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Μήνυμαπρος πάσα κατεύθυνση να μην αναπαράγονται οι "ψευδείς ισχυρισμοί της Τουρκίας" ως
προς το προσφυγικό-μεταναστατευτικό έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά την
διάρκεια ενημέρωσης της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής. Χθες στο ίδιο
θέμα αναφέρθηκε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ο οποίος μάλιστα
χαρακτήρισε "σκουπίδια" όσα ισχυρίζονται το τελευταίο διάστημα οι Τούρκοι, ζητώντας ευθέως
από την αξιωματική αντιπολίτευση να μην τα υιοθετεί.
Τηνίδια στιγμή η κ. Ντόρα Μπακογιάννη άφησε αιχμές κατά όσων "ζητούν ακύρωση της
Συμφωνίας των Πρεσπών". Η ίδια αφού χαρακτήρισε ωρολογιακή βόμβα το θέμα όπως
διαμορφώνεται, τόνισε πως "το ρολόι δεν γυρίζει πίσω". "Ακούω κάποιους να μιλούν για ακύρωση
της Συμφωνίας, αυτό θα ήταν καταστροφικό. Δεν χωρούν λαϊκισμοί, η χώρα έχει συνέχεια".

"Ηπολιτική των κανονιοφόρων ανήκει στο 19ο αιώνα"
"Απότην προηγούμενη ενημέρωση που σας έκανα εδώ πέρασε μικρό χρονικό διάστημα αλλά
συνέβησαν πολλά" υπογράμμισε ο κ. Δένδιας. "Συνεχίζονται και κλιμακώνεται οι προκλήσεις της
Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ, συνεχίζονται οι τουρκικές παραβιάσεις, και ιδιαίτερα στο Αιγαίο με
αυξημένους αριθμούς και υπερπτήσεις. Ενώ είχαμε εξελίξεις με την ευρωπαϊκή πορεία Αλβανίας
και Βόρειας Μακεδονίας. Το ΥΠΕΞ παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις σε
συνεννόηση με τους ευρωπαίους εταίρους, ενώ είμαστε σε πλήρη διαρκή συντονισμό με τη
Κυπριακή Δημοκρατία. Η επιστροφή της διπλωματίας σε πολιτικές κανονιοφόρων έχει περάσει
ανεπιστρεπτί, η Τουρκία δεν έχει αντιληφθεί πως δεν ζούμε στον 19ο αιώνα".

"Δενεπιτρέπεται η εργαλειοποίηση του προσφυγικού"
Ουπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο μεταναστευτικό-προσφυγικό και την στάση της
Τουρκίας λέγοντας ότι είναι πολύ σημαντική τόσο η βοήθεια της ΕΕ στο θέμα, όσο και η ανάγκη
συμμόρφωσης της Τουρκίας σε όσα επιτάσσει η κοινή δήλωση ΕΕ-Τουρκίας το Μάρτιο του 2016.
"Δεν πρέπει να εργαλειοποιείται το προσφυγικό, ούτε για απόσπαση οικονομικής ενίσχυσης, αλλά
ούτε και για καλλιέργεια και αναπαραγωγή ψευδών και ανυπόσπαστων ισχυρισμών".

ΟΝίκος Δένδιας αναφέρθηκε στην ενταξιακή πορεία Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας
σημειώνοντας πως για την Ελλάδα είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μείνουν στον ευρωπαϊκό
προσανατολισμό, ενώ επανέλαβε πως η Ελλάδα τηρεί την συμφωνία των Πρεσπών. Συγκεκριμένα
υπενθύμισε την θέση της ΝΔ για το θέμα λέγοντας: " Για τη Βόρεια Μακεδονία, για εμάς το ζήτημα
είναι η πλήρης και συνεπής εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ήδη η Νέα Δημοκρατία από
την εποχή που ήταν στην Αντιπολίτευση είχε τοποθετηθεί για τα προβλήματα που κρίνει ότι
υφίστανται στο κείμενο αυτής της Συμφωνίας. Ξεκάθαρα έχουμε πει από τότε – ο Κυριάκος
Μητσοτάκης έχει κάνει επανειλημμένες τοποθετήσεις – ότι μετά τη θέση αυτή σε ισχύ, η χώρα είναι
απολύτως υποχρεωμένη να την τηρήσει και αυτό κάνει ως κυβέρνηση".
"Είναικρίσιμης σημασίας η ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ για την Ελλάδα γιατί μεταξύ άλλων
αφορά τον αυτοπροσδιορισμό μελών της μειονότητας και την προστασία των περιουσιακών τους
δικαιωμάτων". Και κάλεσε τις δύο γειτονικές χώρες να κάνουν απτά βήματα προόδου σε
συγκεκριμένα ζητήματα ώστε να προχωρήσει η ενταξιακή τους πορεία στην ευρωπαϊκή οικογένεια.
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