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Μ
ήνυμα πως η Ελλάδα μεγαλώνει ξανά, 
για πρώτη φορά μετά το 1947 και την 
προσάρτηση των Δωδεκανήσων, έστειλε 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, 

υπογραμμίζοντας με νόημα πως μετά την επέκτα-
ση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 μίλια, η 
χώρα μπορεί να πράξει το ίδιο και στην Κρήτη και 
αλλού .
Μιλώντας στη Βουλή, κατά τη συζήτηση επί του νο-
μοσχεδίου για τον «καθορισμό του εύρους της αιγια-
λίτιδας ζώνης στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου και 
των Ιονίων Νήσων μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο της 
Πελοποννήσου», ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε την ομι-
λία του με μια αναφορά του στο ενιαίο κράτος των 
Ιονίων Νήσων, που απέκτησε συνταγματική υπόστα-
ση το 1.818. «Ήταν η πρώτη μορφή εδαφικής ανα-
φοράς ελληνισμού μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς. 
Και χώρος που το 1.864 ενσωματώθηκε στο ελληνι-
κό βασίλειο. Περισσότερο από ενάμιση αιώνα μετά 
η Ελλάδα μεγαλώνει ξανά στο ίδιο μέρος». 
Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη , «η Ελλάδα μεγαλώ-
νει ξανά» για πρώτη φορά μετα την προσάρτηση των 
Δωδεκανώσων κατά περίπου 10%. Και αυτό -όπως 
είπε- «όχι με προσάρτηση εδαφών, ούτε σε βάρος 
άλλων χωρών», αλλά με «διαδικασίες που βασίζο-
νται στο διεθνές δίκαιο».
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός τόνισε πως μετά την 
επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο, η χώρα 
μπορεί να πράξει το ίδιο «προφανώς και στην Κρήτη 
και αλλού, σε χρόνο με τρόπο και υπό συνθήκες που 
η ίδια θα επιλέξει».
«Είναι ένα μήνυμα που στέλνει η κυβέρνηση σε 
όσους απειλούν και θέλουν να στερήσουν από την 
Ελλάδα τα δικαιώματά της. Ένα αποτέλεσμα της 
ενεργητικής διπλωματίας που ασκεί η παρούσα κυ-
βέρνηση, αφήνοντας πίσω αγκυλώσεις και φοβικά 
σύνδρομα», επεσήμανε.
Η επέκταση των χωρικών υδάτων αποτελεί, «ένα 
πολύ καθαρό μήνυμα που στέλνει και τώρα η κυ-
βέρνηση σε όσους με απειλές και λεονταρισμούς 
επιχειρούν να στερήσουν αυτό το δικαίωμα από την 
πατρίδα μας» τόνισε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός.
«Έχουμε καταλήξει σε διαδοχικές συμφωνίες με 
Ιταλία και Αίγυπτο. οι συμφωνίες αποτελούν απο-
τέλεσμα σκληρών και δύσκολων διαπραγματεύσεων 
υπό τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια» ανέφε-
ρε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και εξήγησε: «πρόκει-

ται για δυο κρίκους ειρήνης και συνεργασίας αλλά 
και υπόδειγμα ασφάλειας και σταθερότητας σε μία 
περιοχή που κάποιοι απειλούν να μετατρέψουν σε 
ναρκοπέδιο. Μόλις πρόσφατα ο Αλβανός πρωθυ-
πουργός δήλωσε ότι η επέκταση στα 12 μίλια είναι 
αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδος αποδεικνύοντας 
ότι η Μεσόγειος μπορεί να γίνει θάλασσα ειρήνης».
Όπως εξήγησε ο πρωθυπουργός, «η επέκταση των 
χωρικών υδάτων αποτελούσε μόνιμο επιχείρημα 
κάθε κυβέρνησης. Σήμερα για πρώτη φορά η έκφρα-
ση πρόθεσης μετατρέπεται σε χειροπιαστό αποτέλε-
σμα και τρέχουσα πραγματικότητα. Ήταν διαφορετι-
κή η ελληνική στάση έναντι των προκλήσεων».
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στον νέο πρόε-
δρο των ΗΠΑ, λέγοντας πως πρόκειται για έμπειρο 
πολιτικό που γνωρίζει την κατάσταση στην Ανατο-
λική Μεσόγειο. «Η Ελλάδα έχει καταστεί κομβικός 
σύμμαχος των ΗΠΑ. Γνωρίζω προσωπικά τον πρόε-
δρο Μπάιντεν. Έμπειρος πολίτικος που γνωρίζει την 
περιοχή μας και τις ευαισθησίες της. Πορεύεται με 
σταθερές και αδιαπραγμάτευτες αξίες. Οι ελληνοα-
μερικανικοί δεσμοί είμαι σίγουρος πως θα γίνουν 
πιο ισχυροί από ποτέ».
«Η δράση στα διεθνή μέτωπα δεν θα ήταν δυνατή 
χωρίς την εγγύηση ότι η θωράκιση της πατρίδας 
μας είναι εξασφαλισμένη» συνέχισε την ομιλία 
του ο πρωθυπουργός. «Γνωρίζετε πως η συμφω-
νία για την αγορά 18 μαχητικών Rafale έχει ψη-
φιστεί και δρομολογείται με πρωτόγνωρους ρυθ-
μούς. Ταυτόχρονα η αναβάθμιση των F-16 και η 
απόκτηση 4 νέων φρεγατών πολλαπλού ρόλου. 
Απόφαση που θα πάρουμε στο πρώτο εξάμηνο 
του 2021. Ένα πρόγραμμα 105 πρωτοβουλιών 
συνολικού κόστους 11 δισ. Ευρώ».

Πρόκειται, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για 
«ενιαία εξωτερική πολιτική για την οποία συνεργά-
ζεται ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών» 
ενώ απαντώντας, εμμέσως πλην σαφώς στην αξιω-
ματική αντιπολίτευση, είπε: «Άκουσα για κάποιες δι-
αφοροποιήσεις. Είναι ισχυρισμοί χωρίς ίχνος αλή-
θειας περίεργο να ακούγονται από αυτούς που είχαν 
δώσει την ευθύνη από την μία στον Καμμένο και 
από την άλλη στον Κοτζιά».
«Η εμβέλεια του συγκεκριμένου νομοσχεδίου ξεπερ-
νά τα εθνικά όρια», τόνισε στη συνέχεια ο πρωθυ-
πουργός και έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία: «Δη-
μιουργεί τετελεσμένο σταθερότητας και ασφάλειας. 
Η άσκηση κυριαρχικού δικαιώματος στέλνει μήνυμα 
προς Ανατολάς. Η βία δεν παράγει δίκαιο, αλλά το 
δίκαιο ειρήνη. Με το ίδιο νομικό πλέγμα μπορούμε 
να ρυθμίσουμε την διάφορα μας την Τουρκία αρ-
κεί η ηγεσία της να εγκαταλείψει το μονόλογο των 
αμφισβητήσεων και να προσέλθει στο τραπέζι των 
συζητήσεων».
«Η δική μας θέση ήταν σαφής εξαρχής: Σταματούν 
οι προκλήσεις, αρχίζουν οι συζητήσεις» ανέφερε ο 
πρωθυπουργός και τόνισε πως «προσερχόμαστε με 
αισιοδοξία, αυτοπεποίθηση, όμως και με μηδενική 
αφέλεια στις διερευνητικές επαφές που ξεκινούν 
στις 25 Ιανουαρίου».
«Η Ελλάδα παγίως τάσσεται υπέρ του διαλόγου υπό 
δυο συνθήκες: να πάψουν οι τουρκικές προκλήσεις 
εντός της ελληνικής ΑΟΖ και να επαναρχίσουν οι 
διερευνητικές από εκεί όπου διεκόπησαν» συνέχισε 
ο κ. Μητσοτάκης. «Υπάρχει επίσης η προοπτική των 
κυρώσεων της ΕΕ κατά της Τουρκίας με την έκθεση 
Μπορέλ. Υπάρχει και η αποφασιστική στάση των 
ΗΠΑ. Οι κυρώσεις δεν αποτελούν αυτοσκοπό αλλά 
μέσο για να επιστρέψουν οι γείτονες στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων. Πρόθεση μας είναι η συνολική 
προσέγγιση που θα μπορούσε να επιλύσει και άλλα 
ζητήματα όπως το προσφυγικό. Η Ελλάδα κατέστη-
σε τις διαφορές της με την Τουρκία και ευρωπαϊκές. 
Καμία όμως συζήτηση δεν μπορεί να αφορά στην 
ελληνική κυριαρχία και τα δικαιώματα της χωράς» 
τόνισε.
«Στα θέματα αυτά είναι πάντα καλύτερο να λέγονται 
λίγο λιγότερα και να γίνονται πολλά περισσότερα» 
συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός. «θα παρακαλούσα 
ορισμένα ΜΜΕ να είναι πιο υπεύθυνα και να μην 
γίνονται μεγάφωνα ξένων διεκδικήσεων».

Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα μπορεί να επεκτείνει τα 
χωρικά ύδατα και στην Κρήτη και όπου αλλού επιθυμεί

Λαβρόφ: Δικαίωμα κάθε κράτους η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια
Απολύτως νόμιμη χαρακτήρισε ο 
υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας 
Σεργκέι Λαβρόφ την απόφαση της 
Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της 
ύδατα στα 12 ν.μ. στο Ιόνιο, επικα-
λούμενος τη Σύμβαση του 1982 για 
το Δίκαιο της Θάλασσας.
Όπως είπε, σε συνέντευξή του στο 
Open, «άλλο πράγμα όταν τα χωρικά 
ύδατα που καθορίζει ένα κράτος έρ-
χονται σε αντίθεση με τα συμφέροντα 
ενός γειτονικού κράτους», ενώ ση-
μείωσε ότι «είναι απαραίτητο να ανα-
ζητηθούν λύσεις μέσω διαλόγου και 
ισορροπίας συμφερόντων».
Ο κ. Λαβρόφ, ανέφερε δεν είναι τόσο 
ότι η Ρωσία αναγνώρισετα 12 ν.μ., 
αλλά ότι αυτό προκύπτει από την γε-
νικής ισχύος Συνθήκη για το Δίκαιο 

της Θάλασσας του 1982. «Είναι μια 
Συνθήκη, την οποία όλοι υπογράψα-
με, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες 
και ορίζει ότι κάθε κράτος έχει δικαί-
ωμα να ανακηρύξει το εύρος των χω-
ρικών του υδάτων έως τα 12 μίλια. 
Και όταν η Ελλάδα το ανακοίνωσε 
αυτό, είπαμε ακριβώς ότι τώρα μόλις 
διατύπωσα. Ότι είναι μια απολύτως 
νόμιμη απόφαση. Άλλη υπόθεση 
όταν τα χωρικά ύδατα, που ανακηρύ-
χθηκαν από ένα κράτος έρχονται σε 
αντιπαράθεση με τα συμφέροντα ενός 
γειτονικού κράτους», τόνισε χαρακτη-
ριστικά.
«Εάν προσδιοριστεί ότι αυτά τα συμ-
φέροντα είναι νόμιμα από την άπο-
ψη της Συνθήκης για το Δίκαιο της 
Θάλασσας, τότε είναι απαραίτητο να 

αναζητηθεί λύση μέσω του διαλόγου 
και της ισορροπίας των συμφερό-
ντων. Και δραστήρια καλούμε όλα τα 
προβλήματα, που συνδέονται με τις 
ΑΟΖ και της Ελλάδας και της Κύπρου 
να επιλυθούν μέσω του διαλόγου», 
πρόσθεσε.
Παράλληλα, ο Ρώσος ΥΠΕΞ αναφέρ-
θηκε σε πιθανή συνάντηση των Νί-
κου Δένδια και Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου, επισημαίνοντας ότι «αυτό είναι 
πολύ ορθό πλαίσιο, εντός του οποίου 
πρέπει να συζητώνται και να επιλύο-
νται παρόμοια ζητήματα. Και φυσικά 
κανείς δεν επιθυμεί οποιεσδήποτε 
βίαιες ενέργειες στην Ανατολική Με-
σόγειο».
«Σε ό,τι αφορά εμάς, τη Ρωσία, εάν 
μπορούμε σε κάτι να είμαστε ωφέλι-

μοι, εάν μπορούμε να χρησιμοποι-
ήσουμε τις καλές μας σχέσεις με τις 
εμπλεκόμενες σ’ αυτές τις διαφωνίες 
χώρες, θα είμαστε έτοιμοι, θα το επα-
ναλάβω, εάν τέτοιο αίτημα υπάρξει», 
δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερι-
κών.


