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Χρονικά Τουρκίας 
 

Νοέµβριος 2013 
 

Α) Εσωτερική Πολιτική Σκηνή 
 
1 Νοεµβρίου 
 
Αναστολή λειτουργίας της ιστοσελίδας του 
Κόµµατος Ειρήνης και ∆ηµοκρατίας (BDP) α̟ό 
το Facebook 
Η επίσηµη σελίδα του Κόµµατος Ειρήνης και 
∆ηµοκρατίας (BDP) στο Facebook έκλεισε από την 
ίδια την εταιρεία, µε αφορµή τη χρήση της 
ονοµασίας «Κουρδιστάν», ενώ λίγες ηµέρες 
νωρίτερα έκλεισε και η ιστοσελίδα του επαρχιακού 
τοµέα του κόµµατος. Το BDP κατηγορεί την 
εταιρεία για συνεργασία µε την κυβέρνηση.   
Πηγή: Today’s Zaman, 1 Νοεµβρίου 2013. 
 
 
2 Νοεµβρίου 
 
∆ηλώσεις Έρντογαν για «Νέα Τουρκία» και 
εκδηµοκρατισµό 
Ο Τούρκος πρωθυπουργός µιλώντας στην 21η 
Σύνοδο διαβούλευσης και αξιολόγησης του 
κόµµατός του στο Kızılcahamam, δήλωσε πως η 
χώρα διανύει µία περίοδο πραγµατικής 
εξοµάλυνσης µέσω ενεργειών που προωθούν τον 
εκδηµοκρατισµό. Ο Έρντογαν αναφέρθηκε αρκετές 
φορές στην υπό διαµόρφωση «Νέα Τουρκία» ,στην 
οποία τα δεινά του παρελθόντος δε θα 
επαναληφθούν. Επιπλέον, απέρριψε τους 
ισχυρισµούς περί ύπαρξης κοινωνικής πόλωσης. 
Πηγή: Today’s Zaman, 2 Νοεµβρίου 2013. 
 
∆ιαδήλωση Αλεβιτών στην Κωνσταντινού̟ολη 
∆ιαδήλωση πραγµατοποίησαν σε συνοικία της 
Κωνσταντινούπολης Αλεβίτες, απαιτώντας από το 
τουρκικό κράτος την εφαρµογή µίας σειράς 
αιτηµάτων. Συγκεκριµένα, ζήτησαν ίση µεταχείριση 
και δικαιώµατα, νοµική αναγνώριση, κατάργηση της 
διδασκαλίας υποχρεωτικών θρησκευτικών 
µαθηµάτων στα σχολεία, κατάργηση της ∆ιεύθυνσης 
Θρησκευτικών Υποθέσεων και επίσηµη αναγνώριση 
των τόπων λατρείας τους. 
Πηγή: Hurriyet, 2 Νοεµβρίου 2013. 
 
 

6 Νοεµβρίου 
 
∆ιαχωρισµός των φοιτητών στους κοιτώνες των 
εστιών µε βάση το φύλο 
Ο Τούρκος πρωθυπουργός ανακοίνωσε επικείµενες 
αλλαγές στη συστέγαση φοιτητών και φοιτητριών 
στις φοιτητικές εστίες, υιοθετώντας την αρχή του 
διαχωρισµού των κοιτώνων µε βάση το φύλο. 
Ακόµη, υποστήριξε πως το µέτρο αυτό δεν 
αποσκοπεί στην καταπάτηση της ιδιωτικής ζωής, 
αλλά στην εφαρµογή της τάξης. 
Πηγή: Hurriyet, 6 Νοεµβρίου 2013. 
 
 
7 Νοεµβρίου 
 
Καταδίκη συγγραφέα σε κάθειρξη  
Ο διάσηµος Τούρκος συγγραφέας ,Emrah Serbes, 
κατηγορήθηκε για προσβολή του Τούρκου 
πρωθυπουργού παραφράζοντας το όνοµά του από 
Recep Tayyip Erdoğan σε «Recop Tazyik 
Erdoğan», αφήνοντας έτσι υπονοούµενα για την 
αστυνοµική βία κατά τη διάρκεια των γεγονότων 
στην πλατεία Ταξίµ.  
Πηγή: Hurriyet, 7 Νοεµβρίου 2013. 
 
 
11 Νοεµβρίου 
 
«Μετατρο̟ή» µη εµ̟ιστευτικών εγγράφων σε 
«κρατικά µυστικά» 
Κατά τη διάρκεια της δίκης ενός ανήλικου 
υπερεθνικιστή -από το αντίστοιχο δικαστήριο στην 
Κωνσταντινούπολη- για τη δολοφονία αµερικανού 
υπηκόου, υπήρξε παραποµπή µη εµπιστευτικών 
εγγράφων σε αρµόδιους του Κοινοβουλίου 
προκειµένου να διαπιστωθεί εάν περιέχουν στοιχεία, 
τα οποία θα µπορούσαν να θεωρηθούν κρατικά 
µυστικά. Τελικώς, σύµφωνα µε την ετυµηγορία των 
αρµοδίων, τα έγγραφα αυτά µπορούν να εκληφθούν 
ως κρατικά µυστικά, τροπή που εµπόδισε την 
εξέλιξη της σχετικής δίκης. 
Πηγή: CIHAN, 11 Νοεµβρίου 2013. 
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13 Νοεµβρίου 
 
Πλέον και µε ̟αντελόνι στη Βουλή 
Η τουρκική Εθνοσυνέλευση ήρε την απαγόρευση 
που ίσχυε µέχρι αυτή την µέρα στον 
«ενδυµατολογικό κώδικα» για τις γυναίκες 
βουλευτές, ο οποίος τούς επέβαλε να φορούν µόνο 
φούστα. Έπειτα από οµόφωνη απόφαση, θα 
µπορούν πλέον να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις 
του Κοινοβουλίου φορώντας παντελόνι. 
Πηγή: Τα Νέα, 13 Νοεµβρίου 2013. 
 
 
14 Νοεµβρίου 
 
Α̟ολύσεις σε εργαζοµένους για σχόλια στο 
Τwitter 
∆ύο εργαζόµενοι του κρατικού σταθµού της 
Τουρκίας απολύθηκαν και ένας ακόµη αναγκάστηκε 
να πληρώσει πρόστιµο, επειδή ανάρτησαν στο 
Τwitter σχόλια µε τα οποία υποστήριζαν τις 
διαδηλώσεις που έλαβαν χώρα στο πάρκο Gezi το 
καλοκαίρι. 
Πηγή: Hurriyet, Radikal, 14 Νοεµβρίου 2013. 
 
 
15 Νοεµβρίου 
 
Βήµατα ιδιωτικο̟οίησης της εκ̟αίδευσης 
Η αναβάθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος 
φαίνεται να πλησιάζει ολοένα και πιο πολύ την 
υλοποίησή της: τη µετατροπή των 
προπαρασκευαστικών κέντρων (φροντιστήρια) -για 
τις εισαγωγικές εξετάσεις σε πανεπιστήµια- σε 
ιδιωτικά σχολεία, αποφάσισε το τουρκικό 
Υπουργείο Παιδείας. 
Πηγή: Sabah, 15 Νοεµβρίου 2013. 
 
 
18 Νοεµβρίου  
 
∆ήλωση Έρντογαν ̟ερί ̟ολιτών Α΄ κατηγορίας 
Ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, ύστερα από τη 
συνάντησή του µε τον ηγέτη της Αυτόνοµης 
Κουρδικής Περιοχής του Β. Ιράκ, κάλεσε το λαό 
σε ενότητα και εξήγγειλε νέα εποχή για τους πολίτες 
της Τουρκίας, οι οποίοι θα απολαµβάνουν 
αντιµετώπιση πολιτών πρώτης κατηγορίας, ασχέτως 
της εθνικότητας, της θρησκείας και του χρώµατός 
τους. 
Πηγή: Hurriyet, 18 Νοεµβρίου 2013. 

21 Νοεµβρίου 
 
Αντι̟ρόεδρος Κοινοβουλίου: Μεγάλο σφάλµα τα 
µεικτά σχολεία 
Ο αντιπρόεδρος του τουρκικού Κοινοβουλίου και 
ηγετικό στέλεχος του κυβερνώντος κόµµατος ,Sadık 
Yakut , υποστήριξε πως η δηµιουργία µεικτών 
σχολείων αποτέλεσε σοβαρό λάθος στο πλαίσιο 
στροφής της χώρας προς τη ∆ύση, αφήνοντας να 
εννοηθεί πως θα µεριµνήσει για την κατάργησή 
τους. Επίσης, ανέφερε πως τα λεγόµενά του δεν 
αποτελούν την επίσηµη θέση του κόµµατός του, 
αλλά προσωπικές απόψεις. 
Πηγή: Καθηµερινή, 21 Νοεµβρίου 2013. 
 
Άντρας µε ̟λαστή βόµβα ̟ροσ̟άθησε να 
εισέλθει στο γραφείο του Έρντογαν 
Ένας 52χρονος άντρας, ο οποίος έφερε πάνω του 
συσκευή που έµοιαζε µε βόµβα, επιχείρησε να 
εισέλθει στο γραφείο του Τούρκου πρωθυπουργού. 
Ο άντρας, που ο ίδιος ειδοποίησε τις αρχές για τις 
ενέργειές του, συνελήφθη από την τουρκική 
αστυνοµία και σύµφωνα µε δηλώσεις του Τούρκου 
υπουργού Εσωτερικών Muammer Guler, πρόκειται 
για άτοµο µε ψυχολογικά προβλήµατα. Επιπλέον, ο 
Guler δήλωσε πως δεν πρόκειται για βοµβιστή 
αυτοκτονίας, ενώ δεν υπήρξε κανένας τραυµατισµός. 
Την ώρα του επεισοδίου, ο πρωθυπουργός δε 
βρισκόταν στο γραφείο του, καθώς συµµετείχε σε 
σύσκεψη του κόµµατός του. 
Πηγές: Reuters, Καθηµερινή, 21 Νοεµβρίου 2013. 
 
 
22 Νοεµβρίου 
 
∆ιαµάχη µεταξύ Έρντογαν και Gulen 
Με αφορµή την επικείµενη µεταρρύθµιση στα 
ιδιωτικά προπαρασκευαστικά ιδρύµατα για την 
εισαγωγή στο πανεπιστήµιο, επήλθε ρήξη µεταξύ 
του Τούρκου πρωθυπουργού και του δικτύου του 
ισλαµιστή Fethullah Gulen. Η µεταρρύθµιση αυτή 
θίγει τα συµφέροντα του Gulen, ο οποίος µέχρι 
πρότινος στήριζε το AKP. 
Πηγή: Το Βήµα, 22 Νοεµβρίου 2013. 
 
Α̟ογοητευµένος  α̟ό το Κοινοβούλιο ο 
ε̟ικεφαλής του Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου 
Ο επικεφαλής του Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου, 
Haşim Kılıç, µε αφορµή την αποτυχία του 
Κοινοβουλίου να ψηφίσει νέο Σύνταγµα, εξέφρασε 
την έντονη απογοήτευσή του ενόψει εκλογών και 
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προέβη σε δηλώσεις σύµφωνα µε τις οποίες οι 
διαδικασίες σύνταξης Συντάγµατος παρουσιάζουν 
σηµαντικές ελλείψεις και απόκλιση από το 
δηµοκρατικό πνεύµα, περιορίζοντας το ρόλο του 
λαού.  
Πηγή: Hurriyet, 22 Νοεµβρίου 2013. 
 
 
26 Νοεµβρίου  
 
Ο Έρντογαν ανακοίνωσε τους υ̟οψηφίους του 
για τις δηµοτικές εκλογές 
Ο Τούρκος πρωθυπουργός ανακοίνωσε δηµοσίως 
10 υποψηφίους δηµάρχους -από τους 81 συνολικά- 
του κυβερνώντος κόµµατος στις επερχόµενες 
δηµοτικές εκλογές. Οι εν λόγω υποψήφιοι είναι οι 
εξής: Melih Gökçek, Harun Karacan, Mehmet 
Özhaseki, Tahir Akyürek, Fatih Mehmet Erkoç, 

Ercan Çimen, Cafer Özdemir, Burhanettin Çoban, 
Seyfettin Kalay , Yaşar Bahçeci. 
Πηγή: Hurriyet, 26 Νοεµβρίου 2013. 
 
 
29 Νοεµβρίου  
 
Α̟όφαση Ανωτάτου Εκλογικού Συµβουλίου για 
συµµετοχή υ̟ουργών στις δηµοτικές εκλογές 
Το Ανώτατο Εκλογικό Συµβούλιο αποφάσισε πως 
τα µέλη του υπουργικού συµβουλίου δε χρειάζεται 
να παραιτηθούν από το αξίωµά τους, εάν επιθυµούν 
να συµµετάσχουν στις επερχόµενες δηµοτικές 
εκλογές. Η απόφαση προκάλεσε τις αντιδράσεις της 
αντιπολίτευσης, η οποία κάνει λόγο για αθέµιτο 
ανταγωνισµό, καθώς οι υπουργοί θα εξακολουθούν 
να απολαµβάνουν τα οφέλη που τους παρέχει το 
λειτούργηµά τους. 
Πηγή: Hurriyet, 29 Νοεµβρίου 2013. 

 
 
 

Β) Εξωτερική Πολιτική και Ασφάλεια 
 
1 Νοεµβρίου 
 
Έκκληση Abdullah Gül για µείωση των ό̟λων 
µαζικής καταστροφής 
Ο Abdullah Gül, στην οµιλία του κατά το 60ο 
Συνέδριο Pugwash περί Επιστηµών και ∆ιεθνών 
Υποθέσεων, το οποίο πραγµατοποιήθηκε στο 
παλάτι Adile Sultan στην Κωνσταντινούπολη, τόνισε 
την αναγκαιότητα για περιορισµό των όπλων 
µαζικής καταστροφής, ειδικότερα στην περιοχή της 
Μέσης Ανατολής. Επεσήµανε δε, τον κίνδυνο που 
ελλοχεύει για την ανθρωπότητα εξαιτίας των εν λόγω 
όπλων.  
Πηγή: Hurriyet, 1 Νοεµβρίου 2013. 

 
Ανησυχία σε Τουρκία-Ιράν για το συριακό 
εµφύλιο 
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Ahmet 
Davutoğlu και ο Ιρανός οµόλογός του Javad Zarif 
σε συνάντηση που είχαν στην Άγκυρα, εξέφρασαν 
την έντονη ανησυχία τους σχετικά µε τη συριακή 
κρίση και την εξάπλωση των συνεπειών της. 
Πηγή: Hurriyet, 1 Νοεµβρίου 2013. 
 
 
 

3 Νοεµβρίου 
 
Η.Π.Α. : ∆ιαβούλευση για την τουρκική 
αναγγελία αγοράς κινεζικών ̟υραύλων 
Ο υφυπουργός Αµύνης των Η.Π.Α., Jim Miller, 
ξεκίνησε διαβουλεύσεις µε Τούρκους 
αξιωµατούχους για θέµατα περιφερειακής 
ασφάλειας -κυρίως για την κρίση στη Συρία- και τις 
αµερικανο-τουρκικές σχέσεις µε έµφαση στη 
συνεργασία στον τοµέα της άµυνας, τόσο σε διµερές 
επίπεδο όσο και στο πλαίσιο του Ν.Α.Τ.Ο.  
Πηγή: Καθηµερινή, 2 Νοεµβρίου 2013. 
 
 
4 Νοεµβρίου 
 
Σχέσεις Τουρκίας-Ιράν στον τοµέα των 
Μυστικών Υ̟ηρεσιών 
Ο Ιρανός πρέσβης, Alireza Bigdeli, υπογράµµισε 
τις καλές σχέσεις που διατηρεί η χώρα του µε την 
Τουρκία, όχι µόνο σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε 
επίπεδο µυστικών υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, τόνισε 
την ανασφάλεια που αυτή η σχέση προκαλεί στο 
Ισραήλ και σε ορισµένες δυτικές χώρες. 
Πηγή: Hurriyet, 4 Νοεµβρίου 2013. 
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Ε̟εισόδια τουρκικών F-16 µε αεροσκάφη Συρίας 
και Ρωσίας 
Η τουρκική Αεροπορία (Τ.Η.Κ.) απογείωσε 
µαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 για να αναχαιτίσει 
συριακό αεροσκάφος τύπου Sukhoi Su-24 ,το οποίο 
προσέγγιζε τουρκικό εναέριο χώρο. Το περιστατικό 
συνέβη στον νοµό Αλεξανδρέττας (Χατάι). Στην 
ανακοίνωση αναφέρεται και άλλο επεισόδιο, βάσει 
της οποίας τέσσερα τουρκικά µαχητικά F-16 είχαν 
απογειωθεί (ανά ζεύγη) για να αναχαιτίσουν ρωσικό 
αεροσκάφος τύπου Ilyushin Il-20 που προσέγγιζε 
τον τουρκικό εναέριο χώρο, από την πλευρά της 
Γεωργίας στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. 
Πηγή: Cihan, 4 Νοεµβρίου 2013. 
 
Ο Έρντογαν ε̟ισκέ̟τεται τις χώρες της Βόρειας 
Ευρώ̟ης 
Ο Τούρκος πρωθυπουργός επισκέπτεται τη 
Φινλανδία, τη Σουηδία και την Πολωνία µεταξύ 5-9 
Νοεµβρίου. Πηγή: Hurriyet Daily News, 6 
Νοεµβρίου 2013. 
 
 
8 Νοεµβρίου 
 
Ε̟ικριτική στάση Έρντογαν α̟έναντι σε 
Ευρω̟αϊκή Ένωση 
Ο Τούρκος πρωθυπουργός σε δηλώσεις του  
υποστήριξε πως η ύπαρξη δύο µέτρων και δύο 
σταθµών από την πλευρά της Ε.Ε. έχει συµβάλει 
στην αποδυνάµωση της πίστης του τουρκικού 
πληθυσµού σχετικά µε την προοπτική ένταξης της 
χώρας στην Ένωση. Επιπλέον, ο Έρντογαν τόνισε 
πως η χώρα διαθέτει την απαραίτητη πολιτική 
βούληση για να εισέλθει στην Ε.Ε. Σηµείωσε ακόµη 
πως το πραγµατικό εµπόδιο για την ένταξη φαίνεται 
ότι είναι το µέγεθος της χώρας και πρόσθεσε πως 
µία Ένωση χωρίς την Τουρκία θα είναι ένα έργο 
ηµιτελές. 
Πηγή: Hurriyet, 8 Νοεµβρίου 2013. 
 
 
10 Νοεµβρίου 
 
Ε̟ίσκεψη Davutoğlu στο Ιράκ 
Κατά την επίσκεψή του στη Βαγδάτη, ο Τούρκος 
υπουργός Εξωτερικών, A. Davutoğlu, έδωσε «το 
πράσινο φως» για αναθέρµανση των διµερών 
σχέσεων µεταξύ Τουρκίας και Ιράκ. Ο Τούρκος 
υπουργός συζήτησε µε τους  Ιρακινούς 
αξιωµατούχους το θέµα της συνεργασίας στον 

πολιτικό και οικονοµικό τοµέα, ενώ συµφώνησε 
στην επιδίωξη της ειρήνης στη Συρία προκειµένου 
να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στη Μέση 
Ανατολή. Επιπλέον, ο Davutoğlu ήρθε σε επαφή µε 
τη θρησκευτική ηγεσία αλλά και µε τις κουρδικές 
πολιτικές δυνάµεις της περιοχής. 
Πηγή: Today’s Zaman, 10 Νοεµβρίου 2013. 
 
 
13 Νοεµβρίου  
 
Ν.Α.Τ.Ο. : Ενέκρινε την ̟αραµονή συστοιχιών 
Patriot στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας 
Οι χώρες-µέλη του Ν.Α.Τ.Ο. αποφάσισαν να 
παραµείνουν στα σύνορα της Τουρκίας οι 
συστοιχίες Patriot, οι οποίες αναπτύχθηκαν στις 
αρχές του έτους, επισηµαίνοντας ότι η απειλή από 
την κρίση στη γειτονική Συρία εξακολουθεί να είναι 
σοβαρή για την Άγκυρα. 
Πηγή: Καθηµερινή, 13 Νοεµβρίου 2013.  
 
 
16 Νοεµβρίου 
 
Ε̟ίσκεψη Βarzani σε Τουρκία  
Ο Πρόεδρος του Ιρακινού Κουρδιστάν Masoud 
Barzani επισκέφθηκε τη νοτιοανατολική Τουρκία. 
Συνάντησε τον Τούρκο πρωθυπουργό στο 
Diyarbakir, στοχεύοντας να στηρίξει την 
ειρηνευτική διαδικασία µε τους Κούρδους. Οι δύο 
ηγέτες συµφώνησαν να συνεργαστούν σε τοµείς, 
όπως οι φυσικοί πόροι ενέργειας, η οικονοµία και η 
ανάδειξη του θέµατος της κουρδικής περιοχής στη 
Βόρεια Συρία, την οποία ελέγχει το κουρδικό 
κόµµα P.Y.D. Επιπλέον, ο Έρντογαν φέρεται να 
ανέφερε την ονοµασία «Κουρδιστάν». Την ίδια 
στιγµή, πραγµατοποιήθηκε συγκέντρωση από µέλη 
του Κόµµατος Ειρήνης και ∆ηµοκρατίας (BDP), 
τα οποία αντιτίθεντο στην επίσκεψη του Κούρδου 
Προέδρου, χαρακτηρίζοντάς την ως «σόου» 
σκηνοθετηµένο από το τουρκικό κυβερνών κόµµα. 
Πηγή: Καθηµερινή, 16 Νοεµβρίου 2013. Today’s 
Zaman, 17 Νοεµβρίου 2013. 
 
 
18 Νοεµβρίου  
 
Α/ΓΕΑ: Το εξο̟λιστικό ̟ρόγραµµα ̟υραύλων 
δε συνδέεται µε την ̟ροµήθεια των F-35 
Ο Τούρκος Α/ΓΕΑ, Akın Öztürk, σε ∆ιεθνές 
Συνέδριο Αρχηγών της Αεροπορίας στο Dubai 
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δήλωσε πως δε βλέπει κάποια εµφανή σύνδεση 
µεταξύ της προµήθειας των F-35 από την 
αµερικάνικη εταιρεία Lockheed Martin Corp και 
του προγράµµατος εξοπλισµού αεράµυνας των 
τουρκικών Ενόπλων ∆υνάµεων. Επιπρόσθετα, 
εξέφρασε την άποψη πως η προµήθεια των κινέζικων 
HQ-9, συνολικού ύψους 3,4 δις δολαρίων Η.Π.Α., 
δεν είναι τελική και θα µπορούσε να µεταβληθεί. 
Πηγή: Hurriyet, 18 Νοεµβρίου 2013. 
 
Hagel: Οι δύο συστοιχίες Patriot θα 
̟αραµείνουν στην Τουρκία για ακόµη ένα χρόνο 
Ο υπουργός Άµυνας των Η.Π.Α., Chuck Hagel, 
διαβεβαίωσε τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, 
Ahmet Davutoglu, πως η Ουάσινγκτον θα 
αποδεχτεί το αίτηµα της τουρκικής κυβέρνησης για 
την περαιτέρω παραµονή των πυραύλων Patriot στα 
τουρκο-συριακά σύνορα. ∆ήλωσε µάλιστα πως η 
απόφαση αυτή εκπροσωπεί µια παρουσίαση της 
συµµαχικής αλληλεγγύης των δύο χωρών. 
Πηγή: Anadolu, 18 Νοεµβρίου 2013. 
 
 
19 Νοεµβρίου 
 
Συνάντησης Kerry-Davutoğlu  
Ο Αµερικανός υπουργός Εξωτερικών, John Kerry, 
υποδέχτηκε τον Τούρκο οµόλογό του, A. 
Davutoğlu. Οι δύο υπουργοί, πέραν του 
Κυπριακού, συζήτησαν και θέµατα που αφορούν τη 
Συρία, το Ιράν, το Ιράκ, τη Μ. Ανατολή και τις 
τουρκο-αµερικανικές σχέσεις. Επιπρόσθετα, ο John 
Kerry υποστήριξε ότι Ουάσινγκτον και Άγκυρα 
έχουν τους ίδιους στρατηγικούς στόχους. 
Επεσήµανε δε, πως οι σχέσεις ΗΠΑ- Τουρκίας 
είναι ζωτικής σηµασίας για πολλά και διαφορετικά 
επίπεδα. 
Πηγή: Καθηµερινή, 19 Νοεµβρίου 2013. 
 
 
20 Νοεµβρίου 
 
Κατηγορίες A. Davutoğlu ̟ρος Bashar al-
Assad για εκµετάλλευση της καθυστέρησης της 
ειρηνευτικής συνόδου 
Ο  Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, A. Davutoğlu, 
δήλωσε πως ο Σύριος Πρόεδρος εκµεταλλευόµενος 
την καθυστέρηση διεξαγωγής της διεθνούς  
ειρηνευτικής  συνόδου «Γενεύη 2», συνεχίζει να 
επιτίθεται στους αντικαθεστωτικούς της Συρίας, ενώ 

παράλληλα αφήνει το συριακό λαό να ζει κάτω από 
άθλιες συνθήκες. 
Πηγή: Hurriyet, 20 Νοεµβρίου 2013. 
 
 
21 Νοεµβρίου 
 
Προϋ̟ολογισµός: Αυξηµένες δα̟άνες για την 
άµυνα το 2014 
O προϋπολογισµός της Τουρκίας για την εθνική 
άµυνα και ασφάλεια το 2014 θα είναι αυξηµένος 
κατά 9,4%, ποσοστό υψηλότερο κατά 1,7% από τον 
πληθωρισµό του τελευταίου έτους, γεγονός το οποίο 
προκάλεσε έντονες επικρίσεις από την 
αντιπολίτευση, η οποία θεωρεί ότι αυτές οι δαπάνες 
είναι υπερβολικές. Βάσει του σχεδίου του 
προϋπολογισµού που τέθηκε στις αρµόδιες 
επιτροπές της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, οι 
συνολικές δαπάνες για τους τοµείς της άµυνας, της 
ασφάλειας και των πληροφοριών αναµένεται να 
αυξηθούν σε 49,6 δισεκατοµµύρια τουρκικές λίρες 
(18,24 δισ. ευρώ), από τα 45,3 δισ. τουρκικές λίρες 
το 2013. Οι δαπάνες για τους τρεις αυτούς τοµείς 
δραστηριότητας ισούνται µε το 3% του 
ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας. 
Πηγή: Zaman, 21 Νοεµβρίου 2013. 
 
 
22 Νοεµβρίου 
 
Πιέσεις Έρντογαν για συµµετοχή στην 
Οργάνωση Συνεργασίας της Σαγκάης 
Κατά τη διάρκεια του τέταρτου Συµβουλίου 
Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου στη Ρωσία µεταξύ 
των δύο χωρών και ύστερα από υπογραφή διµερών 
συµφωνιών, ο Τούρκος πρωθυπουργός κατέστησε 
σαφή στον Putin τη θέλησή του για συµµετοχή της 
χώρας του στην Οργάνωση Συνεργασίας της 
Σαγκάης, όπως επίσης και τη συνακόλουθη 
ετοιµότητα παραίτησής του από το στόχο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αµφότεροι τόνισαν την 
ανάγκη για διαπραγµατεύσεις µε τον Al-Assad. 
Πηγή: Hurriyet, 22 Νοεµβρίου 2013. 
 
 
23 Νοεµβρίου 
 
Έτοιµος για διάλογο µε την Τουρκία δήλωσε ο 
Saleh Muslim 
Σε συνέντευξή του ο ηγέτης των Κούρδων της 
Συρίας δήλωσε ετοιµότητα για διαπραγµατεύσεις µε 
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την Τουρκία. Ο Muslim έσπευσε να διαψεύσει τους 
ισχυρισµούς του Barzani περί µυστικής συνεργασίας 
του µε τον Al-Assad, δηλώνοντας πως ήταν πολλοί 
εκείνοι που µαρτύρησαν για την αποµάκρυνσή του. 
Τέλος, υπογράµµισε την πρόθεσή του για 
συνεργασία µεταξύ των Κούρδων της Συρίας και 
εκείνων του Ιράκ, αντικρούοντας έτσι τις δηλώσεις 
του Barzani περί εχθρικής αντιµετώπισης των 
τελευταίων από τους πρώτους. 
Πηγή: Hurriyet, 23 Νοεµβρίου 2013. 
 
Α̟έλαση του Τούρκου ̟ρέσβη α̟ό το Κάιρο 
Ο Τούρκος πρέσβης απελάθηκε από το Κάιρο, 
καθώς η αιγυπτιακή πλευρά έκανε λόγο για 
τουρκική υποστήριξη οργανώσεων, οι οποίες 
στοχεύουν στην αποσταθεροποίηση του κράτους και 
στην προσπάθεια στροφής της κοινής γνώµης κατά 
της Αιγύπτου. Επιπλέον, η Τουρκία, η οποία 
υποστηρίζει τους Αδελφούς Μουσουλµάνους, έκανε 
λόγο για καταπίεση των ισλαµιστών στο εσωτερικό 
της χώρας, δήλωση η οποία χαρακτηρίστηκε από 
την αιγυπτιακή κυβέρνηση ως παρέµβαση στις 
εσωτερικές της υποθέσεις. 
Πηγή: Le Figaro, 23 Νοεµβρίου 2013. 

 
 
26 Νοεµβρίου 
 
Κανένας σεβασµός στα ανθρώ̟ινα δικαιώµατα 
σύµφωνα µε τον Ε̟ίτρο̟ο 
Ο Επίτροπος της Ε.Ε. για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα , Nils Muiznieks, σε αναφορά που 
συνέταξε, υποστήριξε πως ο περιορισµός της 
ελευθερίας της έκφρασης στα µέσα ενηµέρωσης  
καθώς και η κακή µεταχείριση των διαδηλωτών από 
τις αστυνοµικές αρχές κατά τη διάρκεια των 
επεισοδίων που έλαβαν χώρα το καλοκαίρι στο 
πάρκο Gezi, επισφραγίζουν την απουσία σεβασµού 
ως προς τα ανθρώπινα δικαιώµατα, αλλά και την 
απουσία πραγµατικού κράτους δικαίου. Ο 
Επίτροπος τόνισε πως τέτοιες συµπεριφορές 
αποτελούν τροχοπέδη για την ένταξη της χώρας 
στην Ένωση, ενώ προέτρεψε τη χώρα να 
προχωρήσει σε βαθιές και ουσιαστικές αλλαγές στον 
τοµέα αυτό. 
Πηγή: Hurriyet, 26 Νοεµβρίου 2013.  

 
 
 

Γ) Οικονοµία και Ενέργεια 
 
1 Νοεµβρίου 
 
Η Κεντρική Τρά̟εζα της Τουρκίας ̟ροβλέ̟ει 
αύξηση του ̟ληθωρισµού 
Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας, µε 
αναθεώρηση της προβλέψεώς της, κάνει λόγο για 
κορύφωση του πληθωρισµού στο 6,8 τοις εκατό στο 
τέλος του 2013 και στο 5,3 τοις εκατό στο τέλος του 
2014, επίπεδα υψηλότερα από τις προηγούµενες 
προβλέψεις του 6,2 και του 5 τοις εκατό αντίστοιχα. 
Το κυβερνητικό στέλεχος, Erdem Basci ,τόνισε ότι 
δε θα υπάρξει χαλάρωση στη νοµισµατική πολιτική 
µέχρι να προσεγγίσει το στόχο του πληθωρισµού ή 
ακόµη και να τον επιτύχει. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 1 Νοεµβρίου 2013. 
 
Η Σήραγγα του Μαρµαρά και το τίµηµα της 
̟ροόδου 
Μετά τα εγκαίνια της σήραγγας του Μαρµαρά, οι 
περισσότεροι αναλυτές διερωτώνται, εάν η Τουρκία 
αντέχει πράγµατι το τίµηµα της προόδου. Το 

συνολικό κόστος των προγραµµατισµένων µεγάλων 
έργων ανέρχεται σε 250 δισεκατοµµύρια δολάρια 
Η.Π.Α. για την επόµενη δεκαετία. Οι υποχρεώσεις 
όµως της Τουρκίας  ανέρχονται στα 400 
δισεκατοµµύρια δολάρια Η.Π.Α. Ο πολιτικός 
αναλυτής Yesilada υποστήριξε ότι η τουρκική 
οικονοµία δε θα αντέξει το οικονοµικό αυτό βάρος. 
Πηγή: Eurasianet, 1 Νοεµβρίου 2013. 
 
 
5 Νοεµβρίου 
 
Μειωµένη ̟αραµένει η ζήτηση για τη γραµµή 
̟αροχής φυσικού αερίου σε ορισµένες ̟εριοχές 
Παρά τους στόχους του τουρκικού Υπουργείου 
Ενέργειας για την επέκταση των αγωγών φυσικού 
αερίου µέσω της χώρας, οι προσπάθειες προώθησης 
σε ορισµένες περιοχές δεν έχουν δει ακόµη τα 
αναµενόµενα αποτελέσµατα. Ωστόσο, ο υπουργός 
Yildiz δήλωσε ότι το 83 τοις εκατό του πληθυσµού 
επωφελήθηκε από το φυσικό αέριο στην Τουρκία 
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και υπογράµµισε ότι έπρεπε να αυξηθεί το µερίδιο 
χρήσης φυσικού αερίου στη βιοµηχανία. 
Πηγή: Reuters, 5 Νοεµβρίου 2013. 
 
 
6 Νοεµβρίου 
 
Το εθνικό λαχείο της Τουρκίας µ̟αίνει σε τροχιά 
ιδιωτικο̟οίησης  
Η κυβέρνηση σχεδιάζει να ξεκινήσει εκ νέου τη 
διαδικασία ιδιωτικοποίησης της εθνικής 
λαχειοφόρου αγοράς το Νοέµβριο για να 
ολοκληρωθεί το αργότερο µέχρι τον Ιανουάριο του 
2014, δήλωσε ο υπουργός Οικονοµικών Mehmet 
Simsek. Η ιδιωτικοποίηση επίσης 13 κρατικών 
εγκαταστάσεων αναµένεται να φέρει έσοδα 
887,450,000 δολάρια Η.Π.Α. Μεταξύ των 
εγκαταστάσεων είναι χιονοδροµικά κέντρα και µία 
σειρά από γέφυρες και δρόµους. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 6 Νοεµβρίου 2013. 
 
Ε̟ίσκεψη Έρντογαν στις χώρες της Βόρειας 
Ευρώ̟ης συνοδεία ε̟ιχειρηµατιών 
Στην τετραήµερη περιοδεία του στη Φινλανδία, τη 
Σουηδία και την Πολωνία, ο Τούρκος 
πρωθυπουργός, Ρ. Τ. Έρντογαν, συνοδεύεται όχι 
µόνο από τους υπουργούς των οικονοµικών και της 
ενέργειας, αλλά και κορυφαίες επιχειρηµατικές 
οργανώσεις. ∆ιµερές επιχειρηµατικό συνέδριο έχει 
προγραµµατιστεί σε κάθε µία από τις χώρες 
υποδοχής, ενώ η τουρκική ένωση επιµελητηρίων και 
χρηµατιστηριακών εµπορευµάτων ανακοίνωσε τη 
συνεργασία της µε το εµπορικό επιµελητήριο της 
Πολωνίας. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 6 Νοεµβρίου 2013. 
 
Τουρκία και Σαουδική Αραβία υ̟ογράφουν 
̟ρωτόκολλο 
Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Bekir Bοzdag και ο 
υπουργός Μεταφορών της Σαουδικής Αραβίας 
Jubarah bin Eid Al-Suraiseri υπέγραψαν 
πρωτόκολλο για τη σύσταση µεικτής οικονοµικής 
επιτροπής για να ενισχύσουν τις οικονοµικές σχέσεις 
των δύο χωρών. Αµφότερες πλευρές έκαναν λόγο 
για τους πολιτισµικούς και φιλικούς δεσµούς που τις 
συνδέουν και υπογράµµισαν την ανάγκη να αυξηθεί 
ο όγκος των οικονοµικών συναλλαγών µεταξύ των 
δύο χωρών. 
Πηγή: Today’s Zaman, 6 Νοεµβρίου 2013 . 
 
 

7 Νοεµβρίου 
 
Η αύξηση τρα̟εζικών δανείων ε̟ιβεβαιώνει την 
ανά̟τυξη, ̟ροκαλεί όµως κι ανησυχία 
Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός ,Ali Babacan, 
δήλωσε ότι η αύξηση των δανείων υποδεικνύει την 
εµπιστοσύνη του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα 
στην οικονοµία. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η ταχεία 
αύξηση του αριθµού των δανείων από το 2012 είναι 
ένα ανησυχητικό στοιχείο, το οποίο έχει ωθήσει την 
κυβέρνηση να λάβει µέτρα για να µειώσει την 
ανάπτυξή του. 
Πηγή: Today’s Zaman, 7 Νοεµβρίου 2013 . 
 
Η Τουρκία ξαναρχίζει την ̟αραγωγή κρίσιµων 
στρατιωτικών οχηµάτων 
Η κατασκευή των οχηµάτων Kirpi, στρατηγικά 
σηµαντικός εξοπλισµός για τον τουρκικό στρατό, 
ξαναρχίζει µετά από µία µακρά καθυστέρηση λόγω 
οικονοµικών προβληµάτων. Η παραγωγός εταιρεία 
BMC είχε ανακοινώσει το Σεπτέµβριο του 
περασµένου έτους (2012) ότι δεν ήταν σε θέση να 
πληρώσει τους µισθούς των 2.500 εργαζοµένων της. 
Πηγή: Today’s Zaman, 7 Νοεµβρίου 2013. 
 
 
9 Νοεµβρίου 
 
Ο.Ο.Σ.Α.: Το ασήµαντο µερίδιο των δήµων 
εµ̟όδιο στον εκδηµοκρατισµό 
Οι φορείς δευτεροβάθµιας διοίκησης 
χρησιµοποιούν µόλις το δέκα τοις εκατό των 
δηµοσίων δαπανών στην Τουρκία, σύµφωνα µε 
στοιχεία του Ο.Ο.Σ.Α. Αποτελούν επίσης µείζον 
θέµα, καθώς συνιστούν ίσως το πιο βασικό 
συστατικό στη διαδικασία εκδηµοκρατισµού. Το 
ποσοστό που οι δήµοι λαµβάνουν από τον κρατικό 
προϋπολογισµό είναι ενδεικτικό στοιχείο για το 
επίπεδο εκδηµοκρατισµού µίας χώρας. Η Τουρκία, 
µεταξύ άλλων µελών του Ο.Ο.Σ.Α., κατατάσσεται 
πολύ χαµηλά στην κατανοµή πηγών στην τοπική 
αυτοδιοίκηση από τον κεντρικό προϋπολογισµό. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 9 Νοεµβρίου 2013. 
 
Το τουρκικό Κοινοβούλιο εγκρίνει νόµους για τις 
̟ιστωτικές κάρτες 
Ο νόµος για την προστασία των καταναλωτών που 
πήρε περίπου τρία χρόνια να ολοκληρωθεί, έγινε 
δεκτός στη γενική συνέλευση του Κοινοβουλίου. 
Προβλέπει αυστηρότερα µέτρα προκειµένου να 
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καταπολεµήσει τα υψηλά επιτόκια των πιστωτικών 
καρτών και να προστατεύσει τους καταναλωτές. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 9 Νοεµβρίου 2013. 
 
 
10 Νοεµβρίου 
 
Η α̟ασχόληση των γυναικών στην Τουρκία 
γνώρισε µεγάλη αύξηση σε 4 χρόνια 
Το Ίδρυµα Ερευνών Οικονοµικής Πολιτικής της 
Τουρκίας (T.E.P.A.V.) διαπίστωσε ότι  ο αριθµός 
των γυναικών που απασχολούνται σε µη γεωργικές 
εργασίες έχει αυξηθεί κατά 1,5 εκατοµµύριο τα 
τελευταία 4 χρόνια. Το Ίδρυµα µάλιστα διέκρινε ότι 
πρόκειται για µια δυναµική ανοδική τάση. Το 2009 
απασχολούνταν 3,4 εκατοµµύρια γυναίκες, αριθµός 
ο οποίος αυξήθηκε κατά 43 τοις εκατό, µε 
αποτέλεσµα 4,8 εκατοµµύρια γυναίκες να 
απασχολούνται από το δεύτερο µισό του τρέχοντος 
έτους. 
Πηγή: Today’s Zaman, 10 Νοεµβρίου 2013.  
 
Ο οργανισµός α̟ασχόλησης βρήκε εργασία σε 
µισό εκατοµµύριο ανέργους 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Γενικού ∆/ντη του 
Οργανισµού Απασχόλησης Τουρκίας, κ. Nusret 
Yazıcı, 540.000 άνθρωποι βρήκαν εργασία κατά τη 
διάρκεια των τριών πρώτων µηνών του έτους, ενώ ο 
αριθµός των ανέργων  που καταχωρούνται στη βάση 
δεδοµένων του οργανισµού έχει αυξηθεί κατά 
992.724 από τον Σεπτέµβριο του 2012, για να 
φθάσει 4.180.000 το Σεπτέµβριο του 2013. 
Επιπλέον, έκανε λόγο για προγράµµατα 
επαγγελµατικής κατάρτισης που συντονίζονται από 
τον οργανισµό. Κατά τους πρώτους 9 µήνες του 
2013 πραγµατοποιήθηκαν 28.918 τέτοια σεµινάρια 
κατάρτισης και παρείχαν κατάρτιση σε 277.029 
άτοµα.  
Πηγή: Today’s Zaman, 10 Νοεµβρίου 2013 
 
 
14 Νοεµβρίου 
 
Η Υ̟ηρεσία Ρύθµισης της Αγοράς Ενέργειας 
ανακάλεσε άδειες και ε̟έβαλε ̟ρόστιµα 
16 άδειες εταιρειών υγραερίου (LPG) ανακλήθηκαν 
από την τουρκική Υπηρεσία Ρύθµισης της Αγοράς 
Ενέργειας (EPDK) λόγω του ότι οι εγκαταστάσεις 
τους δεν πληρούσαν τα απαιτούµενα πρότυπα. 
Συνολικά 46 εγκαταστάσεις υγραερίου κρίθηκαν 
ανεπαρκείς. Μεταξύ των εταιρειών είναι και οι 

µεγαλύτερες εταιρείες υγραερίου στη χώρα (Aygaz, 
Ipragaz και Milangaz). Επιπλέον, η EPDK επέβαλε 
πρόστιµα σε 44 διανοµείς καυσίµων συνολικού 
ύψους 659.782 εκατ. Τ.Λ. λόγω µη εγκατάστασης 
αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων παρακολούθησης. 
Πηγή: Today’s Zaman, 14 Νοεµβρίου 2013 
 
 
15 Νοεµβρίου 
 
Υ̟ουργός οικονοµικών: Η ανεργία της Τουρκίας 
είναι χαµηλότερη α̟ό της ευρωζώνης 
Ο υπουργός Οικονοµικών ,Zafer Caglayan ,εξήρε 
την οικονοµία της χώρας, υπογραµµίζοντας, ότι το 
πρόσφατο ποσοστό ανεργίας είναι πολύ 
χαµηλότερο από το µέσο όρο της Ευρωζώνης, ενώ 
υπενθύµισε ότι η κλίµακα ανεργίας ήταν 9,8 τοις 
εκατό τον περασµένο Αύγουστο και ο αριθµός των 
απασχολουµένων αυξήθηκε κατά 593.000. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 15 Νοεµβρίου 2013. 
 
Η Τουρκία ̟ροσφέρει µηχανισµό για να 
µεταφέρει το ̟ετρέλαιο του Β. Ιράκ 
Η Τουρκία πρότεινε µία συµφωνία για να µεταφέρει 
το πετρέλαιο του Β. Ιράκ στην Τουρκία, 
αποφεύγοντας να επιδιώξει τη ρύθµιση του θέµατος 
των εσόδων της κεντρικής κυβέρνησης του Ιράκ που 
πρέπει να καταβάλλει η περιφερειακή κουρδική 
κυβέρνηση. Ο Τούρκος υπουργός ενέργειας ,Taner 
Yildiz,  απέρριψε τους ισχυρισµούς ότι η Τουρκία 
κινείται εναντίον της ενότητας του Ιράκ παίρνοντας 
τη βενζίνη του Νοτίου Ιράκ. Αντιθέτως, δήλωσε ότι 
αυτή η κίνηση θα διευκολύνει την οµαλοποίηση των 
σχέσεων των δύο µερών. 
Πηγή: Today’s Zaman, 15 Νοεµβρίου 2013. 
 
 
16 Νοεµβρίου 
 
Η ανεργία αυξάνεται ̟ολύ µακράν α̟ό τους 
στόχους της κυβέρνησης 
Το ποσοστό ανεργίας στην Τουρκία ανήλθε στο 9,8 
τοις εκατό τον Αύγουστο µε 1 τοις εκατό αύξηση. 
Παρ’ όλα αυτά η κυβέρνηση σκοπεύει να το µειώσει 
περίπου στο 5 τοις εκατό. Οι κυβερνητικοί 
υπάλληλοι και οι αναλυτές λένε ότι οι εποχιακοί 
παράγοντες θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τα 
ποσοστά της ανεργίας. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 2013. 
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18 Νοεµβρίου 
 
Η Τουρκία καθυστερεί και ̟άλι τη δεύτερη 
γραµµή ταχείας κυκλοφορίας 
Η υπό κατασκευή γραµµή ταχείας κυκλοφορίας του 
τρένου που θα συνδέει την Κωνσταντινούπολη µε 
την Άγκυρα παρατάθηκε για δεύτερη φορά και 
αναµένεται να ξεκινήσουν και πάλι οι επισκευές το 
Φεβρουάριο. Ο εργολάβος δήλωσε ότι το 
µηχάνηµα διάνοιξης τούνελ αντιµετώπισε 
προβλήµατα κατά τη λειτουργία του και ελπίζει τα 
έργα να ολοκληρωθούν µέχρι το τέλος του 
Φεβρουαρίου. 
Πηγή: Today’s Zaman, 18 Νοεµβρίου 2013. 
 
 
20 Νοεµβρίου 
 
Αλλαγή ̟ορείας στη δανειοδότηση του τουρκικού 
ιδιωτικού τοµέα 
Στη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών  ο 
ιδιωτικός τοµέας της Τουρκίας µείωσε ταχέως την 
ανάγκη του για εξωτερικό δανεισµό, ενώ εκδίδονται 
πλέον περισσότερα οµόλογα για την εξεύρεση 
πόρων. Τα οµόλογα που εκδόθηκαν κατά τους 
πρώτους 9 µήνες του 2013 ανήλθαν σε σχεδόν 18 
δισεκατοµµύρια δολάρια Η.Π.Α. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 20 Νοεµβρίου 2013. 
 
 
21 Νοεµβρίου 
 
Υ̟ουργός Ενέργειας: «Η Τουρκία λαµβάνει 
υ̟όψη της το ̟εριβάλλον» 
Ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Taner 
Yildiz, δήλωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να 
ρυθµίσουν τα ζητήµατα της ενέργειας λαµβάνοντας 
υπόψη το περιβάλλον. Ο υπουργός υπενθύµισε 
επίσης, ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η 
ενεργειακή απόδοση και διάφορα άλλα θέµατα 
συζητήθηκαν στην πρόσφατη συνάντηση του 
∆ιεθνούς Οργανισµού Ενέργειας και έδωσε έµφαση 
στη συνεργασία της Τουρκίας µε τις ΗΠΑ. Η 
Τουρκία θα υιοθετήσει το αµερικανικό µοντέλο σε 
διάφορα ενεργειακά έργα και σε τεχνολογικό 
επίπεδο . Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην 
ανάγκη διάθεσης της ενέργειας σε 1,3 
δισεκατοµµύρια ανθρώπων που δεν καλύπτονται 
ενεργειακά, ενώ τόνισε τη θετική συµβολή που θα 
µπορούσε να έχει η Τουρκία στο Ιράκ και την 
ανάγκη για ενεργειακή κάλυψη χωρίς να γίνονται 

διακρίσεις Βορρά και Νότου. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 21 Νοεµβρίου 2013. 
 

 
21 Νοεµβρίου 
 
Αύξηση στους θανάτους εργαζοµένων ̟αιδιών – 
ανε̟αρκείς κανονισµοί 
Ο αριθµός των παιδιών που πεθαίνουν στην εργασία 
παρουσιάζει συνεχιζόµενη αύξηση από το 2011 έως 
το 2013. Οι προληπτικοί κανονισµοί ασφαλείας 
παραµένουν ανεπαρκείς. Ο υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης, Faruk Celik, δήλωσε ότι η 
κυβέρνηση έχει εφαρµόσει σηµαντικούς 
κανονισµούς τα τελευταία 11 χρόνια σχετικά µε τη 
µεταρρύθµιση των θεµάτων εργασίας και κοινωνικής 
ασφάλισης και εν γένει µε θέµατα εργασίας. 
Πηγή: Today’s Zaman, 21 Νοεµβρίου 2013. 
 
Κατάχρηση 1.23 δισεκατοµµυρίων δολαρίων 
Η.Π.Α. α̟ό ταµεία κοινωνικής ασφάλισης 
Η συνεχής κατάχρηση και διαφθορά έχει κοστίσει 
στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης 1,23 
δισεκατοµµύρια δολάρια. Ο φορέας κοινωνικής 
ασφάλισης τα τελευταία χρόνια έχει γίνει διαβόητος 
για καταχρήσεις εξαιτίας της έλλειψης διαφάνειας. Ο 
φορέας κοινωνικής ασφάλισης αποτυγχάνει να 
περιορίσει τις καταχρήσεις και τις επιβαρύνσεις των 
δηµοσιονοµικών ισορροπιών, ενώ δεν δύναται να 
πετύχει να εισπράξει τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης. Επιπρόσθετα, στις απώλειες λόγω 
διαφθοράς ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης 
αντιµετωπίζει και ληξιπρόθεσµα χρέη των τοπικών 
αρχών. 
Πηγή: Today’s Zaman, 21 Νοεµβρίου 2013. 
 

 
22 Νοεµβρίου 
 
H S&P ε̟ιβεβαιώνει την αξιολόγηση BB+ 
H Standard & Poor’s ανακοίνωσε ότι διατηρεί την 
αξιολόγηση της Τουρκίας σε επίπεδο ΒΒ+. Η 
εξάρτηση της Τουρκίας από την εξωτερική 
χρηµατοδότηση παραµένει σηµαντική, αλλά ο 
οίκος S&P επισηµαίνει ότι η ευελιξία της 
νοµισµατικής πολιτικής και το περιθώριο για 
δηµοσιονοµική επέκταση  παρέχουν σηµαντική 
«προστασία». Ακόµη, ο οίκος αναµένει ανάπτυξη 
3% για την τουρκική οικονοµία το 2013 και 3,6% 
τον επόµενο χρόνο. 
Πηγή: Anadolu Agency, 22 Νοεµβρίου 2013. 
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23 Νοεµβρίου 
 
Η εργασία των γυναικών στην Τουρκία 
̟αρουσιάζει µεγάλη αύξηση αλλά χαµηλή 
̟οιότητα 
Σύµφωνα µε την  τουρκική Στατιστική Υπηρεσία, η 
απασχόληση των γυναικών αυξήθηκε από 5,3 
εκατοµµύρια το 2005 σε 7,7 εκατοµµύρια το 2013. 
Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει περιορισµένος αριθµός 
γυναικών στην αγορά εργασίας σε επαγγέλµατα, 
όπου κυριαρχούν οι άνδρες, το οποίο υποδηλώνει 
ότι το ήµισυ των εργαζοµένων γυναικών 
απασχολούνται σε επαγγέλµατα που δεν απαιτούν 
σοβαρά προσόντα στον τοµέα των γεωργικών και 
µη γεωργικών τοµέων. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 23 Νοεµβρίου 2013. 
 
 
25 Νοεµβρίου 
 
Το τουρκο-αιγυ̟τιακό εµ̟όριο δεν ε̟ηρεάστηκε 
δυσµενώς α̟ό τις ̟ολιτικές εντάσεις 
Παρά τις αυξανόµενες εντάσεις, οι οποίες 
προέκυψαν αφότου Αίγυπτος και Τουρκία 
ανακήρυξαν ανεπιθύµητα πρόσωπα τους πρέσβεις 
τους, οι οικονοµικές σχέσεις µεταξύ των δύο χωρών 
παρέµειναν άθικτες. Σύµφωνα µε τον εµπορικό 
ακόλουθο της τουρκικής πρεσβείας στο Κάιρο, 
αµφότερες οι χώρες είναι πρόθυµες να αποφύγουν 
να βλάψουν τους αµοιβαίους οικονοµικούς τους 
δεσµούς. Ο πρόεδρος του τουρκο-αιγυπτιακού 
Συνδέσµου επιχειρηµατιών, Atilla Ataseven, 
δήλωσε ότι η αιγυπτιακή επιχειρηµατική κοινότητα 
προσπαθεί να ξεπεράσει τη µεταβατική περίοδο της 
χώρας µε όσο το δυνατόν λιγότερη ζηµιά.  
Πηγή: Today’s Zaman, 25 Νοεµβρίου 2013. 

 
29 Νοεµβρίου 
 
Αύξηση του εµ̟ορικού ελλείµµατος κατά 12,86 
δις δολάρια Η.Π.Α 
Σύµφωνα µε την τουρκική Στατιστική Υπηρεσία το 
εµπορικό έλλειµµα ανήλθε στο ποσό των 12,86 δις. 
δολαρίων Η.Π.Α. το πρώτο δεκάµηνο του έτους. Οι 
εξαγωγές µειώθηκαν 8,2 τοις εκατό τον Οκτώβρη 
συγκριτικά µε τον αντίστοιχο µήνα του περασµένου 
έτους, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,7 τοις 
εκατό. Το µερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
τουρκικές εξαγωγές έφτασε στο 43,8 τοις εκατό, µε 
τη Γερµανία να εξακολουθεί να είναι ο καλύτερος 
εµπορικός εταίρος. Οι  εισαγωγές από την Κίνα 
εξακολουθούν να αυξάνονται, σηµειώνοντας άνοδο 
13,8 τοις εκατό τον Οκτώβριο. Ο υπουργός 
Οικονοµικών της Τουρκίας, Zafer Caglayan, 
ισχυρίστηκε ότι η µείωση στην παγκόσµια ζήτηση 
και οι εµπορικές κυρώσεις του Ιράν είχαν ως 
αποτέλεσµα την µείωση των εξαγωγών της 
Τουρκίας. 
Πηγή: Today’s Zaman, 29 Νοεµβρίου 2013. 
 
Η Τουρκία και το ιρακινό Κουρδιστάν 
υ̟ογράφουν συµβάσεις ενέργειας 
Η Τουρκία και το ιρακινό Κουρδιστάν υπέγραψαν 
ένα πακέτο ορόσηµων συµβάσεων, οι οποίες θέλουν 
το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της αυτόνοµης 
περιοχής να εξάγεται µε αγωγούς µέσω της 
Τουρκίας. Η κυβέρνηση της Βαγδάτης δήλωσε ότι 
οποιαδήποτε ενεργειακή συµφωνία µε την 
Ανεξάρτητη Κουρδική Περιοχή θα είναι µια 
«προσβολή» της εθνικής κυριαρχίας του Ιράκ. 
Πηγή: Today’s Zaman, 29 Νοεµβρίου 2013. 

 
 
 

∆) Θέµατα Ελληνικού Ενδιαφέροντος 
 
9 Νοεµβρίου  
 
Νοµοσχέδιο για µετατρο̟ή της Αγίας Σοφίας σε 
τζαµί 
Ο αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόµµατος 
Εθνικιστικής ∆ράσης (MHP) ,Yusuf Halaçoğlu, 
υπέβαλε προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο σχέδιο 
νόµου που αφορά τη µετατροπή της Αγίας Σοφίας 
σε τζαµί, αφήνοντας να εννοηθεί πως η λειτουργία 

της ως µουσείο δεν είναι νόµιµη. 
Πηγή: Hurriyet, 9 Νοεµβρίου 2013. 
 
 
11 Νοεµβρίου 
 
Αµφισβήτηση Έρντογαν για την ύ̟αρξη του 
κυ̟ριακού κράτους 
Σε συνέδριο στην Πολωνία  ο Τούρκος 
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πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν αναγνωρίζει την 
ύπαρξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Σύµφωνα µε 
αυτόν υπάρχει µόνο Βόρεια και Νότια Κύπρος.  
Πηγή: Το Βήµα, 11 Νοεµβρίου 2013. 
 
 
19 Νοεµβρίου 
 
Το Κυ̟ριακό στο ε̟ίκεντρο της συνάντησης 
Kerry-Davutoğlu  
Για σηµαντική πρόοδο που σηµειώνουν 
Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι 
διαπραγµατευτές, έκανε λόγο ο Αµερικανός 
υπουργός Εξωτερικών John Kerry, υποδεχόµενος 
στο State Department τον Τούρκο οµόλογό του, A. 
Davutoğlu. Ο Αµερικανός υπουργός κάλεσε όλες 
τις πλευρές να εκµεταλλευτούν όσο περισσότερο 
µπορούν το διαφαινόµενο «παράθυρο ευκαιρίας». 
Πηγή: Καθηµερινή, 19 Νοεµβρίου 2013 . 
21 Νοεµβρίου 
 
Αναθεωρητικές δηλώσεις Έρντογαν για την 
Κύ̟ρο 
Σε συνέντευξή του σε ρωσική εφηµερίδα, ύστερα 
από το σάλο που προκάλεσαν οι δηλώσεις του περί 
Κύπρου, ο Τούρκος πρωθυπουργός επεσήµανε την 
ανάγκη διαπραγµατεύσεων αναφορικά µε το 
κυπριακό ζήτηµα, ενώ ανέφερε πως το 
διχοτοµηµένο νησί θα µπορούσε να ενοποιηθεί, 
χαιρετίζοντας πολιτικά βήµατα προς αυτή την 
κατεύθυνση.  
Πηγή: Το Βήµα, 21 Νοεµβρίου 2013. 

 
27 Νοεµβρίου 
 
Cemil Çiçek: «Κενές οι δηλώσεις της 
ελληνοκυ̟ριακής ̟λευράς» 
Μετά από συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στην 
Άγκυρα στις 27/11/13,  ο Cemil Çiçek  δήλωσε 
πως η ελληνοκυπριακή πλευρά του νησιού 
χρησιµοποιώντας την προσφιλή αυτή της τακτική, 
προσπαθεί µε πρόσχηµα την οικονοµική κρίση που 
µαστίζει το κράτος να απέχει από τις 
διαπραγµατευτικές συνοµιλίες σχετικά µε την 
επίλυση του κυπριακού ζητήµατος και την 
ενοποίηση του νησιού. 
Πηγή: Hurriyet, 27 Νοεµβρίου 2013. 
 
Ψήφιση Μνηµονίου Συνεργασίας ανάµεσα σε 
Ελλάδα και Τουρκία 
Ύστερα από εισήγηση του ελληνικού Υπουργείου 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων η ολοµέλεια 
της Βουλής των Ελλήνων κύρωσε κατά πλειοψηφία 
Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ Ελλάδας και 
Τουρκίας σε τοµείς όπως η τεχνολογία, οι 
επικοινωνίες, οι ταχυδροµικές υπηρεσίες κ.ά. Το 
Μνηµόνιο Συνεργασίας ψηφίστηκε παρά τις 
αντιδράσεις και τις ενστάσεις ορισµένων κοµµάτων 
και κοµµατικών µελών σχετικά µε τα κυριαρχικά 
δικαιώµατα, το casus belli, τις πρόσφατες δηλώσεις 
Έρντογαν για την Κύπρο και την ασάφεια στις 
προβλέψεις του Μνηµονίου.  
Πηγή: Η Καθηµερινή, 27 Νοεµβρίου 2013.   
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