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ΗΤουρκία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα στο Αιγαίο εάν ληφθεί μια απόφαση ενάντια στα
δικαιώματα και στα συμφέροντά της στην περιοχή, διεμήνυσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας,
Χουλουσί Ακάρ.
Σύμφωναμε δηλώσεις του τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Anadolu, η Τουρκία δεν θα
επιτρέψει ποτέ άλλη παρενόχληση σε οποιοδήποτε τουρκικό πλοίο στην Ανατολική Μεσόγειο.
"Ταπολεμικά μας πλοία μας παρέχουν την απαραίτητη προστασία στην περιοχή. Δεν θα
ανεχθούμε ποτέ νέα παρενόχληση", δήλωσε ο Ακάρ.
Πρόσθεσεακόμη ότι κανένα project δεν είναι εφικτό στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς τη συμμετοχή
της Τουρκίας και της "Βόρειας Κύπρου".
Επίσης, αναφορικά με το αίτημα της Ελλάδος να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, δήλωσε πως η
Τουρκία τάσσεται υπέρ της επίλυσης του ζητήματος ειρηνικά, χωρίς συγκρούσεις.
"Είμαστευπέρ της επίλυσης των προβλημάτων με συνομιλίες και ειρηνικές μεθόδους πριν αυτές
μετατραπούν σε θερμή σύγκρουση με οποιονδήποτε τρόπο", ανέφερε ο Τούρκος υπουργός
Άμυνας.
Τοπρακτορείο Anadolu ανέφερε επίσης ότι το τουρκικό πλοίο Μπαρμπαρός που διεξήγε σεισμικές
έρευνες στην περιοχή την προηγούμενη εβδομάδα, όταν παρενοχλήθηκε από μια ελληνική
φρεγάτα, μέχρι που παρενέβη το τουρκικό ναυτικό.
Ελληνικήαμυντική πηγή μιλώντας στο Reuters, αρνήθηκε ότι υπήρξε ένα τέτοιο περιστατικό αλλά
τόνισε πως οι Έλληνες παρακολουθούσαν τη δραστηριότητα του τουρκικού πλοίου.
Εξάλλου, δημοσίευμα της εφημερίδας Hurriyet έκανε λόγο για αλλαγή της στάσης της Αθήνας στο
θέμα της επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων,

μεαφορμή την παραπομπή του θέματος της επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στη
Βουλή.
Όπωςαναφέρει το skai.gr, η τουρκική εφημερίδα κάνει επίσης αναφορά στις δηλώσεις Κοτζιά για
τα τρία Προεδρικά Διατάγματα που αφορούν στην επέκταση των χωρικών υδάτων, τονίζοντας ότι
ο Έλληνας Πρωθυπουργός ουσιαστικά προχώρησε σε διακοπή αυτής της διαδικασίας
παραπέμποντας στη Βουλή.
Ηεφημερίδα συνδέει την κίνηση αυτή του Αλέξη Τσίπρα με το θέμα του Αιγαίου και των απειλών
της Τουρκίας.
Διαβάστεακόμη:
* Απειλές εναντίον Ελλάδας και Κύπρου και από το "τουρκοκυπριακό καθεστώς"
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