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Τ
ο 2021 δεν θα είναι εκλογική χρονιά υπο-
στήριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεο-
πτική του συνέντευξή του  επαναλαμβάνο-
ντας  ότι πρόθεσή του είναι η κυβέρνηση 

να εξαντλήσει την τετραετία. «Όχι το 2021 δεν θα 
είναι εκλογική χρονιά. Η κυβέρνηση απολαμβάνει 
μία άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία», ανέφερε.
Ο κ Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα τα έχει 
καταφέρει σχετικά καλύτερα σε ό,τι αφορά στη δια-
χείριση της πανδημίας ενώ διαβεβαίωσε ότι ουδέ-
ποτε η Επιτροπή των ειδικών εισηγήθηκε κλείσιμο 
της Θεσσαλονίκης προ των εορτών της 26ης και 
28ης Οκτωβρίου. 
Μιλώντας στον ΑΝΤ1, και αναφερόμενος στην 
πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για εγχώρια παραγωγή 
εμβολίων ο κ. Μητσοτάκης τη χαρακτήρισε ως στε-
ρούμενη οποιασδήποτε σοβαρότητας.
«Στερείται οποιαδήποτε σοβαρότητα η πρόταση 
Τσίπρα να πάρουμε τις παντέντες και να παρα-
σκευάζουμε στην Ελλάδα τα εμβόλια. Αυτό που 
βλέπω δεν είναι αντιπολίτευση, αλλά απογοήτευ-
ση», επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης.
«Έχουμε προαγοράσει το διπλάσιο των δόσεων 
εμβολίων, από αυτό που χρειαζόμαστε, αυτό 
μπορώ να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό» δι-
αβεβαίωσε προσθέτοντας ότι «θα έχουμε μέχρι 
τα τέλη Μαρτίου περί τα 4 εκατομμύρια δόσεις, 
άρα θα μπορέσουμε να εμβολιάσουμε περί τα 2 
εκατομμύρια συμπολιτών μας».

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε αισιόδοξος για τον του-
ρισμό καθώς «μέχρι τον Ιούνιο θα έχει εμβολιαστεί 
ένα σημαντικό τμήμα του ελληνικού πληθυσμού».

Για lockdown και οικονομία 
«Ξέρω πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στην 
πραγματική οικονομία. Το Κράτος ήταν, είναι 
και θα είναι δίπλα σε επιχειρήσεις και εργαζο-
μένους. Αναγνωρίζουν ότι η κυβέρνηση κινή-
θηκε με ταχύτητα και με διάρκεια είπε ακόνη ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε:
«Προφανώς και με ενδιαφέρει πάρα πολύ στο 

καθεστώς που ήμασταν τα Χριστούγεννα, να 
λειτουργήσει το click away, ή να επιτραπεί σε 
πολίτες να εισέλθουν στα καταστήματα. Αυτή τη 
στιγμή τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι πολύ 
καλύτερα».

Για τις διερευνητικές επαφές
«Η κυβέρνησή μας επεδίωξε την επανέναρξη των 
διερευνητικών επαφών θέτοντας συγκεκριμένο 
πλαίσιο: Να μην υπάρχει καμία δραστηριότητα 
εντός Ελληνικής ΑΟΖ και με αντικείμενο συζήτη-
σης την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών σε Αιγαίο 
και Ανατολική Μεσόγειο. Καλύτερα να συζητούμε 
εντός συγκεκριμένου πλαισίου παρά να μη συζητά-
με» σημείωσε ο πρωθυπουργός και εξήγησε:
«Η χώρα μας για πρώτη φορά έφυγε από το δόγμα 
της θεωρητικής επίκλησης του διεθνούς δικαίου 
και απέδειξε στην πράξη πως μπορεί να επιλύσει 
διαφορές χτίζοντας συμμαχίες, αλλά και την άμυνά 
της. Φυλάμε τα σύνορά μας με απόλυτο σεβασμό 
στην ανθρώπινη ζωή (…)
Καμία ελληνική κυβέρνηση δεν θα συζητήσει περί 
γκρίζων ζωνών ή αποστρατιωτικοποίηση των νη-
σιών μας. Έχω την επιθυμία να βρούμε ένα πλαί-
σιο μακροπρόθεσμης επίλυσης της διαφοράς μας 
με την Τουρκία. Δεν είναι ούτε προς το συμφέρον 
της Τουρκίας να εξακολουθήσει την προκλητικότη-
τά της. Ελπίζω πως το 2021 θα είναι καλύτερο έτος 
για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις» κατέληξε.

Κυρ. Μητσοτάκης: Το 2021 δεν θα είναι εκλογική χρονιά

Την αύξηση της στρατιωτικής θητείας κατά τρεις 
μήνες φαίνεται πως έχει αποφασίσει το υπουργείο 
Εθνικής Αμυνας.
Σύμφωνα με δημοσίευμα (11/1/2021) της εφημε-
ρίδας «Τα Νέα», στόχος είναι οι αλλαγές να εφαρ-
μοστούν εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος 
έτους και πιθανά -εκτός απροόπτου- από την Γ’ 
ΕΣΣΟ του ερχόμενου Μαΐου.
Η θητεία σε Στρατό Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό και 
Πολεμική Αεροπορία θα είναι ίση σε διάρκεια, 
12μηνη, καθώς αυξάνεται κατά τρεις μήνες στον 
Στρατό Ξηράς όπου τώρα είναι 9μηνη.
Σύμφωνα με πληροφορίες έχει κλειδώσει και η 
πρόβλεψη για μειωμένη θητεία, 9μηνη δηλαδή, 
για όσους εκδηλώσουν την επιθυμία να κάνουν 

όλο το στρατιωτικό τους στα σύνορα, στον Έβρο ή 
στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.
Με αυτόν τον τρόπο, εκτιμούν ότι από τη μία η μει-
ωμένη θητεία θα αποτελέσει κίνητρο για τους νέ-
ους, ώστε να καταταγούν για να εκπληρώσουν σε 
σύντομο χρονικό διάστημα τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις και έπειτα να συνεχίσουν την πολιτι-
κή ζωή τους με τις σπουδές τους ή άλλες επαγγελ-
ματικές δραστηριότητες.
Από την άλλη στο Πεντάγωνο θεωρούν ότι με αυ-
τόν τον τρόπο θα αυξηθεί σημαντικά η επάνδρωση 
κρίσιμων μονάδων του Στρατού Ξηράς στον Έβρο 
και στα νησιά. Παράλληλα, το υπουργείο Εθνι-
κής Άμυνας εξετάζει ρυθμίσεις για τους περίπου 
23.000 ανυπότακτους.

Αυξάνεται η στρατιωτική θητεία 
Την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών με 
την Τουρκία ανακοίνωσε την Δευτέρα το ελληνικό 
Υπουργείο Εξωτερικών.
Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, ο 61ος πρώτος γύ-
ρος των Διερευνητικών Επαφών θα λάβει χώρα 
στην Κωνσταντινούπολη, στις 25 Ιανουαρίου 
2021. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, προηγή-
θηκε επικοινωνία της τουρκικής πλευράς με την 
Αθήνα.
Η Αγκυρα πρότεινε όπως η διεξαγωγή του 61ου 
γύρου των Διερευνητικών Επαφών λάβει χώρα 
στην Κωνσταντινούπολη στις 25 Ιανουαρίου 
2021, πρόσκληση την οποία η Αθήνα απεδέχθη.

Επανέναρξη διερευνητικών 
στις 25 Ιανουαρίου

Ψηφίστηκε επί της αρχής, από την 
επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και 
Εθνικής Άμυνας το σχέδιο νόμου «Κα-
θορισμός του εύρους της αιγιαλίτιδας 
ζώνης στη θαλάσσια περιοχή του Ιο-
νίου και των Ιονίων Νήσων μέχρι το 
Ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννή-
σου». «Ναι», επί της αρχής του νομο-
σχεδίου δηλώνει και η αντιπολίτευση 
με την εξαίρεση του ΚΚΕ που θα δη-
λώσει «παρών».
«Επεδείχθη εθνική ομοψυχία. Δεν 
υπήρξε το σύνηθες κλίμα των αντεγκλή-
σεων, της προσπάθειας να αποκομίσει 
κάποιος μικροκομματικό όφελος αλλά 
υπήρξε ευρεία συναίνεση στη βασική 
τοποθέτηση», σχολίασε ο υπουργός 
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σημειώνο-
ντας ότι σε αυτό το πλαίσιο εντάσσει 
και την ψήφο «παρών» του ΚΚΕ.
«Η Ελλάδα ασκεί δικαίωμα κυριαρχί-
ας. Το ασκεί στο Ιόνιο μέχρι το Ταίνα-

ρο. Το λέω για να καταγραφεί στα πρα-
κτικά, να ακουστεί εντός της αιθούσης, 
αλλά κυρίως εκτός της αιθούσης, ότι 
η Ελλάδα επιφυλάσσεται απολύτως 
του δικαιώματος της να επεκτείνει τα 
χωρικά της ύδατα και να ασκήσει τα 
δικαιώματα της εθνικής κυριαρχίας. 
Δεν διανοείται ότι μπορεί να αποποιη-
θεί οιοδήποτε εξ αυτών», είπε ο Νίκος 
Δένδιας και επανέλαβε ότι «η επόμε-
νη φάση θα αφορά την περιοχή νότια 
της Κρήτης και γίνονται επ΄ αυτού οι 
σχετικές μελέτες». Όπως δε προσέθεσε 
«αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν 
διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα επέκτα-
σης των χωρικών υδάτων στα 12 νμ 
και στο Αιγαίο πέλαγος».
Ο υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρι-
σε σημαντική και την τοποθέτηση του 
υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, 
κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, 
που «σαφέστατα ξεκαθάρισε την θέση 

της χώρας του ως προς το δικαίωμα 
κυριαρχίας της Ελλάδας».
Ο Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι κατά το 
διάστημα που είναι υπουργός Εξω-
τερικών ενημερώνει τα κόμματα επί 
των κινήσεων τακτικής της ελληνικής 
εξωτερικής πολιτικής. «Μιλώ για κι-
νήσεις τακτικής, γιατί θεωρώ ότι οι 
κινήσεις στρατηγικής ακολουθούν 
τους βασικούς άξονες που η χώρα 
έχει συμφωνήσει», σημείωσε με νόη-
μα και πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο αυτό, 
θα υπάρξει συνάντηση με τους εκπρο-
σώπους των κομμάτων την ερχόμενη 
Δευτέρα. «Επ’ αυτού αν υπάρξουν 
ερωτήσεις όσον αφορά τις λεπτομέ-
ρειες που οδήγησαν στην επανέναρξη 
των διερευνητικών συνομιλιών, θα 
είμαι έτοιμος να τις απαντήσω και να 
τις διευκρινίσω. Δεν αποτελούν κάτι 
που αξίζει τον κόπο να απασχολήσει 
τον χρόνο της Βουλής των Ελλήνων», 

είπε ο υπουργός Εξωτερικών.
Ο Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι έχει ση-
μειώσει τις νομοθετικές βελτιώσεις 
που έχει προτείνει ο εισηγητής του 
ΣΥΡΙΖΑ και ενημέρωσε ότι σήμερα θα 
κατατεθεί μια νομοτεχνική αλλαγή και 
στην αναφορά του Προεδρικού Δια-
τάγματος για τους κλειστούς κόλπους 
θα προστεθεί η φράση «ως εκάστο-
τε ισχύει», διότι η χώρα μπορεί για 
οποιοδήποτε λόγο, κάποτε να θελήσει 
να το τροποποιήσει.
«Σήμερα ήταν μια εξαιρετική ημέρα 
για τη Βουλή των Ελλήνων. Μια ημέ-
ρα ομοθυμίας, ομοψυχίας, εθνικής συ-
νεννόησης, εθνικής συναίνεσης. Από 
τις σπάνιες ευκαιρίες που δίδονται στη 
ζωή ενός βουλευτή, ενός υπουργού. 
Είμαι βαθιά συγκινημένος, σας ευχα-
ριστώ θερμότατα για την τοποθέτησή 
σας που υπηρετεί το εθνικό συμφέ-
ρον», είπε ο υπουργός Εξωτερικών.
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