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χετικά με την Ομάδα Έρευνας Σουρκίας 
 

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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Νοέμβριος 2016 
 

Α) Εσωτερική Πολιτική κηνή 

 
1 Νοεμβρίου 
 
Επίτροπος στον Δήμο Ντιγιάρμπακιρ 
Ορίστηκε επίτροπος στο Δήμο 
Ντιγιάρμπακιρ μετά τη σύλληψη του 
εκλεγμένου δημάρχου της πόλης, που 
πρόσκειντο στο φιλοκουρδικό Κόμμα 
Δημοκρατικών Περιφερειών (B.D.P.), το 
αδελφό κόμμα  του Δ.Κ.Λ..  
Πηγή: Hurriyet Daily News, 1 Νοεμβρίου 
2016. 
 
 
2 Noεμβρίου 
 
Ανακοίνωση για την έκθεση του 
Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων 
Σα Τπουργεία Εσωτερικών και Δικαιοσύνης 
δήλωσαν σχετικά με την έκθεση  του 
Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
αναφορικά με την κακοποίηση των 
φυλακισμένων που δημοσιεύτηκε στις 24 
Οκτωβρίου, ότι είναι μονόπλευρη και 
αναπαράγει ψευδείς ισχυρισμούς. 
υγκεκριμένα, την κατηγορούν ότι 
περιλαμβάνει μόνο μεροληπτικές απόψεις 
συνεργατών της κοινότητας του Υετχουλλάχ 
Γκιουλέν, χωρίς αναφορά στις απόψεις των 
κυβερνητικών αξιωματούχων και χωρίς να 
περιέχει τεκμηριωμένες πληροφορίες. 
Πηγή: Daily Sabah, 2 Νοεμβρίου 2016. 
 
 
3 Νοεμβρίου 
 
ύλληψη και καταδίκη της Γιουκσέκνταγ 
Η συμπρόεδρος του Δ.Κ.Λ., Υιγκέν 
Γιουκσέκνταγ, καταδικάστηκε, μετά τη 
σύλληψή της, από δικαστήριο στα Adana σε 
φυλάκιση 10 μηνών για ομιλία σε εκδήλωση 
στη μνήμη της Yasemin Çiftçi, μέλους του 
Μαρξιστικού-Λενινιστικού Κομμουνιστικού 
Κόμματος (Σουρκίας) που σκοτώθηκε στην 
Κωνσταντινούπολη το 2012. Η Yüksekdağ 
κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε για 
προπαγάνδα υπέρ τρομοκρατικής οργάνωσης. 
Πηγή: World Bulletin News, 3 Νοεμβρίου 
2016. 

υνάντηση Έρντογαν–Μπαχτσελί με θέμα 
την συνταγματική μεταρρύθμιση 
Ο Σούρκος Πρόεδρος, Ρ. Σ. Έρντογαν, 
συνάντησε στο Προεδρικό Μέγαρο τον 
αρχηγό του Κόμματος Εθνικιστική Δράση 
(Κ.Ε.Δ.), Ντεβλέτ Μπαχτσελί, με σκοπό να 
συζητηθεί η νομοθετική πρόταση που 
αναμένεται να παρουσιάσει το κυβερνών 
κόμμα στην Εθνοσυνέλευση.  
Πηγή: Hurriyet Daily News, 3 Νοεμβρίου 
2016. 

 
Διεθνής καταδίκη για συλλήψεις 
δημοσιογράφων της Cumhuriyet 
Διεθνής συνασπισμός, ο οποίος αποτελείται 
από τη Διεθνή και την Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, το Διεθνές 
Ινστιτούτο Σύπου και διεθνείς οργανισμούς 
για την ελευθερία του Σύπου, καταδίκασε με 
επιστολή του προς τον Πρόεδρο της 
Σουρκίας, Ρ. Σ. Έρντογαν, τις συλλήψεις 
δημοσιογράφων της Cumhuriyet και τη 
διακοπή λειτουργίας κουρδικών Μ.Μ.Ε.. 
την επιστολή αναφέρεται ότι η κυβέρνηση 
του Κ.Δ.Α. επιχειρεί να ελέγξει την κάλυψη 
των Μ.Μ.Ε. στις αντιτρομοκρατικές 
επιχειρήσεις στην Ανατολική Σουρκία και να 
λογοκρίνει μια μειονότητα, εκμεταλλευόμενο 
την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης υπό την 
οποία βρίσκεται η χώρα. Σέλος, ο 
συνασπισμός κάλεσε τις τουρκικές αρχές να 
απελευθερώσουν όλους τους φυλακισμένους 
δημοσιογράφους και συγγραφείς στην 
Σουρκία. 
Πηγή: Info-Türk, 3 Νοεμβρίου 2016. 
 
 
4 Νοεμβρίου 
 
ύλληψη συμπροέδρων του Δ.Κ.Λ. 
Μετά τη σύλληψη της Υιγκέν Γιουκσέκνταγ ς 
στην Άγκυρα και του ελαχαντίν Ντεμίρτας 
στο Ντιγιάρμπακιρ, των συμπροέδρων του 
Δ.Κ.Λ., η αστυνομία συνέλαβε άλλους 9 
βουλευτές του φιλοκουρδικού κόμματος. 
Πηγή: Euronews, 4 Νοεμβρίου 2016. 
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Έκρηξη στο Ντιγιαρμπακίρ 
Μαχητές του «Ι.Κ.» φέρονται να 
πυροδότησαν όχημα ζωσμένο με εκρηκτικές 
ύλες μπροστά από αστυνομικό τμήμα στο 
Ντιγιάρμπακιρ με αποτέλεσμα το θάνατο 9 
πολιτών. Η έκρηξη σημειώθηκε μετά τη 
σύλληψη των 2 συμπροέδρων του Δ.Κ.Λ.. Σο 
κυβερνών κόμμα υποστηρίζει ότι το Ε.Κ.Κ. 
ευθύνεται για την έκρηξη. 
Πηγή: Al-Jazeera, 4 Νοεμβρίου 2016. 
 
ύλληψη δημοσιογράφων της Cumhuriyet 
Οι τουρκικές αρχές προχώρησαν στη 
σύλληψη 9 δημοσιογράφων της Cumhuriyet, 
μεταξύ των οποίων ο αρχισυντάκτης της 
εφημερίδας Murat Sabuncu, ο Kadri Gürsel, 
μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Σύπου, 
καθώς και μέλη του Ιδρύματος της 
Cumhuriyet. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν 
κατηγορίες για διενέργεια εγκλημάτων για 
λογαριασμό του Ε.Κ.Κ. και των 
Υετχουλάτσι. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 4 Νοεμβρίου 
2016. 
 
Απαγόρευση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
Οι εθνικοί πάροχοι τηλεπικοινωνιών 
επέβαλαν απαγορεύσεις πρόσβασης σε μια 
σειρά μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων 
ιστοσελίδων, όπως το Facebook, το Twitter, το 
Youtube, το WhatsApp, το Instagram και το 
Skype. Η απαγόρευση επιβλήθηκε μετά τις 
συλλήψεις των αρχηγών και άλλων μελών του 
Δ.Κ.Λ. Ο πρωθυπουργός, Μπιναλί Γιλντιρίμ, 
ανέφερε ότι τα μέτρα είναι προσωρινά, 
προκειμένου να διαφυλάξουν την ασφάλεια 
των πολιτών και θα ανασταλούν όταν 
αντιμετωπιστεί η απειλή. 
Πηγή: Turkey Blocks, 4 Νοεμβρίου 2016. 

 
Διακοπή περιοδείας Kılıçdaroğlu Ο 
αρχηγός της αντιπολίτευσης και Πρόεδρος 
του Ρ.Λ.Κ., Kemal Kılıçdaroğlu, διέκοψε το 
ταξίδι του στη μύρνη έπειτα από τη 
σύλληψη των συμπροέδρων και 9 βουλευτών 
του Δ.Κ.Λ.. Σις επόμενες ημέρες αναμένεται 
να συγκαλέσει την Εκτελεστική Επιτροπή του 
κόμματός του, προκειμένου να συζητηθεί η 
κατάσταση. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 4 Νοεμβρίου 
2016. 

 
6 Νοεμβρίου 
 
Σο Δ.Κ.Λ. διέκοψε τις εργασίες του 
Ο εκπρόσωπος Σύπου του Δ.Κ.Λ., Ayhan 

Bilgen, ανακοίνωσε ότι διακόπηκαν οι 
εργασίας του κόμματος, κάτι που οφείλεται 
στην επίθεση που έχει δεχτεί αυτό, ύστερα 
από συνάντηση που διεξήχθη στο 
Ντιγιάρμπακιρ. Πρόσθεσε ακόμη ότι το 
Δ.Κ.Λ. δεν θα αποσυρθεί πλήρως από την 
Βουλή, αλλά δεν θα παίρνει μέρος στις 
συνελεύσεις της ολομέλειας. Ο Nurettin 
Canikli, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, 
ανακοίνωσε ότι η απόφαση αυτή του 
φιλοκουρδικού κόμματος δεν θα επηρεάσει 
τις νομοθετικές διαδικασίες της Βουλής. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 6 Νοεμβρίου 
2016. 
 
υμπαράσταση στη Cumhuriyet 
Διαδηλώσεις συμπαράστασης έλαβαν χώρα 
έξω από τα γραφεία της Cumhuriyet στην 
Κωνσταντινούπολη, μετά τη σύλληψη 9 
δημοσιογράφων της εφημερίδας. την 
οργάνωση των διαδηλώσεων φέρεται να 
συμπαραστάθηκε το Ρ.Λ.Κ., ενώ συμμετείχαν 
και μέλη δημοσιογραφικών ομίλων. 
Αντίστοιχες διαδηλώσεις σημειώθηκαν και σε 
χώρες της Ευρώπης με αφορμή και των 
συλλήψεων μελών του Δ.Κ.Λ.. 
Πηγή: Euronews, 6 Νοεμβρίου 2016.  
 
Έρντογαν: «Δεν με ενδιαφέρει αν με 
αποκαλούν δικτάτορα» 
Με δηλώσεις του σε τελετή αναγόρευσής του 
σε επίτιμο διδάκτορα στην 
Κωνσταντινούπολη, ο Ρ. Σ. Έρντογαν 
αψήφησε την κριτική που του ασκείται από 
τον Ευρωπαϊκό χώρο, για τις συλλήψεις 
μελών του φιλοκουρδικού Δ.Κ.Λ.. 
υγκεκριμένα, είπε χαρακτηριστικά: «Δεν με 
ενδιαφέρει αν με αποκαλούν δικτάτορα ή οτιδήποτε 
άλλο. Από το ένα αυτί μπαίνει και από το άλλο 
βγαίνει. ημασία έχει πώς με αποκαλεί ο λαός μου. 
Η Δύση εν τέλει θα καταλάβει ότι βρίσκομαι εδώ 
για να υπηρετώ τον λαό μου και όχι να του 
επιβάλλομαι». 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 6 Νοεμβρίου 
2016. 
 
Προσλήψεις στις Ειδικές Δυνάμεις της 
Σουρκίας 
υνολικά 7.929 άτομα έχουν υποβάλει 
αίτηση για να προσληφθούν από τις Ειδικές 
Δυνάμεις της Σουρκίας, οι οποίες για πρώτη 
φορά θα διαθέτουν στο δυναμικό τους άτομα 
εκτός στρατού, λόγω των συνεχιζόμενων 
αναστολών και απολύσεων που 
πραγματοποιούνται στον στρατό εξαιτίας του 
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αποτυχημένου πραξικοπήματος της 15ης 
Ιουλίου. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 6 Νοεμβρίου 
2016. 
 
 
7 Νοεμβρίου 
 
Kurtulmuş: «υνταγματική αναγκαιότητα 
η σύλληψη μελών του Δ.Κ.Λ.» 
Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός, Numan 
Kurtulmuş, με δηλώσεις του τόνισε ότι η 
σύλληψη μελών του φιλοκουρδικού Δ.Κ.Λ., 
αποτελεί συνταγματική αναγκαιότητα, 
αναφερόμενος στην άρση της βουλευτικής 
ασυλίας που θεσμοθετήθηκε τον Ιούνιο του 
2016. Ακόμη ανέφερε ότι: «Η δικαστική 
εξουσία αντιμετωπίζει το ζήτημα. Δεν είναι 
δουλειά της πολιτικής [εξουσίας] να παρεμβαίνει. 
Είναι μια 100% νόμιμη διαδικασία, ελπίζουμε όλοι 
να την σεβαστούν». 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 7 Νοεμβρίου 
2016. 
 
Σο Ρ.Λ.Κ. κατά των συλλήψεων των 
βουλευτών του Δ.Κ.Λ. 
Με ανακοίνωση που εκδόθηκε από την Κ.Ο. 
του Ρ.Λ.Κ., το κόμμα τάχθηκε κατά των 
συλλήψεων των βουλευτών του Κ.Δ.Λ., καθώς 
και των δημοσιογράφων της εφημερίδας 
Cumhuriyet, τονίζοντας πως οι πράξεις αυτές 
παραβιάζουν το ύνταγμα. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 7 Νοεμβρίου 
2016. 
 
 
8 Νοεμβρίου 
 
Μηνύσεις από Έρντογαν και Κ.Δ.Α. κατά 
του Ρ.Λ.Κ. 
ε υποβολή μήνυσης προέβη ο Πρόεδρος 
Έρντογαν κατά του Ρ.Λ.Κ. έπειτα από τις 
ανακοινώσεις του τελευταίου σχετικά με την 
αντισυνταγματικότητα των συλλήψεων των 
μελών του Δ.Κ.Λ.. Σο Ρ.Λ.Κ. κατηγορείται 
για βαριά προσβολή του προσώπου του 
Προέδρου. Σην ίδια μέρα υπεβλήθη 
μηνυτήρια αναφορά και από το δικηγόρο του 
κυβερνώντος κόμματος κατά του Δ.Κ.Λ. για 
τον ίδιο λόγο. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 8 Nοεμβρίου 
2016. 
 
Σο Ρ.Λ.Κ. υπέρ των καταπιεσμένων  
Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης και Πρόεδρος 
του Ρ.Λ.Κ., Kemal Kılıçdaroğlu, δήλωσε, 

κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ομιλίας 
του στην Κ.Ο. του κόμματός του, πως το 
Ρ.Λ.Κ. θα συνεχίσει να υπερασπίζεται και να 
στηρίζει όλους τους καταπιεσμένους στην 
Σουρκία, παρά την αυξημένη πίεση που 
ασκείται από την κυβέρνηση. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 8 Νοεμβρίου 
2016. 
 
 
9 Νοεμβρίου 
 
υνάντηση Γιλντιρίμ–Μπαχτσελί με θέμα 
τη συνταγματική μεταρρύθμιση 
Ο πρωθυπουργός Μπιναλί Γιλντιρίμ 
συνάντησε τον αρχηγό του Κ.Ε.Δ., Ντεβλέτ 
Μπαχτσελί, για να συζητήσουν τις δύο 
προτάσεις-νομοσχέδια του κυβερνώντος 
κόμματος, που αφορούν την συνταγματική 
μεταρρύθμιση, στην οποία 
συμπεριλαμβάνεται και η εγκαθίδρυση 
Προεδρικού υστήματος. Πρόσκληση στο 
τραπέζι των συζητήσεων απηύθυνε ο Σούρκος 
πρωθυπουργός και στον αρχηγό του 
Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Kemal 
Kılıçdaroğlu. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 9 Νοεμβρίου 
2016. 
 
Έκθεση για τις γυναίκες και τα παιδιά 
ύμφωνα με στοιχεία της έκθεσης της 
Πλατφόρμας για τον τερματισμό των 
δολοφονιών των γυναικών, 35 γυναίκες έχασαν 
τη ζωή τους το μήνα Οκτώβριο. 
Περισσότερες από τις μισές γυναίκες (51%) 
δολοφονήθηκαν για τη λήψη αποφάσεων 
σχετικών με την προσωπική τους ζωή, ενώ το 
9% αυτών έχασαν τη ζωή τους στην 
προσπάθειά τους να προστατεύσουν τα παιδιά 
τους από τους συζύγους τους. Ως αποτέλεσμα 
των παραπάνω δολοφονιών, 42 παιδιά έμειναν 
ορφανά. Επίσης, 21 γυναίκες και 29 παιδιά 
έπεσαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης το 
μήνα Οκτώβριο και 3 εγκλήματα μίσους 
πραγματοποιήθηκαν εναντίον μελών της 
κοινότητας ΛΟΑΣ. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 9 Νοεμβρίου 
2016. 
 
 
10 Νοεμβρίου 
 
Bozdağ για την έκθεση προόδου της Ε.Ε.  
Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Σουρκίας, 
Bekir Bozdağ, κατέκρινε την ετήσια έκθεση 
προόδου της Ε.Ε. για την Σουρκία, λέγοντας 
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πως δεν είναι αντικειμενική. Κατά τον 
υπουργό, «η έκθεση παραλείπει να αναφερθεί 
στον αγώνα του τουρκικού έθνους κατά της 
απόπειρας πραξικοπήματος, ενώ αναφέρεται στην 
τρομοκρατική οργάνωση Fetullah ως ‘το κίνημα 
Γκιουλέν’».  
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 10 Νοεμβρίου 
2016. 
 
 
11 Νοεμβρίου 
 
Προτροπή Kılıçdaroğlu προς Κ.Δ.Α. 
Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης και Πρόεδρος 
του Ρ.Λ.Κ., Kemal Kılıçdaroğlu, κατέκρινε 
λίγο πριν τη συγκρότηση γενικής συνέλευσης 
του κόμματός του το κυβερνών Κ.Δ.Α., 
δηλώνοντας πως βοηθά τις τρομοκρατικές 
οργανώσεις. Κάλεσε, επίσης, τα κυβερνητικά 
στελέχη να προβούν σε καταγγελία εναντίον 
του, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να 
αποκαλύψει τα στοιχεία που αποδεικνύουν τα 
λεγόμενά του. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 11 Νοεμβρίου 
2016. 
 
Πρόταση Ρ.Λ.Κ. για διερεύνηση 
εγκλημάτων μίσους 
Σο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
Ρ.Λ.Κ., προχώρησε μέσω του βουλευτή, 
Sezgin Tanrıkulu, και των εντός του 
κόμματος συναδέλφων του σε πρόταση για τη 
διερεύνηση των κοινωνικών αιτιών που 
οδηγούν σε διάπραξη εγκλημάτων μίσους 
στην Σουρκία. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 11 Νοεμβρίου 
2016. 
 
 
12 Νοεμβρίου 
 
Αναστολή λειτουργίας οργανισμών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
Η Σουρκία έχει αναστείλει τις 
δραστηριότητες 370 μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, ανάμεσα στις οποίες βρίσκονται 
οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
φιλανθρωπικά ιδρύματα για παιδιά. Η 
κυβέρνηση δήλωσε ότι οι λειτουργίες των 
οργανισμών αυτών έχουν τεθεί σε αναστολή, 
καθώς υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι 
συνδέονται με τρομοκρατικές οργανώσεις 
όπως το Ε.Κ.Κ., το κίνημα του Υ. Γκιουλέν, 
ακόμα και το αυτοαποκαλούμενο «Ι.Κ.». 
Πηγή: Reuters, 12 Νοεμβρίου 2016. 
 

Διορισμός Özkan στην πρυτανεία του 
Πανεπιστημίου του Βοσπόρου 
Ο καθηγητής Mehmed Özkan διορίστηκε 
απευθείας από τον Έρντογαν στη θέση του 
πρύτανη του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου 
(Boğaziçi Universitesi), χωρίς να ληφθεί 
υπόψη η άποψη της ακαδημαϊκής κοινότητας. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Mehmed Özkan 
πριν διοριστεί στη θέση του πρύτανη 
υπηρετούσε στο Ινστιτούτο Βιοϊατρικής 
Μηχανικής του Πανεπιστημίου του 
Βοσπόρου και δεν ήταν μεταξύ των 
υποψηφίων στις πρυτανικές εκλογές στις 12 
Ιουλίου. Με την επιβολή του καθεστώτος 
εκτάκτου ανάγκης καταργούνται οι εκλογές 
πρυτάνεων και νομιμοποιείται ο απευθείας 
διορισμός τους από τον Πρόεδρο Ρ.Σ. 
Έρντογαν.  
Πηγή: Hurriyet Daily News, 14 Νοεμβρίου 
2016. 
 
 
14 Νοεμβρίου 
 
Κατά του Προεδρικού υστήματος ο 
Kılıçdaroğlu 
O αρχηγός του Ρ.Λ.Κ., Kemal Kılıçdaroğlu, 
εξέφρασε την αντίθεσή του για το σχέδιο 
εγκαθίδρυσης Προεδρικού υστήματος. 
υγκεκριμένα δήλωσε: «Η επιβολή ενός 
Προεδρικού υστήματος στην Σουρκία μπορεί να 
προκαλέσει μεγάλη καταστροφή στη χώρα». Με 
αυτόν τον τρόπο απέρριψε την ανοιχτή 
πρόσκληση του πρωθυπουργού Μπ. 
Γιλντιρίμ, για σύμπραξη με το κυβερνών 
κόμμα και την άκρα δεξιά, ως προς το 
ζήτημα της αλλαγής του πολιτεύματος. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 14 Νοεμβρίου 
2016. 
 
Δηλώσεις Kurtulmuş σχετικά με τη 
συνταγματική αναθεώρηση 
Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της 
Σουρκίας, Numan Kurtulmuş, τόνισε ότι η 
συνταγματική αναθεώρηση θα αφορά μόνο το 
Προεδρικό ζήτημα και πως θα διεξαχθεί 
δημοψήφισμα, ακόμα και αν περάσει από το 
Κοινοβούλιο με ειδική πλειοψηφία (367 
ψήφοι). 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 14 Νοεμβρίου 
2016. 
 
Soylu: «Σο Ε.Κ.Κ. θα περάσει άσχημο 
χειμώνα» 
Ο Σούρκος υπουργός Εσωτερικών, Süleyman 
Soylu, δήλωσε ότι το Ε.Κ.Κ. θα ηττηθεί από 
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τις τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας. Σόνισε 
επίσης ότι κανείς δεν μπορεί να αναφέρει το 
όνομα Ε.Κ.Κ. στη χώρα και πως όσοι τους 
βοηθούν και τους υποθάλπτουν θα 
αντιμετωπιστούν χωρίς έλεος. Επιπλέον, 
απάντησε και στις κριτικές που δέχεται η 
κυβέρνηση για την αναστολή λειτουργίας των 
370 μη κυβερνητικών οργανώσεων λέγοντας 
πως αυτό έγινε λόγω συνεργασίας τους με 
τρομοκρατικές οργανώσεις. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 14 Νοεμβρίου 
2016. 
 
 
15 Νοεμβρίου 
 
Ενημέρωση Κ.Ε.Δ. για νέο σύνταγμα 
Σο κυβερνών κόμμα παρέδωσε το νέο πακέτο 
μεταρρυθμίσεων στο ακροδεξιό Κ.Ε.Δ., προς 
εξέταση του περιεχομένου του. Σο 
νομοσχέδιο αποτελείται από 29 άρθρα, στα 
οποία συμπεριλαμβάνονται και διατάξεις για 
το Προεδρικό ύστημα, δίνοντας στον 
Πρόεδρο εκτελεστικές αρμοδιότητες. Μεταξύ 
άλλων, ο Πρόεδρος θα έχει τη δυνατότητα να 
διορίζει υπουργούς εκτός Κοινοβουλίου και 
να εκδίδει νομοθετικά διατάγματα. Η θητεία 
του μπορεί να διαρκέσει έως και 2 πενταετίες, 
ενώ προβλέπεται και ο καθορισμός δύο έναντι 
ενός αναπληρωτών Προέδρων. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 15 Νοεμβρίου 
2016.  
 
 
17 Νοεμβρίου  
 
Σουρκία ορίζει επιτρόπους σε 4 Δήμους 
Η τουρκική κυβέρνηση διόρισε επιτρόπους 
σε 4 δήμους στην Ανατολική και ΝΑ Μικρά 
Ασία. Οι διορισμοί λαμβάνουν χώρα μετά τη 
σύλληψη των εκλεγμένων δημάρχων, οι 
οποίοι πρόσκεινται στο φιλοκουρδικό 
Κ.Δ.Π., αδελφό κόμμα του Δ.Κ.Λ., και 
αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συμμετοχή σε 
τρομοκρατική οργάνωση. Ένας εξ αυτών 
κατηγορείται από το Τπουργείο Εσωτερικών 
και για «πρόκληση φθοράς στην ενότητα του 
κράτους» και «απροκάλυπτο εξευτελισμό του 
Σουρκικού έθνους, κράτους, κοινοβουλίου και 
λαού». 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 17 Νοεμβρίου 
2016. 
 
Πάνω από 20.000 αποπομπές στον στρατό 
Ο υπουργός Εθνικής Αμύνης, Fikri Işık, 
δήλωσε πως περισσότεροι από 20.000 

άνθρωποι έχουν αποπεμφθεί από τις 
Σουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις λόγω 
ενδεχόμενης σύνδεσης με την κοινότητα 
Γκιουλέν και το αποτυχημένο πραξικόπημα 
της 15ης Ιουλίου. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 17 Νοεμβρίου 
2016. 
 
Σο Ρ.Λ.Κ. υπέρ των συλλαλητηρίων για την 
αλλαγή του πολιτικού συστήματος 
Μετά από συνεδρίαση του Εκτελεστικού 
υμβουλίου του Ρ.Λ.Κ., το κόμμα 
αποφάσισε να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες 
μια σειρά από δημόσιες συγκεντρώσεις και 
συλλαλητήρια με σκοπό τη διαμαρτυρία κατά 
της πρόθεσης της κυβέρνησης να μετατρέψει 
το πολιτικό σύστημα της χώρας σε 
προεδρικό. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 18 Νοεμβρίου 
2016. 
 
 
20 Νοεμβρίου 
 
Yılmaz περί ένταξης της χώρας στο 
ύμφωνο της αγκάης 
Ο αναπληρωτής Πρόεδρος του Ρ.Λ.Κ. και 
υπεύθυνος του Σομέα Εξωτερικών χέσεων 
της χώρας, Öztürk Yılmaz, δήλωσε πως, 
έχοντας η Σουρκία ως στόχο της την ένταξη 
στο ύμφωνο της αγκάης, το πιθανότερο 
είναι να προκληθούν περισσότερες εντάσεις 
στις εξωτερικές σχέσεις της χώρας. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 20 Νοεμβρίου 
2016. 
 
 
21 Νοεμβρίου 
 
Επιστρέφει στις κοινοβουλευτικές του 
υποχρεώσεις το Δ.Κ.Λ. 
Σο φιλοκουρδικό Δ.Κ.Λ. επιστρέφει στις 
διαδικασίες της Εθνοσυνέλευσης, έπειτα από 
μποϋκοτάζ που διήρκεσε 14 ημέρες, ως 
διαμαρτυρία για την σύλληψη των 
συμπροέδρων και 9 βουλευτών του κόμματος. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 21 Νοεμβρίου 
2016.  
 
 
22 Νοεμβρίου 
 
Μπαχτσελί για το Προεδρικό ύστημα 
Ο ακροδεξιός ηγέτης Ντεβλέτ Μπαχτσελί 
(Κ.Ε.Δ.) χαρακτήρισε λογική, σε γενικές 
γραμμές, τη νομοθετική πρόταση του 
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κυβερνώντος κόμματος (Κ.Δ.Α.) για την 
αλλαγή του υντάγματος και την 
εγκαθίδρυση Προεδρικού υστήματος. Ο 
αρχηγός του Κ.Ε.Δ., παρ’ ότι άφησε ανοικτό 
το ενδεχόμενο συνεργασίας, συμπλήρωσε το 
εξής: «Τπάρχουν σημεία στα οποία συμφωνούμε, 
καθώς και άλλα στα οποία διαφωνούμε». 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 22 Νοεμβρίου 
2016. 
 
 
23 Νοεμβρίου 
 
Απόσυρση νομοσχεδίου για τη σεξουαλική 
κακοποίηση ανηλίκων 
Μιλώντας σε συνεδρίαση της 
κοινοβουλευτικής επιτροπής, ο υπουργός 
Δικαιοσύνης Bekir Bozdağ δήλωσε ότι ο 
κανονισμός δεν συμπεριλαμβάνει αμνηστία σε 
«έστω και ένα βιαστή. Ούτε και εμείς δε μπορούμε 
να το εξηγήσουμε καλά. Αποσύρουμε τον 
κανονισμό αυτό, λόγω της δημόσια αντίδρασης». 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 23 Νοεμβρίου 
2016. 
 
 
24 Νοεμβρίου 
 
Sözlü περί τρομοκρατίας στα Άδανα 
Με αφορμήν το τρομοκρατικό χτύπημα που 
έλαβε χώρα στο δημόσιο πάρκινγκ των 
Αδάνων, ο ακροδεξιός Δήμαρχος της πόλης, 
Hüseyin Sözlü (Κ.Δ.Α.), ανέφερε ότι «ζούμε 
σε μια εποχή όπου η τρομοκρατία θέλει να λυγίσει 
και να φθείρει το έθνος». Απευθυνόμενος στους 
τρομοκράτες συμπλήρωσε: «κάνουν πολύ 
μεγάλο λάθος αν πιστεύουν ότι θα τα καταφέρουν, 
η Δημοκρατία της Σουρκίας είναι ισχυρή και θα 
επιζήσει». 
Πηγή: Ülkücü Medya, 24 Νοεμβρίου 2016. 
 
Χήφιση νέου κώδικα για δράστες 
σεξουαλικής κακοποίησης 
ύμφωνα με το νέο ποινικό κώδικα που 
ψηφίστηκε, από την Σουρκική 
Εθνοσυνέλευση, τα έτη φυλάκισης για τους 
δράστες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων 
θα κυμαίνονται μεταξύ 8 και 15 ετών. 
υγκεκριμένα, η ελάχιστη ποινή για την 
κακοποίηση παιδιών κάτω των 12 ετών, θα 
είναι 10 χρόνια, ενώ μπορεί αυτή να φτάσει 
μέχρι και τα 16, ανάλογα με την περίπτωση. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 24 Νοεμβρίου 
2016. 
 
 

25 Νοεμβρίου 
 
Αθώωση εκπαιδευτικών 
Φιλιάδες εκπαιδευτικοί, που μετά την 
αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος 
είχαν κριθεί ως ύποπτοι για συμμετοχή στην 
κοινότητα Γκιουλέν και είχαν απομακρυνθεί 
από τις θέσεις τους, επιστρέφουν στα 
καθήκοντά τους. Ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Εργαζομένων στην Εκπαίδευση και τις 
Επιστήμες, İsmail Koncuk, χαρακτήρισε ως 
ακατανόητη την ολιγωρία των κρατικών 
μηχανισμών για την αθώωση των 
εκπαιδευτικών. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 25 Νοεμβρίου 
2016. 
 
Έκθεση περί νομιμοποίησης βιασμών 
χετικά με το σχέδιο νόμου που προέβλεπε 
την αθώωση του δράστη βιασμού, σε 
περίπτωση αποκατάστασης μέσω γάμου του 
θύματος, αναδημοσιεύτηκε έκθεση του 
Τπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικών 
Τποθέσεων σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο του Hacettepe το 2014. 
ύμφωνα με τα στοιχεία αυτά: α) το 48.8% 
των γυναικών που παντρεύτηκαν κάτω των 18 
ετών, είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας, β) 
το 19,9% των γάμων ανηλίκων γίνεται 
αγνοώντας την θέληση των κοριτσιών, γ) το 
50% των κοριτσιών που παντρεύτηκαν πριν τα 
18 χρόνια, βιώνουν σεξουαλική και σωματική 
κακοποίηση στο γάμο τους. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 25 Νοεμβρίου 
2016. 
 
 
26 Νοεμβρίου 
 
Yurdakul κατά της συνεργασίας μεταξύ 
Κ.Ε.Δ. και Ρ.Λ.Κ. 
Ο Επικεφαλής ύμβουλος του Κ.Ε.Δ., Selim 
Yurdakul, απευθύνθηκε στο Ρ.Λ.Κ. λέγοντας 
ότι «αν θεωρείτε ότι είστε ένα κόμμα του 
Ατατούρκ, πρέπει να κινήστε με βάση τις 
αρχές αυτού». 
Πηγή: Ülkücü Medya, 26 Νοεμβρίου 2016.  
 
 
27 Νοεμβρίου 
 
Διορισμός επιτρόπου και στον Δήμο Bitlis 
Σο Τπουργείο Εσωτερικών ανέλαβε τη 
διοίκηση του Δήμου Bitlis στα ανατολικά της 
χώρας, μετά τη σύλληψη των συν-δημάρχων 
της πόλης, οι οποίοι πρόσκεινται στο 
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φιλοκουρδικό Κ.Δ.Π., αδελφό κόμμα του 
Δ.Κ.Λ.. Οι δήμοι που τελούν υπό καθεστώς 
επιτροπείας φτάνουν πλέον τους 36, ενώ οι 
εκλεγμένοι δήμαρχοι κουρδικής καταγωγής 
που τελούν υπό φυλάκιση ή κράτηση είναι 46. 
Πηγή: Kurdistan24, 27 Νοεμβρίου 2016. 
 
υνάντηση Kılıçdaroğlu με θρησκευτικούς 
εκπροσώπους 
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
και Πρόεδρος του Ρ.Λ.Κ., Kemal 
Kılıçdaroğlu, συναντήθηκε στην 
Κωνσταντινούπολη με 300 θρησκευτικούς 
εκπροσώπους, έπειτα από κατηγορίες που 
δέχθηκε το κόμμα του πως αποτελεί το 
κόμμα των άθεων. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 28 Νοεμβρίου 
2016. 
 
 
28 Νοεμβρίου 
 
Γιλντιρίμ περί δημοψηφίσματος και 
καθεστώτος κατάστασης εκτάκτου ανάγκης 
Ο Σούρκος πρωθυπουργός υποστήριξε πως 

το κυβερνών κόμμα δεν πρόκειται να 
προχωρήσει στη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, 
εφόσον δεν λάβει τέλος το ισχύον καθεστώς 
«έκτακτης ανάγκης», απότοκο του 
αποτυχημένου πραξικοπήματος της 15ης 
Ιουλίου 2016. Ωστόσο, υποστήριξε ότι αυτό 
δεν είναι κάτι που πρόκειται να συμβεί άμεσα, 
αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν αποκλείεται να 
υπάρξει περαιτέρω παράταση της 
«κατάστασης εκτάκτου ανάγκης». 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 28 Νοεμβρίου 
2016. 
 
 
29 Νοεμβρίου  
 
Η δήμαρχος του Ντιγιάρμπακιρ 
αντιμετωπίζει 230 έτη φυλάκισης  
Η αποπεμφθείς από το αξίωμα του 
Δημάρχου Ντιγιάρμπακιρ, Gültan Kışanak, 
αντιμετωπίζει 230 έτη φυλάκισης με την 
κατηγορία ότι ήταν στέλεχος του Ε.K.K.. 
Πηγή: NTV, 29 Νοεμβρίου 2016. 
 

 
 
 

B) Εξωτερική Πολιτική και Ασφάλεια 
 
1 Νοεμβρίου 
 
Επίσκεψη Σσαβούσογλου στο Κατάρ 
Μονοήμερη επίσκεψη πραγματοποίησε ο 
υπουργός Εξωτερικών της Σουρκίας, Μ. 
Σσαβούσογλου, στο Κατάρ, όπου 
συναντήθηκε με τον Εμίρη Sheikh Tamim 
bin Hamad al-Thani, τον πρωθυπουργό της 
χώρας, καθώς και με τον ομόλογό του. 
ύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, κατά τις 
συνομιλίες συζητήθηκε η δεύτερη συνάντηση 
του Ανώτατου υμβουλίου τρατηγικής 
υνεργασίας Σουρκίας-Κατάρ, περιφερειακά 
ζητήματα όπως το συριακό και το ιρακινό, 
στα οποία διαπιστώθηκε ταύτιση απόψεων, 
καθώς και οι διμερείς οικονομικές σχέσεις και 
η αύξηση του όγκου εμπορικών συναλλαγών. 
Πηγή: TRT, 3 Νοεμβρίου 2016. 
 
Σσαβούσογλου: Σο στρατόπεδο Μπασίκα 
δημιούργησε περιττές εντάσεις 
ε ομιλία του σε τουρκικό σχολείο στο 
Κατάρ ο υπουργός Εξωτερικών της 
Σουρκίας, Μ. Σσαβούσογλου, δήλωσε ότι ο 
σκοπός του στρατοπέδου Μπασίκα στο Ιράκ 
είναι να εκπαιδεύσει τις τοπικές δυνάμεις, 

αλλά το όλο θέμα οδήγησε σε περιττές 
εντάσεις. Παρόλ’ αυτά, η Σουρκία συνεχίζει 
τις προσπάθειές της για την επίλυση του 
θέματος μέσω της διπλωματικής οδού, καθώς 
η Άγκυρα επιθυμεί φιλικές σχέσεις με όλους 
τους γείτονές της, προσέθεσε. 
Πηγή: Daily Sabah, 2 Νοεμβρίου 2016. 
 
Ντούλες για τα Σίρανα και την ελληνική 
μειονότητα και τον Έρντογαν 
Ο Πρόεδρος του Κ.Ε.Α.Δ. και βουλευτής 
του αλβανικού κοινοβουλίου Βαγγέλης 
Ντούλες σε συνέντευξή του στο δημοτικό 
ραδιόφωνο Ιωαννίνων στις 1 Νοεμβρίου 
2016, έκανε λόγο για «έξαρση του εθνικισμού 
και ανθελληνισμού» από την αλβανική 
κυβέρνηση, ασκώντας της κριτική με αφορμή 
τις επικείμενες κατεδαφίσεις ελληνικών 
ιδιοκτησιών στη Φειμάρρα. Αναφορά έκανε 
και στις επαφές του Σούρκου Προέδρου, Ρ. 
Σ. Έρντογαν με την κυβέρνηση Rama και το 
κόμμα των Σσάμηδων, αλλά και σε 
συμφέροντα πίσω από αυτές τις ενέργειες.  
Πηγή: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων,1 
Νοεμβρίου 2016. 
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Άγκυρα κατά του «Ι.Κ.» στη Β. υρία  
ε ανακοίνωσή που εξέδωσε ο ο τουρκικός 
στρατός, κατά την 70η ημέρα της επιχείρησης 
«Ασπίδα του Ευφράτη», ανέφερε πως ο 
υποστηριζόμενος από την Σουρκία 
«Ελεύθερος υριακός τρατός» αντιμετώπισε 
ισχυρή αντίσταση από τους μαχητές του 
«Ι.Κ.». Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων 
με τους ισλαμιστές τραυματίστηκαν 12 
αντικαθεστωτικοί.  
Πηγή: Hurriyet Daily News, 1 Νοεμβρίου 
2016. 
 
Άρματα στα σύνορα Σουρκίας-Ιράκ  
Ο τουρκικός στρατός έστειλε άρματα μάχης 
στην επαρχία Silopi, κοντά στα σύνορα με το 
Ιράκ. Ο Σούρκος υπουργός Εθνικής Αμύνης, 
Fikri Işık, δήλωσε: «έχουμε εμπλακεί σε 
σοβαρή μάχη με τις τρομοκρατικές 
οργανώσεις τόσο εντός της επικράτειάς μας 
όσο και εκτός. Η αποστολή αρμάτων είναι 
μέρος της προετοιμασίας εναντίον τέτοιων 
κινδύνων».  
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 1 Νοεμβρίου 
2016. 
 
Εξουδετέρωση στόχων του «Ι.Κ.»  
το πλαίσιο της επιχείρησης «Ασπίδα του 
Ευφράτη» ο τουρκικός στρατός εξουδετέρωσε 
80 στόχους του «Ι.Κ.». τις συγκρούσεις 
σκοτώθηκαν τρεις στρατιώτες του 
«Ελεύθερου υριακού τρατού», ενώ 
τέσσερις τραυματίστηκαν. Σο «Ι.Κ.» κατέλαβε 
τον έλεγχο της περιοχής Akhtarin. 
Πηγή: Daily Sabah, 2 Νοεμβρίου 2016. 
 
Ο.Ι.. για τον ρόλο της Γυναίκας 
Ξεκίνησε στην Κωνσταντινούπολη το 6ο 
υμβούλιο Τπουργών του Ο.Ι.. για τον 
ρόλο των Γυναικών στην Ανάπτυξη των 
κρατών-μελών του εν λόγω Οργανισμού.  
Πηγή: Milliyet, 2 Nοεμβρίου 2016. 
 
 
2 Νοεμβρίου 
 

Γερμανία υποστηρίζει στενότερο διάλογο 
ύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τπουργείου 
Εξωτερικών της Γερμανίας, η χώρα είναι 
υπέρ μιας στενής συνεργασίας με την 
Σουρκία, θεωρώντας την σημαντικό εταίρο 
για την επίλυση των προβλημάτων στην 
υρία, στην Μέση Ανατολή και στο 
προσφυγικό.  
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 2 Nοεμβρίου 
2016. 

υνάντηση Ιράν-Σουρκίας στον O.I.. 
Η Αντιπρόεδρος Γυναικείων και 
Οικογενειακών Τποθέσεων του Ιράν, 
Masoumeh Ebtekar, επισκέφτηκε την 
Σουρκία με αφορμή την 6η ύνοδο του 
Οργανισμού Ισλαμικής υνεργασίας που 
ήταν αφιερωμένη στο ρόλο της Γυναίκας στην 
Ανάπτυξη των κρατών-μελών του Ο.Ι... 
ύμφωνα με δήλωσή της το Ιράν ήταν πάντα 
φίλος της Σουρκίας και ελπίζει να επεκταθούν 
οι πολιτικές και οικονομικές σχέσεις των δύο 
χωρών. Επίσης τόνισε την ανάγκη 
συνεργασίας τους στο πλαίσιο του Ο.Ι.. ως 
δύο σημαντικά κράτη μέλη του. Κάλεσε, 
επίσης, την Σουρκάλα ομόλογό της, Betül 
Sayan, να επισκεφτεί το Ιράν, η οποία 
δέχτηκε την πρόσκληση. 
Πηγή: MEHR News Agency, 2 Νοεμβρίου 
2016. 
 
Σουρκία επικροτεί ιρανική μεσολάβηση 
στις εντάσεις της με το Ιράκ 
Ο υπουργός Εξωτερικών της Σουρκίας, Μ. 
Σσαβούσογλου, δήλωσε ότι χαιρετίζει τις 
ενέργειες στις οποίες προέβη το Ιράν για να 
μεσολαβήσει ανάμεσα στην Σουρκία και το 
Ιράκ, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι σχέσεις 
τους. 
Πηγή: NRT, 2 Νοεμβρίου 2016. 
 
υνάντηση Τπουργού της Λιβύης με 
Σούρκο Απεσταλμένο 
Μέλος της προεδρίας του υμβουλίου της 
Λιβύης και υπουργός Επικρατείας αρμόδιος 
για τα εξειδικευμένα συμβούλια, ο Mohamed 
al Emari συζήτησε με τον Σούρκο Ειδικό 
Απεσταλμένο για τη Λιβύη, Emrullah İşler, 
για τους τρόπους συνεργασίας μεταξύ των δύο 
χωρών. 
Πηγή: Libya News Agency, 3 Νοεμβρίου 
2016. 
 
Σσαβούσογλου: πολιτική λύση στη υρία 
δίχως αλ-Άσαντ 
Ο υπουργός Εξωτερικών της Σουρκίας, Μ. 
Σσαβούσογλου, μιλώντας στο ρωσικό 
κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Rossiya-24, 
επανέλαβε ότι η Σουρκία δεν πιστεύει πως θα 
πραγματοποιηθεί ένας πραγματικός πολιτικός 
μετασχηματισμός με τον Άσαντ. 
Πηγή: Γενική Διεύθυνση Σύπου και 
Πληροφοριών Σουρκίας, 2 Νοεμβρίου 2016. 
 
Εντάσεις μεταξύ Σουρκίας-Ιράκ 
Ένταση σημειώθηκε μεταξύ Άγκυρας και 
Ιράκ, όταν η πρώτη παρέταξε 30 
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τεθωρακισμένα και δυνάμεις πυροβολικού 
στην πόλη Silopi κοντά στα σύνορα με το 
Ιράκ. Ο Ιρακινός πρωθυπουργός Αl Abadi 
δήλωσε «έτοιμος» για μια αντιπαράθεση με 
την Άγκυρα, παρόλο που σε προηγούμενες 
δηλώσεις του επέμενε ότι δεν ήθελε να πάει 
σε πόλεμο με την Σουρκία. Με την σειρά του 
ο Σούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μ. 
Σσαβούσογλου, χαρακτήρισε τον Ιρακινό 
πρωθυπουργό ως «αδύναμο», καθώς δεν 
μπορεί να καταπολεμήσει τις τρομοκρατικές 
οργανώσεις στο εσωτερικό της χώρας. 
Πηγή: Gulf News, 2 Νοεμβρίου 2016. 
 
Έρντογαν υπέρ αντιτρομοκρατικής ζώνης 
στη Β. υρία  
Ο Σούρκος Πρόεδρος δήλωσε στην 6η 
Τπουργική ύνοδο για το ρόλο των γυναικών 
στην ανάπτυξη των κρατών μελών του 
Οργανισμού Ισλαμικής υνεργασίας πως το 
κάλεσμα της Σουρκίας για την εδραίωση μιας 
αντιτρομοκρατικής ζώνης στη Β. υρία έχει 
μείνει αναπάντητο, καθώς σκοπός είναι να 
δημιουργηθεί ένα «τρομοκρατικό κράτος» 
στις περιοχές που θα απελευθερωθούν από το 
«Ι.Κ.», εκδιώκοντας τους Άραβες και 
Σουρκομάνους κατοίκους. Ο Έρντογαν 
επισήμανε επίσης πως η απελευθέρωση των 
περιοχών Jarablus και al-Rai από το «Ι.Κ.» 
ήταν αποτέλεσμα της επιτυχούς επιχείρησης 
«Ασπίδα του Ευφράτη». 
Πηγή: Daily Sabah, 2 Νοεμβρίου 2016. 
 
Carter: Η Σουρκία μπορεί να παίξει ρόλο 
στη Ράκκα  
Ο Τπουργός Άμυνας των Η.Π.Α., Ash 
Carter, δήλωσε πως συνεχίζονται οι 
συζητήσεις με την Σουρκία, έτσι ώστε να 
καθοριστεί ο ρόλος της τελευταίας στην 
επιχείρηση για την ανακατάληψη της Ράκκα 
από το «Ι.Κ.».  
Πηγή: ARA News, 3 Νοεμβρίου 2016. 
 
Η.Π.Α.: αναγνωρίζουμε τη συμβολή της 
Σουρκίας στην μάχη κατά του «Ι.Κ.» 
Ο εκπρόσωπος Σύπου του Τπουργείου 
Άμυνας των Η.Π.Α. δήλωσε πως η 
Ουάσιγκτον αναγνωρίζει τη τουρκική 
συμβολή στην αναχαίτιση του «Ι.Κ.» και πως 
οι επιχειρήσεις του υνασπισμού είχαν ως 
αποτέλεσμα την εκδίωξη του «Ι.Κ.» από την 
περιοχή της Manbij, η οποία αποτελούσε 
πόλη κλειδί για τη μεταφορά ισλαμιστών στην 
Σουρκία.  
Πηγή: Sputnik, 3 Νοεμβρίου 2016. 
 

Εξουδετέρωση μελών «Ι.Κ.» στη Β. υρία  
Ο υνασπισμός Κρατών για την 
καταπολέμηση του «Ι.Κ.» εξουδετέρωσε 14 
μαχητές του «Ι.Κ.» στη Β. υρία, ενώ στο 
πλαίσιο της επιχείρησης «Ασπίδα του 
Ευφράτη» ο τουρκικός στρατός και οι 
υποστηριζόμενες ελεύθερες συριακές δυνάμεις 
σκότωσαν άλλα 22 μέλη του «Ι.Κ.».  
Πηγή: Sputnik, 3 Νοεμβρίου 2016. 
 
 
3 Νοεμβρίου 
 
Ο Έρντογαν επιπλήττει Γερμανία για την 
κοινότητα Γκιουλέν 
Ο Σούρκος Πρόεδρος Έρντογαν σε λόγο 
που έδωσε σε τελετή βράβευσης στην Άγκυρα 
επίκρινε την Γερμανία για την μη-έκδοση των 
μελών της κοινότητας Γκιουλέν στην 
Σουρκία, φανερώνοντας τις ανησυχίες του για 
τη στάση της απέναντι στην τρομοκρατία. 
υγκεκριμένα τον ισε πως η Γερμανία αντί να 
μάχεται οργανώσεις, όπως το Ε.K.K., την 
FETO, το Daesh κ.τλ., φαίνεται ότι αποτελεί 
ένα καταφύγιο τρομοκρατών. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 3 Noεμβρίου 
2016. 
 
Aktay περί εμπλοκής σε Μοσούλη και Ιράν 
Ο Αντιπρόεδρος του Κ.Δ.Α., Yasin Aktay, 
δήλωσε ότι το Ιράν ευθύνεται για την άρνηση 
του Ιράκ να επιτρέψει την συμμετοχή της 
Σουρκίας στην απελευθέρωση της Μοσούλη. 
Σο κατηγόρησε ακόμη ότι δεν επιθυμεί την 
εμπλοκή της Άγκυρας, αλλά δεν το εκφράζει 
ξεκάθαρα, χρησιμοποιώντας την επιρροή του 
στο Ιράκ και ωθώντας αυτό να αρνηθεί. 
Πηγή: Middle East Monitor, 3 Νοεμβρίου 
2016. 
 
Ντούλες για με κατεδαφίσεις στη Φειμάρρα 
και Έρντογαν 
Ο Πρόεδρος του Κ.Ε.Α.Δ. και βουλευτής 
Βαγγέλης Ντούλες, κατέκρινε τον 
πρωθυπουργό Edi Rama στην ολομέλεια της 
αλβανικής Βουλής με αφορμή την 
καταπάτηση των ιδιοκτησιών των ελληνικών 
κοινοτήτων στην Φειμάρρα της Β. Ηπείρου. 
Αναφέρθηκε επίσης στην επιρροή του 
Σούρκου Προέδρου Ρ.Σ. Έρντογαν και την 
επιρροή του. 
Πηγή: ΚΕΑΔ, 3 Νοεμβρίου 2016. 
 
Έκκληση Αl-Baghdadi για εισβολή 
Ο αρχηγός του «Ι.Κ.», Abu Bakr al-
Baghdadi, σε ηχητικό του μήνυμα δήλωσε 
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σίγουρος πως το «Ι.Κ.» θα επικρατήσει στη 
μάχη της Μοσούλης και κάλεσε τους μαχητές 
του να εισβάλλουν στην Σουρκία. 
Πηγή: Ασσυριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, 3 
Νοεμβρίου 2016. 
 
Αποκλεισμός Σουρκίας από Μοσούλη 
Ο αναπληρωτής διοικητής της ιρακινής 
επαρχίας Nineveh, Hassan Allaf, δήλωσε 
πως η Βαγδάτη δέχτηκε πιέσεις από το 
«Ι.Κ.», έτσι ώστε η Σουρκία να μη λάβει 
μέρος στην επερχόμενη επιχείρηση για την 
ανακατάληψη της Μοσούλης. Προσέθεσε πως 
θα ήταν καλύτερη η κατάσταση αν υπήρχε 
συνεργασία στο θέμα της επιχείρησης για την 
εισβολή στη Μοσούλη και πως με τη 
συμμετοχή της Σουρκίας δεν θα χρειαζόταν η 
ανάμειξη ξένων δυνάμεων για την 
απελευθέρωση της Μοσούλης.  
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 3 Νοεμβρίου 
2016. 
 
Ο.Ι.. για σχολεία του Γκιουλέν στο Ιράκ 

Μετά τον χαρακτηρισμό του κινήματος 
Γκιουλέν ως τρομοκρατική οργάνωση από 
τον Ο.Ι.., βάσει νομοσχεδίου που είχε 
ψηφιστεί στις 16 Οκτωβρίου, η διεύθυνση 
εννέα σχολείων που συνδέονταν με το κίνημα 
Γκιουλέν μεταφέρθηκε στο Τπουργείο 
Παιδείας του Ιράκ. Ο πρέσβης της Σουρκίας 
στη Βαγδάτη δήλωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει ο 
συντονισμός μεταξύ του Τπουργείου Παιδείας 
της Σουρκίας και του Ιράκ με σκοπό τη 
διεξαγωγή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.  
Πηγή: Daily Sabah, 3 Νοεμβρίου 2016. 
 
 
4 Νοεμβρίου 
 
Αναστολή παροχής ενέργειας στην 
Σουρκία από το Ιράν 
Σο Ιράν ανέστειλε την παροχή ενέργειας στην 
Σουρκία εξαιτίας καθυστέρησης πληρωμών 
και χρεών, σύμφωνα με τον αναπληρωτή 
υπουργό Ενέργειας του Ιράν, Hushang 
Falahati Yan. Παρόλα αυτά οι 
διαπραγματεύσεις για τη διευθέτηση των 
οφειλόμενων και για την επανέναρξη του 
εφοδιασμού έχουν ξεκινήσει. 
Πηγή: APA, 4 Νοεμβρίου 2016. 
 
«Ασπίδα του Ευφράτη»: Ημέρα 73η  
το πλαίσιο της επιχείρησης «Ασπίδα του 
Ευφράτη» σκοτώθηκαν από αεροπορικές 
επιδρομές των συνασπισμένων δυνάμεων 
οκτώ μέλη του «Ι.Κ.» στη Β. υρία. Επίσης 

εξουδετερώθηκαν δύο βομβαρδιστικά της 
οργάνωσης, ενώ οι δυνάμεις του Ελεύθερου 
υριακού τρατού επανάκτησαν τον έλεγχο 
της περιοχής Jabal Khirbat al-Kanisah. 
Πηγή: Daily Sabah, 5 Νοεμβρίου 2016. 
 
Σουρκικές απώλειες στη Β. υρία 
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Ασπίδα 
του Ευφράτη» στη Β. υρία, έπεσε νεκρός 
από πυρά του «Ι.Κ.» ένας Σούρκος 
στρατιώτης, ενώ άλλοι δύο τραυματίστηκαν.  
Πηγή: Daily Sabah, 4 Νοεμβρίου 2016. 
 
Βομβιστική επίθεση του «Ι.Κ.» στη ΝΑ 
Σουρκία 
To «Ι.Κ.» ανέλαβε την ευθύνη, σύμφωνα με 
ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο 
Πρακτορείου Amaq, για τη βομβιστική 
επίθεση στην περιοχή Ντιγιάρμπακιρ της ΝΑ 
Σουρκίας, μόλις λίγες μέρες μετά από 
ηχητικό μήνυμα του Abu Bakr al-Baghdadi, 
στο οποίο καλούσε τους ισλαμιστές να 
εισβάλουν στην Σουρκία. 
Πηγή: Πρακτορείου Amaq, Jihadist Threat, 4 
Νοεμβρίου 2016. 
 
 
5 Νοεμβρίου 
 
Εξελίξεις στην Σουρκία και Η.Π.Α. 
Η Ουάσινγκτον εξέφρασε τις ανησυχίες της 
για τις συλλήψεις των συμπροέδρων και 
βουλευτών του φιλοκουρδικού Δ.Κ.Λ., καθώς 
και για τους περιορισμούς πρόσβασης στο 
Διαδίκτυο, τονίζοντας πως οι κινήσεις αυτές 
υπονομεύουν τους δημοκρατικούς θεσμού και 
το κράτος δικαίου. Μάλιστα οι Αμερικανοί 
δεν παρέλειψαν να καταδικάσουν και τη 
βομβιστική επίθεση στο Ντιγιάρμπακιρ στην 
οποία έπεσαν νεκρά 4 άτομα. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 5 Νοεμβρίου 
2016. 
 
υζήτηση υπουργών για θέματα μεταφορών 
μεταξύ Ιράν-Σουρκίας 
Ο Ιρανός υπουργός Οδικού Δικτύου και 
Αστικής Ανάπτυξης, Abbas Akhoundi, 
υποδέχθηκε στην Σεχεράνη τον Σούρκο 
υπουργό Οικονομικών, Nihat Zeybekci, όπου 
συζήτησαν θέματα που άπτονται της 
κυκλοφοριακής συμφόρησης φορτηγών 
διέλευσης στα σύνορα των δύο χωρών, καθώς 
και της ασφάλειας των οδικών και 
σιδηροδρομικών αξόνων. 
Πηγή: Financial Times, 7 Νοεμβρίου 2016. 
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Jahangiri για συνεργασία Ιράν-Σουρκίας 
Ο Ιρανός Πρώτος Αντιπρόεδρος, Eshaq 
Jahangiri, σε συνάντησή του με τον υπουργό 
Ενέργειας της Σουρκίας, Nihat Zeybekçi, 
στην Σεχεράνη, δήλωσε ότι αν οι δύο χώρες 
υιοθετήσουν κοινή στάση απέναντι στις 
περιβαλλοντικές απειλές, θα καταφέρουν να 
θέσουν τέλος σε αυτές. ημείωσε ακόμη ότι 
δεν θα ήθελε να δει την Σουρκία να έχει τις 
ίδιες απόψεις με τη αουδική Αραβία 
αναφορικά με το Ιράν, το Ιράκ και τους 
ιίτες. Παράλληλα, εξέφρασε την 
ικανοποίησή του για τη βελτίωση των 
σχέσεων των δύο χωρών και για την ύπαρξη 
τουρκικών επιχειρήσεων στο έδαφός του. 
Πηγή: PRESSTV, 5 Νοεμβρίου 2016. 
 
Νεκροί 13 μαχητές του «Ι.Κ.»  
Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν 
πως σκοτώθηκαν 13 μέλη του «Ι.Κ.» από 
αεροπορικές επιθέσεις του υνασπισμού και 
μετά από συγκρούσεις με τον Ελεύθερο 
υριακό τρατό, στη Β. υρία. Επίσης ο 
υνασπισμός κατέστρεψε τρεις βάσεις 
πυροβόλου των ισλαμιστών. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 5 Νοεμβρίου 
2016. 
 
 
6 Νοεμβρίου 
 
Ιράν περί καταπολέμησης της 
τρομοκρατίας και Σουρκία  
Ο Seyyed Hossein Naqavi Hosseini, μέλος 
της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και 
Εξωτερικής Πολιτικής της ιρανικής 
Εθνοσυνέλευσης (Majlis), δήλωσε ότι το Ιράν 
κατανοεί τις ανησυχίες της Σουρκίας 
αναφορικά με την ασφάλεια λόγω των 
κρίσιμων γεγονότων που έλαβαν χώρα και 
περιμένει από αυτήν να αντιδράσει ψύχραιμα. 
υμπλήρωσε ακόμη ότι η Σουρκία πρέπει να 
ασχοληθεί με την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας χωρίς αυτό να επηρεάζει τα 
διαφορετικά κοινωνικά στρώματά της. 
Πηγή: Financial Times, 7 Νοεμβρίου 2016. 
 
Επιχείρηση απελευθέρωσης της Ράκκα, οι 
Κούρδοι και η Σουρκία  
Εγκαινιάστηκε η επιχείρηση «Οργισμένος 
Ευφράτης» για την ανακατάληψη της Ράκκα, 
«πρωτεύουσα» του «Ι.Κ.», από τις συμμαχικές 
δυνάμεις, στις οποίες σημαίνοντα ρόλο 
παίζουν, σύμφωνα και με την αμερικανική 
στρατιωτική ηγεσία, οι κουρδικές Μονάδες 
Προστασίας του Λαού (Y.P.G.). Η Σουρκία 

εξέφρασε τις ενστάσεις της για τον ρόλο των 
κουρδικών δυνάμεων –και τον αποκλεισμό 
της ίδιας– τονίζοντας την πιθανότητα 
ενίσχυσης του κουρδικού στοιχείου στην 
περιοχή. 
Πηγή: France 24, 8 Νοεμβρίου 2016. 
 
υνάντηση Dunford-Akar για τις 
επιχειρήσεις κατά του «Ι.Κ.» 
Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των 
Η.Π.Α., Joe Dunford, και o Σούρκος 
ομόλογός του, Hulusi Akar, συναντήθηκαν με 
σκοπό να καταλήξουν σε ένα μακροπρόθεσμο 
σχέδιο αναφορικά με τις επιχειρήσεις κατά 
του «Ι.Κ.» στη υρία. τη συνάντηση 
συζητήθηκε συγκεκριμένα η συμμετοχή της 
Σουρκίας στην επιχείρηση για την 
απελευθέρωση της Ράκκα, με τον Αμερικανό 
να δηλώνει πως δεν θα προχωρήσουν σε 
κατάληψή της χωρίς την ενσωμάτωση των 
τουρκικών δυνάμεων.  
Πηγή: Τπουργείο Άμυνας Η.Π.Α., 6 
Νοεμβρίου 2016. 
 
 
7 Νοεμβρίου 
 
Ενδιαφέρον ιρανικών τραπεζών για 
Σουρκία 
Ο υπουργός Οικονομικών της Σουρκίας, 
Nihat Zeybekci, επιβεβαίωσε ότι τρεις 
ιρανικές εμπορικές τράπεζες, η Bank 
Pasargad, η Saman Bank και η Parsian Bank 
ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην 
Σουρκία. 
Πηγή: Daily Sabah, 7 Νοεμβρίου 2016. 
 
χέδιο Σουρκίας-Η.Π.Α. για την 
κατάληψη της Ράκκα 
ύμφωνα με τουρκικές πηγές η Σουρκία και 
οι Η.Π.Α. συμφώνησαν να εκπονήσουν από 
κοινού σχέδιο κατάληψης της υριακής 
πόλης Ράκκα, το προπύργιο του «Ι.Κ.» 
σύμφωνα με αναφορές του Πενταγώνου. 
Παρόλο που δεν έχουν ανακοινωθεί 
λεπτομέρειες, το Τπουργείο Άμυνας των 
Η.Π.Α. τόνισε πως το σχέδιο θα είναι 
μακροχρόνιο. 
Πηγή: Daily Sabah, Πρακτορείο Anadolu, 7 
Nοεμβρίου 2016. 
 
Η δίκη των μελών του «Ι.Κ.» για την 
επίθεση της 10ης Οκτωβρίου 2015 
Ξεκίνησε η δίκη για την επίθεση του «Ι.Κ.» 
στην Άγκυρα, τον Οκτώβριο του 2015. Οι 36 
ύποπτοι του «Ι.Κ.» μεταφέρθηκαν υπό 
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αυστηρά μέτρα ασφάλειας στο δικαστικό 
μέγαρο, όπου το κοινό αποτελούταν από 
υποστηρικτές του φιλοκουρδικού κόμματος. 
Όταν οι τελευταίοι αποκάλεσαν τους 
ισλαμιστές δολοφόνους, 10 δικηγόροι στους 
οποίους είχε ανατεθεί η υπεράσπιση των 
τζιχαντιστών αποσύρθηκαν από τη δίκη.  
Πηγή: Daily Sabah, 7 Νοεμβρίου 2016. 
 
Επίσκεψη Crnadak στην Σουρκία 
Ο υπουργός Εξωτερικών της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης, Igor Crnadak, πραγματοποίησε 
επίσκεψη στην Σουρκία στις 7-8 Νοεμβρίου. 
τη συνάντησή του με τον Σούρκο ομόλογό 
του συζητήθηκαν θέματα διμερών σχέσεων, 
περιφερειακής συνεργασίας για την επίλυση 
διεθνών θεμάτων και ιδιαίτερα οι σχέσεις της 
Βοσνίας με την Ε.Ε. και το Ν.Α.Σ.Ο..  
Πηγή: Republic of Turkey, Ministry of Foreign 
Affairs, 7 Νοεμβρίου 2016. 
 
Σουρκία κατά στόχων του «Ι.Κ.»  
ε ανακοίνωσή τους οι Σ.Ε.Δ. ανέφεραν πως 
ο τουρκικός στρατός χτύπησε 57 στόχους του 
«Ι.Κ.» και ένα κουρδικό στόχο. Ο 
απολογισμός ήταν 12 νεκροί μαχητές του 
«Ι.Κ.» και κάποιοι τραυματίες από τον 
Ελεύθερο υριακό τρατό.  
Πηγή: Hurriyet Daily News, 8 Νοεμβρίου 
2016. 
 
 
8 Νοεμβρίου  
 
Ιρανός Πρέσβης περί Μέσης Ανατολής και 
Σουρκίας 
Ο Ιρανός πρέσβης στην Σουρκία 
συναντήθηκε με τον αρχηγό του Κόμματος 
της Ευτυχίας, Temel Karamollaoğlu, όπου 
ανέφερε ότι η περιοχή μπορεί να ωφεληθεί 
από την σταθερότητα και την ανάπτυξη στην 
Σουρκία και υπενθύμισε ότι το Ιράν 
υποστήριξε τη χώρα κατά την απόπειρα 
πραξικοπήματος. Σέλος, τόνισε ότι το Ιράν 
είναι εναντίων των θρησκευτικών κινημάτων 
και ότι για την σωτηρία του ισλαμικού 
κόσμου είναι απαραίτητη η ενότητα μεταξύ 
των μουσουλμάνων. 
Πηγή: IRNA, 8 Νοεμβρίου 2016. 
 
Απόφαση Δ.Δ.Δ. για αποπληρωμή 
λογαριασμών στην Σουρκία από το Ιράν 
Σο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο (Δ.Δ.Δ.) 
αποφάνθηκε ότι το Ιράν θα πρέπει να 
αποπληρώσει στην Σουρκία το 13% των 
λογαριασμών που έχει συλλέξει από το 2011, 

καθώς σύμφωνα με παλαιότερη απόφαση του 
ίδιου Δικαστηρίου, πωλεί στην Σουρκία 
φυσικό αέριο πολύ πιο ακριβά από ό,τι σε 
άλλους αγοραστές. ύμφωνα με τον Ιρανό 
υπουργό Πετρελαίου, Bijan Namdar 
Zanganeh, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των 
δύο χωρών έχουν ξεκινήσει. 
Πηγή: Financial Tribune, 10 Νοεμβρίου 2016. 
 
ύλληψη Σούρκου υπόπτου του «Ι.Κ.» 
Πέντε πιθανά μέλη του «Ι.Κ.» συνελήφθησαν 
στη Γερμανία. Ανάμεσα στους συλληφθέντες 
ήταν και ένας τουρκικής καταγωγής. 
Πηγή: Reuters, 8 Νοεμβρίου 2016. 
 
 

9 Νοεμβρίου 
 

Γιλντιρίμ για τις σχέσεις με τη Ρωσία 
Ο Σούρκος πρωθυπουργός, Μπ. Γιλντιρίμ, 
δήλωσε πως ενώ υπάρχουν διαφωνίες της 
χώρας του με τη Ρωσία σχετικά με τον 
Πρόεδρο της υρίας, Bashar al-Assad, οι 
δύο χώρες συνεχίζουν τις συζητήσεις για την 
επίλυση της κρίσεως στη υρία. Πρόσθεσε 
πως οι σχέσεις τους ακόμη δεν έχουν 
αποκατασταθεί πλήρως, όμως, γίνονται 
συνεχώς προσπάθειες. Επίσης τόνισε πως οι 
σχέσεις μεταξύ Σουρκίας και Ρωσίας δεν είναι 
μια εναλλακτική σε σχέση με τις άλλες χώρες, 
για παράδειγμα αυτές της Ε.Ε. και πως είναι 
δυο διαφορετικές περιπτώσεις.  
Πηγή: Sputnik, 9 Νοεμβρίου 2016. 
 

Έκθεση Προόδου της Ε.Ε. για Σουρκία 
την έκθεση της Ε.Ε. για την πρόοδο της 
υποψηφιότητας της Σουρκίας, που δόθηκε 
στη δημοσιότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
επιρρίπτει στην τουρκική ισλαμική ηγεσία την 
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
των βασικών αρχών του κράτους δικαίου. 
Μεγάλες ανησυχίες και μηδενική πρόοδο 
προκαλούν οι περιορισμοί στην ελευθερία της 
έκφρασης, το κύμα συλλήψεων, και κυρίως η 
συζήτηση για την επαναφορά της θανατικής 
ποινής. Ο υπουργός της Σουρκίας για 
Τποθέσεις της Ε.Ε. απέρριψε την έκθεση ως 
«ελάχιστα εποικοδομητική», ενώ προσέθεσε 
ότι τμήματά της δεν ήταν αντικειμενικά. 
Πηγή: Deutsche Welle, 9 Νοεμβρίου 2016. 
 

Tουρκία ζητά έκδοση του Zekeriya Öz 
Οι Σουρκικές αρχές έστειλαν αρχεία στην 
Γερμανία αναφορικά με την υπόθεση του 
Ζekeriya Öz, έναν αμφιλεγόμενο μέλος της 
κοινότητας Υετχουλλαχτσί.  
Πηγή: Ηurriyet Daily, 9 Noεμβρίου 2016. 
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Έρντογαν συνεχάρη Ντόναλντ Σραμπ 
Ο Σούρκος Πρόεδρος Ρ.Σ. Έρντογαν 
συνεχάρη τηλεφωνικώς τον νεοεκλεγέντα 
Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Σραμπ για 
την νίκη του στις προεδρικές εκλογές και 
ζήτησε για άλλη μια φορά την έκδοση του 
Γκιουλέν, ο οποίος ζει στις Η.Π.Α., πίσω 
στην Σουρκία, κατηγορώντας τον με 
υποκίνηση της απόπειρας πραξικοπήματος 
της 15ης Ιουλίου 2016. Μάλιστα η τουρκική 
κυβέρνηση διεμήνυσε πως με την έκδοσή του 
θα υπάρξει νέο ξεκίνημα και ενδυνάμωση στις 
διμερείς σχέσεις Σουρκίας-Η.Π.Α.. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 9 Noεμβρίου 
2016. 
 
 
10 Νοεμβρίου 
 
Αποκλεισμός τουρκικών μαχητικών από τις 
επιδρομές στη υρία  
ύμφωνα με πληροφορίες υπαλλήλου του 
Πρακτορείου Anadolu, τα τουρκικά μαχητικά 
δεν έχουν συμμετάσχει από τις 23 Οκτωβρίου 
σε αεροπορικές επιδρομές κατά των 
τρομοκρατικών οργανώσεων στη υρία στο 
πλαίσιο της επιχείρησης «Ασπίδα του 
Ευφράτη». 
Πηγή: Daily Sabah, 10 Νοεμβρίου 2016. 
 
Έρντογαν: «Άλλα είναι τα φυσικά σύνορα 
και άλλα τα σύνορα της καρδιάς μας» 
Ο Πρόεδρος της Σουρκίας Έρντογαν 
μιλώντας σε εκδήλωση στην Άγκυρα, με 
αφορμή την επέτειο θανάτου του Κεμάλ 
Ατατούρκ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η 
Σουρκία είναι μεγαλύτερη από την Σουρκία. Εμείς 
δεν δύναται να φυλακιστούμε σε 780 χιλιάδες 
τετραγωνικά χιλιόμετρα. Άλλα είναι τα φυσικά και 
άλλα τα σύνορα της καρδιάς μας. Σα αδέλφια μας 
στην Μουσούλη, το Κιρκούκ, το Χομούς, στα 
κόπια, μπορεί να είναι εκτός των φυσικών μας 
συνόρων, αλλά είναι εντός των συνόρων της 
καρδιάς μας, στο κέντρο της καρδιάς μας. Η 
Σουρκική Δημοκρατία δεν προέκυψε από το 
πουθενά. Όπως η Οθωμανική Αυτοκρατορία 
έλαβε την σκυτάλη από τους ελτζούκους, έτσι και 
η Σουρκική Δημοκρατία την παρέλαβε από την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ενστερνιζόμαστε την 
ιστορία μας στο σύνολό της». 
Πηγή: Καθημερινή, 10 Νοεμβρίου 2016.  
 
Δήλωση Amirabdollahian για την 
εμπλοκή της Σουρκίας στο Ιράκ 
Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών 
του Ιράν για Αραβικές και Αφρικανικές 

Τποθέσεις, Hossein Amirabdollahian, 
δήλωσε ότι αν οι περιφερειακοί παίκτες, όπως 
η Σουρκία, εμπλακούν στο Ιράκ, αυτό θα 
οδηγήσει σε διχοτόμησή του. 
Πηγή: Financial Times, 10 Νοεμβρίου 2016.  
 
Σουρκική προειδοποίηση σε εράγιεβο για 
το κίνημα Γκιουλέν 
H Bοσνία-Ερζεγοβίνη άρχισε να 
παρακολουθεί τις δραστηριότητες της 
κοινότητας Υετχουλλαχτσί με βάση 
προειδοποιήσεις που εστάλησαν από την 
Σουρκία. Ο Βόσνιος υπουργός Εξωτερικών 
μάλιστα τόνισε σε δήλωσή του πως η Σουρκία 
θεωρεί την οργάνωση αυτή ως επικίνδυνη και 
καθήκον της είναι να ενημερώσει κι άλλες 
χώρες. 
Πηγή: Daily Sabah, 10 Νοεμβρίου 2016. 
 
Έρντογαν κατηγορεί ίσι για Γκιουλέν 
ε συνέντευξη που παραχώρησε στο Al-
Jazeera ο Σούρκος Πρόεδρος, Ρ.Σ. 
Έρντογαν, κατηγόρησε το αιγυπτιακό 
καθεστώς ότι παρέχει στήριξη στον 
Υετουλλάχ Γκιουλέν. Επανέλαβε ακόμη ότι 
το στρατιωτικό πραξικόπημα του αλ-ίσι 
εξακολουθεί να μην είναι αποδεκτό και ότι οι 
δεσμοί μεταξύ του τουρκικού λαού και των 
Αιγυπτίων είναι ισχυροί. Ωστόσο, ανέφερε ότι 
κάνει διάκριση μεταξύ του αιγυπτιακού λαού 
και της αιγυπτιακής κυβέρνησης, 
περιγράφοντας τον αιγυπτιακό λαό ως «έθνος 
μας». υνέχισε λέγοντας ότι η Σουρκία 
υποστηρίζει όλες τις ελευθερίες και τις 
προστατεύει: «Είμαστε θεματοφύλακες της 
δημοκρατίας και ο αιγυπτιακός λαός θα μας βρει 
κοντά του στον αγώνα του για τη δημοκρατία». 
Πηγή: Al-Jazeera, Middle East Observer, 10-11 
Νοεμβρίου 2016.  
 
 
11 Νοεμβρίου 
 
Σο Ινστιτούτο Yunus Emre ως φορέας 
πολιτισμικής διπλωματίας στη Ρωσία 
Σο Ινστιτούτο τουρκικής γλώσσας και 
πολιτισμού Yunus Emre, με 50 κέντρα 
πολιτισμού σε όλο τον κόσμο, αναμένεται να 
εγκαινιάσει τις εγκαταστάσεις του στη Μόσχα 
στις αρχές του 2017. Ο Πρόεδρος του 
Ινστιτούτου, Şeref Ateş, δήλωσε ότι: «Η 
δουλειά που κάνουμε δεν είναι μόνο η διδασκαλία 
τουρκικών. [Είναι επίσης] να εκπαιδεύσουμε τους 
ανθρώπους οι οποίοι θα αγαπούν την Σουρκία και 
οι οποίοι θα είναι σε επαφή με την Σουρκία [έτσι 
ώστε] να είναι σε θέση να εξηγήσουν τα 
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επιχειρήματα της Σουρκίας στον κόσμο». τη 
δήλωσή του ο Şeref υπογράμμισε το ρόλο 
των τηλεοπτικών παραγωγών της Σουρκίας 
στη διάδοση της τουρκικής γλώσσας και του 
πολιτισμού, λέγοντας: «Χάρη σε αυτές τις σειρές 
και ταινίες, ο [τουρκικός] τρόπος ζωής 
προωθείται στο εξωτερικό. Αυτές οι σειρές 
παρακολουθούνται κυρίως στα Βαλκάνια, στον 
αραβικό κόσμο, ακόμη και σε χώρες της Λατινικής 
Αμερικής, της Ρωσίας». 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 11 Νοεμβρίου 
2016. 
 
 
12 Νοεμβρίου 
 
Ιράν αρνείται να πληρώσει την Σουρκία 
ύμφωνα με ιρανικές πηγές, το Ιράν δήλωσε 
ότι δεν θα πληρώσει τίποτα στην Σουρκία 
αναφορικά με την απόφαση του Διεθνούς 
Διαιτητικού Δικαστηρίου (Δ.Δ.Δ.) για τη 
διαφωνία του με αυτήν για την τιμή του 
αερίου. Παρόλα αυτά, λόγω της απόφασης θα 
αποπληρώσει $ 2 δις. ως έκπτωση, τα οποία 
όμως δεν θα δοθούν στην Σουρκία παρά 
μόνο με τη μορφή συμβάσεων μεταφοράς 
φυσικού αερίου. 
Πηγή: IRNA, 12 Νοεμβρίου 2016. 
 
 
13 Νοεμβρίου 
 
Κάιρο κατηγορεί Άγκυρα και Al-Jazeera  
Σο Τπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου 
ανέφερε ότι η Άγκυρα και το Al-Jazeera 
συνεργάζονται για να «αποσταθεροποιήσουν 
την Αίγυπτο», καθώς η συνέντευξη του Ρ.Σ. 
Έρντογαν στο Al-Jazeera προβλήθηκε το 
βράδυ πριν από τις προγραμματισμένες 
διαμαρτυρίες που επρόκειτο να 
πραγματοποιηθούν σε ολόκληρη την 
Αίγυπτο. ύμφωνα με τον εκπρόσωπο του 
Τπουργείου Εξωτερικών της Αιγύπτου, 
Ahmed Abou Zeid, ο Έρντογαν προέβη σε 
ανεύθυνα σχόλια και ξεπέρασε τα όρια, 
συνεχίζοντας να εφαρμόζει την πολιτική δύο 
μέτρων και δύο σταθμών. Επίσης 
εμφανίστηκε σοκαρισμένος με τη δήλωση 
«θεματοφύλακας της δημοκρατίας και 
ελευθεριών», όταν στην Σουρκία έχει 
προχωρήσει σε συλλήψεις εκατοντάδων 
καθηγητών πανεπιστημίου και εκπροσώπων 
των ΜΜΕ. Θεώρησε επίσης τις δηλώσεις ως 
προτροπή να πληγεί η σταθερότητα της 
Αιγύπτου. 
Πηγή: Τπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου, 

Middle East Confidential, Daily News Egypt, 13 
Νοεμβρίου 2016. 

 
Μνημόνιο κατανόησης Ιράν-Σουρκίας 
Οι δύο χώρες υπέγραψαν μνημόνιο 
κατανόησης (MoU) για την ανάπτυξη 
αμοιβαίας συνεργασίας στο πλαίσιο διεθνούς 
έκθεσης στην Κωνσταντινούπολη. 
Πηγή: Tasnim News Agency, 13 Νοεμβρίου 
2016. 

 
ούλτς: «Η Σουρκία θα μπορούσε να έχει 
οικονομικές κυρώσεις» 
ε συνέντευξή του στην γερμανική εφημερίδα 
Bild, o πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Μ. 
ούλτς, μίλησε για την Σουρκία. Ο 
ευρωπαίος αξιωματούχος τόνισε, ότι πέραν 
από τη διακοπή των συζητήσεων για την 
ένταξή της, η Σουρκία θα μπορούσε να 
αντιμετωπίσει και οικονομικές κυρώσεις λόγω 
της διολίσθησης της δημοκρατίας και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα.  
Πηγή: Deutsche Welle, 13 Νοεμβρίου 2016. 

 
Πρόσκληση Έρντογαν στον Σραμπ 
Ο Σούρκος Πρόεδρος προσκάλεσε τον 
νεοεκλεγέντα Αμερικανό Πρόεδρο Donald 
Trump να επισκεφτεί την Σουρκία, 
επιθυμώντας την συνάντησή τους όσο το 
δυνατόν γρηγορότερα. Σόνισε επίσης πως η 
κυβέρνηση Σραμπ έχει κοινές απόψεις με την 
Σουρκία για το θέμα της υρίας και του 
Ιράκ. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 13 Noεμβρίου 
2016. 
 
 
14 Νοεμβρίου 

 
Σουρκικά μαχητικά βομβάρδισαν Β. υρία 
Σουρκικά μαχητικά αεροσκάφη βομβάρδισαν 
15 στόχους στην περιοχή αλ-Μπαμ της Β. 
υρίας κατά τη διεξαγωγή πολεμικής 
επιχείρησης εκδίωξης των τζιχαντιστών του 
Ισλαμικού Κράτους από την περιοχή αυτή. 
το παρελθόν ο Σούρκος Πρόεδρος Ρ.Σ. 
Έρντογαν έχει δηλώσει ότι η ανάληψη του 
ελέγχου στην αλ-Μπαμπ που βρίσκεται σε 
απόσταση 30 χλμ., νοτίως της συνοριακής 
γραμμής με την Σουρκία, αποτελεί 
αντικειμενικό σκοπό των πολεμικών 
επιχειρήσεων που διεξάγονται. 
Πηγή: Καθημερινή, 15 Νοεμβρίου 2016. 
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Πρόταση δημοψηφίσματος για ένταξη στην 
Ε.Ε. 
την ομιλία του στην Άγκυρα, ο Ρ.Σ. 
Έρντογαν δήλωσε ότι η Ε.Ε. θα πρέπει να 
πάρει μία οριστική απόφαση για την ένταξη 
της Σουρκίας. Δήλωσε ότι «θα κάνουμε 
υπομονή μέχρι το τέλος του χρόνου», 
αναφέροντας ότι αν κάποια απόφαση δεν έχει 
ληφθεί έως το 2017 τότε ο λαός της Σουρκίας 
θα ψηφίσει για την συνέχεια της προσπάθειας 
ένταξης στην Ε.Ε. ή την διακοπή της. 
Πηγή: Hurriyet, 14 Νοεμβρίου 2016. 
 
 
15 Νοεμβρίου  
 
Επίσκεψη Steinmeier στην Σουρκία 
Ο Τπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας F.-
W. Steinmeier επισκέφθηκε την Σουρκία. τη 
συνάντηση με τον Σούρκο ομόλογό του 
συζητήθηκαν οι σχέσεις της Σουρκίας με την 
Ε.Ε., οι διμερείς σχέσεις Γερμανίας-
Σουρκίας, ο πόλεμος εναντίον της 
τρομοκρατίας και ζητήματα περιφερειακής 
και διεθνούς εμβέλειας. 
Πηγή: Republic of Turkey, Ministry of Foreign 
Affairs, 15 Noεμβρίου 2016. 
 
Εκδίωξη 108 δασκάλων από το Πακιστάν 
Η κυβέρνηση του Πακιστάν ζητά να 
αυτοεξοριστούν 108 δάσκαλοι οι οποίοι 
εικάζεται ότι ανήκουν στην κοινότητα του 
Υετχουλλάχ Γκιουλέν, με αφορμή την 
επίσκεψη του Σούρκου Προέδρου Ρ.Σ. 
Έρντογαν στη χώρα. Η απόφαση αυτή αφορά 
δασκάλους σε 23 σχολεία εντός της 
πακιστανικής επικρατείας, που σε σύνολο 
ατόμων μαζί με τις οικογένειές τους, 
μεταφράζεται σε σύνολο 100 ατόμων, με 
χρονικό περιθώριο έως τις 20 Νοεμβρίου. 
Πηγή: Daily Sabah, 15 Νοεμβρίου 2016. 
 
Διορισμός Σούρκου Πρέσβη στο Ισραήλ 
ύστερα από 6 χρόνια 
Ο Σούρκος Πρόεδρος Ρ.Σ. Έρντογάν 
ανακοίνωσε τον διορισμό του Kemal Ökem 
ως του νέου πρέσβη της Σουρκίας στο 
Ισραήλ, ο οποίος έλαβε χώρα μία μέρα πριν. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 16 Νοεμβρίου 
2016. 
 
Διορισμός Ισραηλινού πρέσβη στην 
Σουρκία 
Με ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του 
Τπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, 
ανήγγειλε τον διορισμό του Eitan Naeh ως 

τον νέο πρέσβη του Ισραήλ στην Σουρκία. 
ημειώνεται ότι η επιλογή του νέου πρέσβη 
έγινε ύστερα από επίσημη απόφαση της 
κυβερνητικής επιτροπής. 
Πηγή: Arutz Sheva, 15 Νοεμβρίου 2016. 
 
Άσσαντ: Ο Έρντογαν είναι άρρωστος, 
ασταθής και μεγαλομανής 
φοδρή επίθεση εναντίον του Σούρκου 
Προέδρου, Ρ.Σ. Έρντογαν, εξαπέλυσε ο 
Πρόεδρος της υρίας, Μπ. αλ-Άσαντ, σε 
συνέντευξή του στο πορτογαλικό κανάλι RTP. 
Ο Άσαντ χαρακτήρισε τον Έρντογαν ως 
«άτομο άρρωστο, ασταθή με μεγαλομανία», ο 
οποίος δεν ζει στο σήμερα αλλά στην εποχή 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σέλος, 
προσέθεσε ότι «το να πολεμάς με την Σουρκία 
είναι σαν να πολεμάς με την τρομοκρατία». 
Πηγή: Turkish Minute, 16 Νοεμβρίου 2016. 
 
Σσαβούσογλου καταδικάζει την 
αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων  
Μετά την συνάντησή του με τον Γερμανό 
υπουργό Εξωτερικών, Υρανκ Βάλτερ 
ταϊνμάιερ, στην Άγκυρα, ο Σούρκος 
υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ 
Σσαβούσογλου, επισήμανε πως η απόφαση 
του γερμανικού κοινοβουλίου για την 
αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων 
είναι καταδικαστέα. υμπλήρωσε ότι ελπίζει 
πως οι σχέσεις μεταξύ Σουρκίας και 
Γερμανίας θα επανέλθουν στην προηγούμενη 
κατάσταση. 
Πηγή: ArmenPress, 15 Νοεμβρίου 2016. 
 
 
18 Νοεμβρίου 
 
Έρντογαν για μη κατάργηση της visa 
Εκτόξευση απειλών εκ μέρους του Σούρκου 
Προέδρου, Ρ.Σ. Έρντογαν, προς την Ε.Ε. ότι 
αν οι αξιώσεις της τουρκικής ηγεσίας για 
κατάργηση της θεώρησης εισόδου (visa) δεν 
εκπληρωθούν, «η Άγκυρα μπορεί να ακυρώσει 
από την πλευρά της την συμφωνία για την 
επανεισδοχή των παράνομων μεταναστών». 
Πηγή: Reuters, 18 Νοεμβρίου 2016. 
 
υζήτηση αναθεώρησης κοινοβουλευτικής 
συνεργασίας 
Ο Ιρανός πρέσβης στην Σουρκία, 
Mohammad Ebrahim Taherian Fard, 
συναντήθηκε με τον επικεφαλή της τουρκό-
ιρανικής Κοινοβουλευτικής Υιλίας, Yusuf 
Beyazit, όπου συζήτησαν θέματα όπως η 
ενίσχυση της κοινοβουλευτικής συνεργασίας 
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και η αναθεώρηση της οικονομικής και 
εμπορικής συνεργασίας μεταξύ τους. 
Πηγή: IRNA, 18 Νοεμβρίου 2016. 
 
 
19 Νοεμβρίου  
 
Έρντογαν: «Όχι στην ένταξη στην Ε.Ε. με 
κάθε κόστος» 
Ο Έρντογαν δήλωσε ότι ήρθε η ώρα για την 
Σουρκία να εξετάσει τις εναλλακτικές της, 
πέραν της Ε.Ε. ε συνέντευξή του σε 
δημοσιογράφους μετά το τέλος του ταξιδιού 
του σε Πακιστάν και Ουζμπεκιστάν, δήλωσε 
ότι η Σουρκία «δεν χρειάζεται να γίνει μέλος της 
Ε.Ε. με κάθε κόστος», παρουσιάζοντας ως 
εναλλακτική τη δυνατότητα να συνταχθεί με 
τον Οργανισμό υνεργασίας της αγκάης, 
όπου συμμετέχουν η Κίνα, η Ρωσία και χώρες 
της Κεντρικής Ασίας. 
Πηγή: Daily Sabah, 20 Νοεμβρίου 2016. 
 
 

20 Νοεμβρίου 
 
Σουρκία υποστηρίζει εδαφική ακεραιότητα 
υρίας και Ιράκ 
Ο Αρχηγός του τουρκικού Γενικού 
Επιτελείου, Hulusi Akar, μιλώντας στην 
Κοινοβουλευτική υνέλευση του ΝΑΣΟ 
στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε ότι η 
Σουρκία υποστηρίζει την εδαφική 
ακεραιότητα του Ιράκ και της υρίας και δεν 
θα παρέμβει σε οποιαδήποτε χώρα. Αντίθετα 
επιδίωξη της Άγκυρας είναι η εξάλειψη του 
«Ι.Κ.», η εξασφάλιση ασφάλειας στα σύνορα 
και η προστασία των ανθρώπων από την 
τρομοκρατία. Απαντώντας στον Αρμένιο 
βουλευτή της υνέλευσης, Koryun 
Nahapetyan, αναφορικά με την τουρκική 
παρουσία στο Φαλέπι, ο Akar ισχυρίστηκε ότι 
οι Σ.Ε.Δ. δεν έχουν καμία σχέση με τη 
συνεχιζόμενη μάχη στο Φαλέπι και τον 
κατηγόρησε ότι έχει είτε κακόβουλες 
προθέσεις είτε άγνοια. 
Πηγή: Daily Sabah, 20 Νοεμβρίου 2016.  
 
 

21 Νοεμβρίου 
 
υνέντευξη Έρντογαν στην ισραηλινή 
τηλεόραση 
υνέντευξη εφ’ όλης της ύλης έδωσε ο 
Πρόεδρος της Σουρκίας, Ρ.Σ. Έρντογαν, στο 
ισραηλινό τηλεοπτικό show Uvda, στο 
ιδιωτικό σταθμό «Κανάλι 2». Όσον αφορά το 

παλαιστινιακό επέρριψε όλες τις ευθύνες στο 
Ισραήλ για τη στασιμότητα των 
διαπραγματεύσεων με τους Παλαιστινίους και 
επέμεινε στη δήλωση ότι «η Χαμάς δεν είναι 
τρομοκρατική οργάνωση» αλλά ένα πολιτικό 
κίνημα και δεν θα υπάρξει ειρηνευτική 
συμφωνία χωρίς αυτό. ε ερώτηση της 
δημοσιογράφου για την σύγκριση που είχε 
κάνει το 2014 μεταξύ Φίτλερ και Ισραήλ ο 
Έρντογαν δήλωσε ότι και στις δύο 
περιπτώσεις πέθαναν πολλοί άνθρωποι 
επομένως δεν ξέρει να πει αν ο Φίτλερ ή το 
Ισραήλ ήταν πιο βάρβαρος. Όσο για το 
επεισόδιο του «Μαβί Μάρμαρα» 
χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς των 
Ισραηλινών ως «ψέματα». Όταν η 
δημοσιογράφος ανέφερε ότι είχαν 
βιντεοσκοπηθεί Σούρκοι να επιτίθενται σε 
ισραηλινούς κομάντος, η αντίδραση του 
Έρντογαν ήταν: «Έχουμε όλα τα έγγραφα και 
ξέρουμε πολύ καλά τι έγινε στο πλοίο». 
Πηγή: Times of Israel, Daily Sabah, 21-22 
Νοεμβρίου 2016. 
 

Kurtulmuş κατά ισραηλινού νομοσχεδίου 
Ο Σούρκος αναπληρωτής πρωθυπουργός 
Numan Kurtulmuş χαρακτήρισε ως 
απαράδεκτο το νομοσχέδιο που συζητείται 
στο ισραηλινό κοινοβούλιο για την επιβολή 
περιορισμού στο ισλαμικό κάλεσμα σε 
προσευχή (εζάν) στην Παλαιστίνη. Όπως 
χαρακτηριστικά δήλωσε, «είναι προσβολή για 
τον πολιτισμό, το παρελθόν και την ιστορία της 
Ιερουσαλήμ, δεν έχει κανένα νόημα και είναι 
αντίθετο προς την ελευθερία της πίστης». 
Πηγή: Daily Sabah, 21 Νοεμβρίου 2016. 
 

Επιθυμία ένταξης στον Οργανισμό 
υνεργασίας της αγκάης 
Ο εκπρόσωπος Σύπου του Κινεζικού 
Τπουργείου Εξωτερικών, Geng Shuang, 
καθώς και μέλος της Ρωσικής 
Ομοσπονδιακής Επιτροπής του υμβουλίου 
Άμυνας και Ασφάλειας, Alexei Pushkov, 
αντέδρασαν θετικά στις δηλώσεις του 
Σούρκου Προέδρου Ρ.Σ. Έρντογαν για 
ένταξη της Σουρκίας στον Οργανισμό 
υνεργασίας της ανγκάη (SCO). 
Πηγή: Daily Sabah, 21 Νοεμβρίου 2016. 
 
 

22 Νοεμβρίου 
 

İşler περί στήριξης της Λιβύης 
Μιλώντας στο περιθώριο του σεμιναρίου που 
πραγματοποιήθηκε στην Συνησία σχετικά με 
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τη συνεργασία της Σουρκίας με τις χώρες του 
Μαγκρέμπ, ο ειδικός απεσταλμένος της 
Σουρκίας στη Λιβύη, Emrullah İşler, δήλωσε 
ότι: «Η Σουρκία στηρίζει μια συναινετική 
κυβέρνηση στη Λιβύη, η οποία χαιρετίστηκε από 
όλους τους Λίβυους και πως η σταθερότητα της Β. 
Αφρικής σημαίνει σταθερότητα και για την 
Σουρκία». 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 22 Νοεμβρίου 
2016. 
 
 
23 Νοεμβρίου 
 
Επίσκεψη Krahenbuhl στην Σουρκία 
Ο Επίτροπος της Τπηρεσίας Αρωγής του 
Ο.Η.Ε. για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες 
στην Εγγύς Ανατολή, Pierre Krahenbuhl, 
πραγματοποίησε επίσκεψη στην Σουρκία. 
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του ο 
Επίτροπος τόνισε την συνεισφορά της 
Άγκυρας στην Παλαιστίνη. Επισήμανε ακόμη 
ότι η Σουρκία θα προεδρεύσει τον Ιούνιο του 
2017 ως αναπληρώτρια χώρα στην 
υμβουλευτική Επιτροπή του Ο.Η.Ε. για 
τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 23 Νοεμβρίου 
2016. 
 
 
24 Νοεμβρίου 
 
Ευρωκοινοβούλιο υπέρ του παγώματος των 
διαπραγματεύσεων με την Σουρκία 
Σο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Ε.Κ.) ψήφισε 
την διακοπή των διαπραγματεύσεων για την 
ένταξη του τουρκικού κράτους στην Ε.Ε.. Η 
ψήφος του Ε.Κ. δεν είναι δεσμευτική και δεν 
πυροδοτεί άμεσα κάποια διαδικασία 
διακοπής διαπραγματεύσεων, αφού κάτι 
τέτοιο χρειάζεται την έγκριση των εθνικών 
Κοινοβουλίων των κρατών-μελών της 
Ένωσης. ε απάντηση των προαναφερθέντων 
ο Ρ.Σ. Έρντογαν έσπευσε να καταγγείλει ότι 
το ψήφισμα αυτό «δεν έχει καμία αξία», ενώ ο 
πρωθυπουργός Μπιναλί Γιλντιρίμ εκτόξευσε 
απειλές για το ότι «Εάν οι πρόσφυγες περάσουν 
τα τουρκικά σύνορα, θα πλημμυρίσουν την Ευρώπη 

και θα την κατακλύσουν ενώ η Σουρκία το 
αποτρέπει αυτό», αφήνοντας να εννοηθεί το 
ενδεχόμενο να ανοίξουν τα σύνορα της 
χώρας, γεγονός που θα είχε επιπτώσεις για 
την Ε.Ε.. 
Πηγή: Euronews, 24 Νοεμβρίου 2016. 

 

Σούρκοι στρατιώτες νεκροί στην υρία 
Σρεις Σούρκοι στρατιώτες έχασαν την ζωή 
τους και άλλοι δέκα ακόμα τραυματίσθηκαν 
στην περιοχή αλ-Μπαμπ της υρίας, στο 
πλαίσιο της επιχείρησης «Ασπίδα του 
Ευφράτη». Ο μεν τουρκικός στρατός 
υποστηρίζει ότι δέχθηκε επίθεση από την 
συριακή αεροπορία, το δε συριακό 
Παρατηρητήριο, ότι ευθύνεται βομβιστής του 
«Ι.Κ.». 
Πηγή: BBC, 24 Νοεμβρίου 2016. 
 
Η Σουρκία προειδοποιεί με αντίποινα  
Ο Σούρκος πρωθυπουργός Μπιναλί Γιλντιρίμ 
δήλωσε ότι θα εκδικηθεί για την επίθεση που 
έλαβε χώρα τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας 
στη υρία, και κόστισε τη ζωή σε 3 Σούρκους 
στρατιώτες. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: 
«Είναι σαφές ότι ορισμένοι δεν χαίρονται με αυτήν 
τη μάχη που δίνει η Σουρκία εναντίον του 
Ισλαμικού Κράτους. Για την επίθεση αυτή 
ασφαλώς θα υπάρξει ανταπόδοση». 
Πηγή: ΚΑΙ, 24 Νοεμβρίου 2016. 
 
 
25 Νοεμβρίου 
 
υνδρομή της Σουρκίας στην κατάσβεση 
πυρκαγιών στο Ισραήλ 
Σο τουρκικό Τπουργείο Εξωτερικών 
ανακοίνωσε ότι η Σουρκία απέστειλε την 
προηγουμένη ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο 
στο Ισραήλ για να συνδράμει στην 
προσπάθεια κατάσβεσης της μεγάλης 
πυρκαγιάς που μαίνεται στη χώρα από τις 22 
Νοεμβρίου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός 
κύριος Νετανιάχου ο οποίος είχε ζητήσει 
βοήθεια από την Ρωσία, Ιταλία, Κροατία και 
Ελλάδα ευχαρίστησε μεταξύ άλλων και την 
Σουρκία για την συνδρομή της. 
Πηγή: Daily Sabah, 25 Νοεμβρίου 2016. 
 
 
26 Νοεμβρίου  
 
Επίσκεψη Σσαβούσογλου στην Σεχεράνη 
Ο Σούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μ. 
Σσαβούσογλου, επισκέφτηκε την Σεχεράνη, 
συνοδεία του αρχηγού της Εθνικής 
Τπηρεσίας Πληροφοριών της Σουρκίας, 
Hakan Fidan, και συναντήθηκε με τον 
ομόλογό του, M. J. Zarif, καθώς και με τον 
Ιρανό Πρόεδρο, Hassan Rouhani. Κατά τη 
συνάντησή του με τον τελευταίο συζήτησαν 
θέματα όπως η περιφερειακή συνεργασία για 
την επίλυση της κρίσης στην υρία και το 
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Ιράκ χωρίς εξωτερικές επεμβάσεις, η τήρηση 
των μεταξύ τους συμφωνιών, η συνεργασία 
τους στα ζητήματα στην Μέση Ανατολή και η 
δημιουργία μίας κοινής επιτροπής και 
προώθησης των συναλλαγών. 
Πηγή: Mehr News Agency, Hurriyet, 26-27 
Νοεμβρίου 2016. 

 
 
27 Νοεμβρίου 
 
Έρντογαν: Ζωτικής σημασίας η βελτίωση 
των σχέσεων με το Ισραήλ 
Ο Πρόεδρος της Σουρκίας Ρ. Σ. Έρντογαν 
σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον 
Ισραηλινό Πρόεδρο, Reuven Rivlin, τόνισε 
ότι η εξομάλυνση των σχέσεων των δύο 
χωρών αποτελεί θέμα ζωτικής σημασίας. 
Παράλληλα, σύμφωνα με γραπτή δήλωση που 
εξέδωσε το γραφείο Σύπου του Ισραηλινού 
Προέδρου, ο Έρντογαν δήλωσε ότι οι δύο 
χώρες μπορούν να συνεργαστούν στον τομέα 
του φυσικού αερίου. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 28 Νοεμβρίου 
2016.  
 
υνάντηση της ιρανό-τουρκικής 
αντιπροσωπείας κατά την A.P.U. 
Η ιρανική αντιπροσωπεία συναντήθηκε με την 
τουρκική κατά την διάρκεια της 9ης 
Ολομέλειας της Κοινοβουλευτικής 
υνέλευσης της Ασίας (APU), όπου 
συζητήθηκε η ιδέα της επέκτασης της 
κοινοβουλευτικής συνεργασίας μεταξύ των 
δύο, αλλά και η υποστήριξη του Ιράν στην 
Σουρκία κατά του αποτυχημένου 
πραξικοπήματος. 
Πηγή: IRNA, 29 Νοεμβρίου 2016. 

 
Kılıçdaroğlu προς την Ε.Ε. 
Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην 
Κωνσταντινούπολη, ο Πρόεδρος του ΡΛ.Κ., 
Kemal Kılıçdaroğlu, δήλωσε πως η Ε.Ε. δε 
θα πρέπει να τιμωρήσει τα 80 εκατομμύρια 
Σούρκους πολίτες εξαιτίας των λεγομένων του 
Προέδρου και της κυβέρνησης της χώρας, 
σχολιάζοντας με αυτόν τον τρόπο το ψήφισμα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για «πάγωμα» 
των συνομιλιών μεταξύ Ε.Ε. και Σουρκίας για 
την ενταξιακή πορεία της δεύτερης στην 
πρώτη. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 27 Νοεμβρίου 
2016. 

 
 

28 Νοεμβρίου 
 
Σουρκικός τρατός κατά βάσεων του 
Ε.Κ.Κ. στο Β. Ιράκ 
ύμφωνα με το Σουρκικό Γενικό Επιτελείο 
μαχητικά αεροσκάφη προέβησαν σε 
αεροπορικές επιθέσεις κατά 12 βάσεων του 
Ε.Κ.Κ. στις περιοχές της Avasin-Basyan και 
Qandil στο Β. Ιράκ. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 28 Νοεμβρίου 
2016. 
 
Μόσχα δηλώνει αθώα για επιθέσεις κατά 
τουρκικού στρατού 
ύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της τουρκικής 
κυβέρνησης Ν. Κουρτουλμούς, ο Ρώσος 
Πρόεδρος Vladimir Putin ενημέρωσε την 
τουρκική κυβέρνηση πως η Μόσχα δεν φέρει 
καμία ευθύνη για την επίθεση κατά των 
τουρκικών στρατευμάτων στην αλ-Μπαμπ της 
Β. υρίας που επέφερε θύματα και 
τραυματίες.  
Πηγή: Middle East Monitor, Hurriyet Daily 
News, 28 Νοεμβρίου 2016. 
 
Κοσσυφοπέδιο: συλλήψεις υπόπτων 
Οι αρχές του Κοσσυφοπέδιο συνέλαβαν 5 
υπόπτους για την βομβιστική επίθεση στο 
Σουρκικό Προξενείο της πόλης Πρίζρεν του 
Κοσσυφοπεδίου. 
Πηγή: Daily Sabah, 28 Νοεμβρίου 2016 
 
 
29 Νοεμβρίου 
 
υνάντηση Σσαβούσογλου-Jhinaoui 
Ο Σούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μ. 
Σσαβούσογλου, συνάντησε τον Συνήσιο 
ομόλογό του Khemaies Jhinaoui στην 
Συνησία, στο πλαίσιο του Διεθνούς υνεδρίου 
Οικονομικής Τποστήριξης και Επενδύσεων. 
Οι δύο άνδρες δήλωσαν την πρόθεσή τους να 
πραγματοποιηθούν νέες επενδύσεις στην 
Συνησία. Επίσης δεσμεύτηκαν να 
προωθήσουν τη σταθερότητα και την ενότητα 
στη Λιβύη, τονίζοντας ότι δρουν από κοινού 
για περιφερειακά ζητήματα, ιδίως όσον 
αφορά τη Λιβύη, χωρίς να υπάρχει κάποια 
κρυφή ατζέντα. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 29 Νοεμβρίου 
2016. 
 
Αυστριακό εμπάργκο όπλων στην Σουρκία 
Η Αυστριακή κυβέρνηση αποφάσισε να 
επιβάλει εμπάργκο στην εξαγωγή όπλων στην 
Σουρκία. Η απόφαση αυτή που πάρθηκε 
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ταυτόχρονα με το ψήφισμα του Ε.Κ. για το 
πάγωμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων 
Σουρκίας-Ε.Ε.. Η Σουρκία, ωστόσο, είδε 
αυτή την κίνηση ως κίνητρο να ενισχυθεί η 
εθνική της αμυντική βιομηχανία.  
Πηγή: Daily Sabah, 29 Νοεμβρίου 2016. 
 
Έρντογαν: είμαστε στη υρία για να 
τερματίσουμε την τυραννία του Άσαντ 
Ο Πρόεδρος της Σουρκίας Ρ.Σ. Έρντογαν 
δήλωσε ότι η Άγκυρα δεν έχει εδαφικές 
αξιώσεις από την υρία και ότι ο τουρκικός 
στρατός εισήλθε στην χώρα «για να τερματίσει 
την κυριαρχία του τυράννου Μπασάρ αλ-Άσαντ 
που ασκεί τρομοκρατία». Επιπροσθέτως δήλωσε 
ότι η Σουρκία θέλει να παραδώσει την 
εξουσία στο συριακό λαό και επιδιώκει να 
αποκαταστήσει την δικαιοσύνη. Σέλος, 
κατηγόρησε τον Ο.Η.Ε. ότι αδυνατεί να 
επηρεάσει την κατάσταση στη υρία και 
επανέλαβε τη θέση του ότι «Ο κόσμος είναι 
μεγαλύτερος από πέντε», αναφερόμενος στον 
αριθμό των μονίμων μελών του υμβουλίου 
Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.. 
Πηγή: TRT, 29 Νοεμβρίου 2016. 
 
Μπαχτσελί περί υρίας και Ε.Ε. 
Ο Πρόεδρος του Κ.Ε.Δ., Ντεβλέτ 
Μπαχτσελί, μίλησε για επιχειρήσεις εκτός 
συνόρων της Σουρκίας, αναφερόμενος στην 
υρία, σημειώνοντας ότι η Σουρκία τηρεί 
αμυντική θέση. υνέχισε λέγοντας ότι «από 
την μία είναι ο αλ-Άσαντ, ο οποίος δοκιμάζει την 
υπομονή της Σουρκίας, και από την άλλη είναι η 
τρομοκρατία». Αναφέρθηκε ακόμη στην 
θανατική ποινή και τη θέση της Ε.Ε., ενώ 
δήλωσε ότι η Ε.Ε. αποκάλυψε το αληθινό της 
πρόσωπο και τις διεφθαρμένες της προθέσεις. 
Επανήλθε στο ζήτημα της υρίας 
υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι απίθανο να 
υπάρξει ακόμη και σύρραξη μεταξύ των 2 
χωρών. 
Πηγή: Ülkücü Medya, 29 Νοεμβρίου 2016. 
 
Σούρκοι στρατιώτες αγνοούμενοι  
Με ανακοίνωση του ο τουρκικός στρατός 
δήλωσε ότι έχασε επαφή με δύο στρατιώτες 
του στο βορειοανατολικό Φαλέπι. το 
πλαίσιο της επιχείρησης «Ασπίδα του 
Ευφράτη» οι Σούρκοι στρατιώτες παρείχαν 
βοήθεια στον Ελεύθερο υριακό τρατό 
(FSA) εναντίον του «Ι.Κ.» και του Y.P.G.. 
Ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, το «Ι.Κ.» 
δήλωσε ότι συνέλαβε δύο στρατιώτες σε ένα 
χωριό στα δυτικά της πόλης αλ-Μπαμπ, 

χωρίς να είναι σαφές αν πρόκειται για τους 
ίδιους Σούρκους στρατιώτες. 
Πηγή: TRT, 30 Νοεμβρίου 2016. 
 
Λίμπερμαν καλεί την Ε.Ε. να λάβει 
σκληρότερα μέτρα έναντι της Σουρκίας 
ύμφωνα με ανώνυμη ευρωπαϊκή 
διπλωματική πηγή, ο Ισραηλινός υπουργός 
Άμυνας Αβιγκντόρ Λίμπερμαν κάλεσε τους 
Ευρωπαίους ηγέτες να υιοθετήσουν 
σκληρότερη γραμμή έναντι της Σουρκίας, 
υποστηρίζοντας ότι «πρέπει να διδαχθούν από 
τον τρόπο που μεταχειρίζεται ο Πούτιν τον 
Έρντογαν». 
Πηγή: Daily Sabah, 30 Νοεμβρίου 2016. 
 
 
30 Νοεμβρίου  
 
υρία: Ο «τύραννος Έρντογαν» να μην 
παρεμβαίνει στις υποθέσεις μας 
Με ανακοίνωση που εξέδωσε το Τπουργείο 
Εξωτερικών της υρίας, καταδικάζει τις 
δηλώσεις του Σούρκου Προέδρου που έγιναν 
την προηγούμενη ημέρα χαρακτηρίζοντας 
τον ως «ψεύτη και τύραννο». ύμφωνα με την 
ανακοίνωση «η επιθετικότητα της Σουρκίας προς 
την υρία πηγάζει από τα όνειρα και τις 
ψευδαισθήσεις του εξτρεμιστή τύραννου Έρντογαν, 
ο οποίος μετέτρεψε την Σουρκία σε μια βάση για 
τρομοκράτες, υπονομεύοντας παράλληλα την 
ασφάλεια και τη σταθερότητα της υρίας και του 
Ιράκ», ενώ προσθέτει ότι «είναι ειρωνικό ότι ένας 
τύραννος, όπως ο Έρντογαν μιλάει για τη 
δημοκρατία, όταν αυτός έχει μετατρέψει την χώρα 
του σε μια μεγάλη φυλακή για όποιον διαφωνεί με 
την πολιτική του». Σέλος, το συριακό 
Τπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε την 
Σουρκία να μην παρεμβαίνει στις υποθέσεις 
της υρίας διότι «θα κόψει το χέρι όποιου 
προσπαθεί να την βλάψει». 
Πηγή: SANA, 30 Νοεμβρίου 2016. 
 
Επίσκεψη Sajjadpour στην Άγκυρα 
Ο Ιρανός αναπληρωτής υπουργός 
Εξωτερικών, Seyed Kazem Sajjadpour, 
παρευρέθηκε σ’ ένα συνέδριο στο Κέντρο 
τρατηγικών Μελετών για την Μέση 
Ανατολή στην Σουρκία. Μετά το συνέδριο 
παρέδωσε διαλέξεις και συζήτησε με τους 
ερευνητές για τις τελευταίες εξελίξεις στην 
Μέση Ανατολή, αλλά και για την πιθανότητα 
συνεργασίας Ιράν-Σουρκίας. 
Πηγή: IRNA, 30 Νοεμβρίου 2016. 
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Γ) Οικονομία και Ενέργεια 
 
1 Νοεμβρίου 
 
Έγκριση δανείου για πρόγραμμα 
γεωθερμικής ενέργειας 
Σο Διοικητικό υμβούλιο της Παγκόσμιας 
Σράπεζας ενέκρινε τη χορήγηση δανείου 
ύψους $ 250 εκατ. από τη Διεθνή Σράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης προς την 
Σουρκία, καθώς επίσης και τη χορήγηση $ 
39,8 εκατ. από το Σαμείο Καθαρών 
Σεχνολογιών για την υλοποίηση του σχεδίου 
γεωθερμικής ενέργειας στην Σουρκία. 
Πηγή: World Bank, 1 Νοεμβρίου 2016. 
 
 
2 Νοεμβρίου  
 
Σούρκο-αφρικανικό Υόρουμ  
Ενόψει της διεξαγωγής του τούρκο-
αφρικανικού φόρουμ στην 
Κωνσταντινούπολη, Σούρκοι αξιωματούχοι 
εκφράζουν έντονο ενδιαφέρον για ενίσχυση 
των οικονομικών και εμπορικών τους σχέσεων 
με τις χώρες της Αφρικής, με τις οποίες η 
Σουρκία έχει ορισμένες κοινές ιστορικές και 
πολιτισμικές σχέσεις. 
Πηγή: Hürriyet Daily News, 2 Νοεμβρίου 
2016. 
 
χέδια ελεύθερου εμπορίου μεταξύ 
Σουρκίας-Ρωσίας 
την προσπάθεια της εξομάλυνσης των 
σχέσεων μεταξύ τους, Σουρκία και Ρωσία 
σχεδιάζουν ένα σύμφωνο ελεύθερου εμπορίου 
το 2017. Η Ρωσία παραμένει ο κύριος 
εμπορικός εταίρος της Σουρκίας και γι’ αυτό 
το λόγο η άρση της απαγόρευσης των 
εισαγωγών από την Σουρκία είναι ένα 
σημαντικό βήμα.  
Πηγή: RT Question More, 2 Νοεμβρίου 2016. 
 
 
3 Νοεμβρίου  
 
Περί μείωσης επιτοκίων δανεισμού 
ε συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων των 
μεγαλύτερων τουρκικών τραπεζών και του 
Σούρκου πρωθυπουργού, Μπιναλί Γιλντιρίμ, 
προτάθηκε η μείωση των επιτοκίων δανεισμού 
σε αρκετές τράπεζες με απώτερο σκοπό την 
ενίσχυση της τουρκικής οικονομικής 
δραστηριότητας. 
Πηγή: Hurriyet Daily Νews, 3 Νοεμβρίου 
2016. 

Τπογραφή συμφωνιών με την Κίνα 
Η Σουρκία υπέγραψε 36 συμφωνίες με την 
Κίνα σχετικές με το εμπόριο προϊόντων όπως 
μαρμάρου, λαδιού σόγιας και ινών 
βαμβακιού. Οι συμφωνίες αυτές αναμένεται 
να αυξήσουν το διμερές εμπόριο μέχρι και τα 
$ 300 εκατ. 
Πηγή: Yeni Safak, 3 Νοεμβρίου 2016. 
 
Ενδιαφέρον για επενδύσεις στη ρι Λάνκα 
ύμφωνα με δήλωση του Σούρκου πρέσβη 
στη ρι Λάνκα, Tuncay Özçuhadar, 
τουρκικές εταιρείες παρουσιάζουν ενδιαφέρον 
για επενδύσεις στη χώρα, όπως στον τομέα 
των κατασκευών και του τουρισμού, 
δεδομένου ότι οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ 
των δύο χωρών αυξάνονται σταθερά τα 
τελευταία χρόνια.  
Πηγή: Daily News, 4 Νοεμβρίου 2016. 
 
Σούρκο-αφρικανικό Οικονομικό Υόρουμ 
ενισχύει τις οικονομικές σχέσεις 
Σο Σούρκο-αφρικανικό Οικονομικό και 
Επιχειρηματικό Υόρουμ, το οποίο διεξήχθη 
από το Σουρκικό Τπουργείο Οικονομικών 
και την Αφρικανική Ένωση στην 
Κωνσταντινούπολη, δημιούργησε θετικό 
κλίμα για την αύξηση του όγκου εμπορικών 
συναλλαγών μεταξύ της Σουρκίας και των 
αφρικανικών χωρών με τις οποίες υπέγραψε η 
Σουρκία 13 συμφωνίες. 
Πηγή: Hürriyet Daily News, 18 Νοεμβρίου 
2016 
 
 
4 Νοεμβρίου 
 
Έρντογαν περί επενδύσεων στην Σουρκία 
ε ομιλία του σε υνέδριο στην 
Κωνσταντινούπολη, ο Έρντογαν τόνισε ότι η 
τουρκική οικονομία είναι σε καλύτερη 
κατάσταση από το μέσο όρο της παγκόσμιας 
οικονομίας και ειδικά της Ευρώπης. 
Επέστησε την προσοχή στο ότι αυτό 
συμβαίνει παρά τους κινδύνους και τις κρίσεις 
που ταλανίζουν τις γείτονες χώρες της 
Σουρκίας.  
Πηγή: Ηurriyet Daily News, 4 Νοεμβρίου 
2016. 
 
Δ.Ν.Σ. περί τουρκικής οικονομίας 
ύμφωνα με το Δ.Ν.Σ., η οικονομία της 
Σουρκίας δέχεται συνεχόμενες «επιθέσεις» 
λόγω των πολιτικών εξελίξεων. Επισημάνθηκε 
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ακόμη ότι πρέπει να αποφευχθεί η 
επιβράδυνση της οικονομίας, ενώ θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν οι ευνοϊκές συνθήκες 
που προσφέρει η εξωτερική χρηματοδότηση 
για τη μείωση του πληθωρισμού. 
Πηγή: IMF, 4 Νοεμβρίου 2016. 
 
 
5 Νοεμβρίου  
 
Zeybekçi για οικονομικούς δεσμούς με 
Ιράν 
Ο υπουργός Οικονομικών της Σουρκίας, 
Nihat Zeybekçi, υπογράμμισε τη 
σημαντικότητα των οικονομικών σχέσεων 
μεταξύ Σουρκίας και Ιράν. Σόνισε ακόμη την 
ανάγκη για εφαρμογή της συμφωνίας για 
συναλλαγές, η οποία υπεγράφη μεταξύ των 
δύο χωρών τον Ιανουάριο του 2015. 
Πηγή: IRNA, 5 Νοεμβρίου 2016. 
 
 
6 Νοεμβρίου 
 
Έκθεση του S&P για τουρκική οικονομία  
Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s 
(S&P) αναβάθμισε την τουρκική οικονομία σε 
«σταθερή» από «αρνητική» τη στιγμή που η 
τουρκική λίρα έχανε αξία έναντι του 
αμερικανικού δολαρίου λόγω των συλλήψεων 
που σημειώθηκαν κατά βουλευτών του 
κουρδικού κόμματος. Προσέθεσε ακόμη ότι 
βασική αιτία αύξησης του Α.Ε.Π. της χώρας 
το 2016 ήταν η ιδιωτική και δημόσια 
κατανάλωση.  
Πηγή: Ηurriyet Daily News, 6 Νοεμβρίου 
2016. 
 
 
7 Νοεμβρίου 
 
Εγκαίνια σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας 
Ένα από τα κολοσσιαία προγράμματα της 
Σουρκίας, αξίας $ 5 δις., εγκαινιάστηκε στην 
Άγκυρα υπό την παρουσία του Προέδρου 
Ρ.Σ. Έρντογαν. υγκεκριμένα, 
εγκαινιάστηκαν 158 σταθμοί που θα 
παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από διάφορες 
πηγές ενέργειας, όπως αυτές της ηλιακής, της 
αιολικής και της γεωθερμικής. 
Πηγή: Yeni Şafak, 7 Νοεμβρίου 2016. 
 
Επένδυση Gazprom στον Turkish Stream 
ύμφωνα με την ρωσική εταιρεία Gazprom, 
πάνω από $ 595 εκατ. θα επενδυθούν στον 
αγωγό φυσικού αερίου Turkish Stream εκ των 

οποίων $ 228 εκατ. θα διατεθούν για την 
επέκταση του αγωγού. 
Πηγή: TASS, 7 Νοεμβρίου 2016. 
 
Αύξηση στο Φρηματιστήριο 
Σο τουρκικό χρηματιστήριο σημείωσε άνοδο 
1,91% στο τέλος της ημερήσιας συνόδου. Ο 
δείκτης BIST 100 αυξήθηκε κατά 1.414,79 
μονάδες, γεγονός που οφείλεται στην 
αναβάθμιση της θέσης της τουρκικής 
οικονομίας από τον οίκο αξιολόγησης 
Standard & Poor’s (S&P).  
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 7 Νοεμβρίου 
2016. 
 
Ιαπωνική εταιρεία αγοράζει μετοχές της 
Inventram 
ύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης της 
τουρκικής εταιρείας Inventram, η ιαπωνική 
εταιρεία Mitsui & Co αγόρασε 30% μετοχών 
της τουρκικής εταιρείας, γεγονός που αυξάνει 
τις ιαπωνικές επενδύσεις στην Σουρκία. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 7 Νοεμβρίου 
2016. 
 
 
8 Νοεμβρίου 
 
Albayrak για σχέδια εξόρυξης πετρελαίου 
Ο υπουργός Ενέργειας της Σουρκίας, Berat 
Albayrak, δήλωσε ότι το 2018 η χώρα θα 
διαθέτει μέσα γεώτρησης πετρελαίου βαθέων 
υδάτων στη Μαύρη Θάλασσα. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 8 Νοεμβρίου 
2016. 
 
Akkuyu: έτοιμη η πρώτη μονάδα το 2023 
Ο υπουργός Ενέργειας της Σουρκίας, Berat 
Albayrak, ανέφερε ότι η Σουρκία προσδοκά 
ότι έως τα τέλη του 2023 η πρώτη μονάδα 
του εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας του 
Akkuyu, το οποίο θα κατασκευαστεί σε 
συνεργασία με τη Ρωσία, θα τεθεί σε 
λειτουργία. 
Πηγή: Reuters, 8 Νοεμβρίου 2016. 
 
Η τουρκική λίρα σε πτώση  
Η τουρκική λίρα σημείωσε το ρεκόρ 
χαμηλότερης αξίας όλων των εποχών σε 
σχέση με το δολάριο σε 3,185 παρά την 
αισιοδοξία της παγκόσμιας αγοράς εν όψει 
των αμερικανικών εκλογών.  
Πηγή: Hurriyet Daily News, 8 Νοεμβρίου 
2016. 
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9 Νοεμβρίου 
 
Σουρκική αγορά μετά την εκλογή Trump 
Σο τουρκικό χρηματιστήριο και η τουρκική 
λίρα ανακάμπτουν μετά τις αμερικανικές 
εκλογές. Σο αμερικανικό δολάριο έφτασε το 
υψηλότερο ιστορικό ποσοστό των 3,3041 
έναντι της τουρκικής λίρας αμέσως μετά τη 
νίκη του Donald Trump στις αμερικανικές 
εκλογές. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 9 Νοεμβρίου 
2016. 
 
 
10 Νοεμβρίου 
 
Εμπορικοί δεσμοί Κατάρ-Σουρκίας 
Ο υπουργός Οικονομικών και Εμπορίου του 
Κατάρ, Sheikh Ahmed bin Jassim al-Thani, 
στο πλαίσιο της επίσκεψης του στην Σουρκία 
για το 20ο Διεθνές Επιχειρηματικό Υόρουμ 
(I.B.F.), δήλωσε ότι το Κατάρ επιδιώκει τη 
δημιουργία του κατάλληλου εδάφους για τη 
συνεργασία επιχειρηματιών από τις δύο 
χώρες, καθώς και την αναζήτηση εμπορικών 
και επενδυτικών ευκαιριών μεταξύ των δύο 
χωρών . 
Πηγή: Daily Sabah, 10 Νοεμβρίου 2016. 
 
 
11 Νοεμβρίου  
 
Έρντογαν για εμπορικούς δεσμούς με 
Λευκορωσία 
Ο Πρόεδρος της Σουρκίας, Ρ.Σ. Έρντογαν, 
στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην 
πρωτεύουσα της Λευκορωσίας Μίνσκ, 
υποστήριξε την ενίσχυση των εμπορικών 
δεσμών μεταξύ Σουρκίας και Λευκορωσίας, 
με στόχο την αύξηση του όγκου των 
εμπορικών συναλλαγών τους σε $ 1 δις. 
Πηγή: Hürriyet Daily News, 11 Νοεμβρίου 
2016. 
 
Καθορισμός κριτηρίων ποιότητας του αέρα 
το πλαίσιο του Α΄ υνεδρίου για το χέδιο 
Δράσης του Άνθρακος που έλαβε χώρα στην 
Κωνσταντινούπολη, ο υπουργός Ενέργειας 
και Υυσικών Πόρων, Berat Albayrak, 
ανακοίνωσε τον καθορισμό υψηλών κριτηρίων 
ποιότητας του αέρα και τη δημιουργία ενός 
νέου σταθμού παραγωγής ενέργειας μέσω 
καύσης άνθρακος στην περιοχή Çayırhan της 
Άγκυρας. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 11 Νοεμβρίου 
2016. 

Κερδοφορία τραπεζών 
Σα καθαρά κέρδη των 10 τραπεζών που 
διαπραγματεύονται στο Φρηματιστήριο 
Αξιών Κωνσταντινουπόλεως ανήλθαν στα 19,2 
δις. τουρκικές λίρες, σημειώνοντας 56,5% 
αύξηση τους πρώτους 9 μήνες του 2016 σε 
σύγκριση με τους ίδιους μήνες του 
προηγούμενου έτους, ενώ η απόδοση του 
μέσου μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε στα 
13,8%. 
Πηγή: Daily Sabah, 11 Νοεμβρίου 2016. 
 
 
12 Νοεμβρίου 
 
υμφωνία Σουρισμού Σουρκίας-Κίνας 
Σουρκική αντιπροσωπεία υπέγραψε συμφωνία 
με την Κίνα στον τομέα του τουρισμού, η 
οποία προβλέπει να στέλνει η Κίνα 
τουλάχιστον ένα εκατ. τουρίστες στην 
Σουρκία κάθε χρόνο, ενώ η τουρκική 
αντιπροσωπεία έλαβε όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για να εξασφαλίσει ικανοποιητικές 
συνθήκες για τους Κινέζους τουρίστες. 
Πηγή: Daily Sabah, 12 Νοεμβρίου 2016. 
 
 
13 Νοεμβρίου 
 
Μείωση συνελεύσεων Κεντρικής Σράπεζας 
για τη νομισματική πολιτική 
Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός, Mehmet 
Şimşek, ανέφερε ότι θα μειωθούν οι 
συναντήσεις της Σουρκικής Κεντρικής 
Σράπεζας αναφορικά με τη νομισματική 
πολιτική από 12 σε 8 φορές το χρόνο. Η 
αλλαγή αποσκοπεί στο να δώσει στην 
τράπεζα περισσότερο χρόνο, προκειμένου να 
διαμορφώσει μια πιο αποτελεσματική 
νομισματική πολιτική. 
Πηγή: Πρακτορείο Αnadolu, 13 Νοεμβρίου 
2016. 
 
 
14 Νοεμβρίου 
 
Κίνα τονίζει φιλικές σχέσεις με την Σουρκία 
Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Wang 
Yi, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην 
Άγκυρα τόνισε τη σημασία της θέσης της 
Σουρκίας στην πρωτοβουλία της Κίνας για 
την «Οικονομική Ζώνη του Δρόμου του 
Μεταξιού», καθώς και τη στενή συνεργασία 
των δύο χωρών τόσο στο πλαίσιο των G-20 
όσο και στην κατασκευή ενός 
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σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας 
στην Σουρκία. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 14 Νοεμβρίου 
2016. 
 
Kurtulmuş περί παραχώρησης ιθαγένειας 
Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της 
Σουρκίας, Numan Kurtulmuş, δήλωσε ότι 
στα άμεσα σχέδια της κυβέρνησης είναι η 
παραχώρηση ιθαγένειας σε όσους επενδύουν 
ή έχουν κάνει αγορά ακίνητης περιουσίας και 
την οποία διατηρούν για τουλάχιστον τρία 
χρόνια, καθώς και σε επιχειρηματίες. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 14 Νοεμβρίου 
2016. 
 
χέδια δημιουργίας «μικρών πόλεων» 
Η Σουρκία κάνει σχέδια για «έξυπνη 
μετακίνηση» με σκοπό τη βελτίωση της 
κυκλοφορίας των μέσων μεταφοράς και των 
πεζών. Βάσει των σχεδίων θα εξοικονομηθούν 
49 δις. τουρκικές λίρες ετησίως, ενώ η 
κυκλοφορία εκατομμυρίων οδηγών θα 
καταστεί ταχύτερη και ασφαλέστερη. 
Πηγή: Daily Sabah, 14 Νοεμβρίου 2017 
 
 
17 Νοεμβρίου  
 
Αποθέματα της Σουρκικής Κεντρικής 
Σράπεζας 
Σα ακαθάριστα αποθέματα συναλλαγματικών 
ισοτιμιών της Σουρκικής Κεντρικής 
Σράπεζας ανήλθαν στα $ 106.27 δις., το 
υψηλότερο επίπεδο κατά τους τελευταίους 20 
μήνες, την εβδομάδα που έληξε στις 11 
Νοεμβρίου. Σα συνολικά αποθέματα της 
τράπεζας, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού, 
αυξήθηκαν επίσης στα $ 123,44 δις. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 17 Νοεμβρίου 
2016. 
 
Εμπορικοί δεσμοί μεταξύ Πακιστάν και 
Σουρκίας 
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του 
Σούρκου Προέδρου Ρ.Σ. Έρντογαν στο 
Πακιστάν, οι δύο χώρες υπέγραψαν κοινό 
ανακοινωθέν, επισημοποιώντας την επιθυμία 
τους να επεκτείνουν την συνεργασία τους 
στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών, 
της γεωργίας, της παραγωγής τροφίμων και 
των κατασκευών. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 17 Νοεμβρίου 
2016. 
 
 

18 Νοεμβρίου 
 
Πτήσεις Σουρκικών Αερογραμμών προς 
Κούβα και Βενεζουέλα 
Οι πρωτεύουσες της Κούβας και της 
Βενεζουέλας, Αβάνα και Καράκας 
αντίστοιχα, θα αποτελέσουν τον 16ο και 17ο 
προορισμό των Σ.Α. στην Αμερική. Οι 
πτήσεις θα ξεκινήσουν από 20 Δεκεμβρίου 
2016 με το κόστος των εισιτηρίων να ξεκινά 
από τα $ 699. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 18 Νοεμβρίου 
2016. 
 
Σο υμβούλιο υντονισμού Οικονομικής 
Πολιτικής λαμβάνει μέτρα 
το πλαίσιο της συνάντησης των αρμόδιων 
του υμβουλίου Οικονομικού υντονισμού 
της Σουρκίας, που πραγματοποιήθηκε μετά 
από τη δραματική πτώση της αξίας της 
τουρκικής λίρας έναντι του αμερικανικού 
δολαρίου, αποφασίστηκε η στενή 
παρακολούθηση της παγκόσμιας αγοράς, έτσι 
ώστε να μην επηρεαστεί η τουρκική 
οικονομία. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 18 Νοεμβρίου 
2016. 
 
 
19 Νοεμβρίου 
 
Οικονομικές χέσεις Σουρκίας και 
Ουζμπεκιστάν  
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του 
Σούρκου Προέδρου στο Ουζμπεκιστάν, 
συζητήθηκε η χάραξη ενός «χάρτη» για την 
ενίσχυση των διμερών σχέσεών τους αλλά και 
για τις μεταξύ τους οικονομικές σχέσεις. 
Πηγή: AKIpress, 19 Νοεμβρίου 2016. 
 
Şimşek: το εξωτερικό χρέος της Σουρκίας 
υπό έλεγχο 
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών της 
Σουρκίας, Mehmet Şimşek, δήλωσε ότι το 
εξωτερικό χρέος της Σουρκίας βρίσκεται σε 
σχετικά ελεγχόμενο επίπεδο παρά την 
πρόσφατη αύξηση. Επιπλέον, ανέφερε ότι το 
ποσοστό γυναικείας συμμετοχής στο 
εργατικό δυναμικό έχει φτάσει το 32%, ενώ ο 
τουρισμός της χώρας έχει μειωθεί σημαντικά 
λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων. 
Πηγή: Yeni Şafaκ, 19 Νοεμβρίου 2016. 
 
Άρση ρωσικών κυρώσεων  
Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου 
Υόρουμ για τα ιτηρά στο ότσι της 
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Ρωσίας, οι αρμόδιοι υπουργοί των δύο χωρών 
υπέγραψαν συμφωνία που προβλέπει τα 
στάδια με τα οποία θα πραγματοποιηθεί η 
άρση των κυρώσεων στα υπολειπόμενα 11 
γεωργικά προϊόντα. 
Πηγή: Daily Sabah, 22 Νοεμβρίου 2016. 
 
 
20 Νοεμβρίου 
 
Επιθυμία σύστασης Σούρκο-αραβικού 
Επιμελητηρίου 
Οργανισμός κορυφαίων Σούρκων 
επιχειρηματιών επιθυμεί να ιδρύσει ένα 
Σούρκο-αραβικό Επιμελητήριο, κατόπιν 
συμφωνίας μεταξύ της Σουρκική Ένωσης 
Επιμελητηρίων και Φρηματιστηρίων Αξιών 
με την Ένωση Αραβικών Επιμελητηρίων, με 
σκοπό την ενίσχυση των οικονομικών και 
εμπορικών δεσμών μεταξύ της Σουρκίας και 
των αραβικών χωρών. 
Πηγή: Hürriyet Daily News, 20 Νοεμβρίου 
2016. 
 
 
22 Νοεμβρίου 
 
Σουρκική Προεδρία στο «Energy Club» 
2017 
Η Σουρκία εξελέγη ομόφωνα από τα μέλη 
του Οργανισμού υνεργασίας της αγκάη 
(SCO) ως το πρώτο μη μέλος, το οποίο θα 
προεδρεύσει το 2017 στο «Energy Club» του 
εν λόγω Οργανισμού. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 23 Νοεμβρίου 
2016. 
 
 
23 Νοεμβρίου 
 
χέδιο κατασκευής 7 νέων αεροδρομίων 
Ως μέρος του σχεδίου «One airport every 100 
kilometers» πρόκειται να κατασκευαστούν 
αεροδρόμια στις πόλεις Τοζγκάτης (Yozgat), 
Ριζούντας (Rize)-Artvin, Bayburt-
Αργυρούπολης (Gümüşhane/Salyazı), 
Νίγδης (Niğde)-Aksaray, Karaman, Κρήνη-
Αλάτσατα (Çeşme Alaçatı) και δυτικά της 
Αττάλειας. Σο σχέδιο αυτό αποσκοπεί στο να 
υπάρχει πρόσβαση σε αεροδρόμιο κάθε 100 
χιλιόμετρα μέχρι το 2023. 
Πηγή: Daily Sabah, 23 Νοεμβρίου 2016. 
 
Ο Διευθυντής της Παγκόσμιας Σράπεζας 
για την Σουρκία 
Ο Διευθύνων ύμβουλος της Παγκόσμιας 

Σράπεζας για την Σουρκία, Johannes Zutt, 
ανέφερε ότι η Σουρκία κατόρθωσε να μειώσει 
τον αριθμό των φτωχών παρά την πτώση του 
ρυθμού ανάπτυξης και να αυξήσει το επίπεδο 
εισοδήματος γεγονός που αποτελεί 
αξιοσημείωτο επίτευγμα.  
Πηγή: Directorate General of Press and 
Information of Turkey, 23 Νοεμβρίου 2016.  
 
 
24 Νοεμβρίου 
 
Απόφαση Κεντρικής Σράπεζας 
Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής 
καθόρησε τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια ως 
ακολούθως: το επιτόκιο διευκόλυνσης 
οριακής χρηματοδότησης αυξήθηκε από 
8,25% σε 8,5%, το επιτόκιο δανεισμού 
διατηρήθηκε στο 7,25%, το επιτόκιο 
επαναγοράς μιας εβδομάδας αυξήθηκε από 
7,5% σε 8%, ενώ το επιτόκιο παροχής 
δανεισμού αυξήθηκε από 9,75% σε 10%. 
Πηγή: Central Bank of the Republic of Turkey, 
24 Νοεμβρίου 2016. 
 
Έκκληση Elvan για μεταρρυθμίσεις στις 
οικονομίες των χωρών του Ο.Ι.. 
Ο Σούρκος υπουργός Ανάπτυξης, Lütfi 
Elvan, τόνισε ότι απαιτείται η ανάληψη 
άμεσης δράσης για διαρθρωτικές αλλαγές στα 
κράτη μέλη του Ο.Ι.. για την προώθηση 
επενδύσεων και για να καταστούν οι 
οικονομίες αυτές πιο ανταγωνιστικές ώστε να 
επιτύχουν υψηλό όγκο ανάπτυξης και 
εμπορίου. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 24 Νοεμβρίου 
2016. 
 
 
25 Νοεμβρίου 
 
Ενίσχυση επενδύσεων  
Η τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα 
υπάρχει η δυνατότητα καταβολής χρεών, είτε 
είναι σε δολάρια Η.Π.Α. είτε σε ευρώ, σε 
τουρκικές λίρες για να ελαφρυνθεί η τουρκική 
αγορά από την πίεση των συναλλαγματικών 
ισοτιμιών, διοχετεύοντας με τον τρόπο αυτό $ 
9 δις. στην αγορά. 
Πηγή: Daily Sabah, 25 Νοεμβρίου 2016. 
 
Άνοδος τουρκικών μετοχών 
Ο τουρκικός δείκτης BIST 100 αυξήθηκε 
κατά 316,09 μονάδες για να ανοίξει με 
735,18. Ο δείκτης αυξήθηκε κατά 0,42%, ενώ 
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ο δείκτης του τραπεζικού τομέα αυξήθηκε 
κατά 0,45% και 0,53% αντίστοιχα. 
Πηγή: Yeni Şafak, 25 Νοεμβρίου 2016. 
 
 

29 Νοεμβρίου 
 
Φορήγηση $ 100 εκατ. στην Συνησία 
το πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου στην 
Σύνιδα, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της 

Σουρκίας δήλωσε πως η Σουρκία θα 
καταθέσει δάνειο $ 100 εκατ. στην Κεντρική 
Σράπεζα της Συνησίας για την υποστήριξη 
της οικονομίας της χώρας. 
Πηγή: Reuters, 29 Νοεμβρίου 2016.  
 
 
 

 

 
 

Δ) Θέματα Ελληνικού Ενδιαφέροντος 
 
1 Νοεμβρίου  

 
Λευκωσία προς Γ.Γ. του Ο.Η.Ε.  

Σις προσπάθειες της Σουρκίας να 

υπονομεύσει την κυριαρχία της Κυπριακής 

Δημοκρατίας για να εμπεδώσει την de facto 

διχοτόμηση και να αναβαθμίσει το 

ψευδοκράτος, με διαρκείς και συνεχόμενες 

παραβιάσεις του εναερίου χώρου και των 

χωρικών υδάτων της νήσου και λειτουργία του 

παράνομου αεροδρομίου Σύμπου, κατήγγειλε 

με επιστολή του προς τον Γ.Γ. των Ηνωμένων 

Εθνών ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου 

στον Ο.Η.Ε., κ. Νίκος Αιμιλίου. 

Πηγή: mignatiou.gr, 1 Νοεμβρίου 2016. 

 

Λαβρόφ για Κυπριακό 
τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, ο Ρώσος υπουργός 
Εξωτερικών υποστήριξε πως ορισμένοι δεν 
επιθυμούν την επίλυση του Κυπριακού και 
ασκούν πιέσεις, ενώ παράλληλα τόνισε ότι η 
λύση πρέπει να έχει ως βάση τις αποφάσεις 
του .Α. του Ο.Η.Ε.. Ο Πρόεδρος Π. 
Παυλόπουλος έδωσε έμφαση στο ότι μειώσεις 
σε ό,τι αφορά την κυριαρχία ή εγγυήσεις ή 
παραμονή του στρατού κατοχής δεν 
αποτελούν αποδεκτές πρακτικές.  
Πηγή: Ναυτεμπορική, 1 Νοεμβρίου 2016. 

 
Υερχόφστατ για Σουρκία και Κύπρο 
Ο Γκί Υερχόφστατ, Πρόεδρος της 
υμμαχίας Υιλελευθέρων και Δημοκρατών 
του Ε.Κ., καταδίκασε τις δηλώσεις Έρντογαν, 
που αμφισβητούσαν τη υνθήκη της 
Λωζάννης. Αντιθέτως, μίλησε με επαινετικά 
λόγια για τον Κύπριο Πρόεδρο Ν. 
Αναστασιάδη και την προθυμία του για 

επίλυση του Κυπριακού. 
Πηγή: SigmaLive, 1 Νοεμβρίου 2016. 
 
 
2 Νοεμβρίου 
 
Ιράκ προειδοποιεί Σουρκία: «εμείς δεν 
είμαστε Κύπρος» 
Ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Αl Abadi, 
προειδοποίησε την Άγκυρα να μην τολμήσει 
να προκαλέσει σύγκρουση με τη Βαγδάτη. 
«Μια εισβολή στο Ιράκ θα οδηγήσει στη 
διάλυση της Σουρκίας» είπε, ενώ προσέθεσε 
ότι: «Η Σουρκία δεν έχει τη δυνατότητα να 
πολεμήσει έξω από τα σύνορά της. Ναι, εντάξει, 
αυτό συνέβη πριν από 40-50 χρόνια στην Κύπρο, 
αλλά το Ιράκ δεν είναι Κύπρος». 
Πηγή: Briefing News, 2 Νοεμβρίου 2016. 
 
υνάντηση Σσελίκ με ψευδομουφτήδες 
Κομοτηνής και Ξάνθης 
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην 
Ελλάδα, ο Σούρκος υπουργός Ευρωπαϊκών 
Τποθέσεων, Ομέρ Σσελίκ, συνάντησε τους 
ψευδομουφτήδες, Ιμπραίμ ερίφ και Αχμέτ 
Μετέ, όπου και συζήτησαν τα προβλήματα 
της μειονότητας στη Δυτική Θράκη. 
Πηγή: Gündem Gazetesi, 2 Νοεμβρίου 2016. 
 
υνάντηση Σσελίκ-Σσίπρα 
Ο υπουργός Ευρωπαϊκών Τποθέσεων της 
Σουρκίας, Ομέρ Σσελίκ, συναντήθηκε με τον 
πρωθυπουργό Αλέξη Σσίπρα στην Αθήνα. 
Πηγή: Καθημερινή, 2 Νοεμβρίου 2016. 
 
Παραβίαση ελληνικού εθνικού εναέριου 
χώρου  
Σουρκικά αεροσκάφη παραβίασαν τόσο την 
περιοχή πληροφοριών πτήσεων (F.I.R.) 
Αθηνών όσο και τον ελληνικό εθνικό εναέριο 
χώρο τη στιγμή που ο Σούρκος υπουργός 
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Ευρωπαϊκών Τποθέσεων Ομέρ Σσελίκ 
επσικεπτόταν την Αθήνα. Σα τουρκικά 
αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και 
αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά.  
Πηγή: Καθημερινή, 2 Νοεμβρίου 2016. 
 
Εξοπλισμός με νέα μαχητικά της Άγκυρας 
Η Άγκυρα σκοπεύει να εξοπλιστεί με νέα 
αεροσκάφη έως το 2018, γεγονός που 
προκαλεί σκεπτικισμό ιδιαίτερα μετά τις 
αμφισβητήσεις του Σούρκου Προέδρου, 
Ρετζέπ Σαγίπ Έρντογαν, για την κυριαρχία 
των ελληνικών νησιών και τη υνθήκη της 
Λωζάννης. 
Πηγή: Greek Reporter, 2 Νοεμβρίου 2016. 
 
 
4 Νοεμβρίου 
 
«Μπαρμπαρός»: σχέδιο σεισμικών μελετών 
σε κυπριακά ύδατα 
ύμφωνα με δήλωση του προέδρου των 
Σουρκικών Πετρελαίων (ΣΡΑΟ), το πλοίο 
Μπαρμπαρός ετοιμάζεται να εισέλθει στα 
χωρικά ύδατα της Κύπρου με σκοπό να 
διεξάγει σεισμικές μελέτες.  
Πηγή: SigmaLive, 4 Νοεμβρίου 2016. 
 
 
5 Νοεμβρίου 
 
Καταδίκη συλλήψεων Κούρδων βουλευτών 
Κόμματα της Βουλής των Ελλήνων 
καταδίκασαν τις συλλήψεις των ηγετών και 
βουλευτών του φιλοκουρδικού Δ.Κ.Λ. από το 
καθεστώς Έρντογαν. 
Πηγή: Greek Reporter, 5 Νοεμβρίου 2016. 
 
 
7 Νοεμβρίου 
 
υζητήσεις για Κυπριακό στην Ελβετία 
Οι ηγέτες των Ελληνοκυπρίων και 
Σουρκοκυπρίων συναντώνται στην Ελβετία, 
με σκοπό την εξεύρεση βιώσιμης και δίκαιης 
λύσης. Οι συζητήσεις λαμβάνουν χώρα υπό 
την αιγίδα του Γ.Γ. του Ο.Η.Ε.. 
Πηγή: BBC, 7 Νοεμβρίου 2016. 
 
 
9 Νοεμβρίου 
 
Έκθεση Ε.Ε. για Σουρκία και το Κυπριακό 
Η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την Σουρκία αναφέρθηκε και στην πορεία 
του Κυπριακού. Απαραίτητη για την άρση 

του κυπριακού βέτο στα 8 κεφάλαια είναι η 
πλήρης εφαρμογή του Πρωτοκόλλου της 
Άγκυρας. 
Πηγή: European Commission, 9 Νοεμβρίου 
2016. 
 
 
10 Νοεμβρίου 
 
υνεργασία Ελλάδας και Σουρκίας 
Η Σουρκία και η Ελλάδα ξεκίνησαν μια νέα 
συνεργασία στο πλαίσιο της νέας λειτουργίας 
θαλάσσιας ασφάλειας του ΝΑΣΟ. Η 
επιχείρηση έλαβε χώρα στην κεντρική 
Μεσόγειο με στόχο την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας μέσω περιπολίας των 
θαλασσών. Σην ίδια ημέρα, τουρκικό 
ελικόπτερο παραβίασε την Περιοχή 
Πληροφοριών Πτήσεων της Αθήνας, 
πετώντας πάνω από το ελληνικό νησί 
Παναγία. 
Πηγή: Greek Reporter, 10 Νοεμβρίου 2016. 
 
 
12 Νοεμβρίου  
 
Σουρκική NAVTEX για άσκηση στο 
Αιγαίο 
Η Άγκυρα με NAVTEX προανήγγειλε 
άσκηση με πραγματικά πυρά στα διεθνή 
ύδατα νοτίως του Καστελλόριζου, που 
εγκλώβιζαν το εν λόγω νησί. Η Ελλάδα 
κατήγγειλε την NAVTEX διότι αυτή 
περιελάμβανε και εθνικό έδαφος. Η Σουρκία 
τελικά την αντικατέστησε με άλλες που 
καθόριζαν εκ νέου το πεδίο βολής. 
Πηγή: Καθημερινή, 12 Νοεμβρίου 2016. 
 
Kurtulmuş κατηγορεί ελληνοκυπρίους 
Ο Σούρκος κυβερνητικός εκπρόσωπος και 
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ν. 
Kurtulmuş, ανέφερε ότι η ελληνοκυπριακή 
πλευρά προκαλεί προβλήματα στις συνομιλίες 
για το Κυπριακό. Κατηγορεί την 
ελληνοκυπριακή κυβέρνηση ότι συνεχώς είναι 
επιφυλακτική απέναντι στην Σουρκία, ενώ της 
υποδεικνύει πως να δράσει. 
Πηγή: SigmaLive, 12 Νοεμβρίου 2016. 
 
 
15 Νοεμβρίου 
 
Προτροπή Ρ.Λ.Κ. για Κυπριακό 
Ο αναπληρωτής Πρόεδρος του Ρ.Λ.Κ., 
Öztürk Yılmaz, με δηλώσεις του σε 
συνέντευξη Σύπου κάλεσε την κυβέρνηση το 
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Κ.Δ.Α. να συνεχίσει τις συνομιλίες για την 
επανένωση της Κύπρου, λέγοντας, όμως, ότι 
δεν πρέπει να υποχωρήσει και να δώσει τη 
συγκατάθεσή της σε βασικά ζητήματα, όπως 
το καθεστώς του εγγυητή. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 16 Νοεμβρίου 
2016. 
 
 
16 Νοεμβρίου 
 
Παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου 
Σουρκικά αεροσκάφη παραβίασαν τον 
ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο στο κεντρικό 
και βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ 
πραγματοποιήθηκε και μία εικονική 
αερομαχία μεταξύ ελληνικών και τουρκικών 
μαχητικών. Σα τουρκικά αεροσκάφη 
εκδιώχθηκαν με τρόπο σύμφωνο στους 
διεθνείς κανόνες. 
Πηγή: Ναυτεμπορική, 16 Νοεμβρίου 2016. 
 
 
17 Νοεμβρίου  

 
Εικονικές αερομαχίες στον εθνικό εναέριο 
χώρο 
Σουρκικά μαχητικά προχώρησαν σε 
παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο 
Αιγαίο, εκ των οποίων τα περισσότερα ήταν 
οπλισμένα. Σην ίδια ημέρα, 
πραγματοποιήθηκαν και δύο εικονικές 
αερομαχίες μεταξύ ελληνικών και τουρκικών 
αεροσκαφών. 
Πηγή: Nαυτεμπορική, 17 Νοεμβρίου 2016. 

 
 
20 Νοεμβρίου 

 
Κασουλίδης επιρρίπτει ευθύνες σε Σουρκία 
Ο Τπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Γ. 
Κασουλίδης, δήλωσε ότι η Σουρκία θα 
ευθύνεται αν αποτύχουν οι συζητήσεις για ένα 
κοινά αποδεκτό μοντέλο ασφαλείας. 
Πηγή: SigmaLive, 20 Νοεμβρίου 2016. 

 
Εμπόδια Σουρκίας στη οριοθέτηση Α.Ο.Ζ. 
Η Σουρκία δημιουργεί προβλήματα στην 
οριοθέτηση της Α.Ο.Ζ. μεταξύ Ελλάδας και 
Αιγύπτου, διότι θεωρεί πως το Καστελλόριζο 
δεν έχει απολύτως καμία επιρροή στη 
διαμόρφωση της ελληνικής Α.Ο.Ζ..  
Πηγή: Καθημερινή, 20 Νοεμβρίου 2016. 
 

 

21 Νοεμβρίου 
 
Κύπρος αρνείται μεταφορά νερού  
Σο Τπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Κύπρου διαβεβαίωσε ότι ουδέποτε ζήτησε τη 
μεταφορά νερού από την Σουρκία. 
Πηγή: SigmaLive. 21 Νοεμβρίου. 
 
 

22 Νοεμβρίου 
 
Λήξη συζητήσεων για Κυπριακό 
Ο Ο.Η.Ε. ανακοίνωσε ότι οι ηγέτες των 
Ελληνοκυπρίων και Σουρκοκυπρίων 
αποχώρησαν από την Ελβετία, χωρίς να 
συμφωνήσουν. 
Πηγή: The Guardian, 22 Νοεμβρίου 2016. 
 
Έρντογαν για υνθήκη Λωζάννης 
Ο Σούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Σαγίπ 
Έρντογαν, ισχυρίστηκε πως η υνθήκης της 
Λωζάννης δεν είναι ένα ιερό κείμενο και ότι 
επιχειρείται να εγκλωβιστεί η Σουρκία στους 
όρους της. Δήλωσε επίσης πως θα κάνει ό,τι 
μπορεί για να εκπληρωθούν οι στόχοι του 
2023, γνωρίζοντας πως θα έρθει σε 
σύγκρουση με πολλά συμφέροντα. 
Πηγή: Καθημερινή, Milliyet, 22 Νοεμβρίου 
2016. 
 
 

24 Νοεμβρίου 
 
Κυπριακή Βουλή για συνομιλίες σε Ελβετία 
Σα πολιτικά κόμματα της Κυπριακής Βουλής 
κάλεσαν για κοινή στάση και δράση απέναντι 
στην αποτυχία των συζητήσεων της 
ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής 
πλευράς στην Ελβετία. Ο ίδιος ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης, ωστόσο, δήλωσε ότι δεν 
επιθυμεί να εμπλακεί σε ένα παιχνίδι 
επίρριψης ευθυνών. 
Πηγή: Cyprus Mail, 24 Νοεμβρίου 2016. 
 
 

25 Νοεμβρίου 
 
Κέντρο Αστυνόμευσης και Σελωνειακής 
υνεργασίας 
Οι υπουργοί Εσωτερικών Ελλάδας, 
Βουλγαρίας και Σουρκίας εγκαινίασαν στο 
σημείο ελέγχου Kapitan Andreevo κοινό 
κέντρο για τη συνεργασία στην αστυνόμευση 
και στο τελωνείο. 
Πηγή: Bulgarian News Agency, 25 Νοεμβρίου 
2016. 
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Σουρκικές παραβιάσεις στο ΝΑ Αιγαίο 
ημειώθηκαν τουρκικές παραβιάσεις στο ΝΑ 
Αιγαίο, λόγω της τουρκικής άσκησης «Μπλε 
Υάλαινα», από δώδεκα αεροσκάφη τα οποία 
αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς 
κανόνες. 
Πηγή: Καθημερινή, 25 Νοεμβρίου 2016. 
 
 
26 Νοεμβρίου 
 
Σσίπρας για τις σχέσεις Ε.Ε.-Σουρκίας 
Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Α. Σσίπρας, 
τόνισε ότι πρέπει να συνεχιστεί η επικοινωνία 
της Ε.Ε. με την Σουρκία, για χάρη της 
σχέσης τους στο μέλλον. Επίσης, υποστήριξε 
ότι η συμφωνία για το προσφυγικό πρέπει να 

εφαρμοστεί στο όλον της, όσο δύσκολο και 
αν είναι αυτό. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 26 Νοεμβρίου 
2016. 
 
 
27 Νοεμβρίου 
 
Κοτζιάς περί λύσεως στο Κυπριακό 
Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Ν. 
Κοτζιάς, δήλωσε ότι η ουσία του Κυπριακού 
είναι η κατοχή μέρους του νησιού από την 
Σουρκία. Επομένως, εάν επιδιώκεται λύση 
του ζητήματος, πρέπει να αποχωρήσει ο 
κατοχικός στρατός από το νησί. 
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, 27 Νοεμβρίου 2016. 
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