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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 
 
1 Μαρτίου 
 
Αναβολή ακροάσεων 3 ακαδημαϊκών 
Οι ακροάσεις 3 ακαδημαϊκών από το 
Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης 
αναβλήθηκαν για τις 4 Οκτωβρίου 2018 από 
το 37ο Ποινικό Δικαστήριο Βαρέων 
Αδικημάτων. Οι εν λόγω ακαδημαϊκοί 
κατηγορούνται για «προπαγάνδα 
τρομοκρατικής οργάνωσης» λόγω του ότι 
υπέγραψαν την επιστολή «Δεν θα 
συμμετάσχουμε σε αυτό το έγκλημα», της 
οργάνωσης Academics for Peace. Οι αιτήσεις 
των συνηγόρων υπεράσπισης για άμεση 
απαλλαγή από τις κατηγορίες και ενοποίηση 
των υποθέσεων δεν έγιναν αποδεκτές από το 
δικαστήριο. 
Πηγή: Bianet, 1 Μαρτίου 2018. 
 
Ανακοίνωση σύστασης αντιπροσωπείας 
Σο Ρ.Λ.Κ. ανακοίνωσε τη σύσταση 
αντιπροσωπείας, η οποία θα συνομιλεί με τα 
υπόλοιπα κόμματα για την «εκλογική 
ασφάλεια», όπως αυτή προκύπτει έπειτα από 
την κατάθεση νομοσχεδίου στην τουρκική 
εθνοσυνέλευση για το σχηματισμό προ-
εκλογικών συμμαχιών μεταξύ των κομμάτων. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 1 Μαρτίου 2018. 
 
Καταδίκη βουλευτή του Δ.Κ.Λ. 
Η Selma Irmak, βουλευτής του 
φιλοκουρδικού Δ.Κ.Λ., καταδικάστηκε σε 10 
χρόνια φυλάκιση από το Επαρχιακό 
Δικαστήριο του νομού Gaziantep. Η Irmak 
είχε συλληφθεί στις 4 Νοεμβρίου 2016, με τις 
κατηγορίες για «συμμετοχή σε τρομοκρατική 
οργάνωση» και «διάδοση τρομοκρατικής 
προπαγάνδας». 
Πηγή: Turkish Minute, 1 Μαρτίου 2018. 
 
 
2 Μαρτίου 
 
Καταδίκη βουλευτή του Δ.Κ.Λ. 
Η Dilek Öcalan, βουλευτής του Δ.Κ.Λ. και 
ανιψιά του Abdullah Öcalan, καταδικάστηκε 
σε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 6 μηνών για 

«συμμετοχή σε τρομοκρατική προπαγάνδα». 
Η κατηγορία οφείλεται στο γεγονός ότι στις 
23 Υεβρουαρίου 2016 η Öcalan 
παραβρέθηκε στην κηδεία του Mehmet 
Yılmaz, αγωνιστή του Ε.Κ.Κ..  
Πηγή: Hurriyet Daily News, 2 Μαρτίου 2018. 
 
Αποκλεισμός περαιτέρω έρευνας για  
καταγγελίες του Paylan 
Η εισαγγελία απέκλεισε περαιτέρω έρευνα για 
τις καταγγελίες του βουλευτή του Δ.Κ.Λ., 
Garo Paylan, ο οποίος είχε πληροφόρηση για 
απόπειρες δολοφονίας εναντίον Σούρκων 
ακαδημαϊκών, δημοσιογράφων και πολιτικών 
στην Ευρώπη. Ήδη από τις 20 Δεκεμβρίου 
2017, ο βουλευτής είχε εκφράσει τις 
ανησυχίες του στο κυβερνών κόμμα. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 2 Μαρτίου 2018. 
 
Έκκληση Kılıçdaroğlu για 
σημαιοστολισμό κτηρίων  
Ο πρόεδρος του Ρ.Λ.Κ. Kemal Kılıçdaroğlu 
στηρίζει τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στην 
επιχείρηση στην Αφρίν της υρία, ζητώντας 
από τους πολίτες να στολίσουν τα σπίτια και 
τα γραφεία τους με σημαίες ως ένδειξη 
πένθους για τους στρατιώτες που χάθηκαν στο 
πεδίο της μάχης. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 2 Μαρτίου 2018. 
 
Ανακοίνωση της Επιτροπής Υυλακών της 
İ.H.D. 
Η Necla Şengül, αναπληρώτρια γραμματέας 
της Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(İ.H.D.) και η Nehir Bilece, μέλος της 
Κεντρικής Επιτροπής Υυλακών έκαναν 
δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση των 
φυλακισμένων στην έδρα της (İ.H.D.) στη 
μύρνη. ύμφωνα με τις ανακοινώσεις αυτές, 
στις τουρκικές φυλακές βρίσκονται 1154 
άρρωστοι φυλακισμένοι, εκ των οποίων οι 402 
βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η 
επιτροπή επέστησε την προσοχή στις 
παραβιάσεις των δικαιωμάτων και ζήτησε 
διεξοδική διερεύνησή τους. 
Πηγή: Bianet, 2 Μαρτίου 2018. 
 



Χρονικά Τοσρκίας   Μάρτιος 2018 

2 

4 Μαρτίου 
 
Αντιπρόεδρος του Κ.Ε.Δ. για τις 
επικείμενες εκλογές 
Ο αντιπρόεδρος του Κ.Ε.Δ., Celal Adan, 
δηλώνει πως ένα ποσοστό 70% του τουρκικού 
λαού υποστηρίζει μια συμμαχία του Κ.Δ.Α. 
με το Κ.Ε.Δ., η οποία αποσκοπεί στη 
συνεργασία των δυο κομμάτων ως προς τις 
προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές του 
2019 και στην καλύτερη εκπροσώπηση των 
Σούρκων πολιτών. 
Πηγή: Daily Sabah, 4 Μαρτίου 2018. 
 
Αθώωση καθηγητών, κατηγορουμένων για 
προβολή άσεμνου υλικού 
Δικαστήριο της μύρνης αθώωσε τέσσερις 
καθηγητές τού τρατιωτικού Λυκείου 
Maltepe της μύρνης, οι οποίοι είχαν 
κατηγορηθεί το 2011 για «έκθεση παιδιών σε 
άσεμνο υλικό», «προσβολή του Σουρκισμού» 
και «σεξουαλική κακοποίηση», λόγω της 
προβολής επεισοδίων της σειράς «Games of 
Thrones» στους μαθητές. Οι καθηγητές 
υποστήριξαν ότι η προβολή της 
συγκεκριμένης σειράς αποσκοπούσε στη 
βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών στην 
αγγλική γλώσσα. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 4 Μαρτίου 2018. 
 
Καταστροφή αρχαιολογικού χώρου στον 
Πόντο 
Σο τοπικό δικαστήριο του νομού Ορντού, τα 
Κοτύωρα, έδωσε άδεια σε εταιρεία εξόρυξης 
ανδεσίτη για την κατασκευή λατομείου στο 
ιστορικό κάστρο Kurul, στο εσωτερικό του 
οποίου βρίσκεται το άγαλμα της θεάς 
Κυβέλης. Οι εκρήξεις δυναμίτιδας 
κατέστρεψαν ιστορικούς τάφους, ενώ 
διατυπώνονται ανησυχίες για εκτενέστερες 
καταστροφές στο μέλλον.  
Πηγή: Hurriyet Daily News, 4 Μαρτίου 2018. 
 
 
5 Μαρτίου 
 
Ανησυχία για την αξιοπιστία τού δικαστικού 
σώματος 
ύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής του 
τουρκικού Εφετείου, İsmail Rüştü Cirit, η 
έλλειψη εμπειρίας των δικαστών και 
εισαγγελέων, οι οποίοι διορίσθηκαν μετά το 
αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλίου 2016, 
και το γεγονός, ότι 4500 δικαστές και 
εισαγγελείς διερευνώνται σε υποθέσεις που 
σχετίζονται με το κίνημα τού Fethullah 

Gülen, έχουν προκαλέσει ανησυχία για την 
αξιοπιστία του δικαστικού σώματος στην 
Σουρκία. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 5 Μαρτίου 2018. 
 
 
7 Μαρτίου 
 
Κατηγορίες εναντίον βουλευτών τού Δ.Κ.Λ. 
για αναρτήσεις 
Οι βουλευτές του Δ.Κ.Λ., Adem Geveri, 
Bedia Özgökçe και Lezgin Botan, 
κατηγορούνται από την Εισαγγελία της 
Άγκυρας, για «τρομοκρατική προπαγάνδα», 
εξαιτίας των επικριτικών τους αναρτήσεων στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφορικά με 
την εισβολή στην Αφρίν. 
Πηγή: ANF News, 7 Μαρτίου 2018. 
 
 
8 Μαρτίου 
 
Υυλάκιση δημοσιογράφων για βοήθεια σε 
«τρομοκρατική οργάνωση» 
Ποινές κάθειρξης επιβλήθηκαν σε 25 
δημοσιογράφους με την κατηγορία παροχής 
βοήθειας σε «τρομοκρατική οργάνωση». Οι 
κατηγορίες αυτές αναφέρονταν σε σχέσεις των 
κατηγορουμένων με το κίνημα του Fethullah 
Gülen, στην έκφραση υποστήριξης προς τους 
Κούρδους και σε προσβολές κατά του 
Έρντογαν.  
Πηγή: Deutche Welle, 8 Μαρτίου 2018. 
 
Αναστολή καθηκόντων σε καθηγητή για 
σεξιστικά σχόλια 
ε αναστολή καθηκόντων τέθηκε καθηγητής 
Υιλοσοφίας σε Θρησκευτικό Λύκειο Θηλέων 
(Kız İmam-Hatip Lisesi) στο Ικόνιο της 
Σουρκίας. Αφορμή αποτέλεσαν σεξιστικά 
σχόλια τού καθηγητή αναφορικά με τη 
συμμετοχή των κοριτσιών στο μάθημα της 
Γυμναστικής και την ενδυμασία τους, την 
οποία θεωρεί αποκαλυπτική και ότι τα 
προετοιμάζει για «το δρόμο του διαβόλου» 
και τη μοιχεία. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 9 Μαρτίου 2018. 
 
Διαδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα 
της Γυναίκας 
τις 8 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της 
Γυναίκας, δεκάδες χιλιάδες γυναίκες βγήκαν 
στους δρόμους σε πολλές επαρχίες της 
Σουρκίας, απαιτώντας να τεθεί ένα τέλος στη 
βία κατά των γυναικών. Ενώ οι διαδηλώσεις 
ήταν αρχικά ειρηνικές, δεν έλειψαν οι 
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εντάσεις, καθώς σε επαρχία του Μαρμαρά η 
αστυνομία συνέλαβε 35 γυναίκες, 
υποστηρίζοντας πως η πορεία τους δεν έλαβε 
τη σχετική άδεια από τον δήμο. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 9 Μαρτίου 2018. 
 
 
9 Μαρτίου  
 
Ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση 
μαθητριών δάσκαλος 
Ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση επτά 
μαθητριών κρίθηκε δάσκαλος σχολείου στην 
Κωνσταντινούπολη, έπειτα από καταγγελίες 
γονέων. το δράστη επιβλήθηκε ποινή 
φυλάκισης 87 ετών, αν και ένας εκ των 
δικαστών διαφώνησε με την απόφαση, 
δηλώνοντας ότι τα στοιχεία δεν ήταν επαρκή 
και αξιόπιστα. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 9 Μαρτίου 2018. 
 
Πάνω από 300.000 γεννήσεις συριόπουλων 
υπό το καθεστώς του άπατρις 
ύμφωνα με την υποεπιτροπή της τουρκικής 
Βουλής για τους Πρόσφυγες, 311.000 παιδιά 
συριακής καταγωγής έχουν γεννηθεί στην 
Σουρκία και δεν τους έχει αποδοθεί 
υπηκοότητα. Ο επικεφαλής της Επιτροπής 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της τουρκικής 
Βουλής, Ömer Serdar, ζήτησε να εξεταστεί η 
δυνατότητα απόδοσης τουρκικής 
υπηκοότητας σε όσα παιδιά ύριων 
γεννιούνται στην Σουρκία, ώστε να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος της «χαμένης γενιάς». 
Έως σήμερα 55.583 ύριοι πρόσφυγες έχουν 
λάβει την τουρκική ιθαγένεια, 
συμπεριλαμβανομένων 25.500 παιδιών. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 9 Μαρτίου 2018. 
 
Ο Dündar αντιμέτωπος με κατηγορίες για 
κατασκοπεία 
Σο Ανώτατο Εφετείο της Σουρκίας θεώρησε 
ανεπαρκή την πενταετή ποινή φυλάκισης του 
πρώην αρχισυντάκτη της εφημερίδας 
Cumhuriyet, Can Dündar, κατηγορώντας τον 
για κατασκοπεία, η οποία επισείει ως και 20 
έτη ποινή φυλάκισης. Ο C. Dündar μαζί με 
το συνάδελφό του Erdem Gül είχαν 
δημοσιεύσει το 2014 ρεπορτάζ σχετικά με τη 
μεταφορά κρυφού οπλισμού στη υρία από 
φορτηγά των τουρκικών υπηρεσιών. Σο 
Ανώτατο Εφετείο προτείνει ο Erdem Gül να 
απαλλαχθεί των κατηγοριών, λόγω έλλειψης 
αποδεικτικών στοιχείων. 
Πηγή: Turkish Minute, 9 Μαρτίου 2018. 
 

Αποφυλάκιση δημοσιογράφων της 
Cumhuriyet 
Σουρκικό δικαστήριο αποφάσισε την 
αποφυλάκιση των δημοσιογράφων της 
ημερήσιας Cumhuriyet, Murat Sabuncu και 
Ahmet Şık, μέχρι να ολοκληρωθεί η δίκη 
τους. Οι δύο δημοσιογράφοι είχαν κριθεί 
προφυλακιστέοι και είχαν ήδη εκτίσει 400 
ημέρες στη φυλακή.  
Πηγή: Deutche Welle, 9 Μαρτίου 2018. 
 
Μέλη τού Κ.Δ.Α. επιτέθηκαν σε βουλευτές 
του Δ.Κ.Λ.  
Έπειτα από ομιλία του βουλευτή του Δ.Κ.Λ., 
Mahmut Toğrul, στην τουρκική Βουλή, όπου 
κατονόμαζε ως εθνοκάθαρση την προσπάθεια 
της τουρκικής κυβέρνησης για δημογραφική 
αλλαγή στην Αφρίν, βουλευτές του Δ.Κ.Λ. 
δέχθηκαν επίθεση από βουλευτές του Κ.Δ.Α. 
Κατά τη διάρκεια της επίθεσης 
τραυματίστηκαν οι βουλευτές του Δ.Κ.Λ. 
Mahmut Toğrul, Müslüm Doğan, Garo 
Paylan και Behçet Yıldırım. ύμφωνα με τον 
Toğrul, η νομική επιτροπή του Δ.Κ.Λ. θα 
δρομολογήσει τις νόμιμες διαδικασίες κατά 
των αυτουργών της επίθεσης. 
Πηγή: ANF News, 9 Μαρτίου 2018. 
 
 
10 Μαρτίου 
 
Φημικός ευνουχισμός σε βιαστές ανηλίκων 
Η κυβέρνηση της Σουρκίας μελετά τη 
θέσπιση νόμου για την ποινή του χημικού 
ευνουχισμού σε όσους διαπράττουν 
σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Ψστόσο, 
όπως δήλωσε ο Τπουργός Δικαιοσύνης, 
Abdulhamit Gül, θα είναι στη διακριτική 
ευχέρεια τού δικαστή να αποφασίσει την 
επιβολή ή μη της συγκεκριμένης ποινής στους 
δράστες. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 10 Μαρτίου 
2018. 
 
Ένα στα 3 μέλη του Δ.Κ.Λ. είναι υπό 
κράτηση 
Από τον Ιούλιο τού 2015 11.631 μέλη από τα 
37.551 του Δ.Κ.Λ. είναι υπό κράτηση και 
3.382 μέλη έχουν συλληφθεί, ενώ 
εκκρεμούσαν δικαστικές υποθέσεις εναντίον 
τους. Οι 55 από τους 59 βουλευτές του 
Δ.Κ.Λ. αντιμετωπίζουν νομικές κατηγορίες σε 
βάρος τους. 
Πηγή: Ahval News, 10 Μαρτίου 2018. 
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Δήλωση του Δ.Κ.Λ. 
Η Pervin Buldan, συμπρόεδρος του Δ.Κ.Λ., 
ανέφερε ότι το κόμμα δε θα αποχωρήσει από 
τη Βουλή ακόμη κι αν παραμείνει σε αυτή με 
έναν βουλευτή. Επιπλέον, η βουλευτής 
δήλωσε πως το Δ.Κ.Λ. προετοιμάζεται για τις 
εκλογές, καθώς το κόμμα αποφάσισε να μην 
τις μποϊκοτάρει. 
Πηγή: Bas News, 11 Μαρτίου 2018. 
 
 
11 Μαρτίου 
 
Νέα μέτρα πρόληψης και τιμωρίας για τη 
σεξουαλική κακοποίηση 
Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Abdulhamit Gül, 
σε ομιλία του στο Ικόνιο δήλωσε ότι 18.492 
άτομα έχουν ήδη καταδικαστεί για 
σεξουαλικά αδικήματα και βρίσκονται στη 
φυλακή. Επιπροσθέτως, ανακοίνωσε ότι νέα 
μέτρα πρόληψης και τιμωρίας πρόκειται να 
ληφθούν, προάγοντας την ευαισθητοποίηση 
όλων σχετικά με το ζήτημα της σεξουαλικής 
κακοποίησης και κυρίως της κακοποίησης 
ανηλίκων. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 11 Μαρτίου 
2018. 
 
Αίτημα ακύρωσης νομοθετικού πακέτου 
Σο Ρ.Λ.Κ. ζητάει την ακύρωση νομοσχεδίου, 
το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, αλλαγές 
στην εκλογική διαδικασία. Η αξιωματική 
αντιπολίτευση υποστηρίζει πως η εφαρμογή 
του θέτει υπό αμφισβήτηση την ασφάλεια των 
εκλογικών αναμετρήσεων. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 11 Μαρτίου 
2018. 
 
 
12 Μαρτίου 
 
Απόρριψη αιτήματος τού Δ.Κ.Λ. για έρευνα 
θανάτων πολιτών στην Αφρίν 
ε ψηφοφορία στην τουρκική Βουλή 
απορρίφθηκε αίτημα βουλευτών του Δ.Κ.Λ. 
για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τους 
θανάτους πολιτών από τον τουρκικό στρατό 
στην Αφρίν. Σο αίτημα καταψηφίσθηκε από 
το κυβερνών Κ.Δ.Α. και το Κ.Ε.Δ., ενώ η 
κυβέρνηση αρνείται την ύπαρξη θυμάτων. 
Πηγή: Kurdistan 24, 12 Μαρτίου 2018. 
 
Σο φεμινιστικό κίνημα #MeToo στην 
Σουρκία 
Σο φεμινιστικό κίνημα έχει λάβει μεγάλες 
διαστάσεις ανά τον κόσμο διαμέσου των νέων 

τεχνολογιών. Ψστόσο, η Σουρκία θέτει 
εμπόδια στην ελεύθερη έκφραση των 
γυναικών τόσο μέσω της φίμωσης των 
Μ.Μ.Ε. όσο και μέσα από τα ισλαμικά 
πρότυπα που προωθεί το αυταρχικό πολιτικό 
καθεστώς, όπως αναφέρει η Σουρκάλα 
κοινωνιολόγος, Pınar Selek.  
Πηγή: Le Monde, 12 Μαρτίου 2018. 

 
 
13 Μαρτίου 

 
Αλλαγή του εκλογικού νόμου 
Ο νέος εκλογικός νόμος, όπως 
υπερψηφίστηκε από το κυβερνών κόμμα και 
το Κ.Ε.Δ., επιτρέπει στα μικρότερα κόμματα 
να εισέλθουν στην τουρκική Βουλή δίχως να 
έχουν ξεπεράσει το κατώφλι τού 10% στις 
εθνικές εκλογές. Προϋπόθεση είναι αυτά να 
συμμετέχουν σε εκλογική συμμαχία, η οποία 
συγκεντρώνει τις απαραίτητες ψήφους –το 
κατώφλι του 10%– για την είσοδο στη Βουλή. 
Πηγή: Washington Post, 13 Μαρτίου 2018. 
 
 
14 Μαρτίου 

 
Επιστολή Δ.Κ.Λ. προς Ο.Η.Ε. για λήξη 
βιαιοπραγιών στην Αφρίν 
Σο Δ.Κ.Λ. με επιστολή του προς τον Ο.Η.Ε. 
παροτρύνει τον οργανισμό να δράσει για τη 
λήξη των βιαιοπραγιών στην Αφρίν. την 
επιστολή εκφράζεται, επίσης, έντονος φόβος 
για εθνοκάθαρση του κουρδικού στοιχείου 
και των Γεζίντι στην περιοχή με την 
εγκατάσταση ουνίτων Αράβων και 
Σουρκμένων. 
Πηγή: Kurdistan 24, 14 Μαρτίου 2018. 
 

 
16 Μαρτίου 

 
Σο υνταγματικό Δικαστήριο πάλι υπέρ 
του Alpay 
Σο υνταγματικό Δικαστήριο της Σουρκίας 
έκρινε για δεύτερη φορά ότι τα δικαιώματα 
του Σούρκου δημοσιογράφου Şahin Alpay, ο 
οποίος είχε συλληφθεί μετά την απόπειρα 
πραξικοπήματος με την κατηγορία σύνδεσης 
με το κίνημα Γκιουλέν, έχουν παραβιαστεί 
όσο βρισκόταν υπό κράτηση. Η κυβέρνηση 
άσκησε κριτική στο υνταγματικό 
Δικαστήριο για αυτή την απόφαση. Σα 
κατώτερα ποινικά δικαστήρια, τα οποία 
εκδικάζουν την υπόθεση του Alpay, είχαν 
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αψηφήσει την αρχική απόφαση του 
Δικαστηρίου, που είχε εκδοθεί τον Ιανουάριο 
του 2018, με τον κατηγορούμενο να 
παραμένει στη φυλακή. 
Πηγή: Daily Sabah, 16 Μαρτίου 2018. 

 
Εισαγγελέας εισηγείται φυλάκιση για 
δημοσιογράφους της Cumhuriyet 
Κατά τη διάρκεια της δίκης των 
δημοσιογράφων της Cumhuriyet, ο 
εισαγγελέας εισηγήθηκε την επιβολή ποινής 
κάθειρξης έως 15 έτη για 13 από τους 
κατηγορουμένους για «παροχή βοήθειας σε 
τρομοκρατική οργάνωση». Ο εισαγγελέας, 
πρότεινε επίσης, οι περιπτώσεις των Can 
Dündar και İlhan Tanır, οι οποίοι έχουν 
διαφύγει στο εξωτερικό, να αντιμετωπιστούν 
ως ξεχωριστές υποθέσεις.  
Πηγή: Reporters without Borders, 16 Μαρτίου 
2018.  

 
Δημοσίευση του νέου νομοσχεδίου στην 
επίσημη εφημερίδα της Σουρκίας 
Σο νέο νομοσχέδιο, το οποίο επιτρέπει το 
σχηματισμό προεκλογικών κομματικών 
συμμαχιών και επιφέρει τροποποιήσεις στον 
εκλογικό νόμο, δημοσιεύτηκε στην επίσημη 
εφημερίδα της Σουρκίας. Μεταξύ αλλαγών 
που προκρίνονται, είναι και η αλλαγή στη 
σύνθεση των εφορευτικών επιτροπών, 
ενισχύοντας την κρατική εποπτεία επί της 
εκλογικής διαδικασίας. Οι επικεφαλής της 
εφορευτικής επιτροπής στα εκλογικά κέντρα 
θα είναι διορισμένοι κρατικοί αξιωματούχοι 
και όχι εκπρόσωποι κομμάτων, όπως 
προβλεπόταν κατά το παρελθόν. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 16 Μαρτίου 
2018. 

 
 
17 Μαρτίου 

 
Αύξηση τού επιτρεπόμενου αριθμού 
κατοχής σφαιρών  
Ο βουλευτής του Ρ.Λ.Κ., Mehmet Tüm, 
έθεσε στην ατζέντα της τουρκικής 
εθνοσυνέλευσης το ζήτημα της απόφασης του 
Τπουργείου Εσωτερικών να αυξήσει τον 
επιτρεπόμενο αριθμό κατοχής σφαιρών για 
τους πολίτες από 200 σε 1000 ετησίως. 
Επικρίνοντας την απόφαση αυτή, ισχυρίστηκε 
ότι το Τπουργείο Εσωτερικών δεν προσπαθεί 
να περιορίσει τον οπλισμό των πολιτών, ενώ 
αμφισβήτησε το βαθμό που αυτή η 
νομοθετική αλλαγή θα οδηγήσει σε 

εντονότερο κλίμα ασφάλειας των πολιτών. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 18 Μαρτίου 
2018. 
 
 
18 Μαρτίου 
 
Επανεκλογή τού Bahçeli στην ηγεσία τού 
Κ.Ε.Δ. 
Ο Devlet Bahçeli επανεκλέχθηκε στην ηγεσία 
τού Κ.Ε.Δ. από το συνέδριο του κόμματος. 
Ο επανεκλεγμένος Bahçeli εξέφρασε τη 
δέσμευσή του να συνεχίσει και να ενισχύσει τη 
συμμαχία του Κ.Ε.Δ. με το Κ.Δ.Α.. 
Πηγή: Daily Sabah, 18 Μαρτίου 2018. 
 
Απόδοση τιμών στους πεσόντες στην Αφρίν  
Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, που 
διοργανώθηκε προς τιμήν των οικογενειών 
των πεσόντων στην Αφρίν, ο Kemal 
Kılıçdaroğlu, επικαλούμενος λόγια του Μ.Κ. 
Ατατούρκ, επεσήμανε πως η χώρα στηρίζεται 
στις ένοπλες δυνάμεις της. Ο ηγέτης της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης δήλωσε πως η 
μάχη, που διεξάγεται στην Αφρίν, είναι 
ηρωική και η απόδοση τιμών στη μνήμη των 
στρατιωτών, που έχασαν τη ζωή τους εκεί, 
είναι υποχρέωση των Σούρκων πολιτών. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 18 Μαρτίου 
2018. 
 
 
21 Μαρτίου 
 
Εξαγορά τού ομίλου Doğan από 
φιλοκυβερνητική εταιρεία 
Ο όμιλος Demirören, γνωστός για τη 
στήριξη του προς τον Σούρκο Πρόεδρο 
Έρντογαν, ανακοίνωσε ότι αναμένεται να 
εξαγοράσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του 
ομίλου Doğan. ε αυτά περιλαμβάνονται, 
μεταξύ άλλων, το κανάλι CNN Turk, η 
εφημερίδα Hurriyet και το πρακτορείο 
ειδήσεων DHA. 
Πηγή: Deutsche Welle, 21 Μαρτίου 2018. 
 
 
22 Μαρτίου 
 
Ο ηγέτης του Ρ.Λ.Κ. συναντήθηκε με τους 
πρέσβεις των κρατών - μελών της Ε.Ε. 
Ο Kılıçdaroğlu συναντήθηκε στην Άγκυρα με 
τους πρέσβεις των κρατών-μελών της Ε.Ε., 
έτσι ώστε να συζητήσουν τις διεθνείς σχέσεις 
και τις εξελίξεις στο εσωτερικό της Σουρκίας. 
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο ηγέτης της 
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τουρκικής αξιωματικής αντιπολίτευσης 
έσπευσε να διορθώσει την τοποθέτηση τού 
Γερμανού πρέσβη, ο οποίος χαρακτήρισε την 
επιχείρηση στην Αφρίν ως «κατοχή», 
επισημαίνοντας πως δεν πρόκειται για 
«κατοχή» αλλά για «αντιτρομοκρατική 
επιχείρηση». 
Πηγή: Daily Sabah, 23 Μαρτίου 2018. 
 
 
24 Μαρτίου 
 
Έρντογαν περί φοιτητές που διαδήλωσαν 
κατά της επιχείρησης στην Αφρίν  
ε ομιλία τού στην επαρχία της αμψούντας, 
ο Πρόεδρος Έρντογαν αποκάλεσε 
«τρομοκράτες» τους φοιτητές τού 
Πανεπιστημίου Boğaziçi που στις 19 
Μαρτίου διαδήλωσαν κατά της επιχείρησης 
στην Αφρίν, κρατώντας αντιπολεμικά πανό. Ο 
Έρντογαν ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για 

αυτούς, δηλώνοντας ότι «δεν θα δοθεί το 
δικαίωμα στους νέους τρομοκράτες να σπουδάζουν 
στα πανεπιστήμια». 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 24 Μαρτίου 
2018. 
 
Δήλωση Kılıçdaroğlu για την ενεργειακή 
πολιτική της Σουρκίας 
Ο Kemal Kılıçdaroğlu υποστήριξε πως η 
ενεργειακή πολιτική της Σουρκίας είναι 
απόλυτα παραδομένη σε ενεργειακά λόμπι, 
λόγω ανεπαρκούς κυβερνητικού 
προγραμματισμού. Προσέθεσε πως η 
Σουρκία είναι εξαρτημένη από τη Ρωσία στον 
ενεργειακό τομέα κατά 60%, προβλέποντας 
πως η εξάρτηση αυτή πρόκειται να αυξηθεί 
περαιτέρω ενόψει της ρωσικής κατασκευής 
πυρηνικού αντιδραστήρα.  
Πηγή: Hurriyet Daily News, 24 Μαρτίου 
2018. 

 
 
 

B) Εξωτερική Πολιτική και Ασφάλεια (Άμυνα) 

 
1 Μαρτίου 
 
Ακύρωση πρωτοκόλλων ομαλοποίησης 
σχέσεων Σουρκίας-Αρμενίας 
Ο Πρόεδρος της Αρμενίας, Serzh Sarksyan, 
σε συνάντηση του υμβουλίου Εθνικής 
Ασφάλειας της Αρμενίας, ανακοίνωσε ότι 
υπέγραψε ψήφισμα για την ακύρωση δύο 
πρωτοκόλλων που είχαν υπογραφεί μεταξύ 
Σουρκίας και Αρμενίας το 2009, με σκοπό 
την ομαλοποίηση των σχέσεων των δύο 
χωρών, οι οποίες, όμως, δεν επικυρώθηκαν 
ποτέ. Παράλληλα, κατηγόρησε την τουρκική 
πλευρά ότι δεν έκανε κανένα βήμα προς την 
επικύρωση και εφαρμογή αυτών των 
πρωτοκόλλων. 
Πηγή: Reuters, 1 Μαρτίου 2018. 
 
Δεσμεύσεις Έρντογαν για την Αφρίν 
Ο Σούρκος Πρόεδρος, Έρντογαν, 
δεσμεύεται για την πραγματοποίηση μιας 
μεγάλης κλίμακας εκστρατείας στη 
βορειοανατολική υρία, στην περιοχή της 
Αφρίν. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην 
απόκτηση του ελέγχου της περιοχής, που 
τώρα τελεί υπό τον έλεγχο των κουρδικών 
δυνάμεων. ε σχετικές του δηλώσεις, ο 
Έρντογαν αναφέρει πως δε θα πάρει την 
άδεια από κανέναν προκειμένου να 
προχωρήσει με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. 

Πηγή: Ahval, 1 Μαρτίου 2018. 
 
Σ.I.K.A.: Αποστολή 14 τόνων τροφίμων 
στο Yefren της Λιβύης 
Η Σουρκική Διεύθυνση υνεργασίας και 
υντονισμού (T.I.K.A.) δήλωσε ότι απέστειλε 
14 τόνους τροφίμων σε 400 νοικοκυριά της 
Λιβύης. Πραγματοποιήθηκε τελετή 
παράδοσης στην τουρκική πρεσβεία στην 
πρωτεύουσα της Λιβύης, την Σρίπολη στην 
οποία παρέστη ο Πρέσβης της Σουρκίας στην 
Σρίπολη, Ahmet Aydın Doğan, και ο 
σύμβουλος επικεφαλής της T.I.K.A., Kamil 
Kolabaş. Κατά τον Doğan, η τουρκική 
κυβέρνηση είναι αλληλέγγυα με τον λαό της 
Λιβύης. Ο Kolabaş δήλωσε ότι τα τρόφιμα 
θα διανεμηθούν σε ορφανά και 
αναξιοπαθούντες οικογένειες στη 
βορειοδυτική πόλη Yefren.  
Πηγή: Libyan Express, 1 Μαρτίου 2018. 
 
 
2 Μαρτίου 
 
ύμβουλος Έρντογαν για απομάκρυνση 
της Σουρκίας από τη υρία  
Ο σύμβουλος του Έρντογαν, İlnur Çevik, 
αναφέρει πως οι Η.Π.Α. ενδιαφέρονται 
περισσότερο να απομακρύνουν την Σουρκία 
από την περιοχή της υρίας και να 
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περιορίσουν την επιρροή της, παρά να 
δράσουν από κοινού για την απελευθέρωση 
της πόλης Αφρίν. Πρόσθετα, επεσήμανε ότι, 
μετά την απελευθέρωση της Αφρίν, η 
Σουρκία θα προχωρήσει και σε άλλες πόλεις, 
όπως το Manbij, το οποίο, επί τού παρόντος, 
ελέγχεται από τις Η.Π.Α. και τις κουρδικές 
δυνάμεις.  
Πηγή: Ahval, 2 Μαρτίου 2018. 
 
Çavuşoğlu για τις κουρδικές οργανώσεις 
Ε.Κ.Κ./Y.P.G. 
ύμφωνα με τον Σούρκο αναπληρωτή 
πρωθυπουργό, Hakan Çavuşoğlu, η 
στρατολόγηση παιδιών είναι μόνο ένα από τα 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που 
διαπράττει το Ε.Κ.Κ. και το Y.P.G.. 
Επεσήμανε δε, ότι οι συγκεκριμένες 
οργανώσεις δεν έχουν καμία διαφορά από το 
«Ι.Κ.». 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 3 Μαρτίου 2018. 
 
 
3 Μαρτίου 
 
Αναστήλωση μνημείων στην Αλβανία με τη 
συμβολή της Σουρκίας 
Η Σουρκική Διεύθυνση υνεργασίας και 
υντονισμού (T.I.K.A.), η οποία 
δραστηριοποιείται στην Αλβανία από το 
1996, ανέλαβε την αποκατάσταση πέντε 
μνημείων της οθωμανικής περιόδου στην 
Αλβανία με στόχο την προστασία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και της παράδοσής 
της στις επόμενες γενιές.  
Πηγή: Hurriyet Daily News, 3 Μαρτίου 2018. 
 
 
4 Μαρτίου 
 
Αιχμές στρατιωτικού συμβούλου του 
Ιρανού ηγέτη, προς Σουρκία και Η.Π.Α. 
Ο υποστράτηγος, Yahya Rahim Safavi, 
σύμβουλος του Ιρανού ηγέτη, Αλί Φαμενεΐ 
χαρακτήρισε την Σουρκία και τις Η.Π.Α. 
«επιθετικές», διότι έχουν παραβιάσει την 
εδαφική ακεραιότητα της υρίας. 
Επιπρόσθετα, ο υποστράτηγος συμπεριέλαβε 
τις δύο χώρες σε μια λίστα δρώντων, που 
ευθύνονται για τη δημιουργία της συριακής 
κρίσης. 
Πηγή: Πρακτορείο Mehr News, 4 Μαρτίου 
2018. 
Bozkır για τις σχέσεις Σεχεράνης-Άγκυρας 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών 
Τποθέσεων της τουρκικής Βουλής, Volkan 

Bozkır, επεσήμανε την ανάγκη προώθησης 
των σχέσεων μεταξύ Σεχεράνης και Άγκυρας 
και ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας σε 
διάφορους τομείς. 
Πηγή: IRNA, 4 Μαρτίου 2018. 
 
Έρντογαν: Η Σουρκία επιδιώκει να 
προσεγγίσει την Αφρική  
Η Άγκυρα επιδιώκει να επεκτείνει την 
επιρροή της στην Αφρική ενόψει των 
εντάσεων με την Αίγυπτο, όπως δήλωσε ο 
Ρ.Σ. Έρντογαν ολοκληρώνοντας πενθήμερη 
περιοδεία στην Αλγερία, τη Μαυριτανία, τη 
ενεγάλη και το Μάλι. Ο Σούρκος 
Πρόεδρος επεσήμανε ότι, «Θέλουμε να 
προχωρήσουμε μαζί με την Αφρική, καθώς 
εγκαθίσταται μια νέα παγκόσμια τάξη». Οι 
δηλώσεις αυτές συνέπεσαν με τη διεξαγωγή 
ενός μποϊκοτάζ που έχει ξεκινήσει στα 
αιγυπτιακά κοινωνικά μέσα ενημέρωσης κατά 
των τουρκικών προϊόντων, ως διαμαρτυρία 
κατά των αντι-αιγυπτιακών πολιτικών του 
Έρντογαν.  
Πηγή: Press TV, 4 Μαρτίου 2018. 
 
 
5 Μαρτίου 
 
υνάντηση του Πρέσβη του Ιράν στην 
Σουρκία με τον ηγέτη των Σούρκων ιιτών 
Ο Πρέσβης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του 
Ιράν στην Σουρκία, Mohammad Ebrahim 
Taherian Fard, πραγματοποίησε συνάντηση 
με τον ηγέτη των Σούρκων ιιτών 
(Σζαφερίδων), Selahattin Özgündüz, σε τζαμί 
της Κωνσταντινούπολης. τη συνάντησή 
τους, οι δύο άνδρες κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι οι αυξανόμενοι δεσμοί των 
δύο χωρών οφείλονται στις εξελίξεις στη 
Μέση Ανατολή και στο υριακό ζήτημα, 
σχολιάζοντας θετικά την ανάπτυξη της φιλίας 
και συνεργασίας τους. 
Πηγή: Πρακτορείο Mehr News, 5 Μαρτίου 
2018. 
 
υνάντηση Zarif-Bozkır 
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Javad Zarif, 
δέχθηκε τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
Εξωτερικών Τποθέσεων της τουρκικής 
Βουλής, Volkan Bozkır, στην Σεχεράνη, 
όπου υπογράμμισαν τις καλές σχέσεις μεταξύ 
των δύο χωρών και εξέτασαν το ενδεχόμενο 
επέκτασης της διμερούς τους συνεργασίας σε 
όλους τους τομείς. 
Πηγή: Πρακτορείο Mehr News, 5 Μαρτίου 
2018. 
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υνάντηση Bozkır-Larijani 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών 
Τποθέσεων της τουρκικής Βουλής, Volkan 
Bozkır, επισκέφθηκε τον Πρόεδρο του 
Κοινοβουλίου του Ιράν, Ali Larijani, στην 
Σεχεράνη, με τον οποίο συζήτησε την ανάγκη 
συνεργασίας για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας, καθώς και για την επέκταση 
των κοινοβουλευτικών σχέσεων των δύο 
χωρών. 
Πηγή: Iran Daily, 5 Μαρτίου 2018. 
 
 
6 Μαρτίου 
 
Σηλεφωνική συνδιάλεξη Πούτην-Έρντογαν 
ύμφωνα με ανακοίνωση τού Κρεμλίνου, ο 
Ρώσος Πρόεδρος, Βλ. Πούτιν, και ο Σούρκος 
ομόλογός του, Ρ.Σ. Έρντογαν, κατά τη 
διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, 
συζήτησαν για την κατάσταση στην 
Ανατολική Γούτα της υρίας, καθώς και για 
την εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων 
στην Αφρίν. 
Πηγή: Reuters, 6 Μαρτίου 2018. 
 
υνάντηση Gabriel-Çavuşoğlu  
Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών 
διαβεβαίωσε τον Σούρκο ομόλογό του πως 
θα εξεταστεί ενδελεχώς η έκδοση τού 
Κούρδου πολιτικού, Saleh Muslim, στην 
Σουρκία, ο οποίος βρίσκεται πλέον σε 
γερμανικό έδαφος, έπειτα από τη σύντομη 
κράτησή του στις φυλακές της Πράγας. 
Πηγή: Reuters, 6 Μαρτίου 2018. 
 
Gabriel για ταξιδιωτική οδηγία σε Σουρκία 
Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών 
επεσήμανε πως η Γερμανία δε θα 
αναθεωρήσει την ταξιδιωτική της οδηγία προς 
τους Γερμανούς που επισκέπτονται την 
Σουρκία, καθώς η τελευταία δεν αποτελεί 
ασφαλή προορισμό. 
Πηγή: Deutsche Welle, 6 Μαρτίου 2018. 
 
 
7 Μαρτίου 
 
Σηλεφωνική επικοινωνία Έρντογαν-
Ρουχανί για υριακό 
Ο Σούρκος Πρόεδρος, Ρ.Σ. Έρντογαν, 
πραγματοποίησε τηλεφωνική συνομιλία με 
τον Ιρανό Πρόεδρο, Φασάν Ρουχανί. Οι δύο 
άνδρες τόνισαν ότι οι δύο χώρες φέρουν 
μεγάλη ευθύνη για τη διάσωση τού συριακού 
λαού, κυρίως στην Ανατολική Γούτα, ενώ 

ανέφεραν ότι η ανάπτυξη τραπεζικών σχέσεων 
είναι το κλειδί για τη διεύρυνση των 
οικονομικών σχέσεων μεταξύ τους. 
Πηγή: Πρακτορείο Mehr News, 7 Μαρτίου 
2018. 
 
Σουρκία προς Η.Π.Α.: Να σταματήσουν οι 
μετακινήσεις Κούρδων 
H Σουρκία αιτείται από τις Η.Π.Α. να 
αποτρέψουν τη μετακίνηση κουρδικών 
στρατευμάτων από τη βορειοανατολική 
υρία προς την Αφρίν. 
Πηγή: New York Times, 7 Μαρτίου 2018. 

 
«Πυρά» Έρντογαν εναντίον Ο.Η.Ε. 
Ο Πρόεδρος της Σουρκίας, καταγγέλλει τη 
στάση των 5 μονίμων μελών του υμβουλίου 
Ασφάλειας του Ο.Η.Ε., λόγω της αδιαφορίας 
που επιδεικνύουν απέναντι στις δραματικές 
εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην 
ανατολική Γούτα. Διερωτάται ακόμη για το 
νόημα της διεθνούς απόφασης για κατάπαυση 
του πυρός στη υρία, την ίδια στιγμή που η 
συμφωνία παραμένει ανεφάρμοστη. 
Πηγή: Η Καθημερινή, 7 Μαρτίου 2018. 

 
 
8 Μαρτίου 

 
Ανάγκη διορισμού ενός ικανού πρέσβη των 
Η.Π.Α. στην Σουρκία 
Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των 
Η.Π.Α., στρατηγός Curtis Scaparrotti, 
δήλωσε πως υπάρχει μεγάλη ανάγκη 
διορισμού ενός ικανού πρέσβη των Η.Π.Α. 
στην Σουρκία, για την ομαλοποίηση των 
σχέσεων των δύο κρατών, οι οποίες είναι 
ιδιαίτερα τεταμένες. 
Πηγή: Washington Examiner, 8 Μαρτίου 
2018. 

 
Αίτημα Σουρκίας προς ουηδία για την 
έκδοση του Muslim 
Η Σουρκία, σε σχετικό της αίτημα, ζητά από 
τη ουηδία να εκδοθεί ο πρώην αρχηγός της 
συριακής κουρδικής οργάνωσης, Κ.Δ.Ε., 
ονόματι Salih Muslim. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 8 Μαρτίου 2018. 

 
 
9 Μαρτίου 
 
Γ.Γ. του Ν.Α.Σ.Ο. και Σουρκία 
Ο Γ.Γ. του Ν.Α.Σ.Ο. προειδοποίησε την 
Σουρκία πως η εγκατάσταση των S-400 θα 
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θέσει σε κίνδυνο πληροφορίες και 
περιουσιακά στοιχεία της υμμαχίας. 
Εξήγησε πως οι S-400 δεν είναι όπλα που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μη 
ειδικευμένα στελέχη και θα είναι απαραίτητο 
ρωσικό προσωπικό να βρίσκεται στο έδαφός 
της για να υποδείξει τον χειρισμό των ραντάρ 
και των συστημάτων ελέγχου. Έτσι, 
υπογράμμισε πως η Ρωσία θα έχει πρόσβαση 
στις εγκαταστάσεις και την τεχνογνωσία του 
Ν.Α.Σ.Ο. στην Σουρκία. 
Πηγή: Kurdistan 24, 9 Μαρτίου 2018. 
 
Πιθανή συνεργασία Σουρκίας-Ρωσίας για 
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στη υρία 
Ο Πρόεδρος της Limak Energy Group του 
ομίλου Limak Holding Inc., Birol Ergüven, 
μετά από συνομιλίες με Ρώσους 
αξιωματούχους στη Μόσχα, δήλωσε ότι η 
Σουρκία, εκμεταλλευόμενη την υφιστάμενη 
πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητά της, θα 
μπορούσε να συνεργαστεί με τη Ρωσία για 
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στη υρία, 
αλλά και σε άλλους νότιους γείτονές της, με 
πολύ ευνοϊκούς όρους. 
Πηγή: Daily Sabah, 9 Μαρτίου 2018. 
 
Σουρκία και Η.Π.Α. ξεκινούν διάλογο 
Διάλογος έχει ξεκινήσει μεταξύ Σούρκων και 
Αμερικανών αξιωματούχων στην 
Ουάσινγκτον για θέματα που συμφωνήθηκαν 
μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών των 
Η.Π.Α., Rex Tillerson, και του Σούρκου 
ομολόγου του, Μ. Çavuşoğlu, κατά την 
επίσκεψη τού πρώτου στην Σουρκία τον 
Υεβρουάριο. Η συζήτηση κινείται γύρω από 
3 άξονες με απώτερο σκοπό την 
ομαλοποίηση των διμερών σχέσεων και την 
αντιμετώπιση των ζητημάτων για τη υρία, 
τον Γκιουλέν και το Ιράκ. 
Πηγή: TRT World, 09 Μαρτίου 2018. 
 
 
10 Μαρτίου 
  
Άγκυρα καταδικάζει ισραηλινό νόμο 
Με ανακοίνωσή του, το τουρκικό Τπουργείο 
Εξωτερικών καταδικάζει νόμο που ψήφισε το 
ισραηλινό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τον 
οποίο ο Ισραηλινός υπουργός Εσωτερικών 
μπορεί να ανακαλέσει μόνιμες άδειες 
παραμονής αν οι κάτοχοι τους εμπλέκονται 
σε τρομοκρατικές ενέργειες ή διαπράττουν 
πράξεις που παραβιάζουν την ασφάλεια του 
Ισραήλ. ύμφωνα με την ανακοίνωση, ο 
νόμος αυτός έχει σκοπό την αλλαγή των 

δημογραφικών στοιχείων τς Ανατολικής 
Ιερουσαλήμ, αγνοώντας τα θεμελιώδη 
ανθρώπινα δικαιώματα των Παλαιστινίων. 
Πηγή: Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, 10 
Μαρτίου 2018. 
 
 
11 Μαρτίου  
 
Σηλεφωνική επικοινωνία Zoylu-Zolfaghari  
Ο Σούρκος υπουργός Εσωτερικών, Süleyman 
Zoylu, πραγματοποίησε τηλεφωνική 
επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του, 
Hossein Zolfaghari, στην οποία συζήτησαν 
τις ανησυχίες τους για την ασφάλεια των 
κοινών τους συνόρων. 
Πηγή: Πρακτορείο Mehr News, 11 Μαρτίου 
2018. 
 
Άγκυρα για τις εκρήξεις σε τζαμιά της 
Γερμανίας 
Η Άγκυρα καταδικάζει τις επιθέσεις που 
έλαβαν χώρα σε δύο τζαμιά στο Βερολίνο και 
στο Λάουφεν και καλεί τις γερμανικές αρχές 
να συλλάβουν τους υπαίτιους, οι οποίοι 
σύμφωνα με το τουρκικό Τπουργείο 
Εξωτερικών είναι μέλη ισλαμοφοβικών 
ομάδων και του Ε.Κ.Κ., προκειμένου να 
αποφευχθούν παρόμοια γεγονότα στο μέλλον. 
Πηγή: Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, 11 
Μαρτίου 2018. 
 
Δωρεά εξοπλισμού σε Αγκόλα 
Η Σουρκική Διεύθυνση υνεργασίας και 
υντονισμού (T.I.K.A.) δώρισε εξοπλισμό 
για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση 
καρδιακών προβλημάτων σε νοσοκομεία 
παιδιατρικής στην Αγκόλα. Η δωρεά 
αποσκοπεί στην ενίσχυση της διμερούς 
συνεργασίας στον τομέα των κοινωνικών 
υπηρεσιών. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 11 Μαρτίου 
2018. 
 
 
12 Μαρτίου 
 
υνέντευξη Ολάντ για σχέση με Σουρκία 
Ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας, Υρανσουά 
Ολάντ, εξέφρασε τους προβληματισμούς του 
για την εμπιστοσύνη που εμπνέει η Σουρκία 
στους κόλπους μιας συμμαχίας, μετά τις 
βιαιοπραγίες απέναντι στους Κούρδους της 
Αφρίν και της Γούτα. Σόνισε, δε, ότι σέβεται 
τις προσπάθειες τού κουρδικού λαού για 
ανεξαρτησία και εξέφρασε την συμπόνιά του 
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για το γεγονός ότι βρίσκονται στο πεδίο 
δράσης του «Ι.Κ.». Παράλληλα, επέκρινε 
κάθε τουρκική πράξη που περιορίζει τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και επεσήμανε τις 
δημοκρατικές ενέργειες ως τη μοναδική λύση 
στο ζήτημα. 
Πηγή: Le Monde, 12 Μαρτίου 2018. 
 
 
13 Μαρτίου 
 
Άγκυρα για επίθεση κατά της συνοδείας του 
Hamdallah  
Με ανακοίνωσή του, το τουρκικό Τπουργείο 
Εξωτερικών καταδικάζει αυθημερόν την 
ένοπλη επίθεση εναντίον της συνοδείας τού 
Παλαιστινίου πρωθυπουργού Rami 
Hamdallah στη Γάζα. Σέλος, προτρέπει τους 
Παλαιστίνιους «αδελφούς» να ενεργήσουν 
ενωμένοι ενάντια σε αυτήν την προκλητική 
επίθεση. 
Πηγή: Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, 13 
Μαρτίου 2018. 
 
 
14 Μαρτίου  
 
υνάντηση Γιλντιρίμ-Rasizade 
Έπειτα από συνάντηση που είχε στο Μπακού 
με τον πρωθυπουργό του Αζερμπαϊτζάν, 
Artur Rasizade, ο Μπιναλί Γιλντιρίμ 
χαρακτήρισε «αδελφικές» τις σχέσεις που 
έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια 
μεταξύ Σουρκίας και Αζερμπαϊτζάν. Ακόμη, 
δήλωσε πως τα ενεργειακά ερευνητικά σχέδια 
που εφαρμόζουν από κοινού οι δύο χώρες 
(σιδηροδρομική γραμμή B.T.K., αγωγοί 
B.T.C. και T.A.NA.P.) έχουν παγκόσμια 
σημασία, καθώς προάγουν την ανάπτυξη της 
συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή. 
Πηγή: Πρακτορείο Trend news, 14 Μαρτίου 
2018. 
 
Έρντογαν κατηγορεί Δύση για υποστήριξη 
προς τους Κούρδους 
Ο Πρόεδρος της Σουρκίας, Ρ.Σ. Έρντογαν, 
σε σχετικές δηλώσεις του κατηγόρησε το 
δυτικό συνασπισμό για παροχή υποστήριξης 
προς τους Κούρδους στην Αφρίν, 
προκειμένου εκείνοι να αντιμετωπίσουν την 
Σουρκία στην περιοχή. 
Πηγή: Ahval, 14 Μαρτίου 2018. 
 
Εθελοντές της Δύσης θα μείνουν στην 
Αφρίν 
Εθελοντές από Γαλλία, Βρετανία και Ιταλία 

αποφάσισαν να συνεχίσουν να μάχονται στο 
πλευρό των Κούρδων προκειμένου να 
περιορίσουν το «Ι.Κ.». Σονίζουν, παράλληλα, 
ότι το σημείο της μάχης είναι κομβικό και 
ανασύρει μνήμες από την κατάληψη της 
Ράκκα, πρώην «πρωτεύουσας» των 
τζιχαντιστών.  
Πηγή: Le Monde, 14 Μαρτίου 2018. 
 
Θετική η Μόσχα για την επιτάχυνση της 
παράδοσης των S-400 
Θετικά απάντησε η Μόσχα στις εκκλήσεις 
της Άγκυρας για την επιτάχυνση της 
παράδοσης των S-400, σύμφωνα με το Ρώσο 
υπουργό Εξωτερικών, εργκέι Λαβρόφ. 
Πηγή: Russian Aviation, 14 Μαρτίου 2018. 
 
Επίσκεψη Ιρανών στρατιωτικών στην 
Άγκυρα 
Αντιπροσωπεία Ιρανών στρατιωτικών 
επισκέφθηκε την Άγκυρα για συναντήσεις με 
υψηλόβαθμα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων 
της Σουρκίας. Σης ιρανικής αντιπροσωπείας 
ηγείτο ένας εκ των υφυπουργών Άμυνας, 
στρατηγός Mohammad Ahadi, που 
συνομίλησε με τον Σούρκο Γ.Γ. του 
Τπουργείου Εθνικής Αμύνης, Şuay Alpay, και 
τον αναπληρωτή Αρχηγό του τουρκικού 
Γενικού Επιτελείου τρατού, στρατηγό Ümit 
Dündar. Θέμα των συνομιλιών υπήρξε η 
στενότερη στρατιωτική και αμυντική διμερής 
συνεργασία, έτσι ώστε να προαχθεί η 
περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα. 
Πηγή: Πρακτορείο Tasnim News, 16 Μαρτίου 
2018. 
 
 
15 Μαρτίου  
 
Σετραμερής Σουρκίας, Αζερμπαϊτζάν, 
Γεωργίας και Ιράν 
Οι υπουργοί Εξωτερικών της Σουρκίας, του 
Αζερμπαϊτζάν, της Γεωργίας και του Ιράν 
πραγματοποίησαν στο Μπακού την πρώτη 
τους τετραμερή συνάντηση. ε κοινή τους 
συνέντευξη Σύπου που ακολούθησε, οι 
υπουργοί ανακοίνωσαν την υπογραφή κοινής 
διακήρυξης για εντατικοποίηση της 
συνεργασίας μεταξύ των χωρών σε τομείς 
όπως οι υποδομές, η ενέργεια και η γεωργία. 
Επιπρόσθετα, γνωστοποίησαν την υπογραφή 
συμφωνίας για τη δημιουργία διαδρόμου 
μεταφοράς μεταξύ του Ινδικού Ψκεανού και 
της Ευρώπης. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 15 Μαρτίου 
2018. 
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16 Μαρτίου  
 
υνάντηση υπουργών Εσωτερικών 
Σουρκίας-Γεωργίας 
Ο υπουργός Εσωτερικών της Σουρκίας, 
Süleyman Soylu, και ο Γεωργιανός ομόλογός 
του, Giorgi Gakharia, σε συνάντησή τους 
στην Σιφλίδα, υπέγραψαν μνημόνιο 
κατανόησης για τη στενότερη συνεργασία 
μεταξύ των δύο Τπουργείων στον τομέα της 
ασφάλειας των συνόρων και ειδικότερα στην 
καταπολέμηση του οργανωμένου 
διασυνοριακού εγκλήματος. 
Πηγή: Georgia Today, 16 Μαρτίου 2018. 
 
υνάντηση Meta και Γιλντιρίμ στο 6ο Baku 
Global Forum 
ε συνάντησή του με τον Σούρκο 
πρωθυπουργό, Μπιναλί Γιλντιρίμ, ο 
Πρόεδρος της Αλβανίας, Ilir Meta, τόνισε τις 
φιλικές και αδελφικές σχέσεις που συνδέουν 
τους δύο λαούς και εξέφρασε την 
ευχαρίστησή του για τη βοήθεια που 
προσφέρει η Σουρκία. Σέλος, επεσήμανε πως, 
ως σύμμαχοι του Ν.Α.Σ.Ο., θα συνεχίσουν να 
συνεργάζονται για την αντιμετώπιση της 
τρομοκρατίας. 
Πηγή: Balkan.eu, 16 Μαρτίου 2018. 
 
υνάντηση υπουργών Εξωτερικών Ιράν, 
Ρωσίας και Σουρκίας για το υριακό 
Οι υπουργοί Εξωτερικών του Ιράν, της 
Ρωσίας και της Σουρκίας πραγματοποίησαν 
συνάντηση στην Αστάνα για να συζητήσουν 
τις εξελίξεις αναφορικά με το υριακό. Εκεί, 
εξέφρασαν γι’ άλλη μία φορά τη δέσμευσή 
τους στην εδαφική κυριαρχία και την 
ανεξαρτησία της χώρας. 
Πηγή: Tasnim News Agency, 16 Μαρτίου 
2018. 
 
 
18 Μαρτίου 
 
Al Nahyan και Shoukry για την 
επιθετικότητα Ιράν, Ισραήλ και Σουρκίας 
Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων, Sheikh Abdullah bin 
Zayed Al Nahyan, δήλωσε ότι τα Η.Α.Ε. και 
η Αίγυπτος αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις 
από το Ιράν, το Ισραήλ και την Σουρκία, 
καθώς η επιθετικότητά των τελευταίων 
κατευθύνεται στα αραβικά εδάφη. Ανέφερε, 
επίσης, ότι η παρέμβαση του Ιράν στη υρία 
είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Ο υπουργός 
Εξωτερικών της Αιγύπτου, Sameh Shoukry, 

δήλωσε ότι ο διάλογος στη Γενεύη είναι ο 
μόνος τρόπος επίλυσης της συριακής κρίσης 
και ότι υπάρχει λύση για την ένωση της 
αντιπολίτευσης. 
Πηγή: Arab News, 18 Μαρτίου 2018. 
 
 
19 Μαρτίου 
  
Ο Σ.Ι.Κ.Α. παρέχει βοήθεια στους 
Σουρκομάνους πρόσφυγες στο Λίβανο 
Ο συντονιστής στο Λίβανο της Σουρκικής 
Διεύθυνσης υνεργασίας και υντονισμού 
(Σ.Ι.Κ.Α.), Serhat Küçükkurt, δήλωσε ότι 
έχουν παράσχει τρόφιμα και κουβέρτες 
συνολικά σε 210 νοικοκυριά Σουρκομάνων 
στο Λίβανο. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 19 Μαρτίου 
2018. 
 
Çavuşoğlu περί Σουρκίας και ασφάλειας 
της Ευρώπης 
Ο Σούρκος υπουργός Εξωτερικών επιμένει 
στη δέσμευση της χώρας του αναφορικά με 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την 
πίστη του ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι αρνούνται 
να κατανοήσουν τα προβλήματα ασφάλειας 
της Σουρκίας. Προσέθεσε ότι η Ε.Ε., εν μέσω 
τόσο της μεταναστευτικής κρίσης όσο και της 
έξαρσης της τρομοκρατίας λόγω του «Ι.Κ.», 
έχει ανάγκη την βοήθεια της Σουρκίας, που 
αποτελεί πολυεπίπεδο στρατηγικό σύμμαχο. 
Σέλος, παρουσίασε τις διευκολύνσεις της 
χώρας του απέναντι στην Ε.Ε., θέλοντας να 
αναδείξει τη φερεγγυότητά της ως σύμμαχος. 
Πηγή: Le Monde, 19 Μαρτίου 2018. 
 
 
20 Μαρτίου  
 
Ανησυχία των Η.Π.Α. για τις εξελίξεις στην 
Αφρίν  
Σην ανησυχία τους εκφράζουν οι Η.Π.Α. για 
την επιχείρηση της Σουρκίας στην Αφρίν, η 
οποία πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα 
λεηλασιών και μαζικής αποχώρησης των 
Κούρδων μαχητών που δρούσαν στην 
περιοχή. Οι Η.Π.Α. χαιρετίζουν την Σουρκία 
ως σημαντικό εταίρο στο Ν.Α.Σ.Ο., όμως, 
ανησυχούν για τις εξελίξεις αυτές. Ψστόσο, 
μη θέλοντας να διακινδυνεύσουν τη 
συνεργασία τους με την Σουρκία, ούτε οι 
ίδιες, ούτε και η Ρωσία αναμείχθηκαν στις 
εξελίξεις στην πόλη Αφρίν. 
Πηγή: Newsweek, 20 Μαρτίου 2018. 
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Καταγγελία Ο.Η.Ε. σε βάρος Σουρκίας για 
παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
ύμφωνα με έκθεση του Ο.Η.Ε., οι 
καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 
Σουρκία έχουν αυξηθεί μετά την απόπειρα 
πραξικοπήματος το 2016. Μεταξύ των 
κατηγοριών περιλαμβάνονται βασανιστήρια 
και κάθε κακή μεταχείριση σχετικά με την 
αυθαίρετη κράτηση, την αυθαίρετη στέρηση 
του δικαιώματος στην εργασία, την ελεύθερη 
κυκλοφορία, την ελευθερία της έκφρασης και 
του συνεταιρίζεσθαι. τον αντίποδα, η 
Σουρκία έχει εκπονήσει έκθεση στην οποία 
αναφέρει ότι οι κατηγορίες είναι ψευδείς και 
προκατειλημμένες, προβάλλοντας μια 
απαράδεκτη εικόνα για τη χώρα. 
Πηγή: Le Monde, 20 Μαρτίου 2018. 
 
Η Αίγυπτος κατήγγειλε την κατάληψη της 
Αφρίν 
Ο εκπρόσωπος του αιγυπτιακού Τπουργείου 
Εξωτερικών, Ahmed Abu Zeid, κατήγγειλε 
την κατάληψη της πόλης Αφρίν από την 
Σουρκία, επικαλούμενος το μαζικό εκτοπισμό 
των ύριων πολιτών, την επιδείνωση της 
ανθρωπιστικής κρίσης και την παραβίαση της 
υριακής κυριαρχίας. 
Πηγή: Ahval News, 20 Μαρτίου 2018. 
 
Καταγγελία Αιγύπτου για Αφρίν  
Σο τουρκικό Τπουργείο Εξωτερικών 
απέρριψε την ανακοίνωση του αντίστοιχου 
Τπουργείου της Αιγύπτου. σχετικά με την 
επιχείρηση «Κλάδος Ελαίας» στην πόλη της 
Αφρίν. Η Άγκυρα αν ανακοίνωσε ότι η 
Σουρκία συμβάλλει στη διατήρηση της 
εδαφικής ακεραιότητας της υρίας 
καταπολεμώντας μια αποσχιστική 
τρομοκρατική ομάδα, η οποία, όπως 
υποστηρίζει η τουρκική πλευρά, δεν μπορεί 
να διαδραματίσει ρόλο στη διαδικασία 
πολιτικής λύσης για τη υρία.  
Πηγή: Hurriyet Daily News, 20 Μαρτίου 
2018. 
 
 
21 Μαρτίου 
 
Σο Βερολίνο καταδικάζει τις τουρκικές 
επιχειρήσεις στην Αφρίν 
ε ομιλία της, η Γερμανίδα Καγκελάριος, 
Άνγκελα Μέρκελ, άσκησε δριμεία κριτική 
στην Σουρκία για τις στρατιωτικές 
επιχειρήσεις στην Αφρίν, τις οποίες 
χαρακτηρίζει «μη αποδεκτές». 
Πηγή: Spiegel, 21 Μαρτίου 2018. 

Çavuşoğlu για Η.Π.Α. και Manbij 
O Σούρκος υπουργός Εξωτερικών, Mevlüt 
Çavuşoğlu, δήλωσε πως η Σουρκία βρίσκεται 
σε συνεννόηση και όχι ακόμη σε συμφωνία με 
τις Η.Π.Α. για τη διαχείριση του Manbij, ενώ 
ανέφερε πως πρέπει να αναζητηθεί συμφωνία 
με τις Η.Π.Α. για την τύχη της περιοχής μετά 
την απόσυρση των κουρδικών δυνάμεων. 
Πηγή: Καθημερινή, 21 Μαρτίου 2018. 

 
Η.Π.Α. αρνούνται πως συμφώνησαν με την 
Σουρκία για το Manbij 
Οι Η.Π.Α. αναφέρουν πως δεν υπάρχει καμία 
συμφωνία με την Σουρκία για την πόλη 
Manbij της Βόρειας υρίας. H Σουρκία 
σχεδιάζει να επεκτείνει την επιχείρησή της 
από την περιοχή της βορειοδυτικής Αφρίν σε 
άλλες περιοχές ανατολικά, με έντονη την 
Κουρδική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης 
και της πόλης Manbij, εγείροντας φόβους για 
σύγκρουση με τα αμερικανικά στρατεύματα 
που βρίσκονται στην περιοχή. 
Πηγή: Al Jazeera, 21 Μαρτίου 2018. 
 
 
22 Μαρτίου  
 
υνάντηση Έρντογαν–Ράμα 
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του 
πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα, και 
του Προέδρου της Σουρκίας, Ρεντζέπ Σαγίπ 
Έρντογαν. Οι δύο άνδρες συζήτησαν για την 
οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο 
κρατών και συγκεκριμένα για το σχέδιο του 
διεθνούς αερολιμένος στη Vlora και τη 
σύσταση του εθνικού αερομεταφορέα Air 
Albania, καθώς και για άλλα τουριστικά και 
ενεργειακά προγράμματα. 
Πηγή: Independent Balkan News Agency, 22 
Μαρτίου 2018. 

 
Πρωτόκολλο υνεργασίας με 
πανεπιστήμια του Κατάρ και του Σζιμπουτί 
Σο ίδρυμα Ibn Haldun της Σουρκίας και το 
Πολυτεχνείο της Κωνσταντινούπολης 
υπέγραψαν πρωτόκολλα συνεργασίας με 
πανεπιστήμια του Κατάρ και του Σζιμπουτί. 
την εκδήλωση για την υπογραφή της 
συμφωνίας, ο πρόεδρος τού Ibn Haldun, 
Recep Şentürk, υπογράμμισε το κοινό όραμα 
που συνδέει την Σουρκία με το Κατάρ 
σχετικά με τη διατήρηση της ισλαμικής 
κουλτούρας. 
Πηγή: Daily Sabah, 22 Μαρτίου 2018. 
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Σηλεφωνική επικοινωνία Σραμπ-Έρντογαν 
ε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο 
των Η.Π.Α., Ντ. Σραμπ, ο Έρντογαν τον 
διαβεβαίωσε ότι δε θα σταματήσει τις 
επιχειρήσεις στη υρία. Οι συνομιλίες με την 
Σουρκία δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη, αφού 
έχουν συσταθεί ειδικές επιτροπές για τη 
διευθέτηση των ζητημάτων των δύο χωρών. 
Παράλληλα, οι Η.Π.Α. δήλωσαν ξεκάθαρα 
την πρόθεσή τους να μην αποχωρήσουν από 
την πόλη Manbij. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 23 Μαρτίου 
2018. 
 
 
24 Μαρτίου 
 
Μακρόν για τουρκική εμπλοκή στην Αφρίν 
Ο Γάλλος Πρόεδρος, Ε. Μακρόν εξέφρασε 
στον Σούρκο ομόλογό του τις επιφυλάξεις 
του για την επίθεση της Σουρκίας στο 
συριακό θύλακα και τόνισε την «ανάγκη να 
επιτραπεί η πλήρης πρόσβαση της ανθρωπιστικής 
βοήθειας» υπενθυμίζοντάς του τη στρατηγική 
σημασία της εταιρικής σχέσης των δύο 
χωρών, ιδιαίτερα στον τομέα της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας και των 
περιφερειακών κρίσεων. Λαμβάνοντας υπόψη 
τις παρεμβάσεις Ρωσίας, Ιράν και Σουρκίας, ο 
Πρόεδρος Μακρόν κάλεσε όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς να σεβαστούν χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση την παύση των 
εχθροπραξιών σε όλη τη υρία και την 
οικοδόμηση μιας μόνιμης πολιτικής λύσης. 
Πηγή: Le Monde, 24 Μαρτιου 2018. 
 
Αποκαλύψεις για τηλεφωνική συνομιλία του 
Έρντογαν τον Ιούνιο του 2016 
ύμφωνα με δημοσίευμα, οι γερμανικές 
αστυνομικές αρχές έχουν στην κατοχή τους 
καταγεγραμμένη τηλεφωνική συνομιλία από 
την 1η Ιουνίου 2016, στην οποία ο΄Ερντογαν 
ενημερώνεται από το βουλευτή του Κ.Δ.Α., 
Metin Külünk, σχετικά με τις διαμαρτυρίες 
που πραγματοποιούνταν τη δεδομένη 
περίοδο στο Βερολίνο, λόγω της προσπάθειας 
του γερμανικού Κοινοβουλίου να ψηφίσει 
νομοσχέδιο για την αναγνώριση της 
γενοκτονίας των Αρμενίων τού 1915. Η εν 
λόγω συνομιλία είναι πιθανό να φανερώνει 
προσωπική εμπλοκή του Έρντογαν στη 
διοργάνωση των διαμαρτυριών ενάντια στο 
νομοσχέδιο της γερμανικής κάτω Βουλής. 
Πηγή: Der Spiegel, 24 Μαρτίου 2018. 
 
 

25 Μαρτίου 
 
Η.Π.Α. περί βάσεων σε Σουρκία, Κατάρ 
Η Κεντρική Διοίκηση των Η.Π.Α. 
(CENTCOM) αρνήθηκε τις αναφορές πως 
εγκαταλείπει τις στρατιωτικές της βάσεις στο 
Ιντζιρλίκ της Σουρκίας και το Al Udeid του 
Κατάρ, διαψεύδοντας τις ειδήσεις ως 
αναληθείς και μηδενικής αξιοπιστίας. Σα 
δημοσιεύματα διέψευσε και η Κεντρική 
Διοίκηση Αεροπορίας των Η.Π.Α. 
(AFCENT) υποστηρίζοντας πως «τέτοιες 
αναφορές τρέφουν την ανασφάλεια και τη 
διάσπαση μεταξύ των περιφερειακών 
συνεταίρων, σε καιρούς που πρέπει να 
συνεργαστούμε για την αντιμετώπιση κοινών 
ζητημάτων ασφάλειας». 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 25 Μαρτίου 
2018. 
 
 
27 Μαρτίου  
 
υνάντηση ΤΠ.ΕΞ. Σουρκίας-Κιργιστάν 
ε συνάντησή τους στο πλαίσιο διεθνούς 
συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην 
Σασκένδη, οι υπουργοί Εξωτερικών της 
Σουρκίας και του Κιργιστάν, Mevlüt 
Çavuşoğlu και Erlan Abdyldaev αντίστοιχα, 
κατέληξαν σε συμφωνίες για την 
εντατικοποίηση της διακρατικής συνεργασίας 
σε τομείς, όπως το εμπόριο, η οικονομία και 
ο πολιτισμός, μέσω ανταλλαγής 
αντιπροσωπειών αλλά και τακτικών 
συναντήσεων της κοινής Επιτροπής για την 
εμπορική και οικονομική συνεργασία, στην 
οποία συμμετέχουν οι δύο χώρες. 
Πηγή: Πρακτορείο Trend news, 27 Μαρτίου 
2018. 
 

 
28 Μαρτίου  
 
Επίσκεψη Hasanov στην Άγκυρα 
Κατά την επίσκεψή του στην Άγκυρα, ο 
υπουργός Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν, Zakir 
Hasanov, συναντήθηκε με τον Σούρκο 
ομόλογό του, Nurettin Canikli. υναντήθηκε 
ακόμη με τον Πρόεδρο Ρ.Σ. Έρντογαν και 
τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της 
Σουρκίας, Hulusi Akar. Μαζί τους συζήτησε 
θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως την 
ανάπτυξη της στρατιωτικής συνεργασίας τόσο 
σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο της 
Βορειοατλαντικής υμμαχίας.  
Πηγή: Azeri press, 28 Μαρτίου 2018. 
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Πρακτορείο Trend news, 29 Μαρτίου 2018. 
 
φίγγει ο κλοιός στη σχέση Η.Π.Α.-
Σουρκίας 
ε συνεχείς συζητήσεις βρίσκονται οι Η.Π.Α. 
και η Σουρκία για να γεφυρώσουν το χάσμα 
που έχει δημιουργηθεί μεταξύ τους. Η 
βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών των Η.Π.Α., 
Πρέσβυς Tina Kaidanow, βρέθηκε στην 
Σουρκία, στο πλαίσιο συζητήσεων. Η αγορά 
ρωσικών οπλικών συστημάτων από την 
Σουρκία δημιουργεί ένταση στις σχέσεις με 
τις Η.Π.Α., με το τέιτ Ντιπάρτμεντ να 
συζητά την πιθανότητα κυρώσεων εναντίον 
της Άγκυρας, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα 
σε όλες τις συμμαχικές χώρες που σχεδιάζουν 
να προμηθευτούν όπλα από τη Μόσχα. Η 
αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κρατών 
επικεντρώνεται, επιπλέον, στο ζήτημα με το 
Ιράν. 
Πηγή: VOA, 28 March 2018. 
 
Πιθανότητα αμερικανικών κυρώσεων λόγω 
S-400 
Η αγορά ρωσικών οπλικών συστημάτων από 
την Σουρκία δημιουργεί ένταση στις σχέσεις 
με τις Η.Π.Α. και θέτει την παράμετρο των 
κυρώσεων προς την Σουρκία. Οι Η.Π.Α. 
ανησυχούν πως η αγορά του αντιπυραυλικού 
και οπλικού συστήματος S-400 από μια χώρα 
σύμμαχο του Ν.Α.Σ.Ο. θα θέσει, μεταξύ 
άλλων, και θέμα συμβατότητας με τα 
μαχητικά F-35. 
Πηγή: CNN Greece, 28 Μαρτίου 2018. 
 
 
29 Μαρτίου  
 
Η Γερμανία ενέκρινε την πώληση 
εξοπλισμού στην Σουρκία 
Η κυβέρνηση της Άνγκελα Μέρκελ 
αποφάσισε την παράδοση στρατιωτικού 
εξοπλισμού αξίας 4,4 εκατ. ευρώ στην 
Σουρκία που εκκρεμούσε από την έναρξη της 
τουρκικής επιχείρησης «Κλάδος Ελαίας» 
στην Αφρίν τον Ιανουάριο του 2018, παρά τη 
σφοδρή κριτική που άσκησε η Καγκελάριος 
στις τουρκικές επιθέσεις στην περιοχή. 
Πηγή: Deutsche Welle, 29 Μαρτίου 2018. 

 
Yayman για σχέσεις με Ιράν 
Ο Γ.Γ. του Τπουργείου Πολιτισμού και 
Σουρισμού της Σουρκίας, Hussein Yayman, 
δήλωσε ότι «η Τουρκία επιθυμεί καλύτερες και 
πιο σταθερές πολιτισμικές σχέσεις με το Ιράν, με 
στόχο την ενίσχυση των αδελφικών σχέσεων που 
ανέκαθεν είχαν οι δύο χώρες». Επιπλέον, 
προσκάλεσε τους Ιρανούς αξιωματούχους, 
υπεύθυνους για τον τομέα του τουρισμού, να 
συνεργαστούν με τους Σούρκους ομολόγους 
τους, προκειμένου να ενισχυθούν οι διμερείς 
τουριστικές σχέσεις. 
Πηγή: IRNA, 29 Μαρτίου 2018. 
 
 
30 Μαρτίου  
 
Ανακοίνωση σχετικά με την πρόοδο της 
κατασκευής του αγωγού TANAP 
ύμφωνα με ανακοίνωση της Αζερικής 
κρατικής εταιρείας πετρελαίου, SOCAR, η 
κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου, 
TANAP έχει ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο 
τμήμα της από το Εσκίσεχιρ, το αρχαίο 
Δορύλαιον, ως τα ελληνικά σύνορα. Ο αγωγός 
αναμένεται να ξεκινήσει τη μεταφορά φυσικού 
αερίου στην Σουρκία εντός του δεύτερου 
εξαμήνου του 2018. 
Πηγή: Πρακτορείο Trend news, 30 Μαρτίου 
2018. 
 
 
31 Μαρτίου  
 
υνάντηση υπουργών Άμυνας Σουρκίας, 
Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν 
Οι υπουργοί Άμυνας της Σουρκίας, της 
Γεωργίας και του Αζερμπαϊτζάν, 
συναντήθηκαν στην Κερασούντα, όπου 
συζήτησαν για προοπτικές στρατιωτικής 
συνεργασίας και οικονομικής ανάπτυξης στην 
περιοχή, καθώς και για τις φιλικές σχέσεις των 
τριών κρατών που στηρίζονται στην αμοιβαία 
εμπιστοσύνη. 
Πηγή: Πρακτορείο Azeri press, 31 Μαρτίου 
2018. 
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Γ) Οικονομία και Ενέργεια 
 
1 Μαρτίου 
 
Limak Holding: Δυσκολία στην εύρεση 
προσωπικού 
Ο Πρόεδρος του τουρκικού ομίλου Limak 
Holding Inc, Nihat Özdemir, δήλωσε ότι ο 
κατασκευαστικός κολοσσός αντιμετωπίζει 
πρόβλημα στην εύρεση εργατικού δυναμικού 
με τεχνικές γνώσεις, καθώς, σύμφωνα με τον 
Özdemir, η Σουρκία πάσχει από έλλειψη 
δυναμικού μέσης εκπαίδευσης. υμπλήρωσε 
πως το επίπεδο της ανεργίας είναι υψηλό στην 
τουρκική επαρχία και πως η κυβέρνηση 
πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες για τη μείωσή 
του, όπως η υιοθέτηση ενός ευνοϊκού 
επενδυτικού κλίματος, η μείωση των 
επιτοκίων και η σταθεροποίηση της τιμής του 
τουρκικού νομίσματος. 
Πηγή: Hürriyet Daily News, 1 Μαρτίου 2018. 
 
 
2 Μαρτίου 
 
Η Σουρκική Ένωση Εξαγωγέων Φάλυβα 
και οι αμερικανικοί δασμοί 
Μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού 
Προέδρου, Ντόναλντ Σραμπ, ότι θα 
επιβάλλει δασμούς στον εισαγόμενο χάλυβα 
και αλουμίνιο για την προστασία των 
παραγωγών των Η.Π.Α., ο επικεφαλής της 
Σουρκικής Ένωσης Εξαγωγέων Φάλυβα 
(Ç.İ.B.), Namık Ekinci, δήλωσε ότι η Ç.İ.B. 
δεν αναμένει σοβαρές συνέπειες για τις 
τουρκικές εξαγωγές. υγκεκριμένα, 
υποστήριξε ότι η απόφαση επιβολής δασμών 
προς όλες τις εισαγωγές χάλυβα των Η.Π.Α. 
είναι «το μικρότερο κακό» για την Σουρκία 
συγκριτικά με άλλες εναλλακτικές επιλογές 
των ΗΠΑ, καθώς επηρεάζει το ίδιο όλες τις 
χώρες-εταίρους των ΗΠΑ. 
Πηγή: Hürriyet Daily News, 2 Μαρτίου 2018. 
 
 
4 Μαρτίου 
 
Προτροπή Σούρκων επιχειρηματιών για 
επενδύσεις στο ουδάν 
Ο επικεφαλής του υνδέσμου Βιομηχάνων 
και Επιχειρηματιών Νέου Κόσμου 
(YENIAD), Harun Macit, υποστήριξε πως 
το ουδάν αποτελεί μια πλούσια αφρικανική 
χώρα με μεγάλες ποσότητες χρυσού και 
χαλκού, τις οποίες όμως δεν μπορεί να 
αξιοποιήσει λόγω της έλλειψης κατάλληλης 

τεχνολογίας. Ο ίδιος προέτρεψε τους 
Σούρκους επιχειρηματίες να δημιουργήσουν 
ένα σύστημα για τη μεταποίηση αυτών των 
μετάλλων και την ενσωμάτωσή τους στην 
αγορά χρυσού της χώρας. ύμφωνα με το 
Macit, το Υεβρουάριο του 2018 
υπογράφηκαν προκαταρκτικές συμφωνίες 
αξίας $1,2 δις. μεταξύ Σούρκων 
επιχειρηματιών και αξιωματούχων του 
ουδάν για την κατασκευή δρόμων, γεφυρών, 
ξενοδοχείων, σχολείων και έργων υποδομής 
στο ουδάν. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 4 Μαρτίου 2018. 
 
 
5 Μαρτίου 
 
Αύξηση στο Δείκτη Σιμών Εγχώριων 
Παραγωγών 
ύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η 
Σουρκική τατιστική Αρχή, ο δείκτης τιμών 
εγχώριων παραγωγών αυξήθηκε κατά 2.68% 
σε μηνιαία βάση το Υεβρουάριο του 2018. 
υγκεκριμένα, τα υψηλότερα ποσοστά 
μηνιαίας αύξησης του Α.Ε.Π. κατά κλάδους 
της βιομηχανίας ήταν ο δείκτης ηλεκτρικής 
ενέργειας και αερίου κατά 21,10%, 
πετρελαίου και φυσικού αερίου κατά 7,57%, 
ξύλου και προϊόντων από ξύλο και φελλό, 
εξαιρουμένων των επίπλων, κατά 5,71%. 
Πηγή: Τουρκική Στατιστική Αρχή, 5 Μαρτίου 
2018. 
  
Αύξηση στο Δείκτη Σιμών Καταναλωτή τον 
Υεβρουάριο 2018 
ύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η 
Τουρκική Στατιστική Αρχή, αύξηση 
παρατηρήθηκε στον δείκτη τιμών 
καταναλωτή, το Υεβρουάριο του 2018, κατά 
11.23% σε σχέση με το Υεβρουάριο του 
2017. Αναλυτικότερα, η εν λόγω αύξηση 
εντοπίζεται στον τομέα της υγείας και της 
εστίασης. Αντίθετα, παρατηρήθηκε μείωση 
τιμών στον τομέα της ένδυσης και υπόδησης. 
Πηγή: Τουρκική Στατιστική Αρχή, 5 Μαρτίου 
2018. 
 
 
7 Μαρτίου 
 
Τποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας  
Η Moody's Investors Service (MIS) υποβάθμισε 
την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα 
της Σουρκίας από το Ba1 στο Ba2. Η 
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υποβάθμιση της Σουρκίας στο Ba2 
αποδίδεται σε δύο βασικές εξελίξεις σύμφωνα 
με εκπρόσωπο της Moody's. Πρώτον, στη 
συνεχιζόμενη απώλεια της θεσμικής ισχύος 
της χώρας, όπως φάνηκε από την περαιτέρω 
διάβρωση της αποτελεσματικότητας της 
νομισματικής της πολιτικής και από 
καθυστερήσεις στην εφαρμογή διαρθρωτικών 
οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Δεύτερον, 
στον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ενός 
εξωγενούς «σοκ», λόγω του μεγάλου 
ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών της χώρας και του υψηλού της 
εξωτερικού χρέους. 
Πηγή: Moody’s, 7 Μαρτίου 2018. 
 
Κεντρική Σράπεζα: σταθερά επιτόκια 
Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας ακολουθεί 
αυστηρή πολιτική ως προς τις τιμές των 
επιτοκίων, διατηρώντας αυτές αμετάβλητες, 
έως ότου να επέλθει η μείωση των τιμών και ο 
έλεγχος του πληθωρισμού. Παρά ταύτα, ο 
Σούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Σαγίπ Έρντογαν, 
έχει ζητήσει επανειλημμένα φθηνότερες 
πιστώσεις για την τόνωση της οικονομίας, με 
αποτέλεσμα οι επενδυτές να ανησυχούν ότι 
ασκείται πολιτική επιρροή στην Κεντρική 
Σράπεζα της Σουρκίας. 
Πηγή: Reuters, 7 Μαρτίου 2018. 
 
 
9 Μαρτίου 
 
Πρόθεση εμπορικής συμφωνίας με Ιαπωνία 
Ο υπουργός Οικονομίας της Σουρκίας, Nihat 
Zeybekci, εξέφρασε την επιθυμία επίτευξης 
πλαισίου εμπορικής συνεργασίας με την 
Ιαπωνία εντός του 2018. Ο υπουργός 
ανησυχεί ότι η συμφωνία ανάμεσα σε Ιαπωνία 
και Ε.Ε., η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ 
το 2019, θα επιτρέψει στα ιαπωνικά προϊόντα 
να εισέλθουν στην Σουρκία αφορολόγητα 
μέσω της Ε.Ε., λόγω της τελωνειακής ένωσης 
της Σουρκίας με την Ένωση. 
Πηγή: Hürriyet Daily News, 9 Μαρτίου 2018. 
 
 
12 Μαρτίου 
 
Τπερδιπλασιασμός ελλείμματος στο 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
Σον Ιανουάριο του 2018, το έλλειμμα στο 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της 
Σουρκίας αυξήθηκε στα $7.1 δις από $2,7 δις 
τον Ιανουάριο τού 2017. Σο έλλειμμα 
καλύφθηκε από εισροές χαρτοφυλακίου, οι 

οποίες αυξήθηκαν σε $4,9 δις από $1,6 δις. 
Οι άμεσες ξένες επενδύσεις υποχώρησαν στα 
$288 εκατ. από $437 εκατ. 
Πηγή: Ahval, 12 Μαρτίου 2018. 
 
Ενεργειακή συνεργασία μεταξύ Βραζιλίας 
και Σουρκίας 
Ο Πρέσβης της Βραζιλίας στην Σουρκία, 
Eduardo R.G. Neto, υπογράμμισε την 
εκτεταμένη ενεργειακή συνεργασία μεταξύ 
Βραζιλίας και Σουρκίας, με προσδοκώμενες 
επενδύσεις ύψους $440 εκατ. μέχρι το 2026, 
εκ των οποίων το 71,4% αναμένεται να 
απορροφήσει ο τομέας του πετρελαίου και 
του φυσικού αερίου και το 26,2% η 
παραγωγή και η μεταφορά ηλεκτρικής 
ενέργειας. Σέλος, η προσφορά βιοκαυσίμων 
προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,4%. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 12 Μαρτίου 
2018. 
 
 
13 Μαρτίου 
 
Ιορδανία: αναστολή της συμφωνίας 
ελεύθερου εμπορίου 
Η κυβέρνηση της Ιορδανίας αποφάσισε την 
αναστολή της συμφωνίας ελεύθερου 
εμπορίου, που υπεγράφη το 2011 με την 
Σουρκία, δηλώνοντας ότι ζημίωσε την 
εγχώρια βιομηχανία, καθιστώντας τα 
τουρκικά προϊόντα ανταγωνιστικότερα των 
εγχώριων. 
Πηγή: Ansamed, 13 Μαρτίου 2018. 
 
υνεχή πλήγματα στην τουρκική οικονομία 
Η τουρκική οικονομία φαίνεται να 
αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα, καθώς 
η αξία της τουρκικής λίρας έναντι του 
αμερικανικού δολαρίου και του ευρώ διαρκώς 
υποχωρεί. υγκεκριμένα, η τουρκική λίρα 
εξασθένησε έως 4.7761 έναντι του ευρώ και 
3.8715 έναντι του δολαρίου. Σο έλλειμμα στο 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
διπλασιάστηκε από το προηγούμενο έτος, ενώ 
παράλληλα η απόδοση των δεκαετών 
ομολόγων αυξήθηκε στο 12,75%, το 
υψηλότερο ποσοστό από το Νοέμβριο του 
2017.  
Πηγή: Reuters, 13 Μαρτίου 2018. 
 
ΟΟΑ: Επανεκτίμηση αύξησης του 
τουρκικού ΑΕΠ 
Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης σε έκθεσή του σημείωσε ότι το 
Α.Ε.Π. της Σουρκίας αναμένεται να αυξηθεί 
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κατά 5,3% το 2018 και 5,1% το 2019, αντί 
4,9% και 4,7% αντίστοιχα που προέβλεπε σε 
προηγούμενες εκτιμήσεις του. Η εν λόγω 
εξέλιξη αποδίδεται στην ανάπτυξη του 
εργατικού δυναμικού και την αυξανόμενη 
εξωτερική ζήτηση. 
Πηγή: Hürriyet Daily News, 13 Μαρτίου 
2018. 
 

 
13 Μαρτίου 
 
υμφωνίες συνεργασίας στα αμυντικά 
συστήματα με Κατάρ 
το πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης και 
Διάσκεψης Ναυτικής Άμυνας, που έλαβε χώρα 
στη Ντόχα του Κατάρ, οι κορυφαίες εταιρίες 
παραγωγής αμυντικών συστημάτων της 
Σουρκίας συνήψαν συμφωνίες με 
αξιωματούχους του Κατάρ, σχετικά με τη 
μεταφορά μη επανδρωμένων αεροσκαφών, 
συστημάτων ελέγχου εδάφους και ενός 
προσομοιωτή εκπαίδευσης τύπου UAV. Η 
τουρκική Baykar Makina, υπέγραψε συμφωνία 
για την εξαγωγή 6 μη επανδρωμένων εναέριων 
οχημάτων (UAV) στις ένοπλες δυνάμεις του 
Κατάρ. Η Baykar Makina θα δημιουργήσει, 
επίσης, ένα κέντρο λειτουργίας UAV και 
λογισμικό εντοπισμού και αρχειοθέτησης 
δεδομένων για τις ένοπλες δυνάμεις του 
Κατάρ. Ακόμη, η τουρκική Anadolu Shipyard 
υπέγραψε συμφωνία για την κατασκευή 2 
πολεμικών πλοίων για το ναυτικό του Κατάρ. 
Πηγή: Hürriyet Daily News, 14 Μαρτίου 
2018. 
 

 
15 Μαρτίου 
 
Η ανεργία στο 10.4% 
ε έκθεση της Τουρκικής Στατιστικής Αρχής 
κατεγράφη ότι το ποσοστό ανεργίας ανήλθε 
σε 10.4% το Δεκέμβριο του 2017. Επίσης, 
σημειώθηκε ότι το ποσοστό ανεργίας στους 
νέους ηλικίας 15-24 ετών ανήλθε στο 19.2%, 
στις ηλικίες 15-64 ετών άγγιξε το 10.6%, ενώ 
το ποσοστό των εποχιακά εργαζομένων 
έφτασε το 48%. 
Πηγή: Τουρκική Στατιστική Αρχή, 15 Μαρτίου 
2018. 
 
Ιδιωτικός τομέας: αύξηση στα εξωτερικά 
δάνεια  
ύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής 
Τράπεζας της Τουρκίας, τα μακροπρόθεσμα 
δάνεια από το εξωτερικό του ιδιωτικού τομέα 

ανήλθαν τον Ιανουάριο του 2018 σε $225.7 
δις, ενώ τα βραχυπρόθεσμα δάνεια 
παρέμειναν στα $18.9 δις. Από τα $225.7 δις. 
μακροπρόθεσμων εξωτερικών δανείων, το 
51,2% ανήκει στα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, ενώ το 48,8% στα μη 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Σο 58% αυτών 
των δανείων αφορά δάνεια σε αμερικανικό 
δολάριο. 
Πηγή: Daily Sabah, 15 Μαρτίου 2018. 

 
 
16 Μαρτίου 

 
Αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής τον 
Ιανουάριο του 2018 
ύμφωνα με έκθεση της Τουρκικής Στατιστικής 
Αρχής, τον Ιανουάριο του 2018 κατεγράφη 
αύξηση της τουρκικής βιομηχανικής 
παραγωγής ύψους 12%, σε σχέση με τον 
Ιανουάριο τού 2017. Πρόκειται για το πρώτο 
σύνολο βιομηχανικών δεδομένων που 
κυκλοφόρησε από τότε που η Τουρκική 
Στατιστική Αρχή άλλαξε το έτος αναφοράς από 
2010 σε 2015 και χρησιμοποιεί σύνολα 
δεδομένων από μεγαλύτερο αριθμό 
εταιρειών. Αναλυτικότερα, ο Δείκτης 
Βιομηχανικής Παραγωγής με έτος αναφοράς 
2015 = 100 υπολογίζεται με τις τιμές 
παραγωγής από περίπου 7.000 εταιρείες. 
Πηγή: Τουρκική Στατιστική Αρχή, 16 Μαρτίου 
2018. 

 
 
19 Μαρτίου 

 
Πτώση στην αξία της τουρκικής λίρας 
Η τουρκική λίρα υποχώρησε σε χαμηλά 
επίπεδα έναντι του ευρώ και συγκεκριμένα 
στο 4,84. Έναντι στο αμερικανικό νόμισμα, η 
τουρκική λίρα υποχώρησε στο 3,94, το οποίο 
αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο από τις 
αρχές Δεκεμβρίου 2017. Πτώση της 
τουρκικής λίρας προκλήθηκε, επίσης, λόγω 
της υποβάθμισης της πιστοληπτικής 
ικανότητας της χώρας από τον οίκο 
αξιολόγησης Moody’s, την οποία πυροδότησε 
το μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών.  
Πηγή: Hurriyet Daily News, 19 Μαρτίου 
2018. 
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20 Μαρτίου 
 
Πτώση στο Δείκτη Εμπιστοσύνης τού 
Καταναλωτή 
ύμφωνα με έρευνα της Τουρκικής Στατιστικής 
Αρχής, ο Δείκτης Εμπιστοσύνης του 
Καταναλωτή το Μάρτιο 2018 μειώθηκε κατά 
1,3% σε σύγκριση με το Υεβρουάριο 2018, 
καθώς από 72.3 πήγε στο 71.3. Παράλληλα, ο 
Δείκτης Προσδοκιών Φρηματοοικονομικής 
Κατάστασης σημείωσε μείωση 0.7% από τον 
προηγούμενο μήνα, πέφτοντας στο 90,6. 
Σέλος, ο δείκτης προσδοκώμενης ανεργίας 
μειώθηκε κατά 2.4%. Η πτώση αποδίδεται 
κυρίως στην επιδείνωση των προσδοκιών 
σχετικά με τις μελλοντικές οικονομικές 
συνθήκες και τα ποσοστά ανεργίας. 
Πηγή: Τουρκική Στατιστική Αρχή, 20 Μαρτίου 
2018. 
 
Επιδίωξη ενίσχυσης οικονομικών δεσμών 
μεταξύ Σουρκίας και ερβίας 
Οι αναπληρωτές πρωθυπουργοί ερβίας και 
Σουρκίας, Rasim Ljajic και Fikri Işık 
αντίστοιχα, συμφώνησαν να εργαστούν για 
την αύξηση του όγκου συναλλαγών μεταξύ 
των δύο χωρών, έτσι ώστε αυτές να φτάσουν 
τα 2 δις. δολάρια Η.Π.Α.. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 20 Μαρτίου 
2018. 
 
Διαπραγματεύσεις δανεισμού μεταξύ 
ερβίας και Σουρκίας 
Ο έρβος υπουργός Εμπορίου, Rasim Ljajić, 
δήλωσε ότι λαμβάνουν χώρα 
διαπραγματεύσεις μεταξύ ερβίας και 
τουρκικής Exim Bank για παραχώρηση 
δανείου ύψους $400 εκατ., με σκοπό την 
κάλυψη σερβικών αναγκών για υποδομές και 
ανάπτυξη. 
Πηγή: Hürriyet Daily News, 21 Μαρτίου 
2018. 
 
 
21 Μαρτίου 
 
Φορήγηση δανείου από την Ε.Ε. για 
στήριξη της απασχόλησης 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη 
χορήγηση $55.7 εκατ. στην Σουρκία, για την 
εύρεση εργασίας και εκπαίδευσης τόσο των 
Σούρκων πολιτών όσο και των ύρων 
προσφύγων. Διαχειριστής της επιχορήγησης 
είναι η Παγκόσμια Σράπεζα. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 21 Μαρτίου 
2018.  

22 Μαρτίου 
 
Πάνω από $600 εκ. τα ξένα κεφάλαια τον 
Ιανουάριο στην Σουρκία 
ύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού 
Τπουργείου Οικονομίας, η Σουρκία έλαβε 
$606 εκ. από άμεσες ξένες επενδύσεις τον 
Ιανουάριο του 2018. Σο ποσό των άμεσων 
ξένων επενδύσεων μειώθηκε κατά 10,6% σε 
ετήσια βάση, από $678 εκ. τον ίδιο μήνα 
πέρυσι. Ψστόσο, η εισροή άμεσων κεφαλαίων 
από τις χώρες της Ε.Ε. αυξήθηκε κατά 6% σε 
ετήσια βάση, κυρίως από την Ολλανδία, τη 
Γερμανία και τη Γαλλία. Σον Ιανουάριο του 
2018 στην Σουρκία σημειώθηκε η ίδρυση 629 
νέων εταιρειών με εξωτερική υποστήριξη.  
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 22 Μαρτίου 
2018. 
 
 
23 Μαρτίου 
 
ταθερό παραμένει το ποσοστό ανεργίας 
Η Τουρκική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε ότι 
το ποσοστό ανεργίας στην Σουρκία παρέμεινε 
αμετάβλητο στο 10.9% για το 2017, σε 
σχέση με το προηγούμενο έτος. 
Επιπρόσθετα, το ποσοστό ανεργίας για την 
ηλικιακή ομάδα 15-64 ετών έμεινε σταθερό 
στο 11,1%, ενώ σημειώθηκε αύξηση 1,2 
ποσοστιαίων μονάδων στο ποσοστό ανεργίας 
των νέων ηλικίας 15-24 ετών, με το ποσοστό 
να ανέρχεται στο 20,8%. Σέλος, το ποσοστό 
συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό βρίσκεται 
στο 52,8%, με ετήσια αύξηση κατά 0,8%.  
Πηγή: Τουρκική Στατιστική Αρχή, 23 Μαρτίου 
2018. 
 
 
24 Μαρτίου 
 
Μείωση του ρυθμού ανάπτυξης της 
τουρκικής οικονομίας το 2018 
ύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα τού Κατάρ, το 
2018 προβλέπεται ανάπτυξη της τουρκικής 
οικονομίας ύψους 5.4%, έναντι του ρυθμού 
ανάπτυξης 6.8% για το 2017. Η παραπάνω 
εξέλιξη αποδίδεται στην μείωση των 
αποθεμάτων του Ταµείου Εγγύησης Πιστώσεων 
σε σχέση με το 2017. Επιπροσθέτως, 
οφείλεται στην αναμενόμενη μείωση των 
τουριστών από την Ευρώπη το 2018. Σέλος, 
το δημοσιονομικό έλλειμμα της Σουρκίας 
εκτιμάται πως θα ανέλθει στο 2% του 
τουρκικού Α.Ε.Π. έως το 2019, 
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λειτουργώντας ως σκόπελος στη ροή της 
αγοράς.  
Πηγή: Al Jazeera, 24 Μαρτίου 2018. 
 
 
26 Μαρτίου 
 
Εμπόριο μεταξύ Αιγύπτου και Σουρκίας 
ύμφωνα με την τελευταία έκθεση του 
Γραφείου Εμπορικών Τποθέσεων της 
Αιγύπτου στην Κωνσταντινούπολη, οι 
αιγυπτιακές εξαγωγές προς την Σουρκία 
αυξήθηκαν κατά 38,5% το 2017 παρά την 
πολιτική σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών 
τα τελευταία χρόνια. Ψστόσο, οι εισαγωγές 
της Αιγύπτου από την Σουρκία, μειώθηκαν 
κατά 13,7%. τις 11 Μαρτίου, το Τπουργείο 
Εμπορίου και Βιομηχανίας της Αιγύπτου 
ανέφερε πως το εμπορικό έλλειμμα της 
Αιγύπτου με την Σουρκία μειώθηκε κατά 
72%, χάρη σε ώθηση στις εξαγωγές χημικών 
προϊόντων.  
Πηγή: Al Monitor, 26 Μαρτίου 2018. 
 
 
27 Μαρτίου 
 
Πτώση του Δείκτη Οικονομικής 
Εμπιστοσύνης το Μάρτιο 
Ο Δείκτης Οικονομικής Εμπιστοσύνης 

μειώθηκε σε 100.2 μονάδες το Μάρτιο του 
2018 έναντι 103 μονάδων τον προηγούμενο 
μήνα, μείωση της τάξεως 2.6%. Ο δείκτης 
αυτός περιέχει τις εκτιμήσεις, τις προσδοκίες 
και τις τάσεις των καταναλωτών και των 
παραγωγών σχετικά με τη γενική οικονομική 
κατάσταση.  
Πηγή: Τουρκική Στατιστική Αρχή, 27 Μαρτίου 
2018. 
 
 
30 Μαρτίου 
 
Αύξηση του ελλείμματος στο εμπορικό 
ισοζύγιο της Σουρκίας 
ύμφωνα με την Τουρκική Στατιστική Αρχή, 
τους δύο πρώτους μήνες του 2018 οι 
τουρκικές εξαγωγές ανήλθαν σε $25.26 εκατ., 
σημειώνοντας αύξηση 9.8% σε ετήσια βάση. 
Σην ίδια στιγμή οι εισαγωγές της άγγιξαν τα 
$40.46 εκατ., σημειώνοντας αύξηση ύψους 
28.8%. Οι βασικότερες χώρες στις οποίες 
εξάγει η Σουρκία είναι η Γερμανία, η Ιταλία, 
το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Η.Π.Α., ενώ οι 
περισσότερες εισαγωγές της προέρχονται από 
την Κίνα, τη Ρωσία και την Γερμανία. 
Πηγή: Hürriyet Daily News, 30 Μαρτίου 
2018. 
 
 

 
 
 

Δ) Θέματα Ελληνικού Ενδιαφέροντος 
 
1 Μαρτίου 
 
Σο ψευδοκράτος άσκησε κριτική στην Ε.Ε. 
Σο «Τπουργείο Εξωτερικών» του 
ψευδοκράτους άσκησε κριτική στην Ε.Ε., 
λόγω της θετικής στάσης της τελευταίας 
απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία. 
ύμφωνα με το Χευδοκράτος, η στάση της 
Ε.Ε. είναι θετική προς τους Ελληνοκύπριους, 
στο πνεύμα της αλληλεγγύης των κρατών-
μελών της Ένωσης, παραβλέποντας, όμως, 
τους Σουρκοκύπριους. 
Πηγή: Daily Sabah, 1 Μαρτίου 2018. 
 
Αναστασιάδης αποκλείει νέες συνομιλίες  
ύμφωνα με δηλώσεις του Κύπριου 
Προέδρου Ν. Αναστασιάδη, οι συνομιλίες για 
το Κυπριακό εμποδίζονται, καθώς η τουρκική 
πλευρά δεν είναι διατεθειμένη να προβεί σε 
διαπραγματεύσεις, παραβιάζοντας το διεθνές 

δίκαιο και εμποδίζοντας την εξεύρεση 
φυσικού αερίου. 
Πηγή: Greek Reporter, 1 Μαρτίου 2018. 
 
ύλληψη Ελλήνων στρατιωτικών από την 
Σουρκία 
Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν δύο Έλληνες 
στρατιωτικούς, οι οποίοι κατηγορούνται για 
την παραβίαση των τουρκικών συνόρων. Η 
ελληνική πλευρά αποδίδει το περιστατικό σε 
λάθος, που προέκυψε λόγω των κακών 
καιρικών συνθηκών. Σα Τπουργεία 
Εξωτερικών των δύο χωρών βρίσκονται σε 
επικοινωνία, έτσι ώστε να βρεθεί λύση και να 
επιστρέψουν στην χώρα. 
Πηγή: Η Καθημερινή, 2 Μαρτίου 2018. 
2 Μαρτίου  
 
Ανατροπή των επιχειρημάτων της 
Σουρκικής πλευράς 
Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
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της Κυπριακής Δημοκρατίας, Πρ. 
Προδρόμου, οι συγκλίσεις μεταξύ των δύο 
κοινοτήτων στις μέχρι τώρα 
διαπραγματεύσεις ορίζουν πως εκμετάλλευση 
των ενεργειακών πόρων του νησιού θα γίνει 
μόνο από ένα ομοσπονδιακό κράτος. 
Πηγή: Cyprus Mail, 2 Μαρτίου 2018. 
 
Ασκήσεις του Πολεμικού Ναυτικού των 
Η.Π.Α. στην Ανατολική Μεσόγειο 
Οι Η.Π.Α. πραγματοποίησαν ναυτικές 
ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ οι 
εντάσεις μεταξύ Κύπρου και Σουρκίας για το 
ενεργειακό αυξάνονται. Μάλιστα, αρκετοί 
αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι ασκήσεις των 
Η.Π.Α. συνδέονται με την αμερικανικών 
συμφερόντων εταιρεία Exxon Mobil που 
δραστηριοποιείται στην Κυπριακή Α.Ο.Ζ.. 
Πηγή: Greek Reporter, 7 Μαρτίου 2018. 
 
 
3 Μαρτίου 
 
Κατρούγκαλος για τους 2 στρατιωτικούς 
ε δηλώσεις του ο αναπληρωτής υπουργός 
Εξωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος, 
επισήμανε ότι δεν αληθεύουν οι φήμες για 
ανταλλαγή των 2 Ελλήνων στρατιωτικών με 
τους 8 κατηγορούμενους ως πραξικοπηματίες 
Σούρκους στρατιωτικούς, καθώς δεν 
βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση, έτσι 
ώστε να κάνουμε ανταλλαγή αιχμαλώτων. 
Πηγή: Η Καθημερινή, 3 Μαρτίου 2018. 
 
Έρντογαν: τουρκική συναίνεση για τις 
γεωτρήσεις 
Όπως δήλωσε ο Σούρκος Πρόεδρος Ρ.Σ. 
Έρντογαν, δεν θα υπάρξει καμία γεώτρηση 
στη ΝΑ Μεσόγειο χωρίς τη συγκατάθεση των 
Σουρκοκυπρίων και της Σουρκίας. ύμφωνα 
με τον Έρντογαν, και οι δύο κοινότητες 
«έχουν δικαίωμα στις έρευνες και γεωτρήσεις» κι 
ως εκ τούτου «δε θα γίνουν δεκτές μονομερείς 
ενέργειες». 
Πηγή: Greek Reporter, 3 Μαρτίου 2018. 
 
 
4 Μαρτίου 
 
Η Σουρκία είναι έτοιμη να χτυπήσει στην 
Ανατολική Μεσόγειο 
Ο σύμβουλος του Σούρκου Προέδρου, 
Bulut, φέρεται να δήλωσε πως αν δεν υπάρξει 
συναίνεση της Άγκυρας για τις γεωτρήσεις 
στην Κυπριακή Α.Ο.Ζ., η Σουρκία θα 

«χτυπήσει». Φαρακτήρισε μάλιστα ένα τέτοιο 
χτύπημα ως «απάντηση σε προκλήσεις». 
Πηγή: Η Καθημερινή (Αγγλική Έκδοση), 4 
Μαρτίου 2018. 
 
Ημερίδα με θέμα την προαιρετική 
εφαρμογή της αρίας στη Θράκη 
ε ημερίδα που διοργανώθηκε στη Θράκη 
σχετικά με τη νομοθετική ρύθμιση της 
κυβέρνησης για την προαιρετική εφαρμογή 
της αρίας, οι μουφτήδες της Ξάνθης, της 
Κομοτηνής και του Διδυμοτείχου εξέφρασαν 
δημόσια την άποψή τους υπέρ της 
διατήρησης του Ισλαμικού Δικαίου. 
Πηγή: tourkikanea.gr, 4 Μαρτίου 2018. 
 
Exxon Mobil και Qatar Petroleum θα 
διεξάγουν γεωτρήσεις στην ΑΟΖ της 
Κύπρου 
Ερευνητικά σκάφη της κοινοπραξίας του 
αμερικανικού πετρελαϊκού κολοσσού Exxon 
Mobil και της κρατικής εταιρείας Qatar 
Petroleum έχουν φθάσει στην ανατολική 
Μεσόγειο για να διεξάγουν υπεράκτιες 
δραστηριότητες γεώτρησης.  
Πηγή: Daily Sabah, 5 Μαρτίου 2018. 
 
 
5 Μαρτίου 
 
Δηλώσεις Κοτζιά για το ζήτημα των 
στρατιωτικών 
Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος 
Κοτζιάς, δήλωσε πως δεν πρέπει το ζήτημα 
της φυλάκισης των δύο Ελλήνων 
στρατιωτικών να εξελιχθεί «σε μεγάλο νομικό 
και πολιτικό πρόβλημα» και πως η Σουρκία 
πρέπει να ενεργήσει με βάση το Διεθνές 
Δίκαιο. 
Πηγή: Η Καθημερινή, 5 Μαρτίου 2018. 
 
 
6 Μαρτίου 
 
Σουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο  
Πενήντα δύο παραβιάσεις από 5 τουρκικά 
αεροσκάφη σημειώθηκαν σε περιοχές του 
βορειοανατολικού, κεντρικού και 
νοτιοανατολικού Αιγαίου. 
Πηγή: Η Καθημερινή, 6 Μαρτίου 2018. 
 
Μουσουλμάνοι της Δ. Θράκης περί 
καταπάτησης των δικαιωμάτων τους 
Οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης 
ισχυρίζονται ότι καταπατώνται τα μειονοτικά 
τους δικαιώματα και αντιμετωπίζονται ως 
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πολίτες δεύτερης κατηγορίας, λόγω της μη 
παροχής του δικαιώματος εκλογής των 
θρησκευτικών τους ηγετών από τη 
μουσουλμανική κοινότητα. 
Πηγή: trtworld.com, 6 Μαρτίου 2018. 
 
Καμμένος για τη σύλληψη των 2 Ελλήνων 
στρατιωτικών 
ε συνάντηση στις Βρυξέλλες με τους 
Τπουργούς Αμύνης του Ν.Α.Σ.Ο., ο Έλληνας 
υπουργός Εθνικής Αμύνης, Π. Καμμένος, 
δήλωσε πως η σύλληψη των Ελλήνων 
στρατιωτικών από τις τουρκικές αρχές 
αποτελεί ταυτόχρονο πρόβλημα της 
υμμαχίας, συμπληρώνοντας ότι συνήθως 
τέτοιου είδους θέματα λύνονται ειρηνικά 
μεταξύ των διοικητών των δύο πλευρών. 
Πηγή: ahvalnews.com, 6 Μαρτίου 2018. 
 
Ελλάδα καλεί Ε.Ε. να τη στηρίξει στην 
υπόθεση των 2 στρατιωτικών  
Η Ελλάδα ζήτησε τη στήριξη της Ε.Ε. στην 
υπόθεση των 2 στρατιωτικών για τη 
διασφάλιση της απελευθέρωσης και της 
επιστροφής τους στη χώρα. H Ύπατος 
Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας, Υεντερίκα Μογκερίνι, τόνισε τη 
σημασία των καλών γειτονικών σχέσεων και 
εξέφρασε την ελπίδα της για τη θετική έκβαση 
του ζητήματος. 
Πηγή: euronews.com, 6 Μαρτίου 2018. 
 
Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης των 
Ελλήνων στρατιωτικών  
Απόρριψη του αιτήματος αποφυλάκισης των 2 
Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην 
Σουρκία αποφάσισε το Πρώτο Ειρηνοδικείο 
Ανδριανουπόλεως, λόγω της μη ύπαρξης 
νόμιμης κατοικίας τους στην χώρα και της μη 
ολοκληρωμένης εξέτασης του ψηφιακού 
υλικού στα κινητά τους τηλέφωνα. 
Πηγή: Απογευματινή (Κωνσταντινούπολης), 6 
Μαρτίου 2018. 
 
 
7 Μαρτίου 
 
Παυλόπουλος για τα Δωδεκάνησα 
Από τη Νίσυρο ο Πρόεδρος της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, 
επεσήμανε ότι τα Δωδεκάνησα είναι ελληνικά 
και πως η Σουρκία θα πρέπει να σέβεται το 
διεθνές δίκαιο και τις συνθήκες της Λωζάννης 
και των Παρισίων και να μην επινοεί «γκρίζες 
ζώνες». Μίλησε, επίσης , για το νόμιμο 

δικαίωμα της Ελλάδας να θωρακίζει αμυντικά 
τα νησιά αυτά. 
Πηγή: CNN Greece, 7 Μαρτίου 2018. 
 
Μήνυμα Γιλντιρίμ για τους Έλληνες 
στρατιωτικούς 
Ο Σούρκος πρωθυπουργός, Μπιναλί 
Γιλντιρίμ, αναφερόμενος στην υπόθεση των 
δύο Ελλήνων στρατιωτικών δήλωσε πως «Η 
δικαιοσύνη θα κάνει αυτό που πρέπει» και πως η 
υπόθεση δεν θα επηρεάσει τις σχέσεις της 
Σουρκίας με την Ε.Ε.. 
Πηγή: Η Καθημερινή, 7 Μαρτίου 2018. 
 
Η Σουρκία απειλεί την Κυπριακή 
Δημοκρατία 
Μέσω δηλώσεων του Σούρκου 
πρωθυπουργού, Μπ. Γιλντιρίμ, η Σουρκία 
εξαπολύει απειλές προς την Κυπριακή 
Δημοκρατία με αφορμή τις γεωτρήσεις για 
φυσικό αέριο. ύμφωνα με την Σουρκία, οι 
Ελληνοκύπριοι καταπατούν τα δικαιώματα 
των Σουρκοκύπριων στα ενεργειακά 
κοιτάσματα. 
Πηγή: The Washington Post, 7 Μαρτίου 2018. 
 
 
8 Μαρτίου 
 
ε δίκη ο ψευδομουφτής της Κομοτηνής 
ε δίκη πρόκειται να οδηγηθεί από τις 
δικαστικές αρχές, ο ψευδομουφτής της 
Κομοτηνής, Ιμπραήμ ερίφ, ο οποίος 
κατηγορείται για σφετερισμό της αρχής και 
παροχή θρησκευτικών υπηρεσιών αντί του 
νόμιμου μουφτή της περιοχής. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 8 Μαρτίου 2018. 
 
 
9 Μαρτίου 
 
Ελληνική NΟΣΑΜ ως απάντηση στην 
Άγκυρα 
Μετά από τη NΟΣΑΜ της Άγκυρας, η οποία 
προανήγγειλε ασκήσεις με πυρά σε περιοχές 
του Αιγαίου για 7 εβδομάδες, η Ελλάδα 
εξέδωσε NΟΣΑΜ, ως απάντηση, 
δεσμεύοντας περιοχές του Αιγαίου για 
ασκήσεις επίσης με πυρά. Η Σουρκία 
συμπεριέλαβε και ημέρες εθνικών εορτών, 
σπάζοντας το μνημόνιο Παπούλια-Γιλμάζ το 
οποίο προέβλεπε να μην γίνονται ασκήσεις σε 
εθνικές επετείους και θρησκευτικές εορτές των 
δύο χωρών. 
Πηγή: Το Βήμα, 9 Μαρτίου 2018. 
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Πιθανές τουρκοκυπριακές έρευνες για 
φυσικό αέριο 
Ο «υπουργός Εξωτερικών» του 
ψευδοκράτους, Κουντρέτ Οζέρσαϊ, δήλωσε 
πως και η Σουρκοκύπριοι θα ξεκινήσουν 
έρευνες και γεωτρήσεις για φυσικό αέριο στην 
Α.Ο.Ζ. της Κύπρου, εκτός και αν η Λευκωσία 
κάνει πίσω και συνεχίσει τις έρευνες και 
γεωτρήσεις από κοινού με τους 
Σουρκοκύπριους. 
Πηγή: Reuters, 9 Μαρτίου 2018. 
 
Καμμένος για τους Έλληνες στρατιωτικούς 
ε συνάντησή με το Ρουμάνο ομόλογό του, ο 
Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος 
Καμμένος, μίλησε για το ζήτημα των δύο 
Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην 
Σουρκία, χαρακτηρίζοντάς τους «ομήρους». 
Πηγή: Η Καθημερινή, 9 Μαρτίου 2018. 
 
Εργατικό Κόμμα καταδίκασε Σουρκία 
Με ανακοίνωσή του, που απευθυνόταν στο 
ύλλογο Κυπρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 
Κόμμα των Εργατικών καταδίκασε τις 
ενέργειες της Σουρκίας στην Κυπριακή 
Α.Ο.Ζ. ως «πράξεις επιθετικότητας». Σο 
κόμμα τόνισε πως η τουρκική επιθετικότητα 
«δε δικαιολογείται από οικονομικά ή εδαφικά 
συμφέροντα». 
Πηγή: Cyprus Mail, 10 Μαρτίου 2018. 
 
 
10 Μαρτίου 
 
Νέες NAVTEX από Σουρκία και Κύπρο 
Η Σουρκία δέσμευσε με NAVTEX περιοχές 
στα Ανατολικά, Νότια και Δυτικά της 
Κύπρου στις οποίες μάλιστα περιλαμβάνεται 
οικόπεδο στο οποίο θα γίνουν έρευνες για 
φυσικό αέριο. Η Κυπριακή Δημοκρατία 
εξέδωσε δική της NAVTEX και κήρυξε 
παράνομη την αντίστοιχη τουρκική. 
Πηγή: Cyprus Mail, 10 Μαρτίου 2018. 
 
Αύξηση των ελληνικών περιπολιών 
Σο Τπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας 
αποφάσισε την αύξηση του αριθμού των 
ελληνικών δυνάμεων περιπολίας στα σύνορα 
με την Σουρκία, μετά το επεισόδιο με τη 
σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στον 
Έβρο από τις τουρκικές αρχές. 
Πηγή: Αhval Νews, 10 Μαρτίου 2018. 
 
Çavuşoğlu για Έλληνες στρατιωτικούς  
Ο Σούρκος υπουργός Εξωτερικών, Mevlüt 
Çavuşoğlu, δήλωσε ότι η περίπτωση των δύο 

Ελλήνων στρατιωτικών, που πέρασαν 
παράνομα τα σύνορα, θα εξεταστεί από τους 
εισαγγελείς και τους δικαστές, ενώ 
ισχυρίστηκε ότι δεν τίθεται θέμα ανταλλαγής 
των Σούρκων στρατιωτικών που έχουν 
καταφύγει στην Ελλάδα με τους Έλληνες 
στρατιωτικούς που κρατούνται στην Σουρκία. 
Πηγή: ΙΒΝΑ, 10 Μαρτίου 2018. 

 
 
11 Μαρτίου 
 
Αυξημένη τουρκική παρουσία στην 
Κυπριακή Α.Ο.Ζ. 
Η Σουρκία αυξάνει την παρουσία της στην 
Κυπριακή Α.Ο.Ζ. με την αποστολή της 
φρεγάτας Barbaros και τριών κορβετών, την 
ίδια ώρα που Η.Π.Α. και Ισραήλ 
πραγματοποιούν κοινές στρατιωτικές 
ασκήσεις στην περιοχή. 
Πηγή: Η Καθημερινή (Αγγλική Έκδοση), 11 
Μαρτίου 2018. 

 
 
12 Μαρτίου 
 
Ο τουρκικός ρόλος στις συνομιλίες για το 
Κυπριακό 
ύμφωνα με δηλώσεις της Γερμανίδας 
Καγκελαρίου, Άνγκελα Μέρκελ, η Σουρκία 
έχει παίξει μείζονα ρόλο στην αποτυχία των 
συνομιλιών για το Κυπριακό όλα αυτά τα 
χρόνια. Οι δηλώσεις έγιναν λίγες ημέρες πριν 
τη σύνοδο των ηγετών της Ε.Ε. και του 
Σούρκου Προέδρου, Ρ.Σ. Έρντογαν, στη 
Βουλγαρία. 
Πηγή: Cyprus Mail, 12 Μαρτίου 2018. 
 
υλλαλητήριο στην Ορεστιάδα  
υλλαλητήριο στην Ορεστιάδα 
πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη στήριξη των 
δύο Ελλήνων στρατιωτικών που 
συνελήφθησαν στον Έβρο. Οι ομιλητές 
ζήτησαν την ταχύτερη επιστροφή των δύο 
στρατιωτικών, ενώ κήρυξαν εμπάργκο στα 
τουρκικά προϊόντα.  
Πηγή: tourkikanea.gr, 12 Μαρτίου 2018. 
 
 
13 Μαρτίου 
 
Προς την κυπριακή Α.Ο.Ζ. τα πλοία της 
Exxon 
την κυπριακή Α.Ο.Ζ. κατευθύνονται δύο 
πλοία της αμερικανικής εταιρείας Exxon 
Mobil, όπου αναμένεται να ξεκινήσουν 
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εργασίες οριοθέτησης των στόχων γεώτρησης 
του οικοπέδου 10. 
Πηγή: Η Καθημερινή, 13 Μαρτίου 2018. 

 
Λευκωσία για αντιδράσεις Σουρκίας στο 
γεωτρύπανο  
Διπλωματικές πηγές στην Κυπριακή 
Δημοκρατία θεωρούν πως η Σουρκία θα 
αντιδράσει στο γεωτρύπανο της Exxon Mobil 
με διαφορετικό τρόπο, σε σύγκριση με εκείνο 
της ENI. Πιθανολογείται πως η Άγκυρα θα 
στείλει δικό της γεωτρύπανο στην κυπριακή 
Α.Ο.Ζ., ως αντιπερισπασμό. 
Πηγή: Ο Φιλελεύθερος, 13 Μαρτίου 2018. 

 
τρατιωτική συμφωνία Γαλλίας-Κύπρου 
Η Γαλλία και η Κύπρος αποφάσισαν να 
ανανεώσουν τη στρατιωτική συμφωνία τους, η 
οποία βρίσκεται σε ισχύ από το 2007. Η 
στρατιωτική συμφωνία μεταξύ των δύο 
κρατών αναβαθμίζεται, καθώς θα επεκταθεί 
και σε άλλους τομείς, όπως η θαλάσσια και 
ενεργειακή ασφάλεια. Η χρονική συγκυρία 
της συμφωνίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, 
καθώς αυξάνονται οι προκλήσεις και 
απαιτήσεις της Σουρκίας στην Κυπριακή 
ΑΟΖ. 
Πηγή: Euronews (Ελληνική έκδοση), 13 
Μαρτίου 2018. 

 
Ν.Α.Σ.Ο. για τους δύο στρατιωτικούς 
Σο Ν.Α.Σ.Ο. εμφανίζεται χωρίς διάθεση 
ανάμειξης στο ζήτημα της κράτησης των δύο 
Ελλήνων στρατιωτικών στην Σουρκία, με το 
Γενικό Γραμματέα της υμμαχίας να δηλώνει 
πως το ζήτημα αφορά αποκλειστικά την 
Ελλάδα και την Σουρκία. 
Πηγή: Η Καθημερινή, 13 Μαρτίου 2018. 

 
 
14 Μαρτίου 

 
Η.Π.Α. για γεώτρηση Exxon-Mobil 
ύμφωνα με δηλώσεις της Πρέσβειρας των 
Η.Π.Α. στην Κύπρο, Kathleen Doherty, οι 
Η.Π.Α. έχουν τονίσει το δικαίωμα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας να εξερευνά και να 
εκμεταλλεύεται τους φυσικούς πόρους της 
Α.Ο.Ζ. της, προς όφελος και των δύο 
κοινοτήτων, ενώ παραδέχθηκε πως η 
εκμετάλλευσή τους ενδέχεται να αργήσει. 
Πηγή: Η Καθημερινή, 14 Μαρτίου 2018. 
 
 

Φρηματοδότηση από Ε.Ε. για τους 
πρόσφυγες 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα 
εγκρίνει ακόμη 3 δις ευρώ προς την Σουρκία 
για τα επόμενα δύο χρόνια. τόχος είναι η 
χρηματοδότηση για τη βελτίωση του 
βιοτικού επιπέδου των ύριων προσφύγων 
στη γείτονα χώρα και για την επιτυχή 
συνέχιση του Κοινού χεδίου Δράσης. 
Πηγή: Η Καθημερινή, 14 Μαρτίου 2018. 
 
Αντιδράσεις για το πακέτο στήριξης στην 
Σουρκία 
Αντιδράσεις εκφράστηκαν από την Κυπριακή 
Δημοκρατία για το πακέτο στήριξης στην 
Σουρκία από την Ε.Ε. για το προσφυγικό, 
καθώς το εν λόγω πακέτο δίνεται εν μέσω 
εντάσεων μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας 
και Σουρκίας. 
Πηγή: Τα Νέα, 14 Μαρτίου 2018. 
 
 

15 Μαρτίου 
 
Λευκωσία: η ENI θα συνεχίσει τις έρευνες  
ύμφωνα με ανακοίνωση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, η ιταλική εταιρεία ΕΝΙ θα 
τηρήσει το συμβόλαιό της και θα συνεχίσει 
τις έρευνες για φυσικό αέριο στην κυπριακή 
Α.Ο.Ζ.. 
Πηγή: Fox News, 15 Μαρτίου 2018. 
 
υνομιλία Tusk - Αναστασιάδη 
ε τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Tusk και 
Αναστασιάδη επαναβεβαιώθηκε η στήριξη 
του Ευρωπαϊκού υμβουλίου προς την 
Κυπριακή Δημοκρατία και τα κυριαρχικά της 
δικαιώματα, όπως μετέφερε ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
Προδρόμου. 
Πηγή: CNN Greece, 15 Μαρτίου 2018. 
 
Σο Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου  
Η Europa Nostra συμπεριέλαβε το Ελληνικό 
Ορθόδοξο Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου, 
στα Πριγκηπόννησα της Κωνσταντινούπολης, 
στη λίστα του 2018 με τα «Επτά απειλούμενα 
μνημεία στην Ευρώπη», καθώς κινδυνεύει να 
καταρρεύσει. ύμφωνα με τη Europa Nostra, 
«η δημιουργία ενός κέντρου περιβαλλοντικού και 
διαθρησκευτικού διαλόγου στο κτίριο, όπως 
σχεδιάστηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως, φαντάζει ως η πλέον 
κατάλληλη χρήση του Ορφανοτροφείου στο 
μέλλον». 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 18 Μαρτίου 2018. 



Χρονικά Τοσρκίας   Μάρτιος 2018 

24 

17 Μαρτίου 
 
Έκδοση τουρκικής NAVTEX 
Η Άγκυρα εξέδωσε NAVTEX σύμφωνα με 
την οποία δεσμεύει μεταξύ άλλων τα χωρικά 
ύδατα των ελληνικών νησιών (Υαρμακονήσι 
και Αγαθονήσι), ενώ αποκόπτει τα δύο 
ελληνικά νησιά από το σύμπλεγμα των 
Λειψών. Αφορμή ήταν το ναυάγιο λέμβου 
μεταναστών, κοντά στο Αγαθονήσι.  
Πηγή: CNN Greece, 17 Μαρτίου 2018. 
 
Αναστασιάδης για ενεργειακό, 
διαπραγματεύσεις 
ε συνέντευξή του στο Al Jazeera, ο 
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Ν. 
Αναστασιάδης δήλωσε έτοιμος για 
επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό, 
αν και ο Σουρκοκύπριος ηγέτης Μ. Akıncı το 
επιθυμεί, ενώ τόνισε πως λύση είναι η 
επανένωση του νησιού. Για το ενεργειακό 
δήλωσε πως οι φυσικοί πόροι ανήκουν σε 
όλους τους Κύπριους. 
Πηγή: Al Jazeera, 17 Μαρτίου 2018. 
 
 
20 Μαρτίου 
 
Εκδήλωση στην Κωνσταντινούπολη 
ε εκδήλωση στην Κωνσταντινούπολη, που 
διοργανώθηκε από το ελληνικό προξενείο, 
συμμετείχαν Έλληνες και Σούρκοι 
δημοσιογράφοι, με θέμα τις όψεις του 
Κωνσταντινουπολίτικου Ελληνισμού, 
συμφωνώντας ότι η κάλυψη των γεγονότων 
πρέπει να είναι ομοιογενής και από τις δύο 
πλευρές και πως τα μέλη της ελληνικής 
μειονότητας πρέπει να αντιμετωπίζονται ως 
ισότιμοι πολίτες. 
Πηγή: ΑΠΕ, 20 Μαρτίου 2018. 
 
Έρντογαν για Σουρκοκύπριους και 
υδρογονάνθρακες 
Ο Πρόεδρος Ρ.Σ. Έρντογαν, σε ομιλία του 
στο Προεδρικό Μέγαρο της Άγκυρας, 
δήλωσε ότι ελπίζει η στάση της Σουρκίας 
στην Ανατολική Μεσόγειο να είναι «διδακτική 
για κάποιους, που διέκριναν την ευκαιρία να 
προβούν σε μονομερείς κινήσεις όσο η Τουρκία 
ασχολείται με αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις» και 
υποστήριξε ότι οι δύο κοινότητες στην Κύπρο 
«θα πρέπει να πάρουν μερίδιο των φυσικών πόρων 
ανάλογο του πληθυσμού τους». Επιπρόσθετα, 
ανακοίνωσε ότι το πρώτο τουρκικό σκάφος 
γεώτρησης σύντομα αναχωρεί για να 

ξεκινήσει εργασίες γεώτρησης στην 
Ανατολική Μεσόγειο. 
Πηγή: Daily Sabah, 20 Μαρτίου 2018. 
 
 
21 Μαρτίου 
 
Δηλώσεις Çavuşoğlu για τα σύνορα 
ε δηλώσεις του ο υπουργός Εξωτερικών της 
Σουρκίας, Mevlüt Çavuşoğlu, ανέφερε πως το 
καθεστώς κυριαρχίας κάποιων νησίδων στο 
Αιγαίο και τα θαλάσσια σύνορα με την 
Ελλάδα δεν είναι καθορισμένα από κάποια 
διεθνή υνθήκη. Επιπλέον, τόνισε πως δεν 
περιμένει κάποια πρόοδο στις ενταξιακές 
διαδικασίες της Σουρκίας με την Ε.Ε.. 
Πηγή: Το Βήμα, 21 Μαρτίου 2018.  
 
Μνημείο για τα θύματα του Θρακικού 
Ελληνισμού 
τον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας στην 
Κομοτηνή κατασκευάστηκε και 
εγκαινιάσθηκε μνημείο προς τιμήν των 
θυμάτων του Θρακικού Ελληνισμού, που 
εκδιώχθηκαν από τους Βούλγαρους και τους 
Νεότουρκους. 
Πηγή: tourkikanea.gr, 21 Μαρτίου 2018. 
 
Σουρκικό γεωτρύπανο στην κυπριακή 
ΑΟΖ 
Σο τουρκικό γεωτρύπανο «Deep Sea Metro 
II» αναμένεται να βρεθεί στην Ανατολική 
Μεσόγειο για γεωτρήσεις στην κυπριακή 
Α.Ο.Ζ., ενώ ο Σούρκος Πρόεδρος, Ρ.Σ. 
Έρντογαν, προειδοποιεί πως η Σουρκία δε 
δίνει τη συγκατάθεσή της για γεωτρήσεις στην 
κυπριακή Α.Ο.Ζ. 
Πηγή: Η Καθημερινή, 21 Μαρτίου 2018. 
 
 
22 Μαρτίου  
 
Kılıçdaroğlu για το Αιγαίο 
Ο ηγέτης του Ρ.Λ.Κ., Kemal Kılıçdaroğlu, 
δήλωσε πως στο Αιγαίο υπάρχουν 156 νησιά 
και βραχονησίδες που ανήκουν στην Σουρκία, 
θεωρώντας τη «στρατιωτικοποίησή» τους 
λάθος. Δεν επιθυμεί, ωστόσο, τη δημιουργία 
έντασης στο Αιγαίο. 
Πηγή: CNN Greece, 22 Μαρτίου 2018. 
 
Παρενόχληση του ελικοπτέρου του 
αρχηγού Γ.Ε..  
Σουρκικά μαχητικά παρενόχλησαν το 
ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ο Έλληνας 
αρχηγός Γ.Ε.., Αλκιβιάδης τεφανής με 
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άλλα υψηλόβαθμα στελέχη των ελληνικών 
ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή των 
Δωδεκανήσων. Σο επεισόδιο δεν 
κλιμακώθηκε λόγω της απογείωσης δύο 
ελληνικών αεροσκαφών που αναχαίτισαν τα 
αντίστοιχα τουρκικά. 
Πηγή: Η Καθημερινή, 22 Μαρτίου 2018. 
 
Δηλώσεις Βίτσα για Αιγαίο 
Ο Έλληνας υπουργός Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Δημήτρης Βίτσας, δήλωσε πως 
δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και 
πως ακόμα και όσοι δεν έχουν υπογράψει τις 
διεθνείς συνθήκες, που ορίζουν συνοριακές 
διαφορές, οφείλουν να τις σέβονται. 
Πηγή: CNN Greece, 22 Μαρτίου 2018. 
 
Tajani για τους δύο Έλληνες 
στρατιωτικούς 
Ο Πρόεδρος του κοινοβουλίου της Ε.Ε., 
Antonio Tajani, με δηλώσεις του κάλεσε την 
Σουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και να 
απελευθερώσει σύντομα τους δύο Έλληνες 
στρατιωτικούς, που συνελήφθησαν στον 
Έβρο. 
Πηγή: Η Καθημερινή, 22 Μαρτίου 2018. 
 
Καταδίκη της Σουρκίας από το Ευρωπαϊκό 
υμβούλιο 
ύμφωνα με προσχέδιο δήλωσης, το 
Ευρωπαϊκό υμβούλιο θα καταδικάσει τις 
παράνομες ενέργειες της Σουρκίας, οι οποίες 
δυναμιτίζουν τις σχέσεις της πρώτης με 
Κύπρο και Ελλάδα. Παράλληλα, καλούν για 
σεβασμό των δικαιωμάτων της Κύπρου ως 
προς την έρευνα και τις εξορύξεις φυσικών 
πόρων στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου. 
Πηγή: Ναυτεμπορική, 22 Μαρτίου 2018. 
 
 
23 Μαρτίου 
 
Μήνυμα Ε.Ε. προς Σουρκία 
τα συμπεράσματα της υνόδου Κορυφής 
της Ε.Ε. καταδικάζεται η προκλητική 
συμπεριφορά της Σουρκίας στην Αν. 
Μεσόγειο και το Αιγαίο, ενώ εκφράζεται η 
ανησυχία για το ζήτημα των δύο Ελλήνων 
στρατιωτικών που βρίσκονται υπό κράτηση 
στην Σουρκία. 
Πηγή: Η Καθημερινή, 23 Μαρτίου 2018. 
 
Μήνυμα του ψευδομουφτή Ξάνθης 
ε μήνυμά του, ο ψευδομουφτής Ξάνθης, 
Αχμέτ Μετέ, αναφέρθηκε στην πιθανότητα 
εκλογής των μουφτήδων από το κράτος, 

δηλώνοντας πως κάτι τέτοιο θα πρέπει να 
γίνει «σύμφωνα με τις επιταγές της 
μουσουλμανικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης 
και των Συνθηκών, έτσι ώστε να ανακτήσουν τις 
αρμοδιότητες που τους έχουν αφαιρεθεί», όπως 
ισχυρίζεται. 
Πηγή: tourkikanea.gr, 23 Μαρτίου 2018. 
 
Δικηγορικοί ύλλογοι Ευρώπης για 
Έλληνες στρατιωτικούς 
Κατόπιν εισηγήσεως από την ελληνική 
αντιπροσωπεία, αποφασίστηκε από τη Διαρκή 
Επιτροπή του υμβουλίου των Δικηγορικών 
υλλόγων Ευρώπης η παρέμβαση στο θέμα 
της συνεχιζόμενης κράτησης των δύο 
Ελλήνων στρατιωτικών στην Σουρκία. Η 
τουρκική αντιπροσωπεία από την πλευρά της 
προσφέρθηκε να ευαισθητοποιήσει την 
Ολομέλεια των Σουρκικών Δικηγορικών 
υλλόγων για την εποπτεία της τήρησης της 
νομιμότητας στην υπόθεση. 
Πηγή: Η Καθημερινή, 23 Μαρτίου 2018. 
 
Ικανοποίηση για την αλληλεγγύη της Ε.Ε. 
στην Κύπρο 
Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, Ν. Αναστασιάδης, ο ίδιος είναι 
ικανοποιημένος με την αλληλεγγύη της Ε.Ε. 
προς την Κύπρο, έναντι της Σουρκίας. 
Παράλληλα τόνισε πως η Σουρκία πρέπει να 
αλλάξει τακτική, για την πρόοδο σε όλα τα 
ζητήματα στα οποία εμπλέκεται. 
Πηγή: Ναυτεμπορική, 23 Μαρτίου 2018. 
 
Καταδίκη της εισβολής στην Αφρίν από την 
Κύπρο 
Η Ολομέλεια της Βουλής της Κυπριακής 
Δημοκρατίας καταδίκασε με ψήφισμά της την 
εισβολή της Σουρκίας στην Αφρίν, 
χαρακτηρίζοντάς την παραβίαση του διεθνούς 
δικαίου, ενώ κάλεσε για συμπαράσταση στο 
λαό της υρίας. 
Πηγή: iEfimerida, 23 Μαρτίου 2018. 
 
Σουρκία καταδίκασε δηλώσεις της Ε.Ε. για 
Ελλάδα και Κύπρο 
Ο εκπρόσωπος του Τπουργείου Εξωτερικών 
της Σουρκίας, Hami Aksoy, καταδίκασε τις 
δηλώσεις της Ε.Ε. που ασκούν κριτική στην 
πολιτική της πρώτης απέναντι σε Ελλάδα και 
Κύπρο. Παράλληλα, τόνισε πως τέτοιες 
δηλώσεις υποστηρίζουν τα συμφέροντα της 
Ελλάδας και της Κύπρου. 
Πηγή: Daily Mail, 23 Μαρτίου 2018. 
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Καμμένος για έρευνες στις συσκευές των 
στρατιωτικών  
ε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον 
Κύπριο ομόλογό του, ο Έλληνας υπουργός 
Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος, ανέφερε 
πως το ψηφιακό υλικό στα κινητά τηλέφωνα 
των δύο Ελλήνων στρατιωτικών ελέγχθηκε 
τηρουμένων όλων των διαδικασιών διεθνούς 
έρευνας και δεν βρέθηκε κανένα 
ενοχοποιητικό στοιχείο. 
Πηγή: Απογευματινή (Κωνσταντινούπολης), 26 
Μαρτίου 2018. 
 
25 Μαρτίου 
 
Δηλώσεις Αναστασιάδη αναφορικά με την 
Σουρκία 
ύμφωνα με τον Κύπριο Πρόεδρο, Ν. 
Αναστασιάδη, η ύνοδος της Βάρνας, που 
πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 26 
Μαρτίου, αναμένεται να αποδείξει κατά πόσο 
η Σουρκία είναι πρόθυμη να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις της τόσο απέναντι στην 
Ε.Ε. όσο και στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, ο κ. 
Αναστασιάδης δεν αποκλείει μια ενδεχόμενη 
συνάντηση με τον Σουρκοκύπριο ηγέτη Μ. 
Akıncı, ωστόσο, αναμένει τις προθέσεις του 
ίδιου. Σέλος, ο Κύπριος Πρόεδρος σε 
σχετική δήλωσή του με αφορμή την εθνική 
επέτειο, δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι «η 
25η Μαρτίου 1821 ήταν η θεμελιώδης μέρα για 
την απελευθέρωση της Ελλάδας και την 
εγκαθίδρυση του ελληνικού κράτους». 
Πηγή: Real News, 25 Μαρτίου 2018. 
 
Καμμένος για Σουρκία 
ε δηλώσεις του ο Έλληνας υπουργός 
Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος, μίλησε 
αυστηρά προς την Άγκυρα. Αναφερόμενος 
στις προκλητικές ενέργειες της τελευταίας, 
δήλωσε πως «τέτοιες συμπεριφορές τη στέλνουνε 
πίσω, από εκεί που ξεκίνησε, στα βάθη της 
Ανατολής» και πως «όποιος τολμήσει να 
αμφισβητήσει την εθνική μας κυριαρχία θα τον 
συντρίψουμε». 
Πηγή: CNN Greece, 25 Μαρτίου 2018. 
 
 
26 Μαρτίου 
 
Ομιλία Προέδρου του Κ.Ι.Ε.Υ. σε χωριό 
της Κομοτηνής 
ε ομιλία του σε χωριό της Κομοτηνής, ο 
Πρόεδρος του Κόμματος Ισότητας, Ειρήνης 
και Υιλίας, Μουσταφά Αλί Σσαούς, 
αναφέρθηκε στα προβλήματα της 

μουσουλμανικής μειονότητας από την 
υπογραφή της υνθήκης της Λωζάννης έως 
τις μέρες μας. Σόνισε πως δεν 
πραγματοποιήθηκε καμία αλλαγή στο θέμα 
των μουφτειών και της παιδείας και ζήτησε 
επείγοντα μέτρα για οικονομική ανάπτυξη 
στην περιοχή. 
Πηγή: tourkikanea.gr, 26 Μαρτίου 2018. 
 
Αποτελέσματα της υνόδου Ε.Ε.–
Σουρκίας στη Βάρνα 
Φωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα έληξε η 
ύνοδος Ε.Ε.-Σουρκίας στη Βάρνα. Δόθηκαν 
υποσχέσεις για συνέχιση της 
χρηματοδότησης για τους πρόσφυγες στην 
Σουρκία, η οποία, ωστόσο, παραμένει μακριά 
από την απελευθέρωση της θεώρησης 
εισόδου. Ο Έρντογαν δήλωσε πως θα 
συνεχίσει να επιδιώκει την ένταξη της 
Σουρκίας στην Ένωση, ενώ σε πιο 
επιφυλακτικές δηλώσεις προέβη ο Πρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού υμβουλίου, Donald Tusk, 
λέγοντας πως «Αν και οι σχέσεις μας περνούν 
δύσκολους καιρούς τώρα, στους τομείς που 
συνεργαζόμαστε, συνεργαζόμαστε καλά». 
Πηγή: Reuters, 26 Μαρτίου 2018. 
 
Ευρωπαϊκή ύνοδος Βάρνας και οι δύο 
στρατιωτικοί 
Σο ζήτημα αποφυλάκισης των δύο Ελλήνων 
στρατιωτικών συζητήθηκε στη ύνοδο της 
Βάρνας. Κύριος υποστηρικτής της 
αποφυλάκισης των στρατιωτικών ήταν ο 
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-
Claude Juncker. Ο Ρ.Σ. Έρντογαν 
ισχυρίστηκε ότι η έκβαση της υπόθεσης 
εναπόκειται στη δικαστική δικαιοδοσία της 
Σουρκίας, με αποτέλεσμα να μη δίνει μια 
σαφή απάντηση αναφορικά με το μέλλον των 
δύο κρατουμένων. Ζητήθηκε η επίλυση του 
ζητήματος των δύο στρατιωτικών έως το 
Πάσχα. 
Πηγή: Η Καθημερινή, CNN Greece, 27 
Μαρτίου 2018. 
 
 
28 Μαρτίου  
 
Πρόταση ανταλλαγής από βουλευτή των 
ΑΝΕΛ 
Πρόταση ανταλλαγής των δύο Ελλήνων 
στρατιωτικών που κρατούνται στην Σουρκία 
με τους 8 Σούρκους στρατιωτικούς που 
ζήτησαν άσυλο από την Ελλάδα μετά την 
απόπειρα πραξικοπήματος, πρότεινε ο 
βουλευτής των ΑΝ.ΕΛ, Κώστας Κατσίκης, 



Χρονικά Τοσρκίας   Μάρτιος 2018 

27 

δηλώνοντας ότι σε εκείνο το σημείο θέλει να 
καταλήξει ο Ρ.Σ. Έρντογαν. 
Πηγή: Η Καθημερινή, 28 Μαρτίου 2018. 
 
Ελληνική άσκηση και προβολή από τα 
τουρκικά Μ.Μ.Ε. 
Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν 
στην άσκηση «Πυρπολητής» στα 
βορειοδυτικά της Ρόδου, έτσι ώστε να 
ελεγχθεί η ετοιμότητά τους. Σα τουρκικά 
Μ.Μ.Ε. παρουσίασαν την άσκηση αυτή ως 
άσκηση «ανακατάληψης των Ιμίων» δίνοντας 
μεγάλη δημοσιότητα στο θέμα. 
Πηγή: Η Καθημερινή, 29 Μαρτίου 2018. 
 
 
29 Μαρτίου  
 
Ένσταση για προφυλάκιση των δύο 
στρατιωτικών  
Απορρίφθηκε από το 2ο Ειρηνοδικείο 
Αδριανουπόλεως η ένσταση που κατατέθηκε 
κατά της απόφασης για τη διατήρηση της 
προφυλάκισης των δύο Ελλήνων 
στρατιωτικών στις φυλακές της 
Αδριανούπολης. 
Πηγή: Η Καθημερινή, 29 Μαρτίου 2018. 
 
 

30 Μαρτίου  
 
Πάιατ για τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς  
Ο Αμερικανός Πρέσβης στην Ελλάδα, 
Σζέφρι Πάιατ, αναφορικά με το ζήτημα των 
δύο Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται 
στην Σουρκία, δήλωσε πως οι Η.Π.Α. θα 
συνεχίσουν να ασχολούνται με το θέμα και 
πιστεύει ότι πρέπει να επιστρέψουν στις 
οικογένειές τους. 
Πηγή: Η Καθημερινή, 30 Μαρτίου 2018. 
 
 
31 Μαρτίου  
 
Η κυβέρνηση για το ζήτημα των δύο 
τρατιωτικών 
Εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης 
ανέφερε πως η Σουρκία καθυστερεί σκοπίμως 
στο ζήτημα της κράτησης των δύο Ελλήνων 
στρατιωτικών και το χρησιμοποιεί ως μέσο 
για να ασκήσει πιέσεις, καθώς ένα μήνα μετά 
την κράτησή τους δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι 
κατηγορίες που τους προσάπτουν. Ψστόσο 
τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να 
συνεχίσει την προσπάθεια εξομάλυνσης των 
σχέσεων με τη γείτονα, έτσι ώστε να 
αποκατασταθεί η σταθερότητα στην περιοχή. 
Πηγή: Η Καθημερινή, 31 Μαρτίου 2018. 

 
 

* * * * * * 
 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

 
«Ομάδα Έρευνας Τουρκίας» 

Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 

Ανδρούτσου 150, Τ.Κ. 185 34, Πειραιάς 
E-mail: omet.des@gmail.com, etem@unipi.gr 

https://ometdes.wordpress.com/ 
http://etem.unipi.gr/  

 
 

         ISSN : 2407-9650 


