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Ε
πιθυμία της Αθήνας είναι η δημιουργία ενός 
πλαισίου διμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελ-
λάδας και Βρετανίας στη μετά-Brexit εποχή, 
τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δέν-

διας, αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Βρετανό 
ομόλογό του Ντομινίκ Ραάμπ.
Όπως είπε ο κ. Δένδιας αυτό το πλαίσιο «θα πρέπει 
να είναι συμβατό με τις υποχρεώσεις μας ως κράτους-
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα πρέπει επί-
σης να εκμεταλλεύεται το τεράστιο κεφάλαιο των δι-
μερών προοπτικών μας. Ο σκοπός είναι φιλόδοξος. 
Να δημιουργήσουμε μια στρατηγική εταιρική σχέση 
μεταξύ της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου».
Σύμφωνα με τον Έλληνα ΥΠΕΞ «μετά την αποχώρηση 
του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, η ανάγκη για διμερείς επαφές καθίσταται απαραί-
τητη. Με τη Μεγάλη Βρετανία μας ενώνουν πολλά. 
Καταρχήν οι κοινές αξίες. Η Ελλάδα είναι η κοιτίδα 
της Δημοκρατίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η κοιτί-
δα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Η Ελλάδα και 
η Μεγάλη Βρετανία υπήρξαν παραδοσιακοί σύμμαχοι 
σε όλες τις συγκρούσεις τα τελευταία 200 χρόνια».
«Καθώς γιορτάζουμε τα 200 χρόνια του Νέου Ελλη-
νικού Κράτους, θύμισα στους συνομιλητές μου ορι-
σμένους από τους Βρετανούς υπερμάχους της Ελ-
ληνικής ανεξαρτησίας και ευημερίας. Τον George 

Canning, τον William Gladstone, τoν David Lloyd 
George, τον Winston Churchill. Τους είπα ότι κα-
νένας Έλληνας δεν μπορεί να ξεχάσει τον Λόρδο 
Byron, κανένας Έλληνας δεν είναι που να μην 
γνωρίζει τη συμβολή του Ναυάρχου Codrington 
στην ανεξαρτησία της Ελλάδας», επεσήμανε.
Ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι η Βρετανία «αποχώρησε 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παραμένει, όμως, μια 
υπολογίσιμη και σημαντική δύναμη».
«Και οι δύο χώρες ασκούμε την εξωτερική πολιτική 
μας με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Και οι δύο χώρες 
τηρούμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις που απορ-
ρέουν από το διεθνές δίκαιο. Είτε αυτές αφορούν 
συνθήκες που υπεγράφησαν πριν από λίγα χρόνια, 
είτε και πριν από έναν αιώνα. Προσβλέπουμε ότι οι 
γείτονες μας θα πράττουν το ίδιο», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Έλληνας ΥΠΕΞ αναφέρθηκε και «στα 
ανεκτίμητα μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονο-
μιάς, που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, και 
που είναι φανερό ότι πρέπει να δρομολογηθεί το 
πλαίσιο επιστροφής τους στην Ελλάδα».
Αναφερόμενος στην κατάσταση στην Ανατολική Με-
σόγειο, ο κ. Δένδιας τόνισε πως «αναμένουμε από το 
Ηνωμένο Βασίλειο να συμβάλει, ως Μόνιμο Μέλος 
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, 
αλλά και με τις σημαντικές δυνατότητές του στη δη-
μιουργία στην Ανατολική Μεσόγειο ενός πλαισίου 
εφαρμογής των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, κα-
θώς επίσης και της UNCLOS. Άλλωστε, το Ηνωμένο 
Βασίλειο έχει προσυπογράψει την UNCLOS».
«Βεβαίως, λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η Ελλάδα, 
όσο και η Μεγάλη Βρετανία είναι εγγυήτριες δυνά-
μεις, συζητήσαμε αναλυτικά το Κυπριακό, αλλά και 
την άτυπη προσεχή συνάντηση που, όπως φαίνε-
ται, θα λάβει χώρα τον επόμενο μήνα. Στο πλαίσιο 
αυτό επανέλαβα την πάγια θέση της χώρας μας, την 
οποία συμμερίζεται και η Μεγάλη Βρετανία. Ότι η 
λύση πρέπει να βασίζεται σε μια διζωνική δικοινο-
τική ομοσπονδία στη βάση των Ψηφισμάτων του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και 
βεβαίως θα πρέπει να είναι συμβατή με το Ευρωπα-
ϊκό Δίκαιο», επεσήμανε.

Ν. Δένδιας: Στόχος μια ισχυρή σχέση 
με τη Βρετανία στη μετά-Brexit περίοδο

Παναγιωτόπουλος: Τα ονόματα των ηρώων των Ιμίων λαμβάνουν τρεις πυραυλάκατοι του ΠΝ

Στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία ο Παναγιωτόπουλος

Για Αγία Σοφία και Μονή της Χώρας 
συζήτησαν Βαρθολομαίος και 
ειδικός σύμβουλος της UNESCO

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος 
Παναγιώτοπουλος ανακοίνωσε στο 
λογαριασμό του στο Facebook ότι οι 
τρεις νέοι πυραυλάκατοι που ναυπη-
γεί το Πολεμικό Ναυτικό παίρνουν 
τα ονόματά τους από τους ήρωες 
των Ιμίων.
«Τον Αύγουστο το Πολεμικό Ναυ-

τικό παρέλαβε την 6η πυραυλάκα-
το που ναυπηγήθηκε από ελληνικά 
χέρια στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Το 
όνομα αυτής “Καραθάνασης”.
Η 7η πυραυλάκατος που θα παραδο-
θεί εντός του 2021 θα φέρει το όνο-
μα “Βλαχάκος”. Το επόμενο πλοίο 
αυτού του βεληνεκούς θα ονομαστεί 

“Γιαλοψός”.
Και τα τρία πλοία του Πολεμικού 
Ναυτικού θα πλεύσουν μια μέρα στο 
Αιγαίο υπερασπίζοντας τα κυριαρ-
χικά δικαιώματα της χώρας, όπως 
θα το ήθελαν οι 3 ήρωες των Ιμί-
ων» ανέφερε στην ανάρτησή του ο 
υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης 
κ. Νικόλαος Παναγιωτόπου-
λος επισκέφθηκε την Δευτέ-
ρα 1 Φεβρουαρίου 2021, τις 
εγκαταστάσεις της Ελληνικής 
Αεροπορικής Βιομηχανίας 
(ΕΑΒ) στην Τανάγρα, συνο-
δευόμενος από τον Γενικό Δι-
ευθυντή της ΓΔΑΕΕ Αντιπτέ-
ραρχο ε.α. κ. Θεόδωρο Λάγιο.
Τον Υπουργό υποδέχθηκαν ο 
Πρόεδρος Δ.Σ. της ΕΑΒ κ. Ιω-
άννης Κούτρας και ο Διευθύ-
νων Σύμβουλος κ. Δημήτριος 
Παπακώστας.
Στη συνάντηση κατά την οποία 
έγινε παρουσίαση των προ-
γραμμάτων που βρίσκονται 
σε εξέλιξη, με έμφαση στο 
πρόγραμμα αναβάθμισης των 
μαχητικών αεροσκαφών F-16 
σε Viper καθώς και των μετα-
γωγικών C-130 της Πολεμι-
κής Αεροπορίας , συμμετείχε 
και ο Αντιπρόεδρος Διεθνών 
Επιχειρηματικών Δραστηριο-

τήτων της “Lockheed Martin 
Aeuronautics International” 
κ. Ντένης Πλέσσας.
Ο κ. Παναγιωτόπουλος ξε-
ναγήθηκε στο πρότυπο αε-
ροσκάφος F-16 το οποίο 
αναβαθμίστηκε στην εκδοχή 
Viper ,στις εγκαταστάσεις της 
ΕΑΒ, και τις επόμενες ημέρες 
αναμένεται να απογειωθεί για 
τις Η.Π.Α. όπου θα υποστεί 
εκτεταμένο τεχνικό έλεγχο. 

Στη συνέχεια, ο Υπουργός ξε-
ναγήθηκε στους χώρους πα-
ραγωγής και συναντήθηκε με 
τους εκπρόσωπους του Σωμα-
τείου Εργαζομένων. Μετά την 
ολοκλήρωση της επίσκεψης, 
ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης 
εξέφρασε τα θετικά σχόλιά 
του και τόνισε την ιδιαίτερη 
σημασία της ΕΑΒ στην υπο-
στήριξη των Ενόπλων Δυνά-
μεων.

Με τον ειδικό σύμβουλο της Γενικής Διευθύντριας της 
UNESCO, αρχαιολόγο Μουνίρ Μπουσενακί, συναντή-
θηκε την Τρίτη, στο Φανάρι ο Οικουμενικός Πατριάρ-
χης, Βαρθολομαίος.
Οι κ.κ. Βαρθολομαίος και Μπουσενακί συζήτησαν θέ-
ματα κοινού ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων και 
αυτό της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί και της 
παρόμοιας απόφασης για τη Μονή της Χώρας.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης είχε δεχθεί και πάλι τον 
κ. Μπουσενακί, τον περασμένο Οκτώβριο, με τον 
οποίο είχε και τότε συζητήσει το θέμα των δύο βυζα-
ντινών μνημείων. 


