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Έκκλησηστις πολιτικές δυνάμεις να συμβάλουν στην αύξηση της ισχύος της χώρας
παραμερίζοντας τις ιδεολογίες και κομματικές ταμπέλες απηύθυνε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Δένδιας στην πρεμιέρα ενημέρωσης της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής. Ο
υπουργός, πριν συνεχίσει η συνεδρίαση της Επιτροπής κεκλεισμένων των θυρών, δέχτηκε τα
συγχαρητήρια της κ. Ντόρας Μπακογιάννη για την συμβολή και του ΥΠΕΞ στην ανάληψη
Αντιπροεδρίας της Κομισιόν από τον Επίτροπο Μαργαρίτη Σχοινά και άκουσε την ‘γκρίνια’ Συριζα
για ορισμένα στελέχη της ΝΔ.
Κατάτην διάρκεια της τοποθέτησής του ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στον στόχο της δημιουργίας ενός
σύγχρονου υπουργείου Εξωτερικών με μετρήσιμη στοχοθεσία, ενώ ανακοίνωσε την επανεξέταση
λειτουργίας αρχών της Ελλάδας στο εξωτερικό με δημιουργία νέων και κατάργηση παλαιών.
Όπωςείπε, η αναδιάρθρωση είναι αναγκαία γιατί το υπουργείο Εξωτερικών είναι φορέας
εξωστρέφειας. Ενώ τόνισε πως για μια χώρα σαν την Ελλάδα που δεν έχει άπειρους οικονομικούς
και στρατιωτικούς πόρους το ΥΠΕΞ μπορεί να αποτελέσει πολλαπλασιαστεί της ισχύος της χώρας
μέσα από τις πολλαπλές διεθνείς στοχεύσεις: ο πατριωτισμός τον οποίο θεωρώ εξίσου δεδομένο
για κάθε μέλος του Κοινοβουλίου μας υπαγορεύει να παραμερίσουμε τις διαφορετικές ιδεολογίες ή
τις κομματικές μας ταμπέλες και να βοηθήσει για την επίτευξη των στόχων της χώρας
Ντόρα: Θα την τηρήσουμε και θα την τιμήσουμε
"Η κυβέρνηση έχει την άποψή της για τις Πρέσπες και δεν την έχει αλλάξει" υπογράμμισε η κ.
Ντόρα Μπακογιάννη. "Η Συμφωνία έχει βασικές αδυναμίες, αλλά μην μπορώντας να κάνει το
παραμικρό , θα την τηρήσουμε και θα την τιμήσουμε. Οι κουβέντες για το θέμα δεν έχουν πλέον
κανένα νόημα". Η κ. Μπακογιάννη σημείωσε πως το μομέντουμ είναι πολύ καλό για να
επιλυθούν θέματα που αφορούν τις σχέσεις Ελλάδας-Αλβανίας. "Κύριε υπουργέ έχουν αιτήματα
από εμάς, μας έχουν ανάγκη αυτές είναι μοναδικές ευκαιρίες για να τεθούν τα ζητήματα"
υπογράμμισε η κ. Μπακογιάννη. "Τώρα που μας χρειάζονται, οι καθαρές κουβέντες θα φέρουν
καθαρά αποτελέσματα".

Απότην πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Γιώργος
Κατρούγκαλος άφησε αιχμές για την στάση που κρατούν απέναντι στην Συμφωνία των Πρεσπών
στελέχη της ΝΔ λέγοντας ότι υπάρχουν οι μετριοπαθείς φωνές αλλά και άλλοι που επιμένουν στην
"δημαγωγική τακτική του διχαστικού λόγου". "Η Συμφωνία των Πρεσπών μας έδωσε σημαντικό
διπλωματικό κεφάλαιο να το ξοδέψουμε εκεί που το χρειαζόμαστε, στην Τουρκία. Όμως δεν
μπορεί κανείς να τιμήσει μια προδοσία ή μειοδοσία. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που
ακούγαμε μέχρι που γίνατε κυβέρνηση. Αυτή η διγλωσσία έχει επιπτώσεις στον τρόπο που μας
αντιμετωπίζουν οι άλλες δυνάμεις. Ξοδεύετε το πολιτικό κεφάλαιο με την διγλωσσία. Όταν
στελέχη σας εξακολουθούν να μην ονομάζουν την χώρα με το όνομα που προβλέπει η Συμφωνία,
πως θα γίνει αυτό;" κατέληξε ο κ. Κατρούγκαλος ‘φωτογραφίζοντας’ πρόσφατες δηλώσεις του
βουλευτή της ΝΔ Αγγ. Συρίγου.
Οίδιος ρώτησε το Νίκο Δένδια αν θα δεχτεί 5μερή στο Κραν Μοντανά για το Κυπριακό με την
προσθήκη και της ΕΕ, αλλά και "αν προτίθεται να προωθήσει την συγκρότηση Ομάδας Φιλίας του
ελληνικού Κοινοβουλίου με την Βόρεια Μακεδονία".
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