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ΕΛΛΑΔΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ.
ΔΗΛΑΔΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΠΟΥ «ΠΡΟΑΣΠΙΖΕΤΑΙ»
ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΕΙ ΜΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ
ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΕΦΟΣΟΝ Ο ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ.
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ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 6199/2015 ΣΥΝΕΠΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

1.0 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1.1.
Η Ελλήνων Πολιτεία θεωρεί το Υπουργείο Εξωτερικών
και τις Διπλωματικές Υπηρεσίες ως κρισιμότατο κλάδο υπηρεσίας
προς το Κράτος. Είναι αναγκαίο να γίνει ανασύνταξη, αναβάθμιση
και ανασυγκρότηση όλων των υπηρεσιών του κλάδου.

1.2.
Υο Υπουργείο Εξωτερικών θα είναι άμεσα συνδεδεμένο
με όλες τις Πρεσβείες οι οποίες είναι τμήματα μικρά της
μητέρας Ελλάδος. Αυτοί που θα υπηρετούν σε όλες τις οργανικές
και διοικητικές θέσεις είναι υποχρεωτικό να έχουν Ελληνικό DNA
και να είναι ορκισμένοι για την υπέρ του Έθνους μας υπηρεσίες
τους.

1.3.

Είναι υποχρεωμένοι να ασκούν διαφήμιση του Έθνους

για όσα έχει δώσει στον πλανήτη μας όπως την γνώση, την
τεχνογνωσία, την τεχνολογία, τις επιστήμες, την πολιτική, τα
μαθηματικά, την τέχνη, τη γλώσσα, την φιλοσοφία κλπ.

1.4.

Είναι καθήκον τους η συνεργασία με φορείς άλλων

κρατών για την προβολή αυτών που έχει προσφέρει ο πολιτισμός
μας διαχρονικά.

1.5.
Είναι καθήκον τους να ανακαλύπτουν τομείς –
συνθήκες συνεργασίας που θα αποβαίνουν προς όφελος των άλλων
κρατών αλλά κυρίως του Ελληνικού.

1.6.
Είναι καθήκον τους με τις συνεργασίες αυτές να
προβάλλουν την Ελλήνων Πολιτεία σε ολόκληρο τον πλανήτη για
την θέση που έχει ο άνθρωπος μέσα σε αυτήν.

1.7.
Ένας άλλος τομέας που θα δραστηριοποιηθούν μέσω των
εμπορικών ακολούθων είναι να προωθούν τα ελληνικά αγροτικά και

βιομηχανικά προϊόντα στη χώρα που είναι διαπιστευμένοι.

1.8.
Η Ελλήνων Πολιτεία θα διαθέσει όσα κεφάλαια
χρειάζονται για να αποκτήσει ιδιόκτητα κτίρια που θα
στεγάζονται οι τοπικές υπηρεσίες και πρεσβείες της χώρας μας.

1.9.
Οι Διπλωματικοί υπάλληλοι έχουν καθήκον να
ενημερώσουν τις τοπικές κοινωνίες για τα κληρονομικά
δικαιώματα που έχει το Έθνος μας σε οτιδήποτε βρίσκεται στην
επικράτεια τους και είναι κατασκευασμένο από τους προγόνους
μας.

1.10.
Όπως επίσης είναι καθήκον τους η εύρεση τέτοιων
κληρονομιών που βρίσκονται στο εξωτερικό και η διεκδίκηση ως
πνευματικό ή κληρονομικό δικαίωμα του Έθνους μας.

ΠΗΓΗ:https://epistimonikos.wordpress.com/2020/06/28/%ce%b7-%ce
%b5%ce%be%cf%89%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%bd%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%b1/

Ν.Δένδιας

προς

Άγκυρα:

«Τζάμπα σκάβετε δεν θα βρείτε
τίποτα» – Ο ΥΠΕΞ δίνει το
«ελεύθερο» στην Τουρκία για
γεωτρήσεις…
Εντύπωση προκαλεί η δήλωση του Έλληνα ΥΠΕΞ Ν.Δένδια ότι «η
Τουρκία τζάμπα σκάβει γιατί δεν θα βρει τίποτα» δίνοντας έτσι
το «στίγμα» στην Άγκυρα να προχωράει σε γεωτρήσεις σε «νερά»
που δεν της ανήκουν.

Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι η παραβίαση των κυριαρχικών
δικαιωμάτων της Κύπρου ή αύριο της Ελλάδας, αλλά το αν θα βρει
η Τουρκία κοίτασμα ή όχι σε άλλης χώρας την ΑΟΖ.

Για να καταλάβει κάποιος την αναλογία σε προσωπικό επίπεδο,
είναι σαν κάποιος να μπαίνει στο σπίτι μας για να ληστέψει και
εμείς να λέμε «έλα σιγά, δε θα βρει τίποτα να πάρει έτσι κι
αλλιώς»

Φυσικά όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο του «να μην προκληθούν οι
Τούρκοι» πάση θυσία.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε χθεσινές του δηλώσεις
κατά την διάρκεια συνέντευξής του στην ΕΡΤ αναφέρθηκε στην
τουρκική προκλητικότητα, όπως αυτή εκφράζεται στην κυπριακή
ΑΟΖ και γενικότερα στην ανατολική Μεσόγειο.

Ειδικότερα για το Γιαβούζ είπε «αυτά τα οποία κάνει η Τουρκία

είναι αστεία πράγματα» διότι «εκεί που σκάβει ή που δοκιμάζει
να σκάψει», αν έχει την τεχνική δυνατότητα, «είναι σχεδόν
βέβαιο ότι δεν υπάρχει απολύτως τίποτα».

Eδώ τίθεται και ένα άλλο ζήτημα. Το «Γιαβούζ» ως γνωστόν
απειλεί να «τρυπήσει» στο οικόπεδο 7 της κυπριακής ΑΟΖ το
οποίο έχει δοθεί προς εκμετάλλευση στην TOTAL και στην ENI.

Τι γνωρίζει ο Έλληνας ΥΠΕΞ, όταν αναφέρει πως δεν θα βρει
τίποτα το «Γιαβούζ» στο συγκεκριμένο σημείο; Οι δύο εταιρείες
τότε γιατί χαλάνε εκατομμύρια ευρώ; Δεν έχουν κάτι καλύτερο να
κάνουν;

Έχει περάσει η εποχή των κανονιοφόρων
Στο σημείο αυτό, ο Ν. Δένδιας αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην
Κύπρο, επισημαίνοντας ότι «η ιστορία της Κύπρου μας νοιάζει
πάρα πολύ.

Και η Ελλάδα έχει προβεί σε σαφή καταδίκη, όπως επίσης
επιδιώκει να ληφθούν και ανάλογα μέτρα και να υπάρχει και
ανάλογη ευθεία τοποθέτηση σε όλα τα Συμβούλια στην ΕΕ» .
Πρόσθεσε δε ότι «αυτό το οποίο εμείς, επιδιώκουμε είναι να
απομονωθεί η Τουρκία ως προς την τακτική της.

Εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει πλέον έδαφος, δεν υπάρχει χώρος
ούτε στη θάλασσα, για την εποχή των κανονιοφόρων».

Και πρόσθεσε: «Τι προσπαθούν να κάνουν οι Τούρκοι; Να μας
κάνουν εμάς να υπεραντιδράσουμε και έτσι να οδηγήσουν τη
διεθνή κοινότητα να θεωρήσει ότι πρόκειται για ένα βαλκανικό
καβγά; Δεν πρόκειται να καταφέρουν τίποτα.

Έχουμε πει ξεκάθαρα στην Τουρκία ότι αυτά δεν είναι σοβαρά
πράγματα, ότι αυτές είναι ανόητες ενέργειες. Είναι αντίθετες
στο διεθνές δίκαιο. Θα υπάρχει καταδίκη. Και στη σκακιέρα του
διεθνούς δικαίου που είναι η μόνη που μετράει στην κοινωνία
του 21ου αιώνα, η Τουρκία συνεχώς χάνει πιόνια».

Ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την άποψη ότι ο Πρόεδρος
Τουρκίας έχει κάνει την ανάλυση της στρατηγικής
έντασης. «Διότι μια πολιτική έντασης επιτρέπει σε
κυβέρνηση η οποία έχει θέματα να επιβιώνει στο εσωτερικό
μέτωπο.
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της
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της

Και κάνει λάθος ανάγνωση κι εκεί. Γιατί αν θέλει να περάσει
την κοινωνία του στον 21ο αιώνα σε μια ευρωπαϊκή πορεία, που
αυτό θα έπρεπε να είναι η στόχευση του, με αυτόν τον τρόπο δεν
καταφέρνει τίποτα. Εκπαιδεύει το εκλογικό του σώμα σε μια
ανάλυση του 19ου αιώνα που δεν τον οδηγεί πουθενά, ούτε την
Τουρκία, ούτε την τουρκική κοινωνία’.

Στο πλαίσιο αυτό ο Ν. Δένδιας τόνισε ότι «η Ελλάδα είναι μια
χώρα με αυτοπεποίθηση». «Δεν αισθανόμαστε ανασφαλείς απέναντι
στους Τούρκους» είπε αποσαφηνίζοντας ότι- όπως συμφώνησαν και
με τον κ. Πομπέο-η Τουρκία πρέπει να έρθει κοντά στη Δύση, στο
σύστημα ιδεών της.

«Σε αυτό έχουμε κοινή ανάγνωση και με τους Ευρωπαίους και τους
Αμερικανούς, αλλά δεν μας βοηθάει η τουρκική κυβέρνηση»
συμπλήρωσε σημειώνοντας ότι «εμείς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε
τους Τούρκους σε αυτή την πορεία», «η Ελλάδα μπορεί να είναι
υπόδειγμα».

Παράλληλα διαμήνυσε ότι «η Ελλάδα δεν θα πέσει στην παγίδα των

κανονιοφόρων», «έχουμε φρεγάτες», αλλά «τις ένοπλες δυνάμεις
τις έχουμε για να υπερασπίζουμε την ανεξαρτησία και την
εδαφική μας ακεραιότητα και όχι να δημιουργούμε καβγάδες».

Σχετικά με τις δυνατότητες για επανεκκίνηση των σχέσεων ο
υπουργός Εξωτερικών απάντησε ότι αυτό «δεν είναι καθόλου
εύκολο. Και γίνεται δυσκολότερο με αυτό που κάνει η Τουρκία.
Αυτό που εκπέμπει είναι μια λάθος αντίληψη συνολικά.

Η Ελλάδα όμως οφείλει πάντα να προσπαθεί, να έχει και ένα
εκπαιδευτικό ρόλο, να δείχνει πώς πρέπει να είναι τα πράγματα.
Και πάντα θα εκπέμπουμε στην Τουρκία γλώσσα κατανόησης και
καταλαγής και χείρα φιλίας αν η Τουρκία θέλει να τη σηκώσει
αυτή την πρόταση».

Ειδικότερα για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ο υπουργός
Εξωτερικών αναφέρθηκε στη νέα αμυντική συμφωνία την οποία
χαρακτήρισε ως «εξαιρετική», ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί
και στη ρητή αναφορά του κ. Πομπέο στην καταδίκη των τουρκικών
ενεργειών, τόσο όσον αφορά την Κύπρο όσο και την ευρύτερη
τακτική της Τουρκίας και την προσπάθεια δημιουργίας μιας μη
ομαλής κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή.

Τόνισε επίσης τη σημασία του γεγονότος ότι ο κ. Πομπέο
επισκέφθηκε την Αθήνα για τρεις ημέρες, χωρίς να συνδυάσει την
επίσκεψη αυτή με την ‘Αγκυρα, ως συνήθιζαν στο παρελθόν οι
Αμερικανοί Υπουργοί Εξωτερικών.Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις:
Ακολούθησε το pronews.gr στο Instagram για να «δεις» τον
πραγματικό κόσμο!

Αναφερόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της προσεχούς
Δευτέρας και στο συντονισμό Ελλάδας- Κύπρου για την τουρκική

προκλητικότητα στην κυπριακή ΑΟΖ ο Ν. Δένδιας είπε ότι ήδη
γίνονται προετοιμασίες και επαφές με τους εταίρους μας στην
ΕΕ, ικανός αριθμός οποίων έχει ήδη τοποθετηθεί υπέρ των θέσεών
μας.

ΠΗΓΗ:https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/ypex/811233_ndendia
s-pros-agkyra-ehei-perasei-i-epohi-ton-kanonioforon-i-toyrkia

