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Η «Ομάδα Έρευνας Σουρκίας» ιδρύθηκε στις 10 Οκτωβρίου του 

2013. Δραστηριοποιήθηκε αρχικά στο πλαίσιο του Κέντρου Διεθνών 

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

και Ευρωπαϊκών πουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από την 

ίδρυση του Εργαστηρίου Σουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 

τον Μάρτιο του 2015, οι δραστηριότητες τις Ομάδας συνεχίζονται 

στους κόλπους του εν λόγω Εργαστηρίου. 

 

Η Ομάδα έχει ως στόχο την συστηματική καταγραφή, μελέτη και 

ανάλυση των τρεχουσών πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών 

εξελίξεων στην Σουρκία. Οι εργασίες της Ομάδας επιδιώκουν να 

συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση της τουρκικής 

πραγματικότητας και την ανάπτυξη των ερευνών γύρω από τα 

παραπάνω θέματα πρωτίστως στο οικείο ίδρυμα. 

 

Η Ομάδα απαρτίζεται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 

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

Σμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών πουδών του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς.  

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων τα μέλη των Ομάδων 

παρακολουθούν την επικαιρότητα, την καταγράφουν, την 

συζητούν και την αναλύουν βάσει επιστημονικών μεθόδων και 

εργαλείων έρευνας που παρέχονται από τις πολιτικές, 

οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες. Καρπός αυτών των 

εργασιών είναι μια σειρά από εκδοτικές προσπάθειες γύρω από 

επίκαιρα θέματα της Σουρκίας. 
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Χρονικά Σουρκίας 
 

Απριλίου 2017 
 

Α) Εσωτερική Πολιτική κηνή 

 
1 Απριλίου 
 
Επίσκεψη Έρντογαν στο Ντιγιάρμπακιρ 
Ο Πρόεδρος της Σουρκίας, Ρ.Σ. Έρντογαν, 
επισκέφθηκε το Ντιγιάρμπακιρ προκειμένου 
να «αγκαλιάσει» την κουρδική μειονότητα της 
περιοχής και να καταστήσει σαφές πως 
πρόκειται για ένα ισότιμο στοιχείο της 
Σουρκικής Δημοκρατίας. ε δηλώσεις του 
ανέφερε πως η κουρδική μειονότητα δεν 
πρέπει να αφεθεί στο έλεος του Ε.Κ.Κ., ενώ 
τόνισε ότι η συγκεκριμένη μειονότητα είναι 
πολύ σημαντική και για το επερχόμενο 
δημοψήφισμα της 16ης Απριλίου. 
Πηγή: Daily Sabah, 3 Απριλίου 2017. 
 
Κούρδοι κατά ενίσχυσης εξουσιών του 
Προέδρου  
Κατά την περίοδο της περιοδείας του 
Σούρκου Προέδρου, Ρ. Σ. Έρντογαν, στο 
Ντιγιάρμπακιρ, η κουρδική μειονότητα της 
περιοχής τόνισε ότι αισθάνονται πιέσεις από 
τον τούρκικο στρατό και ότι μονάχα οι ίδιοι 
μπορούν να αποτελέσουν εγγυητές της 
ασφάλειάς τους. 
Πηγή: Le Monde, 3 Απριλίου 2017. 
 
Γιλντιρίμ κατά του E.Κ.Κ. 
Ο πρωθυπουργός Μπιναλί Γιλντιρίμ δήλωσε 
πως «Πρέπει όλοι να αντιταχθούμε σε εκείνους 
που θέλουν να χωρίσουν όσα ο θεός ένωσε». 
Τπογράμμισε ακόμη πως «το Ε.K.K. διαλύει 
όσα η κυβέρνηση προσπαθεί να χτίσει». 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 1 Απριλίου 2017. 
 
 
3 Απριλίου 
 
Αστυνομία και καταγγελίες βίας κατά 
γυναικών 
Η οργάνωση «Αλληλεγγύη για τις γυναίκες» 
καταγγέλλει την κωλυσιεργία των αρχών για 
την προστασία γυναικών που έπεσαν θύματα 
βίας. ύμφωνα με τα αρχεία του κέντρου 
συμβουλευτικής της οργάνωσης, πολλές 
γυναίκες, θύματα βίας που απευθύνθηκαν στα 
«Κέντρα Πρόληψης και Παρακολούθησης 
της Βίας» ενημερώθηκαν ότι το αίτημά τους 
θα καθυστερούσε να διερευνηθεί εξαιτίας των 

αυξημένων υποχρεώσεων της αστυνομίας για 
τη διαλεύκανση υποθέσεων σχετικά με την 
απόπειρα πραξικοπήματος. Επιπρόσθετα, 
πολλές γυναίκες δέχτηκαν πιέσεις να 
αποσύρουν τις καταγγελίες τους ή 
αναγκάστηκαν να απευθυνθούν στην 
οργάνωση διότι δεν μπόρεσαν να αντέξουν τις 
άσχημες συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα 
κακοποιημένων γυναικών του κράτους.  
Πηγή: Hurriyet Daily News, 3 Απριλίου 2017. 
  
Απάντηση στις κατηγορίες του Ρ.Λ.Κ. 
Ο Έρντογαν ζήτησε από το Ρ.Λ.Κ. να φέρει 
στη δημοσιότητα αποδεικτικά στοιχεία που 
να δείχνουν την ανάμειξη της κυβέρνησης στο 
πραξικόπημα. ε πιο έντονο τόνο, ο 
πρωθυπουργός είπε πως «κατηγορίες σχετικά με 
κυβερνητική ανάμειξη στο πραξικόπημα είναι 
προσβολή στους μάρτυρες και τους βετεράνους που 
έχασαν τη ζωή τους [στην προσπάθεια 
αντιμετώπισης του πραξικοπήματος]». 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 3 Απριλίου 2017 
 
 
6 Απριλίου 
 
Καλλιτέχνες και συγγραφείς θα ψηφίσουν 
«όχι» στο δημοψήφισμα 
ε συνέντευξη Σύπου στις 6 Απριλίου, 
περίπου 250 καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων 
βρίσκονταν ηθοποιοί, μουσικοί αλλά και 
συγγραφείς, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν «όχι» 
στο δημοψήφισμα της 16ης Απριλίου σχετικά 
με τη συνταγματική μεταρρύθμιση. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 7 Απριλίου 2017. 
 
 
10 Απριλίου 
 
Κατηγορίες κατά 33 στρατιωτικών 
δικαστών και εισαγγελέων 
Σα ονόματα περισσότερων από 30 
στρατιωτικών δικαστών και εισαγγελέων, που 
κατηγορούνται ότι έχουν σχέσεις με το 
κίνημα Γκιουλέν, δημοσιεύτηκαν στα μέσα 
ενημέρωσης. ύμφωνα με «έγγραφο των 
στρατιωτικών που οργάνωσαν το 
πραξικόπημα», οι 33 δικαστές και εισαγγελείς 
θα διορίζονταν σε δικαστήρια επιφορτισμένα 
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με ειδικές εξουσίες, αν το πραξικόπημα ήταν 
επιτυχές. Για τους υπόπτους έχει ζητηθεί 
ισόβια κάθειρξη άνω των 45 ετών. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 10 Απριλίου 
2017. 
 
 
13 Απριλίου 

 
ΜΚΟ Νιγηρίας εναντίον κινήματος 
Γκιουλέν 
Οι νιγηριανές ΜΚΟ η «Ατζέντα 
Παρακολούθησης των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων» σε συνεργασία με το «Κέντρο 
Πρωτοβουλίας για την Παγκόσμια Ειρήνη» 
διοργάνωσαν κοινή συνέντευξη Σύπου για την 
δράση του κινήματος Γκιουλέν στην Νιγηρία.  
Πηγή: Daily Sabah, 13 Απριλίου 2017. 
 
Δολοφονία τιμής 
Σέσσερα αδέρφια συνελήφθησαν στην 
Άγκυρα για τη δολοφονία της αδερφής τους, 
35 ετών. Οι κατηγορούμενοι ομολόγησαν το 
έγκλημά τους και δήλωσαν πως επρόκειτο για 
απόφαση που έλαβε η οικογένεια 
προκειμένου να αποκατασταθεί η τιμή της 
οικογένειας, η οποία είχε αμαυρωθεί εξαιτίας 
της συναναστροφής της αδερφής τους με 
άντρες.  
Πηγή: Hurriyet Daily News, 13 Απριλίου 
2017. 
 
 
14 Απριλίου 

 
Ο Ντουντάρ εναντιώνεται στην Σουρκία 
Ο πρώην αρχισυντάκτης της εφημερίδας 
Cumhuriyet, Σζαν Ντουντάρ, τάχθηκε ενάντια 
στον αυταρχισμό του προέδρου Έρντογαν, 
ζητώντας παράλληλα την στήριξη της Γαλλίας 
απέναντι στις προσπάθειές του. 
Πηγή: Le Monde, 14 Απριλίου 2017. 
 
 
16 Απριλίου 
 
Δημοψήφισμα για την τροποποίηση του 
υντάγματος 
Διεξήχθη το δημοψήφισμα για την 
τροποποίηση άρθρων του υντάγματος. 
Επικράτησε το «Ναι» με 51,4 %, ενώ το 
«Όχι» περιορίστηκε στο 48,6%.  
Πηγή: Cumhuriyet, Sabah, 13 Απριλίου 2017. 

 
 

17 Απριλίου 
 
Η αρχηγεία του Κ.Δ.Α. και ο Έρντογαν 
Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Σύπου του 
Κ.Δ.Α. δήλωσε πως μετά τις 27 Απριλίου θα 
ζητηθεί από τον Έρντογαν να αναλάβει την 
προεδρία του κόμματος. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 17 Απριλίου 
2017. 
 
 
18 Απριλίου 
 
Παράταση της κατάστασης εκτάκτου 
ανάγκης 
Η Εθνοσυνέλευση ενέκρινε τρίμηνη 
παράταση της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης 
έπειτα από πρόταση του Εθνικού υμβουλίου 
Ασφαλείας. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 18 Απριλίου 
2017. 
 
 
21 Απριλίου 
 
ύλληψη 12 μελών του «Ι.Κ.»  
Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν 12 μέλη του 
«Ι.Κ.», στην Κωνσταντινούπολη. Κατά τη 
διάρκεια της επιδρομής της αστυνομίας 
κατασχέθηκαν έγγραφα σε ψηφιακή μορφή, 
τα οποία σχετίζονται με το «Ι.Κ.», καθώς και 
ένα όπλο. 
Πηγή: Hürriyet Daily News, 21 Απριλίου 
2017 
 
 
22 Απριλίου 
 
Απόρριψη έφεσης του Ρ.Λ.Κ. κατά του 
Ανώτατου Εκλογικού υμβουλίου 
Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Β. Bozdağ, 
δήλωσε, ότι το υνταγματικό Δικαστήριο της 
Σουρκίας και το υμβούλιο της Επικρατείας 
είναι αναγκασμένα να απορρίψουν την έφεση 
του αντιπολιτευόμενου Ρ.Λ.Κ. κατά του 
Ανώτατου Εκλογικού υμβουλίου, καθώς δε 
δύναται να ασκηθεί έφεση κατά των 
αποφάσεών του από κανένα όργανο. Η έφεση 
αφορούσε την ακύρωση της απόφασης του 
Ανώτατου Εκλογικού υμβουλίου να αλλάξει 
τα νομικά κριτήρια και να δεχτεί ψηφοδέλτια 
χωρίς σφραγίδα κατά τη διάρκεια του 
δημοψηφίσματος. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 22 Απριλίου 
2017: 
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29 Απριλίου 
 
Βικιπαίδεια: μη προσβάσιμη στην Σουρκία 
Ο οργανισμός επιτήρησης του διαδικτύου της 
Σουρκίας έθεσε φραγμούς στην πρόσβαση 
στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα με το 
πρόσχημα ότι έγινε για λόγους διατήρησης 
της ασφαλείας και της έννομης τάξης.  
Πηγή: Le Monde, 29 Απριλίου 2017.  
 
 
30 Απριλίου 
 
«Ι.Κ.» σχεδίαζε επίθεση την Πρωτομαγιά 
Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν έξι μέλη του 

«Ι.Κ.» στον νομό μύρνης. ύμφωνα με 
τουρκικές πηγές, οι δύο από τους 
συλληφθέντες σχεδίαζαν τρομοκρατικές 
επιθέσεις για την ημέρα της Εργατικής 
Πρωτομαγιάς. Επίσης άλλοι δύο από τους 
υπόπτους ήταν συριακής καταγωγής, ενώ 
σημαντικό είναι πως στα χέρια της 
αστυνομίας βρέθηκαν έγγραφα, τα οποία 
σχετίζονται με το «Ι.Κ.». 
Πηγή: Hürriyet Daily News, 30 Απριλίου 
2017. 
 
 
 

 

 

 
B) Εξωτερική Πολιτική και Ασφάλεια 

 
 
1 Απριλίου 
 
Kalın κατά δημοψηφίσματος ανεξαρτησίας 
στο ιρακινό Κουρδιστάν 
Ο εκπρόσωπος της Προεδρίας της Σουρκίας, 
İbrahim Kalın, προχώρησε σε δηλώσεις όσον 
αφορά στη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στο 
ιρακινό Κουρδιστάν για την ενδεχόμενη 
ανεξαρτησία του. Φαρακτηριστικά ανέφερε 
πως μια τέτοια κίνηση θα ήταν λανθασμένη εκ 
μέρους των Κούρδων του Ιράκ σε μια 
περίοδο με σοβαρά προβλήματα ασφαλείας, 
τα οποία και προέχουν. 
Πηγή: Ekurd.net, 1 Απριλίου 2017. 
 
Γιλντιρίμ περί ισότητας Σούρκων-Κούρδων 
Ο πρωθυπουργός της Σουρκίας, Μπιναλί 
Γιλντιρίμ, ανέφερε πως η άρνηση μιας 
γλώσσας ή μιας φυλής είναι έγκλημα κατά της 
ανθρωπότητας και αντίθετο με τις επιταγές 
του Θεού, αφήνοντας να εννοηθεί πως 
Σούρκοι και Κούρδοι θεωρούνται ίσοι. την 
ομιλία του δεν παρέλειψε να καταδείξει τις 
αρνητικές επιπτώσεις του αγώνα του Ε.Κ.Κ.. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 1 Απριλίου 2017. 
 
 
2 Απριλίου  
 
Γιλντιρίμ περί έπαρσης της κουρδικής 
σημαίας στο Κιρκούκ 
Ο Σούρκος πρωθυπουργός, Μπιναλί 
Γιλντιρίμ, με αφορμή την ύψωση της 
κουρδικής σημαίας στο Κιρκούκ, υποστηρίζει 

την απόφαση της Βαγδάτης να μην επιτραπεί 
η έπαρση οποιασδήποτε σημαίας πέραν της 
ιρακινής στο εσωτερικό της. ύμφωνα με τον 
Μπ. Γιλντιρίμ, πρόκειται για μια ενέργεια που 
είναι αντίθετη προς το σύνταγμα του Ιράκ.  
Πηγή: Hurriyet Daily News, 2 Απριλίου 2017. 
 
 
3 Απριλίου 
 
υνάντηση Γιλντιρίμ με τον ηγέτη των 
Σουρκμένων στο Ιράκ 
Ο πρωθυπουργός της Σουρκίας, Μπιναλί 
Γιλντιρίμ, συναντήθηκε με τον ηγέτη των 
Σουρκμένων στο Ιράκ, Ershad Salihi. Η 
συνάντηση έλαβε χώρα εν μέσω των 
αυξανόμενων ανησυχιών για το μέλλον του 
Κιρκούκ, καθώς οι Κούρδοι του Ιράκ 
αποφάσισαν τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος 
για την ανεξαρτησία του. Ο Γιλντιρίμ 
διαβεβαίωσε τον Salihi ότι η Άγκυρα δεν θα 
επιτρέψει στο Βόρειο Ιράκ να κηρύξει την 
ανεξαρτησία του, ούτε θα αφήσει την 
Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν 
(K.R.G.) να ενσωματώσει το Κιρκούκ. 
Παράλληλα, δεσμεύθηκε ότι θα υποστηρίξει 
πλήρως τους Σουρκμένους του Ιράκ. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 4 Απριλίου 2017. 
 
Kurtulmuş περί ψηφίσματος του .Α. και 
Ρωσίας  
O Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Numan 
Kurtulmuş, δήλωσε πως ευελπιστεί το 
υμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. να 
αποφασίσει σύντομα για τις κυρώσεις που θα 
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επιβάλλει στο καθεστώς της υρίας για τη 
χημική επίθεση. Σόνισε πως η Ρωσία δεν 
πρέπει να ασκήσει βέτο σε ψήφισμα του 
υμβουλίου Ασφαλείας ενάντια στην 
κυβέρνηση της υρίας. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 4 Απριλίου 2017. 
 
Ιρανός αξιωματούχος για τη βία εναντίον 
Ιρανών στην Σουρκία 
Ο ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος σε θέματα 
τουρισμού, Morteza Rahmani Movahed, 
δήλωσε, αναφορικά με το θέμα του 
ξυλοδαρμού Ιρανών πολιτών από τουρκικές 
αρχές, ότι το θέμα τέθηκε σε συνάντηση που 
είχε με Σούρκους αξιωματούχους σε θέματα 
τουρισμού στην Σεχεράνη και ότι θα πρέπει 
να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις από το 
διπλωματικό σώμα του Ιράν. 
Πηγή: IRNA, 3 Απριλίου 2017. 
 
 
4 Απριλίου 
 
Πρόθεση αποχής από διάσκεψη για το 
συριακό στις Βρυξέλλες  
Σην πρόθεσή της να μην αποστείλει 
εκπροσώπους στο επερχόμενο συνέδριο που 
θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες στις 5 Απριλίου 
με θέμα τη συριακή κρίση, εξέφρασαν οι 
τουρκικές διπλωματικές πηγές. ύμφωνα με 
αυτές, η Άγκυρα δεν είχε λάβει ικανοποιητική 
ανταπόκριση στις προσδοκίες της από τους 
διοργανωτές του συνεδρίου ήτοι, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία, το Κουβέιτ, 
η Νορβηγία, το Κατάρ, το Ηνωμένο 
Βασίλειο και τα Ηνωμένα Έθνη. Ωστόσο, οι 
ίδιες διπλωματικές πηγές επιβεβαίωσαν ότι θα 
συμμετάσχει στην τεχνική σύνοδο της 
διάσκεψης, με σκοπό να συμβάλει στις 
προσπάθειες για τη στήριξη των υρίων 
προσφύγων. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 4 Απριλίου 2017. 
 
Σσαβούσογλου: έγκλημα κατά της 
ανθρωπότητας η χημική επίθεση στη υρία 
Ο Σούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ 
Σσαβούσογλου, σε ομιλία του στην επαρχία 
Ισπάρτα, την αρχαία πάρτη της Πισιδίας, 
καταδίκασε την χημική επίθεση που έγινε 
στην πόλη Ιντλίμπ από τις δυνάμεις του 
καθεστώτος αλ-Άσαντ ως «έγκλημα κατά της 
ανθρωπότητας», λέγοντας «ότι αν συνεχιστούν [οι 
χημικές επιθέσεις] δεν θα μείνει ύριος 
ζωντανός για να αποφασίσει για το μέλλον του αλ-
Άσαντ». Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι δεν είναι η 
πρώτη φορά που συμβαίνει χημική επίθεση 

και επέκρινε τις χώρες της Δύσης, καθώς 
«μπορεί να δίνουν συχνά διαλέξεις στη Μέση 
Ανατολή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όμως θα 
προσπαθήσουν να συγκαλύψουν την επίθεση». 
Πηγή: Daily Sabah, 4 Απριλίου 2017.  
 
Απειλή Έρντογαν προς Κούρδους του 
Kirkuk 
ε ομιλία που διεξήγαγε για το δημοψήφισμα 
της 16ης Απριλίου, ο Σούρκος Πρόεδρος, Ρ. 
Σ. Έρντογαν, προειδοποιεί το συμβούλιο του 
Κιρκούκ για την άμεση υποστολή της 
κουρδικής σημαίας στην περιοχή. ε 
διαφορετική περίπτωση, οι σχέσεις με την 
Σουρκία πρόκειται να υποβαθμιστούν. 
Πηγή: Daily Sabah, 4 Απριλίου 2017. 
 
Έρντογαν περί νέων φάσεων επιχείρησης 
«Ασπίδα του Ευφράτη» 
ε κοινή συνέντευξή του με τα τουρκικά 
κανάλια NTV και Star, ο Ρ. Σ. Έρντογαν 
δήλωσε πως η επιχείρηση «Ασπίδα του 
Ευφράτη» θα έχει δεύτερη και τρίτη φάση, οι 
οποίες θα περιλαμβάνουν ιρακινές και 
συριακές περιοχές, που βρίσκονται ακόμη 
«υπό κατοχή τρομοκρατών». Όπως 
χαρακτηριστικά είπε: «Μια μελλοντική 
επιχείρηση δεν θα έχει μόνο την συριακή διάσταση, 
αλλά και την ιρακινή. Έχουμε συμφέροντα τόσο 
στις πόλεις Tal Afar και Sinjar όσο και στην 
Μοσούλη». 
Πηγή: Daily Sabah, Hurriyet Daily News, 4-5 
Απριλίου 2017. 
 
 

5 Απριλίου 
 
Σσαβούσογλου υπενθυμίζει την ευθύνη για 
τη υρία  
Ο υπουργός Εξωτερικών της Σουρκίας, Μ. 
Σσαβούσογλου, μετά την χημική επίθεση που 
πραγματοποιήθηκε στη υρία, υπενθύμισε 
στη Ρωσία και το Ιράν την συλλογική ευθύνη 
που έχουν, προκειμένου να παρεμποδιστούν 
οι ενέργειες που σκοπεύουν στην κατάπαυση 
του πυρός στη υρία. 
Πηγή: Daily Sabah, 5 Απριλίου 2017. 
 
Ο Έρντογαν αποκαλεί τον Άσαντ 
δολοφόνο 
Κατά τη διάρκεια ομιλίας που εκφώνησε στην 
Προύσα, ο Σούρκος Πρόεδρος, Ρ.Σ. 
Έρντογαν, αποκάλεσε «δολοφόνο» τον 
Πρόεδρο της υρίας, επιρρίπτοντάς του την 
ευθύνη για την επίθεση με χημικά όπλα στην 
επαρχία Ιντλίμπ στη Βόρεια υρία, η οποία 
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στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, 
μεταξύ των οποίων και πολλά παιδιά. 
Επιπλέον, κατέκρινε τη σιωπή της διεθνούς 
κοινότητας και συγκεκριμένα των Ηνωμένων 
Εθνών, παρά την πρόταση της Βρετανίας, των 
Η.Π.Α. και της Γαλλίας για σχέδιο 
ψηφίσματος του υμβουλίου Ασφαλείας του 
Ο.Η.Ε., το οποίο θα καταδικάζει την 
επίθεση, τονίζοντας πως η διεθνής κοινότητα 
οφείλει να είναι πιο αποφασιστική στο 
συγκεκριμένο ζήτημα. 
Πηγή: Reuters, 5 Απριλίου 2017. 
 
Άγκυρα περί επίθεσης με χημικά στη υρία 
Ο υπουργός Τγείας της Σουρκίας, Recep 
Akdağ, δήλωσε ότι η Άγκυρα έχει στοιχεία 
που αποδεικνύουν ότι η επίθεση που έγινε 
στην πόλη Ιντλίμπ στη Βόρεια υρία και 
κόστισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, 
συμπεριλαμβανομένων και παιδιών, ήταν 
χημική επίθεση. 
Πηγή: Reuters, 5 Απριλίου 2017. 
 
 

Müftüoğlu περί χημικής επίθεσης υρίας 
Ο εκπρόσωπος Σύπου του Τπουργείου 
Εξωτερικών της Σουρκίας, Hüseyin 
Müftüoğlu δήλωσε, μετά τη χημική επίθεση 
στη υρία, ότι η Σουρκία υπενθυμίζει στη 
Ρωσία και στο Ιράν το χρέος που έχουν κι 
εκείνες ως εγγυήτριες δυνάμεις της 
κατάπαυσης του πυρός στη υρία, για την 
αποτροπή παρόμοιων συμβάντων. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 5 Απριλίου 2017. 
 
 

6 Απριλίου 
 

Muallem: τα χημικά όπλα φθάνουν μέσω 
Ιράκ και Σουρκίας 
Ο υπουργός Εξωτερικών της υρίας, Walid 
Muallem, δήλωσε ότι η Δαμασκός έχει 
επανειλημμένα προειδοποιήσει το υμβούλιο 
Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. και τον Οργανισμό 
για την Απαγόρευση των Φημικών Όπλων 
(O.P.C.W.) ότι τρομοκράτες του «Ισλαμικού 
Κράτους» και του «Μετώπου αλ-Νούσρα» 
φέρνουν στη υρία χημικά όπλα μέσω του 
Ιράκ και της Σουρκίας, τα οποία 
αποθηκεύουν σε αστικές και κατοικημένες 
περιοχές. Σέλος, δήλωσε ότι η κυβέρνηση 
βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τη Μόσχα και 
σχεδιάζεται να δημιουργηθεί μια επιτροπή 
για να διερευνήσει την, φερόμενη ως χημική, 
επίθεση στη συριακή πόλη Ιντλίμπ. 
Πηγή: Sputnik International, 6 Απριλίου 2017. 

Απέλαση Καναδού μαχητή του «Ι.Κ.» από 
την Σουρκία 
Καναδός, ο οποίος είχε ενταχθεί στο «Ι.Κ.» 
από το 2014, απελάθηκε από την Σουρκία. Οι 
καναδικές αρχές τον συνέλαβαν στο Σορόντο 
του Καναδά. 
Πηγή: Daily Sabah, 6 Απριλίου 2017. 
 
 

7 Απριλίου 
 
Σoυρκία στηρίζει επιχείρηση στην Ιντλίμπ 
Η Σουρκία χαιρέτισε την αμερικανική 
επιχείρηση με πυραύλους εναντίον της 
αεροπορικής βάσης του καθεστώτος αλ-
Άσαντ στη υρία σε απάντηση της επίθεσης 
με χημικά όπλα που δέχθηκαν οι πολίτες της 
πόλης Ιντλίμπ. υγκεκριμένα ο Σούρκος 
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Numan 
Kurtulmuş, ελπίζει πως αυτή η επιχείρηση θα 
συνεισφέρει στο να επιτευχθεί ειρήνη στην 
υρία και θα συμβάλλει στην επιτάχυνση της 
ειρηνευτικής διαδικασίας. 
Πηγή: Daily Sabah, 7 Aπριλίου 2017. 
 

Ρ.Λ.Κ.: η Σουρκία πρέπει να είναι μέρος 
της ειρήνης, όχι του πολέμου 
ε συνέντευξή του, ο Πρόεδρος της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης της Σουρκίας, 
Κεμάλ Κιλιντζάρογλου, αναφερόμενος στην 
υποστήριξη που έδειξε η κυβέρνηση του 
Κ.Δ.Α. προς την κυβέρνηση των Η.Π.Α. για 
τον βομβαρδισμό στη υρία, εξέφρασε την 
άποψη ότι «η Σουρκία θα πρέπει να είναι μέρος 
της ειρήνης, όχι του πολέμου». χολίασε, επίσης, 
τις δηλώσεις του Έρντογαν για το ότι η 
Σουρκία θα μπορούσε να οργανώσει νέες 
στρατιωτικές επιχειρήσεις στη υρία και το 
Ιράκ, τονίζοντας ότι «αυτοί που κυβερνούν την 
Σουρκία μιλούν πολύ, αλλά δεν έχουν την ευκαιρία 
να εφαρμόσουν αυτά που λένε γιατί δεν τους 
επιτρέπεται» και ότι οι δύο μεγάλες δυνάμεις 
στην περιοχή δεν θέλουν την Σουρκία. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 7 Απριλίου 2017. 
 

Η Βαγδάτη τάσσεται ενάντια στις 
τουρκικές επιχειρήσεις σε ιρακινό έδαφος 
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του Ιράκ, Saad 
Hadithi, δήλωσε στο Sputnik ότι η Βαγδάτη 
τάσσεται ενάντια σε οποιαδήποτε στρατιωτική 
επιχείρηση της Σουρκίας στο ιρακινό έδαφος 
και ελπίζει η Άγκυρα να τηρήσει την 
υπόσχεσή της και να αποσύρει τα 
στρατεύματά της από το στρατόπεδο στην 
πόλη Μπασίκα μετά την ήττα του «Ι.Κ.». 
Πηγή: Sputnik International, 7 Απριλίου 2017. 
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Η Σουρκία ζητά την άμεση απομάκρυνση 
του αλ-Άσαντ 
Ο Σούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ 
Σσαβούσογλου, ζήτησε την απομάκρυνση του 
Προέδρου της υρίας, Μπασάρ αλ-Άσαντ, το 
συντομότερο δυνατό, λέγοντας ότι «πρέπει να 
δημιουργηθεί μια μεταβατική κυβέρνηση». 
Πηγή: PM News, 7 Απριλίου 2017. 
 
Λαβρόφ για Η.Π.Α. και προσπάθειες 
κατάπαυσης του πυρός στη υρία 
O υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, . 
Λαβρόφ, δήλωσε πως οι Η.Π.Α. με τις 
αεροπορικές τους επιδρομές υπονομεύουν τις 
προσπάθειες της Ρωσίας και της Σουρκίας για 
την επίτευξη της εκεχειρίας. Σόνισε πως η 
πράξη των Η.Π.Α. είναι απαράδεκτη και πως 
το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να 
επιδεινώσει την κρίση. Η Ρωσία και η 
Σουρκία συμφωνούν πως οι διαπραγματεύσεις 
είναι η μόνη λύση στη συριακή κρίση. 
Πηγή: TASS, 7 Απριλίου 2017. 
 
Γιλντιρίμ για ζώνη απαγόρευσης πτήσεων 
στη υρία 
Μιλώντας σε εγκαίνια στην επαρχία Φακιάρι, 
ο πρωθυπουργός της Σουρκίας, Μπινάλι 
Γιλντιρίμ, επανέλαβε την έκκλησή του για τη 
δημιουργία ζώνης απαγόρευσης πτήσεων στη 
Βόρεια υρία, καθώς ισχυρίστηκε ότι εκεί «θα 
προστατεύονται οι ύριοι οι οποίοι προσπαθούν να 
ξεφύγουν από τον πόλεμο». Σέλος, ζήτησε την 
συμβολή της διεθνούς κοινότητας στην 
πραγματοποίηση του αιτήματός του. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 7 Απριλίου 2017. 
 
υνελήφθη ο ύριος πιλότος μετά την 
ανάρρωσή του για κατασκοπεία 
Μετά την ανάρρωση του, ο 56 ετών ύριος 
πιλότος, Mehmet Sufhan, το μαχητικό 
αεροσκάφος του οποίου είχε καταπέσει στις 
αρχές Μαρτίου στα τουρκό-συριακά σύνορα, 
συνελήφθη από τις τουρκικές αρχές. 
Σουρκικό δικαστήριο του επισύναψε τις 
κατηγορίες της κατασκοπείας και της 
παραβίασης των εθνικών συνόρων. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 7 Απριλίου 2017. 
 
 
8 Απριλίου 
 
Σουρκία περί ζώνης απαγόρευσης πτήσεων 
στη υρία 
Ο εκπρόσωπος της Προεδρίας της Σουρκίας, 
Ιμπραήμ Καλίν, δήλωσε σε συνέντευξή του 
ότι μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων θα 

μπορούσε να είχε αποτρέψει τη χημική 
επίθεση του καθεστώτος αλ-Άσαντ. 
Επισήμανε, επίσης, ότι η Σουρκία βρίσκεται 
σε συνομιλίες με την Ρωσία και προέτρεψε 
όλα τα μέρη -συμπεριλαμβανομένου του 
διεθνούς συνασπισμού, της Ρωσίας και του 
Ιράν- που έχουν επιρροή στο καθεστώς αλ-
Άσαντ να φροντίσουν έτσι ώστε η Δαμασκός 
να μην υπονομεύσει τις συνομιλίες στην 
Αστάνα. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 8 Απριλίου 2017. 
 
Εγκαίνια συνοριακής πύλης μεταξύ 
Σουρκίας-Ιράν 
Εγκαινιάστηκε η τρίτη μεγαλύτερη συνοριακή 
πύλη μεταξύ Σουρκίας και Ιράν, του 
Esendere-Sarv, το οποίο σύμφωνα με 
δηλώσεις του Σούρκου υπουργού Εμπορίου, 
Bülent Tüfenkçi, θα ενισχύσει τις εμπορικές 
σχέσεις και τα τουριστικά ρεύματα από και 
προς τις δύο χώρες. 
Πηγή: IRNA, 8 Απριλίου 2017. 
 
Διαδήλωση για την χημική επίθεση στην 
υρία 
Πραγματοποιήθηκε διαδήλωση έξω από την 
Ιρανική Πρεσβεία στην Άγκυρα αναφορικά 
με την χημική επίθεση που 
πραγματοποιήθηκε στην υρία. Επίσης οι 
διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα κατά του 
Ιράν, της υρίας και της Ρωσίας. 
Πηγή: National Council of Resistance of Iran , 8 
Απριλίου 2017. 
 
Έρντογαν: ο αλ-Άσαντ ευθύνεται για την 
χημική επίθεση στη υρία 
Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Kanal 24, 
ο Πρόεδρος της Σουρκίας, Ρ.Σ. Έρντογαν, 
δήλωσε ότι οι τουρκικές ιατροδικαστικές 
εκθέσεις, αξιολογήσεις και εκτιμήσεις έδειξαν 
ότι το καθεστώς αλ-Άσαντ ευθύνεται για την 
επίθεση με χημικά στην πόλη Ιντλίμπ της 
υρίας. Σέλος, πρόσθεσε ότι όχι μόνο η 
Σουρκία, αλλά και το ΝΑΣΟ έχει αποδείξεις. 
Πηγή: Daily Sabah, 8 Απριλίου 2017. 
 
 
9 Απριλίου 
 
Σσαβούσογλου: περί ρωσικής στήριξης στο 
καθεστώς αλ-Άσαντ 
Ο Τπουργός Εξωτερικών της Σουρκίας, Μ. 
Σσαβούσογλου, δήλωσε πως η Ρωσία θα 
πρέπει να σταματήσει να στηρίζει την 
κυβέρνηση του Μπάσαρ αλ-Άσαντ. Επιπλέον 
ανέφερε πως η Μόσχα δεν πήρε τα 
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κατάλληλα μέτρα πριν την παραβίαση της 
εκεχειρίας στη υρία. 
Πηγή: ΑΒΝΑ 24, 9 Απριλίου 2017. 
 
 
10 Απριλίου 
 
υνομιλία Çavuşoğlu-Zarif για το διχασμό 
στη υρία 
Ο Mevlüt Çavuşoğlu πραγματοποίησε 
τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό 
ομόλογό του, Mohammad Javad Zarif, 
αναφορικά με τον διχασμό απόψεων που έχει 
δημιουργηθεί μετά την χημική επίθεση που 
πραγματοποιήθηκε στη υρία. 
Πηγή: APA, 10 Απριλίου 2017. 

 
ύλληψη 77 πιθανών μελών του «Ι.Κ.» 
ε ανακοίνωσή του το Τπουργείο 
Εξωτερικών της Σουρκίας ανέφερε πως κατά 
το διάστημα 3-10 Απριλίου, οι αστυνομικές 
δυνάμεις της χώρας διεξήγαγαν 456 
επιχειρήσεις, κατά τις οποίες συνελήφθησαν 
77 πιθανά μέλη του «Ι.Κ.». 
Πηγή: Daily Sabah, 10 Απριλίου 2017. 

 
Σουρκία ιδρύει σχολεία στη υρία 
Ο πρόεδρος του ιδρύματος Turkish Maarif 
Foundation, Birol Akgün, δήλωσε ότι η 
εκπαίδευση αποτελεί το μέσο για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας στη υρία 
και την αναχαίτιση της ριζοσπαστικοποίησης 
της νεολαίας. Για το σκοπό αυτό 
δραστηριοποιείται στη βελτίωση της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης στη υρία, 
ανακατασκευάζοντας σχολεία, παρέχοντας 
υλικοτεχνικό εξοπλισμό και ιδρύοντας νέα 
σχολεία υπό την αιγίδα του οργανισμού 
Turkish Maarif Foundation. 
Πηγή: Daily Sabah, 10 Απριλίου 2017. 

 
 
11 Απριλίου 

 
Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης στη Β. 
υρία 
Ο Σούρκος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, 
Veysi Kaynak, δήλωσε ότι η τουρκική 
κυβέρνηση συνεχίζει τις έντονες προσπάθειές 
της για αποκατάσταση των υποδομών στη 
Βόρεια υρία. Αφετηρία αποτελεί η 
επαναλειτουργία του δικτυού ύδρευσης. 
Πηγή: Daily Sabah, 12 Απριλίου 2017. 
 

 

12 Απριλίου 
 
Γιλντιρίμ: το Ε.K.K. κοινή απειλή για 
Σούρκους και Κούρδους 
ε ομιλία του στη μύρνη, ο Σούρκος 
πρωθυπουργός Μπ. Γιλντιρίμ δήλωσε πως το 
Ε.Κ.Κ. αποτελεί κοινή απειλή τόσο για τους 
Σούρκους όσο και για τους Κούρδους. 
Παράλληλα, επέρριψε ευθύνες στο 
φιλοκουρδικό Δ.Κ.Λ. για αποτυχία 
προώθησης των συμφερόντων του τουρκικού 
έθνους. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 12 Απριλίου 
2017. 
 
Έρντογαν περί δράσεως τρομοκρατικών 
οργανώσεων 
ε συγκέντρωση στην Κωνσταντινούπολη, 
στη μνήμη των θυμάτων του περσινού 
αποτυχημένου πραξικοπήματος, ο Ρ.Σ. 
Έρντογαν δήλωσε πως όλες οι τρομοκρατικές 
οργανώσεις, ανάμεσά τους και το «Ι.Κ.», 
ακόμη και αν παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ 
τους έχουν ως κοινό σκοπό να βλάψουν την 
Σουρκία. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 12 Απριλίου 
2017.  
 
 
13 Απριλίου 
 
Άσαντ: κατασκευασμένη η επίθεση με 
χημικά 
ε συνέντευξή του στο γαλλικό 
ειδησεογραφικό πρακτορείο AFP, ο 
Πρόεδρος της υρίας, Μπασάρ αλ-Άσαντ, 
απαντώντας στις κατηγορίες που 
επισυνάπτουν στην κυβέρνησή του για την 
επίθεση με χημικά όπλα, την χαρακτήρισε ως 
«προϊόν σκευωρίας» απέναντι στο πρόσωπό 
του, καθώς «δεν δόθηκε ποτέ εντολή για 
επίθεση». Δήλωσε επίσης ότι η συριακή 
κυβέρνηση δεν διατηρεί χημικό οπλοστάσιο 
από το 2013, προσθέτοντας ότι ακόμη και αν 
υπήρχε δεν θα τα χρησιμοποιούσε. Σέλος, ο 
αλ-Άσαντ κατηγόρησε τη Δύση ότι 
«κατασκευάζει τα γεγονότα για να έχει 
δικαιολογία να επιτεθεί στην αεροπορική 
βάση της συριακής κυβέρνησης». 
Πηγή: BBC, 13 Απριλίου 2017. 
 
Δράση μελών του «Ι.Κ.» και η Σουρκία 
ύμφωνα με επίσημες πηγές, οι δύο ύποπτοι, 
ουζμπεκικής καταγωγής, οι οποίοι διέπραξαν 
τις επιθέσεις στη τοκχόλμη της ουηδίας 
και στο σταθμό του μετρό στην Αγία 
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Πετρούπολη της Ρωσίας, είχαν 
προηγουμένως απελαθεί από την Σουρκία με 
την κατηγορία σχέσεων με το «Ι.Κ.». 
Πηγή: Daily Sabah, 13 Απριλίου 2017. 
 
Επίσκεψη Işık στην Ουάσιγκτον 
Ο Σούρκος Τπουργός Εθνικής Αμύνης, Fikri 
Işık, συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομόλογό 
του, James Mattis, στην Oυάσινγκτον. Ο Işık 
εξέφρασε τις ανησυχίες της Άγκυρας 
αναφορικά με την υποστήριξη των Η.Π.Α. 
προς το P.Y.D. στη Β. υρία. Έκανε ακόμη 
έκκληση για στενότερη συνεργασία με τις 
Η.Π.Α., έτσι ώστε να διατηρηθεί η 
σταθερότητα στην περιοχή. 
Πηγή: Daily Sabah, 14 Απριλίου 2017. 
 

 
14 Απριλίου 
 
ύλληψη μελών του «Ι.Κ.» 
Η αντιτρομοκρατική συνέλαβε πέντε πιθανά 
μέλη του «Ι.Κ.» στην Κωνσταντινούπολη. Σα 
συγκεκριμένα μέλη είχαν στόχο την 
πραγματοποίηση επιθέσεων πριν το 
δημοψήφισμα. Σαυτόχρονα, οι τουρκικές 
αρχές έκαναν επιδρομές στις περιοχές του 
Πέρα, Bahçelievler και Beykoz, μετά από 
πληροφορία πως μέλη του «Ι.Κ.» ετοίμαζαν 
επιθέσεις.  
Πηγή: Hürriyet Daily News, 14 Απριλίου 
2017. 
 
 
15 Απριλίου 
 
Πιθανά μέλη του «Ι.Κ.» σχεδίαζαν 
επιθέσεις πριν το δημοψήφισμα 
Κατά τη διάρκεια ταυτόχρονων επιδρομών 
της αντιτρομοκρατικής στις περιοχές 
Başakşehir, Beylikdüzü, Fatih, Esenyurt, 
Kartal (Φαρταλιμή), Küçükçekmece και 
Pendik (Παντείχη) της Σουρκίας, 
συνελήφθησαν 49 μέλη του «Ι.Κ.», τα οποία 
κατηγορήθηκαν για σχεδιασμό 
τρομοκρατικών επιθέσεων μία ημέρα πριν τη 
διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. ημειώνεται 
πως οι 41 από αυτούς ήταν ξένης εθνικότητας. 
Πηγή: Hürriyet Daily News, 15 Απριλίου 
2017. 
 
 
17 Απριλίου 
 
Σουρκία καταδικάζει επίθεση στο Χαλέπι 
Με ανακοίνωσή του το Τπουργείο 

Εξωτερικών της Σουρκίας καταδίκασε ως 
«ειδεχθή» τη βομβιστική επίθεση στην 
περιοχή Rachidin στο Φαλέπι, η οποία 
στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, οι 
περισσότεροι από τους οποίους ήταν άμαχοι. 
Παράλληλα, τονίσθηκε η ανάγκη παγίωσης 
της κατάπαυσης πυρός στη υρία που 
εγκαθιδρύθηκε στις 30 Δεκεμβρίου του 2016, 
καθώς και της θέσπισης ζωνών ασφαλείας, 
όπου οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε 
ανθρωπιστική βοήθεια. 
Πηγή: Δελτίο Σύπου Τπουργείου Εξωτερικών 
της Σουρκίας, Νο 114, 17 Απριλίου 2017. 

 
Qassemi για το Σουρκικό δημοψήφισμα 
Ο εκπρόσωπος Σύπου του Τπουργείου 
Εξωτερικών του Ιράν, Bahram Qassemi, 
δήλωσε ότι το Ιράν δέχεται τα αποτελέσματα 
της ψηφοφορίας του δημοψηφίσματος στην 
Σουρκία. ημείωσε ότι πρόκειται για ένα 
εσωτερικό ζήτημα και ότι το αποτέλεσμα 
αναφορικά με τις αλλαγές στην Σουρκία 
χρειάζεται χρόνο. 
Πηγή: Tasnim News Agency, 17 Απριλίου 
2017. 

 
 
18 Απριλίου 

 
Πούτιν συνεχάρη Έρντογαν για το 
δημοψήφισμα 
Ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλ. Πούτιν, 
συνεχάρη τον Πρόεδρο της Σουρκίας, Ρ. Σ. 
Έρντογαν, για τη διεξαγωγή επιτυχημένου 
δημοψηφίσματος σχετικά με συνταγματικές 
τροποποιήσεις. 
Πηγή: News.am, 18 Απριλίου 2017. 

 
Σραμπ συνεχάρη Έρντογαν για το 
δημοψήφισμα 
Ο Πρόεδρος των Η.Π.Α., Ντ. Σραμπ, είχε 
τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Σούρκο 
ομόλογό του, Ρ.Σ. Έρντογαν, κατά την οποία 
τον συνεχάρη για τη διεξαγωγή του 
επιτυχημένου δημοψηφίσματος της 16ης 
Απριλίου. Οι δύο Πρόεδροι συνομίλησαν 
επίσης για την κατάσταση στην υρία, με τον 
Σράμπ να εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την τουρκική υποστήριξη στην αντίδραση των 
Η.Π.Α. στην χρήση χημικών όπλων από το 
συριακό καθεστώς την 4η Απριλίου. 
Πηγή: Huffington Post Greece, 18 Aπριλίου 
2017. 
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19 Απριλίου 
 
Άσσαντ: Σα χημικά όπλα έφθασαν μέσω 
Σουρκίας 
Ο Πρόεδρος της υρίας, Μπασάρ αλ-Άσαντ, 
κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην 
Δαμασκό δήλωσε 100% σίγουρος ότι τα 
χημικά όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην 
επίθεση του προηγούμενου μήνα, «έφτασαν 
στους τρομοκράτες στη υρία μέσω της 
Σουρκίας». υμπλήρωσε ακόμη ότι «ο μόνος 
τρόπος που έχουν οι τρομοκράτες να λάβουν 
χρήματα, εξοπλισμό και κάθε υλικοτεχνική 
υποστήριξη είναι μέσω της Σουρκίας». 
Πηγή: Al-Masdar News, 19 Απριλίου 2017. 
 
υνάντηση εμπειρογνωμόνων στην 
Σεχεράνη για το υριακό 
Ξεκίνησε η τριμερής συνάντηση 
εμπειρογνωμόνων του Ιράν, της Ρωσίας και 
της Σουρκίας στην Σεχεράνη για την παύση 
των εχθροπραξιών στη υρία και την 
προετοιμασία της συζήτησης της επόμενης 
συνάντησης. 
Πηγή: SANA, 19 Απριλίου 2017. 
 
Επίσκεψη Şimşek στη Μόσχα 
Κατά την επίσκεψη του Σούρκου 
αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Mehmet 
Şimşek, στη Μόσχα, πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του, 
Arkady Dvorkovich. Οι δύο άντρες δήλωσαν 
ότι υπάρχει κοινή επιθυμία να καταργηθεί το 
συντομότερο δυνατόν το μεγαλύτερο μέρος 
των περιορισμών που έχει επιβάλει η Ρωσία 
σε ορισμένα τουρκικά προϊόντα. 
Πηγή: New Europe, 19 Απριλίου 2017. 
 
Ικανοποίηση Άγκυρας για την προσέγγιση 
του Σραμπ 
Ο Σούρκος Πρόεδρος Ρ.Σ. Έρντογαν 
δήλωσε σε συνέντευξή του πως είναι 
ικανοποιημένος από τον τρόπο που ο 
Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Σραμπ 
διαχειρίζεται τα διάφορα θέματα που 
προκύπτουν και θα επιθυμούσε διμερή 
συνάντηση για συζήτηση των δύο χωρών που 
είναι σύμμαχοι και μέλη του ΝΑΣΟ. 
Μάλιστα ανέφερε πως η μεταξύ τους 
στενότερη συνεργασία θα μπορούσε να λύσει 
πληθώρα προβλημάτων. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 19 Aπριλίου 
2017. 
 
Αφέθηκαν ελεύθερα πιθανά μέλη του «Ι.Κ.» 
Με απόφαση του δικαστηρίου του Ικονίου 

αφέθηκαν ελεύθεροι 15 ύποπτοι για σχέση με 
το «Ι.Κ.». Οι εννέα από αυτούς θα τελούν υπό 
επιτήρηση. Οι συγκεκριμένοι είχαν συλληφθεί 
και κατηγορηθεί ως μέλη του «Ι.Κ.» καθώς η 
αστυνομία είχε στα χέρια της έγγραφα 
σχετιζόμενα με την οργάνωση. 
Πηγή: Hürriyet Daily News, 19 Απριλίου 
2017. 
 

 
20 Απριλίου 

 
Ολοκλήρωση συνάντησης 
εμπειρογνωμόνων στην Σεχεράνη 
Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις των 
εμπειρογνωμόνων του Ιράν, της Ρωσίας και 
της Σουρκίας αναφορικά με το υριακό, στις 
οποίες συζητήθηκαν σχέδια εγγράφων για την 
κατάπαυση πυρός και την ανταλλαγή 
κρατουμένων και προετοιμάστηκε το έδαφος 
για τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων.  
Πηγή: Tasnim News Agency, 20 Απριλίου 
2017. 

 
Κριτική Έρντογαν στην κυβέρνηση 
Ομπάμα για το Ε.K.K. 
Ο Σούρκος Πρόεδρος δήλωσε τη 
δυσαρέσκειά του απέναντι στη διακυβέρνηση 
του τέως Αμερικανού Προέδρου, Μπαράκ 
Ομπάμα, υπογραμμίζοντας πως δεν 
τηρήθηκαν οι υποσχέσεις για συνεργασία 
εναντίον του Ε.Κ.Κ. και την αποτυχία της να 
τηρηθεί μια κοινή συμφωνία με την Άγκυρα 
για την καταπολέμηση των τρομοκρατικών 
οργανώσεων, μη παραλείποντας να κάνει 
έκκληση στη διακυβέρνηση του νέου 
Προέδρου Ντόναλντ Σραμπ για στενότερη 
συνεργασία. 
Πηγή: Daily Sabah, 20 Aπριλίου 2017. 
 

 
21 Απριλίου 

 
Αλ-Άσαντ περί επεμβάσεων Η.Π.Α. και 
Σουρκίας 
Ο ύριος Πρόεδρος Μπασάρ αλ-Άσαντ 
δήλωσε ότι οι τρομοκράτες που βρίσκονται 
στο συριακό έδαφος, τα αμερικανικά 
στρατεύματα και η τουρκική εισβολή είναι 
ένα ενιαίο φαινόμενο για εκείνον και δεν 
βλέπει κάποια διαφορά μεταξύ τους. Έθεσε 
ως κύρια προτεραιότητα της συριακής 
κυβέρνησης την πάταξη της τρομοκρατίας και 
είπε ότι τα τουρκικά και τα αμερικανικά 
στρατεύματα πρέπει να αποχωρήσουν από τη 
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υρία είτε οικειοθελώς είτε με τη βία. 
Πηγή: Sputnik, 21 Απριλίου 2017 
 
 
22 Απριλίου 
 
Μόσχας περί έκδοσης θεώρησης εισόδου 
για Σούρκους 
Η Μόσχα δήλωσε πως είναι στα άμεσα 
σχέδιά της να διευκολύνει τη διαδικασία 
έκδοσης θεώρησης εισόδου σε Σούρκους 
πολίτες. 
Πηγή: Daily Sabah, 22 Απριλίου 2017. 
 
 
23 Απριλίου 
 
Πρόθεση Άγκυρας για επισκευή τζαμιών 
στην υρία 
Σο Ίδρυμα Diyanet της Σουρκίας σε 
συνεργασία με το πρωθυπουργικό γραφείο 
σκοπεύει να επισκευάσει ή ανακατασκευάσει 
66 τζαμιά σε περιοχές της υρίας που έχουν 
πληγεί από τον πόλεμο, όπως το Κόμπανι, η 
Ιεράπολης και η Azaz, σύμφωνα με δηλώσεις 
του επικεφαλής του ιδρύματος Mustafa 
Tutkun. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 23 Απριλίου 
2017. 
 
 
25 Απριλίου 
 
Δήλωση Rouhisefat για τη συνεργασία 
Ιράν - Σουρκίας 
Ο Ιρανός Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 
του Ινστιτούτου Πολιτικών και Διεθνών πουδών 
(IPIS), Mohsen Rouhisefat, δήλωσε ότι η 
συνεργασία Ιράν-Σουρκίας στον τομέα της 
τρομοκρατίας είναι απαραίτητη, καθώς έχουν 
πολλές ικανότητες που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων της Μέσης Ανατολής. 
Πηγή: IRNA, 25 Απριλίου 2017. 
 
 
26 Απριλίου 
 
Qassemi για τις επιθέσεις τις Σουρκίας στο 
Ιράκ 
Ο εκπρόσωπος Σύπου του Τπουργείου 
Εξωτερικών του Ιράν, Bahram Qassemi, 
δήλωσε ότι οποιαδήποτε παραβίαση της 
εθνικής κυριαρχίας των χωρών και για 
οποιοδήποτε λόγο εξακολουθεί να συνιστά 
παραβίαση, καταδικάζοντας τις επιθέσεις της 

Σουρκίας στο Ιράκ. Σόνισε ακόμη την 
υποστήριξη της χώρας του στην ιρακινή 
κυβέρνηση. 
Πηγή: Fars News Agency, 26 Απριλίου 2017. 
 
Lavrov για τις επιθέσεις της Σουρκίας στη 
υρία 
Ο Τπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, . 
Λαβρόφ, δήλωσε ότι η τουρκική 
επιθετικότητα στις παραμεθόριες περιοχές 
της υρίας και του Ιράκ κλιμακώνει την 
ένταση στην περιοχή, ζητώντας από όλες τις 
πλευρές να έχουν «αυτοσυγκράτηση» και να 
επικεντρωθούν στην καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας. 
Πηγή: SANA, Daily Sabah, 26 Απριλίου 
2017. 
 
 
27 Απριλίου 
 
Μπελέρη για πιέσεις προς Έλληνες 
ομογενείς 
ε συνέντευξη του στον Alpha 96,5 ο Υρέντυ 
Μπελέρης, πρόεδρος του παραρτήματος της 
Ένωσης Ομογενών «Ομόνοια» Φειμάρρας, 
αναφέρθηκε στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι Έλληνες ομογενείς στην 
Αλβανία, αλλά και στην κοινή πολιτική Έντι 
Ράμα και Ρ. Σ. Έρντογαν, που σκοπό έχει την 
άσκηση πίεσης στην Ελλάδα. 
Πηγή: Alpha 96,5, ΔΕΕΕΜ Ομόνοια, 27 
Απριλίου 2017. 
 
Καταγγελίες για σχέδιο «Μεγάλης 
Αλβανίας» με σφραγίδα Έρντογαν 
Η αλβανική αντιπολίτευση και Έλληνες 
μειονοτικοί καταγγέλλουν την κυβέρνηση 
Ράμα για «σχέδιο αποσταθεροποίησης με εντολή 
Έρντογαν». Ο τελευταίος σε δηλώσεις του 
τονίζει πως «θα υποστηρίξει τους Αλβανούς 
αδελφούς» ακόμη και με στρατιωτικές 
δυνάμεις αν χρειαστεί. 
Πηγή: Himara.gr, 27 Απριλίου 2017. 
 
 
29 Απριλίου 
 
Κουρτουλμούς: δεν πρέπει να ξεχαστεί η 
Ιερουσαλήμ 
Μιλώντας σε διάσκεψη στην 
Κωνσταντινούπολη με θέμα «Η Ιερουσαλήμ 
κατά την οθωμανική εποχή», ο αναπληρωτής 
πρωθυπουργός της Σουρκίας, Ν. 
Κουρτουλμούς, δήλωσε ότι ο 
μουσουλμανικός κόσμος δεν πρέπει να 
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ξεχάσει την Ιερουσαλήμ. Ανέφερε ακόμη ότι 
κατά την τελευταία δεκαετία, καμία 
μουσουλμανική χώρα δεν έχει καταστήσει την 
Ιερουσαλήμ κορυφαίο ζήτημα, αλλά τώρα η 
σημασία της για τον μουσουλμανικό κόσμο 
αυξάνεται. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 29 Απριλίου 
2017. 
 
Έλεγχος στα τουρκοσυριακά σύνορα 
Οι δυνάμεις του Δυτικού υνασπισμού 

αξιολόγησαν τη δράση τόσο των τουρκικών 
δυνάμεων όσο και των Δημοκρατικών 
Δυνάμεων της υρίας στην τουρκοσυριακή 
μεθόριο. κοπός τους ήταν να αποθαρρύνουν 
την κλιμάκωση και τη βία μεταξύ των δύο πιο 
στενών συμμάχων τους, στη μάχη εναντίον 
του «Ι.Κ.». 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 30 Απριλίου 
2017. 
 

 

 
 

Γ) Οικονομία και Ενέργεια 

 
2 Απριλίου 

 
Έρντογαν για ανάπτυξη της οικονομίας 
ε ομιλία του στην πρωτεύουσα της 
Σουρκίας, ο Πρόεδρος Ρ.Σ. Έρντογαν 
ανέφερε ότι παρά τις αρνητικές προβλέψεις 
των οίκων αξιολόγησης, η τουρκική 
οικονομία σημείωσε σημαντική αύξηση 
συμβαδίζοντας με τις ευρωπαϊκές χώρες. 
Πηγή: Daily Sabah, 2 Απριλίου 2017. 

 
 
3 Απριλίου 

 
Αύξηση πληθωρισμού 
ύμφωνα με την Σουρκική τατιστική 
Τπηρεσία (TurkStat) ο Δείκτης Σιμών 
Καταναλωτή (Δ.Σ.Κ.) αυξήθηκε 11,29% από 
10,13% τον Υεβρουάριο. Επίσης, ο μηνιαίος 
πληθωρισμός ανέβηκε κατά 1,02%. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 3 Απριλίου 2017. 

 
 
6 Απριλίου 

 
Παρουσίαση της εθνικής ενεργειακής 
στρατηγικής 
Ο υπουργός Eνέργειας της Σουρκίας, Berat 
Albayrak, τόνισε ότι η χώρα θα εστιάσει 
στους πόρους που διαθέτει για τη 
διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, θα 
διεξάγει δύο σεισμικές έρευνες στην Μαύρη 
Θάλασσα και δύο στην Μεσόγειο και, τέλος, 
θα αυξήσει το μερίδιο των εγχώριων πόρων 
μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
Πηγή: Yeni Şafak, 6 Απριλίου 2017. 

 
 

9 Απριλίου 
 
Η Κεντρική Σράπεζα και τα χρέη των 
εταιριών 
Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Κ.Δ.Α., 
Mehmet Şimşek, δήλωσε ότι το κράτος θα 
παρακολουθήσει τη δραστηριότητα 110 
εταιριών για το εξωτερικό τους χρέος. τόχος 
είναι μέσα από την ανάλυση δεδομένων ο 
συνετός δανεισμός και η διαχείριση πιθανών 
κινδύνων. 
Πηγή: Daily Sabah, 9 Απριλίου 2017. 
 
 
10 Απριλίου 
 
Αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής 
Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 1% 
σε ετήσια βάση τον Υεβρουάριο. Ωστόσο, 
υπέστη μείωση κατά 0,4% σε σχέση με τον 
Ιανουάριο. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 10 Απριλίου 
2017. 
 
Moody’s για τουρκική οικονομία 
Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s αναφέρει ότι 
το έντονο πολιτικό περιβάλλον έχει 
υπονομεύσει τη διακυβέρνηση της χώρας και 
την εμπιστοσύνη των εταιριών στη χώρα. 
Μπορεί να φαίνεται ότι υπήρξε αύξηση, 
ωστόσο, οι τιμές του καταναλωτή αυξάνονται 
δυσανάλογα με αυτές του παραγωγού, που 
ίσως καταλήξει σε αύξηση του πληθωρισμού. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 10 Απριλίου 
2017. 
 
Σ.Η.Τ. προσφέρουν δωρεάν Διαδίκτυο 
Οι Σουρκικές Αερογραμμές, προσπαθώντας 
να αποφύγουν την απαγόρευση ηλεκτρονικών 
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συσκευών, η οποία τέθηκε σε ισχύ από την 
αμερικανική κυβέρνηση για τις χώρες της 
Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής, 
αποφάσισε να προσφέρει δωρεάν Διαδίκτυο 
σε όλους τους επιβάτες της προς τις Η.Π.Α. 
από τον Μάιο του 2017. 
Πηγή: Trade Arabia, 10 Απριλίου 2017. 
 
 
13 Απριλίου 
 
Μείζον θέμα παραμένει η τουρκική 
οικονομία μετά το δημοψήφισμα 
Ο Σούρκος Τπουργός Οικονομίας, Νιχάτ 
Ζεϊμπεκτσί, σε συνέντευξή του ανέφερε ότι θα 
συνεχιστεί η σφιχτή δημοσιονομική πολιτική.  
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 13 Απριλίου 
2017. 
 
χέδια κατασκευής αιολικής ενέργειας 
Μέχρι τις 27 Ιουλίου θα πρέπει οι επενδυτές 
να έχουν υποβάλλει την προσφορά τους για 
την κατασκευή του μεγαλύτερου εργοστασίου 
αιολικής ενέργειας στην Σουρκία με 
δυνατότητα 1000 MW.  
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 13 Απριλίου 
2017. 
 
 
17 Απριλίου 
 
Η ανεργία φτάνει το 13% 
Η Σουρκική τατιστική Τπηρεσία ανακοίνωσε ότι 
ο αριθμός των ανέργων κατά την διάρκεια του 
Ιανουαρίου 2017 αυξήθηκε κατά 695 χιλιάδες 
άτομα, φτάνοντας το μέγιστο αριθμό τα 
τελευταία 7 χρόνια. 
Πηγή: ArmenPress, 17 Απριλίου 2017. 
 
Έλλειμμα κοντά στα $ 4 δις για το πρώτο 
τρίμηνο του 2017 
Η τουρκική κυβέρνηση έχει έλλειμμα 19,5 δις 
Σ.Λ. στον προϋπολογισμό κυρίως λόγω των 
προσωρινών μέτρων και των φορολογικών 
ελαφρύνσεων για την τόνωση της οικονομίας, 
όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Naci 
Ağbal.  
Πηγή: Hurriyet Daily News, 17 Απριλίου 
2017. 
 
Ο “αγροτικός πόλεμος” μεταξύ Ρωσίας και 
Σουρκίας βλάπτει τους Ρώσους πολίτες 
ύμφωνα με τουρκικές πηγές, μηνιαία 
αναφορά της Ρωσικής Προεδρικής 
Ακαδημίας για την Εθνική Οικονομία και τη 
Δημόσια Διοίκηση, οι απαγορεύσεις 

εισαγωγών τουρκικών αγροτικών προϊόντων 
έχει βλάψει κυρίως τους Ρώσους πολίτες, 
λόγω των υψηλών τιμών των εγχώριων 
προϊόντων. 
Πηγή: Daily Sabah, 17 Απριλίου 2017. 
 
Aέριο από χώρους υγειονομικής ταφής  
Σο εργοστάσιο στην Έλαζιγ, είναι φιλικό 
προς το περιβάλλον χάρη στην αξιοποίηση 
των χώρων υγειονομικής ταφής και μπορεί να 
καλύπτει τις ανάγκες 10,000 νοικοκυριών. 
Πηγή: Daily Sabah, 17 Απριλίου 2017. 
 
 
18 Απριλίου 
 
Fitch για δημοψήφισμα και οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις 
ύμφωνα με την Fitch, το δημοψήφισμα 
μπορεί να επηρεάσει θετικά τις οικονομικές 
μεταβολές στην Σουρκία όσον αφορά τις 
επενδύσεις και το σύστημα φορολογίας. 
Πηγή: Daily Sabah, 18 Απριλίου 2017. 
 
Ομοσπονδία Γερμανικών Βιομηχανιών για 
το δημοψήφισμα 
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γερμανικών 
Βιομηχανιών, Dieter Kempf, ανέφερε ότι το 
αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην 
Σουρκία είναι ανησυχητικό, καθώς η χώρα 
απομακρύνεται από τις ευρωπαϊκές αξίες, ενώ 
παράλληλα έχει ανάγκη από ένα ισχυρό 
οικονομικό εταίρο στην Ευρώπη. 
Πηγή: Associated Press, The Standard, 18 
Απριλίου 2017. 
 
 
19 Απριλίου 
 
Ανεξόφλητοι φόροι  
ε συνέντευξή του ο Σούρκος Τπουργός 
Οικονομικών, Naci Ağbal, αναφέρθηκε σε 
νομοσχέδιο που προβλέπει τη δυνατότητα 
των πολιτών να πληρώσουν τους 
ανεξόφλητους φόρους μέσα σε 3 χρόνια. Η 
νομοθετική ρύθμιση στοχεύει στο να 
παρακινήσει τους πολίτες να εξοφλήσουν τους 
φόρους τους, έτσι ώστε να επαλειφθεί το 
έλλειμμα του προϋπολογισμού. 
Πηγή: Bloomberg, 19 Απριλίου 2017. 
 
 
20 Απριλίου 
 
Αύξηση δείκτη εμπιστοσύνης καταναλωτών 
ε έκθεση της Σουρκικής τατιστικής Τπηρεσίας 
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αναφέρεται ότι ο δείκτης εμπιστοσύνης 
καταναλωτών τον Απρίλιο του 2017 ανήλθε 
στο 71.3 από 67.8 που ήταν τον Μάρτιο του 
ίδιου έτους. Η αύξηση οφείλεται στο ότι οι 
καταναλωτές εκτιμούν ότι η κατάσταση θα 
βελτιωθεί μέσα στους επόμενους 12 μήνες. 
Ωστόσο, όταν ο δείκτης παραμένει κάτω από 
τις 100 μονάδες (εύρος από 0-200), αυτό 
υποδηλώνει μια απαισιόδοξη εικόνα. 
Πηγή: Turkish Statistical Institute, 20 Απριλίου 
2017. 
 
 
21 Απριλίου 
 
Επιδώσεις χρηματιστηρίου και ισοτιμία 
Ο δείκτης του τουρκικού χρηματιστηρίου 
BIST αυξήθηκε κατά 0,42% με συνολικό 
όγκο συναλλαγών 4,3 δις Ν.Σ.Λ., ενώ η 
ισοτιμία $/Ν.Σ.Λ. ανέρχεται στο 3,64. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 21 Απριλίου 
2017. 
 
Νέες επιχειρήσεις στην Σουρκία 
Ο αριθμός των επιχειρήσεων που άνοιξαν 
στην Σουρκία τον Μάρτιο είναι περίπου 10 % 
υψηλότερος. Ξένοι επενδυτές συμμετείχαν σε 
439 από τις 6000 επιχειρήσεις, από τους 
οποίους οι 181 είναι ύριοι. 
Πηγή: Yeni Şafak, 21 Απριλίου 2017. 
 
Δασμοί στα ρωσικά σιτηρά και εισαγωγές 
Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας, 
Arkady Dvorkovitch, δήλωσε ότι όσο 
υφίστανται δασμοί στα ρωσικά σιτηρά από 
την πλευρά της Σουρκίας, η ρωσική 
κυβέρνηση δεν θα αλλάξει την στάση της 
απέναντι στις απαγορεύσεις εισαγωγών 
τουρκικών προϊόντων. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 21 Απριλίου 
2017. 
 
 
22 Απριλίου 
 
Οικονομικές σχέσεις Η.Π.Α-Σουρκίας 
τo πλαίσιο συνάντησης των υπουργών 
Οικονομικών της G-20 στην Ουάσινγκτον, ο 
αναπληρωτής πρωθυπουργός της Σουρκίας, 
Mehmet Şimşek, συζήτησε με τον αμερικανό 
ομόλογό του, Steven Mnuchimn,για τους 
τρόπους με τους οποίους οι δύο χώρες θα 
μπορούσαν να αναπτύξουν τις διμερείς 
οικονομικές τους σχέσεις. 
Πηγή: Daily Sabah, 22 Απρίλιου 2017. 
 

23 Απριλίου 
 
Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες Σουρκίας-
Κατάρ 
Νέες επιχειρηματικές συνεργασίες μεταξύ 
Σουρκίας και Κατάρ αναμένεται να 
δημιουργηθούν μετά την τριήμερη έκθεση 
τουρκικών προϊόντων στο Κατάρ στην οποία 
συμμετείχαν 150 τουρκικές εταιρείες οι 
οποίες αντιπροσώπευσαν περίπου 10 
οικονομικούς τομείς. 
Πηγή: The Peninsula, 23 Απριλίου 2017. 
 
 
24 Απριλίου 
 
Εντάσεις μεταξύ Σουρκίας και Ρωσίας 
λόγω δασμών 
ύμφωνα με τις αρμόδιες ρωσικές αρχές, η 
Σουρκία σταμάτησε να εκδίδει άδειες για 
προϊόντα χωρίς δασμούς. Ο Ρώσος 
υφυπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, Alexey 
Gruzdev, δήλωσε ότι ελπίζει οι παρεξηγήσεις 
να λυθούν στις επερχόμενες συζητήσεις που 
θα διεξαχθούν στην Σουρκία. Κάτω από τις 
υφιστάμενες συνθήκες, ο δασμός που έχει 
επιβληθεί στα ρωσικά σιτηρά ανέρχεται στο 
130%, κάτι το οποίο τα καθιστά 
«απαγορευτικά». 
Πηγή: Sputnik International, 24 Απριλίου 
2017. 
 
Οι Α.Ξ.Ε. στο $ 1 δις. το πρώτο δίμηνο  
Οι Α.Ξ.Ε. στην τουρκική οικονομία έφτασαν 
το $1 δις το πρώτο δίμηνο του 2017. Σο 
ποσό αυτό είναι κατά 34.4% χαμηλότερο από 
το αντίστοιχο για τους πρώτους δύο μήνες 
του 2016. Από τις 54,038 ξένες επιχειρήσεις 
στην Σουρκία, οι 6,927 είναι γερμανικών 
συμφερόντων, ενώ οι 3,008 βρετανικών. Ο 
τομέας της μεταποίησης και κατασκευής 
προϊόντων έλαβε το μεγαλύτερο μερίδιο των 
Α.Ξ.Ε.. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 24 Απριλίου 
2017. 
 
υμφωνία μεταξύ D.E.İ.K. και περιφέρειας 
του Ουλγιανόφσκ 
Σο Επιχειρηματικό υμβούλιο Σουρκίας-
Ρωσίας του υμβουλίου Διεθνών Οικονομικών 
χέσεων (D.E.İ.K.), υπέγραψε συμφωνία 
συνεργασίας με την Περιφερειακή Τπηρεσία 
Ανάπτυξης του Ουλγιανόφσκ. Σο 
Ουλγιανόφσκ είναι μια βιομηχανική 
περιφέρεια στην οποία η Ρωσία έχει κάνει 
επενδύσεις στους τομείς των αυτοκινήτων, 
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πυρηνικών, οικοδομικών υλικών και 
τουρισμού. 
Πηγή: D.E.İK., 24 Απριλίου 2017. 
 
 
26 Απριλίου 
 
Οικονομικής συνεργασίας με Ν. ουδάν 
Η Σουρκία υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας 
στον οικονομικό και εμπορικό τομέα με το 
Νότιο ουδάν με σκοπό να διευρυνθούν οι 
οικονομικές, εμπορικές και πολιτικές σχέσεις 
των δύο χωρών. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 26 Απριλίου 
2017. 
 
 
27 Απριλίου 
 
Επενδύσεις $ 9 δις στο Αζερμπαϊτζάν 
Ο πρέσβης της Σουρκίας στο Αζερμπαϊτζάν 
ανέφερε ότι πάνω από $ 9 δις. έχουν 
επενδυθεί από Σούρκους επιχειρηματίες στη 
χώρα, σημειώνοντας ότι η Άγκυρα είναι πλέον 
ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος 
του Μπακού. 
Πηγή: Trend News Agency, 27 Απριλίου 2017. 
 
Αύξηση της αξίας της τουρκικής λίρας 
Μετά από την κίνηση της Σουρκικής 
Κεντρικής Σράπεζας να κρατήσει τα βασικά 

επιτόκια σε αναμονή και να αυξήσει το 
ποσοστό ρευστότητας κατά μισή ποσοστιαία 
μονάδα, η αξία της Ν.Σ.Λ. ενισχύθηκε κατά 
0,54 % έναντι του αμερικανικού δολαρίου. 
Πηγή: Financial Times, 27 Απριλίου 2017 
 
 
28 Απριλίου 
 
Έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου  
ύμφωνα με την Σουρκική τατιστική Τπηρεσία 
το έλλειμμα συναλλαγών μειώθηκε κατά 10,3 
% φτάνοντας περίπου τα $ 4,5 δις τον 
Μάρτιο. Οι εξαγωγές τον μήνα αυτό 
αυξήθηκαν επίσης κατά 13,6%. 
Πηγή: Daily Sabah, 28 Απρίλιου 2017 
 
ύνοδος Ατλαντικού υμβουλίου 
Ο υπουργός Ενέργειας, Berat Albayrak, στο 
πλαίσιο της ετήσιας υνόδου του Ατλαντικού 
υμβουλίου που διοργανώθηκε στην 
Κωνσταντινούπολη, δήλωσε ότι οι εγχώριοι 
πόροι της Σουρκίας έχουν αυξηθεί έως 50% 
χάρη στις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και τόνισε ότι η χώρα θα συνεχίσει 
να στηρίζει την υλοποίηση σχεδίων που 
προωθούν την σταθερότητα και είναι επωφελή 
για όλους τους συμβαλλόμενους. 
Πηγή: Τπουργείο Ενέργειας και Υυσικών 
Πόρων της Σουρκίας, 28 Απριλίου 2017. 

 

 

 
Δ) Θέματα Ελληνικού Ενδιαφέροντος 

 
1 Απριλίου 
 
Πρόβλημα προκάλεσε η Σουρκία σε πτήση 
προς την Κύπρο 
ε πτήση της Easyjet προς την Λάρνακα, η 
οποία αναγκάστηκε να προσγειωθεί σε 
αεροδρόμιο της Σουρκίας λόγω καιρού, 
προκλήθηκε πρόβλημα. Οι τουρκικές αρχές 
καθυστέρησαν την έγκριση για προσγείωση, 
ενώ η πτήση συνεχίστηκε μέσω Αθηνών και 
όχι απευθείας προς την Λάρνακα, καθώς η 
Σουρκία αρνείται να αναγνωρίσει την 
Κυπριακή Δημοκρατία. 
Πηγή: Πρώτο Θέμα, 1 Απριλίου 2017. 
 
 
3 Απριλίου 
 
Παραβιάσεις στο Αιγαίο  
ημειώθηκαν 33 παραβιάσεις του ελληνικού 

εθνικού εναέριου χώρου, 5 παραβιάσεις της 
περιοχής πληροφοριών πτήσεων (F.I.R.) 
Αθηνών από τουρκικά αεροσκάφη στο 
βορειοανατολικό, κεντρικό και 
νοτιοανατολικό Αιγαίο και μία εικονική 
αερομαχία μεταξύ ελληνικών και τουρκικών 
αεροσκαφών. 
Πηγή: Ναυτεμπορική, 3 Απριλίου 2017. 

 
 
4 Απριλίου 
 
Ε.Δ.Α.Δ. περί μη συνεργασίας Κύπρου-
Σουρκίας 
Η Κύπρος και η Σουρκία δε συνεργάστηκαν 
στην εξιχνίαση μιας τριπλής δολοφονίας 
Σουρκοκύπριων, γεγονός που αντιτίθεται στην 
Ευρωπαϊκή ύμβαση Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 
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Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
Πηγή: Cyprus Mail, 4 Απριλίου 2017. 
 
 
5 Απριλίου 
 
Εμπλοκές αεροσκαφών στο Αιγαίο 
ημειώθηκαν πέντε τουρκικές παραβιάσεις 
στο βορειοανατολικό και κεντρικό Αιγαίο, 
καθώς και δύο εικονικές αερομαχίες. 
Πηγή: Ναυτεμπορική , 5 Απριλίου 2017. 
 
 
6 Απριλίου 
 
Εικονικές αερομαχίες στο Αιγαίο 
Δύο εικονικές αερομαχίες μεταξύ ελληνικών 
και τουρκικών αεροσκαφών σημειώθηκαν στο 
βορειοανατολικό Αιγαίο. Σα αεροσκάφη 
αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς 
κανόνες. 
Πηγή: Ναυτεμπορική, 6 Απριλίου 2017. 
 
Δηλώσεις Καμμένου 
ε δηλώσεις του ο Έλληνας υπουργός 
Εθνικής Άμυνας, Π. Καμμένος, τόνισε 
μεταξύ άλλων πως η Ελλάδα θα αντισταθεί σε 
κάθε πρόκληση και απειλή κατά της εδαφικής 
ακεραιότητας και της εθνικής της 
ανεξαρτησίας. ημείωσε ακόμη πως η Αθήνα 
θα υπηρετήσει την ειρήνη τόσο στα Βαλκάνια 
όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Πηγή: Έθνος , 6 Απριλίου 2017. 
 
 
7 Απριλίου 
 
εισμογραφικές έρευνες στην Κυπριακή 
Α.Ο.Ζ. 
Η Κύπρος εξέδωσε NAVTEX, με την οποία 
δεσμεύει οικόπεδα της Κυπριακής Α.Ο.Ζ. για 
σεισμογραφικές έρευνες. Οι έρευνες θα 
πραγματοποιηθούν από 7 Απριλίου έως 15 
Αυγούστου 2017. 
Πηγή: Ιστολόγιο του Μ. Ιγνατίου, 11 Απριλίου 
2017. 
 
 
8 Απριλίου 
 
Σουρκική NAVTEX και αερομαχία στο 
Αιγαίο 
Η Τδρογραφική Τπηρεσία της Σουρκίας 
εξέδωσε NAVTEX, με την οποία ανακοίνωσε 
άσκηση με πυρά σε διεθνή ύδατα κοντά στο 
Καστελλόριζο για τις 11 Απριλίου 2017. Σην 

ίδια ημέρα σημειώθηκε εμπλοκή οπλισμένων 
τουρκικών μαχητικών με ελληνικά στα δυτικά 
της Λέσβου. 
Πηγή: Καθημερινή, 8 Απριλίου 2017. 
 
 
9 Απριλίου 
 
Αρχαιρεσίες στην «Σ.Ε.Ξ.» 
Η Ετήσια Γενική υνέλευση της 
αυτοαποκαλούμενης «Σουρκικής Ένωσης 
Ξάνθης» πραγματοποίηση αρχαιρεσίες για 
την ανάδειξη νέου Δ... Ο αντιπρόεδρος του 
Κόμματος Ισότητας Ειρήνης και Υιλίας, 
Ozan Ahmetoğlu, εξελέγη πρόεδρος. 
Πηγή: iskeceturkbirligi.org, 10 Απριλίου 2017. 
 
 
10 Απριλίου 
 
Σουρκικές απειλές κατά της κυπριακής 
Α.Ο.Ζ. 
ύμφωνα με τον Κύπριο υπουργό Ενέργειας, 
Γ. Λακκοτρύπη, η Σουρκία εκτόξευσε απειλές 
κατά της χώρας για θέματα που αφορούν την 
Κυπριακή Α.Ο.Ζ.. Ο Κύπριος υπουργός 
κάλεσε για ομαλές και προσεκτικές κινήσεις, 
ενώ υπογράμμισε πως επιχειρείται η ταύτιση 
των συμφερόντων της Λευκωσίας με άλλους 
δρώντες, όπως . έγινε πρόσφατα με τον αγωγό 
EastMed, και τα συμφέροντα της Ιταλίας και 
της Ε.Ε.. 
Πηγή: SigmaLive, 10 Απριλίου 2017. 
 
 
12 Απριλίου 
 
Έρντογαν για πρόταση διαφυγής στην 
Ελλάδα 
Ο Σούρκος πρόεδρος, Ρ.Σ. Έρντογαν, σε 
τηλεοπτική εκπομπή ανέφερε πως την ημέρα 
του πραξικοπήματος του προτάθηκε η 
διαφυγή στα ελληνικά νησιά, απέναντι από τις 
Μικρασιατικές ακτές, αλλά εκείνος αρνήθηκε, 
λέγοντας πως «εγώ θέλω να πεθάνω στα χώματα 
της πατρίδας μου, δεν θα πάω σε εδάφη 
γκιαούρηδων για να ζήσω εκεί μια ζωή ως 
αιχμάλωτος». 
Πηγή: ATV, The toc, 12 Απριλίου 2017. 
 
 
13 Απριλίου 
 
Σουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο 
Σουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 38 
παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου 
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χώρου στο Αιγαίο. Αναγνωρίστηκαν και 
αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς 
κανόνες. 
Πηγή: Καθημερινή, 13 Απριλίου 2017. 
 
Σσαβούσογλου για Κυπριακό φυσικό αέριο 
Η Σουρκία, δια στόματος του υπουργού 
Εξωτερικών της, Μεβλούτ Σσαβούσογλου, 
διαμήνυσε πως μια πιθανή υπογραφή 
συμφωνιών για ανεύρεση και εκμετάλλευση 
φυσικού αερίου από την Κύπρο, νότια των 
ακτών της, δε θα γίνει αποδεκτή και θα 
θεωρηθεί ως μονομερής. Παράλληλα, ο 
Σούρκος Τπουργός Ενέργειας, Μπεράτ 
Άλμπαϊρακ, ανακοίνωσε πως στην ίδια 
περιοχή, θα γίνουν τουρκικές γεωτρήσεις και 
έρευνες. 
Πηγή: eKathimerini, 13 Απριλίου 2017. 
 
 
18 Απριλίου 
 
Προκλήσεις από τουρκικά αεροσκάφη 
Σουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 3 
παραβιάσεις του F.I.R. Αθηνών, σε δέκα 
παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου 
χώρου και σε μία εικονική αερομαχία με 
ελληνικά αεροσκάφη. 
Πηγή: Ενικός, 18 Απριλίου 2017. 
 
 
19 Απριλίου 
 
Παραβιάσεις στο Αιγαίο  
Σα τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 63 
παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου 
χώρου, 5 παραβιάσεις του F.I.R. Αθηνών και 
2 υπερπτήσεις στο βορειοανατολικό, κεντρικό 
και νοτιοανατολικό Αιγαίο. 
Πηγή: Ναυτεμπορική, 19 Απριλίου 2017. 
 
Καμμένος για τουρκικές παραβιάσεις 
Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας, Π. Καμμένος, 
με ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε πως οι 
τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο, την ημέρα 
πένθους για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, 
δείχνουν το ποιόν των Σούρκων. 
Πηγή: Ναυτεμπορική, 19 Απριλίου 2017. 
 
Σουρκικές έρευνες για υδρογονάνθρακες 
Η Σουρκία εξέδωσε NAVTEX, σύμφωνα με 
την οποία ανακοινώνει πως θα 
πραγματοποιήσει έρευνες για 
υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο. 
ημειώνεται πως στην ίδια περιοχή θα 

πραγματοποιηθούν και ασκήσεις με 
πραγματικά πυρά. 
Πηγή: Greek Reporter, 19 Απριλίου 2017. 
 
 
20 Απριλίου 
 
υνάντηση Αναστασιάδη-Ακιντζί 
Ολοκληρώθηκε η πρώτη από τις τέσσερις 
συναντήσεις μεταξύ του Κύπριου Πρόεδρου, 
Ν. Αναστασιάδη, και του Σουρκοκύπριου 
ηγέτη, Μ. Ακιντζί. Σα θέματα της 
διακυβέρνησης, της οικονομίας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βρίσκονται στο 
προσκήνιο, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία 
έθεσε ο Ακιντζί τον Ιούλιο του 2017. 
Πηγή: SigmaLive, 20 Απριλίου 2017. 

 
Ακιντζί για Ελληνοκυπριακή πλευρά 
Ο Σουρκοκύπριος ηγέτης Μ. Ακιντζί δήλωσε 
πως «η ελληνοκυπριακή πλευρά πρέπει να βλέπει 
τους Σουρκοκύπριους ως ισότιμους και εταίρους, 
και όχι ως μειονότητα». Δήλωσε ακόμη πως το 
ψευδοκράτος «είτε θα ακολουθήσει το δικό του 
δρόμο είτε θα γίνει κομμάτι ενός ομόσπονδου 
κράτους». 
Πηγή: SigmaLive, 20 Απριλίου 2017. 

 
Απετράπη πολωνική πτήση προς Κύπρο 
Πολωνική πτήση με προορισμό την Πάφο 
προσγειώθηκε λόγω ζητήματος υγείας 
επιβάτη στην Σουρκία, αλλά δεν της 
επιτράπηκε να συνεχίσει προς την Κύπρο. 
Είναι το δεύτερο περιστατικό μέσα στο μήνα, 
κατά το οποίο δεν επιτρέπεται απευθείας 
πτήση από Σουρκία προς Κύπρο, καθώς η 
πρώτη δεν αναγνωρίζει τη δεύτερη. 
Πηγή: Cyprus Mail, 20 Απριλίου 2017. 

 
Νέα τουρκική NAVTEX 
Η Σουρκία εξέδωσε νέα NAVTEX με την 
οποία δεσμεύει περιοχές έξω από την 
Κερύνεια για να κάνει στρατιωτικές ασκήσεις 
με πραγματικά πυρά. Όπως υπολογίζεται, οι 
ασκήσεις θα γίνουν μια μέρα πριν την άφιξη 
του σεισμογραφικού πλοίου Barbaros, που θα 
ερευνήσει για φυσικό αέριο στην περιοχή. 
Πηγή: SigmaLive, 21 Απριλίου 2017. 

 
 
25 Απριλίου 
 
Σουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο 
ημειώθηκαν 71 παραβιάσεις του εθνικού 
εναέριου χώρου και του F.I.R. Αθηνών από 
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τουρκικά αεροσκάφη σε διάφορα σημεία του 
Αιγαίου.  
Πηγή: ΕΡΣ, 25 Απριλίου 2017. 
 
 

26 Απριλίου 2017 
 
Δηλώσεις Σσελίκ για Αγαθονήσι 
Ο Σούρκος υπουργός Ευρωπαϊκών 
Τποθέσεων, Ομέρ Σσελίκ, δήλωσε πώς το 
Αγαθονήσι είναι τουρκικό νησί και 
παράλληλα επιτέθηκε λεκτικά στον Έλληνα 
Τπουργό Άμυνας, Π. Καμμένο, αναφέροντας 
πως «δεν μπορούμε να πάρουμε στα σοβαρά τον 
Έλληνα υπουργό Εθνικής Άμυνας. Δεν φέρει το 
ειδικό βάρος που πρέπει να έχουν οι πολιτικοί».  
Πηγή: CNN.gr, 26 Απριλίου 2017. 
 
Νέες προκλήσεις από την Άγκυρα 
Σουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 4 
παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου 
χώρου, πετώντας πάνω από ολόκληρο το 
Αιγαίο. Αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν 
σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. 
Πηγή: Καθημερινή, 26 Απριλίου 2017. 
 
Ακτιβιστές για πυρηνικό εργοστάσιο 
Ελληνοκύπριοι και Σουρκοκύπριοι ακτιβιστές 
έφτιαξαν μια ανθρώπινη αλυσίδα κατά μήκος 
της διαχωριστικής λωρίδας, ενάντια στο 
σχεδιαζόμενο πυρηνικό εργοστάσιο της 
Σουρκίας, καθώς το θεωρούν επικίνδυνο για 
το νησί. 
Πηγή: Fox News, 26 Απριλίου 2017. 
 

 
27 Απριλίου 
 
Καμένος στην Άτυπη ύνοδο Τπουργών 
Άμυνας της Ε.Ε. 
την Άτυπη ύνοδο Τπουργών Άμυνας της 
Ε.Ε., που πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα και 
συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν την 
Μεσόγειο, ο Έλληνας υπουργός Εθνικής 
Άμυνας, Π. Καμμένος, έθεσε το ζήτημα της 
αμφισβήτησης της εδαφικής ακεραιότητας 
της Ελλάδας από την Σουρκία, καθώς και των 
πολλαπλών παραβιάσεων στον εθνικό εναέριο 
χώρο και τα χωρικά ύδατα της χώρας. 
Πηγή: Τπουργείο Άμυνας, 27 Απριλίου 2017. 
 
Δηλώσεις Γ. Κατρούγκαλου  
ε συνέντευξη του ο αναπληρωτής υπουργός 

Εξωτερικών και αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές 
Τποθέσεις, Γ. Κατρούγκαλος, δήλωσε πως η 
Ελλάδα δεν θα πάρει μέρος στην κλιμάκωση 
της έντασης στο Αιγαίο και θα περιμένει να 
δει αν η στάση της Σουρκίας σχετιζόταν με 
το δημοψήφισμα. Προσέθεσε ότι οι 
διαπραγματεύσεις μεταξύ Ε.Ε. και Σουρκίας 
θα πρέπει να συνεχιστούν για το καλό και των 
δύο πλευρών.  
Πηγή: ΑΠΕ, 27 Απριλίου 2017. 
 
Παραβιάσεις εθνικού εναέριου χώρου 
18 τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 11 
νέες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου 
στο βορειοανατολικό, κεντρικό και 
νοτιοανατολικό Αιγαίο. 
Πηγή: Ναυτεμπορική, 27 Απριλίου 2017. 
 
 
28 Απριλίου 
 
Ερώτηση Παπαδημούλη προς Επιτροπή 
Μετά τη δήλωση του Σούρκου υπουργού ότι 
το Αγαθονήσι είναι τουρκικό, ο αντιπρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
επικεφαλής της ευρωομάδας του ΤΡΙΖΑ, Δ. 
Παπαδημούλης, απευθύνθηκε στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ρωτώντας αν οι 
Βρυξέλλες έχουν γνώση των όσων συμβαίνουν 
και τι ενέργειες σκοπεύουν να ακολουθήσουν. 
Πηγή: Ναυτεμπορική, 28 Απριλίου 2017 
 
Κάλεσμα Προξενείου Κομοτηνής 
Με αφορμή το Ραμαζάνι το τουρκικό 
Προξενείο Κομοτηνής κάλεσε, μέσω του 
λογαριασμού twitter, τους μουσουλμάνους της 
περιοχής, να συνδράμουν στον έρανο υπέρ 
της Σουρκικής Τπηρεσίας Αεροπορίας. 
Πηγή: Twitter, 28 Απριλίου 2017. 
 
Νέο πέρασμα προς τα κατεχόμενα 
Ελληνοκύπριοι και Σουρκοκύπριοι 
αξιωματούχοι ενημερώθηκαν πως νέο 
πέρασμα από την Κυπριακή Δημοκρατία στα 
κατεχόμενα θα εγκαινιαστεί στην περιοχή της 
Δερύνειας. κοπός είναι το πέρασμα αυτό να 
βοηθήσει την οικοδόμηση εμπιστοσύνης 
μεταξύ των δύο κοινοτήτων. 
Πηγή: The National Herald, 28 Απριλίου 
2017 
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