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Σ
τις βασικές αρχές της εξωτερικής 
πολιτικής, τα 4 χρόνια πού βρί-
σκεται στο πολιτικό πηδάλιο της 
ελληνικής διπλωματίας, στο τι 

επιτεύχθηκε το διάστημα αυτό, αλλά και 
σε άγνωστες στο ευρύ κοινό πτυχές από 
τις επαφές με ομολόγους του, αναφέρεται 
ο υπουργός Εξωτερικών και υποψήφιος 
Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον 
Νότιο Τομέα της Β΄ Αθηνών, Νίκος Δέν-
διας, 
O κ. Δένδιας αναφέρθηκε στον μεγάλο 
αριθμό ταξιδιών που έκανε, προκειμένου 
να ενισχυθούν οι σχέσεις της Ελλάδας με 
μία σειρά κρατών, με τις οποίες δεν δια-
τηρούσαμε επαφές ή είχαν ατονήσει.
«Αν είσαι Υπουργός Εξωτερικών των 
Ηνωμένων Πολιτειών έρχονται όλοι σε 
εσένα, αν είσαι υπουργός Εξωτερικών της 
Ελλάδας, πρέπει να είσαι πολύ περισσό-
τερο εξωστρεφής» ανέφερε χαρακτηριστι-
κά, μιλώντας στο κανάλι του Γιάννη Σα-
ρακατσάνη στο YouTube.
Ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε επί-
σης τη σημασία που έχουν στην άσκηση 
της εξωτερικής πολιτικής οι διαπροσωπι-
κές σχέσεις που ανέπτυξε με ομολόγους 
του, δηλώνοντας: «Κατ’ αρχάς, δεν επιτρέ-
πεται να έχεις κακές σχέσεις. Αυτό απαγο-
ρεύεται. Δεν υπηρετεί τη δουλειά σου, το 
καθήκον σου. Από εκεί και πέρα, όμως, 
υπάρχουν προσωπικές διαβαθμίσεις. Με 
κάποιους γίνεσαι φίλος, με κάποιους άλ-
λους γίνεσαι λιγότερο φίλος. Όμως επη-
ρεάζει πάρα πολύ το να έχεις μια πολύ 
καλή προσωπική σχέση. Άλλαξα πολύ 
την αντίληψή μου για το πόση αξία έχει 
αυτό, ερχόμενος σε αυτό το Υπουργείο».
Ο κ. Δένδιας αναφέρεται και στη μεγά-
λη σημασία της Συμφωνίας Αμυντικής 
Συνεργασίας με τη Γαλλία, όπως και της 
ολοκλήρωσης από τον ίδιο της διαπραγ-
μάτευσης των Συμφωνιών για οριοθέτηση 

ΑΟΖ, με την Ιταλία και την Αίγυπτο αντι-
στοίχως, μετά από δεκαετίες διαπραγμα-
τεύσεων.
Ο υπουργός Εξωτερικών μιλά και για το 
γνωστό περιστατικό με τον on air διάλογο 
που είχε στις 15/4/2021 στην Άγκυρα, 
με τον ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου, παρότι τον χαρακτηρίζει «φίλο» του.
«Μαλώσαμε. Μαλώσαμε όμως για κάτι 
που δεν μπορούσε να γίνει ανεκτό, δεν 
μπορεί να είσαι μέσα στην Άγκυρα, να 
ακούς ισχυρισμούς που είναι τελείως 
αντίθετοι με το διεθνές δίκαιο και να μέ-
νεις σιωπηλός, απλώς και μόνο επειδή 
είσαι φιλοξενούμενος ενός φίλου σου. Δε 
γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι ξέρετε 
το γνωστό “φίλος μεν, φιλτάτη δε η αλή-
θεια»

Τηλεφωνική επικοινωνία 
με τον Ουκρανό ΥΠΕΞ
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό 
Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κου-
λέμπα είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος 
Δένδιας.
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας οι δύο 
υπουργοί συζήτησαν για την περαιτέρω 
ενίσχυση των διμερών σχέσεων και για 
τις εξελίξεις σχετικά με τη ρωσική εισβο-
λή στην Ουκρανία.
Ο Έλληνας ΥΠΕΞ είχε δηλώσει σε συνέ-
ντευξη που παραχώρησε νωρίτερα, ότι «η 
Ρωσία έκανε ένα τεράστιο λάθος» με την 
εισβολή στην Ουκρανία και πως η Ελλά-
δα δεν είχε άλλη επιλογή σχετικά με τη 
στάση της στο ίδιο ζήτημα.
«Φανταστείτε αν η Ελλάδα, με τις απειλές 
που δέχεται, υποστήριζε μία αντίληψη 
ότι τα σύνορα μπορούν να αλλάξουν με 
τη βία, όταν μία από τις δύο πλευρές, η 
ισχυρότερη θεωρητικά, μάλιστα, έχει ένα 
ιδεολόγημα που της επιτρέπει να το κά-
νει», είχε τονίσει.
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Δένδιας: Με τον Τσαβούσογλου 
μαλώσαμε - Φτάσαμε στα όρια 
του πολέμου με την Τουρκία

Θεσσαλία: Δώδεκα 
συλλήψεις για όπλα 
και ναρκωτικά

Δ
ώδεκα άτομα συνελήφθησαν από 
12 έως 15 Μαΐου 2023, σε πε-
ριοχές της Θεσσαλίας, εκ των 
οποίων 11 για παράβαση της 

νομοθεσίας περί ναρκωτικών και ένα για 
παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Ειδικότερα, συνελήφθησαν, κατά περί-
πτωση:
· ημεδαπός, την 12-05-2023 το απόγευμα 
στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμή-
ματος Δίωξης Ναρκωτικών Λάρισας, διό-
τι κατά τον έλεγχο βρέθηκε στην κατοχή 
του και κατασχέθηκε μία νάιλον συσκευα-
σία με αποξηραμένη κάνναβη σε φούντα, 
βάρους 9,2 γραμμαρίων,
· δύο άνδρες, την 12-05-2023 το βράδυ 
στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμή-
ματος Άμεσης Δράσης Λάρισας /Ομάδα 
Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.), διότι 
κατελήφθησαν να κατέχουν μία νάιλον 
συσκευασία με αποξηραμένη κάνναβη σε 
φούντα, βάρους 4 γραμμαρίων, η οποία 
κατασχέθηκε,
· τέσσερα άτομα, τρεις ημεδαποί και ένας 
αλλοδαπός, την 13-05-2023 το βρά-
δυ στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς του 
Αστυνομικού Τμήματος Τρικάλων/Ομά-
δας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.), 
διότι βρέθηκε και κατασχέθηκε μία νάι-
λον συσκευασία με ακατέργαστη κάννα-
βη αποξηραμένη σε φούντα, βάρους 4,6 
γραμμαρίων,
· αλλοδαπός, στις (14-05-2023) το από-
γευμα στη Λάρισα, από αστυνομικούς της 
Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, διό-
τι σε γενόμενο έλεγχο βρέθηκε στην κα-
τοχή του και κατασχέθηκε ένα αεροβόλο 
πιστόλι, με αμπούλα αερίου και γεμιστή-
ρα που περιείχε 21μεταλλικά σφαιρίδια,
· ημεδαπός, στις (15-05-2023) το πρωί 
σε περιοχή του Δήμου Πύλης, από αστυ-
νομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Τρι-
κάλων, διότι κατελήφθη να καλλιεργεί 
5 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 55 
εκατοστά, τα οποία εκριζώθηκαν και κα-
τασχέθηκαν, ενώ επιπλέον βρέθηκε και 
κατασχέθηκε και μικροποσότητα σπόρων 
δενδρυλλίων κάνναβης,
· δύο ημεδαποί, στις (15-05-2023) το 
απόγευμα στη Λάρισα, από αστυνομικούς 
του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Λάρι-
σας, διότι κατά τον έλεγχο κατελήφθησαν 
να κατέχουν μικροποσότητα κάνναβης, η 
οποία κατασχέθηκε &
· ημεδαπός, στις (15-05-2023) το απόγευ-
μα στο Βόλο, από αστυνομικούς του Τμή-
ματος Δίωξης Ναρκωτικών Βόλου, διότι 
κατά τον έλεγχο βρέθηκε στην κατοχή του 
και κατασχέθηκε μία νάιλον συσκευασία 
με κοκαΐνη, βάρους 0,12 γραμμαρίων.


