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Χρονικά Τουρκίας 
 

Οκτώβριος 2013 
 

Α) Εσωτερική Πολιτική Σκηνή 
 
8 Οκτωβρίου  
 
Ο Öcalan ̟ροειδο̟οιεί την τουρκική κυβέρνηση 
για διακο̟ή συνοµιλιών  
Ο κούρδος ηγέτης Αbdullah Öcalan άφησε να 
εννοηθεί πως εξετάζει την απόσυρση του Ρ.Κ.Κ. 
από τις ειρηνευτικές συνοµιλίες µε την τουρκική 
κυβέρνηση. Αφορµή στάθηκε αφενός µεν η 
µετριοπαθής στάση της τουρκικής κυβέρνησης στο 
ζήτηµα της διδασκαλίας της κουρδικής γλώσσας 
στη δηµόσια εκπαίδευση, καθώς προβλέπεται να 
εισαχθεί µόνο στα ιδιωτικά ιδρύµατα, αφετέρου δε 
η απρόθυµη στάση της κυβέρνησης να µεταφέρει 
περισσότερες αρµοδιότητες στους δήµους της 
νοτιοανατολικής Τουρκίας, που ελέγχονται από τις 
κουρδικές πολιτικές δυνάµεις. 
Πηγή: Καθηµερινή, 8 Οκτωβρίου 2013. 
 
 
14 Οκτωβρίου 
 
Συνέχιση των δια̟ραγµατεύσεων ζήτησε ο 
Öcalan 
Ο φυλακισµένος ηγέτης του Εργατικού Κουρδικού 
Κόµµατος (PKΚ) Αbdullah Öcalan δήλωσε πως 
επιθυµεί να συνεχιστεί η διαδικασία των 
διαπραγµατεύσεων υπό την προϋπόθεση ότι θα 
έχουν θετική κατάληξη.  
Πηγή: Ηµερησία, 14 Οκτωβρίου 2013. 
 
 
15 Οκτωβρίου  
 
∆ηλώσεις Έρντογαν για τις ̟αραιτήσεις 
αξιωµατικών του Ναυτικού 
Ο τούρκος πρωθυπουργός σε δηλώσεις του 
εξέφρασε τη θλίψη του για τις παραιτήσεις 
υψηλόβαθµων στελεχών του τουρκικού ναυτικού. Η 
κίνηση των διοικητών θεωρήθηκε ως πράξη 
συµπαράστασης στην καταδίκη που επέβαλε η 
τουρκική δικαιοσύνη στα ηγετικά στελέχη του 
τουρκικού στρατού που είχαν εµπλακεί στο σχέδιο 
«Βαριοπούλα» το 2003. 
Πηγή: Today’s Zaman, 15 Οκτωβρίου 2013. 

18 Οκτωβρίου 
 
∆ηλώσεις Sadullah Ergin για την έκθεση της 
Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής 
Ο υπουργός ∆ικαιοσύνης της Τουρκίας, Sadullah 
Ergin, δήλωσε πως η κυβέρνηση είναι ενήµερη για 
τα προβλήµατα νοµοθετικής φύσεως, καθώς και για 
τις αδυναµίες του συστήµατος ποινικής δικαιοσύνης 
που θίγονται στην έκθεση. Ο τούρκος υπουργός 
στάθηκε κυρίως στα θετικά σχόλια της έκθεσης 
αναφορικά µε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί σε 
θέµατα δικαιοσύνης εκφράζοντας, παράλληλα, τη 
δυσαρέσκειά του για την απουσία αυτοκριτικής από 
την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Πηγή: Hurriyet, 18 Οκτωβρίου 2013. 
 
 
27 Οκτωβρίου  
 
∆ηλώσεις Έρντογαν για θρησκευτικά δικαιώµατα 
Ο τούρκος πρωθυπουργός, Ρ. Τ. Έρντογαν, δήλωσε 
πως στόχος της κυβέρνησης είναι η προστασία και ο 
σεβασµός των θρησκευτικών δικαιωµάτων όλων των 
πολιτών της χώρας προκειµένου να αποφευχθεί ο 
θρησκευτικός φανατισµός. 
Πηγή: Hurriyet, 27 Οκτωβρίου 2013. 
 
 
28 Οκτωβρίου 
 
Συγκέντρωση διαµαρτυρίας για το θάνατο 
διαδηλωτή 
Περίπου 2000 άτοµα συγκεντρώθηκαν έξω από τα 
δικαστήρια, όπου επρόκειτο να δικαστεί ο 
αστυνοµικός, ο οποίος προκάλεσε, το περασµένο 
καλοκαίρι, το θάνατο διαδηλωτή στα επεισόδια της 
πλατείας Ταξίµ. Κατά τη διάρκεια των εν λόγω 
επεισοδίων είχαν χάσει τη ζωή τους συνολικά 6 
άτοµα. Ύστερα από εντάσεις που δηµιουργήθηκαν, 
η ακρόαση ανεβλήθη για τις 2 ∆εκεµβρίου 2013. 
Πηγή: The Independent, Reuters, 28 Οκτωβρίου 
2013. 
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Έρευνα του MetroPOLL για τα ̟ροσω̟ικά 
δεδοµένα  
Το Κέντρο Στρατηγικών και Κοινωνικών Ερευνών 
«MetroPOLL» στην Άγκυρα διεξήγαγε έρευνα 
σύµφωνα µε την οποία οι τούρκοι πολίτες δεν 
επιθυµούν να µοιράζονται τα προσωπικά τους 
δεδοµένα µε το κράτος , καθώς θεωρούν ότι δεν 
προστατεύονται από αυτό.  
Πηγή: Today’s Zaman, 28 Οκτωβρίου 2013. 
 
Αυστηρότερες ̟οινές για οικογένειες ̟ου 
αναγκάζουν σε γάµο ανήλικα τέκνα 
Η υπουργός Οικογενείας και Κοινωνικών 
Πολιτικών, Fatma Şahin, δήλωσε κατά τη διάρκεια 
τηλεοπτικής συνέντευξης πως η κυβέρνηση σκοπεύει 
να αυξήσει τη δραστικότητα της ισχύουσας κύρωσης 
αναφορικά µε τις οικογένειες, οι οποίες αναγκάζουν 
τα ανήλικα τέκνα τους σε γάµο, κατά 50%. Το 
φαινόµενο αφορά κυρίως τις ανατολικές επαρχίες 
της Τουρκίας και η ποινή θα αυξηθεί από 15 (το 
µέγιστο) σε 22 έτη κάθειρξης.  
Πηγή: Hurriyet, 28 Οκτωβρίου 2013. 
 
 
29 Οκτωβρίου 
 
Καθησυχαστικός ο δήµαρχος σχετικά µε την 
ασφάλεια της σήραγγας «Marmaray» 
Ο δήµαρχος της Κωνσταντινούπολης, Kadir 
Topbaş, σε συνέντευξη που παραχώρησε µετά τη 
συνάντησή του µε τον Ιάπωνα πρωθυπουργό, θέλησε 
να διασκεδάσει όποιες αµφιβολίες αναφορικά µε την 
ασφάλεια της υποθαλάσσιας σήραγγας «Marmaray», 
ισχυριζόµενος ότι το έργο εγκαινιάστηκε έχοντας 
λάβει υπ’ όψιν όλες τις παραµέτρους. Αντίθετη 
γνώµη έχουν οι ειδικοί τόσο λόγω της σεισµογενούς 
περιοχής όσο και λόγω του τρόπου κατασκευής της 
σήραγγας. 
Πηγή: Hurriyet, 29 Οκτωβρίου 2013. 
 

31 Οκτωβρίου 
 
Γυναίκες βουλευτές µε µαντίλα στη συνεδρίαση 
της Γενικής Συνέλευσης 
Τέσσερις γυναίκες βουλευτές του κυβερνώντος 
κόµµατος Α.Κ.Ρ. εισήλθαν στη συνεδρίαση της 
ολοµέλειας του Κοινοβουλίου φορώντας µαντίλα. 
Την ίδια στιγµή, οι ηγέτες των πολιτικών κοµµάτων 
προτίµησαν να µην παραστούν στη συνεδρίαση, µε 
εξαίρεση τη συν-επικεφαλής του φιλοκουρδικού 
Κόµµατος Ειρήνης και ∆ηµοκρατίας (Β.D.P.), 
Sebahat Tuncel. 
Πηγή: Hurriyet, 31 Οκτωβρίου 2013. 
 
Το Κόµµα Ειρήνης και ∆ηµοκρατίας ε̟ιζητεί 
ρόλο για τον Öcalan  
Ο ηγέτης του Κόµµατος Ειρήνης και ∆ηµοκρατίας 
(B.D.P.) υποστήριξε πως ο φυλακισµένος κούρδος 
ηγέτης του Ρ.K.K., Abdullah Öcalan, πρέπει να 
κατέχει επίσηµη και νοµικά κατοχυρωµένη θέση 
στις διαπραγµατεύσεις µεταξύ Κούρδων και 
τουρκικής κυβέρνησης, καθώς κάτι τέτοιο θα 
προσέφερε σταθερότερα αποτελέσµατα και 
µεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας των ειρηνευτικών 
συνοµιλιών. 
Πηγή: Today’s Zaman, 31 Οκτωβρίου 2013. 
 
 
Τα βλέµµατα στραµµένα στις µειονότητες: 
Συµβολικές αλλαγές ονοµασιών  
Το «Πανεπιστήµιο Nevşehir» (Νεαπόλεως) και η 
περιφέρεια «Aydınlar» του νοµού Şiirt, ύστερα από 
σχετικό ψήφισµα στη Βουλή, άλλαξαν την ονοµασία 
τους σε «Hacı Bektaş Veli» και «Tillo» αντίστοιχα, 
ως εφαρµογή του νέου πακέτου εκδηµοκρατισµού 
της κυβέρνησης,το οποίο περιέχει µέτρα µέριµνας 
για τις µειονότητες. 
Πηγή: Today’s Zaman, 31 Οκτωβρίου 2013.

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Χρονικά Τουρκίας                                                                         Οκτώβριος 2013 

 

 

3 

Β) Εξωτερική Πολιτική και Ασφάλεια 
 
4 Οκτωβρίου 
 
Ο al-Assad κατηγορεί τον Έρντογαν για 
υ̟οστήριξη τροµοκρατών 
Ο Πρόεδρος της Συρίας Bashar al-Asad εξαπέλυσε 
επίθεση εναντίον του Τούρκου πρωθυπουργού 
κατηγορώντας τον ότι παρέχει στήριξη σε 
αντικαθεστωτικές οµάδες στην Συρία που 
σχετίζονται µε την al-Qaeda. Πρόσθεσε επίσης, πως 
στο µέλλον η Τουρκία θα έρθει αντιµέτωπη µε τις 
συνέπειες των πράξεών της, καθώς οι τροµοκράτες 
θα προκαλέσουν προβλήµατα και στην τουρκική 
κοινωνία. 
Πηγή: Καθηµερινή, 4 Οκτωβρίου 2013. 
 
 
5 Οκτωβρίου  
 
Μείωση της στρατιωτικής θητείας στην Τουρκία 
Το τουρκικό γενικό επιτελείο ανακοίνωσε τη 
συµφωνία στην οποία έφτασε µε την κυβέρνηση, για 
τη µείωση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, 
από τους 15 στους 12 µήνες. Οι κληρωτοί έχουν τη 
δυνατότητα να υπηρετήσουν τη θητεία τους σε δύο 
εξάµηνες περιόδους, εάν φοιτούν στο πανεπιστήµιο. 
Ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Egemen 
Bağış, έκανε λόγο για περαιτέρω µείωση της 
υποχρεωτικής θητείας. 
Πηγή: Hurriyet, 5 Οκτωβρίου 2013 
 
 
7 Οκτωβρίου  
Ο Έρντογαν χαρακτήρισε τον al-Assad 
τροµοκράτη  
Στις τελευταίες δηλώσεις που έγιναν από τον Ρ. T. 
Έρντογαν µετά από τη συνάντηση που είχε µε τον 
Πρόεδρο της Ινδίας, Pranab Mukherjee, δήλωσε 
πως πλέον δεν θεωρεί τον Bashar al-Assad πολιτικό, 
αλλά τροµοκράτη.  
Πηγή: Hurriyet, 7 Οκτωβρίου 2013. 
 
 
8 Οκτωβρίου 
 
Ο A. Davutoglu διέψευσε τις κατηγορίες του 
Bashar al-Assad 
Ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Ahmet 
Davutoglu, απάντησε στις τελευταίες δηλώσεις του 
Σύριου Προέδρου Bashar al-Assad, σύµφωνα µε τις 

οποίες η τουρκική κυβέρνηση στηρίζει 
αντικαθεστωτικές οµάδες στην Συρία που 
σχετίζονται µε την al-Qaeda. Ο Α. Davutoglu 
αρνήθηκε κατηγορηµατικά οποιαδήποτε ανάµειξη 
της τουρκικής κυβέρνησης µε τις εν λόγω οµάδες, 
ενώ παράλληλα, τόνισε πως η Τουρκία βρίσκεται 
στην πρώτη γραµµή των χωρών που µάχονται κατά 
της τροµοκρατίας. 
Πηγή: Hurriyet, 8 Οκτωβρίου 2013. 
 
 
10 Οκτωβρίου  
 
Η Κίνα υ̟ερασ̟ίζεται την τουρκική ε̟ιλογή του 
α/α HQ-9 
Η Κίνα δια στόµατος Hua Chunying, εκπροσώπου 
Τύπου του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών, 
υποστήριξε την τουρκική επιλογή του συστήµατος 
αντιαεροπορικής άµυνας HQ-9. Η κα. Hua 
χαρακτήρισε τη συµπαραγωγή του κινεζικού 
συστήµατος από την Τουρκία ως «φυσιολογική» στο 
πλαίσιο των συναλλαγών αµυντικών υλικών µεταξύ 
Κίνας και Τουρκίας. 
Πηγή: Globaltimes, 10 Οκτωβρίου 2013 
 
Συνέχεια στις ε̟ιθέσεις κατά των Κούρδων 
Η τουρκική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε την παράταση 
της εξουσιοδότησης στις ένοπλες δυνάµεις για 
άλλον ένα χρόνο, µε σκοπό να πραγµατοποιηθούν 
στρατιωτικά πλήγµατα κατά των ανταρτών του 
Κουρδικού Εργατικού Κόµµατος (Ρ.Κ.Κ.) στο 
έδαφος του Ιράκ. Η ενέργεια αυτή 
πραγµατοποιήθηκε παρά τις συνεχιζόµενες 
διαπραγµατεύσεις µεταξύ της Άγκυρας και του 
αυτονοµιστικού κινήµατος. 
Πηγή: Τα Νέα, 10 Οκτωβρίου 2013 
 

 
11 Οκτωβρίου 
 
Νέο εξο̟λιστικό ̟ρόγραµµα ελικο̟τέρων 
ξεκινάει η Τουρκία 
Συζητήσεις είχε ο υπογραµµατέας των Τουρκικών 
αµυντικών βιοµηχανιών µε τους εκπροσώπους της 
T.A.I. (Turkish Aerospace Industries), όπου και 
αποφασίστηκε να ξεκινήσει το πρόγραµµα 
κατασκευής ελικοπτέρων, ικανών να µεταφέρουν 9 
επιβάτες και 3 µέλη πληρώµατος προορισµένα να 
αντικαταστήσουν τα Bell UH-1H. 
Πηγή: Fligthglobal.com, 16 Oκτωβρίου 2013. 
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13 Οκτωβρίου 2013 
 
Νέες ̟αραιτήσεις στο τουρκικό Ναυτικό 
Παραιτήσεις σοκ του Αντιναυάρχου Atilla Kezek, 
Επιτελάρχη του τουρκικόυ ναυτικού και του 
Υποναυάρχου Sami Örgü, ∆ιοικητή της ∆ιεύθυνσης 
∆ιοικητικής Μέριµνας που αποδίδονται στην 
επικύρωση των καταδικαστικών αποφάσεων της 
τουρκικής δικαιοσύνης για το πραξικοπηµατικό 
σχέδιο Balyoz (Βαριοπούλα).  
Πηγή: Zaman, 14 Οκτωβρίου 2013. 
 
 
15 Οκτωβριου 2013 
 
ΝΑΤΟ: Αδύνατη η διασύνδεση των κινεζικών 
αντιαερο̟ορικών συστηµάτων 
Παρά τις διαβεβαιώσεις του Τούρκου υπουργού 
Άµυνας İsmet Yılmaz και του επικεφαλής της 
Γραµµατείας Αµυντικών Βιοµηχανιών, Murat 
Bayar, περί διασύνδεσης των κινεζικών 
αντιαεροπορικών συστηµάτων µεγάλου βεληνεκούς 
FD-2000 µε το εθνικό και διασυµµαχικό σύστηµα 
αεράµυνας, αξιωµατούχοι του Ν.Α.Τ.Ο. 
σηµειώνουν σε υψηλούς τόνους ότι δεν υφίσταται 
καµία τέτοια πιθανότητα. Οι ίδιοι επισηµαίνουν ότι 
η ενσωµάτωση των κινεζικών συστηµάτων στην 
αεράµυνα  του Ν.Α.Τ.Ο. θα ήταν «ίσως η πιο 
µάταιη προσπάθεια». 
Πηγή: Hurriyet, 15 Οκτωβρίου 2013  
 
Τις φυλακές «Mamak» ε̟ισκέφτηκε ο αρχηγός 
των Τουρκικών χερσαίων δυνάµεων 
Ο αρχηγός του τουρκικού στρατού, στρατηγός 
Hulusi Akar, πραγµατοποίησε επίσκεψη στους 
φυλακισµένους συναδέλφους του, οι οποίοι εκτίουν 
πολυετείς καθείρξεις καταδικασµένοι για τη 
συµµετοχή τους στην υπόθεση του σχεδίου 
«Βαριοπούλα». Ο Akar εισήλθε στη στρατιωτική 
φυλακή «Mamak» στην Άγκυρα, συνοδευόµενος από 
τον διοικητή της τουρκικής Α΄ Στρατιάς, στρατηγό 
Ahmet Turmuz. 
Πηγή: Sabah, 17 Oκτωβρίου 2013 
 
 
16 Οκτωβρίου 
 
Ε̟ίθεση Τουρκίας κατά Συρίας 
Ο τουρκικός στρατός εκτόξευσε τέσσερις οβίδες 
εναντίον της πόλης Azaz της Συρίας, ως απάντηση 

στην επίθεση που δέχθηκε από την συγκεκριµένη 
περιοχή στις 15/10/13. 
Πηγή: Reuters, 16 Οκτωβρίου 2013 
 
 
19 Οκτωβρίου 
 
Λίβανος: Α̟ελευθέρωση δύο τούρκων ̟ιλότων 
∆ύο πιλότοι των Τουρκικών Αερογραµµών 
(Τ.Η.Υ.), οι οποίοι είχαν απαχθεί τον περασµένο 
Αύγουστο του 2013 στο Λίβανο, παραδόθηκαν στις 
αρχές ασφαλείας της εν λόγω χώρας. Τους δύο 
τούρκους πιλότους υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός Ρ. 
T. Έρντογαν, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για 
το αίσιο τέλος της περιπέτειάς τους. 
Πηγή: BBC, Today’s Zaman, 20 Οκτωβρίου 2013 
 
Τουρκικά µαχητικά κατά ρωσικού αεροσκάφους 
IL-20 
∆ύο τουρκικά µαχητικά τύπου F-16, απογειώθηκαν 
χθες για να αναχαιτίσουν ρωσικό µεταφορικό 
αεροσκάφος συλλογής ηλεκτρονικών πληροφοριών 
(ELINT) τύπου Il-20, το οποίο προσέγγιζε τον 
τουρκικό εναέριο χώρο. Την ανακοίνωση έκαναν οι 
Τουρκικές Ένοπλες ∆υνάµεις. Όπως διευκρινίζεται, 
τα µαχητικά απογειώθηκαν από την αεροπορική 
βάση Μερζιφούντας του Ευξείνου Πόντου. 
Πηγή: Zaman, 23 Οκτωβρίου 2013 
 
 
22 Οκτωβρίου  
 
∆ηλώσεις Fule για ενταξιακές δια̟ραγµατεύσεις 
µε την Τουρκία 
Ο Επίτροπος Stefan Fule υπογράµµισε την ανάγκη 
να συνεχιστούν δυναµικά οι διαπραγµατεύσεις για 
την ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε. Αφορµή για τις 
δηλώσεις του στάθηκαν αφενός µεν οι συζητήσεις 
για το κεφάλαιο 22 που αφορά την περιφερειακή 
πολιτική της χώρας, αφετέρου δε η επικείµενη 
∆ιάσκεψη που θα λάβει χώρα στις 5 Νοεµβρίου στις 
Βρυξέλλες.  
Πηγή: Ηµερησία, 22 Οκτωβρίου 2013. 
 
 
23 Οκτωβρίου 
 
Ε̟ίσκεψη Έρντογαν στο Κόσοβο 
Ο Τούρκος πρωθυπουργός R. Τ. Έρντογαν 
επισκέφτηκε την πρωτεύουσα του Κοσόβου, 
Πρίζρεν, όπου µαζί µε τον Έντι Ράµα, 
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πρωθυπουργό της  Αλβανίας, και τον Χασίµ Θάτσι, 
πρωθυπουργό του Κοσόβου, παρέστη στα εγκαίνια 
του νέου τερµατικού σταθµού του αεροδροµίου 
«Αντέµ Γιασάρι». Οι δηλώσεις του Έρντογαν ότι 
«Η Τουρκία είναι Κόσοβο και το Κόσοβο 
Τουρκία» προκάλεσαν αντιδράσεις εκ µέρους της 
σερβικής ηγεσίας. 
Πηγή: Καθηµερινή, 25 Οκτωβρίου 2013. 
 
 
24 Οκτωβρίου 
 
∆ηλώσεις A. Davutoglu για την κατάσταση στη 
Συρία  
Ο Τούρκος υπουργός Eξωτερικών εξέφρασε τη 
λύπη του για τα γεγονότα που λαµβάνουν χώρα 
στην Συρία και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 
είναι αναγκασµένος να ζει ο συριακός λαός. Επίσης, 
εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η 
διεθνής κοινότητα δεν λαµβάνει τα απαραίτητα 
µέτρα για την αντιµετώπιση της κατάστασης αυτής. 
Πηγή: Ηurriyet, 24 Οκτωβρίου 2013 
 
 
28 Οκτωβρίου 
 
Νεκρός άνδρας α̟ό συριακή οβίδα 
Τη ζωή του έχασε σήµερα ένας άνδρας στη 
νοτιοανατολική Τουρκία µετά από πρόσκρουση 
συριακής οβίδας στο σπίτι του, στην ταραχώδη 
περιοχή Ceylanpınar στα σύνορα µε τη Συρία. Ο 
τουρκικός στρατός προέβη σε αντίποινα. 
Πηγή: Le Figaro, 28 Οκτωβρίου 2013. 
 
 
Νέα σελίδα στις Τουρκο-Ια̟ωνικές σχέσεις 
Κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία προκειµένου 
να παρευρεθεί στα εγκαίνια του τούνελ του 
Μαρµαρά ανήµερα της ενενηκοστής επετείου από 
την ίδρυση της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας, ο Ιάπωνας 
πρωθυπουργός, Shinzo Abe, συνεχάρη την 
τουρκική κυβέρνηση και εξέφρασε τις ελπίδες και 

την ικανοποίησή του για τη συνεργασία της χώρας 
του µε την Τουρκία. Επιπλέον, τόνισε, ότι η 
ολοκλήρωση του έργου συµπίπτει µε την πορεία της 
χώρας προς τον εκδηµοκρατισµό. 
Πηγή: Today’s Zaman, Masanori Naito, 28 
Οκτωβρίου 2013   
 
 
29 Οκτωβρίου 
 
Ε̟εκτείνεται η τουρκική στρατιωτική βοήθεια 
στην Αλβανία 
Η αλβανική Βουλή ενέκρινε πρόγραµµα 
στρατιωτικής συνεργασίας µε την Τουρκία που 
προβλέπει την παροχή $1.137.500 για την 
προµήθεια αµυντικού υλικού, την εκπαίδευση 
προσωπικού και αναβάθµιση των εγκαταστάσεων 
της αεροπορικής βάσης Kuçovë στην επαρχία 
Berat. Το στρατιωτικό αεροδρόµιο Kuçovë που 
βρίσκεται 100 χλµ νότια των Τιράνων, είναι η 
µοναδική βάση νατοϊκών προδιαγραφών που 
διαθέτει σήµερα η Αλβανία και ανακατασκευάστηκε 
πλήρως µε χρηµατοδότηση ύψους $5 εκατ. της 
Τουρκικής Πολεµικής Αεροπορίας (Τ.Η.K.) την 
περίοδο 2002-2003. 
Πηγή: Strategy Report, 29 Οκτωβρίου 2013 
 
 
30 Οκτωβρίου 
 
Κάλεσµα Έρντογαν για ̟αροχή διεθνούς 
ανθρω̟ιστικής βοήθειας στους Σύριους 
̟ρόσφυγες 
Ο Τούρκος πρωθυπουργός, Ρ. T. Έρντογαν, σε 
επαγγελµατική συγκέντρωση στη Σµύρνη, απηύθυνε 
έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα για περαιτέρω 
συνδροµή αναφορικά µε τις ολοένα αυξανόµενες 
µεταναστευτικές ροές από τη γειτονική χώρα της 
Τουρκίας, τη Συρία, ενώ δήλωσε την υποστήριξή 
του στους Σύριους πρόσφυγες αποκαλώντας τους, 
«αδέλφια». 
Πηγή: CIHAN, 30 Οκτωβρίου 2013.  
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Γ) Οικονοµία και Ενέργεια 
5 Οκτωβρίου 
 
Προτρο̟ές ∆.Ν.Τ. ̟ρος Τουρκία 
Το ∆.Ν.Τ. κάλεσε την τουρκική κυβέρνηση να 
συσφίξει την νοµισµατική και δηµοσιονοµική της 
πολιτική, προκειµένου να µειωθούν οι εξωτερικές 
ανισορροπίες, οι οποίες επιδεινώθηκαν από εκροές 
κεφαλαίων. 
Πηγή: Καθηµερινή, 5 Οκτωβρίου 2013. 
 
 
14 Οκτωβρίου 
 
Εθνικός τρα̟εζικός έλεγχος σε αφερέγγυες 
χρηµατοροές α̟ό offshore εταιρείες 
Το Υπουργείο Οικονοµικών της Τουρκίας ξεκίνησε 
ελέγχους σε χρηµατικές ροές ύψους 6,2 τουρκικών 
λιρών από 350 υπεράκτιες εταιρείες. Πρόκειται για 
τη µεγαλύτερη χρηµατική ροή στην ιστορία της 
Τουρκίας, ενώ υπάρχουν αναφορές που θέλουν 
µέρος των χρηµατικών ροών να προέρχονται από 
Ρωσικές πηγές. 
Πηγή: Today’s Zaman, 14 Οκτωβρίου 2013 
 
 
16 Οκτωβρίου 
 
Αναβάθµιση του σιδηροδροµικού δικτύου της 
Τουρκίας 
Ο Binali Yıldırım ανακοίνωσε ότι θα αναβαθµιστεί 
το 70 τοις εκατό των σιδηροδρόµων της Τουρκίας. 
Μόλις το 4 τοις εκατό του υπάρχοντος 
σιδηροδροµικού δικτύου χρησιµοποιεί διπλές 
γραµµές, ενώ το υπόλοιπο 96 τοις εκατό 
χρησιµοποιεί τις συµβατικές µονές γραµµές. Ο κ. 
Yıldırım δήλωσε ότι έχουν ξεκινήσει εργασίες για 
την αναβάθµιση του δικτύου που θα ολοκληρωθούν 
έως το 2023. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 16 Οκτωβρίου 2013. 
 
 
17 Οκτωβρίου 
 
Αύξηση στις ενεργειακές ανάγκες της Τουρκίας 
Σύµφωνα µε τον Taner Yıldız, υπουργό  Ενέργειας 
και Φυσικών Πόρων, η Τουρκία εισάγει 5 εκατ. 
τόνους Ιρανικού  πετρελαίου και 10 δις κυβικά 
µέτρα φυσικού αερίου και θα εισάγει ακόµη 
περισσότερα, εάν είναι διαθέσιµο. Βάσει των 
δηλώσεων του Yıldız, η ενεργειακή ζήτηση στην 

Τουρκία έχει διπλασιαστεί τα τελευταία δέκα χρόνια 
και η Τουρκία είναι έτοιµη να αυξήσει και την 
εισαγωγή Ιρακινού αερίου, εάν το Ιράκ αυξήσει τις 
εξαγωγές του σε αέριο. 
Πηγή: Reuters, 17 Οκτωβρίου 2013. 
 
Στην Κωνσταντινού̟ολη η ̟αγκόσµια διάσκεψη 
για την ενέργεια το 2016 
Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας και Φυσικών 
Πόρων, Taner Yıldız, δήλωσε ότι η 
Κωνσταντινούπολη θα φιλοξενήσει το 2016 την 
παγκόσµια διάσκεψη για την ενέργεια. Το συνέδριο 
θα φιλοξενήσει 9.000 άτοµα συµπεριλαµβανοµένων 
υπουργών κυβερνήσεων, διευθυνόντων συµβούλων 
ενέργειας, έγκυρων αναλυτών και ερευνητών. 
Πηγή: Anadolu Agency, 17 Οκτωβρίου 2013. 
 
 
18 Οκτωβρίου 
 
Στην Τρίτη θέση της αύξησης των εσόδων α̟ό 
τον τουρισµό κατατάσσεται η Τουρκία 
Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού στην 
έκθεση του 2013 αναφέρει ότι η Τουρκία αύξησε τα 
έσοδά της από τον τουρισµό της κατά 22 τοις εκατό 
κατά τους πρώτους οκτώ µήνες του 2013. 
Πηγη: World Bulletin, 18 Οκτωβρίου 2013. 
 
 
21 Οκτωβρίου 
Γραφειοκρατικά εµ̟όδια στο ̟ρώτο ̟υρηνικό 
εργοστάσιο της Τουρκίας 
Ανώτερο στέλεχος του διακυβερνητικού σχεδίου 
µεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας των τεσσάρων 
µονάδων του πρώτου πυρηνικού σταθµού της 
Τουρκίας, το οποίο αναµένεται να ολοκληρωθεί έως 
το 2023, ανέφερε ότι πολλά γραφειοκρατικά 
εµπόδια παρακωλύουν το σχέδιο των 20 δις 
δολαρίων Η.Π.Α. Η Rosatom προβλέπεται να 
καταθέσει στο τουρκικό Yπουργείο Περιβάλλοντος 
την µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολύ πιο 
σύντοµα από ότι είχε υπολογιστεί. Ωστόσο, το 
εργoστάσιο των 4.800 MW είναι ήδη εκτός 
προγραµµατισµού, καθώς ο πρώτος αντιδραστήρας 
φαίνεται απίθανο να λειτουργήσει έως το 2019, όπως 
είχε αρχικά σχεδιαστεί. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 21 Οκτωβρίου 2013. 
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26 Οκτωβρίου 
 
Τουρκία και Η.Π.Α. χτίζουν στενότερους 
οικονοµικούς δεσµούς 
Στο πλαίσιο της ενδυνάµωσης των εµπορικών και 
οικονοµικών σχέσεων µεταξύ Τουρκίας και Η.Π.Α., 
το αµερικανικό επιµελητήριο εµπορίου αποφάσισε 
την ίδρυση ενός αµερικανο-τουρκικού συµβουλίου 
επιχειρήσεων στην Κωνσταντινούπολη, του οποίου 
επικεφαλής θα τεθεί ο διευθύνων σύµβουλος της 
εταιρείας Coca Cola, Muhtar Kent. Ταυτόχρονα, η 
διµερής συνεργασία αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός 
κέντρου διαλόγου για τους επιχειρηµατίες της 
Μέσης Ανατολής που θα είναι ανοικτό σε όλες τις 
χώρες της περιοχής. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 26 Οκτωβρίου 2013. 
 
 
Η Τουρκία ε̟ιθυµεί να δηµιουργήσει το δικό της 
ε̟ιβατικό αερο̟λάνο 
Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός, Ali Babacan, 
δήλωσε ότι η Τουρκία θέλει να κατασκευάσει το 
δικό της επιβατικό αεροσκάφος µεσαίου βεληνεκούς 
και θα υπογραφεί συµφωνία για την επίτευξη του 
στόχου αυτού στο εγγύς µέλλον. Η κυβέρνηση 
σχεδιάζει να συνεργαστεί µε µια εταιρεία 
αεροσκαφών προκειµένου να µην προβεί στην 
κατασκευή ενός νέου αεροσκάφους από το µηδέν. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 28 Οκτωβρίου 2013. 
 

Ο Ιά̟ωνας ̟ρωθυ̟ουργός ̟ροωθεί στην 
Τουρκία ̟υρηνική τεχνολογία 
Κατά την επίσκεψή του στην Κωνσταντινούπολη µε 
αφορµή τα εγκαίνια της υποθαλάσσιας σήραγγας 
«Marmaray», ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Shinzo 
Abe, επιχείρησε να προωθήσει τις εξαγωγές 
πυρηνικών αντιδραστήρων στην Τουρκία. Ο 
Ιάπωνας πρωθυπουργός Shinzo Abe και ο 
Έρντογαν υπέγραψαν την επίσηµη συµφωνία για την 
κατασκευή της πυρηνικής µονάδας στην επαρχία 
της Σινώπης του Εύξεινου Πόντου, που αναµένεται 
να τεθεί σε λειτουργία το 2018. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 28-30 Οκτωβρίου 
2013. 
 
 
29 Οκτωβρίου 
 
Ο Έρντογαν εγκαινιάζει την υ̟οθαλάσσια 
σιδηροδροµική σήραγγα του Βοσ̟όρου 
Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της υποθαλάσσιας 
σήραγγας «Marmaray», που ξεκίνησε το 2004. Η 
σήραγγα αποτελείται από διπλή σιδηροδροµική 
γραµµή µήκους 1.4 χιλιοµέτρου, βρίσκεται σε 
βάθος 62 µέτρων από το Βόσπορο και ενώνει τις 
δύο ακτές, διευκολύνοντας την κυκλοφορία, ενώ η 
κυβέρνηση ελπίζει ότι η σήραγγα θα αποτελέσει τον 
άξονα ενός δικτύου που θα συνδέει εµπορικά την 
Ασία µε την Ευρώπη. 
Πηγή: Καθηµερινή, 29 Οκτωβρίου 2013.

 

 

 

∆) Θέµατα Ελληνικού Ενδιαφέροντος 
 
9 Οκτωβρίου 
 
Τουρκική ̟ρόκληση στο Αιγαίο µετά τις ελληνο-
ισραηλινές ασκήσεις 
H τουρκική κορβέτα «Heybeliada» (F511) 
προερχόµενη από το ΒΑ Αιγαίο, εισήλθε την 9η 
Οκτωβρίου και ώρα 07:00 σε Ελληνικά Χωρικά 
Ύδατα. Στη συνέχεια, κινούµενη µε πορεία Nότια-
Nοτιοδυτική, διήλθε µεταξύ της Μακρονήσου και 
της Κέας. Εξήλθε από τα Ελληνικά χωρικά ύδατα 
δυτικά της Κύθνου και ώρα 09:10. Η φρεγάτα 
τέθηκε άµεσα υπό παρακολούθηση από την 
κανονιοφόρο «Τόλµη»(Ρ229) και εν συνεχεία από 
τη φρεγάτα «Κουντουριώτης» (F462). 
Πηγή : Καθηµερινή, 9 Οκτωβρίου 2013 
 

 
13 Οκτωβρίου  
 
∆ηλώσεις Dervis Eroglu για τη λύση του 
Κυ̟ριακού ζητήµατος 
Ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας σε 
συνέντευξή του στην εφηµερίδα «Πολίτης» 
τάσσεται κατά της λύσης των «δύο κρατών» και υπέρ 
µιας οµοσπονδίας που θα προσαρµόζεται στις 
ανάγκες της σύγχρονης πραγµατικότητας. 
Πηγές: Καθηµερινή, Πολίτης, 13 Οκτωβρίου 
2013. 
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26 Οκτωβρίου 
 
Το Κυ̟ριακό και το φυσικό αέριο  
Η ανακάλυψη υδρογονανθράκων στην ανατολική 
Μεσόγειο άλλαξε τα δεδοµένα στην περιοχή 
σύµφωνα µε την ετυµηγορία του συνεδρίου του 
Ινστιτούτου Hudson στην Ουάσινγκτον. Ελλάδα, 
Κύπρος και Ισραήλ θα µπορούσαν να µεταβάλουν 
τους συσχετισµούς στην ανατολική Μεσόγειο, αλλά 
η Τουρκία εξέφρασε την έντονη επιθυµία της για 
συµµετοχή. Μεγαλύτερες θα είναι οι πιέσεις για την 
επίλυση του Κυπριακού υπό το πρίσµα αυτό, 
δήλωσε ο πρόεδρος της Κρατικής Εταιρίας 
Υδρογονανθράκων, Τσαρλς Έλληνας. 
Πηγές: Καθηµερινή, 26 Οκτωβρίου 2013.  
 
 

29 Οκτωβρίου  
 
Αίτηµα ειδικής µεταχείρισης για τα ελληνικά 
µειονοτικά σχολεία της Τουρκίας 
Ο Καθηγητής του Ζωγραφείου Λυκείου 
Κωνσταντινουπόλεως, Αντώνιος Παριζιάνος, 
εξέφρασε στην Daily News την ανάγκη για 
διαφορετική αντιµετώπιση των µειονοτικών 
σχολείων στην Τουρκία, λόγω της ανοµοιογένειας 
την οποία αυτά παρουσιάζουν, καθώς και ενίσχυση 
της νοµικής βάσης των ρυθµίσεων, οι οποίες έχουν 
πραγµατοποιηθεί προκειµένου να αποφευχθούν τα 
αντίθετα αποτελέσµατα και να επιτευχθεί αειφόρος 
εφαρµογή τους. Επιπλέον, τόνισε πως τα ελληνικά 
σχολεία έχουν συγκριτικά πολύ λιγότερους µαθητές 
αλλά και πρόβληµα αµοιβαιότητας. 
Πηγές: Hurriyet, 29 Οκτωβρίου 2013. 
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