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Đstanköy (Kos) adası üzerinde her türlü asker? eğitim faaliyetini yasaklamaktadır.

Dolayısıyla, Đstanköy’e yönelik bu tatbikat uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu çerçevede;

komşumuz Yunanistan’ı gerginliklere yol açacak, tırmanma potansiyeli bulunan tek taraflı,

uluslararası hukuka aykırı, altından kalkamayacağı eylemlerden kaçınmaya davet ediyor;

ülkemizin, Ege Denizi’ne yönelik siyasi ve hukuki pozisyonlarına uygun olarak, gerekli

görülecek adımları bundan sonra da atmaktan imtina etmeyeceğini bildiriyoruz."

YUNANĐSTAN'DAN TÜRKĐYE AÇIKLAMASI

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, "Türkiye, en iyi komşusunun Yunanistan olduğunu

anlamalı. Bazen Türkiye ilişkileri geliştirmeye fayda etmeyen bir fevri tavırla hareket ediyor."

dedi.

Kotzias, Yunanistan'daki Radyo Alfa’ya, Ege’de yaşanan gerginlik ve Türkiye-Yunanistan

ilişkilerini değerlendirdi. 

Türkiye'nin Ege'de fevri davrandığını iddia eden Kotzias, "Türkiye, en iyi komşusunun

Yunanistan olduğunu anlamalı. Bazen Türkiye ilişkileri geliştirmeye fayda etmeyen bir fevri

tavırla hareket ediyor. Bunu NATO, Avrupa Birliği (AB) ve BM Güvenlik Konseyi'ndeki

ortaklarımızla paylaştık." diye konuştu. 

Kotzias, Yunanistan’ın Türkiye'de yaşanan darbe girişimini derhal kınadığını anımsatarak,

Avrupalı liderlerin, iletişim kanallarını açık tutarak Türkiye ile yaşanan sorunları ve mümkün

olan çözüm yollarını konuşmalarının olumlu olduğunu anlattı. 

Ege'de yaşanan gerginliğin geçmişte yaşananlar kadar büyük olmadığını belirten Kotzias,

"Erdoğan döneminde Ege'de 'sıcak bir olay' hiç yaşanmadı. Kazara 'sıcak bir olayın'

yaşanmaması için de iletişim kanallarının açık tutulması gerekir." şeklinde konuştu. 

Atina’nın Türkiye ile her zaman iyi siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaktan yana olduğunu ifade

eden Kotzias, gerilimin giderilmesi için iletişim kanallarının açık kalması gerektiğini sözlerine

ekledi. 
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Ankara / Yenimahalle

12 Oda 4 Salon 240 m²
1.100.000 TL

Bilecik / Gölpazarı

1.771 m²
80.000 TL

Yorumlar (28)

Tüm Yorumları Göster (28)
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