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Ερντογάν: Θα ιδρύσουμε και στρατιωτική βάση στην Κύπρο

Ετικέττες: Κύπρος , Τουρκία , Ερντογάν

Την πρόθεση να αυξήσει τον τουρκικό στρατό στην Κύπρο γνωστοποίησε ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια της
συνέντευξης Τύπου με αφορμή την επίσκεψή του στο Αζερμπαϊτζάν.

«Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα στρατιωτικής βάσης στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Είναι θέμα λίγων λεπτών να φτάσουμε εκεί από
τα δικά μας εδάφη και να φτάσουμε στην ανατολική Μεσόγειο», απάντησε στη σχετική  ερώτηση δημοσιογράφου ο Τούρκος πρόεδρος.

(https://bold.adman.gr/videoctr/22475/34919/5845/1558871438?R=996JPVpL1)
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«Η Ελλάδα, όμως, δεν έχει μια τέτοια εγγύτητα. Ομως υπάρχει ο ψυχολογικός παράγοντας. Αν έχουμε όμως ανάγκη θα ιδρύσουμε στρατιωτική
βάση εκεί», πρόσθεσε.

«Είναι σημαντική η στρατιωτική ύπαρξή μας εκεί», τόνισε.

Παράλληλα, ο Ερντογάν επεσήμανε ότι «μας λένε πως πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό των στρατιωτικών μας δυνάμεων. Μη μας παρεξηγήσουν
όμως, δεν θα μειώσουμε των αριθμό των δυνάμεών μας. Θα τον αυξήσουμε.», ενώ αναφέρθηκε στο σχέδιο Ανάν σημειώνοντας: «Δεν ακούν λόγια.
Αν άκουγαν θα είχαμε λύσει το θέμα με τον Κόφι Ανάν. Τι υποσχέθηκαν στο δημοψήφισμα και τι έκαναν; Εμείς είπαμε το “ναι”, εκείνοι “όχι”. Εβαλαν
αυτούς στην Ε.Ε., εμάς μας άφησαν έξω».

Τέλος, υπογράμμισε ότι «από εδώ και πέρα για εκεί, όποια είναι η δική μας συνταγή που ανακοινώνουμε, θα εφαρμόσουμε αυτή τη συνταγή».

Πηγή: YENISAFAK
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

 (//www.engageya.com)

Ο θυρεός του 1926 στα Κάτω

Πετράλωνα, Του Νίκου

Βατόπουλου
(http://www.kathimerini.gr/984830/article/politismos/polh/o-

8yreos-toy-1926-sta-katw-petralwna)

Πάνω από 139.000 οχήματα

ανακαλεί η BMW από την αγορά

της Κίνας
(http://www.kathimerini.gr/985139/article/oikonomia/epixeirhseis/panw-

apo-139000-oxhmata-anakalei-h-bmw-apo-thn-

agora-ths-kinas)

Φρένο από Ε.Ε. στην ανάθεση της

διασύνδεσης Κρήτης στον

ΑΔΜΗΕ, της Χρύσας Λιάγγου
(http://www.kathimerini.gr./984543/article/oikonomia/epixeirhseis/freno-

apo-ee-sthn-ana8esh-ths-diasyndeshs-krhths-

ston-admhe)

Αβέβαιο το μέλλον της Media

Markt στην Ελλάδα, Της Δήμητρας

Μανιφάβα
(http://www.kathimerini.gr./985075/article/oikonomia/epixeirhseis/avevaio-

to-mellon-ths-media-markt-sthn-ellada)

Πάγωμα δημοσίων επενδύσεων

ανακοίνωσε ο Ερντογάν
(http://www.kathimerini.gr./984897/article/oikonomia/die8nhs-

oikonomia/pagwma-dhmosiwn-ependysewn-

anakoinwse-o-erntogan)

Σε αυξήσεις στις χρεώσεις

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

προχωρούν οι πάροχοι
(http://www.kathimerini.gr/984708/article/oikonomia/epixeirhseis/se-

ay3hseis-stis-xrewseis-thlepikoinwniakwn-

yphresiwn-proxwroyn-oi-paroxoi)
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Δεν τυπώνω. Π�?οστατε�?ω το πε�?ιβάλλον.


