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Η «Ομάδα Έρευνας Σουρκίας» ιδρύθηκε στις 10 Οκτωβρίου του 

2013. Δραστηριοποιήθηκε αρχικά στο πλαίσιο του Κέντρου Διεθνών 

και Ευρωπαϊκών Τποθέσεων (ΚΕ.Δ.Ε.Τ.) του Σμήματος Διεθνών 

και Ευρωπαϊκών πουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από την 

ίδρυση του Εργαστηρίου Σουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 

τον Μάρτιο του 2015, οι δραστηριότητες τις Ομάδας συνεχίζονται 

στους κόλπους του εν λόγω Εργαστηρίου. 

 

Η Ομάδα έχει ως στόχο την συστηματική καταγραφή, μελέτη και 

ανάλυση των τρεχουσών πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών 

εξελίξεων στην Σουρκία. Οι εργασίες της Ομάδας επιδιώκουν να 

συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση της τουρκικής 

πραγματικότητας και την ανάπτυξη των ερευνών γύρω από τα 

παραπάνω θέματα πρωτίστως στο οικείο ίδρυμα. 

 

Η Ομάδα απαρτίζεται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 

φοιτητές, από υποψήφιους Διδάκτορες και μέλη Δ.Ε.Π. του 

Σμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών πουδών του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς.  

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων τα μέλη των Ομάδων 

παρακολουθούν την επικαιρότητα, την καταγράφουν, την 

συζητούν και την αναλύουν βάσει επιστημονικών μεθόδων και 

εργαλείων έρευνας που παρέχονται από τις πολιτικές, 

οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες. Καρπός αυτών των 

εργασιών είναι μια σειρά από εκδοτικές προσπάθειες γύρω από 

επίκαιρα θέματα της Σουρκίας. 
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Φρονικά Σουρκίας 
 

Οκτώβριος 2016 
 

Α) Εσωτερική Πολιτική κηνή 

 

 
1 Οκτωβρίου 
 
Προτεραιότητα η συνταγματική 
μεταρρύθμιση 
Ο Ρ. Σ. Έρντογαν, με δηλώσεις του κατά την 
έναρξη των εργασιών της τουρκικής 
Εθνοσυνέλευσης, επεσήμανε ότι η αλλαγή του 
υντάγματος πρέπει να αποτελέσει 
προτεραιότητα για τους νομοθέτες. 
Εκπρόσωποι του Κ.Δ.Α., του Ρ.Λ.Κ. και του 
Κ.Ε.Δ., έχουν συμφωνήσει σε ένα 
μεταρρυθμιστικό «πακέτο» επτά άρθρων, το 
οποίο αναμένεται να τελειοποιηθεί και 
κατόπιν να συζητηθεί στην Εθνοσυνέλευση.  
Πηγή: Hurriyet Daily News, 1 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Παράταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων 
στο Ιράκ και τη υρία 
Οι βουλευτές του κυβερνώντος Κ.Δ.Α., του 
Ρ.Λ.Κ., καθώς και του Κ.Ε.Δ., έδωσαν, με 
ευρεία πλειοψηφία, το «πράσινο φως» για τη 
συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο 
Ιράκ και τη υρία, από τις τουρκικές ένοπλες 
δυνάμεις. Η παράταση ισχύει έως τα τέλη του 
Οκτωβρίου του 2017. 
Πηγή: Real News, 1 Οκτωβρίου 2016. 
 
 
2 Οκτωβρίου 
 
Κιλιτσντάρογλου: «Η Σουρκία είναι μία 
μισάνοιχτη φυλακή» 
Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην εκδήλωση 
για την τελετή έναρξης των εργασιών στο νέο 
Zülfü Livaneli Art Center, ο αρχηγός της 
αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του Ρ.Λ.Κ., 
Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, δήλωσε πως η χώρα 
είναι σαν μία «μισάνοιχτη φυλακή», 
αναφερόμενος στο συνεχώς αυξανόμενο 
αριθμό συγγραφέων, δημοσιογράφων και 
καλλιτεχνών που έχουν συλληφθεί. Επιπλέον, 
τόνισε πως οι πολίτες δε θα πρέπει να 
ανησυχούν, καθώς η αντίσταση δε θα 
σταματήσει. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 3 Οκτωβρίου 
2016. 

3 Οκτωβρίου 
 
Παράταση της κατάστασης εκτάκτου 
ανάγκης 
Η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε την 
τρίμηνη παράταση της κατάστασης εκτάκτου 
ανάγκης, που κηρύχθηκε στον απόηχο του 
πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016. Η 
απόφαση αυτή αποτελεί απότοκο της 
συνόδου του Εθνικού υμβουλίου 
Ασφαλείας, που συγκλήθηκε από τον 
Πρόεδρο Έρντογαν, ο οποίος εισηγήθηκε 
την παράταση της υφιστάμενης κατάστασης. 
Σο Κ.Ε.Δ. εξέφρασε τη στήριξή του, ενώ ο 
ηγέτης του Ρ.Λ.Κ., Κ. Κιλιτσντάρογλου, 
αντιτάχθηκε σε αυτή την απόφαση. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 3 Οκτωβρίου 
2016. 
 
 
4 Οκτωβρίου 
 
Πρόταση δημιουργίας ειδικής 
κοινοβουλευτικής επιτροπής  
Σο Κ.Δ.Α. πρότεινε τη δημιουργία 
κοινοβουλευτικής επιτροπής, αποτελούμενης 
από εκπροσώπους όλων των κομμάτων του 
νομοθετικού σώματος, προκειμένου να 
συζητηθούν οι απόψεις τους πάνω στο ζήτημα 
των διαταγμάτων που ψηφίστηκαν μετά την 
κήρυξη της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης 
στη χώρα. Η πρόταση ήρθε στην επιφάνεια 
έπειτα από το αίτημα του Ρ.Λ.Κ. για 
ακύρωση των διαταγμάτων. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 4 Οκτωβρίου 
2016. 

 
Δημιουργία Πενταγώνου στην Άγκυρα 
Η τουρκική Εθνική Τπηρεσία Πληροφοριών 
(Μ.Ι.Σ.), το Τπουργείο Άμυνας, το Γενικό 
Επιτελείο και άλλοι επικεφαλής ασφαλείας, θα 
μεταφερθούν στην Άγκυρα, κατά τα πρότυπα 
του αμερικανικού Πενταγώνου. Βουλευτές 
του κυβερνώντος κόμματος υποστήριξαν πως 
το γεγονός ότι στρατιωτικές μονάδες 
βρίσκονται ακόμα γύρω από το Κοινοβούλιο 
επηρεάζει αρνητικά την εικόνα των πολιτών 
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για αυτό. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 4 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Σο υμβούλιο της Ευρώπης περί χρήσης 
ρητορικής μίσους 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού 
και της Μισαλλοδοξίας (E.C.R.I.), στην 
έκθεση της, εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με 
την αύξηση χρήσης της ρητορικής μίσους εκ 
μέρους των Σούρκων πολιτικών, καθώς και 
για την άσκηση βίας εναντίον θρησκευτικών, 
φυλετικών και εθνοτικών μειονοτικών ομάδων 
στην Σουρκία. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 4 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Απόσυρση κατηγοριών για Γερμανό 
κωμικό 
Σο τοπικό δικαστήριο της γερμανικής 
επαρχίας Mainz, απέσυρε τις κατηγορίες σε 
βάρος του κωμικού Jan Böhmermann, ο 
οποίος κατηγορούνταν για προσβολή σε 
βάρος του Σούρκου Προέδρου, Ρ.Σ. 
Έρντογαν, λόγω σατιρικού ποιήματος που 
διάβασε σε τοπικό γερμανικό κανάλι. Σο 
δικαστήριο θεώρησε πως δεν υπήρχαν 
ικανοποιητικά στοιχεία που να στηρίζουν το 
κατηγορητήριο. 
Πηγή: Independent, 4 Οκτωβρίου 2016. 
 
Σοποθέτηση Προέδρου Ρ.Λ.Κ. κατά της 
κυβέρνησης 
Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης και Πρόεδρος 
του Ρ.Λ.Κ., Κ. Κιλιτσντάρογλου, με 
δημοσίευσή του στο Twitter, τοποθετήθηκε 
κατά της κίνησης της κυβέρνησης να κλείσει 
23 μέσα μαζικής ενημέρωσης μέσα σε μία 
εβδομάδα, αναφέροντας πως η πράξη αυτή 
αποτελεί κλασική πραξικοπηματική 
παράδοση. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 5 Οκτωβρίου 
2016. 
 
5 Οκτωβρίου 
 
Έκδοση 3 ενταλμάτων σύλληψης  
Σο δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης 
εξέδωσε 3 εντάλματα σύλληψης στο πλαίσιο 
έρευνας για τους υπευθύνους της απόπειρας 
πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016. Ο 
Emre Uslu, πρώην ανώτερος αξιωματικός 
των μυστικών υπηρεσιών της αστυνομίας, ο 
Tuncay Opçin και Osman Özsoy 

κατηγορούνται ότι παρείχαν ιδεολογική βάση 
στην απόπειρα πραξικοπήματος. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 5 Οκτωβρίου 
2016. 
 
 
7 Οκτωβρίου 
 
Νομοσχέδιο για ενίσχυση των δικαιωμάτων 
των μειονοτήτων 
Οι εκπρόσωποι της εβραϊκής, ελληνικής και 
αρμενικής κοινότητας συναντήθηκαν με τον 
Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπεύθυνο 
για τα θέματα των αντίστοιχων κοινοτήτων, 
Veysi Kaynak. Ο υπουργός δεσμεύτηκε για 
μια νομική τροπολογία που θα απαγορεύσει 
την κρατική παρέμβαση στην εκλογή των 
ηγετών των κοινοτήτων και σε άλλες 
σημαντικές διαδικασίες. 
Πηγή: Daily Sabah, 7 Οκτωβρίου 2016. 
 
Δηλώσεις Σσαβούσογλου της Σουρκίας για 
την επιχείρηση στη Μοσούλη 
Ο υπουργός Εξωτερικών της Σουρκίας, Μ. 
Σσαβούσογλου, δήλωσε ότι η χώρα είναι 
έτοιμη να βοηθήσει με κάθε τρόπο στη μάχη 
κατά του «Ι.Κ.» στη Μοσούλη. Επίσης, 
προειδοποίησε ότι η συμμετοχή ιιτών στην 
επιχείρηση δεν θα συμβάλει στην επίτευξη της 
ειρήνης. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 7 Οκτωβρίου 
2016. 
 
 
11 Οκτωβρίου 
 
Νομοσχέδιο για περιπτώσεις σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών  
Η τουρκική κυβέρνηση συνέταξε νομοσχέδιο 
που προβλέπει αύξηση των κυρώσεων σε 
περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης 
ανηλίκων κάτω των 12 ετών. Οι εργασίες 
ξεκίνησαν ύστερα από απαίτηση του 
υνταγματικού Δικαστηρίου, καθώς και μετά 
την ακύρωση προηγούμενου άρθρου του 
τουρκικού ποινικού κώδικα, που αφορούσε 
ποινές για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών 
κάτω των 15 ετών. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 11 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Δολοφονία στελέχους του Κ.Δ.Α.  
Μαχητές του Ε.Κ.Κ. δολοφόνησαν τον 
Derya Aktert, στέλεχος του Κ.Δ.Α., στην 
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νοτιοανατολική πόλη Diyarbakir, ενώ 
εργαζόταν.  
Πηγή: Hurriyet Daily News, 11 Οκτωβρίου 
2016.  
 
Σο Κ.Ε.Δ. καλεί το Κ.Δ.Α. να καταθέσει 
σχέδιο υντάγματος 
Ο Ντ. Μπαχτσελί, Πρόεδρος του Κ.Ε.Δ., 
δήλωσε ότι το Κ.Δ.Α. θα πρέπει να καταθέσει 
το δικό του συνταγματικό σχέδιο στο 
κοινοβούλιο, έτσι ώστε να τεθεί σε ψηφοφορία 
και να μην ισχύει ένα de facto προεδρικό 
σύστημα. Σο Κ.Ε.Δ. εκφράζει την 
υποστήριξή του για την ενίσχυση του 
υφιστάμενου κοινοβουλευτικού συστήματος, 
αλλά δηλώνει ότι θα σεβαστεί ενδεχόμενη 
απόφαση του τουρκικού λαού για μετατόπιση 
σε ένα εκτελεστικό προεδρικό σύστημα. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 11 Οκτωβρίου 
2016. 
 

 

12 Οκτωβρίου 
 
Πρόταση-πακέτο του Κ.Δ.Α. αναμένεται 
να συζητηθεί στην Εθνοσυνέλευση 
Ο Σούρκος πρωθυπουργός, Μπ. Γιλντιρίμ, 
δήλωσε ότι το Κ.Δ.Α. θα φέρει στην 
Εθνοσυνέλευση τη δική του πρόταση για 
συνταγματική μεταρρύθμιση. Αυτή θα 
περιλαμβάνει τα 60 άρθρα που έχουν 
συμφωνηθεί από τα τέσσερα πολιτικά 
κόμματα, αλλά και την πρόταση για αλλαγή 
του πολιτεύματος και υιοθέτηση του 
προεδρικού συστήματος. ε περίπτωση που η 
πρόταση δεν συγκεντρώσει τις απαραίτητες 
ψήφους, θα διεξαχθεί δημοψήφισμα. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 12 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Αναστολή λειτουργίας κουρδικού καναλιού 
στη ουηδία 
Ο κουρδικός τηλεοπτικός σταθμός Newroz, 
ο οποίος έδρευε στη ουηδία, ανέστειλε τη 
λειτουργία του μετά από αίτημα του 
Ανώτατου Σουρκικού Ραδιοτηλεοπτικού 
υμβουλίου και μετά από ειδοποίηση από τη 
γαλλική δορυφορική εταιρεία Eutelsat. Σο 
γεγονός καταδικάστηκε από την Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, η οποία 
κατήγγειλε την πίεση από την πλευρά της 
Σουρκίας προκειμένου να κλείσουν τα 
Μ.Μ.Ε. που κατηγορούνται για υποστήριξη 
στο Ε.Κ.Κ..  
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 12 Οκτωβρίου 
2016. 

Αποπομπή 233 στρατιωτικών 
Ο τουρκικός στρατός απέπεμψε 233 επιπλέον 
στρατιωτικούς που θεωρείται πως σχετίζονται 
με το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης 
Ιουλίου 2016. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 12 Οκτωβρίου 
2016. 

 
Απορρίπτεται προσφυγή του Ρ.Λ.Κ. για 
ακύρωση διαταγμάτων 
Σο υνταγματικό Δικαστήριο της Σουρκίας 
απέρριψε έφεση του Ρ.Λ.Κ. για την ακύρωση 
διαταγμάτων που εκδόθηκαν από την 
κυβέρνηση μετά από κήρυξη κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης έπειτα από την 
αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος της 
15ης Ιουλίου 2016. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 12 Οκτωβρίου 
2016. 

 
Κιλιτσντάρογλου υπέρ όσων δηλώνουν 
αθώοι σχετικά με το πραξικόπημα 
Ο Πρόεδρος του Ρ.Λ.Κ. και αρχηγός της 
αντιπολίτευσης, Κ. Κιλιτσντάρογλου, προέβη 
σε συνάντηση με τους συγγενείς όσων 
δηλώνουν πως δε σχετίζονται με την 
οργάνωση του αποτυχημένου 
πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου και πως 
είναι αθώοι. Κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης υπερασπίστηκε για ακόμη μία 
φορά την κριτική που άσκησε στην 
κυβέρνηση για τα σαρωτικά μέτρα που έλαβε 
και δήλωσε χαρακτηριστικά πως «έχει 
περάσει όλη του τη ζωή αγωνιζόμενος για τη 
δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα». 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 13Οκτωβρίου 
2016 
 
 
13 Οκτωβρίου 
 
Παραπομπή δημάρχου για κατηγορίες 
διαφθοράς 
Η αναπληρωτής Πρόεδρος κι εκπρόσωπος 
Σύπου του Ρ.Λ.Κ., Selin Sayek Böke, δήλωσε 
πως η Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή του 
Ρ.Λ.Κ. αποφάσισε να παραπέμψει το 
δήμαρχο του Διπλοκιονίου (Beşiktaş), Murat 
Hazinedar, στην πειθαρχική επιτροπή, έπειτα 
από κατηγορίες εις βάρος του για διαφθορά. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 13 Οκτωβρίου 
2016. 
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14 Οκτωβρίου 
 
Πριν την άνοιξη του 2017 το δημοψήφισμα  
Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Bekir Bozdağ, με 
δηλώσεις του στην τουρκική Εθνοσυνέλευση 
αποκάλυψε πως το δημοψήφισμα για την 
υιοθέτηση προεδρικού συστήματος δύναται 
να πραγματοποιηθεί ακόμη και πριν την 
άνοιξη του ερχόμενου έτους, εφόσον η 
Εθνοσυνέλευση εντάξει σύντομα το ζήτημα 
στην ατζέντα των συζητήσεων. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 14 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Σούρκοι στρατιώτες νεκροί από επιθέσεις 
του Ε.Κ.Κ.  
Επιθέσεις του Ε.Κ.Κ. σημειώθηκαν στη 
νοτιοανατολική Σουρκία, με τραγικό 
απολογισμό τέσσερις Σούρκους στρατιώτες 
νεκρούς και 14 τραυματίες, οι οποίοι 
εισήχθησαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Ο 
τουρκικός στρατός αντέδρασε με τη 
διεξαγωγή επιχειρήσεων εναντίον του Ε.Κ.Κ.. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 14 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Ένταλμα σύλληψης κατά δικαστών και 
εισαγγελέων 
Οι τουρκικές αρχές εξέδωσαν εντάλματα 
σύλληψης για 189 εισαγγελείς και δικαστές, 
κατά τη διάρκεια των ερευνών για τους 
χρήστες της εφαρμογής Bylock, που 
χρησιμοποιούν τα μέλη του κινήματος 
Γκιουλέν.  
Πηγή: Daily Sabah, 14 Οκτωβρίου 2016.  
 
Απαγόρευση διεξαγωγής συνεδρίου από 
σουηδικές αρχές 
Οι σουηδικές αρχές απαγόρευσαν τη 
διεξαγωγή συνεδρίου με θέμα την απόπειρα 
πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016 που 
είχε διοργανωθεί από ένωση Σούρκων που 
διαμένουν στην Ευρώπη και στο οποίο 
ομιλητές θα ήταν Σούρκοι δημοσιογράφοι. 
Οι ουηδοί νομοθέτες του κυβερνώντος 
κόμματος άσκησαν πίεση στους ιδιοκτήτες 
του χώρου που θα διεξαγόταν η εκδήλωση, 
προκειμένου να την ακυρώσουν με την 
αιτιολογία ότι οι ομιλητές ήταν μέλη 
περιθωριακών ομάδων. Σο γεγονός 
προκάλεσε την αντίδραση του υπουργού 
Εξωτερικών της Σουρκίας, Μ. 
Σσαβούσογλου, ενώ ένας εκ των 
δημοσιογράφων ανέφερε ότι υπεύθυνοι για το 

περιστατικό είναι το κίνημα του Γκιουλέν και 
το Ε.Κ.Κ.. 
Πηγή: Daily Sabah, 14 Οκτωβρίου 2016.  
 
 
15 Οκτωβρίου 
 
Γιλντιρίμ κατά διεθνών Μ.Μ.Ε. 
Ο Σούρκος πρωθυπουργός, Μπιναλί 
Γιλντιρίμ, κατηγόρησε τα διεθνή Μ.Μ.Ε. ότι 
επιδίδονται σε μια διαρκή μαύρη 
προπαγάνδα κατά της Σουρκίας μετά την 
απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 
2016, με στόχο να αναπαράγουν την αντίληψη 
ότι στη χώρα επικρατεί κλίμα αστάθειας. Ο 
Γιλντιρίμ ανέφερε πως πίσω από αυτή την 
προπαγάνδα βρίσκεται το κίνημα του 
Υετχουλάχ Γκιουλέν. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 15 Οκτωβρίου 
2016.  
 
Ο Πρόεδρος του Ρ.Λ.Κ. κατά της 
κυβέρνησης 
Ο Πρόεδρος του Ρ.Λ.Κ. και αρχηγός της 
αντιπολίτευσης, Κ. Κιλιτσντάρογλου, με 
δήλωσή του τοποθετήθηκε κατά της 
κυβέρνησης, λέγοντας πως εξαιτίας των 
λανθασμένων χειρισμών, όσον αφορά στην 
εξωτερική πολιτική της χώρας, δε δύναται η 
Σουρκία να συμμετέχει στην επιχείρηση κατά 
των τζιχαντιστών για την ανακατάληψη της 
Μοσούλης. 
Πηγή:Hurriyet Daily News, 16 Οκτωβρίου 
2016. 
 
 
16 Οκτωβρίου 
 
Εκ νέου πρόσληψη 9 πιλότων της 
τουρκικής αεροπορίας 
Εννέα πιλότοι της τουρκικής πολεμικής 
αεροπορίας, που είχαν τεθεί υπό κράτηση ως 
ύποπτοι για συμμετοχή στο αποτυχημένο 
πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 2016, 
επαναπροσελήφθησαν και συμμετέχουν σε 
αεροπορικές επιχειρήσεις του τουρκικού 
στρατού. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 16 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Κάλεσμα του Προέδρου του Ρ.Λ.Κ. στον 
Υ. Γκιουλέν 
Ο Πρόεδρος του Ρ.Λ.Κ. και αρχηγός της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κ. 
Κιλιτσντάρογλου, κατά τη διάρκεια 
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εκδήλωσης στο δήμο Beylikduzu, κάλεσε τον 
Υετουλάχ Γκιουλέν, ο οποίος θεωρείται 
υπεύθυνος από την τουρκική κυβέρνηση για 
την απόπειρα πραξικοπήματος τον Ιούλιο του 
2016, να επιστρέψει στην Σουρκία 
προκειμένου να δικαστεί και να αποδείξει πως 
είναι ανίκανος να διαπράξει όσα του 
καταλογίζουν, όπως εκείνος ισχυρίζεται. 
Πηγή: Daily Sabah, 17 Οκτωβρίου 2016 
 
 
17 Οκτωβρίου 
 
Κούρδοι: Η Άγκυρα φιμώνει και «αγοράζει 
ψήφους» 
Φρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την 
αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος του 
Ιουλίου 2016, η κυβέρνηση έχει παύσει 
11.000 καθηγητές, το 90% και πλέον των 
οποίων είναι μέλη του αριστερού συνδικάτου 
«Egitim Sen». Η πλειονότητα αυτών 
εργαζόταν στην επαρχία του Diyarbakır και η 
περίπτωσή τους ερευνάται από τις αρχές. Σο 
συνδικάτο είναι στενά συνδεδεμένο με το 
Κ.Δ.Π. και το Δ.Κ.Λ.. 
Πηγή: Libération, 17 Οκτωβρίου 2016. 
 
Οι ηγέτες του Κ.Δ.Α και του Κ.Ε.Δ. 
συζητούν για νέο ύνταγμα 
Οι ηγέτες του κυβερνώντος κόμματος και του 
εθνικιστικού κόμματος της αντιπολίτευσης 
συναντήθηκαν για να συζητήσουν τις 
προσπάθειες σύνταξης νέου υντάγματος, το 
οποίο θα περιλαμβάνει την αλλαγή σε 
προεδρικό σύστημα. Η συνάντηση έγινε μια 
εβδομάδα αφού το Κ.Ε.Δ. εξέφρασε την 
πιθανή υποστήριξή του σε μια τέτοια αλλαγή. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 17 Οκτωβρίου 
2016. 
 
 
18 Οκτωβρίου  
 
Ο Πρόεδρος του Κ.Ε.Δ για την τουρκική 
ανάμειξη στη Μοσούλη 
Ο Ντ. Μπαχτσελί, σε κομματική συνεδρίαση 
της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κ.Ε.Δ., 
δήλωσε ότι η Σουρκία δικαιούται να 
προστατέψει τα συμφέροντά της, καθώς και 
εκείνα των Σουρκμένων που ζουν στην 
περιοχή της Μοσούλης. Επιπλέον, άσκησε 
κριτική στην απόφαση του Ιράκ να αντιταχθεί 
σε οποιαδήποτε εμπλοκή της Σουρκίας στην 
περιοχή με σκοπό την απελευθέρωσή της. 
Πηγή: Daily Sabah, 18 Οκτωβρίου 2016. 

Δήλωση Κιλιτσντάρογλου για το 
αποτυχημένο πραξικόπημα 
Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Κ.Ο. του 
κόμματός του, ο Πρόεδρος του Ρ.Λ.Κ. και 
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κ. 
Κιλιτσντάρογλου, έθεσε υπό αμφισβήτηση το 
ρόλο της κυβέρνησης στο να προκαλέσει την 
κατάσταση, κατά την οποία οι οπαδοί του 
Γκιουλέν, μέσα στις τάξεις του στρατού, 
οργάνωσαν το αποτυχημένο πραξικόπημα της 
15ης Ιουλίου 2016, και ζήτησε από το 
δικαστήριο να διεξάγει έρευνα σχετικά με τον 
υποκινητή πίσω από την απόπειρα 
πραξικοπήματος. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 18 Οκτωβρίου 
2016. 
 
 
20 Οκτωβρίου 2016 
 
κέψεις του Κ.Δ.Α. για αλλαγή του 
εκλογικού νόμου 
Ο αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του Κ.Δ.Α. ανέφερε πως υπάρχουν 
σκέψεις για αλλαγή και του εκλογικού νόμου 
μαζί με το ύνταγμα, χωρίς να προβεί σε 
περαιτέρω διευκρινήσεις. Σόνισε, όμως, πως 
αυτό δεν συνεπάγεται ξαφνικές εκλογές μέσα 
στο 2017. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 20 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Σο Ρ.Λ.Κ. θα παρελάσει παρά την 
απαγόρευση 
Ο αναπληρωτής Πρόεδρος του Ρ.Λ.Κ., 
Tekin Bingöl, δήλωσε πως το κόμμα του θα 
παρελάσει με προορισμό το Μαυσωλείο του 
Μ. Κ. Ατατούρκ κατά τη διάρκεια της 
επετείου ίδρυσης της Σουρκικής 
Δημοκρατίας στις 29 Οκτωβρίου, παρά την 
απαγόρευση του κυβερνήτη της Άγκυρας για 
πραγματοποίηση δημοσίων συγκεντρώσεων 
μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 20 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Η αστυνομία συνέλαβε 40 στρατιωτικούς 
Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε 40 
υψηλόβαθμούς αξιωματικούς του στρατού 
φερόμενους ως συμμετέχοντες στο κίνημα 
του Υετχουλάχ Γκιουλέν, μετά από έρευνα 
που διεξήχθη σχετικά με τη χρηματοδότηση 
του παράνομου δικτύου. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 20 Οκτωβρίου 
2016. 
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22 Οκτωβρίου 
 
Baykal για το προεδρικό σύστημα και το 
Ρ.Λ.Κ. 
Ο πρώην Πρόεδρος του Ρ.Λ.Κ., Deniz 
Baykal, δήλωσε σε συνέντευξή του στην 
τουρκική εφημερίδα Yeni Birlik, πως το 
προεδρικό σύστημα, στο οποίο το κόμμα του 
αντιτίθεται, θα μπορούσε να είναι μια 
ευκαιρία για το Ρ.Λ.Κ. να ανταγωνιστεί τους 
αντιπάλους του, αν προταθεί για την ηγεσία 
του ένας ικανός υποψήφιος. 
Πηγή: Daily Sabah, 22 Οκτωβρίου 2016. 
 
 
23 Οκτωβρίου 2016 
 
Σο Κ.Ε.Δ. υποστηρίζει τη διεξαγωγή 
δημοψηφίσματος 
Ο αρχηγός του ακροδεξιού κόμματος, Ντ. 
Μπαχτσελί, εξέφρασε την υποστήριξή του για 
τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, μέσω του 
οποίου θα αποφασιστεί η ενδεχόμενη αλλαγή 
του πολιτεύματος. Με τη στήριξη του Κ.Ε.Δ., 
το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει τις 
απαιτούμενες ψήφους για τη διεξαγωγή του εν 
λόγω δημοψηφίσματος (330 έδρες), στο 
οποίο θα τεθεί ζήτημα υιοθέτησης ή μη του 
προεδρικού συστήματος. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 23 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Βομβιστική επίθεση στην Ανατολική 
Σουρκία 
ύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων 
Anadolu, οι ύποπτοι για την πυροδότηση 
αυτοκινήτου, που μετέφερε αστυνομικούς και 
το οποίο ήταν γεμάτο με εκρηκτικά, ήταν 
μαχητές του Ε.Κ.Κ.. 
Πηγή: Presstv, 23 Οκτωβρίου 2016. 
 
 
24 Οκτωβρίου 
 
Τπ. Δικαιοσύνης: Δε γίνονται βασανιστήρια 
στις τουρκικές φυλακές 
Απαντώντας σε ισχυρισμούς για κακοποιήσεις 
και βασανιστήρια που λαμβάνουν χώρα στις 
φυλακές της Σουρκίας, ο υπουργός 
Δικαιοσύνης, Β. Bozdağ, δήλωσε, σε μια 
σειρά μηνυμάτων στο Twitter, ότι «δεν δίνουν 
χρόνο η Τουρκία να απαντήσει στους ισχυρισμούς. 
Αρνούνται να δεχτούν τις δηλώσεις της Τουρκίας. 
Μόνο κατηγορούν την Τουρκία». Ύστερα κάλεσε 

όλους όσοι στηρίζουν αυτούς τους 
ισχυρισμούς, να το αποδείξουν. 
Πηγή: Turkish Minute, 24 Οκτωβρίου 2016. 
 

 
25 Οκτωβρίου 
 
Κατηγορίες σε βάρος βουλευτών του 
Δ.Κ.Λ. 
Σρεις βουλευτές του Δ.Κ.Λ. κατηγορούνται 
για σχέσεις με τρομοκρατική οργάνωση. Η 
κατηγορία του δημοσίου εισαγγελέα 
βασίζεται στο γεγονός ότι οι βουλευτές Sibel 
Yigitalp, Ziya Pir και Feleknas Uca 
παρευρέθηκαν σε δημόσια κηδεία 4 
αγωνιστών του E.K.K. στην πόλη Diyarbakır. 
Πηγή: Kurdistan24, 25 Οκτωβρίου 2016. 

 
Έκθεση για κακομεταχείριση υπόπτων από 
την Σουρκία 
Σο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(H.R.W.) δημοσίευσε νέα έκθεση στην οποία 
αναφέρεται ότι η κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης προσφέρει στην Σουρκία τη 
δυνατότητα να κακομεταχειρίζεται τους 
υπόπτους. Οι τουρκικές αρχές καλούνται να 
καταργήσουν τις νέες ρυθμίσεις που 
παραβιάζουν τα δικαιώματα των 
κρατουμένων. Η κυβέρνηση αρνείται τους 
ισχυρισμούς για βασανιστήρια και 
κακομεταχείριση, ζητώντας αποδείξεις. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 25 Οκτωβρίου 
2016. 

 
Έκθεση για τις επιθέσεις κατά του Σύπου 
στην Σουρκία 
ύμφωνα με έκθεση του Ανεξάρτητου Δικτύου 
Επικοινωνίας (B.I.A.), μετά την απόπειρα 
πραξικοπήματος στην Σουρκία, έχουν 
φυλακιστεί 107 δημοσιογράφοι, 71 εκ των 
οποίων με κατηγορίες για δεσμούς με την 
κοινότητα Γκιουλέν και 29 για σχέσεις με 
κουρδικά Μ.Μ.Ε.. Επίσης, 173 Μ.Μ.Ε. 
έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους και 22 
δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες 
για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του 
Σούρκου Προέδρου. Η έκθεση χαρακτηρίζει 
την Σουρκία ως τη μεγαλύτερη φυλακή για 
τους δημοσιογράφους και επικρίνει τις 
πολιτικές λογοκρισίας του κυβερνώντος 
κόμματος.  
Πηγή: Bianet, 25 Οκτωβρίου 2016. 
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Σο Ρ.Λ.Κ. προτρέπει την κυβέρνηση να 
δρα δημοκρατικά 
Σο Ρ.Λ.Κ. κάλεσε την κυβέρνηση να 
συνεχίσει τον αγώνα της εναντίον όσων 
συμμετείχαν στο αποτυχημένο πραξικόπημα 
της 15ης Ιουλίου 2016, με σεβασμό, όμως, 
στα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος 
δικαίου και το θεσμό της δημοκρατίας. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 25 Οκτωβρίου 
2016. 

 
 
27 Οκτωβρίου 
 
υνελήφθησαν 45 πιλότοι της πολεμικής 
αεροπορίας 
Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε 45 πιλότους 
της πολεμικής αεροπορίας της χώρας που 
φαίνεται να σχετίζονται με το αποτυχημένο 
πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 2016. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 27 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Χήφισμα Ε.Κ. για απελευθέρωση Σούρκων 
δημοσιογράφων 
Σο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε 
ψήφισμα, στο οποίο αναφέρει ότι οι 
δημοσιογράφοι δεν πρέπει να φυλακίζονται 
λόγω του περιεχομένου της εργασίας τους ή 
για υποτιθέμενους πολιτικούς δεσμούς. Με το 
εν λόγω ψήφισμα, το Ε.Κ. κάλεσε την 
Σουρκία να απελευθερώσει τους 
δημοσιογράφους και τους εργαζομένους σε 
Μ.Μ.Ε., οι οποίοι κρατούνται χωρίς την 
ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων σε βάρος 
τους για εγκληματική δραστηριότητα. 
Πηγή: European Parliament, 27 Οκτωβρίου 
2016. 

 
 
28 Οκτωβρίου  

 
Αναστολή πρόσβασης στο Διαδίκτυο στη 
νοτιοανατολική Σουρκία  
Οι τουρκικές αρχές διέκοψαν την πρόσβαση 
στο Διαδίκτυο σε 8 νοτιοανατολικές και 
ανατολικές επαρχίες ήδη για τρείς ημέρες 
μετά τη σύλληψη των δύο Κούρδων 
δημάρχων του Diyarbakır.  
Πηγή: Rudaw, 28 Οκτωβρίου 2016. 

29 Οκτωβρίου 
 
Σραυματίστηκε ο αναπληρωτής Πρόεδρος 
του Ρ.Λ.Κ. 
Ο αναπληρωτής Πρόεδρος του Ρ.Λ.Κ., 
Bülent Tezcan, τραυματίστηκε έπειτα από 
πυροβολισμό που δέχθηκε κατά τη διάρκεια 
γεύματός του σε εστιατόριο του Νομού 
Αϊδινίου. Ο δράστης συνελήφθη από τις 
αρχές λίγο μετά το συμβάν. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 29 Οκτωβρίου 
2016. 
 
 
31 Οκτωβρίου 
 
ύλληψη δημοσιογράφων της Cumhuriyet 
Οι τουρκικές αρχές προχώρησαν στη 
σύλληψη 4 δημοσιογράφων και του 
αρχισυντάκτη της εφημερίδας Cumhuriyet, με 
την κατηγορία για διενέργεια εγκλημάτων για 
λογαριασμό της κοινότητας Γκιουλέν και του 
Ε.Κ.Κ., παρότι η εφημερίδα δεν πρόσκειται 
σε καμία από τις δύο οργανώσεις. Οι αρχές 
προχώρησαν, επίσης, στη διεξαγωγή έρευνας 
στην κατοικία του Προέδρου του Διοικητικού 
υμβουλίου της εφημερίδας Akın Atalay και 
του συγγραφέα Güray Öz. τους 
συλληφθέντες έχει απαγορευθεί η συνάντηση 
με δικηγόρους για πέντε ημέρες, ενώ 
εκκρεμούν εντάλματα σύλληψης για άλλους 
13 δημοσιογράφους.  
Πηγή: Hurriyet Daily News, 31 Οκτωβρίου 
2016. 
 
ύλληψη μέλους του Δ.. του Διεθνούς 
Ινστιτούτου Σύπου  
Ο Kadri Gürsel, μέλος του Διοικητικού 
υμβουλίου του Διεθνούς Ινστιτούτου Σύπου, 
επικεφαλής του Ινστιτούτου στην Σουρκία και 
αρθρογράφος στην εφημερίδα Cumhuriyet, 
συνελήφθη και είναι υπό κράτηση μετά την 
επιχείρηση των τουρκικών αρχών για 
σύλληψη δημοσιογράφων της εφημερίδας. 
Πηγή: Info-Türk, 31 Οκτωβρίου 2016. 
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Β) Εξωτερική Πολιτική και Ασφάλεια 
 

 
1 Οκτωβρίου 
 
Εξουδετέρωση στόχων του «I.K.» από τις 
τουρκικές δυνάμεις 
Σο τουρκικό Γενικό Επιτελείο ανακοίνωσε 
πως κατέστρεψε πάνω από 10 στόχους του 
«Ι.Κ.» στις περιοχές Uvaysiyah, Cubban και 
Tal-Atiyah της Βόρειας υρίας. Σα 
παραπάνω συνέβησαν στο πλαίσιο της 
επιχείρησης «Ασπίδα του Ευφράτη». 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 1 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Επίθεση του «I.K.» βόρεια της Μοσούλης 
Μαχητές του «Ι.Κ.» πραγματοποίησαν 
επίθεση εναντίον περίπου 1200 Σούρκων 
στρατιωτών, οι οποίοι ήταν εγκατεστημένοι 
στο τρατόπεδο Zilkan, βόρεια της 
Μοσούλης. Σαυτόχρονα, επιτέθηκαν και στις 
ιρακινές δυνάμεις πολιτοφυλακής «al-Hashd 
al-Watani». 
Πηγή: Iraqi News, 2 Οκτωβρίου 2016. 
 
υνεργασία με Αζερμπαϊτζάν σχετικά με το 
γκιουλενικό κίνημα 
ύμφωνα με τη δήλωση του Αζέρου γενικού 
εισαγγελέα, Zakir Garalov, το Αζερμπαϊτζάν 
και η Σουρκία συνεχίζουν τη συνεργασία τους 
με σκοπό την ανακάλυψη δικτύων του 
γκιουλενικού κινήματος στο Αζερμπαϊτζάν. 
Πηγή: Trend News Agency, 1 Οκτωβρίου 
2016. 
 
 
2 Οκτωβρίου 
 
Επίθεση του «Ι.Κ.» στην περιοχή Kilis 
Σο «Ι.Κ.» εκτόξευσε τρεις ρουκέτες με στόχο 
την περιοχή Kilis στα σύνορα Σουρκίας-
υρίας. Οι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας 
έφτασαν στο σημείο και ανταπέδωσαν τα 
πυρά.  
Πηγή: Daily Sabah, 2 Οκτωβρίου 2016.  
 
Οι τουρκικές δυνάμεις «χτυπούν» θέσεις 
του «Ι.Κ.» 
το πλαίσιο της επιχείρησης «Ασπίδα του 
Ευφράτη» ο τουρκικός στρατός εξουδετέρωσε 
συνολικά 79 θέσεις του «Ι.Κ.». Ανάμεσά στις 
θέσεις που επλήγησαν ήταν καταφύγια, 
αρχηγεία, αποθήκες όπλων και οχήματα 
τρομοκρατών. Σαυτόχρονα, με εναέριες 

επιθέσεις κατέστρεψαν άλλες 7 θέσεις, 
σκοτώνοντας 4 μαχητές του «Ι.Κ.».  
Πηγή: Daily Sabah, 2 Οκτωβρίου 2016. 
 
Θάνατος Σούρκου αστυνομικού μετά από 
επίθεση στο Kilis 
την προσπάθεια απενεργοποίησης μίας εκ 
των τριών ρουκετών που δέχτηκε η περιοχή 
Kilis από το «Ι.Κ.», σκοτώθηκε ένας 
αστυνομικός ενώ τραυματίστηκαν ελαφρά δύο 
στρατιώτες.  
Πηγή: Hurriyet Daily News, 3 Οκτωβρίου 
2016. 
 

 
3 Οκτωβρίου  
 
Μνημόνιο συνεργασίας Αζερμπαϊτζάν-
Σουρκίας 
Κατά τη 2η Διεθνή Έκθεση Αμυντικής 
Βιομηχανίας στο Αζερμπαϊτζάν, το 
Ινστιτούτο Κατάλυσης και Ανόργανης 
Φημείας της Αζερικής Εθνικής Ακαδημίας 
Επιστημών και η τουρκική εταιρεία AYESAŞ 
υπέγραψαν Μνημόνιο συνεργασίας στο πεδίο 
της αμυντικής βιομηχανίας. Σο Μνημόνιο 
στοχεύει στην υλοποίηση κοινών 
προγραμμάτων σε διμερές και πολυμερές 
κρατικό επίπεδο. 
Πηγή: Trend News Agency, 3 Οκτωβρίου 
2016. 

 
Σουρκική αεροπορική επίθεση σε βάσεις 
του «Ι.Κ.» 
Σουρκικά αεροσκάφη επιτέθηκαν σε βάσεις 
του «Ι.Κ.» στις περιοχές Akhtarin, Turkmen 
Bari και Dabiq της Βόρειας υρίας, 
καταστρέφοντας 9 στόχους των μαχητών του 
«Ι.Κ.».. Επίσης, οι υποστηριζόμενες από την 
Σουρκία μετριοπαθείς ομάδες στη υρία 
«χτύπησαν» 63 στόχους του «Ι.Κ.» μετά από 
παρακολούθησή τους με ειδικές συσκευές.  
Πηγή: Daily Sabah, 3 Οκτωβρίου 2016. 

 
κοτώθηκαν 15 μαχητές του Ελεύθερου 
υριακού τρατού 
κοτώθηκαν 15 μαχητές του Ελεύθερου 
υριακού τρατού, οι οποίοι δέχονταν 
υποστήριξη από την Άγκυρα, κατά τη 
διάρκεια συγκρούσεων με το «Ι.Κ.», στο 
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πλαίσιο της επιχείρησης «Ασπίδα του 
Ευφράτη». 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 3 Οκτωβρίου 
2016. 
 
 
4 Οκτωβρίου 
 
Έρντογαν περί ομαλοποίησης των σχέσεων 
με την Αίγυπτο 
ε συνέντευξη του, ο Ρ. Σ. Έρντογαν 
αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με το Κάιρο, 
όσο ο πρώην Πρόεδρος Μοχάμεντ Μόρσι 
και οι σύμμαχοί του είναι ακόμη στη φυλακή. 
Προσέθεσε ότι υπάρχουν ισχυροί ιστορικοί 
δεσμοί μεταξύ των δυο χωρών αλλά η 
εξομάλυνση των διμερών σχέσεων μεταξύ της 
Σουρκίας και της Αιγύπτου εξαρτώνται από 
την απελευθέρωση του πρώην Προέδρου και 
των υποστηρικτών του. Επίσης, δήλωσε ότι η 
κατάσταση στην Αίγυπτο θα πρέπει να 
διορθωθεί και η δημοκρατία πρέπει να είναι 
ανοικτή σε όλους. 
Πηγή: Middle East Monitor, 4 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Χήφισμα ιρακινού Κοινοβουλίου για τα 
στρατεύματα στη Μπασίκα 
Σο ιρακινό Κοινοβούλιο καταδίκασε με 
ψήφισμά του την παρουσία τουρκικών 
στρατιωτικών δυνάμεων στη βάση Μπασίκα, 
μερικά χιλιόμετρα βορειοανατολικά της 
Μοσούλης. Σο ιρακινό Τπουργείο 
Εξωτερικών ανέφερε σχετικά: «η Σουρκία 
έχει επανειλημμένα αγνοήσει τις διεθνείς 
εκκλήσεις για απόσυρση των δυνάμεών της». 
Πηγή: Έθνος, 5 Οκτωβρίου 2016. 
 
Αμπάντι περί κινδύνων της τουρκικής 
παρουσίας στο Ιράκ 
O πρωθυπουργός του Ιράκ, Φαϊντέρ Αλ-
Αμπάντι, προειδοποίησε ότι η ανεπιθύμητη 
τουρκική παρουσία στο Ιράκ θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε ένα περιφερειακό πόλεμο. 
Παράλληλα, χαρακτήρισε την παρουσία των 
τουρκικών στρατευμάτων στο Ιράκ ως 
αδικαιολόγητη, διότι το «I.K.» είναι πιο κοντά 
στα τουρκικά σύνορα με τη υρία, παρά με 
τη Μοσούλη. 
Πηγή: Iraqi News, 4 Οκτωβρίου 2016. 
 
Γιλντιρίμ περί της παρουσίας του Δ.Κ.Λ. 
στη Β. υρία 
Ο Σούρκος πρωθυπουργός Μπ. Γιλντιρίμ 
δήλωσε πως αν χρειαστεί θα εκδιώξουν τις 

μονάδες του Δ.Κ.Λ. από τη Βόρεια υρία, 
έτσι ώστε η Σουρκία μαζί με τον «Ελεύθερο 
υριακό τρατό» να συνεχίσουν τη μάχη 
κατά του «Ι.Κ.». 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 4 Οκτωβρίου 
2016. 
 
 
5 Οκτωβρίου 
 
Σσαβούσογλου περί επικριτικού 
ψηφίσματος του ιρακινού Κοινοβουλίου 
Ο Σούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μ. 
Σσαβούσογλου, σε συνέντευξή του δήλωσε ότι 
το ψήφισμα που εγκρίθηκε από το 
κοινοβούλιο του Ιράκ, το οποίο επικρίνει την 
τουρκική στρατιωτική παρουσία στη βάση 
Μπασίκα στο Βόρειο Ιράκ, δεν 
«αντικατοπτρίζει τις σκέψεις όλου του 
ιρακινού λαού». Τποστήριξε ότι το 
στρατόπεδο Μπασίκα ιδρύθηκε παλαιότερα 
με τη σύμφωνη γνώμη της ιρακινής 
κυβέρνησης, με στόχο την εκπαίδευση 
στρατιωτών κατά του «Ι.Κ.». Κατηγόρησε, 
επίσης, τον πρώην Ιρακινό πρωθυπουργό, 
Νούρι αλ-Μαλίκι, ότι με τις σεχταριστικές 
πολιτικές του άνοιξε το δρόμο για 
τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως το «Ι.Κ.» 
και το E.K.K., κατά των οποίων η Σουρκία 
έπρεπε να λάβει τα δικά της μέτρα για την 
ασφάλεια της. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 6 Οκτωβρίου 
2016.  
 
Σουρκικές απώλειες στη Βόρεια υρία 
Κατά τη διάρκεια σύγκρουσης με το «Ι.Κ.» 
στην περιοχή Ziyara της Βόρειας υρίας 
σκοτώθηκε ένα Σούρκος στρατιώτης, ενώ 
τραυματίστηκαν άλλοι τρεις. Σο «Ι.Κ.», από 
την άλλη, είχε 28 απώλειες. 
Πηγή: HurriyetDailyNews, 5 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Φτύπημα βάσεων του «I.K.» από τουρκικά 
αεροσκάφη 
ε δήλωσή του το Γενικό Επιτελείο τρατού 
ανέφερε πως η τουρκική αεροπορία 
«χτύπησε» 4 βάσεις του «Ι.Κ.» κοντά στις 
πόλεις Akhtarin και al-Qubtan της Β. 
υρίας. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 5 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Επιθέσεις τουρκικών δυνάμεων στο «I.K.» 
Οι τουρκικές δυνάμεις ισοπέδωσαν 78 θέσεις 
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του «Ι.Κ.» μετά από 252 γύρους επιθέσεων με 
οβιδοβόλα και 80 με εκτοξεύσεις ρουκετών. 
Κατά τη διάρκεια αυτών των επιθέσεων 
σκοτώθηκαν 3 μαχητές του «Ι.Κ.».  
Πηγή: Daily Sabah, 6 Οκτωβρίου 2016. 
 
 
6 Οκτωβρίου 
 
Η Ρωσία άρει την απαγόρευση για 
εισαγωγή προϊόντων 
Η Ρωσία αποφάσισε να άρει την απαγόρευση 
για εισαγωγή προϊόντων από την Σουρκία. 
Πηγή: Russian News Agency, 6 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Γιλντιρίμ: Σα τουρκικά στρατεύματα θα 
παραμείνουν στο ιρακινό έδαφος 
ε δηλώσεις προέβη ο Σούρκος 
πρωθυπουργός, Μπιναλί Γιλντιρίμ, 
υποστηρίζοντας ότι όποια και αν είναι η 
κυβέρνηση στη Βαγδάτη, τα τουρκικά 
στρατεύματα θα παραμείνουν στο Ιράκ για να 
συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στο «Ι.Κ.» και 
να διαφυλάξουν ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή 
στη «δημογραφική δομή» της περιοχής με 
βίαια μέσα. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 6 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Ιράκ ζητά συνεδρίαση του .Α. για τον 
τουρκικό στρατό  
Έκτακτη συνεδρίαση του υμβουλίου 
Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. ζήτησε, το Ιράκ 
προκειμένου να συζητηθεί η παρουσία 
τουρκικών στρατευμάτων στο έδαφός του. 
Πηγή: Reuters, 6 Οκτωβρίου 2016. 
 
Μέλος του «Ι.Κ.» αυτοανατινάχθηκε στα 
τουρκό-συριακά σύνορα 
Πραγματοποιήθηκε επίθεση αυτοκτονίας σε 
κατασκήνωση προσφύγων κοντά στα σύνορα 
Σουρκίας–υρίας. Σην ευθύνη ανέλαβε το 
«Ι.Κ.». Τπήρξαν 35 νεκροί. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 6 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Επιθέσεις τουρκικής αεροπορίας σε βάσεις 
του «Ι.Κ.» 
Εννέα στρατιώτες του «Ελεύθερου υριακού 
τρατού», οι οποίοι υποστηρίζονταν από τις 
τουρκικές δυνάμεις σκοτώθηκαν σε 
σύγκρουση με το «Ι.Κ.», ενώ 32 
τραυματίστηκαν. Επίσης, εναέριες επιθέσεις 
που πραγματοποιήθηκαν από την τουρκική 

πλευρά κατέστρεψαν 18 στόχους του «Ι.Κ.», 
ανάμεσα στους οποίους ήταν και 15 κτίρια 
που χρησιμοποιούνταν ως αρχηγεία των 
τρομοκρατών. 
Πηγή: Daily Sabah, 7 Οκτωβρίου 2016. 
 
Η Αρμπίλ περί στρατιωτικών βάσεων στη 
Μοσούλη 
Ο εκπρόσωπος Σύπου της κυβέρνησης της 
Κουρδικής Αυτόνομης Περιοχής στο βόρειο 
Ιράκ δήλωσε πως οι τουρκικές δυνάμεις 
εγκαταστάθηκαν στα στρατόπεδα της 
Μπασίκα και του Dubardan, τα οποία 
βρίσκονται κοντά στην ιρακινή πόλη 
Μοσούλη, με τη σύμφωνη γνώμη της 
Βαγδάτης. Πρόσθεσε πως η κουρδική 
κυβέρνηση παρείχε όλα τα απαραίτητα 
εφόδια για τη δημιουργία των βάσεων. 
Πηγή: Middle East Monitor, 6 Οκτωβρίου 
2016. 
 
 
7 Οκτωβρίου 
 
Ρωσικό πολεμικό πλοίο περνά προς τη 
υρία μέσω Βοσπόρου 
Σο ρωσικό πολεμικό πλοίο Mirage πέρασε 
από τα στενά του Βοσπόρου με κατεύθυνση 
προς τη Μεσόγειο. Η αποστολή του είναι να 
προστατέψει άλλα πλοία που βρίσκονται ήδη 
στη υρία. ύμφωνα με δηλώσεις 
δημοσιογράφων, το πλοίο ήταν εφοδιασμένο 
με εκτοξευτές πυραύλων και πυροβολικό.  
Πηγή: Digital Journal, 7 Οκτωβρίου 2016. 
 
Έκθεση της Ε.Ε. περί έξαρσης ρατσιστικής 
βίας στην Σουρκία 
Η «Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του 
Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας» (ECRI), 
επικουρικό όργανο του υμβουλίου της 
Ευρώπης (CoE), δημοσίευσε έκθεση, με την 
οποία εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της για 
την αύξηση του αριθμού των βίαιων επιθέσεων 
εναντίον Κούρδων. την έκθεση οι συντάκτες 
ανέφεραν ότι: «Η ECRI ανησυχεί ιδιαίτερα 
για το μεγάλο αριθμό των βίαιων επιθέσεων 
εναντίον του κουρδικού λαού, πολλές από τις 
οποίες έχουν διαπραχθεί για λόγους 
εθνοτικής καταγωγής του θύματος». 
Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δήλωσε ότι η Σουρκία θα πρέπει να 
επιστρέψει στην προσπάθεια για ειρήνευση 
 με το Κουρδικό Εργατικό Κόμμα (ΡΚΚ). 
Πηγή: Conseil de l'Europe, 7 Οκτωβρίου 2016. 
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Επιθέσεις σε βάσεις του «Ι.Κ.» 
το πλαίσιο της επιχείρησης «Ασπίδα του 
Ευφράτη», οι τουρκικές αεροπορικές 
δυνάμεις επιτέθηκαν σε 6 βάσεις του «Ι.Κ.» 
στις περιοχές Akhtarin, al-Bull και Jakka της 
Β. υρίας. 
Πηγή: Daily Sabah, 7 Οκτωβρίου 2016. 
 
Çelik: Είναι ασφαλή και τα ευρωπαϊκά και 
τα νατοϊκά σύνορα από το «Ι.Κ.». 
Ο Σούρκος υπουργός Ευρωπαϊκών χέσεων, 
Ömer Çelik, δήλωσε σε από κοινού 
συνέντευξη Σύπου με τον Ιταλό υπουργό 
Εξωτερικών, Paolo Gentiloni, πως όχι μόνο 
τα τουρκικά σύνορα, αλλά επίσης τα 
ευρωπαϊκά και νατοϊκά, είναι πλέον ασφαλή 
από το «Ι.Κ.» με τη βοήθεια της Σουρκίας 
και του «Ελεύθερου υριακού τρατού». 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 7 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Οι τουρκικές αρχές στοχεύουν και άλλες 
θέσεις του «Ι.Κ.» 
τα πλαίσια της επιχείρησης «Ασπίδα του 
Ευφράτη», οι τουρκικές δυνάμεις έβαλαν 
εναντίον 49 στόχων του «Ι.Κ.», 
χρησιμοποιώντας οβιδοβόλα και 
εκτοξεύοντας ρουκέτες. Ο απολογισμός ήταν 
9 νεκροί μαχητές του «Ι.Κ.» και 32 
τραυματίες.  
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 7 Οκτωβρίου 
2016. 
 
 
9 Οκτωβρίου 
 
Επίθεση του «Ι.Κ.» σε τουρκικές δυνάμεις 
στο Βόρειο Ιράκ  
Σουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις δέχτηκαν 
επίθεση από το «Ι.Κ.» στο Β. Ιράκ, κοντά 
στην περιοχή της Μοσούλης. Η τουρκική 
πλευρά ανταπέδωσε την επίθεση 
καταστρέφοντας μία βάση πυροβόλου του 
«Ι.Κ.» και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος.  
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 9 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Επτά νεκροί μαχητές του «Ι.Κ.» από 
τουρκική εναέρια επίθεση  
Σουρκικά αεροσκάφη επιτέθηκαν σε θέσεις 
του «Ι.Κ.» στη Βόρεια υρία, σκοτώνοντας 
επτά μαχητές του και καταστρέφοντας πέντε 
κτίρια της οργάνωσης.  
Πηγή: Πρακτορείο Reuters, 9 Οκτωβρίου 
2016. 

Γιλντιρίμ: Τποστηρίζουμε το σχέδιο των 
Η.Π.Α. στη Μοσούλη 
ε συνέντευξη Σύπου ο πρωθυπουργός της 
Σουρκίας Μπ. Γιλντιρίμ δήλωσε ότι: «οι 
Η.Π.Α. έχουν ένα σχέδιο που θα 
πραγματοποιηθεί από την ιρακινή κυβέρνηση ώστε 
να εξαγνιστεί η περιοχή από τα στοιχεία του 
«Ι.Κ.». Εμείς υποστηρίζουμε αυτό το σχέδιο. Οι 
τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις εκπαιδεύουν τους 
ντόπιους για να πολεμήσουν το «Ι.Κ.», αυτό είναι 
ξεκάθαρο». 
Πηγή: Middle East Monitor, 10 Οκτωβρίου 
2016. 
 
 
10 Οκτωβρίου 
 
υμφωνία για τον τουρκικό αγωγό φυσικού 
αερίου 
Ο υπουργός Ενέργειας της Ρωσίας, 
Alexander Novak, μαζί με τον υπουργό 
Ενέργειας και Υυσικών Πόρων της Σουρκίας, 
Berat Albayrak, υπέγραψαν υμφωνία για την 
κατασκευή τουρκικού αγωγού φυσικού 
αερίου. 
Πηγή: Trend News Agency, 10 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Επίθεση σε θέσεις του «Ι.Κ.» 
Οι τουρκικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε 98 
θέσεις του «Ι.Κ.», στα πλαίσια της 
επιχείρησης «Ασπίδα του Ευφράτη», 
χρησιμοποιώντας οβιδοβόλα, ολμοβόλα και 
ρουκέτες. κοτώθηκαν δύο στρατιώτες του 
«Ι.Κ.», ενώ έξι τραυματίστηκαν. 
Πηγή: Daily Sabah, 11 Οκτωβρίου 2016. 
 
Δήλωση Γιλντιρίμ για τις σχέσεις Ρωσίας-
Σουρκίας 
Ο πρωθυπουργός, Μπιναλί Γιλντιρίμ, δήλωσε 
πως η αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ 
Σουρκίας και Ρωσίας θα πάρει χρόνο, όμως 
εξελίσσεται γρηγορότερα από ότι ανέμενε και 
πως ελπίζει σε μια συνάντηση με τον 
πρωθυπουργό, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, στο 
κοντινό μέλλον. 
Πηγή: Tasnim News Agency, 10 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Η Αίγυπτος καταδικάζει τις τρομοκρατικές 
επιθέσεις στην Σουρκία 
Σο Κάιρο καταδίκασε την τρομοκρατική 
επίθεση που σημειώθηκε στην νοτιοανατολική 
επαρχία της Σουρκίας, Φακιάρι, όπου 
σκοτώθηκαν τουλάχιστον 18 άτομα και 
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τραυματίστηκαν δεκάδες. Ο εκπρόσωπος 
Σύπου του Τπουργείου Εξωτερικών της 
Αιγύπτου δήλωσε ότι «ο αιγυπτιακός λαός 
στέκεται στο πλευρό του τουρκικού λαού ενώπιον 
της τρομοκρατίας». Εξέφρασε επίσης τα 
συλλυπητήριά του για τα θύματα και 
ευχήθηκε για την ανάρρωση των τραυματιών. 
Πηγή: Χinhua, 10 Οκτωβρίου 2016. 
 

 
11 Οκτωβρίου 

 
υμφωνία του «Σουρκικού Αγωγού» 
φυσικού αερίου 
Η Σουρκία και η Ρωσία υπέγραψαν επίσημα 
τη υμφωνία για την κατασκευή του 
τουρκικού αγωγού φυσικού αερίου, ο οποίος 
θα είναι έτοιμος το 2019 και θα παρέχει 
φυσικό αέριο στην Σουρκία και την Ευρώπη. 
Ο Πρόεδρος της Σουρκίας ανακοίνωσε 
επίσης τη υμφωνία για δημιουργία ρωσικού 
εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας  στα εδάφη 
της Σουρκίας. 
Πηγή: Middle East Monitor, 11 Οκτωβρίου 
2016. 

 
Κριτική Γιλντιρίμ εναντίον της Φίλαρι 
Κλίντον  
φοδρή κριτική εξαπέλυσε ο Σούρκος 
πρωθυπουργός, Μπιναλί Γιλντιρίμ, εναντίον 
της υποψήφιας Προέδρου των Η.Π.Α., 
Φίλαρι Κλίντον, με την αιτιολογία της 
προεκλογικής υπόσχεσής της να οπλίσει τους 
Κούρδους μαχητές στη υρία, ώστε να 
καταφέρουν να καταπολεμήσουν το «Ι.Κ.» 
στη Ράκκα. ΟΣούρκος πρωθυπουργός έθεσε 
ορισμένους προβληματισμούς αναφορικά με 
την αξιοπιστία των Η.Π.Α. μετά από αυτή την 
δήλωση και έκρινε ως «μη αποδεκτή» την 
αντιμετώπιση μιας τρομοκρατικής οργάνωσης 
με τη χρήση μιας αντίστοιχης. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 11 Οκτωβρίου 
2016.  

 
Κοινή στάση των Μουσουλμάνων απέναντι 
στην τρομοκρατία ζητά ο Έρντογαν 
την 9η ύνοδο Κορυφής του Ευρασιατικού 
Ισλαμικού υμβουλίου, η οποία διεξήχθη 
στην Κωνσταντινούπολη, ο Πρόεδρος της 
Σουρκίας, Έρντογαν, κάλεσε όλα τα 
μουσουλμανικά κράτη να κρατήσουν μία 
κοινή στάση απέναντι στις τρομοκρατικές 
οργανώσεις, οι οποίες επιδιώκουν τη 
δυσφήμιση του Ισλάμ, αναφερόμενος στο 

«Ι.Κ.» και τους οπαδούς του Υ. Γκιουλέν. 
Πηγή: Daily Sabah, 12 Οκτωβρίου 2016. 
 
 

12 Οκτωβρίου 
 
Kurtulmuş: το συριακό μπορεί να 
εξελιχθεί σε παγκόσμιο πόλεμο 
Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της 
Σουρκίας, Numan Kurtulmuş, δήλωσε ότι η 
συριακή κρίση έχει γίνει πλέον ένας πόλεμος 
μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων του Χυχρού 
Πολέμου, της Ρωσίας και των Η.Π.Α., δυο 
χωρών που στηρίζουν αντίπαλα στρατόπεδα 
στην κρίση αυτή, προειδοποιώντας ότι η 
σύρραξη στη υρία έχει φέρει όλον τον 
κόσμο «στο χείλος ενός μεγάλου περιφερειακού ή 
παγκόσμιου πολέμου». Παράλληλα, ανέφερε ότι 
η αντιπολίτευση της υρίας «δεν θα 
διαπραγματευτεί με μια αιματηρή δικτατορία», 
καθώς περιέγραψε την κυβέρνηση Άσαντ ως 
«πιόνι» στη σύγκρουση. 
Πηγή: RT, 12 Οκτωβρίου 2016. 
 
Έρντογαν περί της Μοσούλης 
ε ομιλία του στην Κωνσταντινούπολη ο 
Σούρκος Πρόεδρος, Ρ. Σ. Έρντογαν, δήλωσε 
ότι τα τουρκικά στρατεύματα θα παραμείνουν 
στο στρατόπεδο Μπασίκα στο Βόρειο Ιράκ 
μέχρι να απελευθερωθεί η Μοσούλη από το 
«Ι.Κ.» και ότι το τουρκικό κράτος «δεν κινείται 
βάσει υποδείξεων από τρίτους». Παράλληλα, 
προέβη σε σκληρούς χαρακτηρισμούς 
απέναντι στον Ιρανό πρωθυπουργό, Αμπάντι, 
αναφέροντας ότι «θα πρέπει να γνωρίζει τη θέση 
του» και ότι δεν είναι συνομιλητής του, καθώς 
δεν έχουν το ίδιο επίπεδο και την ίδια 
ποιότητα. 
Πηγή: Reuters, 12 Οκτωβρίου 2016.  
 
Kurtulmuş: Η παρουσία της Σουρκίας στο 
Β. Ιράκ είναι νόμιμη 
Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός, Numan 
Kurtulmuş, δήλωσε: «η παρουσία της Τουρκίας 
στη Μπασίκα είναι νόμιμη. Η παρουσία μας εκεί 
θα συνεχιστεί για όσο η Τουρκία είναι απαραίτητη». 
Επίσης, ανέφερε πως σκοπός της Σουρκίας 
εκεί είναι η στήριξη των πολιτών της 
Μοσούλης και πως δεν πρόκειται να υπάρξει 
λύση στην κατάσταση αν εμπλέκονται άλλες 
ομάδες.  
Πηγή: Daily Sabah, 12 Οκτωβρίου 2016. 
 
Οι Η.Π.Α. και η ένταση Σουρκίας-Ιράκ 
Ο εκπρόσωπος Σύπου του Τπουργείου 
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Εξωτερικών των Η.Π.Α., Σζον Κίρμπυ, 
δήλωσε πως οι εντάσεις μεταξύ της Σουρκίας 
και του Ιράκ, οι οποίες προκύπτουν από την 
παρουσία των τουρκικών δυνάμεων στο 
στρατόπεδο Μπασίκα, πρέπει να λυθούν από 
τις κυβερνήσεις των δύο κρατών. 
Πηγή: Daily Sabah, 12 Οκτωβρίου 2016. 
 

 
13 Οκτωβρίου  
 
υμφωνία Σουρκίας-Ισραήλ για αμοιβαίο 
διορισμό πρεσβευτών 
Η Άγκυρα και το Σελ Αβίβ συμφώνησαν στον 
αμοιβαίο διορισμό εκπροσώπων, όπως 
ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Σούρκου 
Προέδρου İbrahim Kalın.  
Πηγή: Hurriyet Daily News, 13 Οκτωβρίου 
2016. 

 
Σουρκία: Δεν είχαμε ποτέ επαφή με τον 
Άσαντ 
Ο Σούρκος υπουργός αρμόδιος για τις 
Ευρωπαϊκές Τποθέσεις, Ομέρ Σσελίκ, 
δήλωσε ότι η Άγκυρα δεν έχει έρθει σε επαφή 
με τον Άσαντ και ούτε έχει πρόθεση να 
επικοινωνήσει με κάποιον που δολοφονεί τον 
ίδιο του το λαό. Παράλληλα, απέρριψε τους 
ισχυρισμούς ότι η Σουρκία υποστηρίζει 
συμμορίες στη υρία, αναφέροντας ότι 
στηρίζει μόνο τη νόμιμη αντιπολίτευση, τον 
«Ελεύθερο υριακό τρατό», καθώς η χώρα 
επιθυμεί μία πολιτική μετάβαση στη υρία 
που να αντιπροσωπεύει όλο το συριακό λαό. 
Πηγή: Daily Sabah, 14 Οκτωβρίου 2016. 

 
Σο «Ι.Κ.» ανέλαβε την ευθύνη της επίθεσης 
της 10ης Οκτωβρίου 2015  
Η Σουρκική Αστυνομία εξέτασε κείμενο που 
βρέθηκε στην κατοχή της μετά από 
επιδρομές στην περιοχή Γκαζιαντέπ της 
νοτιοανατολικής Σουρκίας, το Μάιο του 
2015. Σο κείμενο ανήκε στο μαχητή του 
«Ι.Κ.», εν ονόματει Yunus Durmaz. το 
συγκεκριμένο αναφέρεται πως το «Ι.Κ.» είναι 
υπεύθυνο για την επίθεση στην Άγκυρα στις 
10 Οκτωβρίου 2015, αλλά δεν λαμβάνει 
ευθύνη για άλλες τέσσερις τρομοκρατικές 
επιθέσεις. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 13 Οκτωβρίου 
2016. 
 
 
 

14 Οκτωβρίου 
 
Άγκυρα περί στρατιωτικών επιχειρήσεων 
στη Μοσούλη 
Η Σουρκία είναι αποφασισμένη να λάβει 
μέρος στην προγραμματισμένη από τις 
συμμαχικές δυνάμεις επιχείρηση για την 
πάταξη και εκδίωξη του «Ι.Κ.» από την 
Μοσούλη με την επιβολή ενός δεύτερου 
σχέδιο από πλευράς της, εάν δεν προσκληθεί 
να συμμετάσχει, όπως ανακοίνωσε ο 
Πρόεδρος Έρντογαν σε ομιλία του στο 
Ικόνιο.  
Πηγή: Hurriyet Daily News, 14 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Άσαντ: Να στέλνετε τους τρομοκράτες 
πίσω στην Σουρκία 
Ο Μπασάρ αλ-Άσαντ, σε συνέντευξή του στη 
ρωσική εφημερίδα Komsomolskaya Pravda, 
δήλωσε: «Πρέπει να συνεχίσετε να καθαρίζετε 
την περιοχή και να στέλνετε τους 
τρομοκράτες στην Σουρκία ώστε να πάνε 
πίσω από εκεί που ήρθαν. Δεν υπάρχει άλλη 
επιλογή».  
Πηγή: Reuters, 14 Οκτωβρίου 2016. 
 
Οι τουρκικές δυνάμεις της Μπασίκα και η 
απελευθέρωση της Μοσούλης 
Σουρκικές πηγές ανακοίνωσαν ότι η Υρουρά 
Νινεβέχ (Nineveh Guard) που εξασκήθηκαν 
από τις τουρκικές δυνάμεις στο στρατόπεδο 
Μπασίκα, θα λάβουν δράση στην επερχόμενη 
επιχείρηση για την απελευθέρωση της 
Μοσούλης από το «Ι.Κ.», μαζί με τους 
Πεσμεργκά. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 14 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Έρντογαν περί δυνάμεων του 
υνασπισμού, Σουρκίας και Ιράκ 
Κατά τη διάρκεια λόγου του στην περιοχή 
του Ικονίου, ο Σούρκος Πρόεδρος Ρ. Σ. 
Έρντογαν δήλωσε πως αν οι δυνάμεις του 
υνασπισμού δεν αποδεχτούν τη συμμετοχή 
της Σουρκίας στην επιχείρηση για την 
απελευθέρωση της Μοσούλης, η Σουρκία έχει 
και «χέδιο Β΄». υμπλήρωσε ακόμη ότι σε 
περίπτωση που δεν πετύχει, υπάρχει και 
«χέδιο Γ’», χωρίς όμως να παραθέσει 
λεπτομέρειες. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 14 Οκτωβρίου 
2016. 
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15 Οκτωβρίου 
 
Σο Σουρκικό Τπουργείο Εξωτερικών για 
την επίθεση στο ινά 
Η Σουρκία καταδίκασε έντονα την επίθεση 
που έγινε στις 14 Οκτωβρίου 2017 σε σημείο 
ελέγχου του στρατού στη χερσόνησο του 
ινά της Αιγύπτου και είχε ως επακόλουθο 12 
νεκρούς και οκτώ τραυματίες. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 15 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Φωρίς απτά αποτελέσματα η διάσκεψη για 
τη υρία στη Λωζάννη 
Φωρίς απτά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε η 
διεθνής διάσκεψη της Λωζάννης με θέμα τη 
υρία, στην οποία συμμετείχαν η Ρωσία, οι 
Η.Π.Α., το Κατάρ, η Σουρκία, η αουδική 
Αραβία, το Ιράν, η Αίγυπτος, το Ιράκ και η 
Ιορδανία, καθώς και ο απεσταλμένος του 
Ο.Η.Ε. για τη υρία, που είχε ως στόχο την 
εξεύρεση τρόπων για να σταματήσει η σφαγή 
στη χώρα. 
Πηγή: Reuters, 15 Οκτωβρίου 2016. 
 
Η Σουρκία θα παραμείνει στη βάση 
Μπασίκα 
Ο Πρόεδρος της Σουρκίας, Ρ. Σ. Έρντογαν, 
δήλωσε ότι η Σουρκία θα παραμείνει στη 
στρατιωτική βάση Μπασίκα στο Βόρειο Ιράκ, 
παρά το αίτημα της ιρακινής κυβέρνησης για 
άμεση αποχώρηση του τουρκικού στρατού 
από το στρατόπεδο. Οι λόγοι παραμονής του 
τουρκικού στρατού στη βάση εδράζονται στο 
γεγονός ότι η Σουρκία δεν θα επιτρέψει να 
καταληφθεί η Μοσούλη από το «Ι.Κ.» ή άλλη 
τρομοκρατική οργάνωση. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 15 Οκτωβρίου 
2016. 
 
 
16 Οκτωβρίου 
 
ύριοι Αντικαθεστωτικοί επανακτούν την 
περιοχή Dabiq από το «Ι.Κ.»  
ύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου του 
Σούρκου Προέδρου İbrahim Kalın, στο 
Twitter, ο «Ελεύθερος υριακός τρατός» 
κατάφερε να καταλάβει την περιοχή Dabiq, 
επισημαίνοντας ότι εξαλείφθηκαν οι 
τρομοκράτες σε άλλη μια περιοχή. Πρόκειται 
για μια πολυσυζητημένη πόλη, όπως ανέφερε 
ο Kalın, λόγω της σημασίας που της 
αποδίδουν οι τζιχαντιστές, καθώς αποτελεί 

τοποθεσία ισλαμικής αποκαλυπτικής 
προφητείας. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 16 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Η.Π.Α. περί τουρκικών ανησυχιών για την 
Μοσούλη 
Ο Σούρκος υπουργός Εθνικής Αμύνης, Υικρί 
Ισίκ, δήλωσε πως οι Η.Π.Α. υπολογίζουν τις 
τουρκικές ανησυχίες για το ρόλο των σιιτικών 
παραστρατιωτικών οργανώσεων στην 
προσεχή επιχείρηση στη Μοσούλη για την 
εκκαθάρισή της απο τους τζιχαντιστές. O 
υπουργός τόνισε πως μέλημα του διεθνή 
συνασπισμού με επικεφαλής τις Η.Π.Α, είναι 
η αποφυγή εντάσεων. Σέλος, πρόσθεσε πως η 
πραγμάτωση της επιχείρησης πρέπει να 
επιτευχθεί με τη βοήθεια τοπικών 
παραγόντων. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 16 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Βομβιστής αυτοκτονίας στο Γκαζιαντέπ 
την περιοχή Γκαζιαντέπ αυτό-ανατινάχθηκε 
βομβιστής του «Ι.Κ.» κατά τη διάρκεια αντί-
τρομοκρατικών επιδρομών των τουρκικών 
δυνάμεων. Απολογισμός ήταν τρεις νεκροί 
αστυνομικοί και οκτώ τραυματίες. ύμφωνα 
με τον κυβερνήτη της επαρχίας, οι τέσσερις 
από τους οκτώ τραυματίες ήταν συριακής 
εθνικότητας. 
Πηγή: Daily Sabah, 16 Οκτωβρίου 2016. 
 
Οι δυνάμεις της Μπασίκα και η 
ανακατάληψη της Μοσούλης 
Ο Atheel Nujaifi, πρώην διοικητής του Ιράκ, 
ο οποίος είναι και επικεφαλής της 
πολιτοφυλακής «Nineveh Guards», που 
εκπαιδεύεται από τις τουρκικές δυνάμεις στη 
βάση Μπασίκα, δήλωσε πως οι 
εκπαιδευόμενες από την Σουρκία δυνάμεις 
συμμετέχουν στην επιχείρηση για την 
ανακατάληψη της Μοσούλης.  
Πηγή: Daily Sabah, 17 Οκτωβρίου 2016. 
 
 
17 Οκτωβρίου 
 
Σουρκικό σχολείο στο Κατάρ 
Σο πρώτο τουρκικό σχολείο με την ονομασία 
«Türk Okulu», άνοιξε στη Ντόχα του Κατάρ. 
Αρχικά, έγιναν δεκτοί μόνο Σούρκοι 
μαθητές, ενώ σταδιακά θα ενταχθούν μαθητές 
και άλλων εθνικοτήτων. Σο ωρολόγιο 
πρόγραμμα περιλαμβάνει τη διδασκαλία 
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μαθημάτων στην τουρκική γλώσσα όπως 
μαθηματικά, επιστήμες, κοινωνική ζωή και 
ισλαμικές σπουδές, ενώ αναμένεται να 
ενταχθούν και μαθήματα όπως εικαστικές 
τέχνες, μουσική, Αγγλικά και Αραβικά. 
Πηγή: Doha News, 23 Οκτωβρίου 2016. 
 
Διαπραγματεύσεις Σουρκίας-Ιράκ για τη 
βάση Μπασίκα 
ύμφωνα με Σούρκους αξιωματούχους η 
τουρκική αντιπροσωπεία παρουσίασε σε 
Ιρακινούς αξιωματούχους σχέδιο με σημεία 
προς διαπραγμάτευση προκειμένου να 
αποσαφηνιστεί η τρέχουσα κατάσταση και το 
μέλλον των τουρκικών στρατευμάτων στο 
στρατόπεδο Μπασίκα, κοντά στη Μοσούλη. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 21 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Kurtulmuş: 1250 τ.χμ. «εξαγνίστηκαν» από 
το «Ι.Κ.» 
Ο Σούρκος αναπληρωτής πρωθυπουργός, 
Kurtulmuş, δήλωσε πως 1250 τετραγωνικά 
χιλιόμετρα έχουν εξαγνιστεί από το «Ι.Κ.», 
λόγω της δράσης του «Ελεύθερου υριακού 
τρατού», τον οποίο υποστηρίζει η Σουρκία. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 17 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Οι τουρκικές δυνάμεις έπληξαν στόχους 
του «Ι.Κ.» 
τα πλαίσια της επιχείρησης «Ασπίδα του 
Ευφράτη», οι τουρκικές δυνάμεις έπληξαν 70 
στόχους του «Ι.Κ.», με τη χρήση 
οβιδοβόλων, αρμάτων μάχης και με την 
εκτόξευση ρουκετών. Από τις επιχειρήσεις 
σκοτώθηκαν έξι μαχητές του «Ι.Κ.».  
Πηγή: Daily Sabah, 17 Οκτωβρίου 2016. 
 
Διακοπή των αεροπορικών πτήσεων προς 
το Ιράκ 
Οι πτήσεις των Σουρκικών Αερογραμμών 
διακόπηκαν προσωρινά σε τρεις πόλεις του 
Ιράκ λόγω της επιχείρησης για την 
ανακατάληψη της Μοσούλης από το «Ι.Κ.». 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 18 Οκτωβρίου 
2016. 
 
 
18 Οκτωβρίου 
 
Διαμαρτυρία ιιτών έξω από την τουρκική 
πρεσβεία στην Βαγδάτη 
Πορεία πραγματοποίησαν ιίτες 
Μουσουλμάνοι μπροστά από την τουρκική 

πρεσβεία στη Βαγδάτη, ύστερα από κάλεσμα 
του κληρικού Αλ αντρ. Ο κληρικός ζήτησε 
από τους οπαδούς του να διαμαρτυρηθούν 
για τη στρατιωτική παρουσία της Σουρκίας 
στο στρατόπεδο Μπασίκα στη Μοσούλη, το 
οποίο χρησιμεύει για την εκπαίδευση 
Ιρακινών ουνιτών και κουρδικών δυνάμεων 
κατά του «Ι.Κ.». 
Πηγή: Daily Sabah, 18 Οκτωβρίου 2016.  
 
Η Σουρκία προειδοποιεί τους πολίτες της 
που ταξιδεύουν στο Ιράκ 
ε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Τπουργείο 
Εξωτερικών προειδοποιεί τους Σούρκους 
πολίτες να είναι προσεκτικοί αν πρόκειται να 
ταξιδέψουν στο Ιράκ ενόψει της επιχείρησης 
που διεξάγεται κατά του «Ι.Κ.». Η 
ταξιδιωτική οδηγία αναφέρει, επίσης, ότι οι 
Σούρκοι πολίτες θα μπορούσαν να γίνουν 
στόχος των διαφόρων κύκλων που θέλουν να 
συνδέσουν τρομοκρατικές δραστηριότητες με 
Σούρκους πολίτες, προκειμένου να βλάψουν 
τα συμφέροντα της Σουρκίας. Η ανακοίνωση 
ισχύει για όλες τις περιοχές, εκτός από τις 
επαρχίες Dohuk, Ερμπίλ και ουλεϊμανίγια, 
οι οποίες ελέγχονται από την Ιρακινή 
Κουρδική Περιφερειακή Κυβέρνηση. 
Πηγή: Daily Sabah, 18 Οκτωβρίου 2016.  
 
υνέντευξη του υπουργού για θέματα Ε.Ε. 
Ο Σούρκος υπουργός για θέματα Ε.Ε., Ömer 
Çelik δήλωσε, στο πρακτορείο Reuters ότι «Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εφαρμόσει τα 
ταξίδια χωρίς θεώρηση εισόδου για τους Τούρκους 
πολίτες μέχρι το τέλος του έτους και να σταματήσει 
να επιμένει η Τουρκία να αλλάξει τους 
αντιτρομοκρατικούς της νόμους, ειδάλλως η 
Άγκυρα μπορεί να ακυρώσει τη Συμφωνία για την 
επανεισδοχή των παράνομων μεταναστών». 
Ανέφερε, επίσης, ότι «κανένα τελικό πρόγραμμα 
δεν έχει ακόμη παραδοθεί από την Τουρκία στην 
Ε.Ε., αλλά ότι αν η ελευθέρωση των θεωρήσεων 
εισόδου δεν εφαρμοστεί έως το τέλος του έτους, η 
συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας θα έχει «φτάσει στο 
φυσικό τέλος της». 
Πηγή: Reuters, 18 Οκτωβίου 2016. 
 
Γιλντιρίμ περί συμμετοχής στην 
ανακατάληψη της Μοσούλης 
O πρωθυπουργός της Σουρκίας, Μπ. 
Γιλντιρίμ, δήλωσε πως οι τουρκικές 
αεροπορικές δυνάμεις θα συμμετάσχουν στην 
επιχείρηση του Δυτικού υνασπισμού για την 
ανακατάληψη της Μοσούλης από το «Ι.Κ.». 
το τέλος του λόγου του προσέθεσε πως 
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υπάρχει αμοιβαία κατανόηση μεταξύ της 
τουρκικής πλευράς και του υνασπισμού για 
τη συμμετοχή της Σουρκίας στην επιχείρηση. 
Πηγή: Daily Sabah, 18 Οκτωβρίου 2016 
 
Diyanet περί «Ι.Κ.» 
ε έκθεση που δημοσίευσε η Προεδρία 
Θρησκευτικών Τποθέσεων (Diyanet) 
υπογραμμίζεται ο κίνδυνος που θέτει το 
«Ι.Κ.» στο μουσουλμανικό κόσμο και τίθεται 
ως στόχος η περιθωριοποίηση της 
οργάνωσης.  
Πηγή: Daily Sabah, 18 Οκτωβρίου 2016. 
 
κοτώθηκε μέλος του «Ι.Κ.» στην Άγκυρα 
Μετά από σύγκρουση με την τουρκική 
αστυνομία, σκοτώθηκε μέλος του «Ι.Κ.», 
τουρκικής εθνικότητας, στην Άγκυρα. 
Αναφέρεται πως ο μαχητής του «Ι.Κ.» είχε 
σκοπό να πραγματοποιήσει βομβιστική 
επίθεση σε σημαντική τοποθεσία της 
τουρκικής πρωτεύουσας.  
Πηγή: Daily Sabah, 19 Οκτωβρίου 2016. 
 
 
19 Οκτωβρίου 
 
Σηλεφωνική συνομιλία Πούτιν-Έρντογαν 
Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλ. Πούτιν, έδωσε 
συγχαρητήρια στην Σουρκία για τον αγώνα 
της κατά του «Ι.Κ.» στη υρία, σε τηλεφωνική 
συνομιλία που είχε με τον Σούρκο ομόλογό 
του, Ρ.Σ. Έρντογαν. Μεταξύ άλλων, οι δύο 
ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο 
Ιράκ, τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, για 
τις διμερείς τους σχέσεις και περιφερειακά 
ζητήματα. Επιπλέον, συμφώνησαν στο 
γεγονός πως πρέπει να λήξει ο πόλεμος στη 
υρία και να δοθεί ανθρωπιστική βοήθεια.  
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 19 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Έρντογαν για αποκλεισμό Σουρκίας από 
τις επιχειρήσεις στην Μοσούλη 
ε ομιλία του στο προεδρικό μέγαρο, ο 
Πρόεδρος της χώρας, Ρ.Σ. Έρντογαν, έπειτα 
από τον αποκλεισμό των τουρκικών δυνάμεων 
από την επιχείρηση ανακατάληψης της 
Μοσούλης, διεμήνυσε ότι η Σουρκία «δεν θα 
περιμένει μέχρι το σπαθί να στραφεί εναντίον της», 
αλλά θα δράσει μόνη της για να εξοντώσει 
τους εχθρούς της. 
Πηγή: Καθημερινή, 19 Οκτωβρίου 2016. 
 

ύλληψη 20 μελών του «Ι.Κ.» στην ΝΑ 
Σουρκία 
υνελήφθησαν 20 μαχητές του «Ι.Κ.» κατά τη 
διάρκεια αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων 
στον Νομό Diyarbakır, της νοτιοανατολικής 
Σουρκίας. ύμφωνα με την αστυνομία, 
ανάμεσα στους συλληφθέντες υπήρχαν άτομα 
που σχεδίαζαν βομβιστικές επιθέσεις. 
Πηγή: Daily Sabah, 19 Οκτωβρίου 2016. 
 
Εκδίωξη του «Ι.Κ.» από περιοχές της Β. 
υρίας 
ύμφωνα με τουρκικές πηγές το «Ι.Κ.» 
εκδιώχθηκε από 5 ακόμη χωριά της Β. 
υρίας στα πλαίσια της επιχείρησης «Ασπίδα 
του Ευφράτη», ενώ 6 μαχητές της οργάνωσης 
σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αεροπορικών 
επιθέσεων του Δυτικού υνασπισμού. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 19 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Kurtulmuş: Μοσούλη και Φαλέπι πόλεις-
κλειδιά για τη μάχη κατά του «Ι.Κ.» 
Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της 
Σουρκίας, Kurtulmuş, δήλωσε πως η 
Σουρκία θεωρεί πως η Μοσούλη και το 
Φαλέπι είναι πόλεις-κλειδιά για την τελική 
αντιμετώπιση του «Ι.Κ.». Ανέφερε, επίσης, 
πως «κόκκινη γραμμή» του τουρκικού 
κράτους είναι να μην προκύψουν μάχες 
μεταξύ των δύο μουσουλμανικών δογμάτων 
στη Μοσούλη. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 19 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Πεντάγωνο: η Σουρκία δεν συμμετέχει 
στην ανακατάληψη της Μοσούλης 
Σο Αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε πως 
η Σουρκία δεν συμμετέχει στις αεροπορικές 
επιθέσεις του Δυτικού υνασπισμού στο 
πλαίσιο της επιχείρησης για την ανακατάληψη 
της Μοσούλης, καθώς το αν θα ενταχθεί ή όχι 
η Σουρκία, είναι απόφαση του Ιράκ. 
Πηγή: Daily Sabah, 19 Οκτωβρίου 2016. 
 
 
20 Οκτωβρίου 
 
υζητήσεις με Η.Π.Α. για συμμετοχή στην 
απελευθέρωση της Ράκα 
ύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του 
στρατού, μολονότι οι τουρκικές δυνάμεις 
εκπαιδεύουν εκατοντάδες ύριους με σκοπό 
να παραταχθούν εναντίον του «Ι.Κ.», στην 
πόλη Ράκα της υρίας, υπάρχουν διαφωνίες 
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στις συζητήσεις με τις Η.Π.Α.. Αυτό 
οφείλεται στο ότι η τουρκική πλευρά δεν 
επιθυμεί τη συμμετοχή των κουρδικών 
δυνάμεων στην προσπάθεια απελευθέρωσης 
της Ράκα. 
Πηγή: Daily Sabah, 21 Οκτωβρίου 2016. 
 
 
21 Οκτωβρίου 
 
Σο «Ι.Κ.» σχεδίαζε επιθέσεις στην ΝΑ 
Σουρκία 
Κατά τη διάρκεια έρευνας της τουρκικής 
αστυνομίας σε περιοχή που είχε αυτό-
ανατιναχτεί μαχητής του «Ι.Κ.», βρέθηκαν 
σχέδια για μελλοντικές τρομοκρατικές 
επιθέσεις σε μέρη όπως η Πολιτιστική 
Οργάνωση Αλεβιτών στην πόλη Γκαζιάντεπ, 
χώροι εκδηλώσεων του φιλοκουρδικού 
κόμματος, στάδια και τζαμιά. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 21 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Η.Π.Α.: Η Σουρκία θα πρέπει να 
ακολουθήσει τις εξελίξεις σε Ιράκ και 
υρία  
ε επίσκεψή του στην Άγκυρα ο Αμερικανός 
υπουργός Άμυνας, Κάρτερ, δήλωσε πως οι 
Η.Π.Α. είναι σύμφωνες με τα μέτρα 
προφύλαξης που έχει λάβει η Σουρκία στα 
σύνορά της με το Ιράκ. Επίσης, ο Κάρτερ 
διεμήνυσε στον Σούρκο υπουργό Άμυνας, 
Fikri Işık, πως η Σουρκία θα πρέπει να 
«ακολουθήσει» τις εξελίξεις στο Ιράκ και τη 
υρία. Επίσης, επετεύχθη «κατ’ αρχήν 
συμφωνία» μεταξύ Σουρκίας και Ιράκ, η 
οποία θα μπορούσε τελικά να επιτρέψει τη 
συμμετοχή της Σουρκίας στην επιχείρηση για 
την απελευθέρωση της Μοσούλης από το 
«Ι.Κ.». 
Πηγή: Daily Sabah, 21 Οκτωβρίου 2016. 
 
 
22 Οκτωβρίου 
 
Λαβρόφ για συριακό εναέριο χώρο και 
τουρκικές παραβιάσεις  
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, εργκέι 
Λαβρόφ, δήλωσε πως η υρία αποτελεί ένα 
κυρίαρχο κράτος-μέλος των Ηνωμένων 
Εθνών με πλήρη κυριαρχία επί του εδάφους 
και του εναέριου χώρου της, καθώς επίσης και 
ότι δεν θα επιτραπεί να παραβιάζεται ο 
εναέριος χώρος της. Ο υπουργός τόνισε πως 
η Ρωσία ανησυχεί για τις εναέριες επιθέσεις σε 

περιοχές που κατοικούνται από Κούρδους. 
Επισήμανε πως σκοπός της επέμβασης τους 
είναι η καταπολέμηση του «Ι.Κ.» και πως 
πρέπει η Σουρκία να επικεντρωθεί σε αυτόν 
τον στόχο. 
Πηγή: Uawire, 22 Οκτωβρίου 2016. 
 
Η Σουρκία έχει «άλλες επιλογές», εάν η 
Ε.Ε. κλείσει τις πόρτες της για ένταξη. 
Ο Σούρκος πρωθυπουργός Γιλντιρίμ 
προειδοποίησε την Ε.Ε. ότι η Σουρκία 
διαθέτει και άλλες εναλλακτικές λύσεις για 
ένταξη της στο μπλοκ. Ο Γιλντιρίμ, ο οποίος 
έκανε τις δηλώσεις του σε συνάντηση του 
κυβερνώντος Κ.Δ.Α., δεν κατονόμασε τις 
επιλογές αυτές. Οι δηλώσεις του 
πρωθυπουργού οφείλονται στις πιέσεις της 
Ε.Ε., να αλλάξει η Σουρκία τους 
δρακόντειους αντιτρομοκρατικούς νόμους – 
προϋπόθεση για την ένταξη της χώρας στην 
Ε.Ε.. 
Πηγή: Deutsche Welle, 22 Οκτωβρίου 2016. 
 
Βέτο Ιράκ στη συμμετοχή της Σουρκίας 
στη μάχη της Μοσούλης 
ε συνάντηση του με τον υπουργό Άμυνας 
των Η.Π.Α, στη Βαγδάτη, ο πρωθυπουργός 
του Ιράκ, Φάιντεραλ-Αμπάντι, προέβαλε 
σθεναρή αντίσταση για τη συμμετοχή της 
Σουρκίας στη μάχη για την ανακατάληψη της 
Μοσούλης από τους τζιχαντιστές. Όπως 
χαρακτηριστικά δήλωσε: «Γνωρίζω ότι οι 
Τούρκοι θέλουν να συμμετάσχουν. Τους 
ευχαριστούμε. Όμως αυτό είναι κάτι που θα 
χειριστούν οι Ιρακινοί, οι οποίοι θα 
απελευθερώσουν τη Μοσούλη και τα υπόλοιπα 
εδάφη […] Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Εάν 
χρειαστούμε βοήθεια θα την ζητήσουμε από την 
Τουρκία ή από άλλες γειτονικές χώρες». 
Πηγή: ΣΚΑΙ, 22 Οκτωβρίου 2016. 
 
Ο τουρκικός στρατός έπληξε 52 στόχους 
του «Ι.Κ.»   
τα πλαίσια της επιχείρησης «Ασπίδα του 
Ευφράτη», ο τουρκικός στρατός έπληξε 52 
στόχους του «Ι.Κ.».  
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 22 Οκτωβρίου 
2016. 
 
 
23 Οκτωβρίου 
 
Φεζμπολάχ: Η Σουρκία σχεδιάζει να 
αρπάξει εδάφη από υρία και Ιράκ 
Ο ηγέτης της ιιτικής οργάνωσης Φεζμπολάχ 
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του Λιβάνου, Φασάν Νασράλα, υποστήριξε 
ότι η ανάμειξη της Σουρκίας στη υρία είναι 
ένα πρόσχημα για να αρπάξει εδάφη και να 
εγκαθιδρύσει την κυριαρχία της τόσο στη 
Μοσούλη του Ιράκ όσο και στο Φαλέπι. 
Ισχυρίστηκε, επίσης, ότι η εξέγερση εναντίον 
του ύρου Προέδρου, Άσαντ, ήταν ένα 
προκάλυμμα για ένα ευρύτερο γεωπολιτικό 
σχέδιο που είχε ως στόχο την αλλαγή του 
χάρτη και την αποδυνάμωση των ιιτών της 
περιοχής. 
Πηγή: Ναυτεμπορική, 23 Οκτωβρίου 2016. 

 
Βαγδάτη αρνείται ισχυρισμούς Άγκυρας  
Σο Ιράκ δήλωσε ότι η Σουρκία δεν 
συμμετέχει στην επίθεση για την 
ανακατάληψη της Μοσούλης από την 
οργάνωση «Ι.Κ.», ενώ η Άγκυρα ανακοίνωσε 
ότι παρέχει στρατιωτική υποστήριξη στη 
μάχη. Ο πρωθυπουργός της Σουρκίας, 
Μπιναλί Γιλντιρίμ, δήλωσε ότι το τουρκικό 
πυροβολικό έπληξε θέσεις του «Ι.Κ.» στην 
Μπασίκα, στο Βόρειο Ιράκ, δήλωση που 
διέψευσε αργότερα ο εκπρόσωπος της κοινής 
ιρακινής διοίκησης, υποστηρίζοντας ότι η 
Σουρκία δεν συμμετέχει με οποιαδήποτε 
μορφή στις επιχειρήσεις για την 
απελευθέρωση της Νινευή. 
Πηγή: Ναυτεμπορική, 24 Οκτωβρίου 2016. 

 
Νεκροί 11 μαχητές του «Ι.Κ.» με τη 
συμβολή των τουρκικών δυνάμεων  
την 61η ημέρα της επιχείρησης «Ασπίδα του 
Ευφράτη», ο υποστηριζόμενος από την 
Σουρκία, «Ελεύθερος υριακός τρατός», 
σκότωσε 11 μαχητές του «Ι.Κ.». Επίσης, 
τουρκικά αεροσκάφη ισοπέδωσαν 4 
εγκαταστάσεις του «Ι.Κ.», οι οποίες 
βρίσκονταν σε συριακό χωριό.  
Πηγή: Daily Sabah, 23 Οκτωβρίου 2016. 

 
Γιλντιρίμ περί βομβαρδισμού του «Ι.Κ.» 
στη Μπασίκα 
Ο πρωθυπουργός της Σουρκίας, Μπ. 
Γιλντιρίμ, δήλωσε πως οι τουρκικές ένοπλες 
δυνάμεις επιτίθενται σε θέσεις του «Ι.Κ.», 
στην περιοχή Μπασίκα, κοντά στην 
Μοσούλη. Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως ο 
βομβαρδισμός θέσεων του «Ι.Κ.» ξεκίνησε 
μετά από αίτημα των κουρδικών δυνάμεων 
Πεσμεργκά. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 23 Οκτωβρίου 
2016. 
 
 

24 Οκτωβρίου 
 
Περί συμμετοχής της Σουρκίας στην 
απελευθέρωση της Νινευή 
Ο εκπρόσωπος Σύπου της Διοίκησης Κοινών 
Επιχειρήσεων του Ιράκ (Joint Operations 
Command) αρνείται οποιουδήποτε είδους 
συμμετοχή της Σουρκίας για την 
απελευθέρωση της πόλης Νινευή, στη Β. 
υρία.  
Πηγή: Hurriyet Daily News, 24 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Σσαβούσογλου περί συμμετοχής στην 
ανακατάληψη της Μοσούλης 
Ο υπουργός Εξωτερικών της Σουρκίας, Μ. 
Σσαβούσογλου, δήλωσε σε από κοινού 
συνέντευξη Σύπου με το Γάλλο ομόλογό του 
στην Άγκυρα, πως η Σουρκία συμμετέχει με 
ένα «πολυμορφικό τρόπο» στην επιχείρηση 
για την ανακατάληψη της Μοσούλης. Μεταξύ 
άλλων, ανέφερε πως: «καμία άλλη χώρα (εκτός 
από την Τουρκία) δεν έχει να εξουδετερώσει μόνη 
της τόσους πολλούς τρομοκράτες του «Ι.Κ.». 
Κοινός μας στόχος με τη Γαλλία είναι να 
εκδιώξουμε το «Ι.Κ.» από το Ιράκ και τη Συρία. 
Το Ιράκ είναι γείτονάς μας και «αδερφικό» κράτος. 
Η εδαφική ακεραιότητα, ασφάλεια και 
σταθερότητα του Ιράκ είναι τόσο σημαντικές όσο 
και η δική μας ασφάλεια». 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 24 Οκτωβρίου 
2016. 
 
 
25 Οκτωβρίου 
 
Αναβολή συναυλίας της υμφωνικής της 
Δρέσδης 
Σο υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας 
ανέβαλε την συναυλία της υμφωνικής της 
Δρέσδης με θέμα την Γενοκτονία των 
Αρμενίων. Η συναυλία ήταν 
προγραμματισμένη για τον Νοέμβριο και θα 
παρουσιαζόταν στο γερμανικό Γενικό 
Προξενείο της Κωνσταντινούπολης. 
Προσκεκλημένος ήταν και ο Πρόεδρος της 
Σουρκίας, Ρ.Σ. Έρντογαν, καθώς και ο 
Πρωθυπουργός της Σουρκίας, Μπ. Γιλντιρίμ. 
Πηγή: Reuters, 26 Οκτωβρίου 2016. 
 
Απειλές Σουρκίας προς Ιράκ 
Η Σουρκία θα μπορούσε να εξαπολύσει 
χερσαία επιχείρηση στο Βόρειο Ιράκ, όπου 
βρίσκεται σε εξέλιξη επίθεση εναντίον του 
«Ι.Κ.», ώστε να εξαλείψει κάθε «απειλή» 
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εναντίον των συμφερόντων της, δήλωσε ο 
Σούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μ. 
Σσαβούσογλου. Φαρακτήρισε, ακόμη, την 
επιχείρηση ως «το φυσικότερο δικαίωμά» της 
χώρας του. 
Πηγή: Το Βήμα, 25 Οκτωβρίου 2016. 
 
Νέες θέσεις του «Ι.Κ.» καταστρέφονται 
από τις τουρκικές δυνάμεις 
τα πλαίσια της επιχείρησης «Ασπίδα του 
Ευφράτη», οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις 
κατέστρεψαν 72 θέσεις του «Ι.Κ.». 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 25 Οκτωβρίου 
2016. 
 
 
26 Οκτωβρίου 
 
Tα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη είναι 
έτοιμα για αποστολές στο Ιράκ 
Ο υπουργός Εθνικής Αμύνης της Σουρκίας, 
Υικρί Ισίκ, μετά την τριμερή συνάντηση που 
είχε με τους ομολόγους του των Η.Π.Α. και 
της Γαλλίας, δήλωσε ικανοποιημένος που η 
χώρα του έχει συμπεριληφθεί και στον 
αεροπορικό σχεδιασμό κατά του «Ι.Κ.». Ο 
Ισίκ τόνισε ότι οι εξελίξεις στη Μοσούλη 
ενδιαφέρουν άμεσα την Σουρκία, καθώς ένα 
πιθανό μαζικό κύμα μεταναστών από την 
Μουσούλη πρωτίστως θα στραφεί στην 
Σουρκία. 
Πηγή: Καθημερινή, 26 Οκτωβρίου 2016. 
 
Εξουδετέρωση 99 στόχων του «Ι.Κ.» 
τα πλαίσια της επιχείρησης «Ασπίδα του 
Ευφράτη», οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις 
κατέστρεψαν 99 θέσεις του «Ι.Κ.» στη Β. 
υρία.  
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 26 Οκτωβρίου 
2016. 
 
 
27 Οκτωβρίου 
 
Έρντογaν ζητεί αποκλεισμό Κούρδων από 
την επιχείρηση στη Ράκα 
Ο Πρόεδρος της Σουρκίας, Ρ.Σ. Έρντογαν, 
διεμήνυσε στον Αμερικανό ομόλογό του, Μπ. 
Ομπάμα, ότι δεν χρειάζεται να εμπλέξουν 
στις επιχειρήσεις στη Ράκα το Κόμμα 
Δημοκρατική Ένωση, καθώς και τις μονάδες 
προστασίας του κουρδικού λαού, που η 
Άγκυρα θεωρεί «τρομοκρατικές» οργανώσεις 
και ισχυρίζεται ότι συνδέονται με το Ε.Κ.Κ.. 
Δήλωσε, ακόμη, ότι δεν προτίθεται να 

συνεργαστεί μαζί τους εναντίων του «Ι.Κ.» 
είτε στην υρία είτε στο Ιράκ. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 27 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Πρόσκληση στον Ισραηλινό υπουργό 
Ενέργειας  
Έπειτα από έξι χρόνια έντασης και διακοπής 
διπλωματικών σχέσεων, ο υπουργός 
Ενέργειας του Ισραήλ, Yuval Steinitz, ύστερα 
από πρόσκληση, παρέστη σε δεξίωση στην 
τουρκική πρεσβεία.  
Πηγή: Daily Sabah, 28 Οκτωβρίου 2016. 
 
Η Σουρκία καταδικάζει τις αεροπορικές 
επιθέσεις στο Ιντλίμπ 
Σο τουρκικό Τπουργείο Εξωτερικών 
καταδίκασε τις αεροπορικές επιδρομές, οι 
οποίες πραγματοποιούνται από τις 26 
Οκτωβρίου και έχουν ως στόχο την οικιστική 
περιοχή και το σχολείο στο χωριό Hass στην 
πόλη Ιντλίμπ της υρίας. Οι επιδρομές αυτές, 
που στοίχισαν τη ζωή σε είκοσι άμαχους, οι 
οποίοι είναι κυρίως μαθητές, αποτελούν 
παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, σύμφωνα 
με το Τπουργείο. 
Πηγή: Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών 
της Τουρκίας No: 274, 27 Οκτωβρίου 2016.  
 
Ευρωπαίοι νομοθέτες περί ελευθερίας του 
Σύπου στην Σουρκία 
Οι Ευρωπαίοι νομοθέτες κάλεσαν την 
Άγκυρα να απελευθερώσει όλους τους 
δημοσιογράφους που έχουν φυλακιστεί χωρίς 
αποδείξεις για τη φερόμενη συμμετοχή τους 
στην απόπειρα πραξικοπήματος, τον Ιούλιο 
του 2016. υγκεκριμένα, σε συνάντηση στο 
τρασβούργο, οι Ευρωπαίοι βουλευτές 
ενέκριναν ψήφισμα που καλεί την Σουρκία να 
«περιορίσει το πεδίο εφαρμογής των μέτρων 
έκτακτης ανάγκης, έτσι ώστε να μην μπορούν 
πλέον να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό της 
ελευθερίας της έκφρασης». 
Πηγή: Deutsche Welle, 27 Οκτωβρίου 2016. 
 
 
29 Οκτωβρίου 
 
Εξουδετέρωση 50 στόχων του «Ι.Κ.»  
Η Σουρκία έπληξε 50 στόχους του «Ι.Κ.» στο 
πλαίσιο της επιχείρησης «Ασπίδα του 
Ευφράτη».  
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 29 Οκτωβρίου 
2016. 
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Η.Π.Α. περί πιθανών επιθέσεων του «Ι.Κ.» 
κατά πολιτών της στην Σουρκία 
Σο Τπουργείο Εξωτερικών των Η.Π.Α. καλεί 
μέλη των οικογενειών του προσωπικού του 
τουρκικού προξενείου στην 
Κωνσταντινούπολη να φύγουν από την 
Σουρκία, όπως επίσης και τους Αμερικανούς 
πολίτες να μην ταξιδέψουν στην ΝΑ Σουρκία, 
λόγω πιθανών επιθέσεων του «Ι.Κ.» στην 
περιοχή.   
Πηγή: CNN, 31 Οκτωβρίου 2016. 
 
 
31 Οκτωβρίου 2016 
 
Υόβος για την κατάρρευση της υμφωνίας 
για το προσφυγικό  
H σύλληψη 15 δημοσιογράφων της 
Cumhuriyet προκάλεσε περαιτέρω εντάσεις 
μεταξύ Σουρκίας και Ε.Ε, με τους 
Ευρωπαίους ηγέτες να επικρίνουν την 
προσέγγιση της Άγκυρας στα M.M.E. της 
χώρας στον απόηχο του αποτυχημένου 

πραξικοπήματος του Ιουλίου. Οι ευρωπαϊκές 
ανησυχίες εντείνονται, επίσης, και από την 
τάση που επιδεικνύει η κυβέρνηση να 
επαναφέρει τη θανατική ποινή με τον Ρ.Σ. 
Έρντογαν να δηλώνει: «ύντομα, σύντομα, 
μην ανησυχείτε. Θα συμβεί σύντομα, αν το 
θέλει ο Θεός.» στους υποστηρικτές της 
επαναφοράς, στην Άγκυρα. 
Πηγή: Sputnik International, 31 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Η Σουρκία δεν θέλει να συμπέσουν οι 
επιχειρήσεις σε Ράκα και Μοσούλη 
Ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης 
Numan Kurtulmuş δήλωσε ότι η Σουρκία 
θέλει να ξεκινήσει η επιχείρηση στη Ράκα, το 
προπύργιο του «Ι.Κ.» στη υρία, αφού 
ολοκληρωθούν οι δύο άλλες επιχειρήσεις που 
είναι ήδη σε εξέλιξη, εκείνη για την 
απελευθέρωση της Μοσούλης και η «Ασπίδα 
του Ευφράτη». 
Πηγή: Middle East Monitor, 1 Νοεμβρίου 
2016. 

 
 

Γ) Οικονομία και Ενέργεια 
 

 
2 Οκτωβρίου 
 

Εμπορικές συμφωνίες μεταξύ . Αραβίας 
και Σουρκίας 
Κατά την επίσκεψη του διαδόχου της 
αουδικής Αραβίας, Mohammed bin Nayef, 
στην Άγκυρα, συζητήθηκαν και υπεγράφησαν 
διμερείς υμφωνίες μεταξύ των δύο χωρών με 
σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής τους 
συνεργασίας αλλά και την αύξηση των 
εμπορικών συναλλαγών μεταξύ τους. 
Πηγή: Asharqal-Awsat, 2 Οκτωβρίου 2016. 
 
 
3 Οκτωβρίου 
 
Η HSBC δεν έχει σκοπό να εγκαταλείψει 
την τουρκική αγορά 
Ο Διευθύνων ύμβουλος της τράπεζας HSBC 
της Σουρκίας, Selim Kervancı, διέψευσε τις 
φήμες σχετικά με την πώληση της τράπεζας ή 
της εξόδου της από τη χώρα. Αντιθέτως, 
δήλωσε ότι η τράπεζα θα συνεχίσει τις 
λειτουργίες της στην Σουρκία με νέα, όμως, 
στρατηγική.  
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 3 Οκτωβρίου 
2016. 

Ιδιωτικοποίηση θυγατρικής εταιρείας της 
ΣΡC 
Οι εταιρείες Zulfikarlar Holding, Siyah 
Kalem Muhendislik Insaat Sanayi ve Ticaret, 
SBK Holding και η κοινοπραξία των 
Termopet-Net-Cemil Direkci υπέβαλαν 
προσφορές για την απόκτηση της κρατικής 
εταιρείας λιανικής πώλησης καυσίμων Türkiye 
Petrolleri A.O. (T.P.C.), η οποία κατέχει 400 
πρατήρια καυσίμων και 4.4% μερίδιο στη 
λιανική αγορά καυσίμων της Σουρκίας. 
Πηγή: Reuters, 3 Οκτωβρίου 2016. 
 
Σουρκικές εταιρείες ενδέχεται να 
επενδύσουν στο Ιράν 
Ο Ιρανός υπουργός Επικοινωνιών και 
Σεχνολογιών Πληροφόρησης, Mahmoud 
Vaezi, ύστερα από τη συνάντησή του με τον 
Σούρκο επικεφαλής του Εμπορικού 
Επιμελητηρίου, Erdal Bahçıvan, στην 
Κωνσταντινούπολη, ανακοίνωσε ότι τουρκικές 
επιχειρήσεις επιθυμούν να επενδύσουν σε 
οικονομικά και βιομηχανικά σχέδια στο Ιράν. 
Πηγή: FARS News Agency, 3 Οκτωβρίου 
2016. 
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4 Οκτωβρίου  
 
Η Σουρκία μένει πίσω στο Δείκτη 
Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας  
ύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη 
Ανταγωνιστικότητας, όπως δημοσιεύτηκε από 
το Παγκόσμιο Οικονομικό Υόρουμ 
(W.E.F.), η Σουρκία έπεσε στην 55η θέση 
στην κατάταξη του δείκτη, ενώ πέρυσι 
βρισκόταν στην 51η. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 4 Οκτωβρίου 
2016. 
 
H Σουρκία κατήγγειλε το Μαρόκο στον 
Π.Ο.Ε. 
Η Σουρκία κοινοποίησε στη Γραμματεία του 
Π.Ο.Ε. τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με το 
Μαρόκο ,σχετικά με δασμούς αντιντάμπινγκ 
που η χώρα επιβάλλει στις εισαγωγές 
τουρκικού χάλυβα θερμής έλασης. Οι δασμοί 
τέθηκαν σε ισχύ στις 26 επτεμβρίου 2014 
και η Σουρκία ισχυρίζεται ότι τα μαροκινά 
μέτρα δεν συνάδουν με τις διατάξεις της 
υμφωνίας αντιντάμπινγκ του Π.Ο.Ε.. Αυτή 
είναι η πρώτη περίπτωση διαφορών του 
Π.Ο.Ε. που αφορά το Μαρόκο. 
Πηγή: World Trade Organization, 4 
Οκτωβρίου 2016. 
 
 
5 Οκτωβρίου 
 
ημασία «υμφωνίας Ελευθέρου 
Εμπορίου» Σουρκίας-ιγκαπούρης 
Ο υπουργός Εξωτερικών της ιγκαπούρης, 
Dr. Vivian Balakrishnan, χαρακτήρισε ως 
ορόσημο τη «υμφωνία Ελευθέρου 
Εμπορίου» με την Σουρκία, καθώς η Σουρκία 
μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για 
επενδύσεις των εταιρειών της ιγκαπούρης 
στην Ευρώπη, την Κεντρική Ασία, τη Μέση 
Ανατολή και τη Νότια Αφρική. Επιπλέον, 
δήλωσε ότι πιθανοί τομείς περαιτέρω 
συνεργασίας είναι η αεροπορία, η οικονομία, 
ο πολιτισμός και η ανώτερη εκπαίδευση. 
Πηγή: Daily Sabah, 6 Οκτωβρίου 2016. 
 
 
6 Οκτωβρίου  
 
Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας σε πόλη 
της Βόρειας υρίας 
Η εταιρεία Enerji S.A. σε συνεργασία με το 
Yπουργείο Eνέργειας της Σουρκίας μετέφερε 
ηλεκτρικό ρεύμα στην πόλη Jarablus της 

υρίας μετά από τέσσερα χρόνια διακοπής 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή 
εξαιτίας του εμφύλιου πολέμου στη χώρα. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 6 Οκτωβρίου 
2016. 
 
 
7 Οκτωβρίου 
 
Ελπίδες για στενότερη συνεργασία με την 
Βρετανία μετά το Brexit 
Ο Βρετανός υπουργός Διεθνούς Εμπορίου, 
Greg Hands, δήλωσε ότι οι σχέσεις μεταξύ 
Βρετανίας και Σουρκίας θα είναι καλύτερες 
μετά τη διαδικασία του Brexit θέτοντας, 
μάλιστα, πέντε τομείς πρωταρχικού 
ενδιαφέροντος για συνεργασία μεταξύ των 
δύο χωρών, τονίζοντας κυρίως τον 
οικονομικό τομέα, δεδομένου του μεγάλου 
όγκου εμπορικής δραστηριότητας ανάμεσα 
στις δύο χώρες. 
Πηγή: Daily Sabah, 7 Οκτωβρίου 2016. 
 
Ιαπωνική εταιρεία εγκαθιδρύει εργοστάσιο 
στην Σουρκία 
Η ιαπωνική εταιρεία βαριάς βιομηχανίας IHI 
θα εγκαθιδρύσει εργοστάσιο παραγωγής 
συμπιεστών στην Σουρκία, την οποία θεωρεί 
ως τη χώρα-βάση εξαγωγών στις αγορές της 
Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και άλλων 
αναπτυσσόμενων αγορών. Η εταιρεία θα 
ξεκινήσει την παραγωγή της στην Σουρκία το 
2018 και θα συνεργαστεί με την τουρκική 
εταιρεία βιομηχανικής παραγωγής 
μηχανημάτων “Dalgakıran Makina”. 
Πηγή: Hürriyet Daily News, 7 Οκτωβρίου 
2016. 
 
 
9 Οκτωβρίου 
 
Παγκόσμιο υμβούλιο Ενέργειας στην 
Κωνσταντινούπολη 
Η Σουρκία είναι ο διοργανωτής του 23ου 
Παγκόσμιου υμβουλίου Ενέργειας, το 
οποίο διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη και 
θα διαρκέσει τέσσερεις μέρες. Σο σύνθημα 
της Σουρκίας στο υμβούλιο είναι «ενέργεια 
για την ειρήνη». 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 9 Οκτωβρίου 
2016. 
 
υνομιλίες Gazprom-Botaş για μείωση της 
τιμής του φυσικού αερίου 
Ο υπουργός Ενέργειας της Ρωσίας, 
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Alexander Novak, ελπίζει να καταλήξουν σε 
συμφωνία η Σουρκία και η Ρωσία, η οποία 
υπολογίζεται να επιφέρει 10% έκπτωση στην 
τιμή του φυσικού αερίου. 
Πηγή: TASS, 9 Οκτωβρίου 2016. 
 
Τπογράφεται υμφωνία για κοινό ταμείο 
επενδύσεων μεταξύ Σουρκίας και Ρωσίας 
Ο υπουργός Οικονομικών της Σουρκίας, 
Nihat Zeybekçi, και της Ρωσίας, Alexey 
Ulyukaev, συμφώνησαν να υπογράψουν για τη 
σύσταση ενός κοινού ταμείου επενδύσεων $ 1 
δις, με σκοπό την ενίσχυση των σχέσεών τους 
σε τομείς, όπως ο τουρισμός, η ενέργεια, η 
γεωργία και οι μεταφορές.  
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 9 Οκτωβρίου 
2016. 
 
 
10 Οκτωβρίου 
 
Τπογραφή υμφωνίας κατασκευής του 
Turkish Stream 
το πλαίσιο διμερών συναντήσεων κατά τη 
διάρκεια του Παγκόσμιου υμβουλίου 
Ενέργειας, ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλ. 
Πούτιν, και ο Σούρκος ομόλογός του, Ρ. Σ. 
Έρντογαν, υπέγραψαν τη υμφωνία 
κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου 
Turkish Stream, ο οποίος θα μεταφέρει το 
ρωσικό φυσικό αέριο μέσω της Σουρκίας 
στην Ευρώπη. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 10 Οκτωβρίου 
2016. 
 
υνέδριο για νεοσύστατες επιχειρήσεις 
στην Κωνσταντινούπολη 
υνέδριο για νεοσύστατες επιχειρήσεις 
διοργανώθηκε από την Ένωση 
Επιμελητηρίων και Εμπορικών 
Φρηματηστηρίων (Σ.Ο.Β.Β.), εφόσον η 
Σουρκία έχει τη δυνατότητα να μετατραπεί σε 
κέντρο όχι μόνο για τις ήδη υπάρχουσες 
μεγάλες εταιρείες, αλλά και για τις 
νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις. Σο υνέδριο 
συγκέντρωσε πολλούς σημαντικούς νέους 
επιχειρηματίες. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 10 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Η Ρωσία άρει τις απαγορεύσεις σε 
τουρκικά γεωργικά προϊόντα 
Μία μέρα μετά τη υμφωνία για τον αγωγό 
φυσικού αερίου Turkish Stream μεταξύ 
Σουρκίας και Ρωσίας, ο Πρόεδρος της 

Ρωσίας, Βλ. Πούτιν, ανακοίνωσε την απόφασή 
του να άρει το εμπάργκο σε ορισμένες 
εισαγωγές τροφίμων από την Σουρκία, 
γεγονός που αποτελεί ένα θετικό σημάδι για 
τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών. 
Πηγή: Hürriyet Daily News, 11 Οκτωβρίου 
2016. 
 
 
12 Οκτωβρίου  
 
Πτώση της τουρκικής λίρας έναντι του 
δολαρίου Η.Π.Α. 
Η αξία της τουρκικής λίρας έπεσε από 0,2% 
σε 3,08% σε σχέση με το δολάριο Η.Π.Α., 
συνεισφέροντας έτσι, μαζί με το έλλειμμα 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, στην 
επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης της 
Σουρκίας. 
Πηγή: Bloomberg, 12 Οκτωβρίου 2016. 
 
χέδια για τον Turkish Stream 
Ο Διευθύνων ύμβουλος της Gazprom, Alex 
Miller, ανακοίνωσε ότι η ρωσική εταιρεία θα 
χρηματοδοτήσει την κατασκευή του αγωγού 
φυσικού αερίου Turkish Stream στην ανοιχτή 
θάλασσα, η οποία θα ξεκινήσει το 2018. 
Παράλληλα, η τουρκική εταιρεία BOTAŞ θα 
αναλάβει τη χρηματοδότηση των χερσαίων 
υποδομών που θα τροφοδοτούν την τουρκική 
αγορά. 
Πηγή: Neftegaz, 12 Οκτωβρίου 2016. 
 
 

13 Οκτωβρίου 
 
υζητήσεις με το Ισραήλ για κατασκευή 
αγωγού στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο 
Ο υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ, Yuval 
Steinitz, συζήτησε με τον Σούρκο ομόλογό 
του, Berat Albayrak, την πιθανότητα 
κατασκευής ενός αγωγού, ο οποίος θα 
μεταφέρει φυσικό αέριο στην Σουρκία και την 
Ευρώπη. Σέλος, συμφωνήθηκε η ανάπτυξη 
διαλόγου για την πραγματοποίηση του έργου 
τόσο σε κυβερνητικό όσο και σε υπουργικό 
επίπεδο. 
Πηγή: Daily Sabah, 13 Οκτωβρίου 2016. 
 
 

15 Οκτωβρίου  
 
Σο ηλεκτρονικό εμπόριο θα ενισχύσει τις 
οικονομικές σχέσεις Κίνας-Σουρκίας 
Σο ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ Κίνας και 
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Σουρκίας κατέχει σημαντική θέση στις 
οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, 
παρά τις αναταραχές που επικρατούν στο 
εσωτερικό της Σουρκίας, κυρίως μετά το 
πραξικόπημα του Ιουλίου, καθώς εκτιμάται 
ότι υπάρχουν 15,42 εκατ. χρήστες 
ηλεκτρονικού εμπορίου στην Σουρκία. 
Πηγή: China Daily, 15 Οκτωβρίου 2016. 
 
Επενδυτές του Περσικού Κόλπου 
στρέφονται προς την τουρκική οικονομία  
Ο πρωθυπουργός της Σουρκίας, Μπ. 
Γιλντιρίμ, επεσήμανε την επιθυμία επενδυτών 
του Περσικού Κόλπου να επενδύσουν στην 
Σουρκία σε τομείς τηλεπικοινωνιών, 
πετροχημικών και κυρίως στο νεοσύστατο 
κρατικό επενδυτικό ταμείο. 
Πηγή: Daily Sabah, 16 Οκτωβρίου 2016. 
 
 
19 Οκτωβρίου 
 
Ο τομέας τουρκικών τηλεοπτικών σειρών 
αναμένεται να αυξήσει τις εξαγωγές του  
ύμφωνα με δημοσιεύματα αναμένεται 
αύξηση εξαγωγών στον τομέα των τουρκικών 
τηλεοπτικών σειρών σε $ 1 δις. μέχρι το 2023 
από $ 350 εκατ. που είναι σήμερα, με την 
προσθήκη καινούργιων περιοχών στις 
εξαγωγικές αγορές των τηλεοπτικών σειρών, 
όπως η Νότια και Ανατολική Ασία. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 19 Οκτωβρίου 
2016. 
 
 
20 Οκτωβρίου 
 
Παροχή ηλιακής ενέργειας από τον TIKA 
στη Δυτική Όχθη 
Ο Σουρκικός Οργανισμός υνεργασίας και 
υντονισμού (TİKA) τροφοδότησε έξι 
περιοχές της Βηθλεέμ, με συστήματα ηλιακής 
ενέργειας, τα οποία θα παρέχουν ηλεκτρισμό 
σε 22 παλαιστινιακές οικογένειες. 
Πηγή: TİKA, 20 Οκτωβρίου 2016. 

 
τελέχη ουηδικών επιχειρήσεων για την 
τουρκική οικονομία 
Ανώτερα στελέχη σουηδικών επιχειρήσεων, 
σε δημοσκόπηση που διεξήχθη μεταξύ 1ης και 
15ης Αυγούστου, ψήφισαν υπέρ της 
εμπιστοσύνης τους προς τις τουρκικές 
επιχειρήσεις, παρά την πρόσφατη οικονομική 
και πολιτική αστάθεια στην Σουρκία. Επίσης, 
υποσχέθηκαν να διατηρήσουν και να 

δημιουργήσουν νέες επενδύσεις στην 
Σουρκία. 
Πηγή: Hürriyet Daily News, 20 Οκτωβρίου 
2016. 

 
υμφωνία επέκτασης εμπορικής 
συνεργασίας μεταξύ Καζακστάν και 
Σουρκίας 
Ο υπουργός Εξωτερικών του Καζακστάν, 
Erlan Idrissov, και ο Σούρκος ομόλογός του, 
Μεβλούτ Σσαβούσογλου, κατά τη συνεδρίαση 
της Ομάδας Κοινού τρατηγικού 
χεδιασμού των δύο χωρών στην πόλη 
Αλμάτι του Καζακστάν, συμφώνησαν να 
επεκτείνουν την εμπορική και οικονομική 
τους συνεργασία. 
Πηγή:Trend News Agency, 20 Οκτωβρίου 
2016.  

 
Η Κεντρική Σράπεζα της Σουρκίας κρατά 
σταθερά τα επιτόκια 
ύμφωνα με την Επιτροπή Νομισματικής 
Πολιτικής της Κεντρικής Σράπεζας της 
Σουρκίας, το επιτόκιο συμφωνιών επαναγοράς 
θα διατηρηθεί στο 7,5% ενώ το χρεωστικό 
επιτόκιο θα παραμείνει στο 7,25%. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 20 Οκτωβρίου 
2016. 

 
 
21 Οκτωβρίου 
 
Οι Σουρκικές Αερογραμμές ξεκινούν 
πτήσεις προς τη Ζανζιβάρη της Σανζανίας 
Οι Σουρκικές Αερογραμμές ανακοίνωσαν ότι 
θα ξεκινήσουν πτήσεις από την 
Κωνσταντινούπολη στον τουριστικό 
προορισμό της Ζανζιβάρης της Σανζανίας 
μέχρι το τέλος της χρονιάς, σύμφωνα με 
ανακοίνωση της εταιρίας. Ο προορισμός 
αυτός θα αποτελεί τον 50ο της εταιρίας στις 
31 αφρικανικές χώρες. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 21 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Αναζήτηση εταίρων για εργοστάσιο 
πυρηνικής ενέργειας  
Η Cengiz Holding και η ρωσική εταιρεία 
Rosatom αναζητούν Σούρκους υποψήφιους 
μετόχους για το πυρηνικό εργοστάσιο 
Akkuyu κοντά στη Μερσίνη. 
Πηγή: Daily Sabah, 21 Οκτωβρίου 2016. 
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Κέρδη από τα διόδια στις γέφυρες της 
Κωνσταντινούπολης 
τις 905,2 εκατ. τουρκικές λίρες ($ 295.5 
εκατ.) έφτασαν τα κέρδη από τα διόδια στις 
δύο γέφυρες της Κωνσταντινούπολης για τους 
πρώτους 9 μήνες του 2016. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 21 Οκτωβρίου 
2016. 
 
 
24 Οκτωβρίου  
 
Αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων τον 
επτέμβριο 
Κατά 17,8% αυξήθηκαν οι πωλήσεις 
ακινήτων για το επτέμβριο, σύμφωνα με τα 
δεδομένα που δημοσίευσε το τουρκικό 
τατιστικό Ινστιτούτο. Οι πωλήσεις ακινήτων 
σε αλλοδαπούς μειώθηκαν κατά 27,8%. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 24 Οκτωβρίου 
2016. 
 
 
25 Οκτωβρίου 
 
Ο «Σουρκικός Αγωγός», η Ρωσία και οι 
εγγυήσεις της Ε.Ε. 
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, . 
Λαβρόφ, δήλωσε πως η Ρωσία αναμένει 
επίσημη εγγύηση από την Ε.Ε. για την 
έναρξη των εργασιών του «Σουρκικού 
Αγωγού» φυσικού αερίου, καθώς υπάρχει 
ανησυχία για τις αποφάσεις που θα ληφθούν 
στις Βρυξέλλες μετά από το εμπόδιο που 
τέθηκε στην κατασκευή του αγωγού «South 
Stream». 
Πηγή: RT, 25 Οκτωβρίου 2016. 
 
 
Σούρκος επιχειρηματίας δημιουργεί 
εταιρεία στοιχημάτων στη Γκάνα 
Ο Σούρκος επιχειρηματίας Halit 
Karabaşoğlu, δημιούργησε εταιρεία 
στοιχημάτων για αγώνες καμήλας και αλόγων, 
καθώς και για αθλήματα στη Γκάνα.  
Πηγή: Hürriyet Daily News, 25 Οκτωβρίου 
2016.  
 
Η Σουρκία και η ισλαμική οικονομία 
Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Σουρκίας 
δήλωσε ότι το κράτος έχοντας στην κατοχή 
του δύο τράπεζες στον τομέα της ισλαμικής 
οικονομίας, θα προσπαθήσει να αποκομίσει 
οφέλη και να προωθήσει τέτοιου είδους 

τράπεζες στα πλαίσια των «χωρίς τόκο 
χρηματοοικονομικών». 
Πηγή: Daily Sabah, 25 Οκτωβρίου 2016. 
 
 
26 Οκτωβρίου  
 
υζητήσεις στον αγροτικό τομέα ανάμεσα 
στην Σουρκία και το Ιράν 
ε κοινή συνέντευξη Σύπου στην Άγκυρα ο 
Ιρανός υπουργός Γεωργίας, Mahmoud 
Hojjati, και ο Σούρκος υπουργός Σροφίμων, 
Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, Faruk Çelik, 
τόνισαν τις ευκαιρίες που μπορεί να 
προσφέρει ο αγροτικός τομέας με προοπτική 
ενίσχυσης του εμπορικού ισοζυγίου τους από 
$ 10 δις. σε $ 30 δις.. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 26 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Επέκταση εμπορικών σχέσεων Σουρκίας, 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και ερβίας 
ύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών της 
Σουρκίας, Nihat Zeybekçi, η Σουρκία 
συμφώνησε με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τη 
ερβία να επεκτείνει τα υφιστάμενα ύμφωνα 
Ελεύθερου Εμπορίου με τις παραπάνω χώρες 
μέχρι το 2017 και να αυξήσει τις επενδύσεις 
της στις εν λόγω χώρες. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 26 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Λευκορωσία και Σουρκία ενισχύουν 
επενδύσεις 
Ύστερα από συνάντηση του υφυπουργού 
Οικονομίας της Λευκορωσίας, Alexander 
Zaborovsky, και του Σούρκου ομόλογού του, 
Fatih Metin, αποφασίστηκε η ενίσχυση της 
συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα των 
επενδύσεων, αλλά και η σημασία της 
συνεργασίας τους και σε άλλους οικονομικούς 
τομείς, όπως ο κατασκευαστικός. 
Πηγή: Belarusian Telegraph Agency, 27 
Οκτωβρίου 2016. 
 
 
27 Οκτωβρίου 
 
υνάντηση υμβουλίου Επενδύσεων στην 
Κωνσταντινούπολη 
Πραγματοποιήθηκε η 9η συνάντηση του 
υμβουλίου Επενδύσεων στην 
Κωνσταντινούπολη, στην οποία συμμετείχαν 
σημαντικά διοικητικά στελέχη από 20 
μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, καθώς και ο 
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Σούρκος πρωθυπουργός, Μπ. Γιλντιρίμ. 
Κατά τη συνάντηση εκφράστηκε η 
υποστήριξή των στελεχών προς την τουρκική 
οικονομία και συγκεκριμένα η στήριξη προς 
το καινούργιο οικονομικό σχέδιο της 
Σουρκίας για την περίοδο 2017-2019. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 27 Οκτωβρίου 
2016. 
 
 
28 Οκτωβρίου 
 
Έκρηξη σε αγωγό στην Ανατολική 
Σουρκία 
Σο Ιράν σταμάτησε προσωρινά την παροχή 
φυσικού αερίου στην Σουρκία μέσω του 
αγωγού «Σαμπρίζ-Άγκυρα» λόγω έκρηξης του 
σωλήνα στην περιοχή Ağrı που προκλήθηκε 
από ομάδα αντιφρονούντων της χώρας. 
Πηγή: Reuters, 28 Οκτωβρίου 2016. 
 
Αύξηση παροχής φυσικού αερίου στην 
Σουρκία από την Gazprom 
Εξαιτίας της προσωρινής διακοπής του 
εφοδιασμού φυσικού αερίου της Σουρκίας 
από το Ιράν, η Gazprom αύξησε την παροχή 
αερίου στην Σουρκία κατά 9,3%. 
Πηγή: Reuters, 28 Οκτωβρίου 2016. 
 
 
29 Οκτωβρίου 
 
Μείωση ξένων επισκεπτών στην Σουρκία 
Κατά 31.9% μειώθηκε το ποσοστό των ξένων 
επισκέψεων στην Σουρκία τους 9 πρώτους 

μήνες του 2016, σε σύγκριση με τους ίδιους 
μήνες του 2015, σύμφωνα με το Τπουργείο 
Σουρισμού. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 29 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Εγκαινίαση σιδηροδρομικού σταθμού στην 
Άγκυρα 
τα εγκαίνια του νέου σταθμού 
αμαξοστοιχιών μεγάλης ταχύτητας στην 
πρωτεύουσα της Σουρκίας, παρίσταται ο 
Πρόεδρος της χώρας, ο πρωθυπουργός και 
άλλοι κρατικοί αξιωματούχοι. Ο νέος 
σταθμός μπορεί να υποδεχτεί 50,000 
επιβάτες καθημερινά και αποτελεί μέρος των 
σχεδίων υποδομής της Σουρκίας. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 29 Οκτωβρίου 
2016. 
 
 
31 Οκτωβρίου 
 
Οι Σουρκικές Αερογραμμές ξεκινούν νέες 
πτήσεις προς τις εϋχέλλες 
Οι Σουρκικές Αερογραμμές ξεκινούν πτήσεις 
προς τις εϋχέλλες, οι οποίες αποτελούν τον 
114ο προορισμό της εταιρείας και τον 42ο 
προορισμό της στην Αφρική. Η εταιρεία θα 
πραγματοποιεί πτήσεις στον εν λόγω 
προορισμό τρεις φορές την εβδομάδα. 
Πηγή: Hürriyet Daily News, 31 Οκτωβρίου 
2016. 
 

 

 
 

Δ) Θέματα Ελληνικού Ενδιαφέροντος 
 
 
2 Οκτωβρίου 
 
Αντίδραση Αθήνας σχετικά με τη υνθήκη 
της Λωζάννης 
Σο ελληνικό Τπουργείο Εξωτερικών 
αντέδρασε σε δηλώσεις του τουρκικού 
Τπουργείου Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντάς 
τες αναθεωρητικές. Η ελληνική πλευρά 
σημειώνει ότι η μόνη υπόθεση προς 
διευθέτηση αφορά την υφαλοκρηπίδα. 
Πηγή: Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, 2 
Οκτωβρίου 2016. 
 
 

10 Οκτωβρίου 
 
Λύση του Κυπριακού θα βελτιώσει τις 
σχέσεις Σουρκίας–Ν.Α.Σ.Ο.–Ε.Ε. 
Ο κύπριος Πρόεδρος Αναστασιάδης 
υπογράμμισε τη σπουδαιότητα της λύσης του 
Κυπριακού σε δείπνο με την Ένωση Κύπριων 
Εφοπλιστών. Κατέληξε στο ότι η επίλυση του 
ζητήματος θα έχει θετικό πρόσημο για τις 
σχέσεις Σουρκίας–Ν.Α.Σ.Ο.–Ε.Ε.. 
Πηγή: SigmaLive, 10 Οκτωβρίου 2016. 
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Ακιντζί υπέρμαχος αγωγού φυσικού αερίου 
Κύπρου-Σουρκίας 
Ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, 
Μουσταφά Ακιντζί, δήλωσε ότι το κυπριακό 
αέριο μπορεί να περάσει στην Ευρώπη μέσω 
Σουρκίας. Ισχυρίστηκε ότι μια τέτοια επιλογή 
θα ωθήσει σε επανεξέταση των σχέσεων των 
γύρω χωρών προς το καλύτερο. 
Πηγή: Cyprus Mail, 10 Οκτωβρίου 2016. 
 
Ο Έρντογαν για το φυσικό αέριο 
Ο Σούρκος Πρόεδρος τόνισε ότι η Σουρκία 
είναι η πιο βιώσιμη οδός για τη μεταφορά του 
μεσογειακού φυσικού αερίου. Ο λόγος είναι 
ότι η Σουρκία βρίσκεται στην περιοχή του 
πλανήτη με τα 2/3 των παγκόσμιων 
αποθεμάτων φυσικού αερίου. 
Πηγή: Daily Sabah, 10 Οκτωβρίου 2016. 
 
 
12 Οκτωβρίου 
 
Η Σουρκία αμφισβητεί την υφαλοκρηπίδα 
Ελλάδας και Κύπρου 
την αμφισβήτηση της ελληνικής και της 
κυπριακής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική 
Μεσόγειο επιμένει η Σουρκία. Με επιστολή 
στα Ηνωμένα Έθνη, η οποία δημοσιεύτηκε 
και ως επίσημο έγγραφο των Ηνωμένων 
Εθνών στις 30 επτεμβρίου (Α/71/421), η 
Άγκυρα δηλώνει ότι έχει «απαράγραπτα» 
δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα δυτικά των 
ακτών της Κύπρου, έξω από τα στενά όρια 
των χωρικών υδάτων της. 
Πηγή: mignatiou.com, 12 Οκτωβρίου 2016. 
 
 
14 Οκτωβρίου 
 
Επιστροφή μεταναστών στην Σουρκία 
Η Ελλάδα επέστρεψε 60 μετανάστες στην 
Σουρκία, με βάση τη συμφωνία Ε.Ε.-
Σουρκίας για τους πρόσφυγες.  
Πηγή: Πρακτορείο AzeriNews, 14 Οκτωβρίου 
2016. 
 
Περί αποζημιώσεων προς τους 
Ελληνοκυπρίους 
Ο Γενικός Γραμματέας του υμβουλίου της 
Ευρώπης τόνισε ότι η Σουρκία δεν αρνήθηκε 
την καταβολή αποζημιώσεων προς 
Ελληνοκύπριους. Η καταβολή αποζημιώσεων 
επιβλήθηκε στην Σουρκία από το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
Πηγή: Cyprus Mail, 14 Οκτωβρίου 2016. 

15 Οκτωβρίου 
 
υνάντηση Αναστασιάδη-Σσίπρα 
Για την πορεία των διακοινοτικών συνομιλιών 
ενημέρωσε τον Έλληνα πρωθυπουργό, Αλέξη 
Σσίπρα, ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, σε 
συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες, στο 
περιθώριο της υνόδου του Ευρωπαϊκού 
υμβουλίου. 
Πηγή: Euronews.gr, 15 Οκτωβρίου 2016. 
 
 
19 Οκτωβρίου 
 
Ακιντζί περί ενόπλων δυνάμεων 
Ο Πρόεδρος Ακιντζί ελπίζει πως το 
Νοέμβριο θα υπάρχουν συνεχείς συναντήσεις 
στο εξωτερικό, ενώ τονίζει πως υπάρχει 
συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για την 
ύπαρξη ίσου αριθμού ένοπλων δυνάμεων στο 
νησί. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 19 Οκτωβρίου 
2016. 
 
 
21 Οκτωβρίου 
 
Μόνιμος Ιμάμης διορίζεται στην Αγία 
οφία της Κωνσταντινούπολης 
Η Προεδρία Θρησκευτικών Τποθέσεων και η 
μουφτεία Υατίχ διόρισαν μόνιμο ιμάμη σε 
παραπλήσιο του ναού οίκημα, ο οποίος θα 
διαβάζει πέντε φορές την ημέρα τις 
προσευχές, σύμφωνα με το μουσουλμανικό 
τελετουργικό. 
Πηγή: Η Καθημερινή, 21 Οκτωβρίου 2016. 
 
 
25 Οκτωβρίου 
 
Διαφωνία Ακιντζί στη λήψη αποφάσεων με 
απλή πλειοψηφία 
Ση διαφωνία του στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων σε ομοσπονδιακό επίπεδο 
εξέφρασε ο Ακιντζί, υποστηρίζοντας πως 
αποτελεσματική ομοσπονδιακή δομή δεν 
υφίσταται με απλή εκπροσώπηση στους 
θεσμούς. Επιπλέον, ανέδειξε την αντίθεση στο 
ζήτημα εγγυήσεων, υποστηρίζοντας πως οι 
εμπειρίες της τουρκοκυπριακής κοινότητας το 
1960 και το 1974 καθιστούν αναγκαία την 
ύπαρξη τουρκικών εγγυήσεων. 
Πηγή: Ναυτεμπορική, 25 Οκτωβρίου 2016. 
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Αμφιβολίες για τη υμφωνία Ε.Ε.-
Σουρκίας  
Η υμφωνία για την επιστροφή των 
προσφύγων από την Ελλάδα στην Σουρκία 
αντιμετωπίζει αμφιβολίες. Αιτία αποτελεί το 
γεγονός ότι η τουρκική αστυνομία προέβη σε 
βασανιστήρια και επέδειξε ανάρμοστη 
συμπεριφορά απέναντι σε πρόσφυγες. 
Πηγή: Sputnik, 25 Οκτωβρίου 2016. 
 
 
27 Οκτωβρίου 
 
τήριξη Ν.Α.Σ.Ο. σε επιχείρηση της Ε.Ε. 
για λαθρεμπόριο προσφύγων 
Ο Γενικός Γραμματέας του Ν.Α.Σ.Ο. 
δήλωσε ότι η συμμαχία αποφάσισε να 
στηρίξει την επιχείρηση της Ε.Ε. ενάντια στο 
λαθρεμπόριο προσφύγων. Σο Ν.Α.Σ.Ο. θα 

αποστείλει στη Μεσόγειο αεροπλάνα και 
πλοία. 
Πηγή: Associated Press, 27 Οκτωβρίου 2016. 
 
 
30 Οκτωβρίου 
 
Ακτοπλοϊκή γραμμή Θεσσαλονίκης-
μύρνης 
Η Ελλάδα και η Σουρκία εργάζονται πάνω 
στη δημιουργία ακτοπλοϊκής γραμμής που θα 
συνδέει μύρνη και Θεσσαλονίκη. Ο 
Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, Μπουτάρης, 
βρέθηκε στην Άγκυρα για τις 
διαπραγματεύσεις. Αναμένει ότι θα αυξηθεί ο 
ήδη μεγάλος αριθμός των Σούρκων 
επισκεπτών στην πόλη. 
Πηγή: Novinite, 30 Οκτωβρίου 2016. 
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