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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
3 Οκτωβρίου

για 46 άτομα, 37 εκ των οποίων είναι πρώην
στρατιωτικοί ,που αντιμετώπιζαν κατηγορίες
για απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου
Έρντογαν κατά τη διάρκεια της απόπειρας
πραξικοπήματος τον Ιούλιο του 2016. Σα εν
λόγω
άτομα
κατηγορήθηκαν
ότι
χρησιμοποίησαν ελικόπτερα για να επιτεθούν
στο ξενοδοχείο Marmaris όπου διέμεναν ο
Έρντογαν και η οικογένειά του. Ορισμένοι
αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ενώ άλλοι
υποστήριξαν ότι ακολουθούσαν εντολές.
Πηγή: New York Daily News, 4 Οκτωβρίου
2017.

Αποπομπή βουλευτή του Δ.Κ.Λ.

Η βουλευτής του Δ.Κ.Λ., Besime Konca,
γίνεται η πέμπτη βουλευτής του κόμματος
που χάνει τη βουλευτική της ιδιότητα και
αποβάλλεται από την Εθνοσυνέλευση, καθώς,
στην
εναρκτήρια
συνεδρίαση
των
κοινοβουλευτικών εργασιών για την περίοδο
2017-2018,
αναγγέλθηκε
τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση σε βάρος της, η
οποία της επέφερε ποινή φυλάκισης δυόμιση
ετών. Οι κατηγορίες που είχαν απαγγελθεί
εναντίον της αφορούσαν προπαγάνδα υπέρ
της τρομοκρατικής οργάνωσης.
Πηγή: Bianet, 3 Οκτωβρίου 2017.

5 Οκτωβρίου

Μαθήματα δημοσιογραφίας σε πρόσφυγες

Ποινή κάθειρξης σε βάρος του
κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του Δ.Κ.Λ.

Σο αγγλόφωνο κανάλι TRT World του
δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού σταθμού TRT
της
Σουρκίας
προσφέρει
μαθήματα
δημοσιογραφίας σε ύρους πρόσφυγες στο
στρατόπεδο προσφύγων του Nizip. Η
δημόσια ραδιοτηλεόραση της Σουρκίας,
μέσω του προγράμματος TRT World Citizen,
επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει τους νέους
στον τρόπο καταγραφής των γεγονότων και
συγγραφής των ειδήσεων.
Πηγή: Daily Sabah, 3 Οκτωβρίου 2017.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Δ.Κ.Λ.,
Osman Baydemir, καταδικάστηκε σε
φυλάκιση 17 μηνών και 15 ημερών για
προσβολή των δυνάμεων ασφαλείας το 2012.
Κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στο
Diyarbakir, του οποίου τότε διατελούσε
δήμαρχος, προσέβαλε, σύμφωνα με τις
κατηγορίες, προσωπικό των δυνάμεων
ασφαλείας.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 5 Οκτωβρίου
2017.

Ε.Δ.Α.Δ.: Πρόστιμο 61,4 εκατ. ευρώ

Σο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων επέβαλε στην Σουρκία
πρόστιμα ύψους 258 εκατ. τουρκικών λιρών
(61,4 εκατ. ευρώ), για την περίοδο 2004 έως
2016. Σο δικαστήριο εξέδωσε επίσης
συνολικά 485 παραβιάσεις ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στη χώρα για τέσσερα χρόνια,
από το 2012 έως το 2016.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 3 Οκτωβρίου
2017.

Επιχείρηση κατά Ε.Κ.Κ. στη ΝΑ Σουρκία

Επίσημη επιχείρηση κατά μαχητών του
Ε.Κ.Κ. ξεκίνησαν οι τουρκικές αρχές στην
πόλη Μούγλα, όπου 5 μαχητές έχασαν τη
ζωή τους. Ο Σούρκος υπουργός Εσωτερικών
σχολίασε ότι το Ε.Κ.Κ. προσπαθεί να
εισχωρήσει στους δυτικούς νομούς της
Σουρκίας.
Πηγή: Trends Agency, 5 Οκτωβρίου 2017.

4 Οκτωβρίου

6 Οκτωβρίου

46 καταδίκες για απόπειρα δολοφονίας του
Έρντογαν την 15η Ιουλίου

Ποινή κάθειρξης σε βουλευτή του Δ.Κ.Λ.

Η βουλευτής του Δ.Κ.Λ., Burcu Çelik, η
οποία έχει τεθεί σε προσωρινή κράτηση από
τον Απρίλιο του 2017, καταδικάστηκε σε έξι

Δικαστήριο στην Μούγλα της νοτιοδυτικής
Σουρκίας εξέδωσε καταδικαστική απόφαση
1
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χρόνια φυλάκισης, καθώς το δικαστήριο
δέχτηκε τις κατηγορίες που είχαν απαγγελθεί
εναντίον της για «ηθελημένη βοήθεια και
συνεργασία με τρομοκρατική οργάνωση».
Πηγή: Kurdistan24, 6 Οκτωβρίου 2017.

Άγκυρα, στο οποίο θα αναγράφονται τα
ονόματα των θυμάτων του αποτυχημένου
πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου του 2016.
Πηγή: Πρακτορείο Ανατολή, 11 Οκτωβρίου
2017.

υνεργασία για εκπαίδευση προσφύγων

Βραβείο Γενναίας Δημοσιογραφίας

Η Ε.Ε. θα χρηματοδοτήσει με 650 εκατ.
ευρώ την Σουρκία με στόχο την ενσωμάτωση
ύρων μαθητών στο τουρκικό εκπαιδευτικό
σύστημα. το πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί
σε 23 επαρχίες της Σουρκίας με μεγάλο
πληθυσμό προσφύγων, περιλαμβάνονται
μαθήματα τουρκικής και αραβικής γλώσσας,
καθώς και κατάρτιση των εκπαιδευτικών για
τη διδασκαλία σε πρόσφυγες. Παρόλ’ αυτά,
σύμφωνα με έκθεση του Ιδρύματος
Πολιτικών, Οικονομικών και Κοινωνικών
Ερευνών, η διεθνής χρηματοδότηση δεν
επαρκεί με αποτέλεσμα το 41% των ύρων
προσφύγων σχολικής ηλικίας να μένει εκτός
εκπαίδευσης.
Πηγή: Daily Sabah, 6 Οκτωβρίου 2017.

Η Έκθεση Βιβλίου της Υρανκφούρτης
απένειμε
το
Βραβείο
Γενναίας
Δημοσιογραφίας στο φυλακισμένο Σούρκο
δημοσιογράφο Ahmet Şık. Κατά τη διάρκεια
της Έκθεσης είχαν προγραμματιστεί
εκδηλώσεις
αλληλεγγύης
για
τους
φυλακισμένους
δημοσιογράφους
στην
Σουρκία.
Πηγή: Info-Σurk, 11 Οκτωβρίου 2017.
12 Οκτωβρίου

Πάνω από 30 κουρδικά χωριά σε καθεστώς
απαγόρευσης κυκλοφορίας

Καθεστώς
απαγόρευσης
κυκλοφορίας
επέβαλλαν οι τουρκικές αρχές στην
περιφέρεια Bitlis της νοτιοανατολικής
Σουρκίας. Σο καθεστώς επιβλήθηκε λόγω των
στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ε.Κ.Κ..
Πηγή: Bas News, 12 Οκτωβρίου 2017.

9 Οκτωβρίου

Κούρδοι θρηνούν τον θάνατο του Talabani

Σούρκοι φοιτητές προς αναζήτηση
εναλλακτικών προορισμών για εκπαίδευση

την πόλη Diyarbakir Κούρδοι πολιτικοί του
Δ.Κ.Λ. καλωσόρισαν εκατοντάδες επισκέπτες
για να θρηνήσουν μαζί τον θάνατο του J.
Talabani. Σο Δ.Κ.Λ έστειλε αντιπροσωπία
στην κηδεία , η οποία διεξήχθη την
προηγούμενη εβδομάδα.
Πηγή: Kurdistan 24, 9 Οκτωβρίου 2017.

Η αναστολή των διαδικασιών έκδοσης
θεώρησης εισόδου από την αμερικανική
πρεσβεία στην Άγκυρα οδηγεί τους Σούρκους
φοιτητές σε αναζήτηση εναλλακτικών
προορισμών για σπουδές στο εξωτερικό με
τον Καναδά και τη Μεγάλη Βρετανία να
έρχονται πρώτοι στις προτιμήσεις.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 12 Οκτωβρίου
2017.

Καταδίκη απονομής βραβείου Havel

Σο υπουργείο Εξωτερικών της Σουρκίας
καταδίκασε την απονομή του Βραβείου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Vaclav Havel»,
στον φυλακισμένο δικηγόρο Murat Arslan,
δηλώνοντας ότι «Είναι λάθος και απαράδεκτο να
δώσουμε το Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
του Vaclav Havel σε μέλος της τρομοκρατικής
οργάνωσης FETÖ, η οποία ήταν πίσω από την
απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου στην
Σουρκία».
Πηγή: Turkish Minute, 9 Οκτωβρίου 2017.

Καταδίκη δημοσιογράφου της WSJ για
«τρομοκρατική προπαγάνδα»

Η δημοσιογράφος της Wall Street Journal,
Ayla
Albayrak,
καταδικάστηκε
για
«τρομοκρατική προπαγάνδα» με αφορμή
άρθρο που δημοσίευσε το 2015 για τις
συγκρούσεις κυβερνητικών δυνάμεων και
μαχητών του Ε.Κ.Κ. στη νοτιοανατολική
Σουρκία. Οι Ρεπόρτερ Φωρίς ύνορα
καταδίκασαν τη δυσανάλογη ποινή που της
επιβλήθηκε και τόνισαν πως η απόφαση
αποθαρρύνει ξένους δημοσιογράφους να πάνε
στη χώρα και απαγορεύει τις δραστηριότητές
τους.
Πηγή: RSF, 12 Οκτωβρίου 2017.

11 Οκτωβρίου

Ανέγερση μνημείου στη μνήμη
θυμάτων του πραξικοπήματος

των

O Πρόεδρος της Σουρκικής Εθνοσυνέλευσης
ανακοίνωσε την ανέγερση μνημείου στην
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13 Οκτωβρίου

ταυτότητες 889 δημοσιογράφων. Ο Gül
τόνισε ότι οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται
υπό κράτηση, κατηγορούνται για συμμετοχή
σε τρομοκρατική οργάνωση και διατάραξη
της συνταγματικής τάξης και όχι για τις
δημοσιογραφικές τους δραστηριότητες.
Πηγή: Bianet, 16 Οκτωβρίου 2017.

Απαγόρευση βιβλίων για Κούρδους

Σουρκικό
δικαστήριο
στην
επαρχία
Adıyaman απαγόρευσε την κυκλοφορία 3
βιβλίων, ένα εκ των οποίων για τους
Κούρδους της υρίας, ισχυριζόμενο ότι
αποτελούν απειλή για την εθνική ακεραιότητα
και τη «δημόσια ηθική» της Σουρκίας. Σα
βιβλία είναι τα εξης: α) «Birakuji (Kürtlerin iç
savaşı)» του Faysal Dağlı, 1994, β) «Κürt
Tarihi» του Aytekin Gezici, 2013, και γ)
«Rojava: Kürtlerin Zamanı» του Fehim
Taştekin, 2016.
Πηγή: Kurdistan 24, 13 Οκτωβρίου 2017.

Επιβολή διδάκτρων
τουρκικής στη Γερμανία

για

17 Οκτωβρίου

Ο Έρντογαν ζητά παραιτήσεις δημάρχων

Ο Πρόεδρος Έρντογαν, επικαλούμενος την
«κόπωση» σημαινόντων στελεχών της τοπικής
αυτοδιοίκησης,
ζητά
την
παραίτηση
δημάρχων με στόχο την ανανέωση του
Κ.Δ.Α. εν όψει των τριπλών εκλογών του
2019 (δημοτικές, βουλευτικές, προεδρικές).
ανακοίνωσε πως έχει ζητήσει ήδη τις
παραιτήσεις των δημάρχων του Μπαλίκεσιρ,
της Προύσας, της Άγκυρας και της
Κωνσταντινούπολης.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 17 Οκτωβρίου
2017.

μαθήματα

Δήμοι του Βερολίνου επέβαλαν χρεώσεις για
τη διδασκαλία των μαθημάτων τουρκικής
γλώσσας, οι οποίες αφορούν την ενοικίαση
αιθουσών διδασκαλίας. Μέλη της τουρκικής
κοινότητας του Βερολίνου διαδήλωσαν
διαμαρτυρόμενοι και ισχυρίστηκαν ότι η
διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας αποτελεί
μέρος υμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Η
κυβέρνηση της Σουρκίας συνδέει την
απόφαση αυτή με την ευρύτερη στάση που
υιοθετούν όλα τα κόμματα της Γερμανίας
ενάντια στην Σουρκία και την «υπόθαλψη
υπόπτων τρομοκρατίας».
Πηγή: Daily Sabah, 13 Οκτωβρίου 2017.

Διδασκαλία
ουδάν

τουρκικής

γλώσσας

18 Οκτωβρίου

Παράταση κατάστασης εκτάκτου ανάγκης

Για τρεις ακόμα μήνες παίρνει παράταση η
κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Σουρκία..
ο αναπληρωτής πρωθυπουργός, Bekir
Bozdağ, δήλωσε ότι «H κατάσταση εκτάκτου
ανάγκης θα τερματιστεί, όταν εκπληρωθούν
συγκεκριμένες προϋποθέσεις».
Πηγή: Hurriyet Daily News, 18 Οκτωβρίου
2017.

στο

Σο Ινστιτούτο Yunus Emre προσφέρει
μαθήματα τουρκικής γλώσσας και πολιτισμού
στο εξωτερικό. Σο πρόγραμμα συνάντησε
μεγάλη ανταπόκριση στο ουδάν, όπου
περίπου
3000
κάτοικοι
εκδήλωσαν
ενδιαφέρον για συμμετοχή στις συγκεκριμένες
τάξεις. Η θεματολογία του προγράμματος
δεν περιορίζεται στη διδασκαλία της γλώσσας
αλλά επιπρόσθετα ασχολείται με τον
πολιτισμό και την ιστορία.
Πηγή: Daily Sabah, 13 Οκτωβρίου 2017.

Νέες παραιτήσεις έπειτα από αίτημα
Έρντογαν

Ανακοινώθηκε η παραίτηση του δημάρχου
της Νίγδης, Faruk Akdogan, καθώς και η
παραίτηση του προέδρου του δημοτικού
συνδυασμού του κυβερνώντος κόμματος στο
Ικόνιο έπειτα από αίτημα του Σούρκου
Προέδρου, Ρ.Σ. Έρντογαν.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 18 Οκτωβρίου
2017.

16 Οκτωβρίου

υνεργασία με Πακιστάν και Φώρες του
Κόλπου για την οικοδόμηση σχολείων

Gül: 889 δημοσιογραφικές ταυτότητες
ακυρώθηκαν το 2016

Ένα σχολείο για ορφανά κορίτσια από τη
υρία χτίστηκε στην επαρχία της
Αλεξανδρέττας, τη σημερινή Hatay. Ση
χρηματοδότηση της οικοδόμησης του
σχολείου ανέλαβε το Ίδρυμα Khubaib του

ε απάντηση ερωτήματος βουλευτή του
Ρ.Λ.Κ., ο υπουργός Δικαιοσύνης της
Σουρκίας, Abdulhamit Gül, επιβεβαίωσε ότι
το 2016 ακυρώθηκαν οι δημοσιογραφικές
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Πακιστάν με συμβολή και των Φωρών του
Κόλπου.
Πηγή: Πρακτορείο Ανατολή, 18 Οκτωβρίου
2017.

1η Οκτωβρίου 2017, ενώ 296 αντιμετωπίζουν
ποινή κάθειρξης 182 φορές ισόβια για
συμμετοχή στο πραξικόπημα, προσβολή του
κράτους και δυσφήμιση του Προέδρου.
Επίσης αναφέρεται ότι 109 δημοσιογράφοι
και εργαζόμενοι στα Μ.Μ.Ε. απολύθηκαν ή
εξαναγκάστηκαν σε απόλυση και η χώρα
πλέον βρίσκεται στην 155η θέση του World
Press Freedom Index.
Πηγή: Bianet, 20 Οκτωβρίου 2017.

19 Οκτωβρίου

Παραίτηση συμβούλου του Κ.Δ.Α.

Σην παραίτησή του ανακοίνωσε ο Şaban
Dişli, σύμβουλος του Κ.Δ.Α. και του ίδιου
του Σούρκου Προέδρου. Δήλωσε πως η
εμπλοκή του αδερφού του στο πραξικόπημα
καθιστά δύσκολη τη θέση του και έχει
προκαλέσει αναταραχή στο κόμμα.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 19 Οκτωβρίου
2017.

25 Οκτωβρίου

Ίδρυση νέου κόμματος από την Akşener

Η βουλευτής και πρώην υπουργός
Εσωτερικών, Meral Akşener , η οποία
αποχώρησε από το Κ.Ε.Δ., ίδρυσε νέο κόμμα
με την ονομασία το «Καλό Κόμμα» και
δήλωσε ότι θα διεκδικήσει την Προεδρία της
Σουρκίας στις εκλογές του 2019.
Πηγή: The New York Times, 25 Οκτωβρίου
2017.

Gül περί ακτιβιστών των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Σουρκίας,
Abdulhamit Gül, σε τηλεφωνική συζήτηση με
το Γενικό Γραμματέα του υμβουλίου της
Ευρώπης δήλωσε ότι η Σουρκία δεν έχει
καμία προκατάληψη κατά των ακτιβιστών των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η συζήτηση
αφορούσε τη σύλληψη 11 ακτιβιστών των
Ιούλιο, μεταξύ των οποίων ήταν ο Taner
Kılıç, πρόεδρος της Διεθνούς Αμνηστίας της
Σουρκίας. Ο Gül δήλωσε ότι οι Σούρκοι
εισαγγελείς προβαίνουν στις συλλήψεις
ανεξάρτητα και αντικειμενικά.
Πηγή: Πρακτορείο Ανατολή, 19 Οκτωβρίου
2017.

26 Οκτωβρίου

Απελευθέρωση 10 ακτιβιστών

Δικαστήριο
της
Κωνσταντινούπολης
αποφάσισε να απελευθερώσει, υπό όρους, 10
υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που
είχαν συλληφθεί τον Ιούλιο. Ωστόσο,
δικαστήριο στη μύρνη αποφάσισε να μην
απελευθερώσει τον ακτιβιστή και πρόεδρο
της Διεθνούς Αμνηστίας στην Σουρκία Taner
Kılıç, ο οποίος είχε επίσης συλληφθεί τον
Ιούλιο.
Πηγή: Armenian Weekly, 26 Οκτωβρίου
2017.

Νομιμοποίηση τέλεσης γάμων μουφτήδων

Νομοσχέδιο, το οποίο προτάθηκε από το
κυβερνών κόμμα για τη μείωση των μη
εγγεγραμμένων γάμων, πέρασε από το
Κοινοβούλιο δίνοντας το δικαίωμα στους
μουφτήδες να τελούν γάμους. Ομάδες
υπεράσπισης δικαιωμάτων των γυναικών
αντέδρασαν διότι θεωρούν ότι με την κίνηση
αυτή η γυναίκα θα στερηθεί κάποια
δικαιώματα, θα αυξηθούν οι γάμοι με
ανήλικους και θα αποδυναμωθεί ο κοσμικός
χαρακτήρας του κράτους.
Πηγή: Al Jazeera, 19 Οκτωβρίου 2017.

28 Οκτωβρίου

Παραίτηση του Δημάρχου της Άγκυρας

O İbrahim Melih Gökçek, έπειτα από θητεία
23ων ετών στον δημαρχιακό θώκο της
Άγκυρας, παραιτήθηκε του αξιώματός του,
ακολουθώντας τις οδηγίες του Σούρκου
Προέδρου. Η εν λόγω πολιτική εξέλιξη
πραγματοποιήθηκε
στο
πλαίσιο
της
στρατηγικής ανανέωσης της τουρκικής
πολιτικής ηγεσίας από τον Σούρκο Πρόεδρο,
εν όψει των δημοτικών, βουλευτικών και
προεδρικών εκλογών του 2019.
Πηγή: Σα Νέα, 28 Οκτωβρίου 2017.

20 Οκτωβρίου

Τπό κράτηση 122 δημοσιογράφοι

ύμφωνα με το BIA Monitoring Report για την
περίοδο επτεμβρίου-Αυγούστου 2017, 122
δημοσιογράφοι τέθηκαν υπό κράτηση ως την
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Β) Εξωτερική Πολιτική
1 Οκτωβρίου

2 Οκτωβρίου

Δήλωση του επικεφαλής της Επιτροπής
Υιλίας Ιράν-Σουρκίας

Επίσκεψη τουρκικής αντιπροσωπείας σε
Γάζα και Ιερουσαλήμ

Ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
φιλίας Ιράν-Σουρκίας, Ahmad Alireza Beigi,
δήλωσε ότι η επερχόμενη επίσκεψη του
Έρντογαν στο Ιράν θα φέρει ακόμη πιο κοντά
τις δύο χώρες οι οποίες θα οικοδομήσουν τη
σταθερότητα στην περιοχή.
Πηγή: Mehr News Agency, 1 Οκτωβρίου
2017.

Ο Γ.Γ. του Τπουργείου Εξωτερικών της
Σουρκίας, Ahmet Yıldız, συνοδευόμενος από
αντιπροσωπεία αποτελούμενη από στελέχη
της «Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών και
Έκτακτης Ανάγκης» (AFAD), της Σουρκικής
Διεύθυνσης υνεργασίας και υντονισμού
(TİKA) και της Σουρκικής Ερυθράς
Ημισελήνου, επισκέφθηκαν τη Ιερουσαλήμ και
τη Γάζα στις 2-3 Οκτωβρίου. Η επίσκεψη
πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της
προσπάθειας συμφιλίωσης της Φαμάς και της
Υατάχ, κίνηση που χαιρέτισαν οι Σούρκοι
αξιωματούχοι.
Πηγή: Daily Sabah, 3 Οκτωβρίου 2017.

Έρντογαν περί επίσκεψης στην Σεχεράνη

Ο Σούρκος Πρόεδρος Ρ.Σ. Έρντογαν
δήλωσε ότι η επερχόμενη επίσκεψή του στην
Σεχεράνη θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο
της συνόδου του Ανωτάτου υμβουλίου
τρατηγικής υνεργασίας, στο οποίο θα
συζητηθεί, μεταξύ άλλων, το ζήτημα του
δημοψηφίσματος του Β. Ιράκ. Δήλωσε επίσης
ότι ελπίζει να επιστρέψει με έναν σοβαρό
«οδικό χάρτη» για την επίλυση της κρίσης.
Πηγή: Turkish Minute, 2 Οκτωβρίου 2017.

υνάντηση των Αρχηγών
Επιτελείου Σουρκίας-Ιράν

ε επίσκεψή του στην Σεχεράνη, ο αρχηγός
του Γενικού Επιτελείου της Σουρκίας, Hulusi
Akar, συναντήθηκε με τον Ιρανό ομόλογό
του, Mohammad Baqeri, όπου συζήτησαν τις
κοινές απειλές που αντιμετωπίζουν οι δύο
χώρες,
συμπεριλαμβανομένου
του
δημοψηφίσματος στο Κουρδιστάν και του
«Ισλαμικού Κράτους» («Ι.Κ.») και δήλωσαν
ότι οι δύο χώρες στο εξής θα έχουν πιο στενή
στρατιωτική συνεργασία.
Πηγή: Mehr News Agency, 2 Οκτωβρίου
2017.

Έρντογαν: Θα υποστηρίξουμε την Αρμπίλ
μόνο αν διορθώσει το λάθος της

ε
ομιλία
του
στην
Σουρκική
Εθνοσυνέλευση, ο Σούρκος Πρόεδρος
Έρντογαν, δήλωσε πως η χώρα του είναι
πρόθυμη να βοηθήσει την Αυτόνομη
Κουρδική Περιοχή του Β. Ιράκ, εφόσον αυτή
πάρει πρωτοβουλίες για τη διόρθωση της
απόφασης του δημοψηφίσματος της 25ης
επτεμβρίου. τη συνέχεια ανέφερε πως σε
καμία περίπτωση η Άγκυρα δε θα μείνει
αδρανής μπροστά σε αυτήν τη νέα κουρδική
απειλή.
Πηγή: Daily Sabah, 1 Οκτωβρίου 2017.

Νετανιάχου αρνείται κατηγορίες
εμπλοκή στο κουρδικό δημοψήφισμα

Γενικού

υνάντηση Akar με Ιρανό Πρόεδρο

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της
Σουρκίας, Hulusi Akar, συναντήθηκε στην
Σεχεράνη με τον Ιρανό Πρόεδρο, Hassan
Rouhani, όπου τόνισαν τη σημασία της
προστασίας των γεωγραφικών συνόρων,
καθώς και το ζήτημα της τρομοκρατίας και
της αστάθειας στην περιοχή.
Πηγή: Tasnim News Agency, 2 Οκτωβρίου
2017.

για

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν
Νετανιάχου, αρνήθηκε τις τουρκικές
κατηγορίες
για
εμπλοκή
του
στο
δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία του
Κουρδιστάν, επαναλαμβάνοντας ωστόσο τη
«συμπάθειά» του για τον κουρδικό λαό.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 1 Οκτωβρίου
2017.

υνάντηση
Διοικητών
Αστυνομίας
Σουρκίας-Ιράν για ναρκωτικά

Ο Ιρανός Γενικός Αστυνομικός Διοικητής,
αρμόδιος
για
θέματα
ναρκωτικών,
Mohammad
Massoud
Zahedian,
επισκέφθηκε την Άγκυρα, όπου συζήτησε με
τον Σούρκο ομόλογό του, Adnan Özdemir,
για τη σημασία της ενίσχυσης της μεταξύ τους
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συνεργασίας και την ανάγκη εφαρμογής των
διατάξεων της συμφωνίας του 2008 για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.
Πηγή: Tasnim News Agency, 2 Οκτωβρίου
2017.

Σουρκίας, İsmail Kahraman, και του
Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων
της Ιορδανίας, Atef Tarawneh. Κατά τη
διάρκεια της συνάντησης οι εκπρόσωποι των
δύο χωρών εξέφρασαν την ικανοποίησή τους
για
τους
ισχυρούς
δεσμούς
που
απολαμβάνουν μεταξύ τους, ενώ ο Tarawneh
αναφερόμενος στο προσφυγικό δήλωσε ότι το
συριακό αποτελεί κοινό πρόβλημα των δύο
χωρών.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 3 Οκτωβρίου
2017.

Γιλντιρίμ περί διεθνούς τρομοκρατίας

Ο Σούρκος πρωθυπουργός, Μπιναλί
Γιλντιρίμ, κατά τη διάρκεια ομιλίας στο
ευρωπαϊκό
συνέδριο
του
Διεθνούς
Οργανισμού Εργασίας δήλωσε πως η
Σουρκία έχει κάνει εξαιρετικές προσπάθειες
να
εμποδίσει
την
εξάπλωση
της
τρομοκρατίας, η οποία ξεκινά από το Ιράκ,
τη υρία και την ευρύτερη περιοχή της
Μέσης Ανατολής και εκτείνεται προς τα
Βαλκάνια και την Ευρώπη. Επίσης,
υπογράμμισε πως η Σουρκία κατάφερε να
μειώσει τη ροή μεταναστών προς την Ευρώπη
μέσω ξηράς και Αιγαίου πελάγους.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 2 Οκτωβρίου
2017.

Σουρκικές κυρώσεις στην Κουρδική
Αυτόνομη Περιοχή του Β. Ιράκ

ε σχετικές δηλώσεις του ο Σούρκος
Πρόεδρος, Ρ.Σ. Έρντογαν, ανέφερε πως το
δημοψήφισμα ανεξαρτησίας της Κουρδικής
Αυτόνομης Περιοχής του Β. Ιράκ, δε
διενεργήθηκε για την προστασία των
δικαιωμάτων των Κούρδων, αλλά για να
βαθύνει ακόμη περισσότερο η κρίση ανάμεσα
σε Κούρδους, Άραβες και Σουρκμένους. Ο
Έρντογαν καλεί τον Κούρδο Πρόεδρο, Μ.
Μπαρζανί, να ανακαλέσει την απόφαση του
δημοψηφίσματος της 25ης επτεμβρίου,
προκειμένου να μην αναγκαστεί να λάβει
ακόμη πιο σκληρά μετρά κατά των
κουρδικών πληθυσμών.
Πηγή: Daily Sabah, 3 Οκτωβρίου 2017.

Διανομή τροφίμων στην Τεμένη από την
Σουρκική Ερυθρά Ημισέληνο

Η Σουρκική Ερυθρά Ημισέληνος διένειμε έναν
τόνο αλεύρι στην πόλη Άντεν της Τεμένης.
ύμφωνα με δηλώσεις υπαλλήλου του
οργανισμού, εκτιμάται ότι περίπου 40.000
οικογένειες επωφελήθηκαν από την βοήθεια
αυτή.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 2 Οκτωβρίου
2017.

4 Οκτωβρίου

Τποτροφίες στην μειονότητα Rohingya

ύλληψη 270 παράνομων μεταναστών

Ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης,
Φακάν Σσαβούσογλου ανακοίνωσε την
παροχή 53 υποτροφιών σε πρόσφυγες
Rohingya από το Rakhine της Mυανμάρ για
σπουδές στις επικοινωνίες, το δίκαιο, την
πολιτική και τα ανθρώπινα δικαιώματα στα
τουρκικά πανεπιστήμια. Επιπρόσθετα,
δήλωσε ότι η Σουρκία πρόκειται να
συνδράμει τους πρόσφυγες που έχουν
καταφύγει στο Μπαγκλαντές παρέχοντας
τρόφιμα, υγειονομική περίθαλψη και
οικοδόμηση κατοικιών.
Πηγή: Daily Sabah, 2 Οκτωβρίου 2017.

Οι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν
270 παράνομους μετανάστες από το
Αφγανιστάν, το Πακιστάν, το Ιράν, τη υρία,
το Μπαγκλαντές και τη ρι Λάνκα κατά τη
διάρκεια επιχειρήσεων που έλαβαν χώρα στις
επαρχίες εβαστείας και Αδριανουπόλεως.
Ορισμένοι από αυτούς κατευθύνονταν προς
την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, ενώ άλλοι
προς την Κωνσταντινούπολη.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 4 Οκτωβρίου
2017.

Προετοιμασίες στα κέντρα φιλοξενίας
υρίων προσφύγων ενόψει του χειμώνα

ύμφωνα με δηλώσεις του Διευθυντή του
Κέντρου Υιλοξενίας ύριων Προσφύγων της
νοτιοανατολικής
επαρχίας
ανλίουρφα
(αρχαία Έδεσσα), İsrafil Bahar, οι
απαραίτητες εργασίες για την υποδοχή του
χειμώνα ολοκληρώνονται. Μεταξύ άλλων,
αντικαταστάθηκαν οι παλιές σκηνές με

3 Οκτωβρίου

υνάντηση Προέδρων Εθνοσυνέλευσης
Σουρκίας - Ιορδανίας
υνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ του
Προέδρου
της
Εθνοσυνέλευσης
της
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καινούργιες και διανεμήθηκαν στους
πρόσφυγες κουβέρτες, θερμάστρες, χαλιά,
τρόφιμα, ρούχα, παπούτσια και είδη
καθαρισμού.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 4 Οκτωβρίου
2017.

5 Οκτωβρίου

Η Σουρκία χαιρετίζει την συνεδρίαση του
υπουργικού συμβουλίου στη Γάζα

Με Δελτίου Σύπου το Τπουργείο Εξωτερικών
της Σουρκίας χαιρέτισε τη συνάντηση του
παλαιστινιακού υπουργικού συμβουλίου που
πραγματοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου στη
Γάζα και εξέφρασε την υποστήριξή της στις
προσπάθειες
να
ολοκληρωθεί
το
συντομότερο δυνατό η διαδικασία της
συμφιλίωσης μεταξύ Φαμάς και Υατάχ.
Πηγή: Δελτίου Σύπου Τπουργείου Εξωτερικών
της Σουρκίας, No: 307, 5 Οκτωβρίου 2017.

υνάντηση Έρντογαν-Ρουχανί

Ο Σούρκος Πρόεδρος Ρ.Σ. Έρντογαν
επισκέφθηκε την Σεχεράνη μετά από
πρόσκληση του Ιρανού ομόλογού του, όπου
και τόνισαν την ανάγκη ενίσχυσης της
διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας τους.
ημαντική θέση στην ατζέντα τους κατείχαν
το Κουρδικό δημοψήφισμα, το οποίο και
χαρακτήρισαν παράνομο, και το ζήτημα της
υρίας. Αποτέλεσμα των όσων συζητήθηκαν
ήταν η μεταξύ τους υπογραφή τεσσάρων
Μνημονίων συνεργασίας.
Πηγή: Mehr News Agency, 4 Οκτωβρίου
2017.

Απάντηση σε ανακοίνωση της Αμερικανικής
Πρεσβείας

Με δελτίο Σύπου το Τπουργείο Εξωτερικών
της Σουρκίας απαντά στις δηλώσεις του
Αμερικανικού Προξενείου στις Η.Π.Α. για τη
σύλληψη υπάλληλου του Αμερικανικού
Προξενείου. Σο πρόσωπο αυτό συνελήφθη
στις 25 επτεμβρίου για συμμετοχή σε
τρομοκρατικές πράξεις και σύμφωνα με το
δελτίο Σύπου δεν αποτελεί υπάλληλο του
Προξενείου, ούτε κατέχει διπλωματική ή
προξενική ασυλία.
Πηγή: Δελτίο Σύπου Τπουργείου Εξωτερικών
της Σουρκίας, Νο: QA-53, 5 Οκτωβρίου 2017.

υνάντηση Έρντογαν-Khamenei

Ο Σούρκος Πρόεδρος, Ρ.Σ. Έρντογαν, κατά
την επίσκεψή του στην Σεχεράνη
συναντήθηκε με τον ηγέτη της Ισλαμικής
Επανάστασης, Ayatollah Seyyed Ali
Khamenei. Οι δύο άνδρες συζήτησαν θέματα
κοινού ενδιαφέροντος, όπως η επέκταση της
οικονομικής τους συνεργασίας και το
Κουρδικό δημοψήφισμα.
Πηγή: Iran Front Page, 4 Οκτωβρίου 2017.

ύμπραξη Σουρκία-Ιράν
κουρδικού δημοψηφίσματος

κατά

του

αράντα άτομα καταδικάστηκαν σε φυλάκιση
από δικαστήριο στα Μουγλά στη νοτιοδυτική
Σουρκία, για την απόπειρα δολοφονίας του
Προέδρου Ρ.Σ. Έρντογαν. Κατά τη δίκη, ο
Πρόεδρος Έρντογαν υπέβαλε αξιώσεις. Ο
πρώην ταξίαρχος Gökhan Sönmezateş, ο
οποίος ήταν επικεφαλής του επιτελείου των
στασιαστών, καταδικάστηκε σε ισόβια
κάθειρξη.
Πηγή: Le Monde, 4 Οκτωβρίου 2017.

Ο Ιρανός Πρόεδρος, Hassan Rohani, τόνισε
ότι το δημοψήφισμα στο Ιρακινό Κουρδιστάν
αποτελεί ένα σφάλμα του λαού, καθώς θα
διαιρεθεί πληθυσμιακά η γειτονική χώρα,
έχοντας
ως
αποτέλεσμα
την
αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής.
ε αυτή του τη δήλωση, βρήκε υπέρμαχο τον
Σούρκο Πρόεδρο, Ρ.Σ. Έρντογαν, ο οποίος
υπογράμμισε ότι θα λάβει αυστηρά αντίποινα,
απειλώντας να κλείσει τον αγωγό μέσω του
οποίου εκατοντάδες χιλιάδες βαρέλια αργού
πετρελαίου παράγονται στο Κουρδιστάν.
Πηγή: Le Monde, 5 Οκτωβρίου 2017.

ύλληψη υπαλλήλου αμερικανικού
προξενείου στην Σουρκία

6 Οκτωβρίου

Καταδίκη επίδοξων δολοφόνων
Έρντογαν τον Ιούλιο του 2016

του

υνελήφθη ο υπάλληλος του αμερικανικού
προξενείου στην Κωνσταντινούπολη, Μετίν
Σοπούζ, με την κατηγορία ότι είχε
διασυνδέσεις με την κοινότητα του Υ.
Γκιουλέν.
Πηγή: The Globe Post, 4 Οκτωβρίου 2017.

υνεργασία Σουρκίας και Ιράκ για τη
δημιουργία συνοριακής πύλης εισόδου

ε απάντησή του στο δημοψήφισμα για την
ανεξαρτησία της Περιφερειακής Κυβέρνησης
του Κουρδιστάν (K.R.G.), ο πρωθυπουργός
της Σουρκίας Binali Yıldırım, ανακοίνωσε την
πρόθεση της χώρας του να συνεργαστεί με
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Επιχείρηση
δημιουργίας
αποκλιμάκωσης» στη υρία

την κεντρική κυβέρνηση της Βαγδάτης
προκειμένου να κλείσουν την υπάρχουσα
συνοριακή πύλη εισόδου Habur και να
ανοίξουν μία νέα συνοριακή πύλη εισόδου την
Ovaköy. τόχος της κίνησης αυτής, κατά
δήλωσή τους, είναι να διασφαλιστεί ότι οι
Σουρκμένοι, οι Κούρδοι και οι Άραβες που
ζουν στο Βόρειο Ιράκ δεν θα επηρεαστούν
από την κρίση.
Πηγή: Daily Sabah, 6 Οκτωβρίου 2017.

Σο πρώτο επιχειρηματικό
Σουρκίας-Αιγύπτου

«ζωνών

Η Σουρκία σε συνεργασία με την Ρωσία και
το Ιράν αποφάσισαν να αποστείλουν αγήματα,
στο πλαίσιο της συμφωνίας που έλαβε χώρα
στην Αστάνα. Αυτή η συμφωνία προέβλεπε τη
δημιουργία τεσσάρων ζωνών αποκλιμάκωσης,
με ισχυρότερη εκείνη στην βορειοδυτικής
υρία (Idlib). τόχος αποτελεί η
εγκαθίδρυση ομάδας παρατηρητών στην
περιοχή
προκειμένου
να
μην
αποσταθεροποιηθεί η ευρύτερη επαρχία.
Πηγή: Le Monde, 7 Οκτωβρίου 2017

φόρουμ

Ανακοινώθηκε ότι το πρώτο επιχειρηματικό
φόρουμ
Σουρκίας-Αιγύπτου
θα
πραγματοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου στην
Κωνσταντινούπολη, σε μια προσπάθεια να
αναζωογονηθούν οι διμερείς οικονομικοί και
εμπορικοί δεσμοί των δύο χωρών. Σο
φόρουμ θα διεξαχθεί από κοινού από το
«Σουρκικό-Αιγυπτιακό
Επιχειρηματικό
υμβούλιο» του υμβουλίου Εξωτερικών
Οικονομικών χέσεων (DEIK), την Ένωση
Σουρκό-Αιγυπτιακών
Επιχειρηματιών
(TUMIAD) και την Σουρκική Τπηρεσία
υνεργασίας
και
υντονισμού
(TIKA),
διαδοχικά, στην Κωνσταντινούπολη και το
Ικόνιο.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 6 Οκτωβρίου
2017.

Σσαβούσογλου για την ασφάλεια στην Idlib

ύμφωνα με δηλώσεις του Σούρκου
υπουργού
Εξωτερικών,
Μεβλούτ
Σσαβούσογλου, στόχος της Σουρκίας είναι να
αποτρέψει τις συγκρούσεις στην επαρχία
Idlib. πως δήλωσε: «Σο θέμα στην Idlib είναι
ότι έχουμε φτάσει σε συμφωνία στην Αστάνα
επειδή θέλουμε να αποτρέψουμε τη σύγκρουση στις
περιοχές αυτές, δημιουργώντας μια ζώνη
αποκλιμάκωσης». Σέλος, προσέθεσε, ότι η
Αστάνα αποτελεί πλατφόρμα για την
ενίσχυση
των
μέτρων
οικοδόμησης
εμπιστοσύνης και τον τερματισμό των
συγκρούσεων, αλλά επόμενος στόχος της
Σουρκίας είναι να αναζωογονήσουν τη
διαδικασία της Γενεύης.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 8 Οκτωβρίου
2017.

Γιλντιρίμ περί πρόσκλησης σε Abadi

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου
σχετικά με την ενδεχόμενη επίσκεψη του στο
Ιράκ, ο πρωθυπουργός της Σουρκίας Μπ.
Γιλντιρίμ, επιβεβαίωσε ότι του έχει αποσταλεί
πρόσκληση από τον Ιρακινό ομόλογό του
Abadi, προσθέτοντας ότι «το πλαίσιο και η
ημερομηνία της επίσκεψης θα καθοριστούν
αργότερα».
Πηγή: Daily Sabah, 6 Οκτωβρίου 2017

8 Οκτωβρίου

Επιχείρηση κατά τζιχαντιστών σε Ιντλίμπ

Αντικαθεστωτικές δυνάμεις εισέβαλαν στην
επαρχία Ιντλίμπ της υρίας, κοντά στα
σύνορα Σουρκίας-υρίας, με τη βοήθεια
τουρκικών
στρατευμάτων
τα
οποία
αντάλλαξαν πυρά με μέλη της τζιχαντιστικής
συμμαχίας Σαχρίρ αλ-αμ.
Πηγή: Gulf Times, 8 Οκτρωβρίου 2017.

7 Οκτωβρίου

Έρντογαν για την επιχείρηση στην Idlib

Άγκυρα ανέστειλε την έκδοση visa σε
αμερικανούς πολίτες

Ο Σούρκος Πρόεδρος, Ρ. Σ. Έρντογαν,
δήλωσε σε ομιλία του στην τουρκική Βουλή
ότι
διεξάγεται
μεγάλη
στρατιωτική
επιχείρηση στην επαρχία Idlib, στα
βορειοδυτικά της υρίας. Νωρίτερα, ομάδες
ανταρτών του «Ελεύθερου υριακού
τρατού»
είχαν
γνωστοποιήσει
ότι
προετοιμάζονται να εισβάλλουν στην επαρχία
Idlib με την υποστήριξη της Σουρκίας.
Πηγή: Reuters, 7 Οκτωβρίου 2017.

Η πρεσβεία της Σουρκίας στην Ουάσινγκτον
ανακοίνωσε ότι σταματούν όλες οι
διαδικασίες και υπηρεσίες έκδοσης θεώρησης
εισόδου (visa) για αμερικανούς πολίτες στις
τουρκικές προξενικές εγκαταστάσεις στις
Η.Π.Α..
Πηγή: Statement of Σhe Embassy of The
Republic of Turkey in Washington D.C., 8
Οκτωβρίου 2017.
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υνάντηση αρχηγών ΓΕ Σουρκίας-Κατάρ

Δούμα για Κριμαία και Σουρκία

υνάντηση
πραγματοποιήθηκε
στην
Κωνσταντινούπολη μεταξύ του Αρχηγού του
Γενικού Επιτελείου τρατού της Σουρκίας,
Hulusi Akar, και του Καταριανού ομόλογού
του, Ghanim Bin Shaheen al-Ghanim. Είχε
προηγηθεί μία διμερής συμφωνία για την
ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στο
Κατάρ, η οποία επικυρώθηκε από το
Κοινοβούλιο στις 7 Ιουνίου.
Πηγή: Daily Sabah, 9 Οκτωβρίου 2017

Η Κρατική Δούμα της Ρωσίας συζήτησε τις
πολύπλοκες ρωσό-τουρκικές σχέσεις. σον
αφορά το θέμα τής Κριμαίας, αξιολόγησε τη
στάση του Σούρκου Προέδρου, Ρ.Σ.
Έρντογαν, ως ενδεικτική για τις προθέσεις
του προς τη Ρωσία.
Πηγή: gr.ru, 10 Οκτωβρίου 2017.

Γιλντιρίμ για την κρίση με τις Η.Π.Α.

Ο πρωθυπουργός της Σουρκίας, Μπ.
Γιλντιρίμ, ανέφερε σχετικά με την κρίση
θεωρήσεων εισόδου με τις Η.Π.Α., πως η
Σουρκία δεν θα ζητήσει την άδεια της εν
λόγω χώρας για να ασκήσει δίωξη ή να θέσει
υπό κράτηση υπόπτους.
Πηγή: Daily Sabah, 10 Οκτωβρίου 2017.

9 Οκτωβρίου

Επίσκεψη Έρντογαν στην Ουκρανία και
δήλωση περί Κριμαίας

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο
Κίεβο, ο Πρόεδρος της Σουρκίας, Ρ.Σ.
Έρντογαν, δήλωσε ότι η Άγκυρα δεν
αναγνωρίζει την προσάρτηση της Κριμαίας
στη Ρωσία και υποστηρίζει την εδαφική
ακεραιότητα της Ουκρανίας.
Πηγή: gr.ru, 9 Οκτωβρίου 2017.

11 Οκτωβρίου

Άγκυρα υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας
του Ιράκ
ε δηλώσεις του υψηλόβαθμος αξιωματούχος
του Τπουργείου Εξωτερικών της Σουρκίας,
τόνισε ότι η Άγκυρα υποστηρίζει την εδαφική
και πολιτική ακεραιότητα του Ιράκ και θα
συνεχίσει να το κάνει, ενώ παράλληλα κάλεσε
την Κ.Α.Π. του Β. Ιράκ να ακυρώσει το
δημοψήφισμα και να συμμορφωθεί με το
ιρακινό σύνταγμα.
Πηγή: Daily Sabah, 11 Οκτωβρίου 2017.

10 Οκτωβρίου

Η Σουρκία θέτει περιορισμούς
εισαγωγές από τη Ρωσία

στις

Η Σουρκία έθεσε περιορισμούς στην
προμήθεια γεωργικών προϊόντων από τη
Ρωσία. Σο Τπουργείο Γεωργίας της Ρωσίας
επιβεβαίωσε ότι έλαβε πληροφορίες σχετικά
με τις αλλαγές στους κανόνες εμπορίου
γεωργικών προϊόντων και δήλωσε ότι ελπίζει
να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις με την
τουρκική πλευρά για το θέμα αυτό στο εγγύς
μέλλον. Εκπρόσωποι του Τπουργείου
θεωρούν ότι αυτοί οι περιορισμοί είναι
«απάντηση» στους περιορισμούς εισαγωγών
από την πλευρά της Ρωσίας.
Πηγή: Newsland, 10 Οκτωβρίου 2017

Γιλντιρίμ ελπίζει σε εξομάλυνση τουρκόαμερικανικών σχέσεων
Μετά την αμοιβαία αναστολή των θεωρήσεων
εισόδου, ο Σούρκος Πρωθυπουργός, Μπ.
Γιλντιρίμ, εξέφρασε την ελπίδα του να
εξομαλυνθούν σύντομα οι σχέσεις μεταξύ
Σουρκίας και Η.Π.Α..
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 11 Οκτωβρίου
2017. Daily Sabah, 12 Οκτωβρίου 2017.

Επίσκεψη του διοικητή της Κεντρικής
Σράπεζας του Ιράν στην Σουρκία

12 Οκτωβρίου

Stoltenberg
Μόσχας

Ο Valiollah Seif, διοικητής της Κεντρικής
Σράπεζας του Ιράν, πραγματοποίησε
συνάντηση με τον Σούρκο ομόλογό του στην
Σουρκία, κατά την οποία υπογράφηκε
συμφωνία για την χρήση των τοπικών
συναλλαγμάτων στις συναλλαγές, έτσι ώστε να
διευκολυνθεί το εμπόριο μεταξύ των δύο
χωρών.
Πηγή: MEHR News Agency, 10 Οκτωβρίου
2017.

για

συμφωνία

Άγκυρας-

Ο Γ.Γ. του ΝΑΣΟ, Jens Stoltenberg,
δήλωσε ότι η απόφαση της Άγκυρας να
αγοράσει ρωσικά αεροπορικά συστήματα (S400) αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα της
Σουρκίας και πως έχει μιλήσει, αναφορικά με
το ζήτημα, με τον Σούρκο Πρόεδρο, Ρ.Σ.
Έρντογαν. Σόνισε ακόμη ότι το σημαντικό
για τη υμμαχία είναι η δια-λειτουργικότητα
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και όχι η ανάγκη να είναι όλοι οι εξοπλισμοί
ίδιοι ανάμεσα στις νατοϊκές χώρες.
Πηγή: Daily Sabah, 11 Οκτωβρίου 2017.

σύμμαχος, που επιδιώκει τα συμφέροντά του
παρά τις συμφωνίες που έχει συνάψει.
Πηγή: Риа Новости, 13 Οκτωβρίου 2017.

Έρντογαν κατηγορεί Αμερικανό πρέσβη
για την κρίση

Μπαχτσελί καλεί για εξομάλυνση σχέσεων
Η.Π.Α.-Σουρκίας

Νέα επιχείρηση τουρκικών στρατευμάτων
στη Β. υρία

14 Οκτωβρίου

O Tούρκος Πρόεδρος, Ρ.Σ. Έρντογαν,
εξαπέλυσε
κατηγορίες
εναντίον
του
Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, John
Bass, για την πρόκληση της κρίσης σχετικά
με την αναστολή έκδοσης θεωρήσεων εισόδου
μεταξύ Σουρκίας και Η.Π.Α.. Έκρινε ως μη
αποδεκτό τη θυσία ενός στρατηγικού εταίρου
εκ μέρους των Η.Π.Α. για χάρη ενός πρέσβη.
Πηγή: Daily Sabah, 12 Οκτωβρίου 2017.

Ο αρχηγός του Κ.Ε.Δ., Ντ. Μπαχτσελί,
τοποθετήθηκε επί της πρόσφατης τουρκόαμερικανικής κρίσης για την αναστολή
παροχής θεωρήσεων εισόδου, ζητώντας να
αποκλιμακωθεί η ένταση και από την Σουρκία
και από τις Η.Π.Α..
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 13 Oκτωβρίου
2017.

Σουρκία υποστηρίζει το σχέδιο δράσης του
Ο.Η.Ε. στη Λιβύη

Σα τουρκικά στρατεύματα κατευθύνθηκαν με
συνοδεία 12 θωρακισμένων οχημάτων στην
επαρχία Ιντλίμπ, που βρίσκεται στα σύνορα
Σουρκίας-υρίας, στο πλαίσιο μιας νέας
στρατιωτικής επιχείρησης στην περιοχή.
ύμφωνα με την Σουρκική πλευρά, η
αποστολή στρατευμάτων έγινε με σκοπό τη
μείωση της έντασης στη συριακή επαρχία. Η
ενέργεια της Σουρκίας είναι αποτέλεσμα
συμφωνίας μεταξύ Σουρκίας, η οποία στηρίζει
τους αντικαθεστωτικούς, με το Ιράν και τη
Ρωσία, οι οποίες υποστηρίζουν την
κυβέρνηση Άσαντ.
Πηγή: Al Jazeera, 13 Οκτωβρίου 3017.

Ο βουλευτής του Κ.Δ.Α., Emrullah İşler,
δήλωσε ότι η Άγκυρα θα αντιταχθεί σε
οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση στη Λιβύη. Ο
İşler τόνισε την έντονη επιθυμία της Άγκυρας
να συνεχίσουν οι Σ.Α. τις πτήσεις προς τη
Λιβύη, οι οποίες σταμάτησαν τον Ιανουάριο
του 2015. Σέλος, πρόσθεσε ότι το τουρκικό
Τπουργείο Εξωτερικών ετοιμάζεται να ανοίξει
προξενείο στη Βεγγάζη στην ανατολική
Λιβύη.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 14 Οκτωβρίου
2017.

Απαίτηση Δαμασκού για απόσυρση του
τουρκικού στρατού

13 Οκτωβρίου 2017

ύμφωνα με τα συριακά Μ.Μ.Ε., η
Δαμασκός ζητά την «άμεση» και «άνευ όρων»
απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων από
τη χώρα. Η υρία, καταδικάζει την εισβολή
του τουρκικού στρατού στην επαρχία Ιντλίμπ,
χαρακτηρίζοντάς την «καταφανή επίθεση κατά
της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητάς της
και κατάφωρης παραβίασης του διεθνούς δικαίου
και των κανόνων».
Πηγή: SANA, RT, 14 Οκτωβρίου 2017.

Έρντογαν για την παράδοση των S-400

Ο πρόεδρος της Σουρκίας, Ρ.T. Έρντογαν,
δήλωσε πως δεν υπάρχουν προβλήματα με
την παράδοση των ρωσικών αντιπυραυλικών
συστημάτων αεράμυνας S-400. Επιπλέον,
δήλωσε ότι η Ρωσία και η Σουρκία
διαπραγματεύονται για την προμήθεια νέας
γενιάς συστημάτων πυραύλων αεροπορικής
άμυνας S-500.
Πηγή: RT, 13 Οκτωβρίου 2017.

Αναβολή επίσκεψης Γιλντιρίμ στο Ιράκ

Σουρκία απαγόρευσε τη διέλευση πλοίων
από την Κριμαία

ύμφωνα με πηγές του Τπουργείου
Εξωτερικών του Ιράκ, η προγραμματισμένη
επίσημη
επίσκεψη
του
Σούρκου
πρωθυπουργού Μπιναλί Γιλντιρίμ στην
Βαγδάτη αναβλήθηκε λόγω βεβαρυμμένου
προγράμματος. Ο Γιλντιρίμ αναμενόταν να
ταξιδέψει στο Ιράκ στις 14-15 Οκτωβρίου,
για να συναντηθεί με τον Ιρακινό ομόλογό
του και άλλους ανώτερους αξιωματούχους,

Η τουρκική πλευρά αποφάσισε να
απαγορεύσει
τη
διέλευση
πλοίων
προερχόμενων από τα λιμάνια της Κριμαίας.
Αυτή η απόφαση σχολιάστηκε από την
ρωσική πλευρά αρνητικά, καθώς και η
Σουρκία χαρακτηρίστηκε ως αναξιόπιστος
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προκειμένου να συζητήσουν σημαντικά
ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων κοινών
μέτρων κατά της προσπάθειας ανεξαρτησίας
της Περιφερειακής Κυβέρνησης του
Κουρδιστάν (KRG) του Β. Ιράκ.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 14 Οκτωβρίου
2017.

17 Οκτωβρίου

Έρντογαν για τα σύνορα με το Ιράκ

Επιστρέφοντας από το ταξίδι του στην
Πολωνία, ο Πρόεδρος της Σουρκίας Ρ.Σ.
Ερντογάν, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι
η Άγκυρα ενδέχεται να κλείσει σύντομα τα
σύνορά της με το Ιράκ, αν η Βαγδάτη
συνεχίσει να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια
στο Βόρειο Ιράκ.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 19 Οκτωβρίου
2017.

Η Σουρκία χαιρετίζει τη συμφιλίωση
μεταξύ Φαμάς και Υατάχ

ε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος Σύπου της
τουρκικής προεδρίας, İbrahim Kalın,
εξέφρασε την ικανοποίηση της Σουρκίας για
τη συμφωνία συμφιλίωσης που υπεγράφη
μεταξύ της Φαμάς και της Υατάχ. πως
χαρακτηριστικά δήλωσε «η συμφωνία
συμφιλίωσης τερματίζει τη σύγκρουση μεταξύ των
Παλαιστίνιων αδελφών μας», ενώ αναφέρθηκε
στη συμβολή του Σούρκου Προέδρου, Ρ. Σ.
Έρντογαν, ο οποίος υποστήριζε ανέκαθεν τις
ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στις δύο
πλευρές.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 14 Οκτωβρίου
2017.

18 Οκτωβρίου

Ενίσχυση σχέσεων Σουρκίας-. Αραβίας

Ο πρέσβη της αουδικής Αραβίας στην
Άγκυρα, Walid Al-Khuraiji, συναντήθηκε με
τον επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Εξωτερικών Τποθέσεων, Taha
Özhan, και τον επικεφαλής της Επιτροπής
Ασφάλειας και Πληροφοριών, Emrullah İşler.
Σο θέμα που τέθηκε προς συζήτηση στη
συνάντηση ήταν η ενίσχυση των διμερών
σχέσεων μεταξύ Σουρκίας και αουδικής
Αραβίας.
Πηγή: Daily Sabah, 18 Οκτωβρίου 2017.

16 Οκτωβρίου

Σσαβούσογλου περί υποστήριξης στην
Ιρακινή κυβέρνηση

Έρντογαν για την ισότητα Κούρδων,
Σουρκμένων και Αράβων

ε σχετικές δηλώσεις του ο υπουργός
Εξωτερικών
της
Σουρκίας,
Μ.
Σσαβούσογλου, αναφέρει πως η χώρα του
είναι έτοιμη να βοηθήσει την Ιρακινή
κυβέρνηση, προκειμένου να αντιμετωπίσουν
το Ε.Κ.Κ.. Ο Σούρκος Τπουργός
Εξωτερικών προειδοποίησε τους Ιρακινούς
Κούρδους να μην επιτρέψουν ξανά την δράση
του Ε.Κ.Κ. σε σημαντικές πόλεις του Β.Ιράκ.
Πηγή: Daily Sabah, 16 Οκτωβρίου 2017.

Ο Πρόεδρος της Σουρκίας, Ρ.Σ. Έρντογαν,
δηλώνει πως η Σουρκία μάχεται εναντίον
οργανώσεων, όπως το Ε.K.K. και η P.Y.D.,
και όχι εναντίον του Κουρδικού πληθυσμού.
Ειδικότερα, αναφέρει πως οι Κούρδοι
αντιμετωπίζονται όπως οι Σουρκμένοι και οι
Άραβες.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 18 Οκτωβρίου
2017.

Επίσκεψη αμερικανικής αντιπροσωπείας
στην Άγκυρα

Αμερικανικό Πεντάγωνο για İncirlik

τον απόηχο της ιδιόρρυθμης διπλωματικής
κρίσης μεταξύ Η.Π.Α.-Σουρκίας για το
ζήτημα της θεώρησης εισόδου, το Πεντάγωνο
επιβεβαίωσε πως δεν πρόκειται να αποσυρθεί
από την βάση στο İncirlik και πως θα
συνεχίσει να παίζει σημαντικό ρόλο στην
υποστήριξη της συμμαχίας του ΝΑΣΟ.
Πηγή: Daily Sabah, 18 Οκτωβρίου 2017.

Επίσκεψη
πραγματοποίησε
σήμερα
αμερικανική αντιπροσωπεία στην Άγκυρα,
έτσι ώστε να συζητηθεί το ζήτημα που έχει
δημιουργηθεί με τον υπάλληλο του
αμερικανικού
προξενείου
στην
Κωνσταντινούπολη που κατηγορείται για
συμμετοχή στην κοινότητα του Υ. Γκιουλέν.
Παράλληλα θα συζητηθεί και το ζήτημα της
αναστολής των θεωρήσεων εισόδου που
αποφάσισαν οι δύο πλευρές.
Πηγή: Daily Sabah, 16 Οκτωβρίου 2017.

19 Οκτωβρίου 2017

Εξελίξεις στην κρίση Σουρκίας-ΗΠΑ

ύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης της
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Σουρκίας, Αμπντουλχαμίτ Γιούλ, θα
υπάρξουν σύντομα θετικές εξελίξεις στο
ζήτημα της θεώρησης εισόδου μετά την
έναρξη των συζητήσεων μεταξύ Η.Π.Α. και
Σουρκίας. πως τόνισαν οι δύο πλευρές η
συνάντηση ήταν πολύ παραγωγική, αλλά δεν
υπάρχει σαφής ημερομηνία για την επίλυση
της «κρίσης». Επιπλέον, ο υπουργός
υποστήριξε πως αν πράγματι ο Metin Topuz
είναι αθώος θα υπάρξει πλήρης στήριξή του.
Πηγή: Daily Sabah, 19 Oκτωβρίου 2017.

Πηγή: IRNA, 19 Οκτωβρίου 2017.

υνάντηση Jahangi-Yıldırım

Ο Πρώτος Αντιπρόεδρος του Ιράν, Eshaq
Jahangi, συναντήθηκε με τον Σούρκο
πρωθυπουργό, Binali Yıldırım, οι οποίοι
δεσμεύτηκαν να πάρουν «τα απαραίτητα
μέτρα»
κατά
του
δημοψηφίσματος
ανεξαρτησίας του Βορείου Ιράκ, καθώς και
για την εύρεση λύσης στο υριακό ζήτημα.
Επίσης συζήτησαν για την ανάγκη
προώθησης των οικονομικών σχέσεων των
δύο χωρών.
Πηγή: MEHR News Agency, 19 Οκτωβρίου
2017.

Πρόταση Γερμανίας για μείωση της
οικονομικής βοήθειας

το πλαίσιο της υνόδου του Ευρωπαϊκού
υμβουλίου, η Καγκελάριος της Γερμανίας,
Angela Merkel, πρότεινε στους Ευρωπαίους
Αξιωματούχους
τον
περιορισμό
της
οικονομικής βοήθειας προς την Σουρκία. Ο
λόγος είναι ότι παρατηρούνται απολυταρχικά
στοιχεία στον τρόπο διακυβέρνησης, ενώ
αντίθετα θα έπρεπε να υπάρχει μια
προσέγγιση του τουρκικού πολιτικού
συστήματος προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Ωστόσο, χαιρέτισε την στάση της Σουρκίας
προς τους ύριους πρόσφυγες και
διαβεβαίωσε πως η Γερμανία θα τηρήσει τις
οικονομικές της υποχρεώσεις στο πλαίσιο της
συμφωνίας
Ε.Ε.-Σουρκίας
για
το
μεταναστευτικό ζήτημα, δηλαδή την
καταβολή 3 δις. ευρώ για τα επόμενα χρόνια.
Πηγή: Daily Sabah, Reuters, 19 Οκτωβρίου
2017.

Τπογραφή Μνημονίων Κατανόησης ΙράνΣουρκίας

ε συνάντησή τους, ο Πρώτος Αντιπρόεδρος
του Ιράν, Eshaq Jahangi, και ο Σούρκος
πρωθυπουργός, Binali Yıldırım, υπέγραψαν
δύο Μνημόνια Κατανόησης, στους τομείς της
επιστήμης και της τεχνολογίας.
Πηγή: MEHR News Agency, 19 Οκτωβρίου
2017.
20 Οκτωβρίου

Τπογραφή συμφωνίας για συναλλαγή σε
εθνικά νομίσματα με το Ιράν

Μετά από πολλούς γύρους διαπραγματεύσεων
που ακολούθησαν την συνάντηση του Πρώτου
Αντιπροέδρου του Ιράν, Eshaq Jahangi, με
τον Σούρκο πρωθυπουργό, Binali Yıldırım,
υπογράφηκε η τελική μορφή της συμφωνίας
για τις συναλλαγές σε εθνικά νομίσματα
μεταξύ των δύο χωρών.
Πηγή: Financial Tribune, 20 Οκτωβρίου 2017.

Έρντογαν για Η.Π.Α. και πυρηνική
συμφωνία του Ιράν

Ο Σούρκος Πρόεδρος, Ρ.Σ. Έρντογαν, σε
συνέντευξή του στην Hurriyet Daily News για
τη στάση των Η.Π.Α. στο ζήτημα της
Πυρηνικής υμφωνίας με το Ιράν, κατέστησε
σαφές ότι η στάση της Σουρκίας απέναντι στο
θέμα δεν έχει αλλάξει και ότι όλα τα
προβλήματα πρέπει να λύνονται με καλή
θέληση και διάλογο.
Πηγή: Hurriyet Daily News, MEHR News
Agency, 19 Οκτωβρίου 2017.

υνάντηση Έρντογαν-Jahangi

Ο Πρώτος Αντιπρόεδρος του Ιράν, Eshaq
Jahangi, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο
Έρντογαν. Οι δύο άντρες τόνισαν ότι η
μεταξύ τους συνεργασία είναι πολύ σημαντική
σε όλους τους τομείς και υποστήριξαν ότι
σύντομα οι μεταξύ τους συναλλαγές θα
φτάσουν τον όγκο των $ 30 δις..
Πηγή: MEHR News Agency, 21 Οκτωβρίου
2017.

υνάντηση Zeybekçi-Shariatmadari

Ο Σούρκος Τπουργός Οικονομίας, Nihat
Zeybekçi, συναντήθηκε με τον Ιρανό
Τπουργό Βιομηχανίας, Μεταλλείας και
Εμπορίου, Mohammad Shariatmadari, όπου
και σημείωσαν την ανάγκη προώθησης
τεχνικών και μηχανικών σχέσεων μεταξύ των
δύο χωρών, καθώς και την προώθηση
οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας.

Βρυξέλλες παγώνουν διαδικασία άρσης
θεώρησης εισόδου
Κατά την διάρκεια της συνόδου κορυφής στις
Βρυξέλλες, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν
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να σταματήσουν τις διαδικασίες τόσο εισόδου
της Σουρκίας στην Ένωση όσο και την άρση
της έκδοσης βίζας, όπως εκείνο είχε
προωθηθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας
μετανάστευσης. υζητήθηκε ακόμη η μείωση
των κονδυλίων οικονομικής βοήθειας στην
Σουρκία για την περίοδο 2014-2020, που
αρχικά υπολογίζονταν στα 4,4 δις. ευρώ. Ο
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού υμβουλίου,
Ντόναλντ Σουσκ, δήλωσε: «Ήταν ένας
ουσιαστικός
διάλογος.
Θέλουμε
να
διατηρήσουμε την πόρτα ανοιχτή στην
Άγκυρα, αλλά η σημερινή πραγματικότητα
στην Σουρκία το κάνει πολύ δύσκολο.».
Πηγή: Le Monde, Reuters, 20 Οκτωβρίου
2017.

διαδικασίες έκδοσης του Υ. Γκιουλέν είναι
έτοιμες τόσο από την πλευρά των Η.Π.Α.
όσο και από την πλευρά της Σουρκίας.
Επίσης επισήμανε ότι η τουρκική
υπηκοότητα του Γκιουλέν θα ανακληθεί.
Πηγή: Press Tv, 22 Οκτωβρίου 2017.
25 Οκτωβρίου

Διαμαρτυρία
εισόδου

Η.Π.Α.

για

θεωρήσεις

Σο Τπουργείο Εξωτερικών των Η.Π.Α.
διαμαρτυρήθηκε στην τουρκική κυβέρνηση,
καθώς η αμερικανική αποστολή στην Σουρκία
δεν μπορεί να παρέχει στους αμερικανούς
πολίτες που έχουν συλληφθεί ή κρατούνται
προξενική στήριξη. Μία τέτοια περίπτωση
ήταν η υπόθεση του Σουρκοαμερικανού
υπαλλήλου της NASA, Serkan Gölge, ο
οποίος κατηγορήθηκε ότι ήταν μέλος της
κοινότητας Γκιουλέν στις 17 Οκτωβρίου
2017.
Πηγή: Daily Sabah, 25 Οκτωβρίου 2017.

21 Οκτωβρίου

Επικοινωνία Έρντογαν-Πούτιν για υρία

Ο Σούρκος Πρόεδρος, Ρ.Σ. Έρντογαν, και ο
Ρώσος ομόλογός του, Βλ. Πούτιν, συζήτησαν
τηλεφωνικώς για περιφερειακά ζητήματα και
ζητήματα
οικονομικής
συνεργασίας.
Αντάλλαξαν απόψεις αναφορικά με τη υρία
και εκτίμησαν ως θετικά την πορεία των
κοινών επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν
στο πλαίσιο των διαδικασιών της Αστάνας.
Επιπρόσθετα, συζήτησαν για την προοπτική
μεγαλύτερου συντονισμού στις ενέργειες όλων
όσοι στοχεύουν στην επίτευξη ειρήνης στη
υρία. Σέλος, εξέφρασαν την ικανοποίησή
τους για τις διμερείς τους σχέσεις.
Πηγή: Daily Sabah, 21 Οκτωβρίου 2017.

Επίσκεψη Προέδρου του Ουζμπεκιστάν

Ο Πρόεδρος του Ουζμπεκιστάν, Shavkat
Mirziyoyev, πραγματοποίησε την πρώτη του
επίσημη επίσκεψη στην Σουρκία, έπειτα από
σχεδόν είκοσι χρόνια. Η ημερήσια διάταξη
περιείχε θέματα, όπως η οικονομία, το
εμπόριο, ο τουρισμός, η υγεία και ο
πολιτισμός. Επιπρόσθετα, ο Mirziyoyev
δήλωσε πως πριν από την επίσκεψή του στην
Σουρκία, υπέγραψε διάταγμα, σύμφωνα με το
οποίο απλοποιούνται οι διαδικασίες έκδοσης
θεωρήσεων εισόδου για πολίτες της Σουρκίας
και ειδικότερα γίνεται δυνατή η έκδοση
επιχειρηματικών θεωρήσεων σε διάστημα
τριών ημερών.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 25 Οκτωβρίου
2017.

22 Οκτωβρίου

τρατιωτικές βάσεις στο Ιντλίμπ

ύμφωνα με τουρκικές δημοσιεύσεις, ο
τουρκικός στρατός προγραμματίζει να
εγκαθιδρύσει 8 στρατιωτικές βάσεις στην
αραβική επαρχία Ιντλίμπ. Καθώς η
τοποθεσία για τις 4 από τις οκτώ βάσεις έχει
σχεδόν αποφασισθεί, η τουρκική πλευρά
υποστηρίζει ότι η ίδρυση των βάσεων σκοπό
έχει
την
προστασία
της
ζώνης
αποκλιμάκωσης, των κατοίκων της περιοχής,
καθώς και την αποφυγή ενός νέου
μεταναστευτικού ρεύματος.
Πηγή: Tansim, 22 Οκτωβρίου 2017.

υνεδρίαση τής Κοινής Επιτροπής
Προξενικών Τποθέσεων Ιράν-Σουρκίας

Η 17η συνεδρίαση τής Κοινής Επιτροπής
Προξενικών
Τποθέσεων
Ιράν-Σουρκίας
πραγματοποιήθηκε στην Σουρκία, όπου οι
δύο πλευρές συζήτησαν ζητήματα όπως η
διευκόλυνση των προξενικών και αστυνομικών
υποθέσεων και η αντιμετώπιση τού
λαθρεμπορίου.
Πηγή: IRNA, 24 Οκτωβρίου 2017.

Γκιούλ περί έκδοσης του Γκιουλέν

ύμφωνα με τον Τπουργό Δικαιοσύνης της
Σουρκίας, Αμπντουλχαμίτ Γκιούλ, όλες οι
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25 Οκτωβρίου

Μεβλούτ Σσαβούσογλου, δήλωσε ότι η
πρόταση της κουρδικής ηγεσίας του Βορείου
Ιράκ να «παγώσει» το αποτέλεσμα του
δημοψηφίσματος της 25ης επτεμβρίου και
να ξεκινήσει διάλογο, είναι μια σημαντική
κίνηση. Ωστόσο, η τουρκική πλευρά κρίνει
ότι το δημοψήφισμα θα πρέπει να ακυρωθεί.
Πηγή: Daily Mail, 26 Οκτωβρίου 2017.

υνάντηση Έρντογαν-Αλ Αμπάντι

ε συνάντηση που είχαν στην Άγκυρα, ο
Πρόεδρος της Σουρκίας, Ρ.Σ. Έρντογαν και
ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Φάϊντερ αλ
Αμπάντι, δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τη
συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών όσων
αφορά τη διαδικασία επαναπροσέγγισης, η
οποία βασίζεται στην κοινή θέση των δύο
ηγετών ενάντια στην ανεξαρτητοποίηση των
Κούρδων
του
Ιράκ.
υγκεκριμένα,
συζήτησαν για τους τρόπους ενίσχυσης της
συνεργασίας τους σε πολιτικό, οικονομικό,
στρατιωτικό και πολιτιστικό επίπεδο.
Πηγή: AFP, Πρακτορείο Anadolu, 27
Οκτωβρίου 2017.

27 Οκτωβρίου

Πρωτόκολλο
συνεργασίας
Σουρκίας στον τουρισμό

το πλαίσιο της 11ης υνάντησης Ομάδων
Εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην
Αττάλεια, η Σουρκία και η Ρωσία υπέγραψαν
πρωτόκολλο συνεργασίας στον τουρισμό.
Μεταξύ όσων συζητήθηκαν πριν την
υπογραφή του πρωτοκόλλου ανάμεσα στον
Σούρκο
υφυπουργό
Πολιτισμού
και
Σουρισμού, Ömer Arısoy, και τον επικεφαλής
της Ρωσικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας
Σουρισμού, Oleg Safonov, ήταν θέματα,
όπως η τουριστική ασφάλεια, η αξιολόγηση
της τουριστικής περιόδου, η αύξηση των
τουριστικών ροών μεταξύ των δύο κρατών,
καθώς και το ζήτημα της διευκόλυνσης
έκδοσης θεωρήσεων εισόδου.
Πηγή: Daily Sabah, 27 Οκτωβρίου 2017.

υμφωνία κατασκευής φραγμάτων με Ιράκ

Κατά τη διάρκεια τής επίσκεψης τού Ιρακινού
πρωθυπουργού αλ-Αμπάντι στην Άγκυρα, η
Σουρκία και το Ιράκ συμφώνησαν να
ενισχύσουν τη συνεργασία τους με την
κατασκευή 3 φραγμάτων κατά μήκος των
συνόρων τους. Σο ένα από τα φράγματα θα
κατασκευαστεί στο Ιράκ, ενώ τα άλλα δύο
φράγματα στην περιοχή τού Hakkari.
Πηγή: Yeni Şafak, 27 Οκτωβρίου 2017.

Ακτιβιστές αφέθηκαν ελεύθεροι

Διεθνείς παρατηρητές παρακολούθησαν τη
δίκη των 8 ακτιβιστών, οι οποίοι
κατηγορήθηκαν
για
«τρομοκρατικές»
ενέργειες.
Σο
δικαστήριο
της
Κωνσταντινούπολης αποφάσισε να τους
αφήσει ελεύθερους.
Πηγή: Le Monde, 25 Οκτωβρίου 2017.

υνεργασία Σουρκίας-Κίνας μέσω του
ΟΒΟR
O Σούρκος Πρόεδρος, Ρ. Σ. Έρντογκαν,
τόνισε τα οφέλη από τη συνεργασία με την
Κίνα στο πλαίσιο του σχεδίου “One Belt
One Road”, το οποίο είναι δημιούργημα του
Κινέζου πρωθυπουργού, Xi Jinping. Σα
οφέλη για την Σουρκία αναμένεται να είναι οι
άμεσες ξένες επενδύσεις από την Κίνα, ενώ
ενδέχεται να δημιουργηθεί και ένα τρίτο
πυρηνικό εργοστάσιο στην Σουρκία.
Πηγή: Daily Sabah, 27 Οκτωβρίου 2017.

26 Οκτωβρίου

Σουρκία και Ιράκ εμμένουν στην ακύρωση
κουρδικού δημοψηφίσματος

Η Αυτόνομη Κουρδική Περιοχή του Β. Ιράκ
προχώρησε σε «πάγωμα» των αποτελεσμάτων
του κουρδικού δημοψηφίσματος του
επτεμβρίου. Ωστόσο, η Άγκυρα και η
Βαγδάτη εμμένουν στην ολική ακύρωση του
δημοψηφίσματος, προκειμένου να δοθεί ένα
τέλος στην κρίση που έχει ξεσπάσει.
Πηγή: Daily Sabah, 26 Οκτωβρίου 2017.

Σσαβούσογλου περί ακύρωσης
κουρδικού δημοψηφίσματος

Ρωσίας-

Επικοινωνία Σσαβούσογλου-Ζαρίφ

ε τηλεφωνική του επικοινωνία που είχε ο
Σούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ
Σσαβούσογλου, με τον Ιρανό ομόλογό του,
Mohammad Javad Zarif, συζήτησαν τα
περιφερειακά ζητήματα με κύριο άξονα τις
εξελίξεις σε Ιράκ και υρία.
Πηγή: Trend News Agency, 27 Οκτωβρίου
2017.

του

ε συνέντευξη Σύπου στην Άγκυρα, ο
υπουργών Εξωτερικών της Σουρκίας,
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ξεκίνησε στην Αστάνα. τις διαπραγματεύσεις
παρευρέθησαν αντιπροσωπείες της συριακής
κυβέρνησης αλλά και ομάδες της
αντιπολίτευσης, τα τρία κράτη-εγγυητές
(Ρωσία, Ιράν και Σουρκία), καθώς και
αντιπρόσωποι του Ο.Η.Ε., της Ιορδανίας και
των Η.Π.Α.. Η αντιπρόσωποι του Ιράν
συζήτησαν με τον επικεφαλής της τουρκικής
αποστολής Αναπληρωτή Γ.Γ. του Τπουργείου
Εξωτερικών, Sedat Önal, αναφορικά με τις
ζώνες αποκλιμάκωσης στην επαρχία Ιντλίμπ.
Πηγή: Tasnim News Agency, 30 Οκτωβρίου
2017.

Pavel για S-400 και συμμαχικές σχέσεις

Ο επικεφαλής της τρατιωτικής Επιτροπής
του ΝΑΣΟ, Petr Pavel, προειδοποίησε τις
τουρκικές αρχές σχετικά με τις συνέπειες από
την αγορά των συστημάτων S-400. Ο
στρατηγός ανέφερε ότι εάν η συμφωνία λάβει
χώρα, η Σουρκία δεν θα μπορέσει να
ενσωματωθεί στο ολοκληρωμένο σύστημα
αεράμυνας της υμμαχίας. Επιπλέον,
εξέφρασε την ελπίδα ότι η τουρκική ηγεσία
θα συζητήσει για άλλη μια φορά τα πάντα με
τους εταίρους της στη συμμαχία.
Πηγή: Newsland, 28 Οκτωβρίου 2017.

Σο
Πρακτορείο
Ανατολή
παράρτημα στο Πεκίνο

ανοίγει

τόχος του Πρακτορείου Ανατολή είναι η
επέκτασή του στην Ασία. Ο Yen Vinbin,
διευθυντής
του
κινεζικού
κρατικού
πρακτορείου ειδήσεων Xinhua, εκτιμά ότι η
παρουσία του Πρακτορείου Ανατολή στο
Πεκίνο θα συμβάλει στις καλές σχέσεις
Σουρκίας-Κίνας.
Πηγή: Πρακτορείο Ανατολή, 30 Οκτωβρίου
2017.

28 Οκτωβρίου

Canikli περί Σουρκίας-Αζερμπαϊτζάν

Πριν από την επίσκεψή του στο Μπακού εν
όψει της 6ης συνάντησης τού υμβουλίου
τρατηγικής
υνεργασίας
ΣουρκίαςΑζερμπαϊτζάν, ο Σούρκος υπουργός Άμυνας,
Nurettin Canikli, δήλωσε ότι οι κατεχόμενες
περιοχές του Αζερμπαϊτζάν αργά ή γρήγορα
θα απελευθερωθούν. Για το σκοπό αυτό,
συμπλήρωσε ότι το Αζερμπαϊτζάν θα πρέπει
να αναπτύξει την αμυντική βιομηχανία και τα
οπλικά συστήματά του. Επίσης, υπογράμμισε
ότι το επίπεδο αλληλοβοήθειας μεταξύ των
δύο χωρών είναι πολύ υψηλό, χωρίς να είναι
απαραίτητη
η
ύπαρξη
συμφωνιών
συνεργασίας. σον αφορά την κοινή άμυνα
των δύο, ο υπουργός τόνισε πως θα
συνεχιστούν οι από κοινού στρατιωτικές
ασκήσεις και στο μέλλον.
Πηγή: Trend news agency, 28 Οκτωβρίου 2017.

Shariatmadari
σχέσεις

για

Ιρανό-Σουρκικές

Ο Ιρανός Τπουργός Βιομηχανίας, Εξόρυξης
και Εμπορίου, Mohammad Shariatmadari,
δήλωσε στην 94η επέτειο της ίδρυσης της
Σουρκικής Δημοκρατίας ότι τα τελευταία
χρόνια έχει σημειωθεί πρόοδος στις σχέσεις
Ιράν-Σουρκίας
και
ότι
ελπίζει
να
ακολουθήσουν την άνθιση των οικονομικών
σχέσεων και οι σχέσεις των δύο χωρών σε
πολιτικό και πολιτιστικό επίπεδο.
Πηγή: MEHR News Agency, 30 Οκτωβρίου
2017.

Σσαβούσογλου για σχέσεις με Κίνα

Ο Σούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ
Σσαβούσογλου, τόνισε τη χρησιμότητα και
την ανάγκη ανάπτυξης σχέσεων με την Κίνα
για την αναβίωση του νέου «Δρόμου του
Μεταξιού» (OBOR). πως δήλωσε υπάρχει
δυνατότητα συνεργασίας στον τομέα της
ασφάλειας, της οικονομίας, αλλά και πολλών
άλλων.
Πηγή: TRT, 28 Οκτωβρίου 2017.

31 Οκτωβρίου2017

Τπογραφή
συμφωνιών
Αζερμπαϊτζάν και Σουρκίας

μεταξύ

ε τελετή που πραγματοποιήθηκε κατά την
6η συνάντηση του υμβουλίου τρατηγικής
υνεργασίας Αζερμπαϊτζάν-Σουρκίας στο
Μπακού, υπεγράφησαν μεταξύ του Προέδρου
του Αζερμπαϊτζάν, Ilham Aliyev, και του
Σούρκου ομολόγου του, Ρ.Σ. Έρντογαν, τα
εξής: α) μνημόνιο κατανόησης (MoU) σε
θέματα ανώτατης εκπαίδευσης μεταξύ του
Τπουργείου Παιδείας του Αζερμπαϊτζάν και
του τουρκικού υμβουλίου Ανώτατης
Εκπαίδευσης, β) συμφωνία συνεργασίας στον

30 Οκτωβρίου

Έναρξη 7ου γύρου συνομιλιών στην Αστάνα

Ο 7ος γύρος διαπραγματεύσεων σχετικά με
την ειρηνευτική διαδικασία για την υρία
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τομέα της εκπαίδευσης, γ) συμφωνία
συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής
συνεργασίας, δ) συμφωνία στον τομέα
παραγωγής και πιστοποίησης φυτικών σπόρων
που προορίζονται για την κτηνοτροφία, και
τέλος, ένα μνημόνιο κατανόησης για την
υπογραφή
συμφώνου
προτιμησιακού
εμπορίου.
Πηγή: Trend News Agency, 31 Οκτωβρίου
2017.

του κινεζικού σχεδίου, καθώς συμβάλλει στην
πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές.
Πηγή: Πρακτορείο Ανατολή, 31 Οκτωβρίου
2017.

Ειρηνευτικής διαδικασίας της Αστάνας

Μετά την ολοκλήρωση των διπλωματικών
συζητήσεων η Μόσχα, η Σεχεράνη και η
Άγκυρα με κοινή ανακοίνωσή τους
επανέλαβαν ότι δεν θα υπάρξει στρατιωτική
λύση στο ζήτημα του υριακού πολέμου και
ότι μόνο μια πολιτική διαδικασία μπορεί να
επιλύσει
την
κρίση.
Επιπρόσθετα,
επαναεπιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους
απέναντι στην ανεξαρτησία και την
ακεραιότητα του συριακού κράτους.
Πηγή: Tansim News Agency, 1 Νοεμβρίου
2017.

χέσεις Κίνας-Σουρκίας και ο «Δρόμος
του Μεταξιού»
Η Κίνα θεωρεί την Σουρκία ως ηγέτιδα
δύναμη στη Μέση Ανατολή και ως ζωτικό
παράγοντα στην επιτυχία του OBOR, που
είναι στην ουσία η αναβίωση του αρχαίου
«Δρόμου του Μεταξιού». Η Σουρκία θεωρεί
τον εαυτό της απαραίτητη για την υλοποίηση

Γ) Οικονομία και Ενέργεια
1 Οκτωβρίου

Ρ.Σ. Έρντογαν έχει δώσει την υποστήριξή
του.
Πηγή: Daily Sabah, 2 Οκτωβρίου 2017.

Άνοδος εξαγωγών τον επτέμβριο

Οι εξαγωγές της Σουρκίας αυξήθηκαν κατά
8,9 % ετησίως για να φθάσoυν περίπου 11,3$
δις. το επτέμβριο. Οι εξαγωγές κατά τους
πρώτους εννέα μήνες του έτους αυξήθηκαν
κατά 10,6 % και σε 114.7 $ δις. σε σύγκριση
με την ίδια περίοδο του περασμένου έτους.
Πηγή: Yeni Şafak, 1 Οκτωβρίου 2017.

3 Οκτωβρίου

Η Κωνσταντινούπολη
εξαγωγών με 45,6 $ δις

«πρωταθλήτρια»

Ανάμεσα σε 10 επαρχίες της Σουρκίας,
εταιρείες με έδρα την Κωνσταντινούπολη
πραγματοποίησαν εξαγωγές αξίας 45,6 δις. $,
καθιστάμενες υπεύθυνες για το 42,7 % του
συνόλου των εξαγωγών.
Πηγή: Daily Sabah, 3 Οκτωβρίου 2017.

2 Οκτωβρίου

Ιαπωνικές επενδύσεις σε τουρκικά ομόλογα

Παρά τις πληθωριστικές τάσεις και την ύφεση
στην τουρκική οικονομία, οι Ιάπωνες
επενδυτές συνεχίζουν να αγοράζουν τουρκικά
ομόλογα λόγω των υψηλών τους αποδόσεων.
Σο 2017 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 27 %
των επενδύσεων αμοιβαίων κεφαλαίων σε
τουρκικά ομόλογα από ιδιώτες Ιάπωνες
επενδυτές.
Πηγή: Bloomberg, 2 Οκτωβρίου 2017.

Έγκριση μελέτης για Turkish Stream

Σο υπουργείο Περιβάλλοντος της Σουρκίας,
ενέκρινε την μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για την πραγματοποίηση του
παράκτιου τμήματος του αγωγού Turkish
Stream.
Πηγή: Tass, 3 Οκτωβρίου 2017.

Fitch για το τουρκικό ΑΕΠ 2017

Σουρκική εταιρεία κερδίζει σύμβαση αξίας
1.9 δις. $ στην Σανζανία

Ο οίκος Fitch αναθεώρησε προς τα πάνω τις
προβλέψεις του για την τουρκική οικονομία
σε 5,5 τοις εκατό από 4,7 % τον Ιούνιο.
Ωστόσο, για τον οίκο Fitch η τούρκικη λίρα
παραμένει ευάλωτη στην παγκόσμια αγορά.
Πηγή: Yeni Şafak, 3 Οκτωβρίου 2017.

Η εργολαβική εταιρεία Yapı Merkezi κέρδισε
τη δεύτερη φάση σύμβασης σιδηροδρομικού
έργου στην Σανζανία, παρόμοια με άλλες
τέτοιες συμβάσεις στις οποίες ο Πρόεδρος
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4 Οκτωβρίου

6 Οκτωβρίου

AEM-Technology
επίσημος
κατασκευαστής εξοπλισμού στο Akkuyu

Σουρισμός: το κλειδί για τη βιώσιμη
ανάπτυξη της Σουρκίας

5 Οκτωβρίου

υμφωνία για ενδυνάμωση οικονομικών
σχέσεων Βενεζουέλας-Σουρκίας

Η Σουρκική Τπηρεσία Ατομικής Ενέργειας
χορήγησε στο ρωσικό τμήμα της Rosatom,
AEM-technology, πιστοποιητικό έγκρισης για
την κατασκευή του εξοπλισμού στο πυρηνικό
εργοστάσιο ενέργειας Akkuyu.
Πηγή: Rosatom, 4 Οκτωβρίου 2017.

ε συνάντηση στο Παρίσι στον Οργανισμό
Οικονομικής υνεργασίας και Ανάπτυξης με
θέμα τον τουρισμό, ο Τπουργός Πολιτισμού
και Σουρισμού, Numan Kurtulmuş,
αναφέρθηκε στη σημασία του τουρισμού και
στη μείωση της ξενοφοβίας.
Πηγή: Daily Sabah, 6 Οκτωβρίου 2017.

Δημοσιονομικό σχέδιο 2018-2020

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του
Προέδρου της Βενεζουέλας, Νίκολας
Μαντούρο, στην Άγκυρα, στο πλαίσιο
επιχειρηματικού φόρουμ, συζητήθηκε η
ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ
των δύο χωρών στους τομείς του τουρισμού,
της γεωργίας, της βιομηχανίας και της
ασφάλειας. υμφωνήθηκε η επίσκεψη του
Τπουργού Οικονομίας στη Βενεζουέλα με
συνοδεία επιχειρηματικής ομάδας.
Πηγή: DEİK, 6 Οκτωβρίου 2017.

Η κυβέρνηση θα διατηρήσει την αυστηρή
δημοσιονομική πειθαρχία, όπως προβλέπεται
στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σχέδιο
για την περίοδο 2018-2020. Κατά τη
διάρκεια αυτής της περιόδου, η Σουρκία θα
επικεντρωθεί τόσο στην δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας όσο και στη διατήρηση της
μακροοικονομικής σταθερότητας, τη μείωση
του πληθωρισμού και τη βελτίωση της
εισοδηματικής ανισότητας.
Πηγή: Yeni Şafak, 5 Οκτωβρίου 2017.

Σο τουρκικό Φρηματιστήριο σε άνοδο

7 Οκτωβρίου

Ο δείκτης BIST 100 αυξήθηκε κατά 0,24 %.
Η ισοτιμία της τουρκικής λίρας με το $
παρέμεινε στο 3,56.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 5 Οκτωβρίου
2017.

Αύξηση αμυντικών δαπανών της Σουρκίας

Από τις αρχές του έτους φαίνεται ότι η
Σουρκία αύξησε κατά πολύ τις αμυντικές της
δαπάνες από ότι είχε προβλεφτεί. ύμφωνα
με το ΝΑΣΟ ο αμυντικός προϋπολογισμός
θα αγγίξει τα 10,5 δις. ευρώ, μιας και η
Σουρκία τα τελευταία χρόνια δίνει μεγάλη
προσοχή στον τομέα αυτό.
Πηγή: ΚΑΪ.gr, 7 Οκτωβρίου 2017.

Shell: λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Ενεργή στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας από το 2014, η Shell Energy Inc.
είναι έτοιμη να ξεκινήσει το λιανικό εμπόριο
ηλεκτρικής ενέργειας στην Σουρκία από το
2018, ιδιαίτερα στο βιομηχανικό και
εμπορικό τομέα, σύμφωνα με τον επικεφαλής
της Shell Energy Europe David Wells.
Πηγή: Dünya, 5 Οκτωβρίου 2017.

8 Οκτωβρίου

Η πρακτική της θερινής ώρας

Η συνολική κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε
κατά 12,6 %, με αύξηση της κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας κατά 6,3 %, κατά τη
διάρκεια της πεντάμηνης περιόδου που
ακολούθησε την απόφαση του υμβουλίου
Τπουργών να εφαρμόσει τη θερινή ώρα όλο
το χρόνο, δηλαδή από τα τέλη Οκτωβρίου
έως τα τέλη Μαρτίου του 2017, γεγονός που
συνέβαλε στην άνοδο της τιμής του φυσικού
αερίου.
Πηγή: Cumhuriyet, 8 Οκτωβρίου 2017.

Ο TANAP αναμένεται να ολοκληρωθεί
νωρίτερα από το προγραμματισμένο

Ο Σούρκος υπουργός Ενέργειας και Υυσικών
Πόρων, Berat Albayrak, κατά την επίσκεψή
του στο υποθαλάσσιο τμήμα του TANAP
στο Çanakkale δήλωσε ότι το 80% του έργου
έχει ολοκληρωθεί και η μεταφορά φυσικού
αερίου από το Αζερμπαϊτζάν στην Σουρκία
θα ξεκινήσει το επόμενο έτος, νωρίτερα
δηλαδή από ό,τι έχει υπολογιστεί.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 6 Οκτωβρίου
2017.
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Αναστολή θεωρήσεων εισόδου από τις
Η.Π.Α. και οικονομικές επιπτώσεις

αγωγού πετρελαίου Kirkuk-Ceyhan για να
παρακάμψει την περιφερειακή κυβέρνηση του
Κουρδιστάν στο Β. Ιράκ (KRG) και να
αυξήσει τις εξαγωγές πετρελαίου προς την
Σουρκία μετά το κουρδικό δημοψήφισμα για
ανεξαρτησία.
Πηγή: Daily Sabah, 10 Οκτωβρίου 2017.

Εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου
της Σουρκίας προειδοποίησαν ότι η αναστολή
των υπηρεσιών παροχής μη μεταναστευτικών
θεωρήσεων εισόδου μπορεί να έχει
καταστροφικές συνέπειες για τις οικονομικές
σχέσεις των δύο κρατών, καθώς οι δύο
οικονομίες «χρειάζονται» η μία την άλλη.
Πηγή: Albawaba Business, 10 Οκτωβρίου
2017.

υμφωνία συναλλαγής σε εθνικό νόμισμα
μεταξύ Ιράν-Σουρκίας

Οι επικεφαλής των Κεντρικών Σραπεζών
Σουρκίας και Ιράν υπέγραψαν προσχέδιο
ενός Μνημονίου υνεννόησης το οποίο ορίζει
ότι στις μεταξύ τους συναλλαγές θα
χρησιμοποιούνται τα εθνικά νομίσματα και
δεν θα είναι αναγκαίες οι μετατροπές σε ξένα
συναλλάγματα.
Πηγή: Fars News, 10 Οκτωβρίου 2017.

9 Οκτωβρίου

Δείκτες οικονομίας Αυγούστου 2017

ύμφωνα με το Σουρκικό τατιστικό Ινστιτούτο,
τον Αύγουστο του 2017 αρκετοί δείκτες
οικονομίας αυξήθηκαν, όπως ο δείκτης
εφοδιασμού με ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο,
ατμό και κλιματισμό. ημειώνεται ότι η
βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε την ίδια
περίοδο, κάτι που θεωρείται θετικό στοιχείο
για την άνοδο του Α.Ε.Π..
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 9 Οκτωβρίου
2017.

11 Οκτωβρίου

Η κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου
Akkuyu

Η κατασκευή του πυρηνικού σταθμού
Akkuyu θα ξεκινήσει στο τέλος του 2017 ή
στις αρχές του επόμενου έτους το αργότερο,
δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας και Υυσικών
Πόρων, Berat Albayrak, στην 8η ύνοδο
Κορυφής για την Ενέργεια στην Αττάλεια.
Πηγή: Daily Sabah, 11 Οκτωβρίου 2017.

TÜSIAD περί κρίσης Η.Π.Α.-Σουρκίας

Η κυριότερη ένωση βιομηχάνων της
Σουρκίας, η TÜSIAD, τόνισε ότι η κρίση
θεωρήσεων με τις Η.Π.Α. θα μπορούσε να
βλάψει μόνο τις οικονομικές, κοινωνικές και
πολιτιστικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών,
κι όχι τις πολιτικές, καθώς αποτελεί
επιτακτική ανάγκη η ομαλή συνεργασία των
δύο χωρών στους κόλπους του ΝΑΣΟ για τη
διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή.
Πηγή: Le Monde, 9 Οκτωβρίου 2017.

υμφωνία ερβίας-Σουρκίας για αύξηση
συναλλαγών
το πλαίσιο της επίσκεψης του Σούρκου
Προέδρου στη ερβία, αποφασίστηκε η
ανανέωση της υμφωνίας Ελευθέρου
Εμπορίου και η αύξηση του όγκου
συναλλαγών στα $ 3 δις. Σην τρέχουσα
περίοδο ο όγκος συναλλαγών των δύο χωρών
ανέρχεται στα $ 870 εκατ.
Πηγή: DEİK, 11 Οκτωβρίου 2017.

Σροποποίηση συμφωνίας αποφυγής διπλής
φορολογίας Ουκρανίας-Σουρκίας

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του
Σούρκου Προέδρου, Ρ.Σ. Έρντογαν, στην
Ουκρανία, υπεγράφη και η τροποποίηση της
συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας από
τους αρμόδιους Τπουργούς Οικονομικών, με
σκοπό την κινητοποίηση περισσότερων
επιχειρηματιών και επενδύσεων προς την
Σουρκία και την Ουκρανία αντίστοιχα.
Πηγή: Interfax-Ukraine, 10 Οκτωβρίου 2017.

Albayrak για ασφάλεια μοντέλου αγοράς
ενέργειας της Σουρκίας
Η Σουρκία λαμβάνει μέτρα για την ανάπτυξη
ενός μοντέλου αγοράς ενέργειας που δεν θα
επηρεάζεται από τις συναλλαγματικές
ισοτιμίες με την ενίσχυση των ανανεώσιμων
και λοιπών εγχώριων πηγών ενέργειας,
δήλωσε ο Σούρκος υπουργός Ενέργειας και
Υυσικών Πόρων, Berat Albayrak, στην 8η
ύνοδο Κορυφής για την Ενέργεια.
Πηγή: Daily Sabah, 12 Οκτωβρίου 2017.

10 Οκτωβρίου

Ιρακινά σχέδια εξαγωγής πετρελαίου

Σο Ιράκ άρχισε να εκτρέπει τμήματα του
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Eπέκταση των Σουρκικών Αερογραμμών
σε Ινδία και Κίνα.

Διεθνές Υόρουμ Ενέργειας και Κλίματος
στην Κωνσταντινούπολη επεσήμανε το
αυξανόμενο μερίδιο των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας
(Α.Π.Ε.)
στο
ενεργειακό
χαρτοφυλάκιο της χώρας το πρώτο οκτάμηνο
του έτους.
Πηγή: Daily Sabah, 13 Οκτωβρίου 2017.

O Mehmet Ilker Ayci, Πρόεδρος και
Διευθύνων ύμβουλος των Σουρκικών
Αερογραμμών (Σ.Α.), γνωστοποίησε τη
διεύρυνση των Σ.Α. σε Ινδία και Κίνα.
Θεωρεί πως η εγωκεντρική ανάπτυξη της
Ευρώπης δεν επαρκεί για τις Σ.Α., για αυτό
και αναζητούν συνεργάτες γύρω από την
γεωγραφική περιοχή της Σουρκίας.
Πηγή: Daily Sabah, 11 Oκτωβρίου 2017.

υνομιλίες
Σουρκίας-Ισραήλ
δημιουργία αγωγού φυσικού αερίου

για

Οι συνομιλίες μεταξύ Σουρκίας και Ισραήλ
σχετικά με την κατασκευή αγωγού φυσικού
αερίου βρίσκονται σε «προχωρημένο στάδιο»,
εστιάζοντας στην τιμολόγηση και τη
διαδρομή του αγωγού, σύμφωνα με τον Dror
Cohen, σύμβουλο του Ισραηλινού υπουργού
Ενέργειας.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 13 Οκτωβρίου
2017.

12 Οκτωβρίου

φιχτή νομισματική πολιτική της Σ.Κ.Σ.

Η Σουρκική Κεντρική Σράπεζα επιμένει στην
σφιχτή νομισματική πολιτική έως ότου ο
πληθωρισμός της Σουρκίας να μην αποτελεί
σημαντικό πρόβλημα. Η κυβέρνηση στοχεύει
στη μείωση του πληθωρισμού στο 5 % από
το 8.5 % που ήταν το 2016 μιας και οι κύριοι
δείκτες οικονομίας σημείωσαν μια ισχυρή
ανάπτυξη το τρίτο τρίμηνο του έτους.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 12 Οκτωβρίου
2017.

16 Οκτωβρίου

Η ανεργία στο 10,7% τον Ιούλιο

Ο αριθμός των ανέργων ηλικίας 15 ετών και
άνω φτάνει τα 3,4 εκατ. άτομα σύμφωνα με
την
Σουρκική
τατιστική
Τπηρεσία.
υγκεκριμένα, τα στοιχεία του Ιουλίου
εμφάνισαν 0,5 ποσοστιαία αύξηση από τον
προηγούμενο μήνα, όταν η ανεργία ανήλθε
στο 10,2%.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 16 Οκτωβρίου
2017

13 Οκτωβρίου

υμφωνία εμπορίου Ινδονησίας-Σουρκίας

Ο Σούρκος αναπληρωτής πρωθυπουργός,
Υικρί Ισίκ, παρευρέθηκε στην Ινδονησιακή
Έκθεση Εμπορίου 2017 και υπέγραψε την
Οικονομική και Σεχνική υνεργασία μεταξύ
Σουρκίας και Ινδονησίας, η οποία αποβλέπει
στη δημιουργία μιας συνολικής εταιρικής
οικονομικής σχέσης.
Πηγή: The Jakarta Post, 13 Οκτωβρίου 2017.

Σουρκία, κατεχόμενα και ενέργεια

Ο φερόμενος ως «υπουργός Οικονομίας και
Ενέργειας» του ψευδοκράτους, Sunat Atun,
θεωρεί την επέκταση της «συνεργασίας»
μεταξύ Σουρκίας και ψευδοκράτους στον
τομέα της ύδρευσης, της μεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας και της εξερεύνησης
υδρογονανθράκων υποσχόμενη για την
καταπολέμηση της περιφερειακής αστάθειας.
Πηγή: Daily Sabah, 16 Οκτωβρίου 2017.

ταθερότητα και Σαμείο Εγγυοδοσίας

Ο ανώτερος σύμβουλος του προέδρου Recep
Tayyip Erdoğan, Cemil Ertem ανακοίνωσε
ότι στο Σαμείο Εγγυοδοσίας της χώρας έχει
αρχίσει να ξεπληρώνεται μεγάλο ποσοστό των
δανείων που δόθηκαν. Επισήμανε ότι το
ταμείο αυτό θα αποκτήσει θεσμικό
χαρακτήρα, καθώς θα λειτουργεί με σκοπό
την χρηματοδότηση δανείων σε επενδυτές και
την χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
Πηγή: Daily Sabah, 13 Oκτωβρίου 2017.

17 Οκτωβρίου

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Σουρκία

Η Κεντρική Σράπεζα της Σουρκίας
ανακοίνωσε ότι για τους πρώτους 8 μήνες του
2017 η Ολλανδία επένδυσε κεφάλαιο της
τάξης των $ 1.5 δις, η Ισπανία $ 1.46 δις. και
το Αζερμπαϊτζάν $ 335 εκατ.. Ακολουθούν η
Κίνα και οι Η.Π.Α με επενδύσεις $ 100 εκατ..
Πηγή: Daily Sabah, 22 Οκτωβρίου 2017.

Αύξηση των επενδύσεων στις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας

Ο Σούρκος υπουργός Ενέργειας και Υυσικών
Πόρων, Berat Albayrak, μιλώντας στο 8ο
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Η παγκόσμια αγορά Φαλάλ και η Σουρκία

18 Οκτωβρίου
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του
Σούρκου Προέδρου, Ρ.Σ. Έρντογαν, στη
Βαρσοβία, συμφωνήθηκε η αύξηση του όγκου
του διμερούς εμπορίου μεταξύ Σουρκίας και
Πολωνίας στα $ 10 δις. τα επόμενα 10 έτη. Ο
Σούρκος Πρόεδρος ανέφερε τη σημαντική
γεωπολιτική θέση της Πολωνίας και την
ιδιότητα μέλους της στην Ε.Ε..
Πηγή: DEİK, 18 Οκτωβρίου 2017.

Ο Τπουργός Οικονομικών, Nihat Zeybekci,
αναφέρθηκε στην μεγάλη αγορά Φαλάλ σε
όλο τον κόσμο και την εξάρτηση των
μουσουλμάνων από αυτήν. Σόνισε ότι η
Σουρκία θα έπρεπε να έχει ηγετικό ρόλο στην
τιμολόγηση αυτών των προϊόντων (κρέας,
κοσμήματα, υφάσματα κ.ά.), καθώς η
Σουρκία θα κερδίσει πολλά από αυτό μιας και
το εμπόριο αυτό ανέρχεται στα $ 3.9 τρις.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 19 Οκτωβρίου
2017.

Μείωση στο πετρέλαιο από το Β. Ιράκ

Σουρκία, ενέργεια και προεδρία του D-8

Διμερές εμπόριο Σουρκίας-Πολωνίας

Σο αργό πετρέλαιο του Κιρκούκ που
διοχετεύεται μέσω του κουρδικού αγωγού του
Β. Ιράκ προς το τουρκικό λιμάνι του Ceyhan,
έχει μειωθεί απότομα σε περίπου 225.000
βαρέλια την ημέρα.
Πηγή: Reuters, 18 Οκτωβρίου 2017.

Η ενέργεια είναι ο πρωταρχικός τομέας στον
οποίο θα επικεντρωθεί η Σουρκία κατά τη
διάρκεια της επικείμενης προεδρίας της στον
D-8 δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της
Σουρκίας, Mevlüt Çavuşoğlu, στην 17η
ύνοδο
Κορυφής
της
Οργάνωσης
Οικονομικής υνεργασίας D-8 στην
Κωνσταντινούπολη.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 19 Οκτωβρίου
2017.

Επενδύσεις $19 δις από το Κατάρ

Σο Κατάρ έχει ήδη επενδύσει περίπου $ 18
δις. στην Σουρκία και σκοπεύει να προσθέσει
άλλα $ 19 δις. μέσα στον επόμενο χρόνο. Η
κίνηση αυτή θα καταστήσει το Κατάρ μεταξύ
των πρώτων πέντε επενδυτών Άμεσων Ξένων
Επενδύσεων στην Σουρκία.
Πηγή: Daily Sabah, 18 Οκτωβρίου 2017.

Σο Ιράν χαλαρώνει το
εισαγωγών από την Σουρκία

καθεστώς

Σο Ιράν κατάργησε το καθεστώς κατά το
οποίο οι εισαγωγείς χρειάζονταν προξενική
άδεια για να διεξάγουν συναλλαγές με την
Σουρκία.
Πηγή: Financial Tribune, 19 Οκτωβρίου 2017.

Η EBRD εγκρίνει χρηματοδότηση ύψους
$500 εκατ. για τον TANAP

Σο Διοικητικό υμβούλιο της Ευρωπαϊκής
Σράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
(EBRD) ενέκρινε δάνειο ύψους $ 500 εκατ.
για τον TANAP δηλώνοντας ότι συμβάλλει
στην ενεργειακή ασφάλεια και διαφοροποίηση
της Ευρώπης με την εισαγωγή φυσικού αερίου
από την Κασπία Θάλασσα μέσω του Νότιου
Διαδρόμου Υυσικού Αερίου (SGC).
Πηγή: EBRD, 18 Οκτωβρίου 2017.

20 Οκτωβρίου

Επενδύσεις $ 200 εκατ. από Κινέζους

Ο κινεζικός όμιλος Hong Kong China-Turkey
Investment έχει επενδύσει $ 200 εκ. στην
Σουρκία και δήλωσε ότι θα επενδύσει το ίδιο
περίπου ποσό, μέχρι το 2018, στον τουρκικό
ιδιωτικό τομέα. Ο όμιλος σχετίζεται, επίσης,
και με το Αζερμπαϊτζάν και το Κατάρ και
σκοπεύει να χρηματοδοτήσει μεγάλα
δημόσια έργα στις τρεις αυτές χώρες.
Πηγή: Daily Sabah, 20 Οκτωβρίου 2017.

19 Οκτωβρίου

Παγκόσμια Σράπεζα για την ανάπτυξη της
Σουρκίας

Φορήγηση άδειας (LTC) για το Akkuyu
NPP

ύμφωνα με την έκθεση Μετανάστευσης και
Κινητικότητας η οικονομική ανάπτυξη στην
Σουρκία αναμένεται να αυξηθεί κατά 4 % το
2017, σε σχέση με την προηγούμενη
εκτίμηση της τράπεζας τον Απρίλιο (3,6 %).
Η Παγκόσμια Σράπεζα αναθεώρησε επίσης
τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη από το
3,5% στο 3,9% για το 2018.
Πηγή: Daily Sabah, 19 Oκτωβρίου 2017.

Η Akkuyu Nuclear JSC έλαβε από την
Σουρκική Αρχή Ατομικής Ενέργειας άδεια
περιορισμένης κατασκευής του πυρηνικού
εργοστασίου στη Μερσίνη.
Πηγή: Akkuyu Nükleer, 20 Οκτωβρίου 2017.
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23 Οκτωβρίου

Σουρκίας, έτσι ώστε να επωφεληθούν και οι
δύο χώρες μέσω του εμπορίου και των
επενδύσεων. ημειώνεται ότι σε σχέση με
πέρυσι τον Οκτώβριο υπάρχει αύξηση των
εξαγωγών κατά 16%.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 25 Οκτωβρίου
2017.

Μέτρηση δεικτών οικονομίας μέσα στον
Οκτώβριο

ύμφωνα με έρευνα του Σουρκικού τατιστικού
Ινστιτούτου και την Κεντρική Σράπεζα της
Σουρκίας, ο δείκτης εμπιστοσύνης του
καταναλωτή μειώθηκε κατά 2% τον
Οκτώβριο σε σχέση με τον προηγούμενο
μήνα. Μείωση παρατηρήθηκε και στον δείκτη
προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση,
το οποίο δείχνει ότι όλο και λιγότεροι
πιστεύουν ότι η οικονομία θα ανακάμψει.
Πηγή: Turksish Statistical Institute, 23
Οκτωβρίου 2017.

Προσδοκία για
τουριστών το 2018

αύξηση

Πλωτή μονάδα LNG κατευθύνεται στην
Σουρκία

Η μεγαλύτερη πλωτή μονάδα LNG, το MOL
FSRU Challenger, καταφθάνει από την Νότια
Κορέα στην Σουρκία, έτσι ώστε να
αποφευχθούν πιθανές ελλείψεις σε φυσικό
αέριο.
Πηγή: Bloomberg, 25 Οκτωβρίου 2017.

Γερμανών

Γερμανία, κονδύλια και Σουρκία

Παρά την πρόσφατη μείωση του αριθμού
Γερμανών τουριστών στην Σουρκία, λόγω
πολιτικών αιτιών και παραγόντων ασφαλείας,
αναμένεται μια αύξηση της τάξεως του 15%,
λόγω των ανταγωνιστικών τιμών των
τουρκικών τουριστικών πακέτων, δήλωσε ο
Michael
Frenzel,
πρόεδρος
του
Ομοσπονδιακού υνδέσμου της Γερμανικής
Βιομηχανίας Σουρισμού. Αναφέρεται ότι τους
πρώτες μήνες του 2017 ο αριθμός Γερμανών
τουριστών ανήλθε στα 2.5 εκατ. σε σχέση με
3.5 εκατ. το 2016.
Πηγή: Daily Sabah, 23 Οκτωβρίου 2017.

Η γερμανική κυβέρνηση φέρεται να ασκεί την
επιρροή της στην κρατική τράπεζα KfW, την
Ευρωπαϊκή Σράπεζα Επενδύσεων και την
Ευρωπαϊκή Σράπεζα Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης (EBRD) για να περιορίσει τη
χρηματοδότηση στην Σουρκία λόγω της
έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ των
δύο χωρών.
Πηγή: Bloomberg, 25 Οκτωβρίου 2017.
26 Οκτωβρίου

υνεργασία με το Ουζμπεκιστάν

Ο Σούρκος Πρόεδρος Ρ.Σ. Έρντογαν και ο
Ουζμπέκος
ομόλογός
του,
αβκάτ
Μιρζιγιόεφ, υπέγραψαν πάνω από 20
συμφωνίες σχετικά με την ενδυνάμωση της
συνεργασίας των δύο χωρών σε τομείς όπως
οι
μεταφορές,
το
εμπόριο,
οι
μακροπρόθεσμες επενδύσεις, η βιομηχανία, ο
τουρισμός και ο τραπεζικός τομέας. Ιδιαίτερη
σημασία δόθηκε στην αύξηση της
ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας των
μεταφορικών αρτηριών μεταξύ των δύο
χωρών.
Πηγή: Trend News Agency, 26 Οκτωβρίου
2017.

24 Οκτωβρίου

Σο τουρκικό χρηματιστήριο

Ο δείκτης BIST μειώθηκε κατά 0.9 %, ενώ o
τομέας των μετάλλων σημείωσε αύξηση 2.17
% τη στιγμή που ο τομέας της εξόρυξης
μειώθηκε κατά 2.57 %. Η αναλογία $/ΝΣΛ
παρουσίασε αύξηση από 3.706 σε 3.725 και ο
δείκτης Gold Exchange αυξήθηκε κατά 0.38 %.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 24 Οκτωβρίου
2017.
25 Οκτωβρίου

EBRD, Σουρκία και οι γερμανικές πιέσεις

Οι εξαγωγές της Σουρκίας «χτυπάνε
κόκκινο» το 2017

Η Ευρωπαϊκή Σράπεζα Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης (EBRD) δήλωσε ότι παραμένει
προσηλωμένη στις δεσμεύσεις της στην
Σουρκία, καθώς αποτελεί μία από τις
μεγαλύτερες
χώρες
στις
οποίες
δραστηριοποιείται.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 26 Οκτωβρίου
2017.

ε επιχειρηματικό συνέδριο, ο υπουργός
Οικονομικών, Nihat Zeybekci, ανέφερε ότι οι
εξαγωγές της Σουρκίας το 2017 θα
ξεπεράσουν τα $ 156 δις με αύξηση 11%
μέσα στο χρόνο, ενώ μίλησε για
επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας-
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27 Οκτωβρίου

επενδύσεις στη χώρα ανέρχονται σε $ 11,7
εκατ.. το Αζερμπαϊτζάν λειτουργούν τρεις
χιλιάδες τουρκικές εταιρίες, ενώ δύο χιλιάδων
αζερικές δραστηριοποιούνται στην Σουρκία.
Ο Mustafayev έδωσε έμφαση στην πιθανή
συνεργασία των δύο κρατών σε διάφορους
τομείς της οικονομίας.
Πηγή: Trend news agency, 29 Οκτωβρίου 2017.

Αύξηση στις δαπάνες διαβίωσης μιας
οικογένειας

Σο όριο φτώχειας και το όριο πείνας που
αντικατοπτρίζουν τα έξοδα μιας οικογένειας
το μήνα, αυξήθηκαν κατά 10% σε σχέση με
τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους.
Επιπλέον, η συναλλαγματική αξία $/ΝΣΛ
έχει επηρεάσει την αγοραστική δύναμη των
καταναλωτών, καθώς οι τιμές έχουν αυξηθεί.
Πηγή: Daily Sabah, 27 Οκτωβρίου 2017.

30 Οκτωβρίου

Εξαγωγές αυτοκινητοβιομηχανίας προς τις
Η.Π.Α.

Σουρκία
και
Ρωσία
υπογράφουν
πρωτόκολλο συνεργασίας για τον τουρισμό

Ο πρόεδρος του υνδέσμου Εξαγωγών
Αυτοκινητοβιομηχανίας
της
Σουρκίας,
Orhan Sabuncu, ανέφερε ότι αποτέλεσε
«ευχάριστη εξαίρεση η αύξηση των εξαγωγών
προς τις Η.Π.Α. στον τομέα της
αυτοκινητοβιομηχανίας [σε σχέση με την
γενική πορεία εξαγωγών] τους πρώτους εννέα
μήνες
του
2017».
υγκεκριμένα,
παρατηρήθηκε αύξηση 101.8 % σε σύγκριση
με τον προηγούμενο χρόνο, φτάνοντας τα $
967.2 εκατ. και εντάσσοντας τις Η.Π.Α. στην
έκτη θέση στη λίστα των εξαγωγών, ανάμεσα
κυρίως σε χώρες της Ε.Ε..
Πηγή: Daily Sabah, 30 Οκτωβρίου 2017.
30 Οκτωβρίου

το πλαίσιο της 11ης υνεδρίασης Ομάδας
υνεργασίας Σουρκίας–Ρωσίας, υπεγράφη
πρωτόκολλο συνεργασίας για τον τουρισμό
από τον Σούρκο Γ.Γ. του Τπουργείου
Πολιτισμού και Σουρισμού και τον
επικεφαλής της Ρωσικής Ομοσπονδιακής
Αντιπροσωπείας Σουρισμού, με κύριο σκοπό
την αύξηση των τουριστικών ροών και από τις
δύο χώρες.
Πηγή: Daily Sabah, 27 Οκτωβρίου 2017.
28 Οκτωβρίου

Προνόμια Σουρκίας στο «Ναχιτσεβάν»

Ο υπουργός Οικονομικών της Σουρκίας,
Nihat Zeybekçi, σε κοινή συνέντευξη Σύπου
με τον υπουργό Οικονομίας της Αζερικής
Αυτόνομης Δημοκρατίας του Ναχιτσεβάν,
Famil Seyidov, και τον υπουργό Οικονομίας
του Αζερμπαϊτζάν, Shahin Mustafayev,
ανακοίνωσε στο πανεπιστήμιο της επαρχίας
Ιγντίρ, την έγκριση πολλαπλών οικονομικών
προνομίων για την Αυτόνομη Δημοκρατία
του Ναχιτσεβάν. υγκεκριμένα, τόνισε πως η
Σουρκία θα προβεί σε μια κίνηση
«μονομερούς γενναιοδωρίας», με σκοπό να
αυξηθούν οι πωλήσεις αγαθών από το
Ναχιτσεβάν στην Σουρκία. Ένα από τα
προνόμια που ανακοινώθηκαν ήταν η
δυνατότητα των επιχειρηματιών από το
Αζερμπαϊτζάν να πωλούν 43 προϊόντα
παραγωγής τους στην Σουρκία χωρίς
δασμούς, χρησιμοποιώντας ως συνάλλαγμα
την τουρκική λίρα.
Πηγή:
Πρακτορείο
Anadolu,
28-29
Οκτωβρίου 2017.

Εγκαινίαση σιδηροδρομικής γραμμής ΒΣΚ

Mustafayev περί επενδύσεων

Ο Τπουργός Οικονομικών τόνισε τη σημασία
της μείωσης της φορολογίας στις καταθέσεις,
καθώς αυτή θα οδηγήσει σε μείωση του

Οι ηγέτες της Σουρκίας, της Γεωργίας και
του
Αζερμπαϊτζάν
εγκαινίασαν
την
σιδηροδρομική γραμμή «Μπακού-ΣιφλίδαΚαρς» (ΒΣΚ), που προβλέπεται να αναπτύξει
τις μεταφορές μεταξύ των εν λόγω χωρών. Η
δυνατότητα μεταφοράς επιβατών αυξάνεται σε
1 εκατ., ενώ των αγαθών σε 5 εκατ. τόνους
ετησίως. Η νέα σιδηροδρομική γραμμή
(BTK) έχει μήκος 105 χιλιόμετρα και
αποτελεί μέρος του αποκαλούμενου «Δρόμου
του Μεταξιού». Αναμένεται, ακόμη, να
συμβάλει στην οικονομική ενίσχυση της
περιοχής και να μειώσει σημαντικά το κόστος
και την διάρκεια ταξιδιού από την Ευρώπη
προς την Κίνα. ύμφωνα με τον Ρ. Σ.
Έρντογαν, υπήρξε ιδιαιτέρως σημαντικό το
γεγονός ότι τα τρία κράτη κατόρθωσαν να
περατώσουν την ολοκλήρωση του έργου,
χρησιμοποιώντας δικά τους κεφάλαια.
Πηγή: Reuters, 30 Οκτωβρίου 2017.

Πιθανή μείωση επιτοκίων

Ο υπουργός Οικονομίας του Αζερμπαϊτζάν,
Shahin Mustafayev, δήλωσε ότι οι τουρκικές
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Οι δοκιμές για την πρώτη φάση του
TANAP

επιτοκίου των δανείων. Οι κρατικοί δανειστές
παίζουν επίσης πολύ σημαντικό ρόλο στο
τραπεζικό σύστημα, καθώς τα κέρδη τους
αγγίζουν τα $ 3.9 δις., ενώ παράλληλα
απασχολούν 210 χιλιάδες εργαζομένους,
γεγονός που ίσως οδηγούσε στην ελάφρυνση
των δανείων.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 30 Οκτωβρίου
2017.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας
Μεταφοράς Υυσικού Αερίου του TANAP,
Saltuk Düzyol, δήλωσε ότι η πρώτη φάση του
έργου που θα μεταφέρει αζερικό αέριο στην
Σουρκία είναι κατά 93% πλήρης και ότι θα
ξεκινήσουν οι δοκιμές των αγωγών στις αρχές
του επόμενου έτους.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 30 Οκτωβρίου
2017.

Διαπραγματεύσεις
για
υμφωνία
Ελευθέρου Εμπορίου με Ουκρανία

Κατά τον όγδοο κύκλο διαπραγματεύσεων
για τη υμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου που
πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ Σουρκίας και
Ουκρανίας, δόθηκε έμφαση στην πρόσβαση
στις αγορές αγροτικών προϊόντων, καθώς και
στην απελευθέρωση των αγορών αγαθών και
υπηρεσιών.
Πηγή: Interfax-Ukraine, 30 Οκτωβρίου 2017.

31 Οκτωβρίου

Αύξηση εισαγωγών και εξαγωγών

ύμφωνα με την Σουρκική τατιστική Τπηρεσία,
παρατηρήθηκε αύξηση 13,4% στον όγκο
συναλλαγών για τα πρώτα τρία τετράμηνα του
2017, η οποία ανήλθε σε $ 284 δις.. Οι
εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 15.5% φτάνοντας
τα $ 169 δις. με αποτέλεσμα το έλλειμμα
ισοζυγίου να ανέρχεται στα $ 53,8 δις..
ημειώθηκε επίσης αύξηση κατά 10,5% στις
εξαγωγές της Σουρκίας, που ανήλθε στα $
115 δις. σε σύγκριση με το προηγούμενο
έτος.
Πηγή: Daily Sabah, 31 Οκτωβρίου 2017.

Αύξηση εξαγωγών κατά 90% προς Κατάρ

Μετά την επιβολή του αραβικού εμπάργκο
στο Κατάρ το καλοκαίρι, η Σουρκία αύξησε
τις εξαγωγές της προς αυτό κατά 90%. Οι
εξαγωγές της Σουρκίας προς το Κατάρ
ανερχόταν, το 2016 (Ιούνιος-επτέμβριος)
στα $ 114 εκατ., ενώ το 2017 στα $ 216 εκατ..
Πηγή: Daily Sabah, 30 Οκτωβρίου 2017.

Τπογραφή Πρωτοκόλλου
Κουβέιτ-Σουρκίας

Εμπορικό έλλειμμα άνω του 85% τον
επτέμβριο

υνεργασίας

Βάσει έκθεσης της Σουρκικής τατιστικής
Τπηρεσίας, οι εξαγωγές της Σουρκίας το
επτέμβριο του 2017 αυξήθηκαν κατά 8.7%
($ 11,8 δις.), ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν
κατά 30.6% ($ 19,9 δις.) σε σχέση με το
2016. Έτσι το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε σε
$ 8 δις. δηλαδή 85% αύξηση σε σχέση με το
επτέμβριο του 2016.
Πηγή: Turkish Statistical Institute, 31
Οκτωβρίου 2017.

Παρουσία του Σούρκου Αναπληρωτή
πρωθυπουργού, Mehmet Şimşek, υπεγράφη
Πρωτόκολλο υνεργασίας μεταξύ του
υμβουλίου Εξωτερικών Οικονομικών χέσεων
(DEİK) και της Σράπεζας του Κουβέιτ,
Μπούργκαν, με στόχο την ανάπτυξη του
εμπορίου και των επενδύσεων, τις αμοιβαίες
επισκέψεις επιχειρηματικών αντιπροσώπων
και την εξερεύνηση νέων τομέων συνεργασίας
μεταξύ των δύο χωρών.
Πηγή: DEİK, 31 Οκτωβρίου 2017.

Δ) Θέματα Ελληνικού Ενδιαφέροντος
1 Οκτωβρίου

αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας
στην Ε.Ε. ως αντιπρόσωπος ολόκληρου του
νησιού, καθώς και την απόρριψη του χεδίου
Ανάν, από τους πολίτες της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Πηγή: Independent, 1 Οκτωβρίου 2017.

Straw περί λύσης στην Κύπρο

ύμφωνα με άρθρο του πρώην υπουργού
Εξωτερικών της Μ. Βρετανίας, Jack Straw, το
Κυπριακό θα επιλυθεί μόνο με διχοτόμηση.
Δικαιολόγησε την άποψή του επί τη βάσει της
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2 Οκτωβρίου

χώρου, ενώ προέβησαν και σε 3 εικονικές
αερομαχίες με ελληνικά αεροσκάφη στην
περιοχή του Βορειοανατολικού, Κεντρικού
και Νοτιοανατολικού Αιγαίου.
Πηγή: Ναυτεμπορική, 4 Οκτωβρίου 2017.

Νέες παραβιάσεις στο Αιγαίο

ημειώθηκαν 37 νέες παραβιάσεις του
ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου από
τουρκικά
αεροσκάφη
τα
οποία
αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα
με το διεθνές δίκαιο.
Πηγή: Ναυτεμπορική, 2 Οκτωβρίου 2017.

Κατηγορία για ενέργειες αφομοίωσης των
Κατεχομένων

Ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών, Ι.
Κασουλίδης, δήλωσε πως θα καταγγελθεί η
Σουρκία στον Ο.Η.Ε. για ενέργειες
αφομοίωσης των κατεχομένων, όπως η
μεταφορά νερού από εταιρίες συμφέροντος
του Ρ.Σ. Έρντογαν, ενώ το ίδιο ενδέχεται να
συμβεί με τον ηλεκτρισμό. Παρόμοιες
κινήσεις
αφομοίωσης
αποτελούν
ο
εποικισμός, η ενίσχυση του ισλαμισμού σε
θέματα θρησκείας και εκπαίδευσης.
Πηγή: Ναυτεμπορική, 4 Οκτωβρίου 2017.

Ελλάδα και Κύπρος αναβαθμίζουν τη
συνεργασία τους στην αμυντική βιομηχανία

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Π.
Καμμένος, δήλωσε πως Ελλάδα και Κύπρος
αποφάσισαν να αναβαθμίσουν τη συνεργασία
τους σχετικά με την αμυντική βιομηχανία.
Αυτό οφείλεται στο ότι χώρες της
υποσαχάριας Αφρικής ζήτησαν εξοπλισμό
από την Ελλάδα, ενώ και οι δύο χώρες είναι
μέλη στους ίδιους οργανισμούς, με όμοιες
συμμαχίες.
Πηγή: Α.Π.Ε., 2 Οκτωβρίου 2017.

Εrtuğruloğlu
«Μονακό»

Ο
πρόεδρος
του
ΔΗ.ΚΟ.,
Ν.
Παπαδόπουλος, πρότεινε σε συνέδριο που
συμμετείχε, την εξαγγελία κοινής Α.Ο.Ζ.
μεταξύ Ελλάδας-Σουρκίας, την αναβίωση του
ενιαίου αμυντικού δόγματος, καθώς και την
συναπόφαση των Τπουργείων των δύο χωρών
σε θέματα άμυνας, ενέργειας κ.ά..
Πηγή: Σο Βήμα, 2 Οκτωβρίου 2017.

τύπου

Παραβίαση
Μέτρων
Αμοιβαίας
Εμπιστοσύνης Αθήνας-Άγκυρας

Τπέρπτηση
τουρκικών
αεροσκαφών
σημειώθηκε πάνω από το Υαρμακονήσι
παράλληλα με την ελληνική άσκηση
«Παρμενίων ’17» στην περιοχή των
Δωδεκανήσων. Αυτό σημαίνει την παραβίαση
των Μέτρων Αμοιβαίας Εμπιστοσύνης μεταξύ
Αθήνας και Άγκυρας, τα οποία προβλέπουν
παύση στρατιωτικών δραστηριοτήτων μιας
πλευράς, όταν η άλλη διεξάγει γυμνάσια.
Πηγή: Καθημερινή, 5 Οκτωβρίου 2017.

3 Οκτωβρίου

Επίλυση διαφωνίας μετά από παρέμβαση
ITIC

Σο διεθνές γραφείο μεταφορών “ITIC”
παρενέβη προς επίλυση διαφωνίας μεταξύ
εφοπλιστή, ο οποίος υπέστη απώλειες, και του
Σούρκου ατζέντη του, επειδή οι τουρκικές
αρχές εμπόδισαν πλοίο σχετιζόμενο με την
Κύπρο να ελλιμενιστεί σε λιμάνι της
Σουρκίας.
Πηγή: Ship Management International, 3
Οκτωβρίου 2017.

Διακοπή των
ελληνικά νησιά

δρομολογίων

προς

τα

Μετά από την επιβολή ποινικών κυρώσεων σε
τουρκικά πλοία από την Ελλάδα, η Άγκυρα
διέκοψε τα δρομολόγια των συγκεκριμένων
πλοίων προς τα νησιά του Ανατολικού
Αιγαίου. Σο επιχείρημα της είναι ότι τα πλοία
αυτά δεν αρμόζει να περνούν από τέτοιες
επιθεωρήσεις και επιζητούν την εύρεση λύσης
στο πρόβλημα.
Πηγή: Σο Βήμα, 5 Οκτωβρίου 2017.

4 Οκτωβρίου

του

αυτονομίας

Ο φερόμενος ως «υπουργός Εξωτερικών» του
ψευδοκράτους, Σ. Εrtuğruloğlu, δήλωσε ότι
μια αυτονομία σαν του Μονακό είναι πιθανή
επιλογή για τα κατεχόμενα της Β. Κύπρου.
ύμφωνα με την εκδοχή αυτή, η Β. Κύπρος
θα εξαρτάται από την Σουρκία σε θέματα
ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 4 Οκτωβρίου
2017.5 Οκτωβρίου

Κοινή Α.Ο.Ζ. Ελλάδας-Κύπρου πρότεινε ο
πρόεδρος του ΔΗ.ΚΟ.

Σουρκικές παραβιάσεις
εναέριου χώρου

περί

εθνικού

Σουρκικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν 66
παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου
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χέδια για τουρκικές γεωτρήσεις στην
Κύπρο

6 Οκτωβρίου

τρατιώτης συναντιέται με Γκιουλλενιστές
στη Λάρνακα

ύμφωνα με δηλώσεις του Σούρκου
υπουργού Ενέργειας, Μπεράτ Άλμπαϊρακ, η
Σουρκία θα ξεκινήσει γεωτρήσεις για
υδρογονάνθρακες και σε κυπριακά ύδατα. Η
πρώτη γεώτρηση σχεδιάζεται να γίνει πριν το
τέλος του χρόνου, ενώ η πρώτη βαθιά
γεώτρηση μέσα στο 2018.
Πηγή: Πολίτης, 11 Οκτωβρίου 2017.

ύμφωνα με τουρκικές πηγές, Σούρκος
στρατιώτης, ύποπτος για συμμετοχή στο
πραξικόπημα του Ιουλίου 2016, συναντήθηκε
με 2 μέλη του κινήματος Γκιουλέν στη
Λάρνακα. το δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο
στρατιώτης είχε ζητήσει άσυλο στην
Κυπριακή Δημοκρατία.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 6 Οκτωβρίου
2017.

13 Οκτωβρίου

Άρση της απαγόρευσης των τουρκικών
δρομολογίων από και προς την Ελλάδα

9 Οκτωβρίου

Κατά τη συνάντηση του Έλληνα υπουργού
Ναυτιλίας, Παναγιώτη Κουρουμπλή, και του
Σούρκου ομόλογού του, Αχμέτ Αρσλάν,
αποφασίστηκε η άρση του εμπάργκο των
δρομολογίων των τουρκικών πλοίων προς τα
νησιά του Αιγαίου.
Πηγή: EPT, 13 Οκτωβρίου 2017.

Σουρκία και ψευδοκράτος θα αποφασίσουν
μαζί

Μετά τις δηλώσεις του φερόμενου ως
«υπουργού Εξωτερικών» του ψευδοκράτους,
Σ. Εrtuğruloğlu, ο Σούρκος Αναπληρωτής
πρωθυπουργός, Recep Akdağ, δήλωσε πως το
ψευδοκράτος θα συναποφασίσει με την
Άγκυρα για την καταλληλότερη λύση στο
Κυπριακό.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 9 Οκτωβρίου
2017.

Προγραμματισμός
για
γεωτρήσεις στο Αιγαίο

τουρκικές

Η Άγκυρα σχεδιάζει την αγορά πλωτού
γεωτρύπανου, κατασκευασμένο στην Β.
Κορέα το 2011, με σκοπό να επιχειρήσει
γεωτρήσεις στα τουρκικά ύδατα στις αρχές
του 2018. Δεν έγινε γνωστό αν οι γεωτρήσεις
θα επιχειρηθούν στην Μαύρη Θάλασσα ή το
Βορειοανατολικό Αιγαίο.
Πηγή: H Καθημερινή, 13 Οκτωβρίου 2017.

10 Οκτωβρίου

Κάλεσμα στην Σουρκία για σεβασμό της
Κυπριακής Α.Ο.Ζ.

Η Ευρωπαία Επίτροπος Μεταφορών, Violeta
Bulc, κάλεσε την Σουρκία να σεβαστεί τα
χωρικά ύδατα της Κύπρου, καθώς και τα
δικαιώματά της στην Α.Ο.Ζ. της. Επίσης,
κάλεσε την Σουρκία, ως υποψήφιο μέλος, να
συμπεριφέρεται ισότιμα σε όλα τα κράτημέλη της Ένωσης.
Πηγή: Cyprus Mail, 10 Οκτωβρίου 2017.

16 Οκτωβρίου

Καταγγελία Κασουλίδη

τη συνεδρίαση του υμβουλίου των
υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. ο Κύπριος
υπουργός Εξωτερικών, Ι. Κασουλίδης,
κατήγγειλε πως η Σουρκία προωθεί τα
συμφέροντά της σε υρία και Ιράκ, ενώ
καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω
εξισλαμισμού των κατεχομένων και τον
περιορισμό των θρησκευτικών δικαιωμάτων
των Ελληνοκυπρίων.
Πηγή: Reporter Cyprus, 16 Οκτωβρίου 2017.

11 Οκτωβρίου

Άγκυρα περί έκθεσης του Ο.Η.Ε. για το
Κυπριακό

ύμφωνα με το Τπουργείο Εξωτερικών της
Σουρκίας, η έκθεση του Ο.Η.Ε. δεν
καθρεφτίζει την πραγματικότητα για τις
διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα την
περίοδο Μάιος του 2015 – Αύγουστος 2017.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 11 Οκτωβρίου
2017.

Καχραμάν περί Κύπρου

O Πρόεδρος της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης,
Ισμαήλ Καχραμάν, δήλωσε σε συνέδριο πως
η Σουρκία παρενέβη στην Κύπρο
δικαιωματικά, σύμφωνα με τις υμφωνίες
Ζυρίχης-Λονδίνου. Η Σουρκία, συνέχισε,
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παρενέβη
στρατιωτικά
λόγω
πραξικοπήματος του 1974.
Πηγή: SigmaLive, 16 Οκτωβρίου 2017.

Βρυξέλλες περί
Κυπριακού

του

Ο
τουρκοκύπριος
«κυβερνητικός
εκπρόσωπος» του ψευδοκράτους, B. Burcu,
δήλωσε πως η απόφαση της Κυπριακής
Βουλής των Αντιπροσώπων για απόσυρση των
Σούρκων στρατιωτών και η προηγούμενη
απόφαση για κατάργηση της υνθήκης
Εγγυήσεων είναι «μονομερείς και άκυρες».
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 16 Οκτωβρίου
2017.

18 Οκτωβρίου

ειρά τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο

Σα τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε
παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου
ανήμερα της συνάντηση του Έλληνα
πρωθυπουργού, Αλέξη Σσίπρα, και του
Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλτ Σράμπ,
κατά την οποία συμφωνήθηκε η αναβάθμιση
των ελληνικών αεροσκαφών. Κατά την
αναχαίτισή τους από τις ελληνικές δυνάμεις, η
Άγκυρα έστειλε περισσότερες δυνάμεις.
Πηγή: Καθημερινή, 18 Οκτωβρίου 2017.

17 Οκτωβρίου

Σο Αιγαίο στη συνάντηση Σσίπρα-Σράμπ

την συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού,
Αλέξη Σσίπρα, και του Αμερικανού
Προέδρου, Ντόναλτ Σραμπ, ο πρώτος τόνισε
την ανάγκη να σταματήσουν οι προκλητικές
ενέργειες της Σουρκίας στο Αιγαίο.
Πηγή: H Καθημερινή, 17 Οκτωβρίου 2017.

Παρουσίαση των τουρκικών παραβιάσεων
στον Αντιπρόεδρο των Η.Π.Α.

διασύνδεσης

Κατά τη συνάντησή του με τον Αντιπρόεδρο
των Η.Π.Α., Μάικ Πενς, ο Έλληνας
πρωθυπουργός, Αλέξης Σσίπρας, μεταξύ
άλλων αναφέρθηκε στην πάγια θέση της
Αθήνας για την ενταξιακή πορεία της
Σουρκίας. Παράλληλα, παρέδωσε αναλυτική
παρουσίαση των τουρκικών παραβιάσεων στο
Αιγαίο από το 2013 έως σήμερα.
Πηγή: CNN Greece, 18 Οκτωβρίου 2017.

Ο υπουργός Ενέργειας του ψευδοκράτους,
ουνάτ Ατούν, ανακοίνωσε πως συμφωνήθηκε
η ηλεκτρική σύνδεση του εν λόγω
μορφώματος με την Σουρκία στο τέλος του
2017. Ο ηλεκτρισμός θα μεταφερθεί από το
σταθμό μετασχηματισμού του Άκκουγιου στο
σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στην Κερύνεια.
Πηγή: SigmaLive, 17 Οκτώβρη 2017.

Η ψευδοβουλή για
αποστρατιωτικοποίηση

εγγυήσεις

επίλυσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από την
Σουρκία να σεβαστεί τη διαδικασία επίλυσης
του Κυπριακού, η οποία διεξάγεται υπό την
αιγίδα του Ο.Η.Ε.. Παράλληλα, η Σουρκία
θα πρέπει να απέχει από κινήσεις που θα
βλάψουν την καλή γειτονία.
Πηγή: Euractiv, 17 Οκτωβρίου 2017.

Σο ψευδοκράτος για την απόφαση της
Κυπριακής Βουλής

υμφωνία
ηλεκτρικής
ψευδοκράτους-Σουρκίας

διαδικασίας

Eroğlu περί
ψευδοκράτος

και

παροχής

νερού

στο

ύμφωνα με δηλώσεις του Σούρκου
υπουργού Δασών και Τδάτινων Πόρων,
Veysel Eroğlu, το ψευδοκράτος οφείλει την
υδροδότησή του στην Σουρκία, ενώ ένα
τέτοιο έργο θα μπορούσε να έχει και θετικές
συνέπειες στην οικονομία του εν λόγω
μορφώματος.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 18 Οκτωβρίου
2017.

Η «βουλή» του ψευδοκράτους «καταδίκασε με
ψήφισμα» την απόφαση της Βουλής των
Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας,
η οποία ζητά πλήρη κατάργηση των
εγγυήσεων και την αποστρατιωτικοποίηση.
Πηγή: O Υιλελεύθερος, 17 Οκτωβρίου 2017.

Κύπρος και ενταξιακά κεφάλαια Σουρκίας

τη συνεδρίαση του υμβουλίου των
υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. ο Κύπριος
υπουργός Εξωτερικών, Ι. Κασουλίδης,
δήλωσε πως δεν θα γίνει αποδεκτό το άνοιγμα
ενταξιακών κεφαλαίων για την Σουρκία, η
αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης ή η
άρση της θεώρησης εισόδου (visa).
Πηγή: O Υιλελεύθερος, 17 Οκτωβρίου 2017.

19 Οκτωβρίου

Παυλόπουλου περί «γκρίζων ζωνών»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης
Παυλόπουλος, δήλωσε πως δεν υπάρχουν
γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο.
Πηγή: ΕΡΣ, 19 Οκτωβρίου 2017.
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20 Οκτωβρίου

Έβρου, φαίνεται ότι έχει υποστεί έντονες
ζημιές. Οι υποψίες των τοπικών αρχών
στρέφονται στη γείτονα χώρα και την
παράνομη διακίνηση μεταναστών προς την
Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι το
αρνούνται.
Πηγή: News Now Turkey, 23 Οκτωβρίου
2017.

Σσίπρας για συμπεριφορά Σουρκίας

το δείπνο εργασίας του Ευρωπαϊκού
υμβουλίου ο Έλληνας πρωθυπουργός,
Αλέξης Σσίπρας, μίλησε για την τουρκική
προκλητικότητα στο Αιγαίο και επισήμανε
την ανάγκη να υπάρξει ψυχραιμία, αλλά και
αυστηρότητα απέναντι στην συμπεριφορά της
Άγκυρας.
Πηγή: Σο Βήμα, 20 Οκτωβρίου 2017.

Αντίδραση Κωνσταντινουπολιτών
δηλώσεις Έρντογαν

στις

ε πλήρη αντίθεση με τις δηλώσεις του
Σούρκου Προέδρου, Ρ.Σ. Έρντογαν, περί
ανοχής του διαφορετικού από το τουρκικό
κράτος, βρίσκονται οι ενέργειες της Σουρκίας
απέναντι στην ελληνική μειονότητα της
Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με μέλη της,
των οποίων τα δικαιώματα καταπατώνται επί
δεκαετίες.
Πηγή: Η Απογευματινή (Κωνσταντινουπόλεως),
23 Οκτωβρίου 2017.

Ε.Λ.Κ. κατηγορεί Σουρκία για αποτυχία
συνομιλιών

Σο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (Ε.Λ.Κ.)
κατηγόρησε την Σουρκία για την αποτυχία
των συνομιλιών στο Κρανς Μοντάνα. Ως
αιτία θεωρεί την προσκόλληση των Σούρκων
στις εγγυήσεις, ενώ την καλεί να συμμορφωθεί
με τις αρχές και αξίες του Ο.Η.Ε. και της
Ε.Ε..
Πηγή: Εφημερίδα των υντακτών, 20
Οκτωβρίου 2017.

Σουρκική NAVTEX στα νότια της Κύπρου

Η Σουρκία εξέδωσε παράτυπη τουρκική
NAVTEX, για άσκηση με πραγματικά πυρά
στα νότια της Κύπρου, ενώσω ο Έλληνας
υπουργός Εξωτερικών, Ν. Κοτζιάς,
επισκεπτόταν την Σουρκία.
Πηγή: Capital.gr, 24 Οκτωβρίου 2017.

21 Οκτωβρίου

ύλληψη Σούρκων δικαστών στην μεθόριο

Οι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας συνέβαλαν
τους δικαστές Bülent Kınay και Fatih
Mehmet Uslu, κατά την προσπάθειά τους να
περάσουν παράνομα τα ελληνοτουρκικά
σύνορα μαζί με άλλους παράνομους
μετανάστες. Οι δύο δικαστές κατηγορούνται
ότι είχαν σχέση με το κίνημα Γκιουλέν.
Πηγή : Turkishminute, 21 Οκτωβρίου 2017.

24 Οκτωβρίου

Νέες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο

Σριάντα επτά παραβιάσεις του εθνικού
εναέριου χώρου σημειώθηκαν από τουρκικά
αεροσκάφη παράλληλα με την επίσκεψη του
Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Νίκου
Κοτζιά, στην Άγκυρα.
Πηγή: CΝΝ.gr, 24 Οκτωβρίου 2017.

22 Οκτωβρίου

Κατάθεση σχεδίων Α.Ο.Ζ. για Β. Κύπρο

Δηλώσεις Κοτζιά για τη συνάντηση με
Σσαβούσογλου

H Κυπριακή Δημοκρατία θα καταθέσει
σχέδια για τον ορισμό της Α.Ο.Ζ. και της Β.
Κύπρου, ενώ επιθυμεί να συζητήσει το θέμα
με την Σουρκία. Οι συντεταγμένες της
Α.Ο.Ζ., όπως έγινε και στο παρελθόν με την
οριοθέτησή της με την Αίγυπτο και άλλες
χώρες, θα κατατεθούν και στον Ο.Η.Ε..
Πηγή: Ο Υιλελεύθερος, 22 Οκτωβρίου 2017.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, στις
δηλώσεις του μετά την επίσκεψη του στην
Άγκυρα, τόνισε πως οι ελληνοτουρκικές
σχέσεις αρμόζει να γίνουν πιο σταθερές και
πιο φιλικές. Τποστήριξε ακόμη την πάγια
θέση της Ελλάδας υπέρ της ένταξης της
Σουρκίας στην Ε.Ε.. Επιπλέον, ανέφερε ότι
στην συνάντησή του με τον Σούρκο ομόλογό
του, Μ. Σσαβούσογλου, συζητήθηκαν
ζητήματα μετανάστευσης και τουρισμού.
Πηγή: Τπουργείο Εξωτερικών, 24 Οκτωβρίου
2017.

23 Οκτωβρίου

Ζημιές υπέστη ο φράχτης στην Θράκη

Ο φράχτης ανάμεσα στην Ελλάδα και την
Σουρκία, που βρίσκεται στην περιοχή του
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Κριτική Σσαβούσογλου σε Κοτζιά για
μειονότητα

Νέες παραβιάσεις στο Αιγαίο

Παραβιάσεις στο F.I.R. Αθήνας και στον
εθνικό εναέριο χώρο από τουρκικά
αεροσκάφη σημειώθηκαν σε ολόκληρο
σχεδόν το Αιγαίο.
Πηγή: Ναυτεμπορική, 27 Οκτωβρίου 2017.

Κριτική άσκησε ο Μεβλούτ Σσαβούσογλου
στον Νίκο Κοτζιά για την ονομασία της
μουσουλμανικής μειονότητας στη Δυτική
Θράκη, τονίζοντας πως δεν πρόκειται απλά
για μια μουσουλμανική μειονότητα, αλλά για
την «τούρκικη», που θα πρέπει να
αναγνωρίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, βάση
απόφασης του Ε.Δ.Α.Δ..
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 24 Οκτωβρίου
2017.

28 Οκτωβρίου

Αλλαγή σκυτάλης στο προξενείο της
Κομοτηνής

Καθώς η θητεία του Σούρκου πρόξενου, Α.Ρ.
Ακιντζί, στο τουρκικό προξενείο της
Κομοτηνής λήγει, θα αντικατασταθεί από τον
Μουράτ Ομέρογλου, ο οποίος είναι έμπειρος
σε θέματα Μέσης Ανατολής, Βαλκανίων και
Ευρώπης.
Πηγή: TourkikaNea.gr, 28 Οκτωβρίου 2017.

H Σουρκία δε θέλει η Ελλάδα να γίνει
παράδεισος για τους πραξικοπηματίες

την κοινή συνέντευξη τύπου των υπουργών
Εξωτερικών Ελλάδας και Σουρκίας, ο
Σούρκος υπουργός, Cavusoglu, είπε πως η
Ελλάδα δεν πρέπει να γίνει παράδεισος για
τους πραξικοπηματίες και πως μετά το
πραξικόπημα αιτήθηκαν ασύλου κοντά στα
1000 άτομα.
Πηγή: Πρακτορείο Reuters, 24 Οκτωβρίου
2017.

30 Οκτωβρίου

Αναστασιάδης
για
διαπραγματεύσεις

Σουρκία

και

πως δήλωσε ο Ελληνοκύπριος Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, Ν. Αναστασιάδης, το
γεγονός πως η Σουρκία είναι δεκτική στο να
συζητήσει τις εξωτερικές πτυχές του
Κυπριακού είναι σημαντικό, πριν την
επανάληψη των συνομιλιών για το Ζήτημα.
Πηγή: Καθημερινή (Κυπριακή Έκδοση), 30
Οκτωβρίου.

25 Οκτωβρίου

το Παγκόσμιο Ισλαμικό υνέδριο ο
Μουφτής Κομοτηνής

Ο Μουφτής Κομοτηνής, Σζεμαλή Μέτσο,
εκπροσώπησε
την
Μουσουλμανική
Μειονότητα της Θράκης στο Παγκόσμιο
Ισλαμικό υνέδριο που πραγματοποιήθηκε
στην Αίγυπτο. Ο Μουφτής μίλησε για το
ειρηνικό καθεστώς συμβίωσης που επικρατεί
ανάμεσα στους Μουσουλμάνους και τους
Φριστιανούς στην Θράκη, παρουσιάζοντάς
την ως παράδειγμα προς μίμηση και για
άλλες περιοχές στις οποίες συνυπάρχουν
διαφορετικές θρησκευτικές κοινότητες.
Πηγή: Azinlikça.net, 25 Οκτωβρίου 2017.

Γεωτρήσεις εντός του 2018 από την Κ.Δ.

Ο Ελληνοκύπριος υπουργός Ενέργειας, Γ.
Λακκοτρύπης,
δήλωσε
ενώπιον
της
Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, ότι
μέσα σε ένα χρόνο θα γίνουν από την
Κυπριακή Δημοκρατία 4 με 5 γεωτρήσεις,
ενώ στο τέλος του 2018 θα είναι γνωστή η
ποσότητα υδρογονανθράκων και πως θα γίνει
η εκμετάλλευσή τους.
Πηγή: Ιστολόγιο Μ. Ιγνατίου, 30 Οκτωβρίου
2017.

27 Οκτωβρίου

31 Οκτωβρίου

Σούρκος αξιωματικός αποχώρησε από την
Κύπρο

Αναστασιάδης για διαπραγματεύσεις στο
Κυπριακό

ύμφωνα με Ελληνοκύπριο αξιωματούχο,
αξιωματικός του τουρκικού ναυτικού, που
εισερχόμενος στην Κύπρο ζήτησε άσυλο,
φέρεται να έχει αποχωρήσει από το νησί.
Πηγή: Fox News, 27 Οκτωβρίου 2017.

ύμφωνα με δηλώσεις του Ελληνοκύπριου
Προέδρου, Ν. Αναστασιάδη, πρωτοβουλία
για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο
Κυπριακό θα αναληφθεί, πιθανώς, μετά τις
προεδρικές
εκλογές
στην
Κυπριακή
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Έκδοση NAVTEX
Λευκωσία

Δημοκρατία. Παράλληλα, σχολίασε δηλώσεις
του Σουρκοκύπριου ηγέτη, Μ. Ακιντζί,
τονίζοντας πως η τουρκική πλευρά είναι
υπαίτια καθ’ ολοκληρία για την αποτυχία των
διαπραγματεύσεων στην Ελβετία.
Πηγή: Προσωπικό Ιστολόγιο Μ. Ιγνατίου, 31
Οκτωβρίου 2017.

από

Αθήνα

και

Με NAVTEX απάντησε η Σουρκία σε
NAVTEX που εξέδωσε η Ελλάδα και η
Κύπρος, ενάντια σε αντίστοιχη της πρώτης, η
οποία παράνομα δέσμευσε περιοχή στην
Ανατολική Μεσόγειο για έρευνες.
Πηγή: Ιστολόγιο Μ. Ιγνατίου, 31 Οκτωβρίου
2017.
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