοποίηση και το δίδυμό της, η τρομοκρατία, προκαλούν 

πιεστική παγκόσμια ανησυχία. Θύλακοι αστάθειας και εξτρεμισμού βρίσκονται 

στην περιοχή ανατολικά και δυτικά μας. Είναι μια ανησυχία τόσο για την 

Ευρώπη όσο και για την Ινδία. Ενθάρρυνση της τρομοκρατίας από κρατικούς και 

μη κρατικούς φορείς· εξτρεμισμός σε ποικίλες μορφές και ριζωμένος στο χωρίς 

νόημα μίσος· γρήγορη εξάπλωση ευαίσθητων όπλων· χρήση τακτικών 

επικοινωνιακών και οικονομικών διαύλων από τρομοκρατικές ομάδες – όλα αυτά 

αποτελούν πρόκληση όχι για ένα μόνον έθνος αλλά για ολόκληρη την 

ανθρωπότητα. 

 

22. Η Ινδία και η Ε.Ε. πρέπει να πείσουν τον κόσμο να μην κάνει διάκριση 

μεταξύ των λεγόμενων «καλών» και «κακών» τρομοκρατών, να καταδείξουν και 

να επιβάλουν κυρώσεις στα κράτη-χορηγούς της τρομοκρατίας και να 

ενισχύσουν διεθνείς πλατφόρμες όπως η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης 

(FATF) και το Παγκόσμιο Φόρουμ για την Καταπολέμηση της 

Τρομοκρατίας. Όσον αφορά την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης, η 

Ινδία ευχαρίστως θα μοιραστεί τις εγχώριες εμπειρίες και τις ιστορίες επιτυχίας 

της κατά τρόπο χρήσιμο για τους Ευρωπαίους φίλους μας. Οι χώρες-εταίροι μας 

στα κράτη του Κόλπου δεσμεύονται επίσης από κοινού σε μια τέτοια διαδικασία 

αμοιβαίας ανταλλαγής γνώσεων. 
 

23. Μία ακόμη κοινή προσπάθεια για την Ινδία και την Ε.Ε. είναι το πλαίσιο για 

την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και το Διαδίκτυο που πρέπει να εξυπηρετεί 

τρεις σκοπούς. Πρώτον, να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της δημόσιας 
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ασφάλειας, ιδιαίτερα για ζωτικής σημασίας οικονομικά και ενεργειακά δίκτυα. 

Δεύτερον, να ενεργοποιεί το εμπόριο και την επικοινωνία. Και τρίτον, στον 

βαθμό που είναι εφικτό, πρέπει να σέβεται την ιδιωτικότητα του ατόμου και τα 

προσωπικά του δεδομένα. Εννοείται ότι αυτό απαιτεί προσέγγιση από πολλές 

πλευρές. Πρέπει επίσης να προφυλασσόμαστε από τη χειραγώγηση του 

Διαδικτύου, είτε από εξτρεμιστικές ομάδες είτε από αντιφιλελεύθερα κράτη. Το 

πρότυπο που σχεδιάζουμε θα είναι πολύτιμο καθ’ όσον νέες τεχνολογίες θα 

εμφανίζονται. Εξάλλου, αυτή είναι η εποχή της Τέταρτης Βιομηχανικής 

Επανάστασης, της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής. Θα μπορούσε να 

ξαναγράψει τις εξισώσεις μεταξύ ανθρώπων και μηχανών, ενώ τα ρυθμιστικά 

μας συστήματα θα πρέπει να προσδοκούν αυτή την αλλαγή και όχι να αντιδρούν 

σε αυτήν. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

 

24. Η συνεργασία Ε.Ε.-Ινδίας είναι εκτεταμένη και καλύπτει ένα φάσμα 

θεμάτων, από το εμπόριο έως την τεχνολογία, από την πολιτική αεροπορία έως 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Έχω ενημερωθεί ότι αλληλεπιδρούμε 

μέσω 30 διαφορετικών μηχανισμών διαλόγου. Στην ομιλία μου ανέφερα 

ορισμένους από αυτούς, αλλά προφανώς δεν είναι δυνατό να θίξει κανείς τα 

πάντα. Πρέπει να προσθέσω εδώ ότι παραμένουμε αφοσιωμένοι σε μια ευρεία 

συμφωνία εμπορίου και επενδύσεων μεταξύ Ινδίας και Ε.Ε. (BTIA), η οποία 

πρέπει να επιτευχθεί με γενναιόδωρο πνεύμα αμοιβαίας διευκόλυνσης και 

ρεαλισμού. 

 

25. Πάνω απ’ όλα, ωστόσο, θα ήθελα να τονίσω ότι η συνεργασία μας –είτε 

διπλωματική είτε πολιτική ή επιχειρηματική και ασφαλείας– στηρίζεται σε μια 

στέρεα κατανόηση μεταξύ των λαών. Δεν υπάρχει υποκατάστατο γι’ αυτό. Οι 

λαοί της Ινδίας και της Ευρώπης έχουμε προσεκτικά κτίσει και εντείνει τις 

σχέσεις μας εδώ και αιώνες. Οι κυβερνήσεις απλώς τις επικαιροποιούν. Οι λαοί 

μας ήταν πάντα και θα είναι πάντα βασικό συστατικό της συνεργασίας μας. 

Τόσο για την Ε.Ε. όσο και για την Ινδία, η αξιοπρέπεια και η ελευθερία του 

ατόμου και η εκπλήρωση της ικανότητας και της δυνατότητας κάθε ατόμου σε 

μια πλουραλιστική και δημοκρατική κοινωνία δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Ας 

επιτρέψουμε σε αυτό το ιδανικό να μας ωθήσει ώστε να γίνουμε αχώριστοι 

σύμμαχοι στον 21ο αιώνα. 

 

Ευχαριστώ πολύ. Να έχετε μία καλή ημέρα! 
 


