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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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Οκτωβρίου 2017
Α) Εσωτερική Πολιτική
1 Νοεμβρίου

Προστασία
ισλαμικής
εκπαίδευση και ειρήνη

και το ύδνεϋ της Αυστραλίας, κίνηση που
αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση
του αριθμού των μαθητών στα σχολεία που
συνδέονται με το κίνημα Γκιουλέν.
Πηγή: Daily Sabah, 1 Νοεμβρίου 2017.

κληρονομιάς,

Ο υπουργός Εθνικής Παιδείας της Σουρκίας,
İsmet Yılmaz, συμμετείχε σε συνέδριο του
ISESCO και του IRCICA (Κέντρο Έρευνας
Ισλαμικής Ιστορίας, Σέχνης και Πολιτισμού)
για την προστασία της πολιτιστικής
κληρονομιάς στον ισλαμικό κόσμο. την
ομιλία του υπογράμμισε τον πρωταρχικό
ρόλο της ειρήνης και της εκπαίδευσης για την
προστασία του πολιτισμού και της
πολιτιστικής κληρονομιάς.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 1 Νοεμβρίου
2017.

Πρόγραμμα
φοιτητές

υποτροφιών

για

2 Νοεμβρίου

Σο Ρ.Λ.Κ. στηρίζει
Παλαιστινιακού κράτους

την

ίδρυση

Ο Πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού
Κόμματος (Ρ.Λ.Κ.), Kemal Kılıçdaroğlu,
απέστειλε γράμμα στον Παλαιστίνιο
Πρόεδρο, Mahmoud Abbas, δηλώνοντας
πως στηρίζει την ίδρυση ανεξάρτητου και
κυρίαρχου Παλαιστινιακού κράτους με βάση
τα σύνορα του 1967 και πρωτεύουσα την
Ανατολική Ιερουσαλήμ. Πρόσθεσε πως η
ύπαρξη δύο ανεξάρτητων κρατών είναι η μόνη
βιώσιμη και διαρκής λύση για την επαναφορά
της ειρήνης στην περιοχή.
Πηγή: Hürriyet Daily News, 4 Νοεμβρίου
2017.

ξένους

Ο
αναπληρωτής
πρωθυπουργός
της
Σουρκίας, Hakan Çavuşoğlu, δήλωσε στην
Επιτροπή χεδιασμού και Προϋπολογισμού
του Κοινοβουλίου ότι για την περίοδο 20102018, 16.000 φοιτητές από 150 διαφορετικές
χώρες έχουν λάβει από την τουρκική
κυβέρνηση υποτροφίες για σπουδές σε
τουρκικά πανεπιστήμια. ύμφωνα με τον
Çavuşoğlu, η Σουρκία έχει παράσχει
πανεπιστημιακή εκπαίδευση και σε 7000
ύριους.
Επιπλέον,
ο
αναπληρωτής
πρωθυπουργός εξήρε τη δράση της
Σουρκικής Διεύθυνσης υνεργασίας και
υντονισμού (T.I.K.A.), η οποία, τα
τελευταία χρόνια, έχει αυξήσει σε σημαντικό
βαθμό τη δράση της.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 1 Νοεμβρίου
2017.

3 Νοεμβρίου

υνεχίζεται η φυλάκιση του ακτιβιστή
δικηγόρου Murat Arslan

Δικαστήριο της Άγκυρας αποφάσισε να
συνεχιστεί η φυλάκιση του Murat Arslan, του
τελευταίου προέδρου της Ένωσης Δικαστών
και Εισαγγελέων της Σουρκίας (YARSAV),
στον οποίο δόθηκε το Βραβείο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων «Vaclav Havel» για το 2017 από
την Κοινοβουλευτική υνέλευση του
υμβουλίου της Ευρώπης. Ο Arslan
κατηγορείται ότι βοήθησε τους οπαδούς της
κοινότητας Γκιουλέν να διεισδύσουν στην
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων της
Σουρκίας κατά τη διάρκεια της θητείας του.
Πηγή: Turkish Minute, 3 Νοεμβρίου 2017.

Ίδρυση σχολείων στην Αυστραλία από το
Maarif Foundation

Σο Sirius College της Αυστραλίας, που
συνδέθηκε με την κοινότητα Γκιουλέν,
αντιμετωπίζει μεγάλες απώλειες στις τάξεις
των μαθητών του. Αναμένεται μάλιστα να
διακόψει τη λειτουργία του Γυμνασίου, αφού
ήδη
200
μαθητές
αρνήθηκαν
να
επανεγγραφούν για το νέο σχολικό έτος. Σο
Ίδρυμα Turkish Maarif Foundation σύντομα
πρόκειται να ιδρύσει σχολεία στη Μελβούρνη

Kılıçdaroğlu περί Μ.Μ.Ε. στην Σουρκία

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του με το
υνδικάτο Δημοσιογράφων Σουρκίας (TGS),
ο πρόεδρος του Ρ.Λ.Κ., Kemal Kılıçdaroğlu,
δήλωσε πως τα Μ.Μ.Ε. στην Σουρκία
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βιώνουν μία άνευ προηγουμένου κρίση, με
τους δημοσιογράφους να τιμωρούνται, τους
ιδιοκτήτες των μέσων να απειλούνται και τις
εφημερίδες να επιβάλλονται σε οικονομικές
κυρώσεις. Πρόσθεσε πως η δημοσιογραφία
στην Σουρκία δεν είχε υποστεί ποτέ ξανά μία
τέτοια κρίση, αναφερόμενος στα μέτρα που
λήφθηκαν
μετά
την
απόπειρα
πραξικοπήματος, και υποστήριξε πως οι
δημοσιογράφοι πρέπει να αποφυλακισθούν
και να γράφουν πλέον ελεύθερα.
Πηγή: Hürriyet Daily News, 3 Νοεμβρίου
2017.

11 Νοεμβρίου

7 Νοεμβρίου

12 Νοεμβρίου

Kılıçdaroğlu προκαλεί τον Έρντογαν για
πρόωρες εκλογές

Αφέθηκε ελεύθερος ο Baydemir

Βουλευτής του Δ.Κ.Λ. αντιμέτωπος με
φυλάκιση

Οι Κούρδος βουλευτής Imam Taşçıer
αντιμετωπίζει κατηγορίες για «τρομοκρατική
προπαγάνδα» και ποινή φυλάκισης έως 18
χρόνια, διότι παρευρέθηκε σε μια
συγκέντρωση το επτέμβριο του 2015, η
οποία κρίθηκε από το ποινικό δικαστήριο ως
παραβίαση του νόμου και προπαγάνδα υπέρ
του Ε.Κ.Κ..
Πηγή: Kurdistan 24, 11 Νοεμβρίου 2017.

Ο Κούρδος πολιτικός του Δημοκρατικού
Κόμματος των Λαών (Δ.Κ.Λ.), Osman
Baydemir, αφέθηκε ελεύθερος από τις
τουρκικές αρχές, έπειτα από τη σύλληψή του
στην Κωνσταντινούπολη υπό την κατηγορία
της «προπαγάνδας υπέρ τρομοκρατικής
οργάνωσης».
Πηγή: Basnews, 12 Νοεμβρίου 2017.

Ο Kemal Kılıçdaroğlu πρότεινε τη διεξαγωγή
πρόωρων εκλογών στις περιοχές, όπου οι
δήμαρχοι αποπέμφθηκαν ή εξαναγκάστηκαν
σε παραίτηση. Επικαλούμενος το σεβασμό
της εθνικής βούλησης και της δημοκρατίας,
πρότεινε οι προγραμματισμένες εκλογές του
2019 να γίνουν άμεσα.
Πηγή: Hürriyet Daily News, 7 Νοεμβρίου
2017.

13 Νοεμβρίου

Κατηγορίες Bahçeli προς Η.Π.Α. για
υποστήριξη τρομοκρατών

Κ.Δ.Α. προτείνει επανεκλογή Kahraman
στην προεδρία της Βουλής

Ο ηγέτης του Κόμματος «Εθνικιστική
Δράση» (Κ.Ε.Δ.), Devlet Bahçeli, κατηγορεί
τις Η.Π.Α. ότι προμηθεύουν όπλα στο
Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν
(Ε.Κ.Κ.), καθώς και στις Μονάδες
Προστασίας του [Κουρδικού] Λαού [της
υρίας]
(Y.P.G.)
και
το
Κόμμα
Δημοκρατικής Ένωσης (P.Y.D.) της υρίας.
Παράλληλα, κατηγόρησε τις Η.Π.Α. και την
Ευρώπη πως υποστηρίζουν το κίνημα του
Gülen.
Πηγή: Daily Sabah, 7 Νοεμβρίου 2017.

Σο Κόμμα «Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη»
(Κ.Δ.Α.), έπειτα από διαβουλεύσεις εντός της
Κ.Ο., πρότεινε την επανεκλογή του προέδρου
της Σουρκικής Βουλής, İsmail Kahraman. Οι
εκλογές για το νέο πρόεδρο της Βουλής
έχουν οριστεί για τις 20 Νοεμβρίου 2017.
Πηγή: Hürriyet Daily News, 13 Νοεμβρίου
2017.

Νέα επιχείρηση «σκούπα»
τουρκική αστυνομία

από

την

τον απόηχο της παράτασης της κατάστασης
εκτάκτου ανάγκης, η τουρκική αστυνομία
πραγματοποίησε 4.800 συλλήψεις για
λαθρεμπορία,
εμπόριο
ναρκωτικών,
συμμετοχή σε τρομοκρατικές ενέργειες,
τρομοκρατική προπαγάνδα και συμμετοχή
στο κίνημα του Υετχουλλάχ Γκιουλέν. Οι
συλλήψεις έλαβαν χώρα στο χρονικό
διάστημα μεταξύ της 6ης και της 13ης
Νοεμβρίου 2017.
Πηγή: Hürriyet Daily News, 13 Νοεμβρίου
2017.

8 Νοεμβρίου

Αίτημα Bahçeli για μείωση του κατωφλίου
του 10%
Ο ηγέτης του Κ.Ε.Δ., Devlet Bahçeli, ασκεί
κριτική στο τουρκικό εκλογικό σύστημα,
εκφράζοντας την ανάγκη μείωσης του
προαπαιτούμενου ποσοστού (10%) για την
είσοδο ενός κόμματος στην Σουρκική Βουλή.
Πηγή: Hürriyet Daily News, 8 Νοεμβρίου
2017.

2

Χρονικά Τοσρκίας

Νοέμβριος 2017

χέδιο ανανέωσης του Κ.Δ.Α. εν όψει των
εκλογών του 2019

14 Νοεμβρίου

Σο Κ.Ε.Δ. υπόσχεται πλήρη υποστήριξη
στο Κ.Δ.Α.

ύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, εν όψει της
τριπλής εκλογικής αναμέτρησης του 2019, το
Κ.Δ.Α. ακολουθεί μια πολιτική που
καθορίστηκε μετά το δημοψήφισμα της 16ης
Απριλίου. τόχος είναι η προσέγγιση των
ψηφοφόρων
που
αντιτάχθηκαν
στην
συνταγματική μεταρρύθμιση. Η νέα ατζέντα
προβλέπει την εισαγωγή νέων προσώπων σε
θέσεις-κλειδιά της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Πηγή: Hürriyet Daily News, 13 Νοεμβρίου
2017.

Εν όψει των εκλογών του 2019, ο ηγέτης του
Κ.Ε.Δ., Devlet Bahçeli, δηλώνει ότι το
κόμμα του εγγυάται πλήρη υποστήριξη στο
κυβερνών κόμμα (Κ.Δ.Α.). Παράλληλα, ασκεί
κριτική προς το Ρ.Λ.Κ., λέγοντας πως το
κόμμα δεν έχει δικαίωμα να αναφέρει το
όνομα του θεμελιωτή της σύγχρονης
Σουρκίας, M.K. Atatürk.
Πηγή: Hürriyet Daily News, 14 Νοεμβρίου
2017.

Δίκη μελών του Σύπου για την απόπειρα
πραξικοπήματος

Αιτήσεις
Σούρκων
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Κανένας από τους 17 κατηγορούμενους
δημοσιογράφους δεν αφέθηκε ελεύθερος κατά
την τρίτη ακρόαση της δίκης του Σύπου για
την απόπειρα πραξικοπήματος. ύμφωνα με
τους δικηγόρους των κατηγορουμένων, οι
δικαστές τους απέτρεψαν από το να
εκφράσουν την υπερασπιστική γραμμή τους,
ενώ στη συνέχεια προχώρησαν σε εκκένωση
της δικαστικής αίθουσας.
Πηγή: Bianet, 13 Νοεμβρίου 2017.

πολιτών

προς

Σο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων αρνήθηκε περίπου 25.000
αιτήσεις Σούρκων πολιτών σχετικά με τις
καταπατήσεις δικαιωμάτων που
πραγματοποιούνται στην Σουρκία, έπειτα από
το πραξικόπημα του Ιουλίου του 2016.
Πηγή: Hürriyet Daily News, 14 Νοεμβρίου
2017.

Αθώος ο εκπρόσωπος του ομίλου Doğan

15 Νοεμβρίου

Αθώος κρίθηκε ο Barbaros Muratoğlu,
εκπρόσωπος
των
μετοχών
του
δημοσιογραφικού ομίλου Doğan στην
Άγκυρα, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για
παροχή υποστήριξης προς το κίνημα του
Γκιουλέν. Σο δικαστήριο αποφάσισε, επίσης,
ότι ο Muratoğlu δύναται να αιτηθεί
αποζημίωση για τις 196 ημέρες που
κρατήθηκε στη φυλακή.
Πηγή: Hürriyet Daily News, 13 Νοεμβρίου
2017.

Τπέρ του περιορισμού των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων 64% των Σούρκων

Περίπου το 64% των Σούρκων πολιτών
τάσσεται υπέρ του περιορισμού των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αν τα μέτρα αυτά
συμβάλλουν στην καταπολέμηση της
τρομοκρατίας, σύμφωνα με έρευνα που
πραγματοποίησε η εταιρεία ερευνών IPSOS.
Πηγή: Hürriyet Daily News, 15 Νοεμβρίου
2017.

Εμπειρογνώμονες του Ο.Η.Ε. καταδικάζουν
πολιτική κατά ακτιβιστών

18 Νοεμβρίου

τη Γενεύη, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων του
Ο.Η.Ε. τάχτηκε κατά των κατηγοριών για
σύνδεση με την τρομοκρατία, που έχουν
απαγγελθεί σε δεκάδες υπερασπιστές των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Σουρκία,
καθώς και κατά των συλλήψεων πολλών εξ
αυτών, όπως η κράτηση του Προέδρου της
Διεθνούς Αμνηστίας Taner Kılıç. Η ομάδα
ζήτησε την άμεση απελευθέρωσή τους, ενώ
απηύθυνε έκκληση στις τουρκικές αρχές να
αποσύρουν τις κατηγορίες εναντίον τους.
Πηγή: United Nations Human Rights Office of
the High Commissioner, 13 Νοεμβρίου 2017.

Αιχμές του ηγέτη του Κ.Ε.Δ. προς το
Ν.Α.Σ.Ο.

Ο ηγέτης του Κ.Ε.Δ., Devlet Bahçeli, με
αφορμή το περιστατικό της προβολής του
Mustafa Kemal Atatürk ως στόχου σε μια
κοινή άσκηση του Ν.Α.Σ.Ο. στη Νορβηγία
και τα αρνητικά σχόλια ενός Νορβηγού
αξιωματούχου για τον Ρ. Σ. Έρντογαν,
άσκησε κριτική προς τον Οργανισμό και
αμφισβήτησε τη συμμετοχή της Σουρκίας
στις τάξεις του Ν.Α.Σ.Ο..
Πηγή: Hürriyet Daily News, 19 Νοεμβρίου
2017.
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20 Νοεμβρίου

υπηρεσίες. Οι δημοσιογράφοι κατηγορούνται
για κατοχή απόρρητων πληροφοριών του
κράτους για πολιτικούς σκοπούς και πολιτική
κατασκοπεία,
για
συμμετοχή
σε
τρομοκρατική οργάνωση και για ενθάρρυνση
του λαού να υποστηρίξει παράνομες ή
τρομοκρατικές ομάδες.
Πηγή: Info-Turk, 24 Νοεμβρίου 2017.

Έκκληση προς την Ε.Ε. να τηρήσει τις
υποσχέσεις της στο προσφυγικό

Η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής
Πολιτικής, Fatma Betül Sayan Kaya, με
αφορμή το 18ο Υόρουμ Παιδιών,
υπογράμμισε το δικαίωμα των παιδιών να
συμμετέχουν
στη
διαδικασία
λήψης
αποφάσεων που αφορούν το μέλλον τους.
Επιπρόσθετα, κάλεσε την Ε.Ε. να τηρήσει τις
υποσχέσεις της προς την Σουρκία για τους
ύριους πρόσφυγες. ύμφωνα με την
υπουργό, η Σουρκία έχει λάβει μόνο 800
εκατ. ευρώ από τα συμφωνηθέντα 6 δις, που
προέβλεπε η συμφωνία του Μαρτίου 2016.
Πηγή: Hürriyet Daily News, 20 Νοεμβρίου
2017.

ύλληψη Aydınbaş για εμπλοκή στη
δολοφονία του Ρώσου Πρέσβη

Ο διευθυντής τουρκικού μέσου ενημέρωσης
Guru Medya, Hayreddin Aydınbaş, συνελήφθη
στην Άγκυρα για φερόμενη εμπλοκή του στη
δολοφονία του Ρώσου Πρέσβη Andrey
Karlov στις 19 Δεκεμβρίου 2016.
Πηγή: Hürriyet Daily News, 25 Νοεμβρίου
2017.

Η Σουρκία στηρίζει την εκπαίδευση των
παιδιών στη υρία

25 Νοεμβρίου

Η Σουρκία στηρίζει την επιχείρηση
ανοικοδόμησης περισσότερων από 400
κατεστραμμένων σχολείων στη υρία,
επιτρέποντας σε 152.000 παιδιά να
συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους. Για το
σκοπό
αυτό
έχει
προσλάβει
230
εκπαιδευτικούς να διδάξουν τουρκικά στα
παιδιά.
Πηγή: Daily Sabah, 20 Νοεμβρίου 2017.

Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των
γυναικών

Κατά τη Διεθνή Ημέρα για την εξάλειψη της
βίας κατά των γυναικών, η πρώτη κυρία της
Σουρκίας, Emine Erdoğan, καθώς και ο
υπουργός Εξωτερικών, Mevlüt Cavuşoğlu,
δήλωσαν
στους
προσωπικούς
τους
λογαριασμούς στο Twitter ότι θα συνεχιστούν
οι προσπάθειες για καταπολέμηση και
πρόληψη της βίας κατά των γυναικών. ε
ανάλογες δημοσιεύσεις προέβη και το
Τπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής
Πολιτικής.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 25 Νοεμβρίου
2017.

21 Νοεμβρίου

Ποινή φυλάκισης 3 χρόνων
δημοσιογράφο της Cumhuriyet

σε

Ο συντάκτης της Cumhuriyet, Oğuz Güven,
έλαβε ποινή φυλάκισης τριών ετών και ενός
μηνός,
από
δικαστήριο
της
Κωνσταντινούπολης, με κατηγορίες για
συμμετοχή
σε
«τρομοκρατικές
δραστηριότητες». Ο Güven κρίθηκε ότι είχε
σχέσεις με το κίνημα Γκιουλέν και το Ε.Κ.Κ..
Πηγή: Hürriyet Daily News, 21 Νοεμβρίου
2017.

26 Νοεμβρίου

Δολοφονίες γυναικών

ύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, από το
2010 δολοφονήθηκαν στην Σουρκία περίπου
2000 γυναίκες, γεγονός που αναδεικνύει την
ανεπάρκεια
των
μέτρων
για
την
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.
Μία από τις αιτίες αποτυχίας αποτροπής των
δολοφονιών γυναικών είναι η μείωση της
ποινής των κατηγορουμένων, εάν αυτοί
παρουσιάσουν καλή συμπεριφορά κατά τη
διάρκεια της δίκης τους, πρακτική που έχει
δεχθεί κριτική από δικηγόρους, γυναίκες
νομοθέτες και κόμματα της χώρας.
Πηγή: Hürriyet Daily News, 26 Νοεμβρίου
2017.

24 Νοεμβρίου

Ποινή κάθειρξης 45 ετών σε δημοσιογράφους

Οι δημοσιογράφοι Erdoğan Alayumat και
Nuri Akman αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης
έως 45 ετών έκαστος για ρεπορτάζ που
πραγματοποίησαν
στα
τούρκο-συριακά
σύνορα με θέμα την παροχή οπλισμού σε
ομάδες ανταρτών από τις τουρκικές μυστικές
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B) Εξωτερική Πολιτική
2 Νοεμβρίου 2017

Gabriel, συνάντησε στην Αττάλεια τον
Σούρκο ομόλογό του, Mevlut Çavuşoğlu, για
να συζητήσουν τα ακανθώδη ζητήματα που
δυσχεραίνουν τις σχέσεις των δύο κρατών.
Πηγή: Deutsche Welle, 4 Νοεμβρίου 2017.

Rostec για κόστος παράδοσης των S-400

ύμφωνα με όσα δήλωσε ο Sergey
Chemezov, διευθύνων σύμβουλος της
ρωσικής εταιρείας Rostec, το κόστος της
συμφωνίας με την Σουρκία για την αγορά των
πυραύλων S-400 ξεπερνάει τα 2 δις. $.
Πηγή: Daily Sabah, 2 Νοεμβρίου 2017.

5 Νοεμβρίου 2017

Αναβλήθηκε η τριμερής για το υριακό

Lavrov για Turkish Stream

Αναβλήθηκε η τριμερής σύνοδος που είχε
καθοριστεί για τις 18 Νοεμβρίου στο πλαίσιο
της διαδικασίας της Αστάνα για την επίτευξη
ειρήνης στη υρία.
Πηγή: Reuters, 5 Νοεμβρίου 2017.

ε δηλώσεις του, ο Ρώσος υπουργός
Εξωτερικών, Sergei Lavrov, διαβεβαίωσε τα
μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας ότι η
κατασκευή της δεύτερης γραμμής του Turkish
Stream θα πραγματοποιηθεί αφότου η Ε.Ε.
παράσχει νομικές εγγυήσεις.
Πηγή: Intellinews, 2 Νοεμβρίου 2017.

6 Νοεμβρίου 2017

Τποψηφιότητα Σουρκίας στο Εκτελεστικό
υμβούλιο της UNESCO

Επανεκκίνηση διαδικασιών
εισόδου Η.Π.Α.–Σουρκίας

ε ομιλία του στην 39η σύνοδο της Γενικής
υνέλευσης της UNESCO στο Παρίσι, ο
Σούρκος υπουργός Εθνικής Παιδείας, İsmet
Yılmaz, υποστήριξε ότι η χώρα του πιστεύει
ακράδαντα στην αποστολή της UNESCO για
την εδραίωση της ειρήνης, στηρίζει τον
οργανισμό σε αυτή την προσπάθεια και για
αυτό υποβάλλει υποψηφιότητά συμμετοχής
στο Εκτελεστικό υμβούλιό του για την
περίοδο 2017-2021.
Πηγή: Daily Sabah, 2 Νοεμβρίου 2017.

θεώρησης

Οι Η.Π.Α. προχώρησαν στην επανέναρξη
των διαδικασιών έκδοσης των θεωρήσεων
εισόδου στην Σουρκία, οι οποίες είχαν
ανασταλεί ύστερα από το διπλωματικό
επεισόδιο που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα
στις δύο χώρες. Επίσης, οι Η.Π.Α. έλαβαν τις
απαραίτητες
διαβεβαιώσεις
από
την
κυβέρνηση της Σουρκίας ότι δε διατρέχει
κίνδυνο σύλληψης και φυλάκισης κανένα
μέλος της διπλωματικής τους υπηρεσίας στη
Σουρκία.
Πηγή: CNN, 6 Νοεμβρίου 2017.

3 Νοεμβρίου 2017
7 Νοεμβρίου 2017

Ε.Ε. καλεί την Σουρκία να σεβαστεί τα
πρότυπα της Ευρωπαϊκής ύμβασης

υνεργασία Σουρκίας – Eurosam

Η εκπρόσωπος της Ε.Ε. Maja Kocijancic
δήλωσε
ότι
οι
κατηγορίες
που
χρησιμοποιήθηκαν κατά του Osman Kavala
– προέδρου του Πρακτορείου Anadolu
(Πολιτισμικά ζητήματα) – δημιούργησαν
σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με το σεβασμό
της δίκαιης διαδικασίας και το τεκμήριο
αθωότητας.
Πηγή: Turkish Minute, 3 Νοεμβρίου 2017.

Ο Σούρκος υπουργός Εθνικής Άμυνας
Nurettin Canikli βρίσκεται στις Βρυξέλλες
για να υπογράψει συμφωνία με την Eurosam,
σχετικά με τον καθορισμό των αναγκών και
των προτεραιοτήτων για μια πιθανή
συμπαραγωγή αντιβαλλιστικού συστήματος
πυραύλων μεταξύ Σουρκίας-Γαλλίας-Ιταλίας.
Πηγή: Daily Sabah, 7 Νοεμβρίου 2017.

Επίσκεψη Yıldırım στις Η.Π.Α.

Σριήμερη
επίσκεψη
ξεκίνησε
ο
πρωθυπουργός της Σουρκίας Β. Yıldırım στις
Η.Π.Α..
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 7 Νοεμβρίου
2017.

4 Νοεμβρίου

Επίσκεψη Gabriel στην Σουρκία

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Sigmar
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8 Νοεμβρίου 2017

την Σρίπολη, προσθέτοντας ότι εργάζεται για
να ανοίξει ένα τουρκικό προξενείο στη
Βεγγάζη. Επιπλέον, ο Dogan υποστήριξε πως
«θα ανοίξουν δύο προηγμένα ιατρικά κέντρα
στη Misurata και την Al-Bayda μέχρι τα τέλη
του 2017.
Πηγή: Libyan Express, 8 Νοεμβρίου 2017.

υνομιλίες μεταξύ Η.Π.Α.-Σουρκίας

ύμφωνα με την
εκπρόσωπο του
Αμερικανικού Τπουργείου Εξωτερικών,
Heather Nauert, θετικά συνεχίζονται οι
συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών μετά την
επανέναρξη των διαδικασιών θεώρησης
εισόδου. Ση δεδομένη στιγμή δίνεται
προτεραιότητα σε ιατρικές, ανθρωπιστικές και
φοιτητικές θεωρήσεις εισόδου. Οι δύο
πλευρές θεωρούν την ασφάλεια των λαών τους
ως αναφαίρετο δικαίωμα γι αυτό και
εξετάζονται στενά οι κρατήσεις των τοπικών
υπαλλήλων στο αμερικανικό προξενείο στην
Σουρκία.
Πηγή: Hurriyet, Daily News, 8 Νοεμβρίου
2017.

Μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα της
εκπαίδευσης με τη Ζάμπια

Ο υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης της
Ζάμπια, Nkandu Luo και ο πρέσβης της
Σουρκίας στη Ζάμπια, Sebnem Incesu,
υπέγραψαν μνημόνιο τετραετούς συνεργασίας
για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης. Η
συνεργασία θα περιλαμβάνει όλες τις
βαθμίδες εκπαίδευσης από την προσχολική
έως την ανώτατη αλλά και την επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών. ε συνέχεια της
υπογραφής
μνημονίου,
τριμελής
αντιπροσωπεία από τη Ζάμπια έφθασε στην
Άγκυρα για να συζητήσει τις λεπτομέρειες της
συμφωνίας.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 15 Νοεμβρίου
2017.

Η Σουρκία εξελέγη στο Εκτελεστικό
υμβούλιο της UNESCO

υνολικά 134 χώρες ψήφισαν υπέρ της
συμμετοχής της Σουρκίας στο εκτελεστικό
συμβούλιο της UNESCO, για την περίοδο
2017-2021. Η ψηφοφορία έλαβε χώρα κατά
την 39η σύνοδο της Γενικής υνέλευσης του
εν λόγω οργανισμού στο Παρίσι.
Πηγή: Daily Sabah, 8 Νοεμβρίου 2017.

9 Νοεμβρίου 2017

Σουρκία-Ιράν συμφώνησαν κοινή επιχείρηση
κατά του Ε.Κ.Κ.

Η Σουρκία και η χορηγία της στο
υμβούλιο της Ευρώπης

Η Σουρκία και το Ιράν συμφώνησαν να
πραγματοποιήσουν κοινή επιχείρηση κατά
του Ε.Κ.Κ. στο πλαίσιο της συμφωνίας τους
για κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, χωρίς να
διευκρινίσουν την ημερομηνία διεξαγωγής.
Πηγή: Trend News Agency, 8 Νοεμβρίου
2017.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Mevlüt Çavuşoğlu,
ανακοίνωσε στο Γενικό Γραμματέα του
υμβουλίου της Ευρώπης, Thorbjorn
Jagland, ότι διακόπτει το πρόγραμμα
χορηγίας της προς τον ευρωπαϊκό θεσμό. Η
απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από την
απονομή του βραβείου «Václav Havel» 2017
για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον Murat
Arslan, πρώην Πρόεδρο της Ένωσης
Δικαστών και Εισαγγελέων, ο οποίος
συνελήφθη το 2016 για τη σύνδεσή του με το
κίνημα Γκιουλέν.
Πηγή: Hürriyet Daily News, 9 Νοεμβρίου
2017.

Σουρκία ανοίει το προξενείο στη Βεγγάζη

Ο Σούρκος πρεσβευτής στη Λιβύη, Ahmet
Doğan, δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι της
τουρκικής εταιρείας Enka θα συνεχίσουν να
εργάζονται στο σταθμό ατμοπαραγωγής
Ubari, παρά την απαγωγή τεσσάρων μελών
του προσωπικού στις 3 Νοεμβρίου 2017.
Επιπρόσθετα, σε συνάντηση με τον
επικεφαλής του Ανωτάτου υμβουλίου της
Επικρατείας, Abdelrahman Al-Sweihli, ο
Doğan τόνισε ότι η Σουρκία καταδικάζει την
επίθεση στη Derna και τη σφαγή στο AlAbyar. Ο Dogan ενημέρωσε τον Al-Sweihli
ότι η χώρα του θα λάβει ορισμένα νέα μέτρα
για τη διευκόλυνση των διαδικασιών
χορήγησης θεωρήσεων εισόδου για τους
Λίβυους από την Σουρκική πρεσβεία με έδρα

Η Άγκυρα έτοιμη για επικαιροποίηση της
τελωνειακής ένωσης

Ο υπουργός Σελωνείων και Εμπορίου, Bülent
Tüfenkci, δήλωσε ότι η Σουρκία έχει ήδη
προετοιμάσει
κανονισμούς
για
την
επικαιροποίηση της Σελωνειακής Ένωσης της
Ε.Ε., προσθέτοντας ότι η συμφωνία μεταξύ
των δύο πλευρών θα είναι δυνατή μόλις
ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Πηγή: Daily Sabah, 9 Νοεμβρίου 2017.
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13 Νοεμβρίου

υνάντηση Yıldırım- Guterres στη Νέα Τόρκη

Προτροπή Έρντογαν σε Η.Π.Α. και
Ρωσία για απόσυρση από τη υρία

το Γενικό Προξενείο της Σουρκίας στη Νέα
Τόρκη, ο πρωθυπουργός της Σουρκίας Β.
Yıldırım συνάντησε το Γ.Γ. του Ο.Η.Ε.,
Antonio Guterres. Κατά τη συνεδρίαση
συζητήθηκε το προσφυγικό ζήτημα, το
υριακό, το Κυπριακό, τα προβλήματα στη
Λιβύη και το Ιράκ κ.ο.κ..
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 10 Νοεμβρίου
2017.

Πριν από την επίσκεψή του στο ότσι της
Ρωσίας, ο Έρντογαν επέρριψε ευθύνες σε
Η.Π.Α. και Ρωσία διότι δεν έχουν αποσύρει
ακόμη τα στρατεύματά τους από τη υρία,
παρά τις κοινές δηλώσεις Πούτιν και Σραμπ
για το ότι μια στρατιωτική επίλυση της
διαμάχης δεν είναι εφικτή. Τπογράμμισε
επίσης πως αν οι δύο χώρες πραγματικά
θεωρούν αδύνατη την εύρεση στρατιωτικής
λύσης στο ζήτημα θα πρέπει να διακόψουν τις
επιχειρήσεις στην περιοχή.
Πηγή: Reuters, 13 Νοεμβρίου 2017.

Έρντογαν για την παράταξη των τουρκικών
δυνάμεων στην Αφρίν

Ο Σούρκος Πρόεδρος, Ρ.Σ. Έρντογαν
δήλωσε πως η ανάπτυξη του τουρκικού
στρατού στην περιοχή της Αφρίν στη Βόρεια
υρία, αποτελεί μέρος των αμυντικών μέτρων
κατά των απειλών προς την Σουρκία.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 10 Νοεμβρίου
2017.

Πούτιν-Έρντογαν για ενισχυμένη συνεργασία
στο υριακό
Έπειτα από τις τετράωρες διαπραγματεύσεις
τους στο ότσι της Ρωσίας, οι δύο ηγέτες
συμφώνησαν στην ανάγκη για μεγαλύτερες
κοινές προσπάθειες μεταξύ Σουρκίας και
Ρωσίας, έτσι ώστε να προκύψει μια
ικανοποιητική επίλυση του ζητήματος της
υρίας σε πολιτικό επίπεδο και να
διασφαλιστεί
η
μακροπρόθεσμη
σταθεροποίηση της κατάστασης στη χώρα.
Πηγή: Daily Mail, 13 Νοεμβρίου 2017.

11 Νοεμβρίου

Canikli για αγορά των ρωσικών S-400

Ο Σούρκος υπουργός Εθνικής Άμυνας,
Nurettin
Canikli,
ανακοίνωσε
ότι
ολοκληρώθηκε η αγορά του αεροπορικού
πυραυλικού συστήματος S-400 από τη Ρωσία.
Δήλωσε ακόμη ότι η Σουρκία έχει
προχωρήσει σε προκαταρκτικές συμφωνίες με
χώρες της κοινοπραξίας Eurosam για την
ανάπτυξη
αεροπορικού
αμυντικού
συστήματος, ενώ στόχος της είναι η ανάπτυξη
της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, έτσι
ώστε να περιοριστεί η εξάρτησή της από
ξένους προμηθευτές.
Πηγή: TRT World, 12 Νοεμβρίου 2017.

Yıldırım για τον σεισμό στο Ιράν

Ο πρωθυπουργός της Σουρκίας, Binali
Yıldırım, εξέφρασε την αλληλεγγύη της
χώρας του στα θύματα του σεισμού στο Ιράν.
Δήλωσε επίσης ότι η Σουρκία έχει ήδη
στείλει βοήθεια στα θύματα.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 13 Νοεμβρίου
2017.

υζητήσεις Ρωσίας-Σουρκίας
καθεστώς θεώρησης εισόδου

για

το

Οι συζητήσεις των δύο κρατών αποσκοπούν
στο να βρεθεί μια λύση στο καθεστώς
θεώρησης εισόδου. Η ρωσική πλευρά δηλώνει
πως η Σουρκία πρέπει να καταβάλλει σοβαρές
προσπάθειες για να εξασφαλίσει την ασφάλεια
όσων φτάνουν στη χώρα και να παράσχουν
εγγυήσεις για τον ενδελεχή έλεγχο όσων
σκοπεύουν να επισκεφθούν τη Ρωσία.
Πηγή: Tass, 13 Νοεμβρίου 2017.

12 Νοεμβρίου

Δήλωση Ansari για Σουρκία και υριακό

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του
Ιράν, Hossein Jaberi Ansari, δήλωσε ότι το
Ιράν έχει καταβάλει πολλές προσπάθειες για
να αυξήσει το κοινό έδαφος με την Σουρκία
και το Ιράν, καθώς και ότι η αρχή που
ακολουθεί η χώρα στις συνομιλίες είναι η
προφύλαξη της εδαφικής ακεραιότητας της
υρίας.
Πηγή: Fars News Agency, 12 Νοεμβρίου
2017.

14 Νοεμβρίου

Πούτιν περί πυρηνικού αντιδραστήρα

Ο Βλ. Πούτιν ανακοίνωσε ότι η Ρωσία και η
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Σουρκία το 2023 θα εγκαινιάσουν τον πρώτο
πυρηνικό σταθμό στο Akkuyu της Σουρκίας.
Από το 2023 έως το 2030, η Σουρκία
σκοπεύει να δημιουργήσει τρία πυρηνικά
εργοστάσια, τα οποία θα παρέχουν το 10%
της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Η
κατασκευή του εργοστασίου αναμένεται να
ξεκινήσει στο τέλος του 2017 ή στις αρχές
του 2018.
Πηγή: Greek Reporter, 14 Νοεμβρίου 2017.

(υριακές
Δημοκρατικές
Δυνάμεις)
παραδόθηκε στον Ελεύθερο υριακό τρατό
(F.S.A.) κι έπειτα εισήλθε στην Σουρκία.
Πηγή: Reuters, 15 Νοεμβρίου 2017.

Τπογραφή συμφωνίας με Αφγανιστάν,
Σουρκμενιστάν, Αζερμπαϊτζάν και Γεωργία
Σο Αφγανιστάν, το Σουρκμενιστάν, το
Αζερμπαϊτζάν, η Γεωργία και η Σουρκία
υπέγραψαν στο Ασγκαμπάτ συμφωνία για τη
δημιουργία
διαδρόμου
μεταφοράς
εμπορευμάτων με την ονομασία Lapis Lazuli,
ο οποίος θα συνδέει τις πέντε χώρες,
αυξάνοντας έτσι την οικονομική και εμπορική
ολοκλήρωση στην περιοχή. Η εν λόγω
συμφωνία υπεγράφη στο πλαίσιο του 7ου
υνεδρίου Περιφερειακής Οικονομικής
υνεργασίας για το Αφγανιστάν.
Πηγή: Trend news agency, 15 Νοεμβρίου 2017.

Επίσκεψη Böhmer στην Άγκυρα

Η Γερμανίδα υπουργός Επικράτειας Maria
Böhmer ταξίδεψε στην Άγκυρα προκειμένου
να συναντηθεί, αφενός, με τον Γ.Γ. του
Τπουργείου Εξωτερικών, Ahmet Yıldız, και
με την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και
αφετέρου,
με
επιχειρηματίες
και
εκπροσώπους της κοινωνίας πολιτών. κοπός
των συναντήσεων είναι η ομαλοποίηση των
διμερών σχέσεων.
Πηγή: Daily Sabah, 14 Νοεμβρίου 2017.

Οι στόχοι της Σουρκίας ως μέλος του
εκτελεστικού συμβουλίου της UNESCO

Ο Σούρκος πρωθυπουργός, Binali Yıldırım,
κατηγορεί τις Η.Π.Α. για συμμαχία με την
κουρδική οργάνωση Μονάδες Προστασίας
των Λαών (Y.P.G.) της Β. υρίας.
Τποστηρίζει μεταξύ άλλων πως η
συγκεκριμένη κουρδική οργάνωση ήρθε σε
συμφωνία με το «Ισλαμικό Κράτος» («Ι.Κ.»)
προκειμένου να καταλάβει την πόλη Ράκκα.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 14 Νοεμβρίου
2017.

Ο αντιπρόσωπος της Σουρκίας στην
UNESCO, Mehmet Öcal Oğuz, δήλωσε ότι
κατά την τετραετή θητεία της Σουρκίας στο
Εκτελεστικό υμβούλιο του οργανισμού
στόχοι
της Άγκυρας είναι, αφενός, η
αναγνώριση της προσφοράς της χώρας από
την UNESCO, και αφετέρου, η επικέντρωσή
της στην αφρικανική ήπειρο. Σέλος, τόνισε τη
συμβολή της Σουρκίας στην αντιμετώπιση
ανθρωπιστικών ζητημάτων ως ένας από τους
μεγαλύτερους χορηγούς στον κόσμο.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 15 Νοεμβρίου
2017.

υνάντηση Amir-Abdollahian με Tekin

Σουρκία-Ιράν-Ρωσία νέα σύνοδος κορυφής

Yıldırım κατά των Η.Π.Α. λόγω Y.P.G.

Ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου,
Hossein Amir-Abdollahian, συναντήθηκε με
τον Σούρκο πρέσβη στο Ιράν, Rıza Hakan
Tekin, παραμονές της 10ης υνόδου της
Κοινοβουλευτικής υνέλευσης της Ασίας
(A.P.A.), όπου τόνισαν τη σημασία των
μεταξύ τους κοινοβουλευτικών διεργασιών,
καθώς και την ανάγκη επέκτασης των διμερών
τους σχέσεων.
Πηγή: MEHR News Agency, 15 Νοεμβρίου
2017.

Ο Ρ.Σ. Έρντογαν δήλωσε σχετικά με την
προγραμματισμένη
τριμερή
διάσκεψη
κορυφής για το υριακό στο ότσι στις 22
Νοεμβρίου, ότι πέραν της παρακολούθησης
της ανακωχής, κίνητρο της Σουρκίας
αποτελεί η προστασία της δημογραφικής
δομής της πόλης Αφρίν. Επιπρόσθετα, τόνισε
ότι η Μόσχα και η Άγκυρα συμφώνησαν να
συνεχίσουν τη συντονισμένη δράση τους, στο
πλαίσιο των διαδικασιών της Αστάνας και της
Γενεύης, έτσι ώστε να τερματιστεί ο υριακός
πόλεμος. Όμως, υπενθύμισε ότι δεν πρόκειται
να δεχτεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
τους Κούρδους της υρίας, χαρακτηρίζοντάς
τους «τρομοκράτες», ενώ τάχθηκε υπέρ της
απομάκρυνσης των στρατευμάτων από τη
υρία.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 16 Νοεμβρίου
2017.

15 Νοεμβρίου 2017

την Σουρκία αξιωματικός των υριακών
Δημοκρατικών Δυνάμεων

ύμφωνα με ύριους αντικαθεστωτικούς, ο
Σαξίαρχος Talal Silo, εκπρόσωπος της S.D.F.
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υνάντηση Ansari με Σούρκους αξιωματούχους

16 Νοεμβρίου

Ο
Ιρανός
αναπληρωτής
υπουργός
Εξωτερικών για τις Αραβικές και Αφρικανικές
υποθέσεις,
Hossein
Jaberi
Ansari,
συναντήθηκε με Σούρκους αξιωματούχους
στην Σουρκία, όπου και συζήτησαν τις
τελευταίες εξελίξεις στο υριακό.
Πηγή: Iran Front Page, 17 Νοεμβρίου 2017.

Η Σουρκία φιλοξενεί ναυτική άσκηση του
Ν.Α.Σ.Ο.

Η
δεκαήμερη
άσκηση
«Ανατολικής
Μεσογείου 2017» φιλοξενήθηκε από την
Σουρκία στη ναυτική βάση Άκσαζ στις ακτές
της Μαρμαρίδας με σκοπό να βελτιωθεί η
θαλάσσια συνεργασία μεταξύ των ναυτικών
δυνάμεων των Η.Π.Α., της Σουρκίας, της
Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της
Βρετανίας.
Πηγή: Daily Sabah, 16 Νοεμβρίου 2017.

19 Νοεμβρίου

Διάσκεψη υπουργών Εξωτερικών Σουρκίας,
Ρωσίας και Ιράν
Πριν από την τριμερή συνάντηση κορυφής
μεταξύ Ρωσίας, Σουρκίας και Ιράν στο ότσι
της Ρωσίας, οι υπουργοί Εξωτερικών των εν
λόγω κρατών, Sergey Lavrov, Mevlüt
Çavuşoğlu και Mohammad Javad Zarif,
πραγματοποίησαν στην Αττάλεια συνεδρίαση
κεκλεισμένων των θυρών, με αντικείμενο την
κατάσταση στη υρία.
Πηγή: Daily Μail, 19 Νοεμβρίου 2017.

17 Νοεμβρίου 2017

Αποχώρηση των Σούρκων στρατιωτών από
άσκηση του Ν.Α.Σ.Ο.

την
άσκηση
του
Ν.Α.Σ.Ο.
που
πραγματοποιήθηκε
στο
Όσλο
της
Νορβηγίας, η Σουρκία απέσυρε σαράντα
στρατιώτες από την άσκηση αφού το όνομα
του Ρ.Σ. Έρντογαν και του Μ.Κ. Ατάτουρκ,
εμφανίστηκε στη λίστα των εχθρών εκ
παραδρομής.
Πηγή: Reuters, 17 Νοεμβρίου 2017.

20 Νοεμβρίου

Kalın για τις σχέσεις με Ν.Α.Σ.Ο. και Η.Π.Α.

Η πρόσβαση της Σουρκίας στη νατοϊκή
τεχνολογία και τα S-400
Αξιωματούχος της αμερικανικής αεροπορίας

ε δήλωση του ο επίσημος εκπρόσωπος της
Σουρκικής Προεδρίας, İbrahim Kalın,
αναφέρθηκε στο πρόσφατο περιστατικό με
την άσκηση του ΝΑΣΟ, όπου τα ονόματα
του Έρντογαν και του Μουσταφά Κεμάλ
Ατατούρκ εντάχθηκαν στη λίστα των εχθρών,
τονίζοντας ότι θα διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα
και θα αποδοθούν ευθύνες. Παράλληλα,
αναφέρθηκε στη στάση που κρατούν οι
Η.Π.Α. στη υρία στηρίζοντας το κουρδικό
Κόμμα «Δημοκρατική Ένωση», ενώ
αναφέρθηκε και στον Fethullah Gülen και
στην υπόθεση έκδοσής του από τις Η.Π.Α..
Πηγή: Hurriyet Daily News, 21 Νοεμβρίου
2017.

δήλωσε ότι η πρόσβαση της Σουρκίας στη
νατοϊκή τεχνολογία μπορεί να περιοριστεί αν
τελικά αποκτήσει ρωσικά S-400, καθώς το
νατοϊκό αμυντικό σύστημα δεν είναι συμβατό
με τους ρωσικούς πυραύλους. Σο θέμα της
διαλειτουργικότητας προκαλεί σημαντική
ανησυχία σε όλους τους νατοϊκούς συμμάχους
που έχουν ήδη αγοράσει τα F-35.
Πηγή: Daily Sabah, 17 Νοεμβρίου 2017.

Απολογία Stoltenberg και του υπουργού
Άμυνας της Νορβηγίας Έρντογαν

Ο Γ.Γ. του Ν.Α.Σ.Ο., Jens Stoltenberg,
εξέδωσε δημόσια συγγνώμη για την εμφάνιση
των ονομάτων του Ρ. Σ. Έρντογαν και του
Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ στη λίστα των
“εχθρών” κατά τη διάρκεια πρόσφατης
άσκησης του Ν.Α.Σ.Ο.. Ο Stoltenberg τόνισε
ότι πρόκειται για «το αποτέλεσμα των ενεργειών
ενός ατόμου και δεν αντανακλά τις απόψεις του
Ν.Α.Σ.Ο.». Ο Νορβηγός υπουργός Άμυνας,
Frank Bakke-Jensen, απολογήθηκε επίσης
για το συγκεκριμένο περιστατικό.
Πηγή: Daily Sabah, 17 Νοεμβρίου 2017.

21 Νοεμβρίου 2017

Larijani για την καταπολέμηση του «Ι.Κ.»

Ο Πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Ali
Larijani, επισκέφτηκε την Σουρκία για την 10η
ύνοδο
Ολομέλειας
της
Ασιατικής
Κοινοβουλευτικής υνεργασίας, όπου και
συνομίλησε με τον Σούρκο ομόλογό του,
İsmail Kahraman. Δήλωσε ότι οι δύο χώρες
αντιμετώπισαν το θέμα του «Ισλαμικού
Κράτους» με υπευθυνότητα, ενώ τόνισε και τη
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σημασία της συνέχισης της διμερούς
συνεργασίας, καθώς η τρομοκρατία δεν έχει
εξαλειφθεί πλήρως.
Πηγή: IRNA, 21 Νοεμβρίου 2017.

24 Νοεμβρίου

υνάντηση αντιπροσώπων αεροπορικών
δυνάμεων Αζερμπαϊτζάν-Σουρκίας

ε συνάντησή τους στο Μπακού,
αντιπρόσωποι των αεροπορικών δυνάμεων
του Αζερμπαϊτζάν και της Σουρκίας,
συζήτησαν υπό την παρουσία ειδικών για την
τρέχουσα συνεργασία των δύο χωρών, καθώς
και τις πιθανότητες μελλοντικής τους
συνεργασίας στο στρατιωτικό τομέα.
Πηγή: Azeri Νews Αgency, 24 Νοεμβρίου
2017.

22 Νοεμβρίου

Κοινό ανακοινωθέν της συνόδου στο ότσι

ε κοινό ανακοινωθέν, οι ηγέτες της Ρωσίας,
της Σουρκίας και του Ιράν ζητούν από τη
συριακή κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, να
συμμετέχουν με εποικοδομητικό τρόπο σε
συνέδριο που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
Οι
τρεις
ηγέτες
συμφώνησαν
ότι
προτεραιότητα είναι ο σχεδιασμός της
μελλοντικής δομής του κράτους, η υιοθέτηση
ενός νέου συντάγματος και βάσει αυτού, η
διεξαγωγή εκλογών υπό την επίβλεψη των
Ηνωμένων Εθνών. Σα συριακά Μ.Μ.Ε.
αναφέρουν πως η συριακή κυβέρνηση
χαιρέτησε αυτή τη δήλωση των τριών ηγετών.
Πηγή: Reuters, 22 Νοεμβρίου 2017.

25 Νοεμβρίου

ύνοδος Κορυφής στο
ενημέρωση του Guterres

ότσι

και

Ο Σούρκος, ο Ιρανός και ο Ρώσος πρέσβης
απέστειλαν κοινή επιστολή προς το Γ.Γ. του
Ο.Η.Ε., Antonio Guterres, αιτούμενοι να
δημοσιευτεί η δήλωση της υνόδου Κορυφής
στο ότσι ως έγγραφο του υμβουλίου
Ασφάλειας. Παράλληλα υπογράμμισαν την
αποφασιστικότητά των κρατών τους να
συμμετάσχουν στην επίτευξη ειρήνης και
ασφάλειας στη υρία.
Πηγή: Fars News Agency, 25 Νοεμβρίου
2017.

Ο Çavuşoğlu για το κίνημα Γκιουλέν και
το περιστατικό στο Ν.Α.Σ.Ο.

ε δηλώσεις του, ο αναπληρωτής
πρωθυπουργός της τουρκικής κυβέρνησης,
Hakan Çavuşoğlu, απέδωσε το περιστατικό
κατά τη διάρκεια άσκησης του Ν.Α.Σ.Ο. στη
Νορβηγία, που παρουσίασε τον Πρόεδρο της
Σουρκίας και τον ιδρυτή της Σουρκικής
Δημοκρατίας ως «εχθρούς», στο κίνημα του
Υ. Γκιουλέν.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 22 Νοεμβρίου
2017.

Η.Π.Α. διακόπτουν παροχή οπλισμού
προς τους Κούρδους

Οι Η.Π.Α. προχώρησαν σε μια κίνηση
εξομάλυνσης των σχέσεων τους με την
Σουρκία, ανακοινώνοντας διακοπή της
περαιτέρω παροχής οπλισμού στους
Κούρδους μαχητές, οι οποίοι μάχονται μήνες
εναντίον του «Ι.Κ.» στην υρία. Η κίνηση της
κυβέρνησης Trump ευχαρίστησε ιδιαίτερα
την Σουρκία, που θεωρεί τους μαχητές του
Y.P.G. ως τρομοκρατική οργάνωση, που δρα
στην περιοχή με άλλο σκοπό. Η εξέλιξη αυτή
δυσαρέστησε τους Κούρδους μαχητές.
Πηγή: Αbc NEWS, 25 Νοεμβρίου 2017.

23 Νοεμβρίου

Σουρκία, Ν.Α.Σ.Ο. και αμυντικά όπλα

ε δηλώσεις του, ο υπουργός Εξωτερικών της
Σουρκίας, Mevlüt Çavuşoğlu, υποστήριξε ότι
αν τα συμμαχικά μέλη του Ν.Α.Σ.Ο. δε
δύνανται να εξοπλίσουν την Σουρκία με
συστήματα αεράμυνας, η χώρα θα πρέπει να
εξοπλιστεί από άλλες χώρες, αναφερόμενος
στην αγορά αμυντικών συστημάτων S-400
από τη Ρωσία. Ο υπουργός τόνισε την ανάγκη
της Σουρκίας για εξοπλισμό, εξαιτίας των
σημαντικών απειλών που δέχεται στον εναέριο
χώρο της, ενώ δήλωσε ότι η χώρα δίνει
προτεραιότητα στα κράτη μέλη του
Ν.Α.Σ.Ο. για την κάλυψη άλλων αναγκών.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 23 Νοεμβρίου
2017.

27 Νοεμβρίου

Δηλώσεις Ν.Α.Σ.Ο. για την αγορά των
ρωσικών S-400 από την Σουρκία

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής επιτροπής
του Ν.Α.Σ.Ο., Petr Pavel, δήλωσε πως η
υμμαχία δεν έχει άλλη επιλογή από το να
δεχθεί την αγορά των πυραύλων S-400 από
την Σουρκία. Σόνισε τη σημασία της θέσης
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Σουρκία και Ρωσία ανταλλάσσουν
Σσετσένους κρατούμενους με Σατάρους

της Σουρκίας στο Ν.Α.Σ.Ο., όχι μόνο λόγω
της γεωγραφικής της θέσης, αλλά και λόγω
των στρατιωτικών της πόρων, καθώς η
Σουρκία έχει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό
της υμμαχίας.
Πηγή: ΡΣ, 27 Νοεμβρίου 2017.

Έγινε γνωστό ότι δύο Ρώσοι πράκτορες, οι
οποίοι είχαν φυλακισθεί στην Σουρκία για
σύνδεσή τους με τις δολοφονίες Σσετσένων
αντιφρονούντων, εκδόθηκαν στη Ρωσία στο
πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων.
Πηγή: Al monitor, 29 Νοεμβρίου 2017.

Η εκπαίδευση στο επίκεντρο των σχέσεων
Σουρκίας–ομαλίας

Ο
υπουργός
Δημοσίων
Έργων,
Ανασυγκρότησης
και
τέγασης
της
ομαλίας,
Sadiq
Abdullahi
Abdi,
παραβρέθηκε σε εκδήλωση επανένωσης
διεθνών αποφοίτων τουρκικών πανεπιστημίων,
όπου δήλωσε ότι η Σουρκία έρχεται πρώτη
στις προτιμήσεις των ομαλών φοιτητών για
σπουδές. Ο ομαλός υπουργός επαίνεσε την
Σουρκία για την ποιότητα της παρεχόμενης
εκπαίδευσης και τον πολιτισμό της, που
καθιστούν την Σουρκία έναν ελκυστικό
προορισμό για τους ομαλούς φοιτητές. Ο
Abdi ευχαρίστησε την Σουρκία για τη
συνεργασία με τη ομαλία.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 27 Νοεμβρίου
2017.

30 Νοεμβρίου

υνάντηση
υπουργών
Εξωτερικών
Σουρκίας, Αζερμπαϊτζάν και Πακιστάν

Έπειτα από την πρώτη τριμερή συνάντηση
των υπουργών Εξωτερικών Σουρκίας,
Αζερμπαϊτζάν και Πακιστάν στο Μπακού, ο
Mevlüt Çavuşoğlu τόνισε τη σημασία της
ενίσχυσης των εμπορικών δεσμών που
συνδέουν τις εν λόγω χώρες, όπως και την
ανάγκη υπογραφής εμπορικών συμφωνιών.
Ακόμη, πρόσθεσε ότι οι τρεις χώρες μπορούν
να αναπτύξουν στενότερη συνεργασία στο
στρατιωτικό και τον αμυντικό τομέα. την
συνάντηση συζητήθηκαν επίσης και το
ζήτημα της διαμάχης Ναγκόρνο-Καραμπάχ,
καθώς και εκείνο της Κύπρου, όπου σύμφωνα
με τον Çavuşoğlu τα κράτη θα πρέπει να
επιδεικνύουν αλληλεγγύη.
Πηγή: Anadolu Agency, 30 Νοεμβρίου 2017.

29 Νοεμβρίου

υνάντηση Çavuşoğlu με αντιπροσώπους
του Ο.Α..Ε.

Έρντογαν αναφορικά με τις κυρώσεις
εναντίον του Ιράν

Ο Σούρκος υπουργός Εξωτερικών Mevlüt
Çavuşoğlu πραγματοποίησε στην Άγκυρα
συνάντηση με τους έτερους Προέδρους της
Ομάδας του Minsk, Igor Popov, Stephane
Visconti, Andrew Schofer και τον
εκπρόσωπο
του
προεδρεύοντος
του
Ο.Α..Ε., Andrzej Kasprzyk, όπου και
εξέφρασε την υποστήριξη της Σουρκίας προς
την διαδικασία Minsk αναφορικά με την
προσπάθεια
διευθέτησης
εδαφικών
διεκδικήσεων της Αρμενίας και του
Αζερμπαϊτζάν.
Πηγή: Trend news agency, 29 Νοεμβρίου 2017.

Ο Σούρκος Πρόεδρος Ρ.Σ. Έρντογαν
δήλωσε ότι η Σουρκία δεν υποσχέθηκε ποτέ
στις Η.Π.Α. ότι θα συμμετάσχει στις
κυρώσεις κατά του Ιράν. Επίσης, ο Έρντογαν
πρόσθεσε πως ο κόσμος δεν αποτελείται μόνο
από τις Η.Π.Α. και ότι το Ιράν είναι ένας
σημαντικός οικονομικός εταίρος για την
Σουρκία.
Πηγή: Trend News Agency, 30 Νοεμβρίου
2017.

Γ) Οικονομία και Ενέργεια
1 Νοεμβρίου

Η διολίσθηση της λίρας, οι
πετρελαίου και ο πληθωρισμός

της αύξησης των δανείων στην Σουρκία, ενώ
ίσως τις κρατήσουν ψηλά οι τιμές πετρελαίου
και η διολίσθηση της λίρας.
Πηγή: Reuters, 1 Νοεμβρίου 2017.

τιμές

Ο διοικητής της Κεντρικής Σράπεζας της
Σουρκίας, Murat Çetinkaya, δήλωσε ότι οι
τιμές του πληθωρισμού είναι υψηλές, λόγω

Σουρκία-Ιράκ για εξαγωγές πετρελαίου

ύμφωνα με τον υπουργό Πετρελαϊκών
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Τποθέσεων του Ιράκ, κ. Jabar Ali Al-Luiebi,
η Βαγδάτη διαπραγματεύεται με την Άγκυρα
για τις εξαγωγές πετρελαίου από την περιοχή
της Kirkuk, μέσω του τουρκικού λιμένα
Ceyhan, χωρίς μέχρι στιγμής, όμως, να έχει
επιτευχθεί τελική συμφωνία.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 1 Νοεμβρίου
2017.

στους τομείς της ηλιακής ενέργειας και των
τροφίμων.
Πηγή: DEİK, 2 Νοεμβρίου 2017.

Επέκταση της εγχώριας ενεργειακής αγοράς

Μιλώντας στο 7ο Διεθνές υνέδριο Υυσικού
Αερίου στην Κωνσταντινούπολη, ο υπουργός
Ενέργειας και Υυσικών Πόρων, Berat
Albayrak, παρουσίασε την ενεργειακή
πολιτική της Σουρκίας. Σόνισε το στόχο της
οικοδόμησης μιας αναπτυγμένης ενεργειακής
αγοράς άμεσης παράδοσης (spot) με
σημαντική προϋπόθεση την εισαγωγή
εναλλακτικών
μορφών
ενέργειας,
φιλοδοξώντας η Σουρκία να καταστεί
ενεργειακός κόμβος.
Πηγή: Daily Sabah, 2 Νοεμβρίου 2017.

Επενδύσεις ΑΠΕ στην ενεργειακή ατζέντα
της Σουρκίας

Τποδεικνύοντας ότι η Σουρκία έχει δώσει
προτεραιότητα στους δικούς της πόρους προς
την κατεύθυνση «περισσότερων εγχώριων και
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» (ΑΠΕ), ο
υπουργός Ενέργειας και Υυσικών Πόρων,
Berat Albayrak, δήλωσε στο 6ο υνέδριο
Αιολικής Ενέργειας (TÜREK) στην Άγκυρα,
ότι οι επενδυτικές ευκαιρίες χαμηλού κόστους
προσελκύουν μεγάλο ενδιαφέρον από τους
επενδυτές.
Πηγή: Daily Sabah, 1 Νοεμβρίου 2017.

Εξόφληση δανείου από την Αίγυπτο

Η Αίγυπτος πλήρωσε 1 δις $ στην Σουρκία,
ως το τελευταίο μέρος του πενταετούς
δανείου που είχε πάρει από την Σουρκία το
2012 ο Πρόεδρος Μ. Μόρσι, πριν το
πραξικόπημα που τον απομάκρυνε από την
εξουσία.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 2 Νοεμβρίου
2017.

Wind Europe χαιρετίζει το πρόγραμμα
αιολικής ενέργειας

Κατά τη διάρκεια του 6ου Σουρκικού
υνεδρίου Αιολικής Ενέργειας (TÜREK)
στην Άγκυρα, ο Giles Dickson, διευθύνων
σύμβουλος της Wind Europe, επαίνεσε το
τουρκικό πρόγραμμα και τόνισε ότι ο πιο
αποτελεσματικός τρόπος για την προσέλκυση
περαιτέρω επενδύσεων είναι μέσω της
διαφάνειας και της προώθησης του
συστήματος δημοπρασιών.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 2 Νοεμβρίου
2017.

3 Νοεμβρίου

Ο πληθωρισμός χτυπάει «καμπανάκι» το
2017

Ο πληθωρισμός στην Σουρκία τον Οκτώβριο
του 2017 έφτασε το υψηλότερο επίπεδο από
το 2004. Ο πληθωρισμός στις τιμές του
καταναλωτή έφτασε το 11.9% μιας και οι
τιμές πετρελαίου αυξήθηκαν, ενώ η τουρκική
λίρα δέχτηκε υποτίμηση. Όλα αυτά
εμπόδισαν την προσπάθεια της Κεντρικής
Σράπεζας να μειώσει τον πληθωρισμό.
Πηγή: Bloomberg, 3 Νοεμβρίου 2017.

2 Νοεμβρίου

Επιχειρηματικό Υόρουμ Σούρκων και
Παλαιστινίων

το πλαίσιο του Επιχειρηματικού Υόρουμ
Σουρκίας-Παλαιστίνης, συναντήθηκαν ο
Πρέσβης της Παλαιστίνης στην Άγκυρα με
τους επικεφαλής των επιχειρηματικών
συμβουλίων. τη συνάντηση παρευρέθηκαν
και επιχειρηματικοί εκπρόσωποι από
διάφορους τομείς της οικονομίας. Ο
επικεφαλής του Επιχειρηματικού υμβουλίου
Σουρκίας-Παλαιστίνης, Cemalettin Kerim,
δήλωσε ότι η Παλαιστίνη χρειάζεται
ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών κλάδων,
εργοστασίων και έργων, ενώ τόνισε τις
επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρονται

4 Νοεμβρίου

Ο πρώτος αγωγός του Turkish Stream

Σο Pioneering Spirit, το μεγαλύτερο
κατασκευαστικό
σκάφος,
τοποθέτησε
τμήματα του αγωγού φυσικού αερίου, Turkish
Stream, που έφερε την τουρκική και ρωσική
σημαία, σηματοδοτώντας τη διάβαση του
συνόρου της Α.Ο.Ζ. μεταξύ των δύο χωρών.
Πηγή: TASS, 4 Νοεμβρίου 2017.
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τοιχεία περί εμπορικών συναλλαγών
Σουρκίας-Ιράν

ενισχύθηκε έναντι του δολαρίου Η.Π.Α.,
φτάνοντας στα 3.8626.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 6 Νοεμβρίου
2017.

Σο Ινστιτούτο τατιστικής Ανάλυσης της
Σουρκίας δημοσίευσε ανάλυση, σύμφωνα με
την οποία οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ
Σουρκίας και Ιράν έχουν αυξηθεί κατά 14%
συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.
Πηγή: Tasnim News Agency, 4 Νοεμβρίου
2017.

Αξιοποίηση εγχώριου άνθρακος
ελαχιστοποίηση εισαγωγών

Μιλώντας σε τελετή υπογραφής συνεργασίας
μεταξύ της Hattat Holding και της Eren
Holding, ο υπουργός Ενέργειας και Υυσικών
Πόρων, Berat Albayrak, δήλωσε ότι τα
τελευταία δύο χρόνια η εγχώρια παραγωγή
άνθρακος ξεπέρασε τα 60 εκατ. τόνους και
μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους η
Σουρκία θα παράγει πάνω από 80 εκατ.
τόνους, με στόχο να υπερβεί τα 100 εκατ.
τόνους μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.
Πηγή: Daily Sabah, 6 Νοεμβρίου 2017.

5 Νοεμβρίου

Επιθυμία εξισορρόπησης του εμπορικού
ισοζυγίου με τη Μαλαισία

Η απεσταλμένη της Σουρκίας στη Μαλαισία,
Başak Türkoğlu, τόνισε πως η Σουρκία
επιθυμεί να αυξήσει τις εξαγωγές της στη
Μαλαισία, δίνοντας έμφαση στη βιομηχανία
της άμυνας, εκπαίδευσης, τεχνολογίας,
τροφίμων και ηλεκτρικών συσκευών. Ο λόγος
για τον οποίο επιδιώκεται αυτό είναι το
πλεονέκτημα εξαγωγών που διατηρεί η
Μαλαισία έναντι της Σουρκίας. Οι
μαλαισιανές εξαγωγές αγγίζουν τα 1.63 δις $,
τη στιγμή που οι τουρκικές εξαγωγές προς
αυτήν φτάνουν μόλις τα 292.7 εκατ. $.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 5 Νοεμβρίου
2017.

7 Νοεμβρίου

Σο διυλιστήριο της SOCAR στη μύρνη

τα πλαίσια της ενεργειακής συνεργασίας
Σουρκίας-Αζερμπαϊτζάν, το διυλιστήριο της
SOCAR στη μύρνη θα ξεκινήσει την
παραγωγή το επτέμβριο του 2018, με στόχο
τη μείωση των εισαγωγών, σύμφωνα με το
γενικό διευθυντή του διυλιστηρίου, Mesut
İlter.
Πηγή: Daily Sabah, 7 Νοεμβρίου 2017.

υνάντηση Al-Luiebi με τον Πρέσβη της
Σουρκίας στη Βαγδάτη

υνάντηση
Zeybekci
με
στελέχη
Οικονομικού Κέντρου του Κατάρ

Ο κ. Jabbar Ali Hussein Al-Luiebi, υπουργός
Πετρελαϊκών
Τποθέσεων
του
Ιράκ,
συναντήθηκε με τον κ. Fatih Yıldız, πρέσβη
της Σουρκίας στη Βαγδάτη. Ο κ. Al-Luiebi
επιβεβαίωσε την επιθυμία του υπουργείου να
επιταχύνει την αποκατάσταση της λειτουργίας
του ιρακινού αγωγού από το Kirkuk στο
τουρκικό λιμάνι Ceyhan, με τη συμβολή
τουρκικών εταιρειών.
Πηγή: Iraq's Ministry of Oil, 5 Νοεμβρίου
2017.

ημαντικοί αξιωματούχοι του Οικονομικού
Κέντρου του Κατάρ (QFC) συναντήθηκαν με
τον Σούρκο υπουργό Οικονομίας, Nihat
Zeybekci, με σκοπό να πληροφορήσουν και
να προσελκύσουν Σούρκους επιχειρηματίες
για επενδύσεις στο Κατάρ.
Πηγή: Qatar Tribune, 7 Νοεμβρίου 2017.

Επένδυση της
Μαδαγασκάρη

και

Aksa

Energy

στην

Η τουρκική εταιρεία Aksa Energy εγκαινίασε
εργοστάσιο
ηλεκτροπαραγωγής
στη
Μαδαγασκάρη, αποτελώντας την πρώτη και
μοναδική
ενεργειακή
επένδυση
στη
Μαδαγασκάρη από τον τουρκικό ιδιωτικό
τομέα. Σο εργοστάσιο θα παράγει ηλεκτρική
ενέργεια 500 εκατ. kWh, καλύπτοντας το
34% των συνολικών ενεργειακών αναγκών της
Μαδαγασκάρης
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 7 Νοεμβρίου
2017.

6 Νοεμβρίου

Κεντρική
Σράπεζα
ρευστότητας

για

παροχή

Η Κεντρική Σράπεζα της Σουρκίας μείωσε
το ανώτατο όριο για τη διατήρηση των
μηχανισμών αγοράς συναλλάγματος (forex),
μια κίνηση που αναμένεται να παράσχει
περίπου 1,4$ δις σε ρευστότητα στο
χρηματοπιστωτικό σύστημα της Σουρκίας. Η
τουρκική λίρα, μετά από αυτή την κίνηση,
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9 Νοεμβρίου

της S&P, δήλωσε πως η αδύναμη τουρκική
λίρα αύξησε τις τιμές στη χώρα.
Πηγή: Daily Sabah, 10 Νοεμβρίου 2017.

Τπογραφή συμφωνίας με την Airbus

Η Σουρκία έκλεισε συμφωνία ύψους 500 εκατ.
$ με την Airbus Defense για την κατασκευή
δορυφόρων, μετά από τη συνάντηση του
γενικού διευθυντή της SpaceX, Έλον Μασκ με
τον Σούρκο πρόεδρο Ρ.Σ. Έρντογαν. Οι
δορυφόροι 5A και 5B θα έχουν
κατασκευαστεί μέχρι το 2020 και το 2021
αντίστοιχα, με τη συνεργασία μηχανικών
τόσο από την Türksat όσο και από την Airbus.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 9 Νοεμβρίου
2017.

Επίσκεψη Zeybekci στο Ουζμπεκιστάν

Ο υπουργός Οικονομίας της Σουρκίας, Nihat
Zeybekci, επισκέφτηκε το Ουζμπεκιστάν και
τον Πρόεδρο του, Shavkat Mirziyoyev. τη
συνάντησή
τους,
συζητήθηκαν
τα
αποτελέσματα του Υόρουμ ΣουρκίαςΟυζμπεκιστάν, που διεξάχθηκε στην
Κωνσταντινούπολη στις 25-26 Οκτωβρίου,
καθώς και η ανάπτυξη των διμερών
οικονομικών σχέσεων.
Πηγή: Trend News Agency, 10 Νοεμβρίου
2017.

Εκτίμηση για τη μείωση του πληθωρισμού
το 2018

ύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομικό
σύμβουλο του Προέδρου Ρ.Σ. Έρντογαν,
Cemil
Ertem,
ο
ετήσιος
ρυθμός
πληθωρισμού της Σουρκίας θα μειωθεί κατά
200 μονάδες βάσης το πρώτο τρίμηνο του
2018. Η πιστωτική επέκταση στο τραπεζικό
σύστημα της χώρας δεν είχε πληθωριστικές
επιπτώσεις, είπε ο σύμβουλος, προσθέτοντας
ότι η μεταβλητότητα στις συναλλαγματικές
ισοτιμίες θα μπορούσε ενδεχομένως να
μειωθεί.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 9 Νοεμβρίου
2017.

12 Νοεμβρίου

Σουρκική εταιρεία υπογράφει συμφωνία
στο Κατάρ

το πλαίσιο της επίσκεψης εκπροσώπων
τουρκικών εταιρειών της βιομηχανίας
ηλεκτρομηχανικών προϊόντων στο Κατάρ,
υπεγράφη συμφωνία με την κρατική εταιρεία
νερού και ηλεκτρισμού του Κατάρ, την
Kahramaa.
Πηγή: The Peninsula, 12 Νοεμβρίου 2017.

τόχος του 2018 η αύξηση των τουριστών

13 Νοεμβρίου

Μετά την απώλεια εκατ. $ στον τομέα του
τουρισμού, ο υπουργός Σουρισμού και
Πολιτισμού, Numan Kurtulmuş, έθεσε το
στόχο την προσέλκυση περισσότερων
τουριστών από όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα
από χώρες της Άπω Ανατολής, προκειμένου
τα έσοδα από τον τομέα του τουρισμού να
ανέλθουν στα 30 δις. $. ύμφωνα με τον
υπουργό, προς επίτευξη αυτού του στόχου, η
Σουρκία βρίσκεται σε συνομιλίες με άλλα
κράτη για την προώθηση πακέτων ταξιδιών
κρουαζιέρας.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 9 Νοεμβρίου
2017.

Πούτιν για τις οικονομικές σχέσεις με την
Σουρκία
Ο Πρόεδρος της Ρωσίας δήλωσε πως οι
οικονομικές σχέσεις με την Σουρκία έχουν
αποκατασταθεί
σχεδόν
ολοκληρωτικά.
Πραγματοποιήθηκαν κάποιες συζητήσεις με
τον Πρόεδρο της Σουρκίας για την εισαγωγή
ορισμένων προϊόντων. Ο Πούτιν δήλωσε
ευχαριστημένος από την καρποφόρα
συνεργασία με την Σουρκία.
Πηγή: Tass, 13 Νοεμβρίου 2017.

Η πρωτοβουλία “One Belt, One Road”
θα φέρει πιο κοντά Σουρκία και Κίνα

Ο οικονομικός διάδρομος από την Κίνα
προς την Κεντρική και Δυτική Ασία θα
αυξήσει, όχι μόνο το εμπόριο μεταξύ
Σουρκίας και Κίνας, αλλά και τις διμερείς
διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις,
σύμφωνα με δηλώσεις του Πρέσβη της Κίνας
στην Άγκυρα. Ακόμη, ο Πρέσβης δήλωσε ότι
η συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο
αυτής της πρωτοβουλίας, θα αυξήσει τον

10 Νοεμβρίου

Αναλυτές για μείωση πληθωρισμού το 2018

ύμφωνα με αναλυτή της Standard & Poor
(S&P), ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στην
Σουρκία θα φτάσει 10,8% το 2017 και 7,9%
το επόμενο έτος. Ο Frank Gill, ανώτερος
διευθυντής αξιολογήσεων δημόσιου χρέους
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τουρισμό και τις επενδύσεις σε αμφότερες τις
χώρες.
Πηγή: Daily Sabah, 13 Νοεμβρίου 2017.

εξωτερική βοήθεια και έχει υποστηρίξει
περίπου 800 έργα, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων στους τομείς της ενέργειας και της
συνδεσιμότητας.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 15 Νοεμβρίου
2017.

Αύξηση επιβατών Σουρκικών Αερογραμμών

Αύξηση κατά 7.5% του συνολικού αριθμού
επιβατών σημειώθηκε για τους 10 πρώτους
μήνες του 2017, συγκριτικά με την ίδια
περίοδο του 2016. Αυξήθηκαν, επίσης από
292 σε 300 οι προορισμοί τους οποίους
εξυπηρετεί η αεροπορική εταιρεία, σε σχέση
με το 2016.
Πηγή: Daily Sabah, 13 Νοεμβρίου 2017.

Al-Luiebi για την επανέναρξη
εξαγωγών από το Kirkuk

Σο οικονομικό έλλειμμα

Η Σουρκία έφτασε σε έλλειμμα του
προϋπολογισμού της τάξης των 35 δις.
τουρκικών λιρών (περίπου 9 δις $) κατά τους
πρώτους 10 μήνες του τρέχοντος έτους και
3,3 δις. τουρκικές λίρες (περίπου 848,8 εκατ
$) τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το Τπουργείο
Οικονομικών, παρουσιάζοντας ανοδική τάση
παράλληλα με την ανάκαμψη της οικονομίας.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 15 Νοεμβρίου
2017.

των

Ο Ιρακινός υπουργός Πετρελαίου, κ. Jabbar
Ali Hussein Al-Luiebi, σε επίσκεψη του στις
πετρελαϊκές πηγές του Kirkuk δήλωσε ότι
προτεραιότητα του είναι να ξαναρχίσουν οι
εξαγωγές πετρελαίου από την εν λόγω
περιοχή μέσω του ιρακινοτουρκικού αγωγού,
μόλις αποκατασταθεί ή αντικατασταθεί από
ένα νέο.
Πηγή: AFP, 13 Νοεμβρίου 2017.

16 Νοεμβρίου

Μνημόνιο συνεργασίας με την Κεντρική
Σράπεζα του Κατάρ

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του
Σούρκου Προέδρου Ρ.Σ. Έρντογαν στο
Κατάρ, υπεγράφη Μνημόνιο υνεργασίας
μεταξύ των Κεντρικών Σραπεζών των δύο
χωρών με σκοπό τη διοργάνωση, μεταξύ
άλλων, κοινών σεμιναρίων, προγραμμάτων και
αμοιβαίων εκπαιδευτικών επισκέψεων. Η
Σουρκική Κεντρική Σράπεζα υποστήριξε, σε
ανακοίνωσή της, ότι τέτοιου είδους συμφωνίες
εξυπηρετούν το στρατηγικό σκοπό της
βελτίωσης των διεθνών οικονομικών σχέσεων
της Σουρκίας.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 16 Νοεμβρίου
2017.

14 Νοεμβρίου

Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για κέντρα
υγείας ύρων προσφύγων

Σο πρόβλημα της ιατρικής περίθαλψης των
προσφύγων, λόγω των γλωσσικών εμποδίων
μεταξύ των ύρων ασθενών και του τουρκικού
ιατρικού προσωπικού, έλυσαν οι Βρυξέλλες.
Η συμφωνία της Ε.Ε. με την Σουρκία
συνέβαλλε τόσο στην ιατρική παρακολούθηση
των προσφύγων στην μητρική τους γλώσσα
για την πλήρη κατανόηση των προβλημάτων,
όσο και στην πρόσληψη ύρων ιατρών που
δεν είχαν τη δυνατότητα να εξασκήσουν το
επάγγελμά τους.
Πηγή: Deutsche Welle, 14 Νοεμβρίου 2017.

υμφωνία μεταξύ BOTAŞ και Qatargas

Κατά την επίσκεψη του Προέδρου Ρ.Σ.
Έρντογαν στην Ντόχα οι BOTAŞ και
Qatargas υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας
που επιτρέπει στην Σουρκία να εισάγει
μακροπρόθεσμα και τακτικά LNG από το
Κατάρ. Ειδικότερα, προβλέπεται η Qatargas
να παραδώσει 2 δις. κυβικά μέτρα
ισοδύναμου φυσικού αερίου LNG στην
BOTAŞ.
Πηγή: Daily Sabah, 16 Νοεμβρίου 2017.

15 Νοεμβρίου

Οικονομική υποστήριξη προς Αφγανιστάν

Ο Γ.Γ. του Τπουργείου Εξωτερικών της
Σουρκίας, Ahmet Yıldız, δήλωσε ότι η
Σουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει την ένταξη
του Αφγανιστάν στην περιφερειακή και
παγκόσμια οικονομία, έτσι ώστε να αναπτύξει
συνεργατικές και ειρηνικές σχέσεις με τις
γειτονικές του χώρες. Μέχρι στιγμής, η
Σουρκία παρείχε στο Αφγανιστάν 1 δισ. $ σε

17 Νοεμβρίου

Έκθεση επενδυτικών ευκαιριών στη Ν. Κορέα
Σο
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χέσεων Σουρκίας (DEİK) παρουσίασε τη
νεοσύστατη έκθεση επενδυτικών δεικτών για
τη Νότια Κορέα, η οποία αποτελεί ένα
«χάρτη» για την αξιοποίηση των κοινών
πολιτισμικών ριζών, όπως ανέφερε και ο
Πρόεδρος του υμβουλίου, Nail Olpak, για
την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών σχέσεων
μεταξύ των δύο κρατών.
Πηγή: DEİK, 17 Νοεμβρίου 2017.

19 Νοεμβρίου

Δημοπρασία για το διακανονισμό της λίρας

ε μια προσπάθεια να διαχειριστεί τους
κινδύνους των συναλλαγματικών ισοτιμιών
στον πραγματικό τομέα, η Κεντρική Σράπεζα
της Σουρκίας αποφάσισε να ξεκινήσει
δημοπρασία για τη ρύθμιση ισοτιμίας της
λίρας,
όσον
αφορά
την
πώληση
συναλλάγματος. Η Σράπεζα φαίνεται να
αναλαμβάνει δράση ενάντια στην πρόσφατη
αύξηση της τιμής συναλλάγματος.
Πηγή: Daily Sabah, 19 Νοεμβρίου 2017.

Σουρκικό πιστωτικό προφίλ

ύμφωνα με τη Moody’s, το τουρκικό
πιστωτικό προφίλ ισορροπεί ανάμεσα στην
ανθεκτική ανάπτυξη, καθώς και τα σχετικά
ισχυρά δημόσια οικονομικά, και τον πολιτικό
κίνδυνο και την εξωτερική ευπάθεια. Ο οίκος
αξιολόγησης υποστήριξε πως, παρότι τα
οικονομικά της χώρας επιδεινώθηκαν κατά τη
διάρκεια του τελευταίου έτους, η ελαστική
οικονομική ανάπτυξη και το διαχειρίσιμο
χρέος αποτελούν καίριους πιστωτικούς
σταθεροποιητές.
Πηγή: Daily Sabah, 17 Νοεμβρίου 2017.

υζήτηση για τη συνέχιση των εξαγωγών
πετρελαίου από το Kirkuk

Αντιπροσωπεία του τουρκικού Τπουργείου
Ενέργειας και Υυσικών Πόρων ολοκλήρωσε
συναντήσεις με Ιρακινούς ανώτερους
αξιωματούχους στη Βαγδάτη. Οι συζητήσεις
επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση της διμερούς
συνεργασίας και στην άρση των τεχνικών και
διοικητικών εμποδίων για την επανέναρξη των
εξαγωγών πετρελαίου από το Kirkuk, μέσω
του λιμανιού Ceyhan. Η ολοκλήρωση των
συνομιλιών αναμένεται σε επικείμενη
συνάντηση στην Σουρκία.
Πηγή: Iraq’s Ministry of Oil, 19 Νοεμβρίου
2017.

18 Νοεμβρίου

Διακοπή χρηματοδότησης από την Ε.Ε.

Η Ε.Ε ανακοίνωσε πως θα διακόψει την
προβλεπόμενη χρηματοδότηση προς την
Σουρκία, για τους σκοπούς της ενταξιακής
της διαδικασίας, καθώς η Άγκυρα, μετά το
αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016,
προχώρησε σε συλλήψεις, που παραβιάζουν
το δημοκρατικό χαρακτήρα της χώρας. Η
σύλληψη περίπου 190.000 ατόμων, μεταξύ
πολιτικών, δημοσιογράφων, ακτιβιστών κ.ά.,
οριστικοποίησε την απόφαση της Ε.Ε. να
μειώσει κατά 105 εκατ. ευρώ τα χρήματα που
θα δίνονταν στην Σουρκία, απόφαση που είχε
εισηγηθεί η Γερμανία.
Πηγή: Daily Mail, 18 Νοεμβρίου 2017.

20 Νοεμβρίου

Σουριστική
εκστρατεία
κοινωνικής δικτύωσης

στα

μέσα

Η τουριστική εκστρατεία «Turkey Home»
του τουρκικού Τπουργείου Πολιτισμού και
Σουρισμού είναι, πλέον, η τέταρτη
μεγαλύτερη τουριστική εκστρατεία στον
κόσμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά
από αυτές της Αυστραλίας, του Ντουμπάι και
των Η.Π.Α.. Οι ψηφιακές διαφημίσεις για την
Σουρκία έχουν εμφανιστεί 36 εκ. φορές και
έχουν προβληθεί στο YouTube 28 εκ. φορές.
Πηγή: Daily Sabah, 20 Νοεμβρίου 2017.

Επιθεωρήσεις στα ορυχεία

Σο Τπουργείο Ενέργειας και Υυσικών
Πόρων αύξησε τις επιθεωρήσεις των ορυχείων
στο πλαίσιο ενός «χάρτη διαχείρισης
κινδύνων» με αποτέλεσμα από τον Αύγουστο
του 2017να σταματήσουν οι δραστηριότητες
1.780 ορυχείων. Οι επιθεωρήσεις θα
συνεχίσουν να αυξάνονται μέχρι το 2018.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 18 Νοεμβρίου
2017.

Δημιουργία 2 νέων εγκαταστάσεων FSRU

Δύο νέες μονάδες αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης (FSRU) θα τεθούν σε
λειτουργία, η μία στο Φατάι (Αντιόχεια) και η
άλλη στον κόλπο Ξηρού (Saros) στη
χερσόνησο της Καλλίπολης, σύμφωνα με όσα
δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας και Υυσικών
Πόρων, Berat Albayrak, στην Επιτροπή
Προϋπολογισμού της τουρκικής Βουλής. Η
χωρητικότητα αποθήκευσης φυσικού αερίου
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της Σουρκίας θα ανέλθει σε 10 bcm ή 20%
της ετήσιας κατανάλωσης φυσικού αερίου.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 20 Νοεμβρίου
2017.

Ενίσχυση ηλεκτρονικού
Αζερμπαϊτζάν

εμπορίου

κατασκευών, μεταξύ άλλων. Ο πρόεδρος του
υμβουλίου
Εξωτερικών
Οικονομικών
Τποθέσεων της Σουρκίας πρόσθεσε ότι τα
εμπόδια στις άδειες εργασίας και τα κόστη
των θεωρήσεων εισόδου θα πρέπει να αρθούν
για τους Σούρκους πολίτες.
Πηγή: DEİK, 22 Νοεμβρίου 2017.

με

ύμφωνα με όσα δήλωσε ο Σούρκος
υπουργός Μεταφορών, Ναυτιλίας και
Επικοινωνιών, Ahmet Arslan, σε Διεθνές
υνέδριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην
Αττάλεια, η Σουρκία και το Αζερμπαϊτζάν
πρόκειται να ενισχύσουν τους δεσμούς τους
όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο και την
παροχή αμοιβαίων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Πηγή: Trend news agency, 20 Νοεμβρίου 2017.

Μείωση του δείκτη εμπιστοσύνης καταναλωτή

21 Νοεμβρίου

Σο Νοέμβριο ο δείκτης εμπιστοσύνης
καταναλωτή στην Σουρκία μειώθηκε κατά
3.2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
ύμφωνα με την έρευνα, οι καταναλωτές
πιστεύουν ότι η οικονομική τους κατάσταση
θα επιδεινωθεί, όπως και η οικονομία της
χώρας, καθώς και ότι οι δυνατότητα
αποταμίευσης έχει μειωθεί για εκείνους.
Πηγή: Turkish Statistical Institute, 22
Νοεμβρίου 2017.

Επίσκεψη του υπουργού Οικονομίας της
Βενεζουέλας

23 Νοεμβρίου

Ο υπουργός Οικονομίας της Βενεζουέλας,
Simon Zerpa, επισκέφθηκε την Άγκυρα για
να συζητήσει τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ
των δύο χωρών και τη δημιουργία μιας
μακροχρόνιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης
με επίκεντρο το πετρέλαιο. τη συνάντηση ο
υπουργός Οικονομίας της Σουρκίας, κ. Nihat
Zeybekci, εξέφρασε το τουρκικό ενδιαφέρον
για
την
παραγωγή
πετρελαιοειδών,
πετροχημικών και οπτάνθρακα σε συνεργασία
με τη Βενεζουέλα.
Πηγή: Daily Sabah, 22 Νοεμβρίου 2017.

Μείωση της προβλεπόμενης αύξησης ΑΕΠ
της Σουρκίας

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch μείωσε την
προβλεπόμενη αύξηση του ΑΕΠ της
Σουρκίας σε 3.9% με την αιτιολογία ότι τα
μέτρα για την αύξηση αυτού, από την πλευρά
της κυβέρνησης, θα είναι λιγότερα, ενώ
σημειώθηκε ότι η πολιτική σκηνή είναι κύριος
παράγοντας για την πορεία της οικονομίας
της Σουρκίας.
Πηγή: Reuters, 23 Νοεμβρίου 2017.

Ρεκόρ στην συναλλαγματική ισοτιμία

Σουρκία και η μαύρη λίστα της Ε.Ε. για
φορολογικούς παραδείσους

Σο δολάριο Η.Π.Α. έφτασε το υψηλότερο
όριο όλων των εποχών του 3.9780 σε
αναλογία με την τουρκική λίρα. Σο ευρώ
ανήλθε στο 4,6727, ενώ η βρετανική λίρα
κατέληξε επίσης στο ρεκόρ των 5,2388 έναντι
της τουρκικής λίρας.
Πηγή: Daily Sabah, 21 Νοεμβρίου 2017.

ε έκθεση του Bloomberg, υποστηρίχθηκε ότι
η Ε.Ε. προτίθεται να συμπεριλάβει την
Σουρκία σε μαύρη λίστα φορολογικών
παραδείσων τον επόμενο μήνα, σε μια κίνηση
που θα μπορούσε να δημιουργήσει αρνητικές
επιπτώσεις στις σχέσεις μεταξύ της Άγκυρας
και των Βρυξελλών. Η ομάδα εργασίας της
Ε.Ε., που επιφορτίστηκε με την εξέταση «μη
συνεργατικών δικαιοδοσιών για φορολογικούς
σκοπούς», ισχυρίστηκε ότι οι δεσμεύσεις της
Σουρκίας για την αντιμετώπιση θεμάτων
διαφάνειας και την κατάργηση των
φορολογικών καθεστώτων είναι μέχρι στιγμής
«ανεπαρκείς».
Ο
Σούρκος
υπουργός
Οικονομικών, Naci Ağbal. δήλωσε ότι η
Σουρκία παραμένει πιστή στις διεθνείς
δεσμεύσεις της για θέματα φορολόγησης.
Πηγή: Daily Sabah, 23 Νοεμβρίου 2017.

22 Νοεμβρίου

Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Υόρουμ
Σουρκίας-. Αραβίας

Η συνάντηση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του
Επιχειρηματικού και Επενδυτικού Υόρουμ
Σουρκίας-αουδικής
Αραβίας
στην
Κωνσταντινούπολη. Ο υπουργός Οικονομίας,
Nihat Zeybekci, δήλωσε ότι οι δύο χώρες θα
αναπτύξουν συνεργασία στους τομείς των
πετροχημικών, του τουρισμού και των
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24 Νοεμβρίου

Ahmed bin Jassim bin Mohammed Al
Thani, και ο Ιρανός υπουργός Βιομηχανίας,
Μεταλλείων και Εμπορίου, Mohammad
Shariatmadari, υπέγραψαν στην Σεχεράνη
σύμφωνο για τη συνεργασία στον τομέα των
θαλάσσιων και χερσαίων μεταφορών,
σύμφωνα με το οποίο το Ιράν θα είναι η χώρα
διέλευσης μεταξύ Σουρκίας και Ιράν, έτσι
ώστε να διευκολυνθεί το μεταξύ τους εμπόριο.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, Middle East
Monitor 26 και 27 Νοεμβρίου 2017.

χέδιο επέκτασης συμφωνίας με EFTA

Ο υπουργός Οικονομίας Nihat Zeybekçi,
μετά την υπουργική συνάντηση του EFTA
στη Γενεύη, εξέφρασε την επιθυμία της
Σουρκίας να επεκτείνει τη συνεργασία
ελεύθερου εμπορίου που διατηρεί ήδη από το
1991 με τον οργανισμό. τόχος είναι η
υπογραφή της συμφωνίας με τις τέσσερις
ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του
World Economic Forum και η οποία θα αφορά
τις μεταφορές, το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά..
Πηγή: Hurriyet Daily News, 24 Νοεμβρίου
2017.

27 Νοεμβρίου

Έρντογαν: αύξηση της οικονομίας κατά 7%

Επενδύσεις στην αιολική ενέργεια

Ο Πρόεδρος Ρ.Σ. Έρντογαν δήλωσε ότι η
οικονομία μπορεί να αυξηθεί κατά 7% στο
τέλος του χρόνου, βασιζόμενος στα στοιχεία
του Σουρκικού τατιστικού Ινστιτούτου που
έδειχναν άνοδο της οικονομίας στα δύο
πρώτα τετράμηνα. Σόνισε, επίσης, ότι η
Σουρκία πέτυχε αύξηση των επενδύσεων και
πως στόχος της χώρας είναι να συμπεριληφθεί
στις 10 μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 27 Νοεμβρίου
2017.

ύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ένωσης
Αιολικής Ενέργειας (TÜREB), Mustafa
Serdar Ataseven, με την προσθήκη των
επερχόμενων έργων αιολικής ενέργειας, η
Σουρκία σχεδιάζει την επίτευξη επενδύσεων
ύψους 5 δις $ για το 2017, προσεγγίζοντας
τον εθνικό στόχο των 20 GW μέχρι το 2023.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 24 Νοεμβρίου
2017.
26 Νοεμβρίου

28 Νοεμβρίου

Ενίσχυση της τουρκικής οικονομίας με το
εμπόριο «χαλάλ»

Ε.Σ.Α.Α. και Σουρκία

Η βιομηχανία «χαλάλ» έχει ανθίσει κατά τη
διάρκεια των τελευταίων ετών με την
υποστήριξη και της κυβέρνησης. Ο Σούρκος
υπουργός Οικονομίας ανακοίνωσε το άνοιγμα
της πρώτης «χαλάλ» υπηρεσίας διαπιστεύσεων
στην Σουρκία.
Πηγή: Daily Sabah, 26 Νοεμβρίου 2017.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ευρωπαϊκή
Σράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
(Ε.Σ.Α.Α.) υπεύθυνος για το Σμήμα
Σουρκίας, Arvid Tuerkner, δήλωσε πως η
Σουρκία είναι μία από τις μεγαλύτερες χώρες,
που δραστηριοποιείται περισσότερο η
Σράπεζα από το 2009. υγκεκριμένα, η χώρα
έχει λάβει κεφάλαια ύψους 9.5 δις. € με τη
μορφή επενδύσεων, που απευθύνονται κυρίως
στον ιδιωτικό τομέα.
Πηγή: Daily Sabah, 28 Νοεμβρίου 2017.

Τπογραφή Μνημονίου υνεργασίας μεταξύ
Ιράν και Σουρκίας

το πλαίσιο της 26ης κοινής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Σουρκίας-Ιράν στην
Σεχεράνη, συναντήθηκε ο Ιρανός υπουργός
Βιομηχανίας, Μεταλλείων και Εμπορίου,
Mohammad Shariatmadari, με τον Σούρκο
υπουργό Οικονομίας, Nihat Zeybekci, όπου
και υπέγραψαν Μνημόνιο υνεργασίας,
σχετικά με την κοινή συνεργασία των δύο
χωρών στον τομέα των τεχνικών υπηρεσιών.
Πηγή: IRNA, 26 Νοεμβρίου 2017.

Ο.Ο..Α. για την τουρκική οικονομία

Ο Ο.Ο..Α. αναθεώρησε την πρόβλεψή του
για τα ποσοστά αύξησης της τουρκικής
οικονομίας σε 6.1% για το 2017, λόγω των
δεικτών
της
τουρκικής
οικονομικής
ανάπτυξης. Οι δείκτες παρουσίασαν καλύτερη
απόδοση από την αναμενόμενη, μετά από την
υιοθέτηση φορολογικών μέτρων που
ενθάρρυναν την κατανάλωση, τις εξαγωγές και
την απασχόληση.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 28 Νοεμβρίου
2017.

Τπογραφή υμφωνίας στις Μεταφορές

Ο υπουργός Οικονομίας της Σουρκίας, Nihat
Zeybekci, ο ομόλογός του από το Κατάρ,

18

Χρονικά Τοσρκίας

Νοέμβριος 2017

Ζαρράμπ, οικονομικό σκάνδαλο
κυρώσεις Η.Π.Α προς Ιράν

και

τον όγκο των εμπορευμάτων που διακινούνται
μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.
Πηγή: Trend Νews Αgency, 29 Νοεμβρίου
2017.

Ο Σούρκος επιχειρηματίας Ρέζα Ζαρράμπ,
ομολόγησε την ενοχή του στη δίκη, που
διεξήχθη στη Νέα Τόρκη και αφορούσε την
αποκάλυψη της συνωμοσίας για την
παραβίαση των κυρώσεων που επέβαλαν οι
Η.Π.Α προς το Ιράν. Ο κατηγορούμενος
συμφώνησε να καταθέσει ενάντια στον
αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο της
τουρκικής τράπεζας Halkbank, Mehmet
Hakan Atilla.
Πηγή: Foreign Policy, 28 Νοεμβρίου 2017.

30 Νοεμβρίου

Οικονομική δραστηριότητα το 2017

Η Κεντρική Σράπεζα της Σουρκίας ανέφερε
ότι το 2017 η ανάπτυξη της οικονομικής
δραστηριότητας δημιούργησε κερδοφορία
των επιχειρήσεων, βελτίωση της ρευστότητας
και ισχυροποίηση ισολογισμών. Ωστόσο, αν
και οι κίνδυνοι είναι έντονοι στο παγκόσμιο
χρηματοπιστωτικό σύστημα, η Σράπεζα
εκφράζει την πεποίθησή της πως ο τουρκικός
τραπεζικός τομέας θα μπορέσει να τους
αντιμετωπίσει, χάρη στην ισχυρή κεφαλαιακή
του βάση, την ποιότητα του ενεργητικού του
και την επάρκεια της ρευστότητάς του.
Πηγή: Market Watch, 30 Νοεμβρίου 2017.

29 Νοεμβρίου

Πρώτος σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων

Η τουρκική εταιρία διανομής προϊόντων
καυσίμων και λιπαντικών Petrol Ofisi άνοιξε
τον πρώτο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων e-POwer στην βορειοδυτική πόλη
Gebze, της αρχαίας Λίβυσσας, η οποία θα
παρέχει δωρεάν υπηρεσίες για τους τρεις
πρώτους μήνες.
Πηγή: Daily Sabah, 29 Νοεμβρίου 2017.

Zeybekci για ενίσχυση εμπορίου μεταξύ

Σουρκόφωνων κρατών
Ο Σούρκος υπουργός Οικονομίας, Nihat
Zeybekci, δήλωσε μετά την 7η ύνοδο των
υπουργών Οικονομικών που έλαβε χώρα στο
πλαίσιο του υμβουλίου υνεργασίας
Σουρκόφωνων Κρατών, ότι το Καζακστάν, το
Κιργιστάν, το Αζερμπαϊτζάν και η Σουρκία
θα πρέπει να ενισχύσουν το μεταξύ τους
εμπόριο, το οποίο έκρινε πως θα πρέπει να
απελευθερωθεί. Ο Zeybekci σημείωσε,
επίσης, ότι το Ουζμπεκιστάν και το
Σουρκμενιστάν ως τουρκόφωνα κράτη, θα
πρέπει να ενταχθούν στο υμβούλιο.
Πηγή: Daily Sabah, 30 Νοεμβρίου 2017.

Yıldırım για τη σιδηροδρομική γραμμή
Μπακού-Σιφλίδα-Καρς

ύμφωνα με δηλώσεις του Σούρκου
πρωθυπουργού Binali Yıldırım μετά την
αναχώρηση του πρώτου τρένου από την
Μερσίνη της Σουρκίας προς το Μπακού, η
σιδηροδρομική γραμμή Μπακού-ΣιφλίδαΚαρς (Β.Σ.Κ.) αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
των διεθνών μεταφορών εμπορευμάτων, ενώ
αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση των
εμπορικών εσόδων στην περιοχή, καθώς και

Δ) Θέματα Ελληνικού Ενδιαφέροντος
1 Νοεμβρίου

ιδρύματα
(βακούφια)
της
Κωνσταντινούπολης.
Πηγή: Απογευματινή (Κωνσταντινούπολης), 1
Νοεμβρίου 2017.

υνάντηση Βαρθολομαίου-Κοτζιά

τη
συνάντηση
του
Οικουμενικού
Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Νίκου
Κοτζιά συζητήθηκαν τα προβλήματα της
Εκκλησίας και του ελληνισμού στην Σουρκία.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε
επίσης στην αναρρύθμιση της λειτουργίας των
σχολείων για τους Έλληνες στην Ίμβρο και
τη δέσμευση της τουρκικής πλευράς να
διεξάγει εκλογές στα ελληνικά ευαγή

2 Νοεμβρίου

τρατηγικής σημασίας το ψευδοκράτος για
την Σουρκία
ύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή
πρωθυπουργού της Σουρκίας, Akdağ, το
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ψευδοκράτος είναι στρατηγικής σημασίας για
την Σουρκία. Σο σημαντικότερο, τόνισε, είναι
ότι στο ψευδοκράτος ζουν Σούρκοι, ενώ μέσω
έργων κοινής ωφέλειας το βόρειο τμήμα του
νησιού έχει υποβοηθηθεί από την Σουρκία.
Πηγή: SigmaLive, 2 Νοεμβρίου 2017.

3 Νοεμβρίου

Κασουλίδης για αξιολόγηση της UNFICYP

ύμφωνα με δηλώσεις του Ελληνοκύπριου
υπουργού Εξωτερικών, Γ. Κασουλίδη, θεμιτό
είναι να γίνει αξιολόγηση του έργου της
UNFICYP, χωρίς να μειώνεται η ικανότητα
να φέρει σε πέρας το έργο της.
Πηγή: SigmaLive, 3 Νοεμβρίου 2017.

Προστασία των Σουρκοκυπρίων σύμφωνα
με τη υνθήκη Εγγυήσεως

ύμφωνα με δηλώσεις του Σούρκου
αναπληρωτή πρωθυπουργού, Akdağ, στον
υπουργό Εξωτερικών του ψευδοκράτους,
Ertuğruloğlu, η Σουρκία θα προστατέψει
τους Σουρκοκύπριους και θα τηρήσει τις
δεσμεύσεις που απορρέουν από τη υνθήκη
Εγγυήσεως.
Πηγή: SigmaLive, 2 Νοεμβρίου 2017.

Σουρκία για ναυτικές ασκήσεις ΑιγύπτουΕλλάδας στη Ρόδο
Σο υπουργείο Εξωτερικών της Σουρκίας, σε
ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι «η διεξαγωγή
στρατιωτικών ασκήσεων στη Ρόδο αποτελεί σοβαρή
παραβίαση του διεθνούς δικαίου, σύμφωνα με τις
υνθήκες Ειρήνης των Παρισίων, που
υπογράφηκαν το 1947. Η Σουρκία καλεί την
Ελλάδα να απέχει από ενέργειες που θα
μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένταση στην περιοχή
του Αιγαίου».
Πηγή: Σrend News Agency, Καθημερινή, 3
Νοεμβρίου 2017.

Οι Σουρκοκύπριοι να ξεχάσουν τα δύο κράτη

Ο Πρόεδρος του ΔΗΤ, Νεοφύτου, δήλωσε
πως η ελληνοκυπριακή πλευρά επιθυμεί
επίλυση του Κυπριακού με τερματισμό της
τουρκικής κατοχής και της υνθήκης
Εγγυήσεως, ενώ λύση θα αποτελούσε η
διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και όχι δύο
ανεξάρτητα κράτη.
Πηγή: SigmaLive, 2 Νοεμβρίου 2017.

Απάντηση Αθήνας σε Άγκυρα

Σο ελληνικό Τπουργείο Εξωτερικών απαντάει
στις δηλώσεις της Σουρκίας περί παραβίασης
του διεθνούς δικαίου με τη στρατιωτική
άσκηση στη Ρόδο, λέγοντας πως «Η Ελλάδα
θεωρεί αυτονόητο δικαίωμά της τη λήψη των
απαραίτητων μέτρων για την αποτελεσματική
προάσπιση της κυριαρχίας και εδαφικής της
ακεραιότητας».
Πηγή: Σο Βήμα, 3 Νοεμβρίου 2017.

Σουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο

Παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου και
των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR
Αθηνών σημειώθηκε στo Αιγαίο από
τουρκικά αεροσκάφη, καθώς και μία εικονική
αερομαχία μεταξύ ελληνικών και τουρκικών
αεροσκαφών.
Πηγή: Ναυτεμπορική, 2 Νοεμβρίου 2017.

Προκλητική συμπεριφορά Άγκυρας στα Ίμια

Δύο υπερπτήσεις τουρκικού πολεμικού
ελικοπτέρου πραγματοποιήθηκαν πάνω από
τις βραχονησίδες των Ιμίων.
Πηγή: Σο Βήμα , 3 Νοεμβρίου 2017.

Denktaş για διαπραγματεύσεις στην Κύπρο

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός
Οικονομικών του ψευδοκράτους, S. Denktaş,
δήλωσε πως δεν υπάρχει λόγος να
συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για διζωνική
δικοινοτική
ομοσπονδία,
καθώς
οι
Σουρκοκύπριοι
αντιμετωπίζονται
ως
μειονότητα από τους Ελληνοκύπριους.
Πηγή: SigmaLive, 2 Νοεμβρίου 2017.

Άγκυρα αμφισβητεί δικαίωμα διάσωσης
στην Καλόλιμνο

την περιοχή της Καλολίμνου εκτυλίχθηκε
επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του
Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού και
Λιμενικού λόγω της βύθισης ξύλινου
πλοιάριου με πρόσφυγες. Η Άγκυρα
αμφισβήτησε το δικαίωμα της Ελλάδας στη
διεξαγωγή αυτής της επιχείρησης και
εκτιμάται πως αυτός ήταν ο λόγος των δύο
τουρκικών παραβιάσεων πάνω από τα Ίμια.
Πηγή: Καθημερινή, 3 Νοεμβρίου 2017.

Η Σουρκία να αναλάβει ευθύνες για τους
αγνοούμενους

Όπως δήλωσε ο Ελληνοκύπριος Προεδρικός
Επίτροπος, Υ. Υωτίου, για να επιλυθεί το
ζήτημα με τους «αγνοούμενους», θα πρέπει οι
κατοχικές δυνάμεις να αναλάβουν τις ευθύνες
τους και η Σουρκία να μην προβάλει εμπόδια
στο έργο ανεύρεσής τους.
Πηγή: SigmaLive, 2 Νοεμβρίου 2017.

Δηλώσεις από κατεχόμενα: πλήγμα στο διάλογο

ύμφωνα με τον Ελληνοκύπριο υπουργό
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Εξωτερικών, Γ. Κασουλίδη, πλήγμα στο
διάλογο για το Κυπριακό αποτελούν
δηλώσεις από τα κατεχόμενα, οι οποίες
προσθέτουν το ζήτημα της αναγνώρισης του
ψευδοκράτους στην εξίσωση.
Πηγή: SigmaLive, 3 Νοεμβρίου 2017.

Ειδικού υμβούλου για την Κύπρο, E.B.
Eide, την περίοδο Απριλίου και Μαΐου 2017.
Πηγή: SigmaLive, 5 Νοεμβρίου 2017.

ΔΗΤ για επανέναρξη συνομιλιών και
Σουρκία

Οι τουρκικές δηλώσεις, που μιλούν για λύσεις,
οι οποίες δε συμβαδίζουν με το πλαίσιο του
Ο.Η.Ε., καταδεικνύουν πως η Σουρκία δεν
πείθει για επανέναρξη των συνομιλιών,
δήλωσε ο Πρόεδρος του ΔΗΤ, Αβ.
Νεοφύτου.
Πηγή: SigmaLive, 5 Νοεμβρίου 2017.

Αναστασιάδης για την επανένωση

ύμφωνα με δηλώσεις του Κύπριου
Προέδρου, Ν. Αναστασιάδη, για να τελειώσει
η παράνομη κατοχή και να επανενωθεί το
νησί, οι Σούρκοι και οι Σουρκοκύπριοι θα
πρέπει να εγκαταλείψουν τις απαράδεκτες
θέσεις τους.
Πηγή: Cyprus Mail, 3 Νοεμβρίου 2017.

Αναστασιάδης για τις παράλογες θέσεις της
Σουρκίας

Επίσκεψη Η. Çavuşoğlu, σε Αθήνα και
Θράκη

ύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της
Κυπριακής Δημοκρατίας, Ν. Αναστασιάδη,
οι παράλογες θέσεις της Σουρκίας δε θα
γίνουν αποδεκτές. Επιπλέον, τόνισε πως
εφόσον η ελληνοκυπριακή πλευρά λαμβάνει
υπόψη τις θέσεις της τουρκοκυπριακής, θα
πρέπει να γίνει και το αντίστροφο.
Πηγή: Cyprus Mail, 5 Νοεμβρίου 2017.

Κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα και τη
Δυτική
Θράκη,
ο
αναπληρωτής
πρωθυπουργός της Σουρκίας, Ηakan
Çavuşoğlu, δήλωσε ότι η Σουρκία δεν ξεχνά
και πάντα στηρίζει την «Σουρκική»
μειονότητα στην Ελλάδα, φροντίζοντας για
την ίση μεταχείρισή της και την απρόσκοπτη
άσκηση των μειονοτικών δικαιωμάτων της.
Πηγή: Daily Sabah, 3 Νοεμβρίου 2017.

6 Νοεμβρίου

Macron για διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό

4 Νοεμβρίου

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Ε. Macron, τόνισε
πως ο Πρόεδρος της Κύπρου, Ν.
Αναστασιάδης, ώθησε σε πρόοδο τις
συνομιλίες στο Κυπριακό και θα τύχει
στήριξης από τη Γαλλία, όπως και η
δραστηριοποίηση
γαλλικών
εταιρειών
ενέργειας στην κυπριακή ΑΟΖ.
Πηγή: Ο Υιλελεύθερος, 6 Νοεμβρίου 2017.

Παυλόπουλος προς Σουρκία

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας,
Πρ. Παυλόπουλος, δήλωσε πως η θωράκιση
των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο είναι
αυτονόητο δικαίωμα της Ελλάδας, δεδομένων
και των συνεχών τουρκικών παραβιάσεων
στην περιοχή. υνεχίζοντας, αποδοκίμασε τις
δηλώσεις περί «τουρκικής» μειονότητας στην
Ελλάδα και τόνισε πως τα ελληνικά σύνορα
ταυτίζονται με τα ευρωπαϊκά και επομένως
δεν μπορούν να υφίστανται γκρίζες ζώνες.
Πηγή: Καθημερινή, 4 Νοεμβρίου 2017.

8 Νοεμβρίου

Κοτζιάς για ελληνοτουρκικές σχέσεις

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Ν.
Κοτζιάς, αναφερόμενος στην αυξανόμενη
τουρκική παραβατικότητα μίλησε για την
πάγια θέση της Ελλάδας να γίνουν οι
ελληνοτουρκικές σχέσεις συνεργατικές και για
την ανάγκη ενεργοποίησης της διπλωματίας.
Προσέθεσε πως το Τπουργείο Εξωτερικών
«δεν αφήνει να πέσει κάτω τίποτα»,
υπερασπιζόμενο τα κυριαρχικά δικαιώματα
της χώρας.
Πηγή: Τπουργείο Εξωτερικών Ελληνικής
Δημοκρατίας, 8 Νοεμβρίου 2017.

5 Νοεμβρίου

Έκθεση Trump προς Κογκρέσο για Κυπριακό

ύμφωνα με έκθεση του Προέδρου των
Η.Π.Α., Donal Trump, προς το Κογκρέσο,
οι συνομιλίες για το Κυπριακό κρίνονται
θετικές, ενώ οι Η.Π.Α. υποβοηθούν την
επίλυση του ζητήματος στη βάση μιας
διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Η
αναφορά έχει να κάνει με τις κινήσεις του Γ.Γ.
του Ο.Η.Ε., Α. Guterres, και του τέως
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Κυπριακή αντίδραση
NAVTEX

9 Νοεμβρίου

Σουρκικές ακταιωροί κοντά στα Ίμια

στην

τουρκική

ύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή
κυβερνητικού εκπροσώπου της Κυπριακής
Δημοκρατίας, Β. Παπαδόπουλου, η κυπριακή
κυβέρνηση εξέδωσε NAVTEX, ως αντίδραση
στην τουρκική NAVTEX που δέσμευε χώρο
της κυπριακής ΑΟΖ για γεωτρήσεις.
Πηγή: Cyprus Mail, 9 Νοεμβρίου 2017.

την περιοχή των Ιμίων σημειώθηκε
δραστηριότητα ακταιωρών της τουρκικής
ακτοφυλακής για περίπου δύο ώρες. Η κίνηση
αυτή
πραγματοποιήθηκε
υπό
την
παρακολούθηση σκάφους του ελληνικού
Λιμενικού ώματος και χαρακτηρίστηκε ως
ελάχιστα ανησυχητική.
Πηγή: Καθημερινή, 9 Νοεμβρίου 2017.

10 Νοεμβρίου

Παπαδόπουλος για Ο.Η.Ε. και συνέχεια
των συνομιλιών

Akıncı για νέα μέθοδο διαπραγματεύσεων

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός
εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Β.
Παπαδόπουλος, η Κυπριακή Δημοκρατία
περιμένει από τον Ο.Η.Ε. και τη διεθνή
κοινότητα να εργαστούν προς επανέναρξη των
συνομιλιών για το Κυπριακό.
Πηγή: Xinhua, 9 Νοεμβρίου 2017.

O Toυρκοκύπριος ηγέτης, Μ. Akıncı, σε
ομιλία του πρότεινε τη συνέχιση των
συνομιλιών με νέα μέθοδο. Πρότεινε μια
διαδικασία με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια
και συνολική προσέγγιση του ζητήματος.
Πηγή: Ο Υιλελεύθερος, 10 Νοεμβρίου 2017.

Η εξωτερική πολιτική της Κύπρου έχει
ενδυναμωθεί

11 Νοεμβρίου

Αναστασιάδης
Κυπριακού

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής
Δημοκρατίας, Γ. Κασουλίδης, δήλωσε πως η
εξωτερική πολιτική της χώρας έχει
ενδυναμωθεί. Η Κύπρος ενισχύει τη
συνεργασία με άλλες χώρες της Ανατολικής
Μεσογείου και δείχνει ενδιαφέρον για τα
ζητήματα της περιοχής.
Πηγή: Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, 9
Νοεμβρίου 2017.

για

την

επίλυση

του

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Κύπρου, Ν.
Αναστασιάδης, ο ίδιος δε θα φέρει στον
κυπριακό λαό μια λύση που θα διαλύσει την
Κυπριακή Δημοκρατία και δε θα προστατεύει
τα δικαιώματα όλων των Κυπρίων.
Πηγή: Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, 11
Νοεμβρίου 2017.

Αναστασιάδης ζητά από την Ελλάδα να
πιέσει την Σουρκία

12 Νοεμβρίου

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Ν. Αναστασιάδης, ζήτησε από την ελληνική
κυβέρνηση να πιέσει τον Σούρκο Πρόεδρο,
Ρ.Σ. Έρντογαν, να συμφωνήσει σε
προπαρασκευαστικές συναντήσεις για τις
εγγυήσεις και την ασφάλεια, πριν από μία
πιθανή σύνοδο κορυφής.
Πηγή: Greek Reporter, 9 Νοεμβρίου 2017.

Αναστασιάδης για βιώσιμη λύση δίχως
εγγυήσεις

ύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της
Κυπριακής Δημοκρατίας, Ν. Αναστασιάδη,
δε θα υπάρξει βιώσιμη λύση στο Κυπριακό με
διατήρηση των εγγυήσεων και των
δικαιωμάτων παρέμβασης, όπως υποστηρίζει
η Σουρκία.
Πηγή: Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, 12
Νοεμβρίου 2017.

υνάντηση Παυλόπουλου-Αναστασιάδη

Οι Πρόεδροι της Δημοκρατίας της Ελλάδας
και της Κύπρου, Πρ. Παυλόπουλος και Ν.
Αναστασιάδης, συζήτησαν στην Αθήνα,
μεταξύ άλλων, για το Κυπριακό. Σόνισαν πως
η καλή γειτονία με την Σουρκία είναι
επιθυμητή, αλλά με σεβασμό του διεθνούς και
ευρωπαϊκού δικαίου.
Πηγή: Σο Βήμα, 9 Νοεμβρίου 2017.

13 Νοεμβρίου

Ο αναπληρωτής Πρόεδρος του Ρ.Λ.Κ. για
την Κύπρο
ε δηλώσεις του, ο αναπληρωτής Πρόεδρος
του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος
(Ρ.Λ.Κ.), Ö. Yılmaz, κάλεσε την τουρκική
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Παράνομες οι διχοτομικές λύσεις για το
Κυπριακό

κυβέρνηση να αυξήσει τις προσπάθειές της για
αναγνώριση του ψευδοκράτους, ενώ πρότεινε
να δημιουργηθεί θέση ειδικού απεσταλμένου,
αποκλειστικά για το θέμα.
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 13 Νοεμβρίου
2017.

ύμφωνα με ανακοίνωση του Τπουργείου
Εξωτερικών της Ελλάδος για τα 34 χρόνια
από την παράνομη ανακήρυξη του
ψευδοκράτους, οι διχοτομικές εναλλακτικές
λύσεις που προβάλλονται από την τουρκική
πλευρά είναι παράνομες, όπως και η ύπαρξή
του, το οποίο η διεθνής κοινότητα δεν πρέπει
να στηρίξει.
Πηγή: Τπουργείο Εξωτερικών Ελληνικής
Δημοκρατίας, 15 Νοεμβρίου 2017.

14 Νοεμβρίου

Σουρκικά μαχητικά πέταξαν πάνω από την
Κύπρο

Σουρκικά μαχητικά πέταξαν πάνω από το
κατεχόμενο τμήμα της Λευκωσίας, στην
Κύπρο, παραβιάζοντας τον κυπριακό Ε.Ε.Φ..
Η υπέρπτηση αυτή έγινε στο πλαίσιο τελετής
των 34 χρόνων της «ανακήρυξης» του
ψευδοκράτους.
Πηγή: Euronews, 14 Νοεμβρίου 2017.

Akdağ: τέλος οι συνομιλίες για το Κυπριακό

Ο Σούρκος αναπληρωτής πρωθυπουργός, R.
Akdağ, δήλωσε πως η στάση της
ελληνοκυπριακής πλευράς ήταν η αιτία
αποτυχίας των συνομιλιών στην Ελβετία,
επομένως οι συνομιλίες που ξεκίνησαν από
τους Φριστόφια-Talat έχουν τελειώσει.
Πηγή: LIFO, 15 Νοεμβρίου 2017.

Akıncı περί πολιτικής ισότητας των δύο
κοινοτήτων

ε ομιλία του, με αφορμή την επέτειο της
«ανακήρυξης»
του
ψευδοκράτους,
ο
Σουρκοκύπριος ηγέτης, Μ. Akıncı, δήλωσε
πως η ελληνοκυπριακή πλευρά πρέπει να
αποδεχτεί την πολιτική ισότητα μεταξύ των
δύο κοινοτήτων και να μην επιμένει στις μη
ρεαλιστικές της θέσεις.
Πηγή: Insider, 14 Νοεμβρίου 2017.

Διαμαρτυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας
στον Ο.Η.Ε.

Akıncı περί συμφιλίωσης και επίλυσης του
Κυπριακού

16 Νοεμβρίου

Η Κυπριακή Δημοκρατία κατέθεσε επιστολή
στον Ο.Η.Ε., με την οποία διαμαρτύρεται για
την παραβίαση του Ε.Ε.Φ. και της Α.Ο.Ζ.
της, από την Σουρκία.
Πηγή: Cyprus Mail, 15 Νοεμβρίου 2017.

ύμφωνα με δηλώσεις του Σουρκοκύπριου
ηγέτη, Μ. Akıncı, σε τουρκικά Μ.Μ.Ε., το
ψευδοκράτος είναι ταγμένο στη συμφιλίωση
των δύο πλευρών και στην επίλυση του
Κυπριακού ζητήματος. Ωστόσο, δεν μπορεί
αυτό να περιμένει για πάρα πολύ καιρό χωρίς
αποτέλεσμα.
Πηγή: Daily Sabah, 14 Νοεμβρίου 2017.

Σσίπρας για περιορισμό αρίας στη Θράκη

15 Νοεμβρίου

Çavuşoğlu: προτεραιότητα το ευ ζην των
Σουρκοκύπριων

Κατά την επίσκεψή του στη Δυτική Θράκη, ο
Έλληνας πρωθυπουργός Αλέξης Σσίπρας,
ανακοίνωσε ότι θα κατατεθεί νομοσχέδιο στη
Βουλή για τον περιορισμό της δικαιοδοσίας
του Ισλαμικού Νόμου, της αρίας, που
αφορά τη μουσουλμανική μειονότητα στη
Δυτική Θράκη.
Πηγή: Greek Reporter, 16 Νοεμβρίου 2017.

Σο πλαίσιο λύσης υπάρχει και δεν
αντικαθίσταται

Όπως
δήλωσε
ο
αναπληρωτής
πρωθυπουργός,
Η.
Çavuşoğlu,
προτεραιότητα της Σουρκίας είναι η επίτευξη
του ευ ζην των Σουρκοκυπρίων, ανεξάρτητα
από τις διαπραγματεύσεις.
Πηγή: Daily Sabah, 16 Νοεμβρίου 2017.

Όπως τόνισε ο Κύπριος κυβερνητικός
εκπρόσωπος, Ν. Φριστοδουλίδης, σε
απάντησή
του
στις
δηλώσεις
του
Σουρκοκύπριου ηγέτη, Μ. Akıncı, το πλαίσιο
λύσης του Κυπριακού είναι γνωστό, δεν
αλλάζει και βασίζεται στην επίτευξη
συμφωνίας για όλα τα θέματα, ως μέρος της
λύσης.
Πηγή: Capital, 15 Νοεμβρίου 2017.

Felek: θα εξαφανιστούν οι Σουρκοκύπριοι

ε εργατικό συνέδριο, ο Πρόεδρος της
τουρκοκυπριακής συντεχνίας DEV-İŞ, Η.
Felek, μίλησε για το πως οι δύο κοινότητες
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Η πρόταση της Κυπριακής Δημοκρατίας
για μια νέα Διάσκεψη

από την περίοδο της αποικιοκρατίας
συνεργάζονταν για το καλό του νησιού.
Σόνισε ακόμη ότι το ισχύον καθεστώς του
ψευδοκράτους θα εξαφανίσει εν τέλει την
τουρκοκυπριακή κοινότητα.
Πηγή: SigmaLive, 16 Νοεμβρίου 2017.

Ο Πρόεδρος της Κύπρου, Ν. Αναστασιάδης,
πρότεινε στον Ο.Η.Ε. να γίνει η
προετοιμασία για μια νέα Διάσκεψη με
εμπλοκή του Γ.Γ. του οργανισμού σε μια εκ
του σύνεγγυς διπλωματία τόσο από τον
Ο.Η.Ε. όσο και από προσωπικότητες ή τρίτες
χώρες αμοιβαία αποδεκτές, που θα αφορά το
κεφάλαιο της ασφάλειας. Ο ίδιος ο Γ.Γ. θα
αξιολογήσει τη θέση των δύο μερών και θα
κρίνει αν πρέπει να συγκληθεί καινούρια
Διάσκεψη, ενώ προτείνεται να γίνει γραπτώς η
κατάθεση προτάσεων.
Πηγή: SigmaLive, 17 Νοεμβρίου 2017.

Κριτική Bozdağ για απόφαση ελληνικών
αρχών

Κριτική
άσκησε
ο
αναπληρωτής
Πρωθυπουργός Bekir Bozdağ, κατά των
ελληνικών αρχών για την απόφασή τους
εναντίον του εκλεγμένου από τη μειονότητα
μουφτή και ενός ιμάμη, δηλώνοντας ότι
παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και
η υνθήκη της Λωζάννης.
Πηγή: Daily Sabah, 16 Νοεμβρίου 2017.

18 Νοεμβρίου

υμβάσεων ανάληψης καθηκόντων από
Ιεροδιδασκάλους στη Θράκη

τα σκουπίδια οστά Κυπρίων από τα
κατεχόμενα

Ιεροδιδάσκαλοι
υπέγραψαν
συμβάσεις
ανάληψης υπηρεσιών στην Θράκη. ύμφωνα
με
τον
Πρόεδρο
του
υλλόγου
Εκπαιδευτικών Μουσουλμανικής Θρησκείας
Θράκης, όσοι κατέχουν παιδαγωγική
επάρκεια, θα αναλάβουν καθήκοντα σε
σχολεία, ενώ οι Ιμάμηδες θα αναλάβουν
καθήκοντα σε τεμένη ή στη Μουφτεία.
Πηγή: tourkikanea.gr, 16 Νοεμβρίου 2017.

Όπως αποδεικνύουν νέα στοιχεία, οστά 70
Ασσιωτών, που εκτελέστηκαν το 1974,
μετακινήθηκαν από ομαδικό τάφο στο Ορνίθι
σε σκουπιδότοπο στο χωριό Δίκωμο. Ο
Έλληνας εκπρόσωπος της Διερευνητικής
Επιτροπής για τους Αγνοούμενους δήλωσε
πως η μετακίνηση έγινε από τον κατοχικό
στρατό, για να αποκρύψει τις μαζικές
δολοφονίες.
Πηγή: SigmaLive, 18 Νοεμβρίου 2017.

17 Νοεμβρίου

Αντιδράσεις από το μειονοτικό κόμμα της
Θράκης

Μ. Çavuşoğlu περί προσπάθειας άρσης
της απομόνωσης

Κριτική άσκησε το μειονοτικό κόμμα
«Ισότητας Ειρήνης και Υιλίας» της Θράκης
στην ελληνική κυβέρνηση, για την δικαστική
απόφαση εναντίον του μουφτή Ξάνθης Αχμέτ
Μετέ και του ιμάμη της Γλαύκης, Ερκάν
Αζίζογλου, δηλώνοντας πως καταπατά τη
υνθήκη της Λωζάννης.
Πηγή: tourkikanea.gr, 18 Νοεμβρίου 2017.

ύμφωνα με δηλώσεις του Σούρκου
υπουργού Εξωτερικών, Mevlüt Çavuşoğlu, η
Σουρκία καταβάλλει προσπάθειες για άρση
της απομόνωσης του ψευδοκράτους, την
αναγνώριση των διαβατηρίων του από
περισσότερες χώρες και το άνοιγμα γραφείων
εκπροσώπησής του.
Πηγή: SigmaLive, 17 Νοεμβρίου 2017.

H. Çavuşoğlu: θα αξιοποιηθούν τα οφέλη
από τις διαπραγματεύσεις

19 Νοεμβρίου

Με διακοπή λειτουργίας κινδυνεύουν τα
μειονοτικά σχολεία στην Σουρκία

ε εκδήλωση στην Άγκυρα, για την επέτειο
«ανακήρυξης»
του
ψευδοκράτους,
ο
αναπληρωτής πρωθυπουργός της Σουρκίας,
H. Çavuşoğlu, δήλωσε πως το Κυπριακό
βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή και η Σουρκία
θα αξιοποιήσει τα οφέλη που έχει αποκτήσει
κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. τον ίδιο
τόνο κυμάνθηκαν και δηλώσεις άλλων
πολιτικών.
Πηγή: SigmaLive, 17 Νοεμβρίου 2017.

Σα μειονοτικά σχολεία στην Σουρκία
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο οριστικής παύσης
λειτουργίας λόγω της διαρκούς συρρίκνωσης
του αριθμού των εγγραφών σε αυτά. ύμφωνα
με τους αντιπροσώπους των σχολείων αυτών,
η κύρια αιτία του προβλήματος εντοπίζεται
στο γεγονός ότι το Τπουργείο Εθνικής
Παιδείας της Σουρκίας αντιμετωπίζει τα
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σχολεία αυτά σαν να πρόκειται για ιδιωτικά,
ενώ την ίδια στιγμή οι δωρεές προς αυτά
υπόκεινται σε φορολογία.
Πηγή: Hürriyet Daily News, 19 Νοεμβρίου
2017.

ότι γίνονται σημαντικές προσπάθειες για την
αύξηση του αριθμού των μαθητών στα
σχολεία της ελληνικής μειονότητας.
Πηγή: Greek Reporter, 20 Νοεμβρίου 2017.
22 Νοεμβρίου

20 Νοεμβρίου

Έρευνα για
αγνοουμένων

τον

εντοπισμό

Ενεργειακές εξελίξεις και Κυπριακό

των

Όπως σημείωσε ο Προϊστάμενος της
Τπηρεσίας
Έρευνας
και
Διεθνούς
υνεργασίας
του
Σεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου, η εκμετάλλευση των
παραμέτρων που προσφέρει το φυσικό αέριο
και δη το πέρασμα πιθανού αγωγού από την
Α.Ο.Ζ. της Κύπρου, μπορεί να βοηθήσει
στην εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό.
Πηγή: SigmaLive, 22 Νοεμβρίου 2017.

ύμφωνα με δηλώσεις Σουρκοκύπριου
μέλους της Διερευνητικής Επιτροπής για τους
Αγνοούμενους, η διαδικασία για τον
εντοπισμό οστών που μετακινήθηκαν από το
χωριό Άσσια σε χώρο απορριμάτων θα
αποφασιστεί από επιστημονική επιτροπή, ενώ
δεν είναι σίγουρο ότι η μεταφορά τους έγινε
από το στρατό.
Πηγή: SigmaLive, 20 Νοεμβρίου 2017.

Κοινό μήνυμα Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου
κατά Σουρκίας

Δηλώσεις Σουρκίας για την ενέργεια, τις
υποδομές και την ασφάλεια του
ψευδοκράτους

ε δηλώσεις μετά την τριμερή συνάντηση
τους στην Λευκωσία, οι ηγέτες Κύπρου,
Ελλάδας και Αιγύπτου, Αναστασιάδης,
Σσίπρας και ίσι αντίστοιχα, αναφέρθηκαν
στο Κυπριακό. Από κοινού σημείωσαν πως
από την επίλυση του ζητήματος πρέπει να
απουσιάζουν οι εγγυήσεις και να μην υπάρχει
κατοχικός στρατός στο νησί.
Πηγή: The Press Project, 22 Νοεμβρίου 2017.

ύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή
πρωθυπουργού, R. Akdağ, η Σουρκία θα
υπερασπιστεί το δικαίωμά της σε
ενεργειακούς πόρους στην Κύπρο και
ανεξάρτητα από τις διαπραγματεύσεις θα
προχωρήσει σε ανάπτυξη των υποδομών στη
Βόρεια Κύπρο. Παράλληλα, θα προστατεύει
τους Σουρκοκύπριους του νησιού, ως
εγγυήτρια δύναμη.
Πηγή: Cyprus Mail, 20 Νοεμβρίου 2017.

Νέες NAVTEX στην Κυπριακή Α.Ο.Ζ.
από την Σουρκία

Η Σουρκία, απαντώντας στην τριμερή
συνάντηση
Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου,
εξέδωσε τρεις NAVTEX, δεσμεύοντας τα
οικόπεδα 1, 2, 7, 8, 9 και 13 της Κυπριακής
Α.Ο.Ζ..
τις
περιοχές
αυτές
θα
πραγματοποιηθούν ασκήσεις με πραγματικά
πυρά και άλλες δραστηριότητες.
Πηγή: Πρώτο Θέμα, 22 Νοεμβρίου 2017.

Ανοιχτή η Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου στην Σουρκία

Ανοιχτή ξανά η Ορθόδοξη Εκκλησία του
Αγίου Γεωργίου στο Edirnekapı της
Κωνσταντινούπολης, έπειτα από έργα
παλινόρθωσης που διήρκεσαν 3 χρόνια. τα
θυρανοίξια του Ι. Ναού, ο Οικουμενικός
Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, ευχαρίστησε
τον Σούρκο Πρόεδρο, την τουρκική
κυβέρνηση και τη Γενική Διεύθυνση Ευαγών
Ιδρυμάτων.
Πηγή: DHA, 20 Νοεμβρίου 2017.

23 Νοεμβρίου

Σουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο

Σουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε 36
παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου
χώρου σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και
Νοτιοανατολικό Αιγαίο.
Πηγή : Ναυτεμπορική, 23 Νοεμβρίου 2017.

Αγώνας επιβίωσης για τα ελληνικά σχολεία
στην Σουρκία

Αγώνας επιβίωσης για τα ελληνικά σχολεία
στην Σουρκία καθώς, σύμφωνα με τον
επικεφαλής του υνδέσμου Τποστήριξης
Ελληνικών Κοινοτικών Ιδρυμάτων στην
Σουρκία, αυτά έχουν μειωθεί σημαντικά. Ο
επικεφαλής μάλιστα του υνδέσμου τόνισε

Αναστασιάδης για Σουρκία και Κυπριακό

ε ομιλία του στο Μέγαρο Μουσικής ο
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ν.
Αναστασιάδης, είπε πως η Σουρκία δεν
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άλλαξε στάση και θέση καθ’ όλη τη διάρκεια
των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία,
οδηγώντας τες σε κατάρρευση. Ο ίδιος, όμως,
είναι έτοιμος για νέο γύρο διαπραγματεύσεων.
Πηγή: CNN Greece, 23 Νοεμβρίου 2017.

Δημοκρατίας, Ν. Αναστασιάδης, τόνισε πως
θα γίνει αποδεκτή μια λύση χωρίς εγγυήσεις
και τουρκικά στρατεύματα, αλλά με σεβασμό
και από κοινού διαβίωση των νόμιμων
κατοίκων της νήσου.
Πηγή: Cyprus Mail, 26 Νοεμβρίου 2017.

24 Νοεμβρίου 2017
28 Νοεμβρίου

Γεωτρήσεις στο οικόπεδο 3 και 6 της
Κυπριακής Α.Ο.Ζ.

Χευδοκράτος περί της αναγνώρισής του

Με κοινές δηλώσεις τους, ο υπουργός
Ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γ.
Λακκοτρύπης, και ο εκτελεστικός διευθυντής
της εταιρείας ΕΝΙ ανακοίνωσαν την έναρξη
γεωτρήσεων στο οικόπεδο 6 το Δεκέμβριο
και στο οικόπεδο 3 τον Ιανουάριο, εντός της
Κυπριακής Α.Ο.Ζ..
Πηγή: Πρώτο Θέμα, 24 Νοεμβρίου 2017.

Με δηλώσεις του, ο υπουργός Εξωτερικών
του ψευδοκράτους, Ertuğruloğlu, τόνισε πως
στόχος του είναι να αναγνωριστεί το κατοχικό
καθεστώς ως κράτος από τις Η.Π.Α. και τη
διεθνής κοινότητα, και να πάψει να
αναγνωρίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία ως
εκπρόσωπος όλων των Κυπρίων.
Πηγή: The Hill, 28 Νοεμβρίου 2017.

Akıncı για Ελληνοκύπριους

Γαβρόγλου περί της νομοθετικής ρύθμιση
για τη αρία

Ο Σουρκοκύπριος ηγέτης, Μ. Akıncı, τόνισε
σε ομιλία του στην κοινότητα Σουρκοκύπριων
του Λονδίνου πως «οι Ελληνοκύπριοι πρέπει να
αλλάξουν τον τρόπο σκέψης τους, που τους
δυσκολεύει να μοιραστούν την εξουσία με τους
Σουρκοκύπριους, για να λυθεί το Κυπριακό».
Πηγή: Πρακτορείο Αnadolu, 24 Νοεμβρίου
2017.

Ο Έλληνας υπουργός Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, Κ. Γαβρόγλου, δήλωσε για
τη δημοσιοποίηση του σχεδίου νόμου για τις
δικαιοδοτικές αρμοδιότητες των μουφτήδων
στη Θράκη, πως πρόκειται για μια
μεταρρύθμιση και όχι κατάργηση του νόμου,
η οποία θα δίνει το δικαίωμα στα διάδικα
μέρη να αποφασίζουν σε ποιο δικαιοδοτικό
όργανο θα υπαχθεί η υπόθεσή τους.
Πηγή: Καθημερινή, 28 Νοεμβρίου 2017.

26 Νοεμβρίου

Αναστασιάδης περί μίας αποδεκτής λύσης

ε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής
******
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