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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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Α) Εσωτερική Πολιτική κηνή
1 Μαρτίου

κυβερνών Κ.Δ.Α. έχει ως στόχο τη
δημιουργία μίας πολιτικής αριστοκρατίας με
τη μείωση του ελαχίστου ορίου ηλικίας
υποψηφίων βουλευτών από 25 σε 18 έτη.
Επιπλέον, τόνισε πως ένα Προεδρικό
ύστημα θα κατεδαφίσει τη δημοκρατία στην
Σουρκία και κάλεσε τους πολίτες να
υπερασπιστούν τη δημοκρατία ψηφίζοντας
«Όχι» στο επερχόμενο δημοψήφισμα.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 6 και 20 Μαρτίου
2017.

Bingöl: «Όχι» στο δημοψήφισμα

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Ρ.Λ.Κ., Tekin
Bingöl, δήλωσε σε συνέντευξή του πως ένας
από τους λόγους που το κόμμα του τάσσεται
υπέρ
του
«Όχι»
στο
επερχόμενο
δημοψήφισμα της 16ης Απριλίου είναι η
διαφύλαξη ενός καλύτερου μέλλοντος για τα
παιδιά της Σουρκίας. Επιπλέον, επισήμανε
πως το λογότυπο της καμπάνιας του Ρ.Λ.Κ.
για το δημοψήφισμα θα απεικονίζει ένα
κορίτσι από την Μικρά Ασία, το οποίο θα
αγκαλιάζει το σύνολο της χώρας.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 1η Μαρτίου 2017.

7 Μαρτίου

Γυναίκες και συμμετοχή στην εκπαίδευση
και την εργασία

Περί συνθήκες φυλάκισης του Yücel

ε γραπτό σημείωμα που απέστειλε σε φίλους
και υποστηρικτές του, ο κρατούμενος
δημοσιογράφος της Die Welt, Deniz Yücel, ο
οποίος κατηγορείται για τρομοκρατία,
αναφέρει πως οι συνθήκες κράτησής του
βελτιώθηκαν, όταν μεταφέρθηκε στη φυλακή.
Πρόσθεσε ακόμη ότι οι ετυμηγορίες των
δικαστών «του προκαλούν γέλιο».
Πηγή: Reuters, 1 Μαρτίου 2017.

ε έρευνα που πραγματοποιήθηκε για
λογαριασμό του Σουρκικού Ινστιτούτου
τατιστικής βρέθηκε ότι το 5,4% των ατόμων
ηλικίας 25 και άνω είναι αναλφάβητοι. Για τη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, το ποσοστό
του αναλφαβητισμού στις γυναίκες είναι
πενταπλάσιο από τους άνδρες, με το 9% και
1,8% αντιστοίχως. Επίσης, αν και το 78,1%
των ανδρών εγκρίνει τη συμμετοχή των
γυναικών στην αγορά εργασίας μόλις το
27,5% των γυναικών άνω των 15 ετών
εργάζεται. Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι
το 34,3% των γυναικών και το 41,3% των
ανδρών πραγματοποίησαν τον πρώτο τους
γάμο σε ηλικία μεταξύ 20-24 ετών. Σέλος, η
συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική
εμφανίζεται μειωμένη σε σχέση με το 2009.
Πηγή: Turkish Statistical Institute, 7 Μαρτίου
2017.

5 Μαρτίου

υμμετοχή σε συγκεντρώσεις στη Γερμανία

Ο πρώην Πρόεδρος του Ρ.Λ.Κ. και νυν
βουλευτής της Αττάλειας, Deniz Baykal,
ακύρωσε προγραμματισμένη συμμετοχή του
σε συγκεντρώσεις στη Γερμανία, εν μέσω της
συνεχιζόμενης έντασης μεταξύ Άγκυρας και
Βερολίνου.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 5 Μαρτίου 2017.

τοιχεία για τις δολοφονίες γυναικών

ύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Umut
Foundation 317 γυναίκες δολοφονήθηκαν
από όπλο μέσα στο 2016, εκ των οποίων 96
εγκλήματα διεπράχθησαν με τουφέκι, 90 με
πιστόλι, 8 με υπηρεσιακό πιστόλι και 123 με
αιχμηρά αντικείμενα, όπως μαχαίρια, λεπίδες,
τσεκούρια και αξίνες. Για το 85% των
δολοφονιών θύτες ήταν άντρες συγγενείς,
όπως ο πατέρας, ο σύζυγος ή ο σύντροφος
των θυμάτων. Η μεγαλύτερη συχνότητα

6 Μαρτίου

Kılıçdaroğlu: «το Κ.Δ.Α. δημιουργεί μια
πολιτική αριστοκρατία»

Ο Πρόεδρος του Ρ.Λ.Κ. και αρχηγός της
αξιωματικής
αντιπολίτευσης,
Kemal
Kılıçdaroğlu, δήλωσε σε συνέντευξή του σε
ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας πως το
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εμφάνισης τέτοιων περιστατικών σημειώνεται
στην Κωνσταντινούπολη, με τη μύρνη, τα
Άδανα, την Αττάλεια, την Άγκυρα, το
Γκαζίαντεπ και το Αϊδίνιο να ακολουθούν στη
λίστα.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 7 Μαρτίου 2017.

πως ο άνδρας πρέπει να προσφέρει το
οικογενειακό εισόδημα, ενώ το 47% των
γυναικών θεωρεί ότι οι γυναίκες πρέπει να
εργάζονται
μόνο
αν η οικογένεια
αντιμετωπίζει
σοβαρά
οικονομικά
προβλήματα. Η έρευνα αποδεικνύει ότι η
ισότητα μεταξύ των δύο φύλων στην Σουρκία
δεν θεωρείται δεδομένη, ακόμη και στις
συνειδήσεις των ίδιων των γυναικών.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 8 Μαρτίου 2017.

Ρ.Λ.Κ. περί δημοψηφίσματος

Ο Πρόεδρος του Ρ.Λ.Κ. και αρχηγός της
αξιωματικής
αντιπολίτευσης,
Kemal
Kılıçdaroğlu, ξεκαθάρισε κατά τη διάρκεια
συνεδρίασης της Κ.Ο. του κόμματός του πως
το Ρ.Λ.Κ. δεν πρόκειται να αμφισβητήσει τη
νομιμότητα του Προέδρου σε περίπτωση που
το «Όχι» επικρατήσει στο δημοψήφισμα της
16ης Απριλίου.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 7 Μαρτίου 2017.

Σα δύο φύλα για την εργασία των γυναικών

ε έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεταξύ
142 χωρών για λογαριασμό του Διεθνούς
Οργανισμού Εργασίας, το 53% των γυναικών
στην Σουρκία δήλωσε ότι επιθυμεί ισορροπία
μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής, ποσοστό μεγαλύτερο του μέσου όρου
παγκοσμίως (41%). Παρόλ’ αυτά, σύμφωνα
με την έρευνα, μόνο το 28% των Σούρκων
ανδρών δήλωσαν ότι οι γυναίκες θα έπρεπε να
εργάζονται. Σο 34% των ανδρών δήλωσε ότι
θα επικροτούσαν τη γυναικεία εργασία, ενώ το
32% θα προτιμούσε οι γυναίκες να
ασχολούνται μόνο με τα οικιακά. Ενδιαφέρον
αποτελεί επίσης το γεγονός ότι το 29% των
Σούρκων θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε να
υπάρχει ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση
και την εργασία μεταξύ των δύο φίλων.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 8 Μαρτίου 2017.

8 Μαρτίου

Γυναίκες και άστατη πολιτική ζωή

ύμφωνα με τη Gülsüm Kav, διευθύντρια
της πλατφόρμας «Ας σταματήσουμε τις
δολοφονίες γυναικών», η βία εναντίον των
γυναικών στην Σουρκία εξακολουθεί να
αυξάνεται. Παραπάνω από 300 γυναίκες
δολοφονήθηκαν το 2016, ενώ μόνο για το
μήνα Υεβρουάριο ο αριθμός αυτός ανέρχεται
στις 30 γυναίκες. Αιτία αυτού, η μη εφαρμογή
των νόμων και ο βίαιος πολιτικός λόγος που
επηρεάζει τη στάση της κοινωνίας έναντι των
γυναικών.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 8 Μαρτίου 2017.

Απόφαση δικαστηρίου για κακοποίηση
παιδιών-προσφύγων
Απόφαση δικαστηρίου από τον Αύγουστο του
2016, που είδε το φως της δημοσιότητας
πρόσφατα, αποκαλύπτει ότι τουλάχιστον 40
παιδιά πρόσφυγες κακοποιήθηκαν σε
στρατόπεδο προσφύγων στην κωμόπολη
Nizip στην νοτιοανατολική επαρχία του
Γκαζίαντεπ.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 8 Μαρτίου 2017.

Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας στο Bilgi

Μία ομάδα 15-20 ατόμων εισήλθε παράνομα
στο χώρο του Πανεπιστημίου Bilgi και
επιτέθηκε σε φοιτητές που διαδήλωναν για
την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας, φωνάζοντας
«Ο Αλλάχ είναι μεγάλος». Έξι από τους
δράστες συνελήφθησαν και το Πανεπιστήμιο
έχει κινήσει νομικές διαδικασίες εναντίον
τους.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 8 Μαρτίου 2017.

9 Μαρτίου

Γιλντιρίμ περί παράτασης της «κατάστασης
εκτάκτου ανάγκης»

Γυναίκες και αγορά εργασίας

ύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε για το
ερευνητικό κέντρο Gender and Women’s
Studies του Πανεπιστημίου Kadir Has, το
53% των γυναικών και το 57% των ανδρών
θεωρούν πως η βία είναι το πιο σοβαρό
πρόβλημα που οι γυναίκες καλούνται να
αντιμετωπίσουν, ενώ ακολουθούν η ανεργία
και η έλλειψη εκπαίδευσης. Είναι ενδιαφέρον
το γεγονός ότι το 50% των γυναικών δήλωσε

Ο πρωθυπουργός Μπιναλί Γιλντιρίμ, με
δηλώσεις του, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο
περεταίρω παράτασης της «κατάστασης
εκτάκτου ανάγκης», στην οποία έχει εισέλθει
η χώρα από το πραξικόπημα του Ιουλίου του
2016.
ύμφωνα
με
τον
Σούρκο
πρωθυπουργό, το υμβούλιο Εθνικής
Ασφαλείας της Σουρκίας θα αξιολογήσει την
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κατάσταση και θα αποφασίσει αναλόγως τις
προσεχείς ημέρες.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 9 Μαρτίου 2017.

κινήματος εξαγόραζε τη συνεργασία των
χωρών κάνοντας «γενναίες δωρεές», ενώ
παράλληλα χρηματοδοτούσε εκστρατείες
κατά της Σουρκίας από ομάδα συμφερόντων
με έδρα τις Βρυξέλλες.
Πηγή: Daily Sabah, 10 Μαρτίου 2017.

Δικαστήριο αφαιρεί από Yüksekdağ την
ιδιότητα μέλους του Δ.Κ.Λ.

Έχοντας ήδη χάσει την ιδιότητα του
βουλευτή με απόφαση της Εθνοσυνέλευσης, η
Yüksekdağ, βάσει απόφασης δικαστηρίου
παύει να αναγνωρίζεται και ως μέλος του
Δ.Κ.Λ. του οποίου είναι υμπρόεδρος.
Πηγή: Hürriyet Daily News, 9 Μαρτίου 2017.

Υοιτητές του Bilgi περί επίθεσης την
Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας
Μετά το περιστατικό της επίθεσης ομάδας σε
φοιτητές που διαδήλωναν για την Παγκόσμια
Ημέρα Γυναίκας στο Πανεπιστήμιο Bilgi,
φοιτητές και καθηγητές μέσω δελτίου Σύπου
κατηγορούν τη διοίκηση του Πανεπιστημίου
για αμέλεια. ύμφωνα με το δελτίο, μεταξύ
των δραστών περιλαμβάνονταν φοιτητές του
πανεπιστημίου, οι οποίοι είχαν προκαλέσει
ξανά στο παρελθόν με τη συμπεριφορά τους,
απειλώντας
και
παρενοχλώντας
τους
συμφοιτητές τους. Παρά τα παράπονα που
εκφράζονταν κατ’ εξακολούθηση τα τελευταία
δύο χρόνια, η Πρυτανεία δεν αντιμετώπισε τα
περιστατικά με τη δέουσα προσοχή.
Πηγή: Hürriyet Daily News, 9 Μαρτίου 2017.

Εισαγγελέας ζητά 13 χρόνια φυλάκιση για
τον Cemal
Ο εισαγγελέας πρότεινε ποινή φυλάκισης έως
13 χρόνια για την υπόθεση του Σούρκου
δημοσιογράφου Hasan Cemal, ο οποίος
κατηγορείται για «διασπορά τρομοκρατικής
προπαγάνδας» υπέρ του Ε.Κ.Κ..
Πηγή: Hurriyet Daily News, 9 Μαρτίου 2017.

Αρμενικής καταγωγής βουλευτής

Με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας, η
βουλευτής αρμενικής καταγωγής, Selina
Doğan, του Ρ.Λ.Κ., μίλησε στο τουρκικό
κοινοβούλιο για τις γυναίκες αρμενικής
καταγωγής, που κατέβαλαν σημαντικό έργο.
Πηγή: Asbarez, 9 Μαρτίου 2017.

11 Μαρτίου

Μπαμπάογλου στα γραφεία του Κ.Ε.Δ.

το πλαίσιο της καμπάνιας υπέρ του «Ναι»
στο δημοψήφισμα, ο Μεχμέτ Μπαμπάογλου
βουλευτής Ικονίου του Κ.Δ.Α., μετέβη στα
γραφεία του Κ.Ε.Δ. στο Μπεΐσεχιρ, όπου τον
υποδέχτηκαν και τον ξεπροβόδησαν με τον
χαρακτηριστικό χαιρετισμό των «γκρίζων
λύκων».
Πηγή: Cumhuriyet, 11 Μαρτίου 2017.

10 Μαρτίου

Kılıçdaroğlu:
πολεμάμε»

«Έχουμε

κουραστεί

να

Ο Πρόεδρος του Ρ.Λ.Κ., Kemal
Kılıçdaroğlu, έκανε έκκληση για μεγάλη
συμμετοχή του τουρκικού λαού στο
δημοψήφισμα της 16ης Απριλίου. Δήλωσε,
επίσης, πως το κόμμα του θα δεχθεί και θα
αγκαλιάσει και τα δύο αποτελέσματα του
δημοψηφίσματος,
καθώς,
όπως
χαρακτηριστικά ανέφερε, «το έθνος έχει
κουραστεί να πολεμά».
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 10 Μαρτίου
2017.

12 Μαρτίου

Kılıçdaroğlu: υπέρ της αναστολής σχέσεων
με την Ολλανδία

Μέσα σε μία κλιμακούμενη διαμάχη με την
Ολλανδία, λόγω της απαγόρευσης στους
Σούρκους υπουργούς να απευθύνουν λόγο σε
συγκεντρώσεις στο ολλανδικό έδαφος, ο
Πρόεδρος του Ρ.Λ.Κ., Kemal Kılıçdaroğlu,
μιλώντας σε συγκέντρωση στην επαρχία των
Αδάνων, κάλεσε την κυβέρνηση να αναστείλει
τις σχέσεις της Σουρκίας με την Ολλανδία.
Δήλωσε, επίσης, πως το κόμμα του θα
παρέχει κάθε είδους υποστήριξης στην
κυβέρνηση.
Πηγή: Daily Sabah, 12 Μαρτίου 2017.

Κατηγορητήριο εναντίον του κινήματος
Γκιουλέν για συνεργασία με CIA

Σουρκικό
δικαστήριο
εξέδωσε
νέο
κατηγορητήριο εναντίον του κινήματος
Γκιουλέν σύμφωνα με το οποίο πράκτορες
της CIA προσλαμβάνονταν ως καθηγητές
αγγλικής γλώσσας στα σχολεία που
λειτουργούσαν υπό την αιγίδα του κινήματος.
Αναφέρεται μάλιστα ότι η ηγεσία του
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14 Μαρτίου

Ανάκληση
Ολλανδία

17 Μαρτίου

Σούρκου

Πρέσβη

Απολύσεις δικαστών και εισαγγελέων

στην

Ο ανώτατος δικαστικός φορέας της Σουρκίας
απέπεμψε 202 δικαστές και εισαγγελείς για
φερόμενες διασυνδέσεις με την κοινότητα
Γκιουλέν, η οποία κατηγορείται για την
οργάνωση
του
αποτυχημένου
πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου. υνολικά
έχουν αποπεμφθεί 4.088 δικαστές και
εισαγγελείς.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 17 Μαρτίου
2017.

Ο Πρόεδρος του Ρ.Λ.Κ., Kemal
Kılıçdaroğlu, μιλώντας στην Κ.Ο. του
κόμματός του εξέφρασε την απογοήτευσή του
για τους αργούς ρυθμούς με τους οποίους
κινείται η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση
της διπλωματικής κρίσης με χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζήτησε από την
κυβέρνηση του Κ.Δ.Α. την ανάκληση του
Πρέσβη της Άγκυρας στην Ολλανδία.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 14 Μαρτίου
2017.

Έρντογαν: οι τούρκοι της Ε.Ε. να κάνουν 5
παιδιά

Ο Σούρκος Πρόεδρος, Ρ.Σ. Έρντογαν
χαρακτήρισε τους τουρκικής καταγωγής
πολίτες κρατών της Ευρώπης ως το μέλλον
της Ευρώπης και τους κάλεσε να
διεκδικήσουν τη θέση που τους αξίζει ενάντια
στην αδικία που υφίστανται τον τελευταίο
καιρό, αναφερόμενος στις απαγορεύσεις
ομιλιών με αφορμή το δημοψήφισμα. ε μια
προσπάθεια αύξησης της επιρροής της
Σουρκίας στην Ευρώπη, συμβούλεψε τους
ομοεθνείς του στην Ευρώπη να κάνουν όχι
μόνο 3 παιδιά αλλά 5.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 17 Μαρτίου
2017.

15 Μαρτίου

Δολοφονίες γυναικών παρά την κρατική
προστασία

Σο Τπουργείο Εσωτερικών της Σουρκίας,
απαντώντας σε ερώτηση της βουλευτού του
Ρ.Λ.Κ., Gamze Akkuş İlgezdi, δήλωσε ότι το
2016 κατά μέσο όρο 358 γυναίκες την ημέρα
ζητούσαν τη βοήθεια της αστυνομίας έχοντας
υποστεί βίαια περιστατικά. Εξ αυτών 41.995
γυναίκες τέθηκαν υπό την προστασία της
αστυνομίας γιατί απειλούνταν η ζωή τους.
Ψστόσο, 20 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους,
μολονότι βρίσκονταν υπό την προστασία του
κράτους. Σα τελευταία 5 χρόνια το Τπουργείο
έχει διαθέσει οικονομική βοήθεια ύψους
506.138 τουρκικές λίρες σε 795 γυναίκες που
έπεσαν θύματα βίας.
Πηγή: Hürriyet Daily News, 15 Μαρτίου
2017.

Σουρκική εφημερίδα
Μέρκελ ως Φίτλερ

του

«Ι.Κ.»

τη

Η τουρκική ημερήσια Güneş δημοσίευσε
εξώφυλλο που απεικονίζει τη Γερμανίδα
Καγκελάριο ως Φίτλερ. H Güneş, εν μέσω της
διπλωματικής κρίσης μεταξύ Σουρκίας και
Γερμανίας, κατηγόρησε τη Μέρκελ ότι
ηγείται φασιστικού κινήματος εναντίον της
Σουρκίας, χρησιμοποιώντας την Αυστρία, την
Ολλανδία και το Βέλγιο.
Πηγή: The Independent, 17 Μαρτίου 2017.

16 Μαρτίου

ύλληψη μελών
Κωνσταντινούπολη

απεικονίζει

στην

Κατά τη διάρκεια επιδρομής της τουρκικής
αστυνομίας συνελήφθησαν δύο μέλη του
«Ι.Κ.», στην περιοχή Kağıthane, της
Κωνσταντινούπολης.
Οι
ισλαμιστές
προέρχονταν από τον πυρήνα του «Ι.Κ.», που
πρόσκειται στον Abdulkadir Masharipov, ενώ
σύμφωνα με τις αρχές ετοίμαζαν επίθεση στην
Κωνσταντινούπολη.
Πηγή: Hürriyet Daily New, 16 Μαρτίου 2017.

21 Μαρτίου

Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
περί κουρδικής αντιπολίτευσης

Σο
Παρατηρητήριο
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων δημοσίευσε νέα έκθεση που
επικρίνει την καταστολή της κουρδικής
αντιπολίτευσης από την τουρκική κυβέρνηση.
την έκθεση αναφέρεται ότι η φυλάκιση των
δημοκρατικά εκλεγμένων αξιωματούχων
παραβιάζει τα πολιτικά δικαιώματά τους,
καθώς και το δικαίωμα στην ελευθερία
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έκφρασης. Επίσης, στερούν εκατομμύρια
ψηφοφόρους από τους κοινοβουλευτικούς
τους εκπροσώπους.
Πηγή: New Europe, 21 Μαρτίου 2017.

25 Μαρτίου

Απόρριψη αίτησης Muratoğlu

Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για
αποφυλάκιση του διοικητικού αντιπροσώπου
του ομίλου Doğan, Barbaros Muratoğlu. O
Muratoğlu κατηγορείται για παροχή
βοήθειας σε ένοπλη τρομοκρατική οργάνωση,
στο πλαίσιο της έρευνας για το κίνημα των
Υετχουλάχτσι.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 22 Μαρτίου
2017.

Twitter, Σουρκία και Λογοκρισία

ύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας
για τη διαφάνεια στο Twitter την περίοδο
Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2016, η Σουρκία είναι η
πρώτη χώρα σε αιτήματα για αφαίρεση
περιεχομένου στο εν λόγω μέσο κοινωνικής
δικτύωσης. Σα 2232 από αυτά τα αιτήματα
προέρχονται απευθείας από την κυβέρνηση,
τους θεσμούς ή την αστυνομία.
Πηγή: Twitter Transparency Report, 21
Μαρτίου 2017.

24 Μαρτίου

Burkhalter: η ελευθερία της έκφρασης
είναι παγκόσμια αξία

ε συνάντηση με τον Σούρκο ομόλογό του, ο
υπουργός Εξωτερικών της Ελβετίας, D.
Burkhalter, ανέφερε πως η ελευθερία της
έκφρασης είναι παγκόσμια αξία και ελπίζει να
παραμείνει έτσι και για τους Σούρκους
πολίτες. Ο Burkhalter εξέφρασε την ανησυχία
του για το μεγάλο αριθμό απολύσεων και
φυλακίσεων στην Σουρκία, αναφέροντας πως
η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης δεν εξαιρεί
την Σουρκία από τις υποχρεώσεις της προς τα
ανθρώπινα δικαιώματα.
Πηγή: The Local, 24 Μαρτίου 2017.

22 Μαρτίου

Διοργάνωση προγραμμάτων γλώσσας από
τον τουρκικό κόσμο

Ο πρόεδρος του Ανώτατου υμβουλίου για
τον Πολιτισμό, τη Γλώσσα και την Ιστορία
«Ατατούρκ», Derya Örs, συμμετείχε σε
συνέδριο για την τουρκική γλώσσα που
πραγματοποιήθηκε στην πόλη Σουρκιστάν
του Καζακστάν. την ομιλία του αναφέρθηκε
στον κίνδυνο αλλοίωσης της τουρκικής
γλώσσας από την υιοθέτηση ξένων λέξεων.
Για την προστασία και την περαιτέρω
ανάπτυξη της τουρκικής γλώσσας ανακοίνωσε
την πραγματοποίηση κοινών πολιτισμικών
δραστηριοτήτων μεταξύ όλων των χωρών που
τη χρησιμοποιούν. Τπογραμμίζοντας ότι η
γλώσσα επηρεάζει τις παραδόσεις και τις
πεποιθήσεις των ανθρώπων, δήλωσε ότι
τέτοιου είδους δραστηριότητες αποδεικνύουν
την ενότητα και τη συνύπαρξη του τουρκικού
κόσμου.
Πηγή: Daily Sabah, 22 Μαρτίου 2017.

27 Μαρτίου
Μείωση εργαζόμενων γυναικών
ύμφωνα με έκθεση του Ιδρύματος Ερευνών
Οικονομικής Πολιτικής, ο αριθμός των
εργαζόμενων γυναικών στην Σουρκία, για το
χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου 2015Δεκεμβρίου 2016, μειώθηκε κατά 1%. Η
μεγαλύτερη πτώση σημειώθηκε στον τομέα
των κατασκευών. ε 15 από τους συνολικά 24
κλάδους που ανήκουν στον τομέα της
μεταποιήσεως, 20.000 γυναίκες έχασαν τη
δουλειά τους, με τον κλάδο της
κλωστοϋφαντουργίας να έρχεται πρώτος σε
απώλειες.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 27 Μαρτίου
2017.

Προκαταρκτική εξέταση εμπλεκόμενων
στην επίθεση του «Ι.Κ.»

Σο Σοπικό Διοικητικό Δικαστήριο της
Άγκυρας
αποφάσισε
τη
διεξαγωγή
προκαταρκτικής εξέτασης ενός πρώην
αρχηγού της αστυνομίας και άλλων δύο
αξιωματούχων, οι οποίοι εμπλέκονται στην
επίθεση του «Ι.Κ.» στην Άγκυρα, τον
Οκτώβριο του 2015.
Πηγή: Hürriyet Daily News, 22 Μαρτίου
2017.

28 Μαρτίου

Καταδίκη του υμπροέδρου του Δ.Κ.Π.

Ο υμπρόεδρος του Δ.Κ.Π., αδελφό κόμμα
του
Δ.Κ.Λ.,
Kamuran
Yüksek,
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καταδικάστηκε
από
δικαστήριο
του
Ντιγιάρμπακιρ σε 8 χρόνια φυλάκιση. Ο
ίδιος είχε διαφύγει στο εξωτερικό.
Πηγή: Al-Monitor, 28 Μαρτίου 2017.

διάρκεια της φοίτησης θα είναι τουλάχιστον
μονοετής και τα νήπια θα εγγράφονται
αυτόματα στο πλησιέστερο στην οικία τους
νηπιαγωγείο.
Πηγή: Daily Sabah, 29 Μαρτίου 2017.

Η Mazlumder υπό διάλυση

Τπόθεση κύριου μετόχου της Zaman

Η Mazlumder, βασική φιλο-ισλαμική
οργάνωση της Σουρκίας για τα ανθρώπινα
δικαιώματα, αντιμετωπίζει προβλήματα,
καθώς τα μέλη που διατηρούσαν κριτική
στάση
απέναντι
στην
κυβέρνηση
αποπέμφθηκαν.
Πηγή: Al-Monitor, 28 Μαρτίου 2017.

Ο κύριος μέτοχος της εφημερίδας Zaman,
Alaattin Kaya, που ερευνάται για τις σχέσεις
του με την κοινότητα Υετχουλάχτσι,
επικαλέστηκε νόμο περί μετάνοιας και
αρνήθηκε ότι ήταν υπεύθυνος για τον Σύπο
της κοινότητας Γκιουλέν. Ο Kaya
παραδέχτηκε ότι χρησιμοποιούσε την
εφαρμογή επικοινωνίας των φίλο-γκιουλενικών
Kakao Talk, αλλά όχι την εφαρμογή ByLock.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 29 Μαρτίου
2017.

29 Μαρτίου

χέδια αλλαγής του εκλογικού νόμου

Σο κυβερνών κόμμα (Δ.Κ.Α.) συζητά με το
κόμμα της άκρας δεξιάς (Κ.Ε.Δ.) πιθανή
μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου, έτσι
ώστε να μειωθεί το κατώφλι του 10% για την
είσοδο στην Εθνοσυνέλευση. υζητιέται το
7% ως νέο όριο.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 29 Μαρτίου
2017.

Έρευνα
σε
δημοσιογράφους
Πρακτορείου Anadolu

του

Ο Δημόσιος Κατήγορος στην Άγκυρα
διέταξε έρευνα σε βάρος 8 ανταποκριτών του
Πρακτορείου Anadolu για πιθανές σχέσεις
τους με τους Υετχουλάχτσι. Η έρευνα αφορά
τη χρήση της εφαρμογής επικοινωνίας
ByLock, η οποία χρησιμοποιούνταν από
οπαδούς του Γκιουλέν.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 29 Μαρτίου
2017.

Τποχρεωτική η προσχολική εκπαίδευση

Τποχρεωτική θα είναι η φοίτηση των νηπίων
στην προσχολική εκπαίδευση από το 2019. Η

B) Εξωτερική Πολιτική και Ασφάλεια
1 Μαρτίου

εξαιτίας των πράξεων συγκεκριμένων
τρομοκρατικών
οργανώσεων.
Ανέφερε
συγκεκριμένα: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους
τρομοκράτες να ενοχοποιούν τον μουσουλμανικό
κόσμο». Σόνισε, επίσης, την ανάγκη δράσης
για την επαναφορά της σταθερότητας σε
περιοχές όπως η υρία, το Ιράκ και η
Τεμένη.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 1 Μαρτίου 2017.

Πιέσεις σε Μέρκελ για Έρντογαν

Η Γερμανίδα Καγκελάριος, Ανγκελα
Μέρκελ, δέχεται πιέσεις από κόμματα της
αντιπολίτευσης προκειμένου να μην επιτρέψει
την είσοδο του Έρντογαν στη Γερμανία για
όσο διάστημα ο ανταποκριτής της Die Welt,
Deniz Yücel, είναι υπό κράτηση. Ο
Έρντογαν πρόκειται να επισκεφθεί τη χώρα
ενόψει του δημοψηφίσματος για τη
συνταγματική μεταρρύθμιση.
Πηγή: The Guardian, 1 Μαρτίου 2017.

Η θέση της Σουρκίας στη υρία

Ο επικεφαλής της «υριακής Σουρκμενικής
υνέλευσης», Emin Bozoğlan, ο οποίος
βρίσκεται στην Γενεύη για το νέο γύρο
ειρηνευτικών συνομιλιών για τη υρία,
δήλωσε ότι η διεθνής κοινότητα έχει αρχίσει
να συνειδητοποιεί το κρίσιμο ρόλο της
Άγκυρας στη υρία, καθώς «απελευθερώνει με

Έρντογαν περί τρομοκρατίας Ισλάμ

ε ομιλία του στην ύνοδο Κορυφής του
Οργανισμού Οικονομικής υνεργασίας στο
Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, ο Σούρκος
Πρόεδρος, Ρ.Σ. Έρντογαν, έκανε λόγο για
άδικη ενοχοποίηση των μουσουλμάνων,
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επιτυχία τις καταληφθείσες από τις τρομοκρατικές
οργανώσεις περιοχές και τους παρέχει ασφάλεια».
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 1 Μαρτίου 2017.

υποστήριξη μαθητών και δασκάλων του
δημοτικού σχολείου «Martyr Sadik Hindavi»,
στην πρόσφατα απελευθερωμένη περιοχή
Jarabulus –αρχαία Ευρωπός– της Β. υρίας.
Η υποστήριξη περιλαμβάνει την αποστολή
υλικής βοήθειας και συνοδεύεται από τη
διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας και
κουλτούρας.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 2 Μαρτίου 2017.

υνάντηση Ρουχανί-Έρντογαν

Κατά την 13η ύνοδο του Οργανισμού
Οικονομικής υνεργασίας στο Ισλαμαμπάντ
ο Πρόεδρος του Ιράν, Φ. Ρουχανί,
συναντήθηκε με τον Σούρκο ομόλογό του,
Ρ.Σ. Έρντογαν. Οι δύο άνδρες τόνισαν την
ανάγκη σύσφιξης της διμερούς τους
συνεργασίας σε όλους τους κλάδους, καθώς
και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας,
στην
οποία
«βρίσκονται
στο
ίδιο
στρατόπεδο», όπως τόνισε ο Έρντογαν.
Πηγή: MEHR News Agency, 1 Μαρτίου
2017.

Απελευθέρωση Yücel απαιτεί η Μέρκελ

Η Γερμανίδα Καγκελάριος εξέφρασε την
απαίτησή της για απελευθέρωση του Σούρκου
ανταποκριτή της Die Welt, Deniz Yücel,
δεχόμενη πιέσεις για το γεγονός ενόψει της
επίσκεψης του Σούρκου Προέδρου στη
Γερμανία. ε δηλώσεις της η Καγκελάριος
ανέφερε ότι «θα κάνουμε ότι είναι δυνατό για την
απελευθέρωση του Yücel. Ο ελεύθερος και
ανεξάρτητος Σύπος είναι μέρος της δημοκρατίας
και δεν πρέπει να αμφισβητείται».
Πηγή: The Telegraph, 1 Μαρτίου 2017.

Επιθέσεις στην περιοχή της Manbij

Ο
τουρκικός
στρατός,
οι
σύριοι
αντικαθεστωτικοί
και
το
«Ι.Κ.»
πραγματοποίησαν ταυτόχρονες επιθέσεις σε
χωριά κοντά στην πόλη Manbij της Β.
υρίας. Σο φιλοκουρδικό τρατιωτικό
υμβούλιο της Manbij ανακοίνωσε πως τα
ταυτόχρονα «χτυπήματα», χωρίς να στοχεύει
η μία πλευρά την άλλη, αποκαλύπτουν τη
συνεργασία μεταξύ Σουρκίας και «Ι.Κ.».
Πηγή: ANF News, Καθημερινή, 1 Μαρτίου
2017.

Έρντογαν στοχεύει την απελευθέρωση της
Ιεράπολης και της Ράκκα

Μιλώντας με δημοσιογράφους κατά τη
διάρκεια του ταξιδιού επιστροφής του από το
Πακιστάν, ο Πρόεδρος της Σουρκίας Ρ.Σ.
Έρντογαν δήλωσε ότι ο επόμενος στόχος της
Σουρκίας στη υρία είναι η απελευθέρωση
της Ιεράπολης, που ελέγχονται από τις
Δημοκρατικές Δυνάμεις της υρίας (SDF),
στις τάξεις των οποίων ανήκουν κυρίως
μαχητές από το ΡΚΚ, το YPG και το «Ι.Κ.»
και της Ράκκα. Σέλος, επανέλαβε ότι η
Σουρκία δεν θα επιτρέψει την ύπαρξη ενός
ανεξάρτητου τρομοκρατικού κράτους κατά
μήκος των συνόρων της.
Πηγή: Daily Sabah, 2 Μαρτίου 2017.

2 Μαρτίου

Bozdağ ακύρωσε επίσκεψη στη Γερμανία

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Σουρκίας,
Bekir
Bozdağ,
ακύρωσε
την
προγραμματισμένη επίσκεψή του στη
Γερμανία. Η κίνησή του αυτή είναι μια
ένδειξη δυσαρέσκειας στην απόφαση
γερμανικών τοπικών αρχών, οι οποίες
ακύρωσαν τη συνάντηση που είχε
προγραμματιστεί με τα μέλη της τουρκικής
κοινότητας, επικαλούμενες λόγους ασφαλείας.
Ο Bozdağ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι: «Σο
δικαίωμα του συνέρχεσθαι και της ελεύθερης
έκφρασης εξασφαλίζονται σε όλες τις δημοκρατίες.
Εδώ έχουν αγνοηθεί.».
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 2 Μαρτίου 2017.

υμφωνία Ρωσίας-Σουρκίας για αποτροπή
συγκρούσεων στη υρία

Η Μόσχα και η Άγκυρα ήρθαν σε συμφωνία
για την αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ των
ένοπλων ομάδων της μετριοπαθούς συριακής
αντιπολίτευσης και των κυβερνητικών
στρατευμάτων, ιδιαίτερα κοντά στην πόλη AlBab.
Πηγή: TASS, 2 Μαρτίου 2017.

Σουρκική παρουσία στη Β. υρία και
λειτουργία σχολείων

Περίθαλψη τραυματιών του Ελεύθερου
υριακού τρατού

Ο κρατικός οργανισμός «Maarif Education»
που δραστηριοποιείται στην ίδρυση και τη
λειτουργία σχολείων και εκπαιδευτικών
κέντρων στο εξωτερικό, ανέλαβε την

ύμφωνα με τουρκικές πηγές, τρεις
τραυματίες του Ελεύθερου υριακού
τρατού (FSA), οι οποίοι τραυματίστηκαν
κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με το «Ι.Κ.»

7

Χρονικά Τοσρκίας

Μάρτιος 2017

κοντά στις πόλεις Al Bab και Azez,
μεταφέρθηκαν στο Κρατικό Νοσοκομείο της
πόλη Kilis της Σουρκίας, όπου και
νοσηλεύονται.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 2 Μαρτίου 2017.

ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2016 και
συνεχίζεται έως σήμερα, προκειμένου να
ελέγξει ρα σύνορά της με τη υρία. Η
προσπάθεια
αυτή
περιλαμβάνει
την
κατασκευή ενός τοίχους τριών μέτρων, που
έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, την ναρκοθέτηση
της περιοχής και τη δημιουργία χαντακιών
και φρακτών. Επίσης, η περιοχή ελέγχεται
από κάμερες θερμικής απεικόνισης και
περιπολείται από στρατιώτες όλο το
εικοσιτετράωρο.
Πηγή: Reuters, 3 Μαρτίου 2017.

ύγκληση Γερμανού πρέσβη στην Άγκυρα

Σο τουρκικό Τπουργείο Εξωτερικών κάλεσε
τον Γερμανό πρέσβη Martin Erdmann στην
Άγκυρα έπειτα από την ακύρωση των
συναντήσεων Σούρκων Τπουργών με τα μέλη
της τουρκικής κοινότητας στη Γερμανία.
Πηγή: Daily Sabah, 2 Μαρτίου 2017.

Τποδείξεις Σσαβούσογλου προς Γερμανία

Ο Σούρκος υπουργός Εξωτερικών, Mεβλούτ
Σσαβούσογλου, υπέδειξε στην Γερμανία
σύμφωνα με δηλώσεις του, πως «πρέπει να
μάθει να φέρεται» αν θέλει να διατηρηθούν
ομαλές οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Η
δήλωση έγινε με αφορμή την ακύρωση των
συναντήσεων 2 τούρκων Τπουργών από τις
γερμανικές αρχές. Μάλιστα τόνισε πως η
Γερμανία πρέπει να αντιμετωπίζει την
Σουρκία ως ισότιμη και πως η συγκαταβατική
της στάση δεν θα αποθαρρύνει την τουρκική
κοινότητα εκεί.
Πηγή: Daily Sabah, 3 Mαρτίου 2017.

3 Μαρτίου

Ένταση στις γερμανό-τουρκικές σχέσεις με
αφορμή την προσευχή
Σο Γυμνάσιο «Johannes Rau» στην πόλη
Wuppertal της Δυτικής Γερμανίας αποφάσισε
την απαγόρευση της προσευχής των
μουσουλμάνων μαθητών στις σχολικές
εγκαταστάσεις. Η απόφαση αυτή εκλήφθηκε
από την τουρκική ηγεσία ως καταπάτηση των
θρησκευτικών ελευθεριών των Σούρκων στην
Γερμανία και ήρθε να οξύνει τις ήδη
τεταμένες γερμανό-τουρκικές σχέσεις.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 3 Μαρτίου 2017.

4 Μαρτίου

Δήλωση πρέσβη του Ιράν για ξυλοδαρμό
Ιρανών

Ανεπιθύμητη η εκστρατεία στο Ρότερνταμ

Ο Ιρανός πρέσβης στην Σουρκία,
Mohammad Ebrahim Taherianfard, δήλωσε
μετά την δημοσιοποίηση βίντεο όπου ήταν
εμφανής ο ξυλοδαρμός Ιρανών από έναν
Σούρκο συνοριοφύλακα, ότι θα εξετάσει
δικαστικά την υπόθεση, καθώς θεωρεί ότι ο
ρόλος των Ιρανικών πρεσβειών είναι να
προστατεύουν τα δικαιώματα των Ιρανών
υπηκόων.
Πηγή: IRNA, 3 Μαρτίου 2017.

Η Ολλανδική κυβέρνηση είναι αντίθετη στα
τουρκικά σχέδια για πραγματοποίηση
εκστρατείας για το τουρκικό δημοψήφισμα
στο Ρότερνταμ μια μέρα μετά την ακύρωση
συναντήσεων των τούρκων Τπουργών με την
τουρκική κοινότητα από την Γερμανία.
ύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η Ολλανδία
είναι η τρίτη χώρα που εμποδίζει την
εκστρατεία για το τουρκικό δημοψήφισμα
στην Ευρώπη.
Πηγή: Daily Sabah, 4 Mαρτίου 2017.

Απόλυση Σούρκου αξιωματικού

Έρντογαν περί μαχητών του «Ι.Κ.»

Μετά από σοβαρές διπλωματικές πιέσεις της
Σεχεράνης
απολύθηκε
ο
Σούρκος
αξιωματικός που ευθυνόταν για τον
ξυλοδαρμό Ιρανών στην Σουρκία, σε βίντεο
που δημοσιοποιήθηκε μερικές μέρες πριν,
χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί ακόμα αν το
βίντεο είναι πραγματικό.
Πηγή: IRNA, 4 Μαρτίου 2017.

ε προεκλογική συγκέντρωση για το
επερχόμενο δημοψήφισμα, ο Ρ.Σ. Έρντογαν
δήλωσε πως η Σουρκία έχει σκοτώσει πάνω
από 3.000 μαχητές του «Ι.Κ.», τους
τελευταίους 18 μήνες. υνέχισε λέγοντας πως
η χώρα θα συνεχίσει να μάχεται κατά της
τρομοκρατίας μέχρι να εξαλειφθούν όλες οι
τρομοκρατικές οργανώσεις, προσθέτοντας
πως «η Σουρκία αποπνέει εμπιστοσύνη στους
φίλους και φόβο στις τρομοκρατικές οργανώσεις».
Πηγή: Middle East Monitor, 5 Μαρτίου 2017.

Σουρκία «σφραγίζει» σύνορά με υρία

ύμφωνα με το πρακτορείο Reuters η
Σουρκία καταβάλει προσπάθεια, η οποία
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υντριβή συριακού αεροσκάφους

Σούρκους
αξιωματούχους, εξήρε τις
ανθρωπιστικές προσπάθειες της Άγκυρας για
την αντιμετώπιση της συριακής κρίσης. Ο
Κένεντι φέρεται να δήλωσε ότι «τόσο στο
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό η Σουρκία έχει
σώσει εκατοντάδες χιλιάδες ζωές και ότι ο
Ο.Η.Ε. θα ήταν σε δύσκολη θέση χωρίς την
συμβολή της Σουρκίας».
Πηγή: Daily Sabah, 7 Μαρτίου 2017.

Η Σουρκία έκανε γνωστό ότι αεροσκάφος
που ανήκει στην πολεμική αεροπορία της
υρίας, συνετρίβη στα τουρκό-συριακά
σύνορα. Ο συριακός στρατός επιβεβαίωσε
στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας ότι
η πολεμική αεροπορία της υρίας έχασε
επαφή με ένα μαχητικό αεροσκάφος που
βρισκόταν σε αποστολή κοντά στα σύνορα με
την Σουρκία. Ο χειριστής του συριακού
μαχητικού περισυλλέχθηκε και διακομίστηκε
σε τουρκικό νοσοκομείο.
Πηγή: Al Jazeera, 5 Μαρτίου 2017.

Ιορδανία, Σουρκία και συριακή κρίση

Ο πρέσβης της Ιορδανίας στην Σουρκία,
Amjad Al-Adaileh, δήλωσε ότι «η Ιορδανία και
η Σουρκία συνεχίζουν να επωμίζονται το
μεγαλύτερο βάρος στη συνεχιζόμενη συριακή κρίση,
με την Ιορδανία να έχει υποδεχθεί πάνω από 1,3
εκατ. πρόσφυγες, ενώ η Σουρκία πάνω από 3
εκατ. από τον Μάρτιο του 2011, όταν ξεκίνησε η
κρίση».
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 7 Μαρτίου 2017.

5 Μαρτίου

Έρντογαν: Γερμανία επαναφέρει ναζιστικές
πρακτικές
Ο Σούρκος Πρόεδρος, Ρ.Σ. Έρντογαν,
κατηγόρησε την Γερμανία για αναβίωση
ναζιστικών πρακτικών μετά την απόφαση της
χώρας να εμποδίσει τη διεξαγωγή
εκστρατειών στην τουρκική κοινότητα για το
συνταγματικό μεταρρυθμιστικό δημοψήφισμα
που έχει προγραμματιστεί στην Σουρκία για
τις 16 Απριλίου 2017.
Πηγή: Daily Sabah, 5 Mαρτίου 2017.

υνάντηση Σουρκίας-Ιράν

ε συνέντευξη Σύπου, ο εκπρόσωπος του
Τπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Bahram
Qassemi, δήλωσε ότι μετά από αίτημα της
Σουρκίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση
μεταξύ αξιωματούχων της Σουρκίας και του
Ιράν κατά την 13η ύνοδο του Οργανισμού
Οικονομικής υνεργασίας στο Ισλαμαμπάντ.
Πηγή: Trend News Agency, 6 Μαρτίου 2017.

6 Μαρτίου

Βερολίνο καταδικάζει σχόλια Έρντογαν
περί Ναζί

Μυστήριο για τα αίτια πτώσης του
συριακού αεροσκάφους

Η γερμανική κυβέρνηση καταδίκασε τον
Σούρκο Πρόεδρο, Ρ. Σ. Έρντογαν, για τις
κατηγορίες που εξαπέλυσε εναντίον γερμανών
αξιωματούχων για «ναζιστικές πρακτικές» λίγο
μετά την απαγόρευση σε Σούρκο υπουργό να
παραστεί σε εκδήλωση της τουρκικής
κοινότητας. υγκεκριμένα o υπεύθυνος του
πολιτικού γραφείου της Άνγκελα Μέρκελ
χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Σούρκου
Προέδρου ως απαράδεκτες, υποστηρίζοντας
πως η γερμανική κυβέρνηση απορρίπτει κάθε
σύγκριση της σύγχρονης Γερμανίας με τα
εγκλήματα των Ναζί.
Πηγή: Ηurriyet Daily News, 6 Mαρτίου 2017.

Ανακριβή παραμένουν τα αίτια πτώσης του
συριακού στρατιωτικού αεροσκάφους. Ο
πρωθυπουργός της Σουρκίας, Μπινάλι
Γιλντιρίμ, δήλωσε ότι η αιτία της συντριβής
είναι άγνωστη, τονίζοντας, ωστόσο, τις κακές
καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην
περιοχή. Από την άλλη, ο πιλότος φέρεται να
έκανε λόγο για κατάρριψη του μαχητικού
αεροσκάφους. ε ερώτηση αν ο πιλότος θα
επιστρέψει πίσω στην υρία, ο αναπληρωτής
πρωθυπουργός της Σουρκίας, Ν. Canikli, είπε
ότι «είναι μία απόφαση που θα παρθεί αφότου
εξεταστούν όλες οι πληροφορίες».
Πηγή: Arab News, 6 Μαρτίου 2017.

Ο.Η.Ε. για συριακή κρίση: σημαντική η
συμβολή της Σουρκίας

7 Μαρτίου

Η Σουρκία ιδρύει σχολεία στο Σζιμπουτί

ύμφωνα με τουρκικές φιλοκυβερνητικές
πηγές, ο υντονιστής Ανθρωπιστικών
Τποθέσεων του Ο.Η.Ε. για τη υρία, Κέβιν
Κένεντι, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής
του στην Σουρκία, όπου συναντήθηκε με

Σο Τπουργείο Εκπαίδευσης του Σζιμπουτί
υπέγραψε Μνημόνιο Κατανόησης με το
τουρκικό
κρατικό
ίδρυμα
«Maarif
Education», στο οποίο παραχώρησε την
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άδεια ίδρυσης και ελέγχου ενός νηπιαγωγείου
και ενός δημοτικού σχολείου στα ανατολικά
της χώρας. Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα
στην εδραίωση του οργανισμού αφού
επεκτείνει τις δραστηριότητές του στα
σχολεία που είχαν σχετιστεί με το κίνημα
Γκιουλέν.
Πηγή: Daily Sabah, 7 Μαρτίου 2017.

της Γερμανίας είναι ένα μέσο πίεσης προς
τους Σούρκους πολίτες και πως αυτού του
είδους οι πιέσεις δεν θα έπρεπε να υφίστανται
μεταξύ των δύο χωρών.
Πηγή: Daily Sabah, 7 Mαρτίου 2017.

Κοινή πολιτική Σουρκίας–Ρωσίας–Η.Π.Α.
κατά του «Ι.Κ.»
Ο αρχηγός του τουρκικού Γενικού
Επιτελείου
τρατού,
Hulusi
Akar,
συναντήθηκε και συζήτησε με το Ρώσο και
Αμερικανό ομόλογό του, στην Αττάλεια.
κοπός της συζήτησης ήταν ο συντονισμός
των κινήσεων των τριών χωρών στη υρία, για
την καταπολέμηση του «Ι.Κ.».
Πηγή: Al Monitor, 7 Μαρτίου 2017.

Εκπαίδευση υρίων από Σουρκία-Κατάρ

Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Θρησκευτικών
Τποθέσεων της Σουρκίας, Mehmet Görmez,
συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Ιδρύματος
Ανθρωπιστικής Βοήθειας «Sheikh Thani bin
Abdullah Al Thani» (R.A.F.), Ayed bin
Dabssan Al Qahtani, κατά τη διάρκεια
εκδήλωσης στην Άγκυρα. Σο ίδρυμα R.A.F.
παρείχε 4 εκατ. σχολικά βιβλία σε μαθητές
που εγκατέλειψαν την υρία και βρίσκονται
στην Σουρκία. Εκτιμάται ότι περισσότεροι
από 314.000 μαθητές επωφελήθηκαν από το
πρόγραμμα σε 22 επαρχίες της Σουρκίας.
Πηγή: RAF, 11 Μαρτίου 2017.

Απελευθέρωση του τουρκικού προξενείου
στη Μοσούλη
Οι
ιρακινές
αρχές
κατάφεραν
να
ελευθερώσουν το τουρκικό προξενείο στη
Μοσούλη, το οποίο βρισκόταν στην κατοχή
του «Ι.Κ.» από το 2014.
Πηγή: Πρακτορείο Trend News, 7 Μαρτίου
2017.

Γιλντιρίμ ευχαρίστησε Ιορδανία για την
αλληλεγγύη κατά του Γκιουλέν

Σις ευχαριστίες του εξέφρασε ο Σούρκος
πρωθυπουργός, Μπιναλί Γιλντιρίμ, κατά τη
διάρκεια κοινής συνεδρίασης με τον Ιορδανό
ομόλογό του, Hani al-Mulki, στην Άγκυρα,
για την αλληλεγγύη που επέδειξε η Ιορδανία
με την απόφασή της να απαγορεύσει τη
λειτουργία των σχολείων της κοινότητας
Γκιουλέν στο Αμμάν.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 7 Μαρτίου 2017.

8 Μαρτίου

ύλληψη πιθανού αρχηγού του «Ι.Κ.»

Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε τον Halis
Bayancuk, γνωστό και ως Abu Hanzala, ο
οποίος είναι ένας από τους πιθανούς
αρχηγούς του «Ι.Κ.», με έδρα την
Κωνσταντινούπολη. Οι αρχές είχαν συλλάβει
τον συγκεκριμένο τον Ιούλιο του 2015, τον
οποίο, όμως, ελευθέρωσαν ένα χρόνο μετά.
Πηγή: Hürriyet Daily News, 8 Μαρτίου 2017.

Σριμερής συνάντηση για το υριακό στην
Αττάλεια

υναντήθηκαν στην Αττάλεια οι αρχηγοί των
γενικών επιτελείων της Σουρκίας Φουλουσί
Ακάρ, των Η.Π.Α., Σζόζεφ Ντάνφορντ, και
της
Ρωσίας,
Βαλέρι
Γκερασίμοφ,
αναζητώντας κοινή πορεία στο υριακό και
προσπαθώντας
να
συντονίσουν
τις
επιχειρήσεις τους εναντίον του «Ι.Κ.».
Πηγή: Καθημερινή, 8 Μαρτίου 2017.

9 Μαρτίου

Σούρκος κληρικός κατά του Ισραήλ

Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Θρησκευτικών
Τποθέσεων της Σουρκίας και κληρικός,
Mehmet Görmez, κατά την διάρκεια τελετής
στο τέμενος Şeyh Şamil στην πόλη
Γκαζίαντεπ, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο που
ψηφίστηκε από το ισραηλινό Κοινοβούλιο για
την απαγόρευση του καλέσματος στην
μουσουλμανική προσευχή, «απαράδεκτο» και
τόνισε πως «κανείς δεν μπορεί να περιορίσει ή να
απαγορεύσει την προσευχή στις καρδιές των
ανθρώπων». Σέλος, περιέγραψε την Ανατολική
Ιερουσαλήμ ως κατεχόμενη από το Ισραήλ
και μία από τις μεγαλύτερες και πιο ιερές

Κριτική Σσαβούσογλου για γερμανικές
πιέσεις
Ο Σούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μ.
Σσαβούσογλου, άσκησε οξεία κριτική σε
ομιλία του στο Αμβούργο προς τους
Σούρκους πολίτες εναντίον των γερμανικών
αρχών με αφορμή την συστηματική
απαγόρευση και ακύρωση εκστρατειών
Σούρκων αξιωματούχων. Σόνισε πως η στάση
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πόλεις για τους μουσουλμάνους μετά από την
Μέκκα και την Μεδίνα, τονίζοντας ότι τέτοια
σημεία που συμβολίζουν την ύπαρξη και τη
θρησκευτική ελευθερία των μουσουλμάνων
δεν μπορούσαν να διαγραφούν.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 9 Μαρτίου 2017.

10 Μαρτίου

υνάντηση Έρντογαν-Πούτιν

Ο Ρ.Σ. Έρντογαν επισκέφθηκε τον Ρώσο
ομόλογό του Βλ. Πούτιν στη Μόσχα, με τον
οποίο συζήτησε το ζήτημα της κατάπαυσης
του πυρός στην υρία. Ο Ρώσος Πρόεδρος
Βλ. Πούτιν εξέφρασε την αισιοδοξία του,
κρατώντας
επιφυλάξεις,
εξαιτίας
της
κατάστασης που επικρατεί στο εσωτερικό της
υρίας. Σόνισε πως η επίτευξη της ειρήνης θα
είναι εφικτή μόνο αν αποκατασταθεί το
ζήτημα της εδαφικής ακεραιότητας της
χώρας.
Πηγή: RT Question More, 10 Μαρτίου 2017.

Δωρεάν πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε
ύριους πρόσφυγες

ε συνέδριο που έλαβε χώρα στο
Πανεπιστήμιο «Μουσταφά Κεμάλ» της
επαρχίας Φατάι (Αλεξανδρέττα), με θέμα «Η
συμμετοχή των ύριων Προσφύγων στην
Σριτοβάθμια Εκπαίδευση», ο επικεφαλής του
υμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τ.Ö.K.)
της Σουρκίας, Yekta Saraç, δήλωσε ότι η
Άγκυρα παρέχει δωρεάν πανεπιστημιακή
εκπαίδευση στους ύριους πρόσφυγες.
ύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν,
το 2016 περίπου 15.000 ύριοι φοιτητές
έκαναν την εγγραφή τους στα τουρκικά
πανεπιστήμια. ύμφωνα με τον κ. Saraç
«πρόκειται για μία σταθερή πολιτική που θα
βοηθήσει τους ύριους να ενταχθούν στην
οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή και να
συμβάλουν στην ανάπτυξη της χώρας».
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 9 Μαρτίου 2017.

Η υρία καταγγέλλει την Σουρκία στον
Ο.Η.Ε.

Σο Τπουργείο Εξωτερικών της υρίας
κατήγγειλε την συνεχιζόμενη επιθετικότητα
του τουρκικού στρατού ενάντια στον συριακό
λαό, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων
Εθνών και τον Πρόεδρο του υμβουλίου
Ασφαλείας. Η Δαμασκός ζήτησε από τη
διεθνή κοινότητα να αποσυρθούν τα τουρκικά
στρατεύματα από το συριακό έδαφος.
ύμφωνα με το συριακό Τπουργείο
Εξωτερικών, η Άγκυρα είναι υπεύθυνη για την
καταστροφή των υποδομών, τη δολοφονία
δεκάδων χιλιάδων αθώων και για την
υποστήριξη τρομοκρατικών ομάδων στην
υρία.
Πηγή: Sputnik International, 10 Μαρτίου
2017.

Επιχειρήσεις στα σύνορα και τρομοκρατία

Ο υποδιευθυντής του Πρακτορείου Anadolu,
Mustafa Özkaya, μιλώντας σε πάνελ που
αφορούσε τη στρατηγική που ακολουθούν
παγκόσμιοι και περιφερειακοί δρώντες όσον
αφορά στην κατάσταση της υρίας, δήλωσε
πως οι επιχειρήσεις του τουρκικού στρατού
στα σύνορα, στο πλαίσιο της «Ασπίδα του
Ευφράτη», είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση
των περιστατικών τρομοκρατικών επιθέσεων
του «Ι.Κ.».
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 9 Μαρτίου 2017.

Ο.Η.Ε. κατηγορεί Σουρκία για «σοβαρές
παραβιάσεις» στην κουρδική περιοχή
ε έκθεσή της για τους Κούρδους της ΝΑ
Μικράς Ασίας, η Ύπατη Αρμοστεία για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα του
Ο.Η.Ε.
κατηγορεί την Σουρκία για σοβαρές
παραβιάσεις απέναντι στον εν λόγω λαό. Η
έκθεση εκτιμά ότι μετά τον τερματισμό της
εκεχειρία το 2015, οι εκτοπισμένοι
κυμαίνονται μεταξύ 350.000 και 500.000.
Πηγή: Le Monde, 10 Μαρτίου 2017.

Çelik: τα ακροδεξιά κινήματα ευνοούν το
«Ι.Κ.»

Ο Σούρκος υπουργός υπεύθυνος για τις
σχέσεις μεταξύ Σουρκίας και Ε.Ε., Ömer
Çelik, δήλωσε πως τα ακροδεξιά και
ρατσιστικά κινήματα της Ευρώπης είναι
«δίδυμα αδέρφια» του «Ι.Κ.», καθώς
αμφότερα απειλούν τις αρχές του πολιτικού
συστήματος. Φαρακτηριστικά ανέφερε πως
όλες οι ισλαμοφοβικές και αντισημιτικές
συμπεριφορές ευνοούν το «Ι.Κ.».
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 9 Μαρτίου 2017.

Ελεύθερος ο ισλαμιστής της επίθεσης της
19ης Μαρτίου

Ο μαχητής του «Ι.Κ.», Erkan Çapkın, ο
οποίος είχε διαπράξει την τρομοκρατική
επίθεση της 19ης Μαρτίου 2016, στη Μεγάλη
Οδό του Πέρα, αφέθηκε ελεύθερος από τις
τουρκικές αρχές, λόγω προβλημάτων υγείας.
Πηγή: Hürriyet Daily News, 10 Μαρτίου
2017.
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Σουρκικά σχολεία στη Μαδαγασκάρη

Ιρανός πρόξενος για τα ταξίδια προς την
Σουρκία

Σο τουρκικό κρατικό ίδρυμα «Turkish
Maarif Foundation» υπέγραψε Μνημόνιο
Κατανόησης με το Τπουργείο Παιδείας της
Μαδαγασκάρης. Ο υπουργός Παιδείας της
Μαδαγασκάρης συμφώνησε να αναθέσει τη
διοίκηση τριών σχολείων που λειτουργούσαν
υπό την αιγίδα του κινήματος Γκιουλέν, στο
«Turkish Maarif Foundation».
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 10 Μαρτίου
2017.

Ο Γενικός Πρόξενος του Ιράν στην
Κωνσταντινούπολη, Bakhtiar Asadzadeh,
φέρεται σε δημοσίευση να συνιστά στους
Ιρανούς να αποφεύγουν τα ταξίδια στην
Σουρκία γιατί δεν είναι ασφαλές μέρος.
Πηγή: MEHR News Agency, 11 Μαρτίου
2017.

Άρνηση Asadzadeh

Ο Γενικός Πρόξενος του Ιράν στην
Κωνσταντινούπολη, Bakhtiar Asadzadeh,
αρνήθηκε ότι δήλωσε να αποφεύγονται τα
ταξίδια στην Σουρκία και ότι το σχετικό
άρθρο δεν βασιζόταν σε καμία δική του
συνέντευξη.
Πηγή: IRNA, 11 Μαρτίου 2017.

11 Μαρτίου

Ολλανδία απαγόρευσε την προσγείωση του
Σσαβούσογλου

Η
Ολλανδία
απέσυρε
την
άδεια
προσγειώσεως του αεροσκάφους του
Σούρκου υπουργού Εξωτερικών, Μελβούτ
Σσαβούσογλου, στην πόλη του Ρότερνταμ. Ο
Σσαβούσογλου σχεδίαζε να απευθύνει λόγο
σε εκδήλωση της τουρκικής κοινότητας για
τις συστηματικούς αποκλεισμούς Σούρκων
υπουργών από εκδηλώσεις σε χώρες της
Κεντρικής Ευρώπης.
Πηγή: Daily Sabah, 11 Μαρτίου 2017.

Άσαντ: Έρντογαν υπέρ του «Ι.Κ.»

ε συνέντευξη που παραχώρησε στο κινεζικό
τηλεοπτικό κανάλι China’s Phoenix TV, ο
Πρόεδρος της υρίας Μπασάρ Αλ Άσσαντ,
απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για
το ποιές είναι οι σκέψεις του αναφορικά με τη
τριμερή συνάντηση μεταξύ των στρατιωτικών
αξιωματούχων των Η.Π.Α., της Σουρκίας και
της Ρωσίας για το συριακό, απάντησε ότι η
συνάντηση δεν ήταν αμερόληπτη, διότι η
Σουρκία υποστηρίζει το «Ι.Κ.». ύμφωνα με
τον Άσσαντ, αυτό συμβαίνει διότι ο Έρντογαν
ανήκει στην «Μουσουλμανική Αδελφότητα»,
η οποία ιδεολογικά συνδέεται με το «Ι.Κ.» και
με την al-Nusra, και για αυτό το λόγο η
Άγκυρα τους βοηθάει είτε παρέχοντάς τους
εξοπλισμούς είτε μέσω της εξαγωγής
πετρελαίου.
Πηγή: Αl-Μasdar Νews, 11 Μαρτίου 2017.

Έρντογαν κατά Ολλανδίας

Ο Σούρκος Πρόεδρος, Ρ.Σ. Έρντογαν
επιτέθηκε στην Ολλανδία μετά την ανάκληση
της άδειας προσγείωσης του Σούρκου
υπουργού Εξωτερικών, Μ. Σσαβούσογλου,
στο Ρότερνταμ, όπου είχε προγραμματισμένη
ομιλία σε εκδήλωση της τουρκικής
κοινότητας, από τις Ολλανδικές αρχές. Ο
Έρντογαν έκανε νύξη για αντίποινα,
κατηγορώντας το Άμστερνταμ πως με αυτή
του τη στάση θέλει να ασκήσει πίεση για να
επηρεάσει το αποτέλεσμα του τουρκικού
δημοψηφίσματος
που
είναι
προγραμματισμένο για τις 16 Απριλίου 2017.
Πηγή: Daily Sabah, 11 Mαρτίου 2017.

Μπλόκο στην οδό του
Προξενείου στο Ρότερνταμ

Ρωσική έρευνα για τη συντριβή του
ελικοπτέρου

Η Ρωσία ξεκίνησε τις έρευνες για το ρωσικό
ελικόπτερο
που
συνετρίβη
στην
Κωνσταντινούπολη, καθώς μετέφερε επιβάτες
Ρώσους υπηκόους. Σέσσερις επιβάτες έχασαν
τη ζωή τους.
Πηγή: Sputnik News, 11 Μαρτίου 2017.

τουρκικού

Οι ολλανδικές αρχές μπλόκαραν το δρόμο
που βρίσκεται το τουρκικό προξενείο στο
Ρότερνταμ, μετά την ανακοίνωση της
Σουρκάλας
υπουργού
Οικογενειακών
Τποθέσεων και Κοινωνικών Πολιτικών, Betül
Sayan Kaya, η οποία βρίσκεται στη
Γερμανία, ότι θα ταξιδέψει στο Ρότερνταμ.
Πηγή: Daily Sabah, 11 Mαρτίου 2017.

12 Μαρτίου

Άγκυρα καταδικάζει βομβιστική επίθεση
στη Δαμασκό

Σο Τπουργείο Εξωτερικών της Σουρκίας με
ανακοίνωσή του καταδίκασε τη βομβιστική
επίθεση που διαπράχθηκε στις 11 Μαρτίου
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στη Δαμασκό, και είχε ως στόχο τους
προσκυνητές στους σιιτικούς ιερούς τόπους,
με αποτέλεσμα το θάνατο και τον
τραυματισμό πολλών από αυτούς.
Πηγή: Δελτίο Σύπου Τπουργείου Εξωτερικών
της Σουρκίας, Νο 74, 12 Μαρτίου 2017.

Βρυξέλλες
παγώνουν
χρηματοδότηση

εμπλεκόμενα μέρη, παρά το αίτημα των
ύριων αντικαθεστωτικών για αναβολή,
προκειμένου να διεξαχθεί ο τρίτος γύρος
συνομιλιών για την ειρηνική επίλυση του
συριακού, που έχει προγραμματιστεί για τις
14-15 Μαρτίου στην πόλη Αστάνα του
Καζακστάν.
Πηγή: Business Insider, 13 Μαρτίου 2017.

ενταξιακή

ύρια κατηγορεί Σουρκία για υπονόμευση
συνομιλιών

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Johannes Hahn
ανακοίνωσε ότι η Ε.Ε. πρόκειται να παγώσει
μέρος της ενταξιακής χρηματοδότησής της
προς την Σουρκία. Ανέφερε ότι «η Άγκυρα
κινείται αντίθετα με την Ευρωπαϊκή της προοπτική
και εναντίον προτύπων της Ε.Ε. και του Διεθνούς
Δικαίου».
Πηγή: Sputnik International, 12 Μαρτίου
2017.

Ο Bashar al Jaafari, ειδικός απεσταλμένος
της συριακής κυβέρνησης στον γ΄ γύρο
διαπραγματεύσεων για ειρηνική επίλυση του
συριακού, που διεξάγεται στην Αστάνα του
Καζακστάν, κατηγόρησε την Σουρκία ότι δεν
τήρησε τις δεσμεύσεις της, καθώς ότι οι
υποστηριζόμενοι
από
την
τουρκική
κυβέρνηση
αντικαθεστωτικοί
δεν
θα
συμμετάσχουν στις συνομιλίες. Ο Jaafari
δήλωσε ότι η μη συμμετοχή των
αντικαθεστωτικών στις συνομιλίες αποδεικνύει
την άποψη της συριακής κυβέρνησης για «την
πολιτική ανεπάρκεια αυτών των ένοπλων ομάδων».
Πηγή: Middle East Eye, 14 Μαρτίου 2017.

Δηλώσεις Πούτιν

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν και ο
Σούρκος ομόλογός του Ρ.Σ. Έρντογαν
μίλησαν για την ομαλοποίηση των σχέσεών
τους μετά την κατάρριψη του ρωσικού
αεροσκάφους το 2015. Ο πρώτος δήλωσε πως
«με σιγουριά μπορεί να πει κανείς ότι η συνεργασία
των δυο χωρών είναι πλέον πολυεπίπεδη». Η
σημαντικότερη συνεργασία τους αφορά τη
υρία, όπου οι επιχειρήσεις κατάπαυσης
πυρός
είχαν
κάποια
αποτελέσματα.
υμφώνησαν επιπλέον για τη δημιουργία ενός
ταμείου επενδύσεων ύψους $1 δις..
Πηγή: The Gulf Today, 12 Μαρτίου 2017.

Δήλωση
προέδρου
Κοινοβουλίου

του

Ιρανικού

Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου στο Ιράν, Ali
Larijani, δήλωσε ότι τα σχόλια που γίνονται
από ορισμένους Σούρκους αξιωματούχους για
το Ιράν δεν ταιριάζουν με το φιλικό κλίμα
των σχέσεων των δύο χωρών και τόνισε ότι τα
προβλήματα ασφαλείας στην Σουρκία πρέπει
να επιλυθούν.
Πηγή: IRNA, 13 Μαρτίου 2017.

Ενίσχυση οικονομικών δεσμών ΑιγύπτουΣουρκίας
Σο Σουρκό-αιγυπτιακό Επιχειρηματικό υμβούλιο
συνεδρίασε στο Κάιρο, στις 12 Μαρτίου, για
πρώτη φορά μετά το στρατιωτικό
πραξικόπημα στην Αίγυπτο το 2013. Σα μέλη
του συμβουλίου κάλεσαν για μια αναγέννηση
των διμερών οικονομικών και εμπορικών
σχέσεων. Δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τη
συχνότητα των συναντήσεών τους, με την
επόμενη συνάντηση να προγραμματίζεται
στην Σουρκία τον προσεχή Ιούνιο.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 15 Μαρτίου
2017.

ύλληψη μαχητή του «Ι.Κ.» στη μύρνη

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία συνέλαβε
μέλος του «Ι.Κ.» στη μύρνη, το οποίο είχε
διαπράξει τρομοκρατική επίθεση στη
Γερμανία, το Δεκέμβριο του 2016, την
ευθύνη της οποίας είχε αναλάβει το «Ι.Κ.». Οι
αρχές ανέφεραν πως σκοπός του ισλαμιστή
ήταν να περάσει στην Ελλάδα και στη
συνέχεια να πραγματοποιήσει πλήθος
επιθέσεων στην Ευρώπη.
Πηγή: Hürriyet Daily News, 13 Μαρτίου
2017.

13 Μαρτίου

Πώληση μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Abdrakhmanov για γ΄ γύρο συνομιλιών
στην Αστάνα

Η Σουρκική εταιρεία Harp Arge πούλησε
εγχώριο
αμυντικό
σύστημα
στο
Αζερμπαϊτζάν, για την αντιμετώπιση μη
επανδρωμένων εναέριων οχημάτων.
Πηγή: Azeri Press Agency, 13 Μαρτίου 2017.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Καζακστάν,
Kairat Abdrakhmanov, δήλωσε ότι η Ρωσία,
η Σουρκία και το Ιράν πιέζουν τα
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Ιρανικής

από το ιρακινό έδαφος να κατευθυνθεί προς
την Σουρκία.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 16 Μαρτίου
2017.

Ο Hossein Naqavi Hosseini, μέλος της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του Ιράν,
δήλωσε ότι θα απευθύνει αναφορές για την
κακομεταχείριση Ιρανών τουριστών από
Σούρκο αξιωματικό στα σύνορα, παρότι δεν
έχει λάβει το Κοινοβούλιο κάποια επίσημη
έκθεση ακόμη. Κάλεσε τους Ιρανούς να
αποφεύγουν τα ταξίδια προς την Σουρκία
γιατί δεν είναι ασφαλής.
Πηγή: Tasnim News Agency, 13 Μαρτίου
2017.

Έρντογαν περί ρόλου Ολλανδών στη
ρεμπρένιτσα

Ο Σούρκος Πρόεδρος, Ρ.Σ. Έρντογαν έκανε
αναφορά στην σφαγή στη ρεμπρένιτσα,
όπου βρήκαν τον θάνατο 8.000 Βόσνιοι,
λέγοντας ότι οι Ολλανδοί έχουν αποδείξει το
«ποιόν» του χαρακτήρα τους στο παρελθόν.
Πηγή: Le Monde, 14 Μαρτίου 2017.

Η.Π.Α. ζητούν εξομάλυνση
Σουρκίας-Ολλανδίας

14 Μαρτίου

σχέσεων

το πλαίσιο της πρόσφατης επιδείνωσης των
σχέσεων Σουρκίας-Ολλανδίας, οι Η.Π.Α.
ζήτησαν από τις δύο χώρες να λύσουν τη
διπλωματική διαμάχη, στην οποία έχουν
περιέλθει οι εν λόγω χώρες, εστιάζοντας στην
υπεράσπιση της ελευθερίας της συνάθροισης
μετά την ολλανδική απαγόρευση των
τουρκικών εκδηλώσεων στο Ρότερνταμ.
Σόνισαν μάλιστα πως μια πιθανή κλιμάκωση
της έντασης θα είχε αρνητικά αποτελέσματα,
καθώς οι δύο χώρες είναι μέλη του ΝΑΣΟ.
Πηγή: Daily Sabah, 14 Μαρτίου 2017.

υνάντηση ύριων ηγετών στην Σουρκία

υνάντηση πραγματοποίησαν πενήντα ηγέτες
των αραβικών φυλών της υρίας από την
Raqqa, το Deir ez-Zor και το Al-Hassakah,
στο Ξενοδοχείο Harran στην επαρχία
ανλίουρφα της Σουρκίας. ύμφωνα με το
Κοινό Ανακοινωθέν, ο κύριος στόχος τους
ήταν να συζητηθούν τα μέσα για τη σύσταση
ενός ενιαίου μετώπου ενάντια στην
τρομοκρατία με το σύνθημα «Δουλεύοντας
μαζί για να τερματιστεί η κατοχή του Άσσαντ, της
Ρωσίας, του Ιράν, της Χεζμπολά, του «Ι.Κ.» και
του P.Y.D.».
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 14 Μαρτίου
2017.

Εκκίνηση συζητήσεων για το υριακό στην
Αστάνα

Ξεκίνησε η τριμερής συνάντηση στην Αστάνα
μεταξύ Σουρκίας-Ιράν-Ρωσίας για τις
τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με το
υριακό, με στόχο την επίτευξη της
εκεχειρίας.
Πηγή: Tasnim News Agency, 14 Μαρτίου
2017.

Σούρκος πρέσβης για τις ανακοινώσεις του
Ιρανικού ΤΠΕΞ

Ο Σούρκος πρέσβης στο Ιράν, Riza Hakan
Tekin, προειδοποίησε την Σεχεράνη ότι οι
«καμπάνιες λάσπης» προς την Σουρκία
βλάπτουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.
Δήλωσε ότι είναι λάθος από τη μεριά του
Ιράν να προσπαθεί να αποτρέψει τους πολίτες
του από το να επισκεφθούν την Σουρκία και
από τη μεριά της χώρας του, είπε ότι η
Σεχεράνη θα είναι ευχαριστημένη αν τούρκοι
πολίτες επισκεφθούν το Ιράν.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 14 Μαρτίου
2017.

Έρευνα του FBI για πυρήνα του «Ι.Κ.»
στην Σουρκία
Ανακοινώθηκε πως το FBI, σε συνεργασία με
τις τουρκικές αρχές, διεξήγαγε έρευνα για
πυρήνα του «Ι.Κ.» στην Σουρκία, ο οποίος
αποκαλείται Dokumacılar. Ο συγκεκριμένος
πυρήνας αποτελείται από 60 Σούρκους, οι
οποίοι εκπαιδεύτηκαν από το «Ι.Κ.». Σο FBI
αναφέρει πως αυτή η ομάδα είναι υπεύθυνη
για την επίθεση που έλαβε χώρα στις 19
Μαρτίου 2016, ενώ έχει μερίδιο ευθύνης και
για τις επιθέσεις στις 5 Ιουνίου 2015 και στις
10 Οκτωβρίου του ίδιο έτους.
Πηγή: Hürriyet Daily News, 14 Μαρτίου
2017.

Γιλντιρίμ προσκαλεί τον al-Abadi στην
Σουρκία

ε τηλεφωνική επικοινωνία, ο πρωθυπουργός
της Σουρκίας Μπινάλι Γιλντιρίμ προσκάλεσε
τον Ιρακινό πρωθυπουργό Haider al-Abadi
στην Σουρκία. Ο ιρακινός πρωθυπουργός
αναφερόμενος σε θέματα ασφάλειας,
διαβεβαίωσε ότι δεν θα αφήσει καμία απειλή
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15 Μαρτίου

νιώθουν οι Εβραίοι από την αντισημιτική
συμπεριφορά των Σούρκων. Αφορμή
αποτέλεσε η διαδήλωση Σούρκων έξω από το
τουρκικό προξενείο στο Ρότερνταμ στις 11
Μαρτίου, στην οποία το πλήθος φώναξε
«καρκίνο στους Εβραίους». ύμφωνα με το
άρθρο το γεγονός ότι σε μία διαδήλωση που
δεν αφορά τον εβραϊκό λαό ακούστηκε το
αντισημιτικό αυτό σύνθημα εγείρει αγωνία για
τα αισθήματα των Σούρκων μεταναστών προς
τους Εβραίους.
Πηγή: Times of Israel, 15 Μαρτίου 2017.

ύριοι γιατροί και νοσοκόμοι στο τουρκικό
σύστημα περίθαλψης προσφύγων

το πλαίσιο ενός προγράμματος που
διοργανώνεται από το τουρκικό Τπουργείο
Τγείας και την Ε.Ε., ύριοι γιατροί και
νοσοκόμες
που
αναγκάστηκαν
να
εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και να
έρθουν στην Σουρκία, θα συμμετάσχουν σε
πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας 6 μηνών.
το πρόγραμμα θα παρέχουν τις υπηρεσίες
τους στα κέντρα υγείας που περιθάλπονται οι
πρόσφυγες. Σο πρώτο κέντρο υγείας
εγκαινιάστηκε τον Ιανουάριο ενώ αναμένεται
να ανοίξουν και άλλα σε επτά ακόμη πόλεις
που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό προσφύγων.
Πηγή: Daily Sabah, 15 Μαρτίου 2017.

Yaalon κατηγορεί Έρντογαν

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Σύπου στην
Ιερουσαλήμ ο τέως υπουργός Άμυνας του
Ισραήλ, Moshe Yaalon, κατηγόρησε τον
Πρόεδρο της Σουρκίας, Ρετζέπ Σαγίπ
Έρντογαν, ότι επιδιώκει τη σύσταση μίας
«Νέο-οθωμανικής
Αυτοκρατορίας»
και
προειδοποίησε για την συνεχόμενη αστάθεια
στην Μέση Ανατολή. Επέδειξε την Σουρκία
υπό την ηγεσία του Έρντογαν ως ένα από τα
τρία «ριζοσπαστικά» στοιχεία, μαζί με το
Ιράν και τους τζιχαντιστές, που επιδιώκουν να
επεκτείνουν την επιρροή τους στη Μέση
Ανατολή.
Πηγή: Arab News, 15 Mαρτίου 2017.

Γ΄ γύρος συνομιλιών στην Αστάνα

Ολοκληρώθηκε στις 15 Μαρτίου ο τρίτος
γύρος συνομιλιών στην Αστάνα για το
υριακό
χωρίς
ουσιαστικές
διαπραγματεύσεις, μετά την απόφαση των
σύριων
αντικαθεστωτικών
να
μην
συμμετέχουν στις συναντήσεις. Σο μόνο απτό
αποτέλεσμα ήταν μια συμφωνία μεταξύ της
Ρωσίας, της Σουρκίας και του Ιράν, οι οποίοι
χρηματοδοτούν τις διαπραγματεύσεις, να
συναντηθούν εκ νέου στις αρχές Μαΐου.
Πηγή: Reuters, 15 Μαρτίου 2017.

Zarif για την στάση της Σουρκίας

Ο Ιρανός Τπουργός Εξωτερικών, Javad
Zarif, κάλεσε την Σουρκία να κρατήσει μία
πιο ρεαλιστική και σοβαρή προσέγγιση στις
περιφερειακές εξελίξεις, κρατώντας την
αυτοσυγκράτησή της.
Πηγή: Tehran Times, 15 Μαρτίου 2017.

Σουρκία: Τποστηρίζουμε τους πολίτες της
Γάζας, όχι την Φαμάς

ε συνέντευξη που παραχώρησε ο Σούρκος
πρέσβης στο Ισραήλ, Kemal Ökem, στο
ισραηλινό
ειδησεογραφικό
πρακτορείο
Jerusalem Post, μετά από ομιλία που είχε στο
Πανεπιστήμιο του Σελ Αβίβ, μεταξύ άλλων
αναφέρθηκε στην κοινή ανησυχία που έχει το
Ισραήλ και η Σουρκία για το πυρηνικό
πρόγραμμα του Ιράν και για το γεγονός ότι η
Άγκυρα υποστηρίζει τους πολίτες της Γάζας
και όχι την Φαμάς. Όπως χαρακτηριστικά
δήλωσε: «Δεν δεχόμαστε την λογική που
προσπαθεί να αποδείξει ότι όποιος ζει στη Γάζα
είναι τρομοκράτης και ανήκει στην Χαμάς. Πρέπει
να γίνει διάκριση μεταξύ των πολιτών που
υποφέρουν και των μελών της Χαμάς, το οποίο
είναι πολιτικό κόμμα».
Πηγή: Jerusalem Post, 16 Μαρτίου 2017.

16 Μαρτίου

Κοινός μηχανισμός Ρωσίας, Σουρκίας και
Ιράν για υρία
H Ρωσία, η Σουρκία και το Ιράν συμφώνησαν
για έναν κοινό μηχανισμό για την αποτροπή
παραβίασης της κατάπαυσης του πυρός στη
υρία. Οι τρεις χώρες επισήμαναν πως είναι
σημαντικό να συνεργαστούν, έτσι ώστε να
εντοπίσουν τις θέσεις των τρομοκρατών.
Πηγή: Xinhuanet, 16 Μαρτίου 2017.
17 Μαρτίου

Ισραήλ και αντισημιτική συμπεριφορά
Σούρκων στο Ρότερνταμ

ουδάν: συμφωνία παράδοσης
γκιουλενικών σχολείων

ε άρθρο που δημοσιεύθηκε στην ημερήσια
Times of Israel, παρουσιάζεται ο φόβος που

Σο
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υπέγραψε συμφωνία με το τουρκικό κρατικό
ίδρυμα Turkish Maarif Foundation για την
παράδοση 7 σχολείων και 3 ξενώνων που
λειτουργούσαν υπό την αιγίδα του κινήματος
Γκουλέν. Σα σχολεία και οι ξενώνες θα
επαναλειτουργήσουν το επτέμβριο του 2017
υπό τη διοίκηση του «Turkish Maarif
Foundation». Ο αντιπρόεδρος του ιδρύματος
δήλωσε ότι είναι πολύ θετικό που το ουδάν
συμμαχεί στον αγώνα εναντίον του κινήματος
Γκιουλέν, ενώ ο Τπουργός Παιδείας του
ουδάν υπογράμμισε ότι μετά τη συμφωνία
ενδυναμώνονται οι δεσμοί μεταξύ των δύο
κρατών.
Πηγή: Daily Sabah, 17 Μαρτίου 2017.

18 Μαρτίου

ύριοι γιορτάζουν στην Σουρκία την
επέτειο εξέγερσης

ύριοι πρόσφυγες γιόρτασαν στην πόλη
Gaziantep της Σουρκίας, την επέτειο
εξέγερσης κατά του Προέδρου τη υρίας
Μπασάρ αλ-Άσαντ, την οποία έχουν ορίσει
στις 18 Μαρτίου. Κατά τη διάρκεια της
γιορτής, μία ομάδα παιδιών τραγούδησε
επαναστατικά μοιρολόγια στα αραβικά και
στα τουρκικά και χορεύοντας κυκλικά
φώναξαν τρεις φορές «ελευθερία» και ζήτησαν
από τον Πρόεδρο αλ-Άσαντ να εγκαταλείψει
την υρία.
Πηγή: Fox News, 20 Μαρτίου 2017.

Η Σουρκία ιδρύει πανεπιστήμια στη υρία

Διαδήλωση Κούρδων στην Γερμανία κατά
του Έρντογαν

το
συνέδριο
με
τίτλο
«Syria's
Developmental Vistas» που διοργανώθηκε
στην Κωνσταντινούπολη, εμπειρογνώμονες
υπογράμμισαν την συμβολή της εκπαίδευσης
στην ανοικοδόμηση της υρίας. Η Σουρκία
αναλαμβάνει δράση για την ανακούφιση της
κρίσης με την ίδρυση μιας επαγγελματικής
σχολής για πρόσφυγες κοντά στα σύνορα με
τη υρία, ενώ ήδη 30.000 ύριοι πρόσφυγες
φοιτούν
στα
τουρκικά
σχολεία
επαγγελματικής κατάρτισης. Επιπρόσθετα,
στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
για τη συνέχιση των σπουδών των ύριων
προσφύγων σε πανεπιστήμια της Σουρκίας, το
Σουρκικό υμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης
και το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Φαλεπίου
βρίσκονται σε συνομιλίες, έτσι ώστε να λυθεί
το ζήτημα της αναγνώρισης των πτυχίων των
πανεπιστημίων της υρίας. Σέλος, ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Mardin
Artuklu
ανακοίνωσε
την
ίδρυση
παραρτήματος στην πόλη Jarablus της
υρίας.
Πηγή: Daily Sabah, 17 Μαρτίου 2017.

Σουρκία:
Έγκλημα
πολέμου
βομβαρδισμός σε τζαμί στην υρία

Περίπου 30.000 Κούρδοι πραγματοποίησαν
διαδήλωση στη Υρανκφούρτη κατά του
Σούρκου Προέδρου, Ρ. Σ. Έρντογαν,
ζητώντας από τον κόσμο να ψηφίσει όχι στο
επερχόμενο δημοψήφισμα και «δημοκρατία
στην Σουρκία». Οι διαδηλωτές κρατούσαν
σημαίες του Ε.K.K. και φωτογραφίες του
ιστορικού ηγέτη τους, του Αμπντουλάχ
Ότζαλαν. Η Σουρκία καταδίκασε την
συγκέντρωση
ως
«απαράδεκτη»
και
κατηγόρησε τη Γερμανία για υποκρισία.
Πηγή: BBC, 18 Μαρτίου 2017.
20 Μαρτίου

Βοήθεια Σουρκικής Ερυθράς Ημισελήνου
στο Ιράκ
Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της
Σουρκικής Ερυθράς Ημισελήνου στο Ιράκ,
Serdar Yılmaz, δήλωσε πως έχει διανεμηθεί
ανθρωπιστική βοήθεια σε 160.000 οικογένειες
σε 18 πόλεις του Ιράκ από το 2014 έως
σήμερα.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 20 Μαρτίου
2017.

ο

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Σουρκίας
Numan Kurtulmuş καταδίκασε στις 17
Μαρτίου το βομβαρδισμό ενός τζαμιού στη
βόρεια υρία, χαρακτηρίζοντάς το ως
«έγκλημα πολέμου». Παραμένει ασαφές ποιος
ευθύνεται για τον αεροπορικό βομβαρδισμό
του τζαμίου που συνέβη στις 16 Μαρτίου και
κόστισε το θάνατο σε 58 ανθρώπους.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 17 Μαρτίου
2017.

ύλληψη ισλαμιστών

Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν τρεις
Γερμανούς λιβανέζικης καταγωγής, στο
αεροδρόμιο
Ατατούρκ
της
Κωνσταντινούπολης.
Οι
συγκεκριμένοι
συνδέονται με το «Ι.Κ.», ενώ ταυτόχρονα
σχετίζονται με την τρομοκρατική επίθεση του
Δεκεμβρίου στο Βερολίνο.
Πηγή: Daily Sabah, 20 Μαρτίου 2017.
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21 Μαρτίου

με την προϋπόθεση, η Σουρκία να θέσει τέλος
στις συγκρίσεις με τους Ναζί.
Πηγή: Πρακτορείο Αnadolu, 22 Mαρτίου
2017.

Τποστήριξη σε υπάλληλο της ΣΙΚΑ που
συνελήφθη από Ισραήλ

τις
12
Υεβρουαρίου
Παλαιστίνιος
λειτουργός, ονόματι Muhammad Murtaja,
της τουρκικής οργάνωσης ΣΙΚΑ συνελήφθη
στο σημείο ελέγχου μεταξύ Γάζας και
Ισραήλ, ενώ ταξίδευε προς την Σουρκία για
επαγγελματικούς λόγους, με την κατηγορία
παροχής βοήθειας στην οργάνωση Φαμάς.
Με αφορμή την έναρξη της δίκης του, ο
εκπρόσωπος του Τπουργείου Εξωτερικών της
Σουρκίας, Hüseyin Müftüoğlu, δήλωσε ότι ο
Murtaja «είναι αθώος μέχρι αποδείξεως του
εναντίου» και ότι η Σουρκία θα
παρακολουθήσει στενά όλη την πορεία της
εκδίκασης, καθώς πιστεύει ότι η ΣΙΚΑ
λειτουργεί με διαφανείς αρχές και σύμφωνα
με τα διεθνή πρότυπα.
Πηγή: Daily Sabah, 22 Μαρτίου 2017.

Επίσκεψη του Εμίρη του Κουβέιτ στην
Σουρκία

22 Μαρτίου

Διήμερη επίσκεψη πραγματοποίησε ο Εμίρης
του Κουβέιτ Sheikh Sabah al-Ahmad alJaber al-Sabah στην Σουρκία κατά τη
διάρκεια της οποίας συναντήθηκε τόσο με τον
Σούρκο Πρόεδρο, Ρ.Σ. Ερντογάν, όσο και
με τον πρωθυπουργό της χώρας, Μ.
Γιλντιρίμ. Η επίσκεψη επισφραγίστηκε με την
υπογραφή τριών συμφωνιών σε θέματα
συνεργασίας
στον
θρησκευτικό
και
στρατιωτικό τομέα, ενώ οι άλλες τρεις
συμφωνίες
αφορούσαν
την
παροχή
οικονομικής στήριξης από το Κουβέιτ σε
τρεις δήμους της Σουρκίας, Kilis, Şanlıurfa,
και Gaziantep. Σέλος, ο Εμίρης βραβεύθηκε
ύστερα από απόφαση του κράτους.
Πηγή: Hurriyet Daily News, Kuwait Times, 22
Μαρτίου 2017.

Έρντογαν αμφισβητεί νομιμότητα ρωσικής
παρουσίας στη υρία

23 Μαρτίου

Ο Πρόεδρος της Σουρκίας, Ρ.Σ. Έρντογαν,
αμφισβητεί τη νομιμότητα της στρατιωτικής
παρουσίας της Ρωσίας στη υρία, εξαιτίας
των πολιτικών διαφορών μεταξύ των δύο
χωρών σχετικά με τους Κούρδους της
υρίας.
Πηγή: VΟΑ Νews, 22 Μαρτίου 2017.

Αντίδραση Σουρκίας για δραστηριότητες
της Ρωσίας στη υρία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σουρκίας
κάλεσε τη Ρωσία να δώσει εξηγήσεις για τις
δραστηριότητές της με τους Κούρδους στη
υρία. Ανησυχία προκάλεσαν κάποιες
φωτογραφίες
που
δείχνουν
Ρώσους
στρατιώτες να γιορτάζουν την κουρδική
γιορτή Newroz με Κούρδους στρατιώτες.
Πηγή: Kurdistan 24, 23 Μαρτίου 2017.

Έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος
του Γκιουλέν
Σο δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης
εξέδωσε ένταλμα συλλήψεως εις βάρος του
Υετχουλάχ Γκιουλέν.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 22 Μαρτίου
2017.

Steinmeier
ζητάει
εντάσεων με την Σουρκία

24 Μαρτίου

Η Σουρκία αποστέλλει σχολικά είδη στην
υρία

αποκλιμάκωση

Δεκατρία φορτηγά με σχολικά είδη απέστειλε
η Σουρκία στις συριακές πόλεις Jarabulus και
al-Bab στις 24 Μαρτίου.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 24 Μαρτίου
2017.

Ο νέος Γερμανός Πρόεδρος, F.-W.
Steinmeier, καλωσόρισε τα πρόσφατα βήματα
της Άγκυρας για εξομάλυνση της υπάρχουσας
κατάστασης,
παροτρύνοντας
για
αποκλιμάκωση των εντάσεων. Σόνισε μάλιστα
την σημασία των διμερών δεσμών των δύο
χωρών, δίνοντας μια λύση στο μέχρι τώρα
αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί με τον
αποκλεισμό πολλών τουρκικών προεκλογικών
ομιλιών για το τουρκικό δημοψήφισμα της
16ης Απριλίου 2017 από τις γερμανικές αρχές

H Μέρκελ επιδιώκει κατευνασμό των
εντάσεων με την Σουρκία

Η Γερμανίδα Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ
υπερασπίστηκε το διάλογο με την Σουρκία εν
μέσω του αδιεξόδου που έχει δημιουργηθεί
με την απαγόρευση των τουρκικών ομιλιών
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για το τουρκικό δημοψήφισμα της 16 ης
Απριλίου 2017 στις Ευρωπαϊκές χώρες.
Απορρίπτοντας τις εκκλήσεις των κομμάτων
της γερμανικής αντιπολίτευσης για μια
σκληρότερη απάντηση στην τραχεία κριτική
της Άγκυρας έναντι των Ευρωπαίων εταίρων
της, η Μέρκελ κρίνει ως καταλληλότερη λύση
τον άμεσο διάλογο με την Σουρκία και όχι
την διαιώνιση ενός πολέμου δημόσιων
δηλώσεων για την εξομάλυνση των σχέσεών
τους.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 24 Mαρτίου
2017.

26 Μαρτίου

Έρευνα Ελβετικής
τούρκικη κατασκοπεία

Kaynak για μεταναστευτικό ρεύμα από
Ιράν

δικαιοσύνης

Σουρκική ΜΚΟ διανέμει επισιτιστική
βοήθεια στην Τεμένη

Ο Umut Bilgin, υπάλληλος του τουρκικού
ιδρύματος «Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Αρωγής»
(IHH) δήλωσε ότι απέστειλαν 1.250
συσκευασίες τροφίμων σε οικογένειες στην
Τεμένη,
ως
μέρος
ανθρωπιστικού
προγράμματος προς την κατεστραμμένη από
τον πόλεμο χώρα.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 26 Μαρτίου
2017.

για

Η ελβετική δικαιοσύνη διεξάγει έρευνα με
θέμα την τούρκικη κατασκοπεία, καθώς
φουντώνουν οι υποψίες που θέλουν τους
κατασκόπους να δουλεύουν υπέρ της
ανάληψης περισσοτέρων εξουσιών από τον
Σούρκο πρόεδρο.
Πηγή: Le Monde, 24 Μαρτίου 2017.

Ο Σούρκος αναπληρωτής πρωθυπουργός,
Veysi Kaynak, δήλωσε ότι σύμφωνα με
πληροφορίες υπάρχουν περίπου 3 εκατ.
παράνομων μεταναστών στο Ιράν, κυρίως
Αφγανοί, οι οποίοι σχεδιάζεται να
διαβιβαστούν στην Σουρκία και κατηγόρησε
την Σεχεράνη για αδιαφορία.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 26 Μαρτίου
2017.

De Mistura: ανάγκη συνέχισης συνομιλιών
για την υρία

Δήλωση Ιρανού εκπρόσωπου Τπουργείου
Εξωτερικών

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ο.Η.Ε. στην
υρία, Staffan de Mistura, δήλωσε την
ανάγκη νέου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών
μεταξύ Σουρκίας-Ιράν-Ρωσίας για την υρία
για τον έλεγχο της κατάστασης.
Πηγή: PressTV, 25 Μαρτίου 2017.

Ο Ιρανός εκπρόσωπος του Τπουργείου
Εξωτερικών, Bahram Qassemi, χαρακτήρισε
τα σχόλια του Σούρκου αναπληρωτή
πρωθυπουργού, Veysi Kaynak, αβάσιμα.
Πηγή: PressTV, 26 Μαρτίου 2017.

Işık για σχέσεις Σουρκίας–Γερμανίας

Παρά τις διπλωματικές εντάσεις μεταξύ
Σουρκίας και Γερμανίας και το εμπάργκο
όπλων που επέβαλε η τελευταία στην
Σουρκία, ο υπουργός Εθνικής Αμύνης, Fikri
Işık, δήλωσε πως δεν θα υπάρξουν εμπόδια
στη μάχη που δίνει η Σουρκία ενάντια στο
«Ι.Κ.».
Πηγή: Daily Sabah, 24 Μαρτίου 2017.

27 Μαρτίου

Kaynak για παρανόηση δήλωσής του

Ο Σούρκος αναπληρωτής πρωθυπουργός,
Veysi Kaynak, δήλωσε ότι παρερμηνεύθηκε η
δήλωσή του, καθώς ποτέ δεν είπε ότι η
Σουρκία περιμένει κύμα μεταναστών από το
Ιράν, αλλά ότι η ίδια έχει αποτρέψει μεγάλο
κύμα, κυρίως Αφγανών από το να μπουν στα
ευρωπαϊκά σύνορα.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 27 Μαρτίου
2017.

25 Μαρτίου

Έρντογαν: δημοψήφισμα για την ένταξη
στην Ε.Ε.

Σούρκος στρατιώτης νεκρός σε σύγκρουση
με το Ε.K.K.

Ο Πρόεδρος της Σουρκίας Ρ.Σ. Έρντογαν
στην ομιλία του στην Αττάλεια έκανε
αναφορά
σε
πιθανότητα
διεξαγωγής
δημοψηφίσματος για την ένταξη της χώρας
στην Ε.Ε..
Πηγή: Le Monde, 25 Μαρτίου 2017.

Σούρκος στρατιώτης έπεσε νεκρός ύστερα
από συγκρούσεις με τους Κούρδους του
Ε.K.K. στη Νοτιοανατολική επαρχία της
Σουρκίας Φακιάρι. Κυβερνητικές πηγές
ανέφεραν ότι 22 μαχητές του Ε.Κ.Κ. έπεσαν
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νεκροί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, η
οποία ξεκίνησε στις 25 Μαρτίου.
Πηγή: Daily Sabah, 27 Μαρτίου 2017.

ο υριακός Ελεύθερος τρατός που
υποστηρίζεται από τον τουρκικό στρατό έχει
απελευθερώσει μεγάλα τμήματα της επαρχίας
του Φαλεπίου.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 29 Mαρτίου
2017.

28 Μαρτίου

Διαβουλεύσεις Άγκυρας–Μπακού

ύλληψη μέλους-κλειδί του «Ι.Κ.» στα
Άδανα

την Άγκυρα πραγματοποιήθηκαν πολιτικές
διαβουλεύσεις ανάμεσα στα κλιμάκια των
Τπουργείων Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν
και της Σουρκίας. Σην τουρκική πλευρά
εκπροσώπησε ο υφυπουργός Εξωτερικών,
Ümit Yalçın, ενώ την αζερική πλευρά
εκπροσωπούσε ο ομόλογός του, Khalaf
Khalafov. Οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν στην
εν ισχύι στρατηγική συνεργασία στο επίπεδο
της ενέργειας και των διεθνών οργανισμών,
ενώ τονίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης των
δράσεων για την αντιμετώπιση της
τρομοκρατίας.
Πηγή: Azerbaijan State News Agency, 28
Μαρτίου 2017.

Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν μαχητή–
κλειδί του «Ι.Κ.» στην περιοχή Άδανα της
ΝΑ Σουρκίας. Ο συγκεκριμένος, ονόματι
Safwan Qahwati, σχεδίαζε να πάει στην
Ευρώπη και να πραγματοποιήσει επιθέσεις
σύμφωνα με διαταγές του «Ι.Κ.».
Πηγή: Hürriyet Daily News, 29 Μαρτίου
2017.

Μέλη του «Ι.Κ.» αποτελούν το 64% των
ξένων κρατουμένων

Σο Τπουργείο Δικαιοσύνης της Σουρκίας
δήλωσε πως συνέλαβε 498 μέλη του «Ι.Κ.»
μετά το Υεβρουάριο. Από αυτά τα 470
βρίσκονται υπό κράτηση, ενώ τα 28 έχουν
ήδη καταδικαστεί. Σα μέλη του «Ι.Κ.»
αποτελούν το 64 % των ξένων κρατούμενων
στις τουρκικές φυλακές.
Πηγή: Hürriyet Daily News, 29 Μαρτίου
2017.

Άγκυρα περί έπαρσης κουρδικής σημαίας
στο Κιρκούκ

Με ανακοίνωσή του το τουρκικό Τπουργείο
Εξωτερικών εξέφρασε την ανησυχία του για
την απόφαση του Επαρχιακού υμβουλίου
της πόλης Κιρκούκ να αναρτηθεί μαζί με την
ιρακινή σημαία και η σημαία της Κουρδικής
Αυτόνομης Περιοχής του Ιράκ σε όλες τις
επίσημες υπηρεσίες στην επαρχία.
Πηγή: Δελτίο Σύπου Τπουργείου Εξωτερικών
της Σουρκίας, Νο 94, 28 Μαρτίου 2017.

30 Μαρτίου

ύλληψη 11 πιθανών μελών του «Ι.Κ.»

Κατά τη διάρκεια επιδρομής της
αντιτρομοκρατικής
στα
Άδανα,
συνελήφθησαν 11 πιθανά μέλη του «Ι.Κ.». Οι
περισσότεροι από αυτά ήταν ξένης
εθνικότητας, ενώ ανάμεσά τους βρισκόταν και
ένας ανήλικος.
Πηγή: Hürriyet Daily News, 30 Μαρτίου
2017.

29 Μαρτίου

Γιλντιρίμ: έληξε η επιχείρηση «Ασπίδα του
Ευφράτη»

Με το πέρας της συνεδρίασης του
υμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της
Σουρκίας στις 29 Μαρτίου, ο Σούρκος
πρωθυπουργός,
Μπιναλί
Γιλντιρίμ,
ανακοίνωσε την λήξη της επιχείρησης
«Ασπίδα του Ευφράτη» στην Βόρεια υρία,
την οποία χαρακτήρισε ως επιτυχή.
Πηγή: ΒΒC, 30 Μαρτίου 2017.

31 Μαρτίου

Αρνητικά σχόλια Λιβανέζου υπουργού για
την Σουρκία

ε συνέντευξή του στο λιβανέζικο κανάλι
MTV Lebanon ο υπουργός Σουρισμού του
Λιβάνου και αντιπρόεδρος αρμένικου
κόμματος, Avadis Kadanian, δήλωσε πως
«Δεν θα προωθήσω οτιδήποτε σχετίζεται με την
Σουρκία, ούτε τα προϊόντα της, αλλά ούτε και θα
συνάπτω σχέσεις μαζί τους. Μπορεί να αδυνατώ
να εμποδίσω τους Σούρκους να έρθουν στο

Επιστροφή προσφύγων στη υρία

ύμφωνα με δήλωση του κυβερνήτη της
επαρχίας Şanlıurfa στην Σουρκία, κ. Güngör
Azim Tuna, μηνιαία επιστρέφουν 5.000 έως
6.000 ύριοι πρόσφυγες στην πατρίδα τους.
Ο λόγος σύμφωνα με τον κυβερνήτη είναι ότι
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Καλίν για την απόφαση δημοψηφίσματος
στο Ιρακινό Κουρδιστάν

Λίβανο, αλλά δεν θα τους υποδεχθώ στο
αεροδρόμιο».
Πηγή: The New Arab, 2 Απριλίου 2017.

Ο εκπρόσωπος της Σουρκικής Προεδρίας,
Ιμπραχίμ Καλίν, χαρακτήρισε τη δήλωση του
Προέδρου της Κουρδικής Αυτόνομης
Περιοχής του Β. Ιράκ, Μασούντ Μπαρζανί,
σχετικά με το δημοψήφισμα για την
ανεξαρτησία ως «λάθος βήμα». Όπως δήλωσε
χαρακτηριστικά «Δεν νομίζω πως η απόφασή
του να φέρει το θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι
σωστή, καθώς διανύουν μια εποχή που υπάρχουν
περισσότεροι και σημαντικότεροι κίνδυνοι για την
ασφάλεια».
Πηγή: Middle East Monitor, 31 Μαρτίου
2017.

Αντιδράσεις για τα σχόλια του Λιβανέζου
υπουργού

Έντονες επικρίσεις δέχθηκε ο υπουργός
Σουρισμού του Λιβάνου, Avadis Kadanian,
για τα σχόλιά του για την Σουρκία. τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης πραγματοποιήθηκε
καμπάνια για την παραίτησή του με σύνθημα
«Kadanian απολογήσου ή παραιτήσου», ενώ
ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης του Λιβάνου,
Ashraf Rifi, ζήτησε από τον Kadanian να
παραιτηθεί αμέσως.
Πηγή: Daily Sabah, 31 Μαρτίου 2017.

Γ) Οικονομία και Ενέργεια
1 Μαρτίου

2 Μαρτίου

Ισραηλινός πρέσβης περί του διμερούς
εμπορίου

υμφωνία Μπαχρέιν-Σουρκίας

τηριζόμενοι στη υμφωνία υνεργασίας
που υπογράφηκε στις 1 Μαρτίου του 2016, οι
δύο χώρες αποφάσισαν μεταξύ άλλων την
ανάπτυξη του Ισλαμικού τραπεζικού τομέα
και την αναγνώριση του Μπαχρέιν ως
προορισμού για τα τουρκικά αγαθά.
Πηγή: DT News, 3 Μαρτίου 2017.

Ο Ισραηλινός πρέσβης στην Άγκυρα
γνωστοποίησε την απόφαση της Ισραηλινής
κυβέρνησης για την ενίσχυση των εμπορικών
σχέσεων μεταξύ Σουρκίας και Ισραήλ. Η
μεγέθυνση του διμερούς εμπορίου στα $ 8
δις. δολάρια τέθηκε ως στόχος.
Πηγή: Daily Sabah, 1 Μαρτίου 2017.

Ενίσχυση οικονομικών σχέσεων μεταξύ
Σουρκίας-Ουγγαρίας

Έρντογαν στην 13η υνάντηση του Ο.Ο..
στην Ισλαμαμπάντ

το πλαίσιο της πέμπτης συνάντησης της
υνόδου της Σουρκό-ουγγαρικής Μικτής
Οικονομικής Επιτροπής, ο Σούρκος
υπουργός Επιστήμης, Σεχνολογίας και
Βιομηχανίας, Faruk Özlü, ανέφερε ότι η
τουρκική κυβέρνηση στοχεύει να αυξήσει τον
όγκο συναλλαγών της με την Ουγγαρία στα $
5 δις., καθώς οι εμπορικές και οικονομικές
σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν
βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.
Πηγή: Daily Sabah, 3 Μαρτίου 2017.

το πλαίσιο των εργασιών του Ο.Ο.., ο
Πρόεδρος της Σουρκίας κάλεσε τα υπόλοιπα
εννέα κράτη μέλη να διπλασιάσουν τις
εμπορικές συναλλαγές μεταξύ τους, αλλά και
με το υποσύστημα της Κεντρικής Ασίας, κάτι
το οποίο αποτυπώθηκε και στο Κοινό
Ανακοινωθέν της υνόδου ως άμεσος στόχος
για τα επόμενα τρία με πέντε έτη.
Πηγή: Dawn, 2 Μαρτίου 2017.

Σουρκικές τράπεζες στηρίζουν οικονομία

ε συνάντησή τους, επικεφαλής της
Σουρκικής Κεντρικής Σράπεζας και ιδιωτικών
τραπεζών ανακοίνωσαν ότι υποστηρίζουν τον
Πρόεδρο της Σουρκίας σχετικά με τις
επενδύσεις και προσπαθούν να μετατρέψουν
τις καταθέσεις σε δάνεια. Επιπλέον, τόνισαν
ότι μια εκτίμηση της οικονομίας θα προέλθει
από τις ίδιες τις τράπεζες κι όχι από ξένους
οργανισμούς.
Πηγή: Daily Sabah, 1 Μαρτίου 2017.

3 Μαρτίου

Νέα εποχή στις οικονομικές σχέσεις
μεταξύ Σουρκίας-Πακιστάν

Εμπορικός εκπρόσωπος της Σουρκίας
δήλωσε ότι με την ολοκλήρωση πέντε γύρων
διαπραγματεύσεων τον Δεκέμβριο, Σουρκία
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και Πακιστάν είναι έτοιμες να υπογράψουν
συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 3 Μαρτίου 2017.

υπουργός Ενέργειας και Υυσικών Πόρων της
Σουρκίας, Berat Albayrak, τόνισε ότι σκοπός
της χώρας αποτελεί η διαφοροποίηση των
πηγών ενέργειας, έτσι ώστε να αυξηθεί η
ασφάλεια του ενεργειακού της εφοδιασμού.
Πηγή: IHS CERA Week, 7 Μαρτίου 2017.

Κενό στον προϋπολογισμό του 2017

Ο Σούρκος Τπουργός Οικονομικών σε
συνέντευξή
του
ανέφερε
ότι
οι
δημοσιονομικές πολιτικές, ενδέχεται να
δημιουργήσουν κενό στον προϋπολογισμό
του 2017, το οποίο όμως εκτιμάται ότι θα
είναι διαχειρίσιμο.
Πηγή: Bloomberg, 3 Μαρτίου 2017.

8 Μαρτίου

Διοικητής της Κεντρικής Σράπεζας περί
πληθωρισμού

Για τους τελευταίους τέσσερις μήνες ο
ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού αυξήθηκε από
7% το Νοέμβριο σε 10,13% τον
Υεβρουάριο, φτάνοντας για πρώτη φορά σε
διψήφιο αριθμό τα τελευταία πέντε χρόνια. Ο
διοικητής της Κεντρικής Σράπεζας σημείωσε
ότι η Σράπεζα παραμένει επικεντρωμένη στο
βασικό στόχο της για σταθερότητα των τιμών.
Όλα τα μέσα πολιτικής θα πρέπει να
χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για την
επίτευξη του στόχου αυτού.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 8 Μαρτίου 2017.

Διαφωνία Σουρκίας-Μαρόκο στον Π.Ο.Ε.

Η Σουρκία επέμεινε ότι οι δασμοί
αντιντάμπινγκ που επιβάλλονται από το
Μαρόκο για τις εισαγωγές του τουρκικού
χάλυβα ήταν ασυμβίβαστοι με τον Π.Ο.Ε.,
και πιο συγκεκριμένα τη συμφωνία
αντιντάμπινγκ και τη συμφωνία περί της
διαδικασίας εισαγωγής, και ζήτησε να
διερευνηθεί το ζήτημα από το όργανο
επίλυσης διαφορών του Π.Ο.Ε.. Σο Μαρόκο
είχε επίσημα ζητήσει τη συνέχιση των
διαβουλεύσεων με την Σουρκία, αλλά δεν
έλαβε απάντηση.
Πηγή: Morocco World News, 3 Μαρτίου 2017.

Σουρκία καταγγέλλει Η.Π.Α. στον Π.Ο.Ε.

Η καταγγελία αφορά αντισταθμιστικούς
δασμούς που επέβαλλαν οι Η.Π.Α. στις
εισαγωγές τουρκικών προϊόντων, όπως αγωγοί
και σωλήνες. Η Σουρκία θεωρεί ότι τα μέτρα
αυτά δεν συνάδουν με την υμφωνία του
Π.Ο.Ε. για τις επιδοτήσεις και τα
αντισταθμιστικά μέτρα. Ξεκίνησε, ακόμη, η
διαδικασία διαβούλευσης στο πλαίσιο του
Π.Ο.Ε..
Πηγή: World Trade Organization, 8 Μαρτίου
2017.

Άδεια κατασκευής πυρηνικής μονάδας στο
Akkuyu

Η εταιρεία «Akkuyu Nuclear JSC» κατέθεσε
στην Σουρκική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας
αίτηση για την χορήγηση άδειας κατασκευής
πυρηνικής μονάδας. Η Αρχή εγκαινίασε τη
διαδικασία ελέγχου των υποβαλλόμενων
στοιχείων.
Πηγή: Turkish Atomic Energy Authority, 10
Μαρτίου 2017.

Μνημόνιο υνεργασίας για έργο αιολικής
ενέργειας

6 Μαρτίου

το πλαίσιο του σχεδίου «YEKA» οι
εταιρείες General Electric, Borusan EnBW
Enerji, Fina Enerji και Özgül Holding,
υπέγραψαν Μνημόνιο υνεργασίας για τη
χρηματοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία
αιολικού πάρκου στην Σουρκία.
Πηγή: GE, 8 Μαρτίου 2017.

Ανύψωση του τουρκικού χρηματιστηρίου

Ο δείκτης του Σουρκικού Φρηματιστηρίου
έφτασε στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων
2 ετών. Ο δείκτης BIST 100 αυξήθηκε 1,47%
με συνολικό όγκο συναλλαγών 4 δις. ΝΣΛ
(περίπου $ 1,08 δις.).
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 6 Μαρτίου 2017.

9 Μαρτίου

Σουρκία και Ρωσία για την υπογραφή
συμφωνιών

7 Μαρτίου

Albayrak περί πηγών ενέργειας

ύμφωνα με τον Ρώσο υπουργό Ενέργειας,
Alexander Novak, έχει ολοκληρωθεί
πρόγραμμα συναλλαγών στην οικονομική,

ε ομιλία του στο υνέδριο Ενέργειας της
ΙΗS CERA Week στο Φιούστον του Σέξας, ο
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υμφωνίας προμήθειας
από τη Rosneft

επιστημονική και τεχνική συνεργασία μεταξύ
της Ρωσίας και της Σουρκίας για την περίοδο
2017-2019. Ο πακέτο συμφωνιών που
εκτείνεται από την οικονομία έως τον
πολιτισμό σχεδιάζεται να υπογραφεί κατά τη
διάρκεια του υμβουλίου υνεργασίας
Σουρκίας-Ρωσίας.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 9 Μαρτίου 2017.

πετρελαιοειδών

το περιθώριο της συνάντησης του Ρώσου
Προέδρου, Βλ. Πούτιν, και του Σούρκου
ομολόγου του, Ρ. Σ. Έρντογαν, η Rosneft και
η τουρκική Demirören συμφώνησαν να
υπογράψουν μέχρι το 2020 μία πρόσθετη
σύμβαση με την όποια η ρωσική εταιρεία θα
προμηθεύσει την Demirören με έως και 4,6
mmt πετρελαϊκά προϊόντα.
Πηγή: Rosneft, 10 Μαρτίου 2017.

Μερική άρση ρωσικών κυρώσεων

το πλαίσιο της βελτίωσης των σχέσεών της
με την Σουρκία, η Ρωσία προέβη σε άρση
απαγόρευσης
εισαγωγής
ορισμένων
αγροτικών προϊόντων.
Πηγή: Trend News Agency, 9 Μαρτίου 2017.

11 Μαρτίου

Δείκτες τουρκικού χρηματιστηρίου

Αύξηση όγκου συναλλαγών Σουρκίας-Ιράν

Ο δείκτης BIST 100 αυξήθηκε κατά 0,68%,
ωστόσο μέσα σε μία εβδομάδα έχασε 0,12%.
Η αναλογία $/ΝΣΛ συνεχίζει να βρίσκεται
στο 3,70.
Πηγή: Yeni Şafak, 11 Μαρτίου 2017.

Ο υπουργός Οικονομικών της Σουρκίας,
Nihat Zeybekçi, δήλωσε σε συνέντευξη
Tύπου στην Άγκυρα, ότι ο όγκος των
συναλλαγών της Σουρκίας με το Ιράν
αυξάνεται περίπου 30 % κάθε μήνα.
Πηγή: Kitco News, 9 Μαρτίου 2017.

14 Μαρτίου

Ενδεχόμενο κυρώσεων στην Ολλανδία

10 Μαρτίου

Ο Σούρκος υπουργός Σελωνείων και
Εμπορίου, Bülent Tüfenkçi, δήλωσε ότι δεν
αποκλείεται η επιβολή οικονομικών και
νομικών κυρώσεων εναντίον της Ολλανδίας,
ύστερα από την ένταση μεταξύ των δύο
χωρών με αφορμή την άρνηση του
Άμστερνταμ να παρέχει άδεια προσγείωσης
στο αεροπλάνο του Σούρκου υπουργού
Εξωτερικών, Μ. Σσαβούσογλου, στο
Ρότερνταμ.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 14 Μαρτίου
2107.

Αναβολή αγροτικών χρεών

Η εξόφληση των αγροτικών δανείων από την
τουρκική Αγροτική Σράπεζα (Ziraat) και των
Αγροτικών Πιστωτικών υνεταιρισμών θα
αναβληθούν για έναν χρόνο άτοκα λόγω των
τρομοκρατικών
επιθέσεων
στις
νοτιοανατολικές επαρχίες.
Πηγή: Daily Sabah, 10 Μαρτίου 2017.

Κύριο νόμισμα συναλλαγής σε ζώνες
ελεύθερου εμπορίου η λίρα

ύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας της
Σουρκίας, Nihat Zeybekci, οι συναλλαγές θα
γίνονται βάσει της τουρκικής λίρας σε κάποιες
ζώνες ελεύθερου εμπορίου και το ξένο
νόμισμα δεν θα είναι αποδεκτό.
Πηγή: Daily Sabah, 10 Mαρτίου 2017.

15 Μαρτίου

Σουρκικός προϋπολογισμός

Ο υπουργός Οικονομικών, Naci Ağbal,
δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός παρουσίασε
έλλειμμα 6,8 δις ΝΣΛ λόγω αύξησης των
δαπανών. Σα έσοδα του Υεβρουαρίου
αντιπροσώπευαν το 7,8 % του συνολικού
προϋπολογισμού για το έτος, σε σύγκριση με
το 8,1 % το 2016.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 15 Μαρτίου
2017.

Κοινό επενδυτικό ταμείο μεταξύ Ρωσία και
Σουρκία

Σο Ρωσικό Σαμείο Άμεσων Επενδύσεων
(RDIF) και το νεοσύστατο Σουρκικό
Επενδυτικό Σαμείο (TWF) υπέγραψαν
συμφωνία για τη δημιουργία κοινού
επενδυτικού ταμείου στο οποίο και οι δύο
χώρες θα επενδύσουν από $ 500 εκατ.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 10 Μαρτίου
2017.

υνάντηση Σούρκων
επιχειρηματιών

και

Αιγυπτίων

Πρώτη φορά μετά από το πραξικόπημα στην
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Αίγυπτο το 2013, Σούρκοι και Αιγύπτιοι
επιχειρηματίες συναντήθηκαν στο Κάιρο με
σκοπό την αναβίωση των οικονομικών και
εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.
Πηγή: Hürriyet Daily News, 15 Μαρτίου
2017.

Zeybekçi για οικονομικές
εναντίον Ολλανδίας

18 Μαρτίου

Σουρκία αρνείται κατηγορίες απαγόρευσης
εισαγωγών από Ρωσία

Η Ρωσία κατηγορεί την Σουρκία ότι
παραβιάζει τους κανονισμούς του Π.Ο.Ε.
μετά τη διαπίστωση ότι μεγάλο μέρος των
Σούρκων εισαγωγέων σταμάτησε να αγοράζει
σιτηρά από τη Ρωσία. Οι αρμόδιες τουρκικές
αρχές δήλωσαν επανειλημμένα ότι δεν έχει
επιβληθεί καμία απαγόρευση αλλά ανέφεραν
και τις συνεχιζόμενες κυρώσεις που έχουν
επιβληθεί από την Ρωσία στα τουρκικά
προϊόντα, καθώς και στον περιορισμό στην
μετακίνηση Σούρκων πολιτών.
Πηγή: Trend News Agency, 18 Μαρτίου 2017.

κυρώσεις

ύμφωνα με τον Σούρκο υπουργό
Οικονομίας, Nihat Zeybekçi, δε θα
επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις εναντίον
της Ολλανδίας, καθώς δεν υπάρχει κάποια
πρόθεση
διατάραξης
των
ομαλών
οικονομικών σχέσεων.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 15 Μαρτίου
2017.

Turkstat: πλήγμα οικονομίας
μείωσης του τουρισμού το 2016

ύμφωνα με έκθεση της Σουρκικής
τατιστικής Τπηρεσίας, το 2016 ήταν μια
από τις δυσκολότερες χρονιές για τον
τουρκικό τουρισμό. Είχε $ 10 εκατ. λιγότερα
έσοδα σε σχέση με το 2015.
Πηγή: Ελεύθερος Σύπος, 18 Μαρτίου 2017.

16 Μαρτίου

Κεντρική Σράπεζα
νομισματική πολιτική

υιοθετεί

λόγω

σφιχτή

Η Κεντρική Σράπεζα της Σουρκίας επιχειρεί
να μειώσει τον πληθωρισμό. Προσπαθεί να
πετύχει βελτίωση στην τουρκική οικονομία
ενόψει και του σημαντικού δημοψηφίσματος
που θα ακολουθήσει.
Πηγή: Bloomberg Markets, 16 Μαρτίου 2017.

20 Μαρτίου

Κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού στην
Αμάσεια

υνεργασία Σουρκίας και Ν. Κορέας σε
μεγάλα έργα

Η επικεφαλής της κοινοπραξίας, Akfen
Renewable Energy, ανέθεσε στην τουρκική
θυγατρική εταιρεία της Phoenix Solar, την
κατασκευή
φωτοβολταϊκής
μονάδας
παραγωγής ισχύος 11.2 MWp στην Αμάσεια
του Εύξεινου Πόντου.
Πηγή: Phornix Solar Group, 20 Μαρτίου
2017.

Μετά τη συνεργασία τους στο Ευρασιατικό
Σούνελ, οι δύο χώρες υπέγραψαν συμφωνία
για την κατασκευή της γέφυρας «Δαρδανέλια
1915».
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 17 Μαρτίου
2017.

Κεντρική Σράπεζα και ρευστότητα

Η Σουρκική Κεντρική Σράπεζα αύξησε το
ποσοστό δανεισμού κατά 0,75 %. Σο
επιτόκιο δανεισμού από την Κεντρική
Σράπεζα διατηρήθηκε σε 9,25 %.
Πηγή: Yeni Şafak, 17 Μαρτίου 2017.

21 Μαρτίου

Κεντρική Σράπεζα ενισχύει την λίρα

ε αύξηση του επιτοκίου καταθέσεων σε
δολάρια Η.Π.Α., κυρίως των δανειστών,
προέβη η Κεντρική Σράπεζα της Σουρκίας.
τόχος της είναι η ενθάρρυνση των δανειστών
να κρατήσουν τις καταθέσεις τους σε δολάρια,
ενώ θα κινείται στην εγχώρια αγορά η
τουρκική λίρα.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 21 Μαρτίου
2017.

Η τουρκική λίρα παραμένει σε μεγαλύτερη
αξία έναντι του δολαρίου

Μετά από απόφαση της Κεντρικής Σράπεζας
της Σουρκία η αξία ανταλλαγής $/ΝΣΛ
μειώθηκε, ενώ η ΝΣΛ, αν και υποτιμημένη,
έχει παραμείνει σε μεγαλύτερη αξία. Πηγή:
Daily Sabah, 17 Μαρτίου 2017.
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24 Μαρτίου

προφυλάξεις που πρέπει να παρθούν ώστε να
ενισχυθεί η εξωτερική ισορροπία.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 26 Μαρτίου
2017.

Σ.Η.Τ. περί απαγόρευσης συσκευών

Ο διευθύνον σύμβουλος των Σουρκικών
Αερογραμών δήλωσε ότι ήταν μεγάλη
έκπληξη η παρουσία του αεροδρομίου
Ατατούρκ στην αμερικανική και βρετανική
λίστα απαγόρευσης χρήσης μεγάλων
ηλεκτρονικών συσκευών από τους επιβάτες σε
πτήσεις από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια
Αφρική. Πρόσθεσε ότι η εταιρεία θα
προσπαθήσει να αποφύγει το μέτρο,
προσφέροντας δωρεάν Διαδίκτυο μέσα στον
θάλαμο επιβατών και ότι το μέτρο πάρθηκε
για εμπορικούς και όχι λόγους ασφάλειας.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 24 Μαρτίου
2017.

27 Μαρτίου

Philip Morris Σουρκίας:
οικονομία παραμένει ελκυστική

τουρκική

Ο Enrique Jimenez, διευθύνων σύμβουλος
της Philip Morris Σουρκίας, υποστήριξε ότι η
Σουρκία εξακολουθεί να είναι μια πολύ
ελκυστική χώρα για τους ξένους επενδυτές
λόγω της στρατηγικής της θέσης, της
δημογραφίας της και των μεγάλων
δυνατοτήτων ανάπτυξης.
Πηγή: Yeni Şafak, 27 Μαρτίου 2017.

25 Μαρτίου
30 Μαρτίου

Μείωση συναλλαγών Αιγύπτου-Σουρκίας

Οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Αιγύπτου
και Σουρκίας μειώθηκαν ελαφρώς σε $ 4.1 δις
κατά τη διάρκεια του 2016, από $ 4.3 δις. το
2015, σύμφωνα με τον Αιγύπτιο υπουργό
Εμπορίου. Οι εξαγωγές της Αιγύπτου προς
την Σουρκία αυξήθηκαν κατά 19 %, δηλαδή $
1.4 δις κατά τη διάρκεια του 2016 (σε
σύγκριση με $ 1.2 δις το 2015) οι εισαγωγές
από την Σουρκία μειώθηκαν σε περίπου $ 2.7
δις από $ 3.1 που αντιπροσώπευαν το 2015.
Πηγή: Al Ghad, 25 Μαρτίου 2017.

Επενδύσεις Coca-Cola στην Σουρκία

26 Μαρτίου

31 Μαρτίου

ταθερότητα των τιμών

Έκθεση Turkstat για το Α.Ε.Π.

Με μια επένδυση που θα φτάσει τις 110 εκατ.
τουρκικές λίρες ($ 30.1 εκατ.), η θυγατρική
της
Coca-Cola
με
έδρα
στην
Κωνσταντινούπολη, θα ανοίξει το δέκατο
εργοστάσιό της για την εμφιάλωση ποτών
στην περιοχή της Isparta, η πάρτη της
Πισιδίας, δημιουργώντας 300 θέσεις
εργασίας.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 30 Μαρτίου
2017.

Ο επικεφαλής της Κεντρικής Σράπεζας, σε
ομιλία του, τόνισε ότι για την σταθερότητα
των τιμών πρέπει να εντοπιστούν οι
παράγοντες που αυξάνουν τον πληθωρισμό
και η κοινωνία να ενημερωθεί για αυτούς, να
εγκατασταθεί μία πλατφόρμα που θα
συζητούν για αυτό το θέμα, και τέλος, να
υιοθετηθεί μια θεμελιώδης νομισματική
πολιτική. Ψστόσο, υπάρχουν κι άλλες

ύμφωνα με την Σουρκική τατιστική
Τπηρεσία, το Α.Ε.Π. της χώρας αυξήθηκε
κατά 3.5 % το τελευταίο τρίμηνο του 2016 σε
σχέση με το ίδιο τρίμηνο του ίδιου έτους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ίδια έκθεση
καταγράφεται ότι οι εξαγωγές μειώθηκαν
κατά 2 %, ενώ ταυτόχρονα οι εισαγωγές
αυξήθηκαν κατά 3.9 %.
Πηγή: Turkish Statistical Institute, 31 Μαρτίου
2017.
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Δ) Θέματα Ελληνικού Ενδιαφέροντος
1 Μαρτίου

6 Μαρτίου

Βουλευτής του Ρ.Λ.Κ. περί τελετών μνήμης
στην Κύπρο

υνάντηση
στελεχών
Πρεσβείας - Κ.I.Ε.Υ.

Μιλώντας σε συνέντευξη Σύπου στην
τουρκική Εθνοσυνέλευση ο βουλευτής του
Ρ.Λ.Κ., Öztürk Yılmaz, δήλωσε πως ο
βασικός λόγος της παύσης των συνομιλιών για
την Κύπρο ήταν η απόφαση της καθιέρωσης
ετήσιων τελετών μνήμης για το δημοψήφισμα
του 1950, σχετικά με «την προσάρτηση του
νησιού στην Ελλάδα».
Πηγή: Daily Sabah, 1η Μαρτίου 2017.

Αμερικανικής

Η υπεύθυνη του τμήματος Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων της αμερικανικής Πρεσβείας
Holly Metcalf και στελέχη της πρεσβείας
επισκέφτηκε τη Νομαρχιακή Οργάνωση
Ξάνθης του Κ.Ι.Ε.Υ.. Η αντιπροσωπεία
συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Κ.Ι.Ε.Υ.,
Μουσταφά Αλή Σσαούς, κι άλλα στελέχη του
κόμματος όπου εξετάστηκαν ζητήματα της
μουσουλμανικής μειονότητας, όπως η
μειονοτική εκπαίδευση και τα αιτήματά της
προς το ελληνικό κράτος.
Πηγή: debpartisi.org, 10 Μαρτίου 2017.

2 Μαρτίου

Επίσκεψη Hamzaçebi στην Δυτική Θράκη

Ο Akif Hamzaçebi, αντιπρόεδρος της
Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Σουρκίας και
μέλος του Ρ.Λ.Κ., πραγματοποίησε περιοδεία
στην Δυτική Θράκη. Αρχικά συναντήθηκε με
τον Σούρκο πρόξενο, Ali Rıza Akıncı. τη
συνέχεια επισκέφθηκε την «Ένωση Νεολαίας
Κομοτηνής»,
τους
ψευδομουφτήδες
Κομοτηνής και Ξάνθης Ιμπραήμ ερίφ και
Αχμέτ Μετέ αντίστοιχα, όπου συζήτησαν για
τα προβλήματα της μειονότητας.
Πηγή: Gündem, 2 Μαρτίου 2017.

7 Μαρτίου

Διάθεση για καλές σχέσεις με την Σουρκία

Ο Έλληνας Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρ.
Παυλόπουλος, τόνισε πως η χώρα επιδιώκει
καλές σχέσεις με την Σουρκία. Μάλιστα, αυτό
αποδεικνύεται από τη στήριξη που έλαβε η
Σουρκία
κατά
τη
διάρκεια
του
πραξικοπήματος κατά της κυβέρνησης.
Πηγή: eKathimerini, 7 Μαρτίου 2017.

Παραβίαση εθνικού εναέριου χώρου από
Σουρκία

Επίσκεψη Κ.Ι.Ε.Υ. στον νομάρχη της
Αδριανούπολης

Σρία τουρκικά αεροσκάφη παραβίασαν τον
εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδας, τα οποία
αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς
κανόνες κατά την πάγια τακτική.
Πηγή: enikos.gr, 7 Μαρτίου 2017.

Αντιπροσωπεία του Κόμματος Ισότητας,
Ειρήνης και Υιλίας με επικεφαλήs τον
Πρόεδρο του κόμματος, Μουσταφά Αλί
Σσαούς, επισκέφθηκε τον νομάρχη της
Αδριανούπολης στην Σουρκία, Günay
Özdemir. Κατά τη συνάντηση, ο Σσαούς
ενημέρωσε τον νομάρχη για τα ζητήματα της
μειονότητας, καθώς και για τη δράση του
κόμματος.
Πηγή: debpartisi.org, 10 Μαρτίου 2017.

Δηλώσεις Παυλόπουλου για την Σουρκία

Κατά την επίσκεψή του στην Χέριμο, ο
Πρόεδρος
Δημοκρατίας
Προκόπης
Παυλόπουλος δήλωσε πως στέλνει μήνυμα
αληθινής φιλίας και καλής γειτονίας προς την
Σουρκία, καθώς επίσης πως βρίσκεται εκεί για
να υπερασπιστεί την εδαφική ακεραιότητα και
κυριαρχία της Ελλάδας.
Πηγή: enikos.gr, 7 Μαρτίου 2017.

5 Μαρτίου

Η επίλυση του Κυπριακού εξαρτάται από
την Σουρκία

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής των
Αντιπροσώπων δήλωσε πως η Σουρκία τηρεί
αδιάλλακτη στάση στο Κυπριακό και συνεπώς
η επίλυση του Ζητήματος επαφίεται σ’ εκείνη.
Πηγή: Cyprus Mail, 5 Μαρτίου 2017.

8 Μαρτίου

Έκδοση τουρκικών NAVTEX
πραγματοποίηση ασκήσεων

για

Οι υδρογραφικές αρχές της Σουρκίας
εξέδωσαν δύο NAVTEX σύμφωνα με τις
25
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οποίες θα πραγματοποιούνταν ασκήσεις με
πραγματικά πυρά στις 16 και 17 Μαρτίου
2017 σε διεθνή ύδατα κοντά στην Ρόδο. Δεν
υπήρξε καμία ενημέρωση προς τις ελληνικές
αρχές, καθώς η Άγκυρα δεν αναγνωρίζει την
αρμοδιότητά τους.
Πηγή: kathimerini.gr, 8 Μαρτίου 2017.

15 Μαρτίου

Οι προσπάθειες για επανέναρξη των
συνομιλιών θετικές

Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων
Εθνών
για
το
Κυπριακό
Έιντε
πραγματοποίησε συναντήσεις με τον
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ν.
Αναστασιάδη, και τον Σουρκοκύπριο ηγέτη
Μ. Ακιντζί. Φαρακτήρισε θετικές τις
προσπάθειες των δύο πλευρών προς
επανέναρξη των συνομιλιών, από το σημείο
που σταμάτησαν στη Γενεύη.
Πηγή: Cyprus Mail, 15 Μαρτίου 2017.

9 Μαρτίου

Δηλώσεις Σσαβούσογλου
συνεννόηση

για

εθνική

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σουρκίας,
Μελβούτ Σσαβούσογλου, δήλωσε πως μετά
το δημοψήφισμα της 16ης Μαρτίου, η
κυβέρνηση Έρντογαν θα ζητήσει «εθνική
στάση» όλων των κομμάτων για το Αιγαίο.
Φαρακτήρισε το ζήτημα ως «εθνική
υπόθεση».
Πηγή: naftemporiki.gr, 9 Μαρτίου 2017.

Δηλώσεις
Εξωτερικών

τουρκικού

20 Μαρτίου

Η Σουρκία επαναλαμβάνει τις απαιτήσεις
της στην Κύπρο

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σουρκίας, Μ.
Σσαβούσογλου, επανέλαβε πως η Σουρκία
έχει απαιτήσεις στην Κύπρο. υγκεκριμένα,
έγραψε πως μια λύση πρέπει να περιέχει τις 4
ελευθερίες της Ε.Ε., καθώς και τη διατήρηση
των εγγυήσεων.
Πηγή: Cyprus Mail, Washington Times, 20
Μαρτίου 2017.

Τπουργείου

Σο τουρκικό Τπουργείο Εξωτερικών
ανακοίνωσε, ως απάντηση στις δηλώσεις του
Έλληνα Προέδρου, Προκόπη Παυλόπουλου,
πως οι δηλώσεις του «φανερώνουν άγνοια του
διεθνούς δικαίου» και πως είναι «θεμελιώδες
δικαίωμα της Σουρκίας να αντιτίθεται στη
στρατιωτική δραστηριότητα της Ελλάδας στο
Αιγαίο».
Πηγή: kathimerini.gr, 9 Μαρτίου 2017.

21 Μαρτίου

Εξαίρεση της Λήμνου από νατοϊκή άσκηση

Σο ΝΑΣΟ εξαίρεσε την Λήμνο από την
άσκηση «Ramstein» μετά από αίτημα της
Σουρκίας, γεγονός που οδήγησε στην
αποχώρηση της Αθήνας από την άσκηση και
εν τέλει την ακύρωση της άσκησης. Τπήρξαν
και συμβολικές αντιδράσεις όπως η επιβίβαση
του Έλληνα υπουργού Εθνικής Αμύνης, Π.
Καμμένο, στην φρεγάτα «Λήμνος».
Πηγή: kathimerini.gr , 21 Μαρτίου 2017.

10 Μαρτίου

Η Sözcü για τα ελληνικά νησιά

Η αντιπολιτευόμενη τουρκική εφημερίδα
«Sözcü» χαρακτήρισε σε δημοσίευμά της την
Χέριμο ως τουρκικό νησί. Αναφορά έγινε
επίσης και σε άλλα 18 νησιά στο Αιγαίο που
διεκδικεί η Σουρκία.
Πηγή: kathimerini.gr, 10 Μαρτίου 2017.

23 Μαρτίου

Σουρκική παραβίαση του εθνικού εναέριου
χώρου

13 Μαρτίου

Σουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο

ημειώθηκε τουρκική παραβίαση του εθνικού
εναέριου χώρου καθώς και 3 παραβάσεις των
κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR
Αθηνών,
σε
βορειοανατολικό
και
νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σα αεροσκάφη
αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς
κανόνες.
Πηγή: naftemporiki.gr, 23 Μαρτίου 2017.

ημειώθηκαν 20 παραβιάσεις του εθνικού
εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη και
4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας
κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Σα
αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους
διεθνείς κανόνες.
Πηγή: naftemporiki.gr, 13 Μαρτίου 2017.
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Πυρκαγιά στο ιστορικό τέμενος Βαγιαζήτ

28 Μαρτίου

Ξέσπασε τις πρωινές ώρες πυρκαγιά στο
ιστορικό τέμενος Βαγιαζήτ στην κεντρική
πλατεία του Διδυμότειχου, το οποίο υπέστη
σοβαρές ζημίες. ύμφωνα με τις πρώτες
πηγές, η φωτιά αποδόθηκε σε εργατικό
ατύχημα.
Πηγή: efsyn.gr , 23 Μαρτίου 2017.

Παραβιάσεις και εικονική αερομαχία στο
Κεντρικό Αιγαίο

25 Μαρτίου

Σα τουρκικά αεροσκάφη παραβίασαν τον
ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο, πετώντας
βόρεια
του
Αγαθονησίου,
ενώ
πραγματοποιήθηκε και
μία
εικονική
αερομαχία μεταξύ ελληνικών και τουρκικών
αεροσκαφών.
Πηγή: Ναυτεμπορική , 28 Μαρτίου 2017.

Ενεργειακό και Κυπριακό

Εντοπισμός οπλισμού σε τζαμί στην Ξάνθη

Ο Κύπριος Αναπληρωτής Κυβερνητικός
Εκπρόσωπος, Β. Παπαδόπουλος, τόνισε πως
μέσω της επίλυσης του Κυπριακού, θα λυθεί
το ενεργειακό ζήτημα που αντιμετωπίζει η
Βόρεια Κύπρος. Η δήλωση αυτή ήρθε σε
συνέχεια της τουρκικής προειδοποίησης
απέναντι στις εξορύξεις φυσικού αερίου της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Πηγή: Cyprus Mail, 25 Μαρτίου 2017.

ε τζαμί του μειονοτικού χωριού Ηλιόπετρα,
στον δήμο Σοπείρου Ξάνθης, εντοπίστηκε
οπλισμός και πυρομαχικά: δύο πιστόλια και
μεγάλος αριθμός φυσιγγιών. Η αστυνομία
συνέχισε την έρευνα στην οικεία του
υπεύθυνου για το τζαμί ιμάμη, όπου εντόπισε
κι ένα μονόκαννο φλόμπερ (Flobert).
Πηγή: eKathimerini , 28 Μαρτίου 2017.
29 Μαρτίου

27 Μαρτίου

Η Σουρκία χορήγησε ποσό στην Επιτροπή
Αγνοουμένων

Παραβιάσεις εθνικού εναέριου χώρου

Σουρκικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος
προέβη σε 16 παραβιάσεις, πετώντας πάνω
από σχεδόν ολόκληρο το Αιγαίο. Σουρκικά
αεροσκάφη παραβίασαν επίσης τους κανόνες
εναέριας κυκλοφορίας εντός του FIR Αθηνών.
Πηγή: Σο Βήμα , 27 Μαρτίου 2017.

Η Άγκυρα δώρισε 92.000 € στην Επιτροπή
που ασχολείται με την εκταφή, την
αναγνώριση και επιστροφή λειψάνων των
αγνοουμένων στην Κύπρο. Μέχρι στιγμής
λείψανα 750 ατόμων έχουν αναγνωριστεί και
επιστραφεί στους οικείους τους.
Πηγή: Cyprus Mail, 29 Μαρτίου 2017.
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