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και Ευρωπαϊκών πουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από την 
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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 Απριλίου 
 
Σο συνέδριο του «Καλού Κόμματος»  
ε συνέδριο στην Άγκυρα, η ιδρυτής του 
«Καλού Κόμματος», Meral Akşener, 
αναφέρθηκε στο φόβο των πολιτών πως αν 
εκφράσουν την άποψή τους ελεύθερα, η 
κυβέρνηση θα τους θεωρήσει προδότες και θα 
τους κατηγορήσει για ασέβεια στους θεσμούς 
και τον ιδρυτή της Σουρκίας, Μ.Κ. 
Ατατούρκ. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 1 Απριλίου 2018. 
 

 
2 Απριλίου 
 
Φορήγηση υποτροφιών σε ύριους  
ύμφωνα με τον Sayit Yusuf, επικεφαλής της 
Προεδρίας για τους Σούρκους του 
Εξωτερικού και τις υγγενείς Κοινότητες, 
20.000 υποτροφίες έχουν χορηγηθεί σε 
υρίους φοιτητές για σπουδές στην Σουρκία. 
Δήλωσε ακόμη πως η εκπαίδευση των υρίων 
προσφύγων αποσκοπεί στην ανασυγκρότηση 
της υρίας, καθώς και στην υιοθέτηση μιας 
θετικής στάσης από τους ύριους για την 
Σουρκία.  
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 2 Απριλίου 2018. 
 

 
3 Απριλίου 
 
Bahçeli για το Πρακτορείο Anadolu 
Ο Devlet Bahçeli, ηγέτης του ακροδεξιού 
Κ.Ε.Δ. αναφέρθηκε στην καλή λειτουργία του 
τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων, το οποίο 
οδήγησε στη σύλληψη 6 ανδρών 
σχετιζόμενων με την οργάνωση του Gülen. 
Προσέθεσε, ακόμη, ότι υπάρχουν πολλοί 
προδότες που έχουν βρει καταφύγιο στις 
Η.Π.Α. και σε ευρωπαϊκές χώρες. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 3 Απριλίου 2018. 
 
 
 

4 Απριλίου 
 
Υοιτητές υπό κράτηση στο Πανεπιστήμιο 
του Βοσπόρου 
Οι 9 φοιτητές, που συνελήφθησαν στις 19 
Μαρτίου στο Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου, 
προφυλακίστηκαν μέχρι την εκδίκαση της 
υπόθεσης. Κατηγορούνται ότι ενήργησαν στο 
πλαίσιο τρομοκρατικής οργάνωσης με σκοπό 
την προπαγάνδα και τη δυσφήμηση της 
χώρας. Ακόμη 6 φοιτητές, που είχαν 
συλληφθεί για την ίδια υπόθεση, αφέθηκαν 
ελεύθεροι μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης. Η 
εισηγήτρια της Σουρκίας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, Kati Piri, δήλωσε σχετικά με 
τα γεγονότα: «Η κριτική σκέψη είναι επικίνδυνο 
εγχείρημα στη νέα Σουρκία». 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 4 Απριλίου 2018. 
 
 
5 Απριλίου 
 
Δολοφονία 25 γυναικών το Μάρτιο 
ύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε η 
πλατφόρμα We Will Stop Femicides, το Μάρτιο 
δολοφονήθηκαν στην Σουρκία 25 γυναίκες, 
ηλικίας 36 έως 65 ετών. υνολικά το 2017 
σκοτώθηκαν 409 γυναίκες, ενώ το 
Υεβρουάριο ο αριθμός των γυναικών που 
σκοτώθηκαν ήταν 47. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 5 Απριλίου 2018. 
 
Ποινή ισόβιας κάθειρξης σε 
δημοσιογράφους της Ζaman 
Εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης απαιτεί 
την επιβολή επιμηκυμένης ισόβιας κάθειρξης 
για 9 δημοσιογράφους που συνδέονται με 
την, εκτός λειτουργίας πλέον, εφημερίδα 
Ζaman. ύμφωνα με τον κατήγορο, οι 
δημοσιογράφοι βαρύνονται με παραβίαση 
του τουρκικού υντάγματος και ήταν 
προφυλακισμένοι πριν τη διεξαγωγή της δίκης 
για 19 μήνες. 
Πηγή: Turkey Purge, 5 Απριλίου 2018. 
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9 Απριλίου 
 
Διδασκαλία της τουρκικής σε 
ορφανοτροφείο στη ομαλία 
Η διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας 
προστέθηκε στο Πρόγραμμα πουδών ενός 
ορφανοτροφείου στην πρωτεύουσα της 
ομαλίας, κατόπιν παρότρυνσης και υπό την 
επιστημονική επιμέλεια του Ιδρύματος Yunus 
Emre. Ο πρέσβης της Σουρκικής 
Δημοκρατίας στη ομαλία, Olgan Bekar, 
δήλωσε ότι μέσω της εκπαίδευσης 
ενδυναμώνονται οι σχέσεις των δύο χωρών. 
Επίσης, υπογράμμισε ότι η διδασκαλία της 
τουρκικής γλώσσας δεν απευθύνεται μόνο 
στους ομαλούς μαθητές αλλά και τους 
εκπαιδευτικούς. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 9 Απριλίου 2018. 
 
 
10 Απριλίου  
 
Ποινή κάθειρξης 7,5 ετών για 
δημοσιογράφο της Zaman 
Ο δημοσιογράφος της τουρκικής εφημερίδας 
Zaman, Emre Soncan, καταδικάστηκε σε 7,5 
έτη φυλάκισης για κατηγορίες σχετικές με την 
τρομοκρατία, λόγω σχέσεων του με την 
κοινότητα Γκιουλέν, στον απόηχο της 
απόπειρας πραξικοπήματος του Ιουλίου 
2016. Ο Soncan ήταν υπό κράτηση για 
σχεδόν 2 έτη προτού δικαστεί.  
Πηγή: Turkish Minute, 10 Απριλίου 2018. 
 
 
12 Απριλίου 
 
Ισχυρισμός Gül σε συνέδριο στη Δανία 
Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Σουρκίας, 
Abdulhamit Gül, ισχυρίστηκε, σε συνέδριο 
που διοργανώθηκε στη Δανία από την Ένωση 
Ευρωπαίων Σούρκων Δημοκρατών, ότι «η 
Σουρκία δεν είχε ποτέ ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες 
αλλά αντίθετα, προσφέρει ειρήνη και ασφάλεια 
έχοντας εξελιχθεί σε πρωταγωνιστική δύναμη σε 
παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο». 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 12 Απριλίου 
2018. 
 
 
13 Απριλίου  
 
Έρευνα για τη σύλληψη Γερμανού 
δημοσιογράφου  
Σο γερμανικό Τπουργείο Εξωτερικών 
ανακοίνωσε τη διεξαγωγή έρευνας για την 

πιθανή σύλληψη του Γερμανού 
δημοσιογράφου, Adil Demirci, από τις 
τουρκικές αρχές. O Demirci εργάζεται στο 
τουρκικό φίλο-αριστερό πρακτορείο ειδήσεων 
ETHA και σύμφωνα με πληροφορίες 
συνελήφθη, ενώ βρισκόταν στη χώρα για 
διακοπές. 
Πηγή: Deutche Welle, 13 Απριλίου 2018. 
 
 
16 Απριλίου 
 
Καθηγητής για σχέδιο νόμου περί 
κακοποίησης ανηλίκων 
Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Κωνσταντινούπολης, Adem Sözüer, 
χαρακτήρισε ως προβληματικό το σχέδιο 
νόμου για την επιβολή μεγαλύτερης ποινής σε 
θύτες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. 
Θεωρεί πως δεν προβλέπονται περιπτώσεις 
όπου τα άτομα είναι αμφότερα ανήλικα και 
εμπλέκονται στις εν λόγω πράξεις με δική 
τους συναίνεση. Ο Sözüer υποστήριξε ότι αν 
και δεν πρόκειται για βιασμό, εντούτοις 
υπάρχει περίπτωση να θεωρηθεί εγκληματική 
πράξη και οι ανήλικοι να τιμωρηθούν σκληρά. 
Επικαλέστηκε μάλιστα τη συνήθη τακτική του 
εξαναγκασμού των αγοριών σε γάμο με τα 
κορίτσια για την αποφυγή επιβολής ποινών 
στην περίπτωση ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης. 
Πηγή: Hurriyet Daily News , 16 Απριλίου 
2018. 
 
Απελευθέρωση γυναίκας δολοφόνου 
Σο δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης 
απελευθέρωσε γυναίκα που δολοφόνησε το 
Υεβρουάριο τού 2017 τον πεθερό της, ο 
οποίος την παρενοχλούσε σεξουαλικά και την 
απειλούσε, αφού θεωρήθηκε ότι η ενέργειά 
της αποτέλεσε δικαιολογημένη πράξη 
αυτοάμυνας. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 16 Απριλίου 
2018. 
 
 
17 Απριλίου  
 
Καταδίκη αρθρογράφου  
Οι τουρκικές αρχές καταδίκασαν την 
ιστορικό και πρώην αρθρογράφο Ayşe Hür 
σε 15 μήνες φυλάκιση με αναστολή για 
διασπορά «τρομοκρατικής προπαγάνδας» 
λόγω ανάρτησής της σχετικά με το Ε.Κ.Κ. 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Πηγή: CPJ, 19 Απριλίου 2018. 
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Καταδίκη δημοσιογράφου  
Ο βετεράνος δημοσιογράφος και τηλεοπτικός 
σχολιαστής İhsan Eliaçık καταδικάστηκε σε 
φυλάκιση 6 ετών και 13 μηνών για διασπορά 
«τρομοκρατικής προπαγάνδας». ύμφωνα με 
τις τουρκικές αρχές ο Eliaçık είχε εκφραστεί 
θετικά προς το Ε.Κ.Κ. σε στήλες που 
διατηρούσε σε διαδικτυακά μέσα την περίοδο 
2015-2016, αλλά και σε ομιλία του σε 
δημόσιο φόρουμ. 
Πηγή: CPJ, 19 Απριλίου 2018. 
 
Καταγγελία για κακοποίηση 
δημοσιογράφου  
Ο δημοσιογράφος Şahin Alpay, ο οποίος 
είναι υπό κατ’ οίκον περιορισμό, αιτήθηκε για 
την απελευθέρωσή του στο τουρκικό 
υνταγματικό Δικαστήριο λόγω κακοποίησής 
του από τις τουρκικές αρχές και παραβίαση 
των δικαιωμάτων του που αφορούν την 
ιατρική του περίθαλψη. 
Πηγή: CPJ, 19 Απριλίου 2018. 
 
 
18 Απριλίου 
 
Τποτροφίες σε φοιτητές από το ουδάν 
Η Σουρκία θα χορηγήσει υποτροφίες σε 
φοιτητές από το ουδάν για σπουδές σε 
τουρκικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. ύμφωνα 
με τον Νediim Aslan, συντονιστή των 
υποθέσεων της Μέσης Ανατολής στη 
Διεύθυνση για τους Σούρκους του 
Εξωτερικού και τις υγγενείς Κοινότητες, 
2.500 άτομα έχουν υποβάλει αίτηση, γεγονός 
που αποδεικνύει ότι η Σουρκία είναι μία από 
τις 10 πρώτες χώρες, στις οποίες οι φοιτητές 
από το ουδάν ενδιαφέρονται να 
σπουδάσουν. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 18 Απριλίου 
2018. 
 
 
19 Απριλίου 
 
ύλληψη Κούρδων δημοσιογράφων  
Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν 4 Κούρδους 
δημοσιογράφους με κατηγορίες για 
συμμετοχή σε «τρομοκρατική οργάνωση» και 
διασπορά «τρομοκρατικής προπαγάνδας» για 
δημοσιεύσεις που πραγματοποίησαν στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά την περίοδο 
2014-2017. 
Πηγή: Rudaw, 20 Απριλίου 2018. 
 
 

20 Απριλίου 
 
Σουρκικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στο Μάλι 
Σο ίδρυμα Turkish Maarif ενημέρωσε γονείς 
και μαθητές στο Μάλι, ότι σκοπεύει να 
διασφαλίσει τη διαφάνεια στη λειτουργία των 
σχολείων που στο παρελθόν ανήκαν στο 
δίκτυο της αδελφότητας Γκιουλέν. Σο 
προσωπικό δεν εκπαιδεύεται να λειτουργεί για 
προσωπικά οφέλη αλλά με στόχο τη 
δημιουργία πολιτών, ωφέλιμων για την 
ανθρωπότητα. Επίσης, έχουν μειώσει τα 
δίδακτρα κατά 20% και έχουν αυξήσει τους 
μισθούς κατά 15%. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 20 Απριλίου 
2018. 
 
 
21 Απριλίου 
 
Gül για την Ελλάδα 
Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Σουρκίας, 
Abdülhamit Gül, υποστήριξε ότι η Ελλάδα 
με την άρνησή της να εκδώσει στην Σουρκία 
τους 8 πρώην αξιωματικούς που κατέφυγαν 
στη χώρα μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα 
του Ιουλίου 2016, ενθαρρύνει τους 
πραξικοπηματίες και τους προσφέρει 
καταφύγιο, σκιάζοντας την ελληνοτουρκική 
αλληλεγγύη. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 21 Απριλίου 
2018. 
 
 
23 Απριλίου 
 
Εορτασμός της ημέρας των παιδιών 
Η Ημέρα των Παιδιών εορτάστηκε τόσο στη 
χώρα όσο και στο εξωτερικό με εκδηλώσεις 
που διοργανώθηκαν από τουρκικούς φορείς. 
το Ριάντ της αουδικής Αραβίας, το 
Σουρκικό χολείο διοργάνωσε φεστιβάλ 
ζωγραφικής και ποίησης. το Μπαγκλαντές ο 
Σουρκικός Οργανισμός υντονισμού και 
υνεργασίας (Σ.Ι.Κ.Α.) μοίρασε δώρα σε 500 
παιδιά της κοινότητας των Ροχίνγκια. Επίσης 
στην πόλη αλ-Μπαμπ της υρίας, που 
απελευθερώθηκε από τους αντάρτες με την 
επιχείρηση «Ασπίδα του Ευφράτη», μοίρασαν 
δώρα σε παιδιά. Σέλος, διοργανώθηκε 
εκδήλωση και στο Κοσσυφοπέδιο όπου 
παραβρέθηκε και ο πρωθυπουργός της 
χώρας. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 23 Απριλίου 
2018. 
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Αυξημένα ποσοστά παιδικής εργασίας 
ύμφωνα με έκθεση της Ένωσης Εργαζομένων 
στην Εκπαίδευση και τις Επιστήμες, τα ποσοστά 
της παιδικής εργασίας στην Σουρκία 
κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα. Αναφέρεται 
ότι 708.000 έφηβοι 15-17 ετών εργάζονται. 
Μάλιστα, εντός του 2018, τρία παιδιά που 
είχαν προσληφθεί σε φάρμα έχασαν τη ζωή 
τους από εργατικό ατύχημα. Η Σουρκική 
τατιστική Τπηρεσία υπογραμμίζει ότι σε 
ποσοστό 78% η παιδική εργασία είναι 
αδήλωτη. Επίσης, αναφέρεται ότι την 
τελευταία πενταετία αυξήθηκε κατά 50% η 
κακοποίηση παιδιών, ενώ στο 45% των 
περιπτώσεων ο θύτης δεν καταδικάζεται. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 23 Απριλίου 
2018. 
 

τήριξη της UNICEF για την προσφυγική 
κρίση 
Ο εκπρόσωπος της UNICEF στην Σουρκία, 
Philippe Duamelle, αναφέρθηκε στο επίπεδο 
διαβίωσης των παιδιών στην χώρα. Αν και 
αναγνώρισε την πρόοδο που έχει σημειωθεί 
στο επίπεδο τού σεβασμού των δικαιωμάτων 
των παιδιών, επεσήμανε την ανομοιογένεια σε 
ό,τι αφορά την εφαρμογή τους κυρίως στις 
νοτιοανατολικές επαρχίες. Επεσήμανε επίσης 
την ανάγκη νομοθετικών ρυθμίσεων για την 
μείωση των γάμων με ανηλίκους, της παιδικής 
εργασίας και της κακοποίησης.  
Πηγή: Hurriyet Daily News, 23 Απριλίου 
2018. 
 

Έρντογαν προς ξένους μαθητές 
Μαθητές από 40 διαφορετικές χώρες 
φιλοξενήθηκαν στην επαρχία της Προύσας 
για 2 ημέρες και παραβρέθηκαν στο 
Προεδρικό Μέγαρο για να παραστούν στις 
εορταστικές εκδηλώσεις για την Ημέρα των 
Παιδιών. Ο Έρντογαν ζήτησε από τα παιδιά 
να μοιραστούν τις εμπειρίες τους στην 
Σουρκία κατά την επιστροφή στις οικογένειές 
τους.  
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 23 Απριλίου 
2018. 
 

 
24 Απριλίου 
 
Ενίσχυση της εκπαίδευσης στο Αφγανιστάν 
Έπειτα από 16 μήνες διαπραγματεύσεων στο 

Αφγανιστάν, η διοίκηση των σχολείων που 
λειτουργούσαν από το κίνημα της 
αδελφότητας Γκιουλέν παραχωρήθηκε στο 
ίδρυμα Turkish Maarif. Ο διευθυντής του 
ιδρύματος στο Αφγανιστάν, Mucip Uludağ, 
δήλωσε ότι $ 30 εκατ. θα διατεθούν για τη 
βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης. 
Δεσμεύτηκε ότι ο οργανισμός θα διπλασιάσει 
τον αριθμό των σχολείων που θα λειτουργούν 
υπό την αιγίδα του. Σα σχολεία αυτά δεν θα 
απευθύνονται μόνο στην κοινωνική ελίτ, όπως 
στο παρελθόν, αλλά επίσης σε ορφανά και 
άπορα παιδιά. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 24 Απριλίου 
2018. 
 
 
25 Απριλίου 
 
Καταδίκη δημοσιογράφων της Cumhuriyet  
Σουρκικό δικαστήριο της ηλυβρίας 
καταδίκασε σε φυλάκιση 14 δημοσιογράφους 
και μέλη της αρχισυνταξίας της εφημερίδας 
Cumhuriyet με κατηγορίες για παροχή 
βοήθειας σε τρομοκρατική οργάνωση και 
διασπορά τρομοκρατικής προπαγάνδας. Οι 
κατηγορούμενοι θα παραμείνουν ελεύθεροι 
μέχρι την επικύρωση της απόφασης ή την 
άσκηση έφεσης. 
Πηγή: Reporters without Borders, 26 Απριλίου 
2018. 
 
 
28 Απριλίου 
 
Αύξηση των φοιτητών στην Σουρκία 
πως ανακοίνωσε το υμβούλιο Ανώτατης 
Εκπαίδευσης (Τ.Ö.Κ.), οι φοιτητές στην 
Σουρκία αυξήθηκαν κατά 360.000 σε σχέση 
με την περσινή χρονιά και ανήλθαν στους 
7.560.000. τον αριθμό αυτό 
περιλαμβάνονται 117.812 φοιτητές από το 
εξωτερικό που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια 
της Σουρκίας. Επίσης, ο αριθμός των 
εκπαιδευτικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
ανέρχεται στους 158.098, ενώ σε αυτούς 
προστίθενται άλλοι 3.121 εκπαιδευτικοί από 
το εξωτερικό που διδάσκουν σε πανεπιστήμια 
της Σουρκίας 
Πηγή: Daily Sabah, 28 Απριλίου 2018. 
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B) Εξωτερική Πολιτική 
 
1 Απριλίου  
 
Τπογραφή μνημονίου συνεργασίας με 
Μπακού και Σιφλίδα 
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Σουρκίας, 
Nurettin Canikli, υπέγραψε στην Κερασούντα 
Μνημόνιο υνεργασίας στον αμυντικό τομέα 
με τους υπουργούς Άμυνας του 
Αζερμπαϊτζάν, Zakir Hasanov και της 
Γεωργίας, Levan Izoria. 
Πηγή: Civil.Ge, 2 Απριλίου 2018. 
 
 
3 Απριλίου  
 
Επίσκεψη Gül στο Αζερμπαϊτζάν 
Κατά την επίσκεψή του στο Αζερμπαϊτζάν ο 
Σούρκος υπουργός Δικαιοσύνης, Abdülhamit 
Gül, συναντήθηκε με τον Γενικό Εισαγγελέα 
της χώρας, Zakir Garalov. τη συνάντηση 
δόθηκε έμφαση στην καλή συνεργασία των 
δύο χωρών σε θέματα επιβολής του νόμου, 
ενώ η τουρκική αντιπροσωπεία εξέφρασε την 
ικανοποίησή της για την βοήθεια που 
προσέφεραν οι αστυνομικές υπηρεσίες του 
Αζερμπαϊτζάν στις έρευνες γύρω από το 
πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου και τη δράση 
του κινήματος Γκιουλέν. 
Πηγή: Azeri press agency, 3 Απριλίου 2018. 
 
Ο Ιρανός πρέσβης για την τριμερή 
συνεργασία 
Ο Ιρανός πρέσβης στη Ρωσία, Mehdi Sanaei, 
δήλωσε ότι η συνεργασία ανάμεσα στο Ιράν, 
την Σουρκία και τη Ρωσία είναι ένα καλό 
παράδειγμα που αποδεικνύει ότι οι 
περιφερειακές συνομιλίες είναι ο καλύτερος 
τρόπος επίλυσης προκλήσεων.  
Πηγή: IRNA, 3 Απριλίου 2018. 
 
 
4 Απριλίου  
 
Η δίκη του υποδιοικητή της Halkbank  
Ο πρώην υποδιοικητής της Halkbank, 
Mehmet Hakan Atilla, απειλείται με ποινή 
φυλάκισης έως και 20 ετών από το δικαστήριο 
του Μανχάταν για εμπλοκή του μαζί με τον 
Reza Zarrab στην προσπάθεια παραβίασης 
των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν 
μέσω ξεπλύματος μαύρου χρήματος και 
αθέμιτων ενεργειών. Ο Atilla θα δικαστεί στις 
11 Απριλίου από τον αμερικανικό 

περιφερειακό δικαστή Richard Berman στο 
Μανχάταν. 
Πηγή: Middle East Eye, 4 Απριλίου 2018. 
 
ύνοδος Σουρκίας-Ιράν-Ρωσίας για τη 
υρία 
υνάντηση πραγματοποίησαν οι αρχηγοί 
κρατών της Σουρκίας, της Ρωσίας και του 
Ιράν σε μία προσπάθεια δέσμευσης και 
συνεργασίας για την προστασία της εδαφικής 
ακεραιότητας της υρίας. Η συνάντηση όμως 
πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία των 
Η.Π.Α., θέλοντας να υπογραμμίσουν ότι η 
ισχύς της Ουάσιγκτον έχει περιοριστεί 
αρκετά στην περιοχή. 
Πηγή: Al Monitor, Orlando Sentinel, 4 
Απριλίου 2018. 
 
Έρντογαν για τη συνεργασία με την 
Σεχεράνη 
Ο Σούρκος Πρόεδρος Ρ.Σ. Έρντογαν σε 
συνάντησή του με τον Ιρανό Πρόεδρο, 
Hassan Rouhani, δήλωσε ότι η συνεργασία 
της Άγκυρας με την Σεχεράνη στην περιοχή 
είναι πολύ εποικοδομητική, κυρίως στο θέμα 
της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. 
Πηγή: IRNA, 4 Απριλίου 2018. 
 
 
5 Απριλίου  
 
Σσαβούσογλου για το ζήτημα του 
Ναγκόρνο-Καραμπάχ 
Ο Σούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ 
Σσαβούσογλου, δήλωσε σε συνέντευξή του 
στο Μπακού, όπου βρισκόταν, ότι η Σουρκία 
τίθεται πάντοτε υπέρ του Αζερμπαϊτζάν στη 
διαμάχη Ναγκόρνο-Καραμπάχ και 
κατηγόρησε την Αρμενία πως παρότι 
υπάρχουν έγγραφα για την επίλυση της 
διαμάχης, η ίδια δεν εμφανίζεται πρόθυμη να 
κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. 
Πηγή: Azeri press agency, 5 Απριλίου 2018. 
 
 
10 Απριλίου  
 
Μνημόνιο υνεργασίας με Κιργιστάν 
Κατά την επίσκεψή του στην Άγκυρα ο 
Πρόεδρος του Κιργιστάν, Sooronbay 
Jeenbekov, συναντήθηκε με τον Σούρκο 
Πρόεδρο Ρ.Σ. Έρντογαν, τον πρωθυπουργό 
Γιλντιρίμ και τον πρόεδρο της τουρκικής 
Εθνοσυνέλευσης, İsmail Kahraman. Ως 
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αποτέλεσμα των συναντήσεων υπεγράφη 
μνημόνιο συνεργασίας στους τομείς της 
ασφάλειας, της γεωργίας, των επενδύσεων κ.α. 
μεταξύ των δύο κρατών. 
Πηγή: Trend Νews Αgency, 10 Απριλίου 2018. 
 
Επιτροπή υνόρων Ιράν-Σουρκίας 
Πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα η 27η 
συνεδρίαση της Επιτροπής συνόρων Ιράν-
Σουρκίας μετά από 6 χρόνια παύσης, στην 
οποία συζητήθηκαν διασυνοριακά ζητήματα. 
Πηγή: Iran Front Page, 10 Απριλίου 2018. 
 
 
13 Απριλίου 2018 
 
Υυλάκιση Γερμανού δημοσιογράφου  
υνελήφθη ο Γερμανός δημοσιογράφος Adil 
Demirci στην Σουρκία. 
Πηγή: Deutsche Welle, 13 Απριλίου, 2018. 
 
Έγγραφο Διασυνοριακής υνεργασίας 
Ιράν-Σουρκίας 
Οι εκπρόσωποι των αντιπροσωπειών του Ιράν 
και της Σουρκίας υπέγραψαν έγγραφο 
διασυνοριακής συνεργασίας. 
Πηγή: Iran Front Page, 13 Απριλίου 2018. 
 
 
18 Απριλίου 2018 
 
υνάντηση αντιπροσωπειών Σουρκίας-
Σατζικιστάν 
Ο Αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του 
Σατζικιστάν, Nizomiddin Zohidi, 
υποδέχθηκε τον Σούρκο ομόλογό του, 
Ahmet Yıldız, ως επικεφαλής της τουρκικής 
αντιπροσωπείας στην 23η ύνοδο υπουργών 
Εξωτερικών του Οργανισμού Οικονομικής 
υνεργασίας στη Ντουσανμπέ. Οι δύο πλευρές 
συζήτησαν για τις σχέσεις των δύο κρατών σε 
τομείς όπως η οικονομία, ο τουρισμός, η 
εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η επιστήμη και η 
περιφερειακή ασφάλεια. 
Πηγή: Trend news agency, 19 Απριλίου 2018. 
 
Εγκαίνια μαθημάτων Αλβανικής γλώσσας 
Σο πρώτο μάθημα αλβανικής γλώσσας έλαβε 
χώρα στο χωριό Halil Beyli κοντά στη 
μύρνη με την παρουσία των Τπουργών 
Εκπαίδευσης της Σουρκίας και της Αλβανίας. 
Οι Τπουργοί υπογράμμισαν τους ιστορικούς 
και πολιτισμικούς δεσμούς που συνδέουν τα 
δύο έθνη. 
Πηγή: Balkan Insight, 18 Απριλίου 2018. 
20 Απριλίου 

Επίσκεψη υπουργού Εξωτερικών του 
Καζακστάν 
το πλαίσιο της επίσκεψής του στην Άγκυρα, 
ο υπουργός Εξωτερικών του Καζακστάν, 
Kairat Abdrakhmanov, συνάντησε τον 
Σούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ 
Σσαβούσογλου, καθώς και τον Πρόεδρο 
Έρντογαν. Με τους δύο άντρες συζήτησε 
τόσο για την πρόοδο των διμερών σχέσεων 
Σουρκίας και Καζακστάν όσο και για την 
επερχόμενη τρίτη ύνοδο του υμβουλίου 
τρατηγικής υνεργασίας των δύο χωρών. 
Ακόμη, ο Έρντογαν πρότεινε την αύξηση των 
εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Σουρκίας και 
Καζακστάν σε $ 10 δις. 
Πηγή: Trend news agency, 20 Απριλίου 2018. 
 
 
23 Απριλίου 
 
Η Σουρκία ζητά εκλογικά τμήματα στην 
Γερμανία. 
Η Σουρκία αιτείται τη δημιουργία εκλογικών 
τμημάτων στα Σουρκικά Προξενεία της 
Γερμανίας, όπου θα έχουν τη δυνατότητα να 
ψηφίσουν οι τουρκικής καταγωγής Γερμανοί 
πολίτες από τις 7 έως τις 14 Ιουνίου στο 
πλαίσιο των κοινοβουλευτικών και προεδρικών 
εκλογών που θα πραγματοποιηθούν στην 
Σουρκία στις 24 Ιουνίου. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 23 Απριλίου 
2018. 
 
 
24 Απριλίου 
 
Έρντογαν για την γενοκτονία των 
Αρμενίων 
ε δήλωσή του προς την Αρμενική εκκλησία 
της Κωνσταντινούπολης, ο Σούρκος 
Πρόεδρος Ρ.Σ. Έρντογαν σημείωσε πως 
αποτελεί συνειδητή ευθύνη της Σουρκίας να 
μοιραστεί τον ιστορικό πόνο των Αρμενίων 
γύρω από τα γεγονότα του 1915, ενώ 
εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στο τουρκικό 
έθνος για την απώλεια εκατομμυρίων πολιτών 
της οθωμανικής αυτοκρατορίας -Αρμενίων 
και μη- κατά τη διάρκεια πολέμων, 
μετανάστευσης και ασθενειών. Ακόμη 
ανέφερε ότι η Σουρκία στο μέλλον θα 
συνεχίσει να αναζητεί λύσεις στα προβλήματα 
των Αρμενίων πολιτών. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 24 Απριλίου 
2018. 
 
 



Χρονικά Τοσρκίας    Απρίλιος 2018 

7 

25 Απριλίου 2018 
 
Επίσκεψη του Προέδρου του 
Αζερμπαϊτζάν στην Σουρκία 
Έπειτα από την άφιξή του στην Άγκυρα, ο 
Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ilham Aliyev, 
πραγματοποίησε συνάντηση με τον Σούρκο 
ομόλογό του, Ρ.Σ. Έρντογαν, με τον οποίο 
συζήτησε για θέματα που αφορούν την 
διμερή συνεργασία στους τομείς της 
πολιτικής, της ενέργειας, της οικονομίας, του 
εμπορίου αλλά και των επενδύσεων. ύμφωνα 
με δηλώσεις των δύο ηγετών, η πρόοδος στις 
σχέσεις τους κρίνεται ιδιαιτέρως 
ικανοποιητική. 
Πηγή: Trend Νews Αgency, 25 Απριλίου 2018. 
 
Σσαβούσογλου για τρομοκρατικές 
οργανώσεις 
τη γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, 
ο Σούρκος Τπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ 
Σσαβούσογλου, έκανε επίθεση στις χώρες που 
διαφοροποιούνται όσον αφορά τις 
τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως το «Ι.Κ.» 
και το Ε.K.K.. τις δηλώσεις του αναφέρει 

πως ενώ όλες οι χώρες αντιδρούν, όταν το 
«Ι.Κ.» σκοτώνει αθώους, μια μερίδα χωρών 
σιωπούν όταν κουρδικές οργανώσεις 
πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον αμάχων. 
Πηγή: Hurriyet Daily Νews, 25 Απριλίου 
2018. 
 
 
30 Απριλίου 2018 
 
Επίσημη επίσκεψη Έρντογαν στο 
Ουζμπεκιστάν 
Κατά την επίσκεψή του στο Ουζμπεκιστάν, ο 
Έρντογαν απηύθυνε ομιλία στο Κοινοβούλιο 
της χώρας και πραγματοποίησε συνάντηση με 
τον ομόλογό του, Shavkat Mirziyoyev. Οι 
δύο Πρόεδροι συζήτησαν για ζητήματα που 
αφορούν τις διμερείς οικονομικές, εμπορικές, 
πολιτικές, πολιτιστικές και αμυντικές σχέσεις 
και υπέγραψαν 25 συμφωνίες. Επίσης, 
αποφασίστηκε η ένταξη του Ουζμπεκιστάν 
στο υμβούλιο υνεργασίας Σουρκόφωνων 
Κρατών. 
Πηγή: Hurriyet daily news, 30 Απριλίου 2018. 

 
 
 

Γ) Οικονομία και Ενέργεια 
 
2 Απριλίου 
 
Ρεκόρ εξαγωγών τον Μάρτιο 2018 
ύμφωνα με στοιχεία τού Τπουργείου 
Σελωνείων και Εμπορίου της Σουρκίας, οι 
εξαγωγές τον Μάρτιο τού 2018 ανήλθαν στα 
$15.5 δις, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 8.01% σε 
σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου 
έτους. Ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι 
ευελπιστεί οι εξαγωγές να αγγίξουν τα $170 
δις μέχρι το τέλος του 2018, ενώ αναφέρθηκε 
στις ισχυρές εταιρείες της Σουρκίας και την 
υποστήριξη, την οποία παρέχει σε αυτές η 
κυβέρνηση. 
Πηγή: Πρακτορείο Αnadolu, 2 Απριλίου 2018. 
 
Παγκόσμια Σράπεζα για ανάπτυξη στην 
Σουρκία το 2018 
Ο επικεφαλής για την Σουρκία στην 
Παγκόσμια Σράπεζα, Johannes Zutt, 
επισήμανε ότι η τουρκική οικονομία θα 
ακολουθήσει ρυθμό ανάπτυξης γύρω στο 4-
5%, το 2018. Σόνισε πως οι τουρκικές 
εταιρίες χρειάζεται να αξιοποιήσουν καλύτερα 
τον ρόλο της καινοτομίας, έτσι ώστε να 
καταφέρουν να ανταγωνιστούν τις ευρωπαϊκές 

επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, υπογράμμισε ότι 
είναι σημαντικό η Σουρκία να διατηρεί καλές 
σχέσεις με την Ευρώπη, καθώς και να 
διαχειριστεί καλύτερα τις εντάσεις της 
οικονομίας. 
Πηγή: Daily Sabah, 2 Απριλίου 2018. 
 
Επιστήμονες στο διαφημιστικό για το 
Akkuyu 
Ο βραβευμένος με Νόμπελ βιοχημικός, Aziz 
Sancar, και η βραβευμένη από την 
UNESCO, Bilge Demirköz, 
πρωταγωνίστησαν σε διαφήμιση του 
Τπουργείου Ενέργειας και Υυσικών Πόρων 
για τον πρώτο πυρηνικό σταθμό της 
Σουρκίας στην περιοχή Akkuyu, στη νότια 
επαρχία της Μερσίνης, που αποσκοπεί στην 
προώθηση των στόχων και την ανάδειξη της 
σημασίας του έργου. 
Πηγή: Daily Sabah, 2 Απριλίου 2018. 
 
Η κατασκευή του TurkStream  
Η υλοποίηση του αγωγού φυσικού αερίου 
TurkStream συνεχίζεται σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα και θα τεθεί σε χρήση μέχρι 
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τις 30 Δεκεμβρίου 2019, δήλωσε εκπρόσωπος 
της Ρωσικής Προεδρίας, Yuriy Ushakov. 
Πηγή: Daily Sabah, 2 Απριλίου 2018. 
 
Novak για Akkuyu και Turkstream 
O υπουργός Ενέργειας της Ρωσίας, 
Alexander Novak, χαιρέτισε τη σημασία του 
πυρηνικού σταθμού Akkuyu για τη χώρα του 
και τη συμμετοχή Σούρκων επενδυτών στο 
έργο. Ο Novak σχολίασε επίσης την 
κατασκευή του αγωγού TurkStream, 
δηλώνοντας ότι η Ρωσία βρίσκεται σε 
συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
να καθορίσει τη διαδρομή που θα 
ακολουθήσει ο αγωγός μέσω της Σουρκίας, 
με εναλλακτικές λύσεις όπως η Ελλάδα, η 
Βουλγαρία, η Ιταλία, η ερβία, η Ουγγαρία 
και η Αυστρία. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 2 Απριλίου 2018. 
 

 
3 Απριλίου 
 
Ενίσχυση οικονομικών σχέσεων με Ρωσία  
ύμφωνα με τον αντιπρόσωπο της Σουρκίας 
στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), 
Şahin Yaman, στο πλαίσιο της μετατόπισης 
του κέντρου βάρους της παγκόσμιας 
οικονομίας από τις μεγάλες οικονομίες του 
ΟΟΑ προς την Ανατολική Ασία, η Σουρκία 
επικεντρώνεται τόσο στη βελτίωση των 
προϊόντων της όσο και στην ανάπτυξη νέων 
συμμαχιών. Παράλληλα, σημειώνει πως 
παρόλο που το εμπόριο με την Ε.Ε. 
παραμένει σταθερό, ενδέχεται να μειωθεί 
σημαντικά στο μέλλον. Τπό αυτές τις 
συνθήκες η Ρωσική Ομοσπονδία είναι ένας 
εμπορικός εταίρος βαρύνουσας σημασίας για 
την Σουρκία, εφόσον εξισορροπηθούν οι 
εμπορικές συναλλαγές μεταξύ τους. 
Πηγή: Sputnik News, 3 Απριλίου 2018.  
 
Ολίσθηση της τουρκικής οικονομίας  
Η τουρκική οικονομία δέχεται συνεχή 
πλήγματα, καθώς η τουρκική λίρα 
διολισθαίνει, ενώ παράλληλα το έλλειμμα στο 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αυξάνεται 
συνεχώς. Οι Α.Ξ.Ε. έχουν μειωθεί σε μεγάλο 
ποσοστό, ενώ το εξωτερικό χρέος των 
τουρκικών εταιρειών είναι ισοδύναμο με 
περίπου το 40% της οικονομικής παραγωγής. 
Σα προαναφερθέντα σε συνδυασμό με τα 
υψηλά επιτόκια και τις βραχυπρόθεσμες ροές 
χαρτοφυλακίων μειώνουν την αξιοπιστία της 
κυβέρνησης και ίσως οδηγήσουν σε εκλογές. 
Πηγή: Bloomberg, 3 Απριλίου 2018. 

Δείκτης Σιμών Καταναλωτή  
Ο δείκτης τιμών καταναλωτή ανήλθε στο 
10,23% το Μάρτιο τού 2018, σημειώνοντας 
μείωση κατά 0,03% από τον προηγούμενο 
μήνα. Η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση 
παρατηρήθηκε στον τομέα της επίπλωσης και 
του οικιακού εξοπλισμού κατά 15,41% και 
στις μεταφορές κατά 13,41%. 
Πηγή: Σουρκική τατιστική Τπηρεσία, 3 
Απριλίου 2018. 
 
Σελετή έναρξης του πυρηνικού σταθμού 
Akkuyu 
Σελετή έναρξης της κατασκευής της πρώτης 
πυρηνικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στο Akkuyu πραγματοποιήθηκε 
στη νότια επαρχία Μερσίνη, με τη συμμετοχή 
του Προέδρου της Σουρκίας, Ρετζέπ Σαγίπ 
Έρντογαν, και του Ρώσου Προέδρου, 
Βλαντιμίρ Πούτιν, μέσω τηλεδιάσκεψης από 
την Άγκυρα. Ο Έρντογαν δήλωσε ότι 
αποτελεί ιστορική στιγμή για την ανάπτυξη 
της Σουρκίας και τη συνεργασία με τη Ρωσία 
στην ενέργεια. Από την πλευρά του, ο Ρώσος 
Πρόεδρος επεσήμανε ότι ο 
ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός «θα είναι 
ασφαλής και φιλικός προς το περιβάλλον» και 
ότι η χώρα του επιδιώκει την ενεργοποίηση 
του πρώτου αντιδραστήρα το 2023. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 3 Απριλίου 2018. 
 
 
4 Απριλίου  
 
Η τουρκική λίρα χάνει ξανά αξία  
Η τουρκική λίρα έφτασε στο 4,01 έναντι τού 
δολαρίου και στο 4,93 έναντι τού ευρώ. Η 
υποτίμηση του νομίσματος έλαβε χώρα 
κατόπιν της ανακοίνωσης για αύξηση του 
πληθωρισμού και λόγω ανακοίνωσης της 
Κίνας για επιβολή φόρων στα αμερικανικά 
προϊόντα. Ο υψηλός πληθωρισμός και το 
έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών της χώρας 
είναι από τους κύριους παράγοντες 
υποτίμησης της τουρκικής λίρας. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 4 Απριλίου 2018. 
 
 
5 Απριλίου 
 
Έρντογαν κατηγορεί την Κεντρική 
Σράπεζα 
Για μη τήρηση των συμπεφωνημένων 
κατηγόρησε ο Πρόεδρος Ρ.Σ. Έρντογαν την 
Κεντρική Σράπεζα της Σουρκίας. 
υγκεκριμένα, ο Πρόεδρος υποστήριξε ότι 
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ενώ είχε συμφωνηθεί η μείωση των επιτοκίων 
από την Κεντρική Σράπεζα, αυτή τήρησε 
υψηλά επιτόκια. Σόνισε ότι τα επιτόκια είναι η 
κύρια αιτία του πληθωρισμού και για αυτόν 
τον λόγο επέμενε στην μείωσή τους από την 
αρχή της θητείας του. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 5 Απριλίου 2018. 
 
υζητήσεις για συμφωνία με Ουζμπεκιστάν 
Σο υπουργείο Εξωτερικού Εμπορίου του 
Ουζμπεκιστάν πραγματοποίησε τον δεύτερο 
γύρο συζητήσεων με αντιπροσώπους του 
τουρκικού Τπουργείου Οικονομίας και 
Δασμών για το σχέδιο προτιμησιακής 
εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο 
κρατών. 
Πηγή: Trend news agency, 5 Απριλίου 2018. 
 
Σσαβούσογλου για πυρηνική ενέργεια 
Ο υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ 
Σσαβούσογλου, μιλώντας σε δημοσιογράφους 
στο Μπακού, δήλωσε ότι η Σουρκία 
αντιτίθεται στα πυρηνικά όπλα και όχι στην 
πυρηνική ενέργεια. Αναφερόμενος στον 
πυρηνικό σταθμό Akkuyu, έκανε λόγο για 
συνομιλίες με ιαπωνικές εταιρείες που 
διεξάγουν μελέτες σκοπιμότητας για την 
κατασκευή δεύτερου πυρηνικού εργοστασίου 
στη ινώπη. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 6 Απριλίου 2018. 
 
 
9 Απριλίου 
 
Νέο πακέτο επενδυτικών κινήτρων $33 δισ.  
Σο νέο πακέτο, που ανακοινώθηκε σε τελετή 
στο Προεδρικό υγκρότημα Baştepe, θα 
ανέρχεται στα $33 δισ. και θα έχει ως στόχο 
την ενίσχυση των εξαγωγών και την μείωση 
του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών. 
Τπολογίζεται ότι η παραγωγή που θα 
επιτευχθεί από τα επενδυτικά έργα θα 
συμβάλει κατά 6,3 δισ. δολάρια στις εξαγωγές 
της Σουρκίας. Αναμένεται ακόμη να μειώσει 
κατά 19 δισ. δολάρια το έλλειμμα του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της 
τουρκικής οικονομίας, που ξεπέρασε τα 47 
δισ. δολάρια το 2017. 
Πηγή: Daily Sabah, 9 Απριλίου 2018. 
 
 
10 Απριλίου 
 
Εντατικοποίηση τού εμπορίου με Γαλλία 
Ο υπουργός Οικονομικών της Σουρκίας, 
Nihat Zeybekci, στο πλαίσιο των 

συναντήσεών του με τον Γάλλο ομόλογό του, 
Bruno Le Maire, δήλωσε πως οι δύο χώρες 
σκοπεύουν να αυξήσουν το εμπόριο μεταξύ 
τους και συγκεκριμένα από τα $14.7 δισ. σε 
$24.7 δισ. μέχρι τα τέλη τού 2019. Σα 
βασικότερα εξαγωγικά προϊόντα της 
Σουρκίας στη Γαλλία αποτελούν τα οδικά 
οχήματα, τα είδη ρουχισμού και τα 
ηλεκτρικά μηχανήματα, ενώ της Γαλλίας στην 
Σουρκία αποτελούν τα αεροσκάφη, το 
σίδερο, το ατσάλι και τα ανταλλακτικά 
οχημάτων. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 10 Απριλίου 
2018. 
 
 
11 Απριλίου 
 
Πτώση ρεκόρ της τιμής της λίρας 
Η τιμή της τουρκικής λίρας άγγιξε τα 5,1914 
έναντι του ευρώ και τα 4,1525 έναντι του 
δολαρίου Ο πρόεδρος Ρετζέπ Σαγίπ 
Έρντογαν, ισχυρίζται ότι υπάρχουν κάποιοι 
που επιτίθενται στην οικονομία εξακολουθεί 
να υποστηρίζει τα χαμηλά επιτόκια σε 
αντίθεση με την Κεντρική Σράπεζα της 
Σουρκίας, η διοίκηση της οποίας έχει ταχθεί 
υπέρ των σφιχτών νομισματικών πολιτικών. 
Πηγή: Reuters, 11 Απριλίου 2018. 
 
Αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών  
πως καταγράφηκε από την Κεντρική 
Σράπεζα της Σουρκίας το έλλειμμα στο 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε 
στα $4.15 δισ. τον Υεβρουάριο του 2018, 
σημειώνοντας αύξηση κατά $1.94 δισ. σε 
σχέση με τον Υεβρουάριο του προηγούμενου 
έτους. Σο ετήσιο έλλειμμα ανήλθε δηλαδή 
στα $53,3 δισ. Οι άμεσες επενδύσεις 
σημείωσαν καθαρή εκροή ύψους $268 εκατ.. 
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στις άμεσες 
επενδύσεις κατοίκων στο εξωτερικό, οι οποίες 
καταγράφηκαν σε $779 εκατ. το Υεβρουάριο 
του τρέχοντος έτους, αντανακλώντας καθαρή 
αύξηση $592 εκατ. σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα της προηγούμενης. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 11 Απριλίου 
2018. 
 
Αύξηση των επενδύσεων στη μύρνη  
Η μύρνη αποτελεί μια πύλη για την 
οικονομία της Σουρκίας προς τη Δύση, 
καθώς οι εξαγωγές της αποτελούν το 6% του 
συνόλου της χώρας, ενώ οι επενδύσεις που 
προσελκύει έχουν αυξηθεί με αποκορύφωμα 
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την επένδυση ύψους $19 δισ. της εταιρίας 
SOCAR για ένα νέο διυλιστήριο.  
Πηγή: Daily Sabah, 11 Απριλίου 2018 
 
 
12 Απριλίου 
 
Κεντρική Σράπεζα και αίτια πληθωρισμού 
Ο πρόεδρος της Κεντρικής Σράπεζας της 
Σουρκίας ανέφερε ότι εξετάστηκαν τα αίτια 
των διακυμάνσεων στις συναλλαγματικές 
ισοτιμίες και τόνισε ότι ο πληθωρισμός 
παράχθηκε λόγω της υποτίμησης της λίρας, 
καθώς και λόγω του υψηλού ποσοστού 
εισαγωγών. Τπογράμμισε ότι η Κεντρική 
Σράπεζα για να πετύχει σταθερότητα των 
τιμών θα ακολουθήσει σφιχτή νομισματική 
πολιτική. ημειώνεται ότι η τουρκική λίρα 
έφτασε τα 5.1792 έναντι του ευρώ.  
Πηγή: Daily Sabah, 12 Απριλίου 2018. 
 
 
13 Απριλίου 
 
Παγκόσμια Σράπεζα: δάνειο για βιώσιμες 
πόλεις 
το πλαίσιο τού Προγράμματος για Βιώσιμες 
Πόλεις της Παγκόσμιας Σράπεζας εγκρίθηκε η 
δεύτερη δόση τού δανείου, ύψους $91.54 
εκατ., για την Σουρκία. τόχος του 
προγράμματος είναι η εξασφάλιση της 
παροχής, από τις πόλεις, των κατάλληλων 
υπηρεσιών για τους πολίτες τους και την 
οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική 
τους βιωσιμότητα. Αποδέκτες της χρηματικής 
ενίσχυσης θα είναι οι πόλεις Αττάλεια και 
Μουγλά, ενώ το δάνειο θα αφορά κυρίως τις 
υπηρεσίες ύδρευσης και υγιεινής.  
Πηγή: Hurriyet Daily News, 13 Απριλίου 
2018.  
 
 
15 Απριλίου 
 
Έρντογαν για ΔΝΣ και Οικονομία 
Ο Πρόεδρος Ρ.Σ. Έρντογαν, απευθυνόμενος 
στους πολιτικούς του αντιπάλους, ανέφερε ότι 
η παραγωγή της Σουρκίας στάθηκε ικανή για 
να ξεπληρώσει το δάνειο που είχε λάβει από 
το Διεθνές Νομισματικό Σαμείο. ημείωσε 
ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Σουρκία 
έχει αυξηθεί στις $11 χιλ., ενώ παράλληλα οι 
εξαγωγές έχουν φτάσει τα $160 δισ..  
Πηγή: Ahval, 15 Απριλίου 2018. 
 
 

16 Απριλίου 
 
Ανησυχίες του Moody’s  
Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s 
εξέφρασε την ανησυχία του για την πορεία 
της τουρκικής οικονομίας, καθώς τόνισε ότι ο 
Πρόεδρος Ρ.Σ. Έρντογαν εξακολουθεί να 
είναι εναντίον των υψηλών επιτοκίων, κάτι που 
σχετίζεται με την σφιχτή νομισματική 
πολιτική της Κεντρικής Σράπεζας. Ο οίκος 
αξιολόγησης τόνισε ότι η κυβέρνηση θέλει να 
διατήρηση τη μεγάλη ανάπτυξη της 
τουρκικής οικονομίας μέσω προγραμμάτων 
στο πλαίσιο των επερχόμενων εκλογών. Αυτή 
η τεταμένη κατάσταση θα αναδείξει το κατά 
πόσο μπορεί η Σουρκία να συνδυάσει τα 
δημοσιονομικά μέτρα που ακολουθεί με την 
ανάπτυξη της οικονομίας της.  
Πηγή: Reuters, 16 Απριλίου 2018. 
 
τοιχεία για το εργατικό δυναμικό 
ύμφωνα με την Σουρκική τατιστική Τπηρεσία, 
το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται στο 10.8% 
τον Ιανουάριο του 2018, με μείωση 2.2% σε 
σχέση με τον Ιανουάριο του προηγούμενου 
έτους. τις ηλικίες 15-24, το ποσοστό 
ανεργίας μειώθηκε κατά 4.6% σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος. τις ηλικίες 15-64 το 
ποσοστό ανεργίας ήταν 11.1%. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι το ποσοστό των μη 
εγγεγραμμένων εργαζομένων ανέρχεται στο 
32.5%. 
Πηγή: Σουρκική τατιστική Τπηρεσία, 16 
Απριλίου 2018. 
 
Βιομηχανική παραγωγή 
ύμφωνα με το Σουρκική τατιστική Τπηρεσία, 
η βιομηχανική παραγωγή τον Υεβρουάριο 
του 2018 αυξήθηκε κατά 9.9% σε σχέση με 
τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, ενώ 
μειώθηκε κατά 0.2% σε σχέση με τον 
Ιανουάριο του 2018. Μείωση κατά 2.4% σε 
σχέση με τον προηγούμενο μήνα παρατηρήθηκε 
στα μακράς διαρκείας καταναλωτικά αγαθά. 
Πηγή: Σουρκική τατιστική Τπηρεσία, 16 
Απριλίου 2018. 
 
Εξωτερικό χρέος ιδιωτικού τομέα 
Σο βραχυπρόθεσμο εξωτερικό χρέους του 
τουρκικού ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε στα $19 
δισ. τον Υεβρουάριο του 2018, δηλαδή 
αυξήθηκε κατά $1,4 δισ. από τον Δεκέμβριο 
του 2017. Σο μακροπρόθεσμο εξωτερικό 
χρέος του τομέα ανήλθε στα $228 δις..  
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 16 Απριλίου 
2018. 
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17 Απριλίου  
 
Οικονομικές σχέσεις Γερμανίας-Σουρκίας 
Σόσο ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας και 
Ενέργειας, Peter Altmaier, όσο και ο 
Σούρκος υπουργός Ενέργειας, Berat 
Albayrak, δήλωσαν ότι θα υπάρξει 
ισχυρότερη συνεργασία στους τομείς της 
ενέργειας και της οικονομίας, ενώ θα 
καταβληθεί προσπάθεια να μην επηρεαστούν 
από την ένταση στις διμερείς σχέσεις. κοπός 
τους είναι η εδραίωση μιας αμοιβαίας 
επωφελούς οικονομικής σχέσης, καθώς και η 
διεξαγωγή ενός φόρουμ ενέργειας μεταξύ 
Γερμανίας και Σουρκίας. 
Πηγή: Ajansa Nûçeyan a Firatê, 17 Απριλίου 
2018.  
 
Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση 
για την Σουρκία στην οποία εκφράστηκε 
ανησυχία για: την πορεία της τουρκικής 
οικονομίας, καθώς αυτή βασίζεται σε ξένα 
κεφάλαια, το έλλειμμα του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών που αυξάνεται 
συνεχώς, την καθημερινή υποτίμηση της 
λίρας. ημειώθηκε ότι το πιο σημαντικό 
πλήγμα είναι η αύξηση της κρατικής εξουσίας 
στον επιχειρηματικό τομέα και ότι η 
«εμπορική δύναμη» αυτή πρέπει να εξελιχθεί 
στον τομέα της ενέργειας και της 
καινοτομίας. 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 17 Απριλίου 
2018. 
 
 
18 Απριλίου 
 
Πρόωρες εκλογές και τουρκική λίρα 
Αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι πρόωρες 
εκλογές στην Σουρκία θα ενισχύσουν τη 
σταθερότητα τόσο στο πολιτικό επίπεδο όσο 
και στο οικονομικό, διότι η σταθερότητα 
είναι η κύρια αρχή της κυβέρνησης. Ωστόσο, 
κάποιοι άλλοι αναλυτές τονίζουν ότι με τις 
εκλογές η Σουρκία θα μπει σε οικονομική 
κρίση, θα υπάρχει μεγαλύτερη πίεση στην 
Κεντρική Σράπεζα της Σουρκίας και 
προβλέπεται περαιτέρω υποτίμηση της 
τουρκικής λίρας.  
Πηγή: Bloomberg Markets, 18 Απριλίου 2018. 
 
Η διεθνής επενδυτική θέση  
Σον Υεβρουάριο του 2018, η επενδυτική 
θέση της Σουρκίας, δηλαδή η διαφορά 
ανάμεσα στα περιουσιακά της στοιχεία στο 

εξωτερικό και στις υποχρεώσεις της, ανήλθε 
στα $ -467,8 δισ.. ημειώθηκε επιδείνωση 
από το τέλος του 2017, όπου το ποσό αυτό 
ήταν $ -454,5 δισ.. Σα συναλλαγματικά 
αποθέματα στο τέλος του Υεβρουαρίου 
σημείωσαν αύξηση 6,3% ενώ οι επενδύσεις 
μειώθηκαν κατά 3,1%. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 18 Απριλίου 
2018. 
 
Albayrak για ενεργειακή συνεργασία με 
Ευρώπη 
Η Σουρκία θα συνεχίσει να αποτελεί 
σημαντικό εταίρο της Ευρώπης για τη 
διατήρηση της διαφοροποίησης των πόρων 
και της ασφάλειας εφοδιασμού, τόνισε ο 
υπουργός Ενέργειας και Υυσικών Πόρων, 
Berat Albayrak, σε συνέδριο στο Βερολίνο 
σχετικά με τη συμβολή των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ενεργειακή 
ασφάλεια. Επιπρόσθετα, δήλωσε ότι η 
Σουρκία επιδιώκει να είναι μία από τις 
πρωτοπόρες χώρες στον κόσμο στον τομέα 
των Α.Π.Ε., με στόχευση 20 MW σε αιολική 
και ηλιακή ενέργεια την επόμενη δεκαετία. 
Πηγή: Daily Sabah, 18 Απριλίου 2018. 
 
 
19 Απριλίου 
 
Η οικονομική σταθερότητα ως κύρια 
προτεραιότητα 
Ο ύνδεσμος Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών 
Σουρκίας (TUSIAD) προέτρεψε την 
κυβέρνηση της χώρας να μην προβεί σε 
ενέργειες που θα αποσταθεροποιήσουν 
περαιτέρω την οικονομία της χώρας, έως 
ότου να γίνουν οι πρόωρες εκλογές τον Ιούνιο 
του 2018.  
Πηγή: Hurriyet Daily News, 19 Απριλίου 
2018 
 
 
20 Απριλίου 
 
Απαίτηση κυρώσεων από Αμερικανούς 
Γερουσιαστές 
Οι Γερουσιαστές James Lankford και Jeanne 
Shaheen δήλωσαν από κοινού ότι πρέπει να 
επιβληθούν στοχευμένες κυρώσεις σε 
Σούρκους αξιωματούχους για το 
δημοσιονομικό έτος 2019, ως απάντηση στην 
άδικη κράτηση τού πάστορα Brunson και την 
παραβίαση της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο 
κρατών. 
Πηγή: News.am, 20 Απριλίου 2018.  
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Δείκτης εμπιστοσύνης του καταναλωτή 
Ο δείκτης εμπιστοσύνης του καταναλωτή 
αυξήθηκε κατά 0.8% τον Απρίλιο του 2018 
σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Αύξηση 
κατά 8.5% παρατηρήθηκε στην πιθανότητα 
να αποταμιεύουν περισσότερο οι Σούρκοι 
καταναλωτές, ενώ παράλληλα αυξήθηκε η 
πεποίθηση ότι ο αριθμός των ανέργων θα 
αυξηθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης 
παραμένει αρκετά κάτω του 100, δηλαδή στο 
71.9, που σημαίνει ότι υπάρχει μια 
απαισιόδοξη στάση.  
Πηγή: Σουρκική τατιστική Τπηρεσία, 20 
Απριλίου 2018. 
 
Şimşek για εκλογές και αλλαγές στην 
οικονομία 
Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Mehmet 
Şimşek, ανέφερε ότι μετά τις εκλογές του 
Ιουνίου του 2018, η κυβέρνηση θα αναλάβει 
ένα νέο πακέτο οικονομικών μέτρων, έτσι 
ώστε να αναβαθμιστεί η τουρκική οικονομία. 
Σόνισε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημά τους 
είναι το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών και ο πληθωρισμός που είναι 
διψήφιος αριθμός. Επιπρόσθετα, σημείωσε 
ότι η Σουρκία αυτό που χρειάζεται τώρα είναι 
μια σφιχτή νομισματική πολιτική, καθώς και 
βοήθεια για να μειωθεί το έλλειμμα στο 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. 
Πηγή: Daily Sabah, 20 Απριλίου 2018. 
 
 
21 Απριλίου 
 
Σαμείο Επενδύσεων Ρωσίας-Σουρκίας  
Με την ίδρυση του Σαμείου Επενδύσεων 
Ρωσίας-Σουρκίας καθώς και τού Σουρκικού 
Σαμείου Κεφαλαίων τα δύο κράτη στοχεύουν 
στη βελτίωση των διμερών σχέσεών τους. Σα 
εκατέρωθεν ταμεία θα επενδύσουν $500 εκατ., 
τα οποία θα διοχετευτούν στην κατασκευή 
υποδομών, τις παροχές υγείας, καθώς και την 
τεχνολογία της πληροφορικής, εξυπηρετώντας 
την οικονομική και πολιτική προσέγγιση 
μεταξύ της Ρωσίας και της Σουρκίας. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 21 Απριλίου 
2018.  
 
τόχος ο διπλασιασμός της ανάπτυξης 
μέχρι το 2023 
Ο πρόεδρος Ρ. Σ. Έρντογαν δήλωσε ότι η 
Σουρκία στοχεύει να φτάσει το $1 τρισ. σε 
όγκο στο εξωτερικό εμπόριο και στα $2 τρις. 
συνολικό Α.Ε.Π.. Για να επιτευχθεί αυτό, έως 
το 2023, τόνισε ότι πρέπει να διπλασιαστεί ο 

ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας 
και να γίνει προσέλκυση επενδύσεων κυρίως 
στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 21 Απριλίου 
2018. 
 
 
25 Απριλίου 
 
Αύξηση των ΑΞΕ  
πως δήλωσε ο υπουργός Oικονομικών της 
Σουρκίας, τον Υεβρουάριο του 2018 η χώρα 
δέχτηκε άμεσες ξένες επενδύσεις ύψους $511 
εκατ., σημειώνοντας αύξηση 12% συγκριτικά 
με το αντίστοιχο διάστημα τού 
προηγούμενου χρόνου. υγκεκριμένα, η 
εισροή κεφαλαίων από την Ε.Ε. προς την 
Σουρκία αυξήθηκε κατά 40.8%. Οι 
Ολλανδία, Αυστρία και Γερμανία βρέθηκαν 
στις τρεις πρώτες θέσεις των επενδυτών. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ιδρύθηκαν 60.280 
νέες επιχειρήσεις με ξένο κεφάλαιο, ενώ 
παράλληλα οι εγχώριες επιχειρήσεις 
επωφελήθηκαν από τους ξένους επενδυτές. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 25 Απριλίου 
2018. 
 
Αύξηση επιτοκίων από Κεντρική Σράπεζα 
Η Κεντρική Σράπεζα της Σουρκίας αύξησε 
πάνω από 75 μονάδες το υψηλότερο επιτόκιο, 
κίνηση για μια σφιχτή νομισματική πολιτική. 
Αύξησε δηλαδή το ποσοστό ρευστότητας στο 
13.50%. Η Σράπεζα κράτησε το επιτόκιο 
δανεισμού στο 9.25% και το επιτόκιο 
δανειζομένων στο 7.25%. Επιπλέον, η 
προσπάθεια της Σράπεζας να μειώσει τον 
πληθωρισμό, επιβραδύνεται λόγω της 
συνεχόμενης υποτίμησης της τουρκικής 
λίρας. 
Πηγή: Reuters, 25 Απριλίου 2018. 
 
Η τουρκική λίρα κερδίζει αξία  
Η κίνηση της Κεντρικής Σράπεζας της 
Σουρκίας να αυξήσει τα επιτόκια, οδήγησε 
στην αύξηση της τουρκικής λίρας κατά 1% 
έναντι του δολαρίου, φτάνοντας στην 
αναλογία 4.0475 προς 1. Η κυβέρνηση 
συζητώντας με το Διεθνές Νομισματικό 
Σαμείο τόνισε ότι θα ακολουθήσει σφιχτή 
πολιτική με στόχο την μείωση του 
πληθωρισμού. 
Πηγή: CNBC, 25 Απριλίου 2018. 
 
$500 εκ. οι Α.Ξ.Ε. τον Υεβρουάριο 
Ο Τπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε ότι η 
Σουρκία έλαβε $511 εκατ. σε Άμεσες Ξένες 
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Επενδύσεις (Α.Ξ.Ε.) τον Υεβρουάριο του 
2018. Σο ποσό αυτό αυξήθηκε κατά 12% από 
τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, που 
το ποσό ανερχόταν στα $487 εκατ.. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι το 71.4% του ποσού των 
Α.Ξ.Ε. προήλθε από κράτη-μέλη της Ε.Ε. 
και κυρίως την Ολλανδία, τη Γερμανία και την 
Αυστρία. Ήδη από τον Ιανουάριο του 2018, 
πολλές νέες εταιρίες δραστηριοποιούνται στην 
Σουρκία, ενώ τον Υεβρουάριο, τα στοιχεία 
δείχνουν ότι δόθηκαν 12 πιστοποιητικά για 
επενδυτικές κινήσεις στην Σουρκία.  
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 25 Απριλίου 
2018. 
 
Έρντογαν για TANAP  
Ο Σούρκος Πρόεδρος, Ρ.Σ. Έρντογαν, χθες 
σε κοινή συνέντευξη Σύπου στην Άγκυρα με 
τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, İlham 
Aliyev, ανακοίνωσε ότι στις αρχές Ιουνίου ο 
αγωγός μεταφοράς αζέρικου φυσικού αερίου 
TANAP αναμένεται να τεθεί επίσημα σε 
λειτουργία και ότι οι δύο χώρες θα ξεκινήσουν 
νέα έργα στην προσεχή περίοδο.  
Πηγή: Daily Sabah, 25 Απριλίου 2018. 
 
 
26 Απριλίου 
 
Αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης στο 7% 
Ο Τπουργός Οικονομικών, μιλώντας στη 
συνάντηση Σούρκων επενδυτών και 
εξαγωγέων, που διοργάνωσε ο μιλος της 
Ισλαμικής Αναπτυξιακής Σράπεζας και της 
Eximbank Σουρκίας, τόνισε ότι η τουρκική 
οικονομία θα σημειώσει ρυθμούς ανάπτυξης 
πάνω από 7% το πρώτο τρίμηνο του 2018 και 
προβλέπεται ότι θα φτάσει το 7,5%.  
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 26 Απριλίου 
2018. 

30 Απριλίου 
 
Αύξηση στο έλλειμμα του εμπορικού 
ισοζυγίου 
Σον Μάρτιο του 2018, καταγράφηκε αύξηση 
7.7% στις εξαγωγές της Σουρκίας και αύξηση 
κατά 12.7% στις εισαγωγές της. Σο έλλειμμα 
στο εμπορικό ισοζύγιο αυξήθηκε κατά 28.8% 
σε σχέση με τον Μάρτιο του προηγούμενου 
έτους, φτάνοντας τα $5,85 δισ.. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι οι εξαγωγές προς τις χώρες της 
Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά 18.2%. Κύριος 
προορισμός εξαγωγών τον Μάρτιο ήταν η 
Γερμανία, ενώ κύριος εισαγωγέας στην 
Σουρκία ήταν η Ρωσία. 
Πηγή: Σουρκική τατιστική Τπηρεσία, 30 
Απριλίου 2018. 
 
Πρόβλεψη ΚΣ για τον πληθωρισμό 
Μετά την ανακοίνωση για τις πρόωρες 
εκλογές, η Κεντρική Σράπεζα της Σουρκίας, 
αύξησε την πρόβλεψη της για τον 
πληθωρισμό του 2018 από 7.9% στο 8.4%. 
Ο πρόεδρος της Κεντρικής Σράπεζας της 
Σουρκίας τόνισε ότι ο πληθωρισμός θα 
κυμανθεί ανάμεσα στο 7.2% και στο 9.6% 
μέχρι το τέλος του 2018. Ο πληθωρισμός 
που καταγράφηκε τον Μάρτιο του 2017 ήταν 
10.3%. Επιπλέον, από το 2017 έχει 
υιοθετηθεί μια πολύ πιο σφιχτή νομισματική 
πολιτική από την τράπεζα με στόχο την 
μείωση του πληθωρισμού.  
Πηγή: Κεντρική Σράπεζα της Σουρκίας, 30 
Απριλίου 2018. 
 
 
 
 

 
 
 

Δ) Θέματα Ελληνικού Ενδιαφέροντος 
 
1 Απριλίου 
 
Μαξίμου για τους Έλληνες στρατιωτικούς  
Σο Μέγαρο Μαξίμου με επίσημη απάντησή 
του στις δηλώσεις του Προέδρου της 
Σουρκίας, Ρ.Σ. Έρντογαν, σχετικά με τους 2 
Έλληνες και τους 8 Σούρκους στρατιωτικούς, 
τόνισε ότι η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου που 
σέβεται την ελληνική δικαιοσύνη και πως η 
Σουρκία με τη σειρά της πρέπει να δώσει 

εξηγήσεις για τους λόγους που κρατά ακόμη 
φυλακισμένους του δύο Έλληνες. 
Πηγή: Καθημερινή, 1 Απριλίου 2018. 
 
Βέμπερ για τους Έλληνες στρατιωτικούς  
Δηλώσεις για την κράτησή των Ελλήνων 
στρατιωτικών στην Σουρκία έκανε ο 
Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ 
Βέμπερ, χαρακτηρίζοντάς τους πολιτικούς 
κρατουμένους και τονίζοντας παράλληλα ότι 
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η χρήση πολιτών ως μέσο για άσκηση 
πιέσεων αποτελούν μια ακόμη απόδειξη της 
απομάκρυνσης της Σουρκίας από την 
προοπτική ένταξής της στην Ε.Ε.. 
Πηγή: Καθημερινή, 1 Απριλίου 2018. 
 
Προκλήσεις στην Κύπρο 
Νέα πρόκληση σημειώθηκε στην Κύπρο, με 
την Σουρκία να εκδίδει NAVTEX για 
ασκήσεις στα νότια της Κύπρου. Η περιοχή 
που δεσμεύτηκε καλύπτει το μεγαλύτερο 
μέρος των οικοπέδων 6 και 7 της κυπριακής 
Α.Ο.Ζ.. 
Πηγή: Offsite, 1 Απριλίου 2018. 
 
 
2 Απριλίου 
 
Καμμένος για τους Έλληνες στρατιωτικούς  
Ο Έλληνας Τπουργός Εθνικής Άμυνας, Π. 
Καμμένος, δήλωσε πως σε ένα κράτος που 
διοικείται από «ουλτάνο», η υπόθεση των 
δύο Ελλήνων στρατιωτικών μπορεί να 
διαρκέσει έως και 15 χρόνια, τονίζοντας ότι η 
επίλυση τέτοιου είδους διμετών ζητημάτων 
συνήθως επιλύονται εντός 5 λεπτών. 
Πηγή: Greek Reporter, 2 Απριλίου 2018. 
 
 
3 Απριλίου 
 
Έκκληση του Πατριάρχη Αλεξανδρείας  
Έκκληση για την απελευθέρωση των δύο 
Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην 
Σουρκία, έκανε ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας, 
Θεόδωρος, στην ακολουθία της Μ. Σρίτης, 
ζητώντας τη βοήθεια όλων όσων μπορούν να 
βοηθήσουν για την επίλυση του ζητήματος. 
Πηγή: Καθημερινή, 3 Απριλίου 2018. 
 
Σσίπρας για τους δύο στρατιωτικούς 
Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Α. Σσίπρας, 
μιλώντας στο Τπουργικό υμβούλιο έκανε 
αναφορά στην κράτηση των δύο Ελλήνων 
στρατιωτικών, ζητώντας από την Σουρκία να 
προχωρήσει γρήγορα σε μια κίνηση καλής 
θέλησης για την επιστροφή τους στη χώρα. 
Πηγή: Καθημερινή, 3 Απριλίου 2018. 
 
Σουρκική παραβίαση πάνω από το 
Υαρμακονήσι 
Τπερπτήση τουρκικού αεροσκάφους 
σημειώθηκε πάνω από το Υαρμακονήσι την 
ίδια στιγμή που στο νησί είχε προσγειωθεί 
ελικόπτερο της Αεροπορίας τρατού με τον 
Διοικητή της ΑΔΕΝ. υνολικά 

σημειώθηκαν 26 παραβιάσεις του εθνικού 
εναέριου χώρου. 
Πηγή: ΕΡΣ, 3 Απριλίου 2018. 
 
Κατρούγκαλος για τουρκικές προθέσεις 
Ο Αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, 
Γιώργος Κατρούγκαλος, δήλωσε πως η 
Σουρκία δεν έχει σκοπό να επιχειρήσει θερμό 
επεισόδιο στο Αιγαίο, καθώς γνωρίζει ότι δεν 
μπορεί να το κερδίσει. Επίσης, υποστήριξε 
πως «οι λεκτικές κορώνες της Άγκυρας είναι 
ένδειξη αδυναμίας».  
Πηγή: ΕΡΣ, 3 Απριλίου 2018. 
 
Κυπριακή αεροναυτική άσκηση 
Δίπλα σε αντίστοιχη τουρκική θα 
πραγματοποιηθεί κυπριακή αεροναυτική 
άσκηση στα νότια της Κύπρου. Με 
NAVTEX και NOTAM που εξέδωσε, η 
κυπριακή κυβέρνηση δέσμευσε την περιοχή 
στα ανοικτά της Λεμεσού ως και το μισό του 
οικοπέδου 3 της κυπριακής Α.Ο.Ζ.. 
Πηγή: Ο Υιλελεύθερος, 3 Απριλίου 2018. 
 
Ανησυχία για την τουρκική προκλητικότητα 
Με δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, Ν. Αναστασιάδης, τόνισε πως 
η συμπεριφορά της Σουρκίας ανησυχεί τους 
γείτονές της και τις Η.Π.Α.. Ωστόσο, η 
αντίδραση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι 
ψύχραιμη και συνάδει με το διεθνές δίκαιο. 
Πηγή: Euronews Greece, 3 Απριλίου 2018. 
 
 
4 Απριλίου 
 
Κουβέλης για τους Έλληνες στρατιωτικούς  
ε δηλώσεις του ο παρευρισκόμενος στη 
κύρο Έλληνας Αναπληρωτής Τπουργός 
Εθνικής Άμυνας, Υώτης Κουβέλης, 
αναφέρθηκε και στους δύο Έλληνες 
στρατιωτικούς που κρατούνται στην 
Αδριανούπολη για περισσότερο από ένα 
μήνα, κάνοντας λόγο για παράνομη κράτηση 
και τονίζοντας ότι ασκούνται πιέσεις για την 
επιστροφή τους. 
Πηγή: Καθημερινή, 4 Απριλίου 2018. 
 
Καμμένος για τουρκικές προκλήσεις 
Ο υπουργός Εθνικής Αμύνης, Πάνος 
Καμμένος, ανέφερε πως το Τπουργείο 
Εθνικής Άμυνας στέλνει διαρκώς προσωπικό 
στο Αιγαίο και στον Έβρο και τόνισε πως η 
συμπεριφορά της Άγκυρας δεν μας φοβίζει 
αλλά μας ενδυναμώνει, λέγοντας «Αν έχουν τα 
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κότσια ας τολμήσουν να αμφισβητήσουν έστω και 
ένα χιλιοστό».  
Πηγή: Σο Βήμα, 4 Απριλίου 2018. 
 
 
5 Απριλίου 
 
Αναχαίτιση μη επανδρωμένου 
αεροσκάφους 
Ελληνικά αεροσκάφη αναχαίτισαν τουρκικό 
μη επανδρωμένο αεροσκάφος για πρώτη 
φορά, αφού πρώτα το εντόπισαν τα ραντάρ 
πάνω από τα Δωδεκάνησα. 
Πηγή: Καθημερινή, 5 Απριλίου 2018. 
 
Ανησυχία για τον πυρηνικό σταθμό της 
Σουρκίας 
πως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, Πρόδρομος 
Προδρόμου, η χώρα ανησυχεί για τις 
επιπτώσεις του πυρηνικού σταθμού της 
Σουρκίας στο Akkuyu, καθώς ο σταθμός 
βρίσκεται σε σεισμογενή περιοχή και τυχόν 
ζήτημα θα επηρεάσει εξόχως την Κύπρο. 
Πηγή: Liberal, 5 Απριλίου 2018. 
 
Κύπρος ζητά διαβεβαιώσεις από Ρωσία για 
Akkuyu 
Η Κυπριακή Δημοκρατία ζήτησε 
διαβεβαιώσεις από τη Ρωσία, η οποία 
κατασκεύασε το σταθμό του Akkuyu, για την 
ασφάλεια και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
του. Ο Ρώσος πρέσβης Stanislav Osatci 
καθησύχασε τους Κύπριους αντιπροσώπους 
για την ασφάλεια του σταθμού, ενώ 
παρέπεμψε στην Σουρκία για το ζήτημα των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Πηγή: Πολίτης, 5 Απριλίου 2018. 
 
 
7 Απριλίου 
 
Γαβρόγλου για την «εκλογή των 
μουφτήδων» 
Ο Τπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου, 
σχετικά με το θέμα της «εκλογής των 
μουφτήδων» ανέφερε πως είναι ένα ανοιχτό 
θέμα και υπάρχουν περιθώρια εξεύρεσης 
συναινετικών και προωθητικών λύσεων. 
Πηγή: tourkikanea.gr, 5 Απριλίου 2018. 
 
 
8 Απριλίου 
 
Μποζντάγ για Έλληνες αξιωματικούς 
ε δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος της 

Σούρκικης Κυβέρνησης, Μπεκίρ Μποζντάγ, 
τόνισε ότι οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί που 
κρατούνται στην Αδριανούπολη, δεν 
αποτελούν αντικείμενο ανταλλαγής, θέλοντας 
να αποσυνδέσει το συγκεκριμένο ζήτημα με 
εκείνο των 8 Σούρκων αξιωματικών που έχουν 
καταφύγει στην Ελλάδα. 
Πηγή: Καθημερινή, 8 Απριλίου 2018.  

 
Σουρκικές και κυπριακές NAVTEX 
Η Σουρκία εξέδωσε NAVTEX για να 
δεσμεύσει περιοχή εντός της κυπριακής 
Α.Ο.Ζ. για σεισμολογικές έρευνες, στις 
οποίες θα συμμετάσχει και το πλοίο Barbaros. 
Η Κυπριακή Δημοκρατία με NAVWARN 
δήλωσε πως η Σουρκία παραβιάζει την 
κυπριακή Α.Ο.Ζ., με τη δεύτερη να εκδίδει 
εκ νέου NAVTEX σαν απάντηση. 
Πηγή: Capital, 8 Απριλίου 2018. 
 
 
10 Απριλίου 
 
Κουρουμπλής για Λωζάννη 
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Παναγιώτης Κουρουμπλής, τόνισε 
πως η Ελλάδα έχει την δύναμη να απαντήσει 
με τον πιο σκληρό τρόπο σε όποιον 
αμφισβητήσει την υνθήκη της Λωζάννης. 
Ανέφερε πως «η Σουρκία δεν θα διανοηθεί να 
δημιουργήσει άλλου είδους καταστάσεις». 
Πηγή: Καθημερινή, 10 Απριλίου 2018. 

 
Ακάρ για Αγαίο και Κύπρο 
Ο Αρχηγός του τουρκικού Γενικού 
Επιτελείου, Φουλουσί Ακάρ, κατά την 
επιθεώρηση του ναύσταθμου του Γκιόλτζουκ 
και των στρατοπέδων της Καλλίπολης 
υποστήριξε ότι η Σουρκία δεν θα επιτρέψει 
κανένα τετελεσμένο γεγονός στο Αιγαίο και 
την Κύπρο. 
Πηγή: Σο Βήμα, 10 Απριλίου 2018. 

 
υμφωνία Κύπρου και Αιγύπτου για 
υποθαλάσσιο αγωγό 
Ο Τπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, Ν. Φριστοδουλίδης, ανήγγειλε 
πως η χώρα συμφώνησε με την Αίγυπτο για 
υποθαλάσσιο αγωγό μεταφοράς φυσικού 
αερίου προς κάποιο τερματικό υγροποίησης 
της δεύτερης, ενώ τόνισε πως και οι δύο 
χώρες αντιμετωπίζουν τουρκικές προκλήσεις. 
Πηγή: Euronews Greece, 10 Απριλίου 2018. 
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11 Απριλίου 
 
Σουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο 
Σουρκικά αεροσκάφη πέταξαν πάνω από τα 
ελληνικά νησιά Οινούσσες και Παναγιά, 
γεγονός που είχε σημειωθεί και δύο μέρες 
νωρίτερα. 
Πηγή: Καθημερινή, 11 Απριλίου 2018. 
 
το ψευδοκράτος ο Άκνταγ 
Σο ψευδοκράτος επισκέφτηκε ο αντιπρόεδρος 
της Σουρκίας, Ρετζέπ Άκνταγ, και συνομίλησε 
με τον υπεύθυνο για τις εξωτερικές υποθέσεις 
του καθεστώτος Kudret Özersay. Δήλωσε 
πως η Σουρκία στηρίζει τα δικαιώματα του 
ψευδοκράτους και τίθεται υπέρ των δύο 
ισότιμων κοινοτήτων, ενώ οικονομική 
ανάπτυξη θα προκύψει από τη συνεργασία και 
των δύο μερών. 
Πηγή: Ναυτεμπορική, 11 Απριλίου 2018. 
 
Ρώσος πρέσβης για Κύπρο 
Ο πρέσβης της Ρωσίας στην Ελλάδα, Andrei 
Maslov, τόνισε πως η Κυπριακή Δημοκρατία 
δικαιούται να διεξάγει έρευνες και γεωτρήσεις 
στην Α.Ο.Ζ. της, πως το ζήτημα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο 
και ότι ο πυρηνικός σταθμός του Akkuyu 
είναι ασφαλής. 
Πηγή: SigmaLive, 11 Απριλίου 2018. 
 
 
12 Απριλίου 
 
Θάνατος πιλότου ελληνικού αεροσκάφους 
Ο πιλότος ελληνικού αεροσκάφους, Γιώργος 
Μπαλταδώρος, έπεσε νεκρός κατά την 
προσγείωση του μετά από αναχαίτιση 
τουρκικού αεροσκάφους. Η ελληνική πλευρά 
αποκλείει εχθρική ενέργεια. 
Πηγή: Καθημερινή, 12 Απριλίου 2018. 
 
Σουρκικά Μ.Μ.Ε. για το θάνατο του 
Έλληνα πιλότου  
Ο θάνατος του Έλληνα πιλότου, Γιώργου 
Μπαλταδώρου , αποτελεί πρώτη είδηση στα 
Μ.Μ.Ε. της Σουρκίας τα οποία ισχυρίζονται 
πως δεν υπήρχε τουρκικό μαχητικό στην 
περιοχή. 
Πηγή: CNN, 12 Απριλίου 2018. 
 
 
13 Απριλίου 
 
Οι πράξεις της Σουρκίας και η Ε.Ε. 
πως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 

της Κυπριακής Δημοκρατίας, Πρόδρομος 
Προδρόμου, όσα κάνει η Σουρκία στον 
εθνικό εναέριο χώρο της Κύπρου, αλλά και 
όσα εμποδίζει να γίνουν, αφορούν και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Πηγή: SigmaLive, 13 Απριλίου 2018. 
 
Αμφισβήτηση της ελληνικής και κυπριακής 
υφαλοκρηπίδας 
Με επιστολή στον Ο.Η.Ε., η Σουρκία 
αμφισβήτησε τα θαλάσσια σύνορα της 
Κύπρου και της Ελλάδας στον απόηχο της 
τριμερούς διάσκεψης Ελλάδας-Κύπρου-
Αιγύπτου, διεκδικώντας το χώρο από την 
Ανατολική Κύπρο, τη Ρόδο ως και την 
Κρήτη. 
Πηγή: Liberal, 13 Απριλίου 2018. 
 
Λονδίνο για γεωτρήσεις στην Κύπρο 
Σο Τπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου 
Βασιλείου επανέλαβε τη θέση της χώρας πως 
η Κυπριακή Δημοκρατία δικαιούται να 
ερευνά και να εξορύσσει ενεργειακούς πόρους 
στην Α.Ο.Ζ. της. 
Πηγή: Offsite, 13 Απριλίου 2018. 
 
 
16 Απριλίου 
 
Κουβέλης για Αιγαίο  
Ο Αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, Υώτης 
Κουβέλης, σε συνέντευξή του υποστήριξε πως 
στο Αιγαίο βρισκόμαστε σε έναν ακήρυχτο 
πόλεμο με την Σουρκία. 
Πηγή: ΕΡΣ, 16 Απριλίου 2018. 
 
Ισχυρισμοί για υποστολή ελληνικής 
σημαίας 
Ο πρωθυπουργός της Σουρκίας, Μπιναλί 
Γιλντιρίμ, δήλωσε πως η τουρκική 
Ακτοφυλακή κατέστειλε την ελληνική σημαία 
στην βραχονησίδα «Ανθρωποφάς», ενώ 
αργότερα ο υπουργός Εξωτερικών της 
Σουρκίας, Μεβλούτ Σσαβούσογλου, 
ισχυρίστηκε πως την σημαία κατέβασαν 
Σούρκοι κομάντος. Η ελληνική πλευρά 
διαψεύδει αυτούς τους ισχυρισμούς. 
Πηγή: Καθημερινή, 16 Απριλίου 2018. 
 
 
17 Απριλίου 
 
Πρόεδροι Δικηγορικών υλλόγων προς 
Κουβέλη 
Αντιπροσωπεία της Ολομέλειας των 
Προέδρων των Δικηγορικών υλλόγων της 
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Ελλάδος επισκέφθηκε τον Αναπληρωτή 
Τπουργό Εθνικής Άμυνας για να τον 
ενημερώσουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
Δικηγόρων θα αποστείλει παρατηρητές για 
τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, 
αναφέροντας επίσης τις ενέργειες που έχουν 
πραγματοποιήσει για το συγκεκριμένο θέμα. 
Πηγή: Καθημερινή, 17 Απριλίου 2018. 
 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για Έλληνες 
στρατιωτικούς 
Σο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί με 
ψήφισμά του την Σουρκία να ολοκληρώσει 
σύντομα τις νομικές διαδικασίες, προκειμένου 
να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να σεβαστεί 
τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Πηγή: Καθημερινή, 17 Απριλίου 2018. 
 
Κίνηση διαμαρτυρίας από Έλληνες 
Ευρωβουλευτές  
Ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τους Έλληνες 
αξιωματικούς που κρατούνται παρανόμως στις 
τουρκικές φυλακές της Αδριανούπολης, 
Έλληνες Ευρωβουλευτές εισήλθαν στην 
αίθουσα του Ευρωκοινοβουλίου με 
φωτογραφίες των δύο Ελλήνων αξιωματικών. 
Πηγή: Καθημερινή, 17 Απριλίου 2018. 
 
 
18 Απριλίου 
 
Ευρωβουλευτές ζητούν απελευθέρωση 
Ελλήνων στρατιωτικών 
Σην άμεση απελευθέρωση των δύο Ελλήνων 
στρατιωτικών που κρατούνται στην 
Αδριανούπολη, ζήτησαν Έλληνες 
Ευρωβουλευτές στην Ολομέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 
τρασβούργο. 
Πηγή: Καθημερινή, 18 Απριλίου 2018. 
 
Άγκυρα για Ίμια και Ε.Ε. 
Σο Τπουργείο Εξωτερικών της Σουρκίας 
υποστήριξε πως τα Ίμια είναι τουρκικά και 
εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός 
ότι η Ε.Ε.. Είναι ο αρμόδιος «διαιτητής» για 
την επίλυση των ζητημάτων κυριαρχίας. 
Πηγή: Καθημερινή, 18 Απριλίου 2018. 
 
Σουρκικά πλοία γύρω από τα Ίμια 
υγκέντρωση τουρκικών πλοίων σημειώθηκε 
γύρω από τα Ίμια. Σις προσεχείς ημέρες 
αναμένεται να διεξαχθεί η τουρκική άσκηση 
«Efes».  
Πηγή: Σο Βήμα, 18 Απριλίου 2018. 
 

19 Απριλίου 
 
Χήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για 
Έλληνες στρατιωτικούς 
Πρόταση ψηφίσματος για την άμεση 
απελευθέρωση των δύο Ελλήνων 
στρατιωτικών που κρατούνται στην Σουρκία, 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο με 607 ψήφους 
υπέρ. Νωρίτερα εντός της εβδομάδας δύο 
Έλληνες ευρωβουλευτές καταδίκασαν την 
κράτηση των δύο στρατιωτικών στην 
ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Πηγή: Καθημερινή, 19 Απριλίου 2018. 
 
Κουβέλης για εκλογές στην Σουρκία και 
Έλληνες στρατιωτικούς 
Ο Αναπληρωτής Τπουργός Εθνικής Αμύνης, 
Υώτης Κουβέλης, δήλωσε πως οι πρόωρες 
εκλογές που αποφάσισε ο Σούρκος 
Πρόεδρος θα λειτουργήσουν σε βάρος των 
δύο Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται 
στην Σουρκία. Σόνισε ακόμη ότι το ζήτημα 
της κράτησης των δύο αξιωματικών είναι 
παράνομη και καθυστερεί σκόπιμα. 
Πηγή: Καθημερινή, 19 Απριλίου 2018. 
 
Γιούνκερ για Έλληνες αξιωματικούς 
Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Ζ.Κ. Γιούνκερ, χαρακτήρισε γελοίο τον 
τούρκικο ισχυρισμό περί της απειλής που 
δέχεται η Σουρκία από τους δύο Έλληνες 
στρατιωτικούς που κρατούνται φυλακισμένοι 
στην Αδριανούπολη.  
Πηγή: Καθημερινή, 19 Απριλίου 2018. 
 
Σουρκία, Ο.Η.Ε. και επιστολή του 
ψευδοκράτους 
Ο εκπρόσωπος της Σουρκίας στον Ο.Η.Ε., 
Feridun Sinirlioğlu, κυκλοφόρησε επιστολή 
του ψευδοκράτους. Η επιστολή αναφέρει πως 
τα τουρκικά μαχητικά εισέρχονται στον 
εναέριο χώρο του ψευδοκράτους νόμιμα, άρα 
δεν υφίστανται παραβιάσεις. 
Πηγή: Offsite, 19 Απριλίου 2018. 
 
 
20 Απριλίου 
 
Ο Σσαβούς για μειονοτικά δικαιώματα στη 
Δ.Θράκη 
τη Γενική υνέλευση της Ευρωπαϊκής 
Ελεύθερης υμμαχίας (EFA) που έλαβε 
χώρα στη Γερμανία, ο Πρόεδρος του 
Κόμματος Ισότητας, Ειρήνης και Υιλίας, 
Μουσταφά Αλή Σσαβούς, αναφέρθηκε στα 
μειονοτικά δικαιώματα των μουσουλμάνων 
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της Δυτικής Θράκης. Ισχυρίστηκε ότι τα 
δικαιώματά τους έχουν αφαιρεθεί και 
πραγματοποιούν διαρκή αγώνα για την 
διεκδίκησή τους, αλλά και ότι η δικαιοσύνη 
δεν εφαρμόζεται για εκείνους. 
Πηγή: tourkikanea.gr, 20 Απριλίου 2018. 
 
τόλτενμπεργκ για Αιγαίο 
Ο Γ.Γ. του Ν.Α.Σ.Ο., Γενς τόλτενμπεργκ, 
κάλεσε την Ελλάδα και την Σουρκία να 
λύσουν τις διαφορές τους στο Αιγαίο σε 
πνεύμα καλής γειτονίας. 
Πηγή: CNN, 20 Απριλίου 2018. 
 
 
21 Απριλίου 
 
Αίτημα ανταλλαγής στρατιωτικών  
Ο τούρκος Πρόεδρος, Ρ.Σ. Έρντογαν, 
δήλωσε πως για να επιστραφούν οι δύο 
Έλληνες στρατιώτες θα πρέπει να 
ανταλλαγούν με του 8 στρατιωτικούς που 
βρίσκονται στην Ελλάδα, αιτούντες άσυλο, 
και κατηγορούνται για συμμετοχή στην 
απόπειρα πραξικοπήματος του 2016. 
Ανέφερε, ωστόσο, ότι οι σχέσεις των δύο 
χωρών αρμόζει να γίνουν ειρηνικές. 
Πηγή: Σο Βήμα, 21 Απριλίου 2018. 
 
Η.Π.Α. για Βόρεια Κύπρο 
την έκθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
εξέδωσε το Τπουργείο Εξωτερικών των 
Η.Π.Α. αναφέρεται πως οι Η.Π.Α. δεν 
αναγνωρίζουν το ψευδοκράτος στη Β. Κύπρο 
ως κρατική οντότητα, όπως και καμία άλλη 
χώρα εκτός της Σουρκίας. 
Πηγή: CNN Greece, 21 Απριλίου 2018. 
 
 
22 Απριλίου 
 
Κουβέλης για τους Έλληνες στρατιωτικούς 
Ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας, 
Υώτης Κουβέλης, ανέφερε σε δηλώσεις του, 
ότι το ζήτημα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών 
θα μπορούσε να λυθεί με μια απλή 
συνεννόηση. Κάτι τέτοιο δήλωσε πως 
επιδιώχθηκε από την ελληνική πλευρά, όμως, 
η Σουρκία θεώρησε ότι λαμβάνει χώρα στο 
πλαίσιο των εντάσεων στις σχέσεις της με την 
Ελλάδα. 
Πηγή: Καθημερινή, 22 Απριλίου 2018. 
 
Απόρριψη της πρότασης ανταλλαγής από 
την Αθήνα 
Η ελληνική κυβέρνηση απέρριψε την 

πρόταση του Σούρκου Προέδρου, Ρ.Σ. 
Έρντογαν να ανταλλάξει τους δύο Έλληνες 
στρατιωτικούς με τους οκτώ Σούρκους. 
Κρατά, ωστόσο, την θετική πλευρά των 
τουρκικών δηλώσεων αναφορικά με την 
επιθυμία επιστροφής της ειρήνης στο Αιγαίο. 
Πηγή: CNN, 22 Απριλίου 2018. 
 
 
23 Απριλίου 
 
Σσίπρας για τους Έλληνες στρατιωτικούς 
ε δηλώσεις του ο Έλληνας Πρωθυπουργός, 
Αλέξης Σσίπρας, αναφέρθηκε στην αναμονή 
για την όσο το δυνατόν ταχύτερη επιστροφή 
των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που 
κρατούνται σε φυλακές υψίστης ασφαλείας 
στην Σουρκία. Ζήτησε από την τουρκική 
πλευρά να πράξει σύμφωνα με τις αρχές του 
Κράτους Δικαίου, ενώ ταυτόχρονα απέρριψε 
οποιονδήποτε συμψηφισμό. Παράλληλα, 
τόνισε πως σημασία δεν έχουν μόνο οι θετικές 
δηλώσεις αλλά και η μετουσίωση τους σε 
πράξεις.  
Πηγή: Καθημερινή, 23 Απριλίου 2018. 
 
Σο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την 
τουρκική προκλητικότητα  
την επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συζητήθηκε η 
δράση της Σουρκίας στην κυπριακή Α.Ο.Ζ. 
και γενικότερα οι προκλήσεις της Άγκυρας 
απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ο 
μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στην 
Ε.Ε., Νικόλαος Αιμιλίου, δήλωσε πως η 
έκθεση της Ε.Ε. για την πρόοδο στο Κρανς 
Μοντανά δεν καταγράφει την αλήθεια. 
Πηγή: To Βήμα, 24 Απριλίου 2018. 
 
 
25 Απριλίου 
 
Απόρριψη του αιτήματος απελευθέρωσης 
των Ελλήνων στρατιωτικών 
Απορρίφθηκε το νέο αίτημα απελευθέρωσης 
των Ελλήνων στρατιωτικών, καθώς σύμφωνα 
με το δικαστήριο που το εξέτασε, τα 
δεδομένα δεν έχουν αλλάξει. 
Πηγή, Καθημερινή, 25 Απριλίου 2018. 
 
υμβούλιο της Ευρώπης για την 
απελευθέρωση των Ελλήνων στρατιωτικών 
Η ελληνική αντιπροσωπεία στην 
Κοινοβουλευτική υνέλευση του υμβουλίου της 
Ευρώπης (PACE), κυκλοφόρησε γραπτή 
δήλωση κατά τη διάρκεια των εργασιών της 
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εαρινής συνόδου στο τρασβούργο. Ζήτησε 
την άμεση απελευθέρωση των στρατιωτικών 
και την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και του κράτους δικαίου. Σαυτόχρονα, 
κάλεσε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη να 
στηρίξουν την Ελλάδα στο συγκεκριμένο 
ζήτημα. 
Πηγή: Καθημερινή, 25 Απριλίου 2018. 
 
Κυπριακή Δημοκρατία για τουρκικές 
παραβιάσεις 
Η Κυπριακή Δημοκρατία με επιστολή της 
στον Ο.Η.Ε. κατήγγειλε τις παραβιάσεις του 
εναέριου χώρου και των θαλάσσιων συνόρων 
της από την Σουρκία. Σην επιστολή αυτή 
διαβίβασε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της 
Κύπρου στον Ο.Η.Ε., Κορνήλιος 
Κορνηλίου. 
Πηγή: Euronews Greece, 25 Απριλίου 2018. 
 
 
26 Απριλίου 
 
Γιούνκερ για την απελευθέρωση των 
Ελλήνων στρατιωτικών  
την Ολομέλεια της Βουλής ο Πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλωντ 
Γιούνκερ, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην 
κράτηση των Ελλήνων στρατιωτικών στις 
τούρκικες φυλακές, καλώντας την Σουρκία να 
σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και να προχωρήσει 
στην άμεση απελευθέρωσή τους. Πρόσθεσε 
ακόμη ότι είναι αδύνατο να λέγεται ότι 
αποτελούν απειλή για την ασφάλεια του 
τούρκικου κράτους. 
Πηγή: Καθημερινή, 26 Απριλίου 2018. 
 
Απάντηση Γκιούλ σε Γιούνκερ για Έλληνες 
στρατιωτικούς 
Ο Τπουργός Δικαιοσύνης της Σουρκίας, 
Αμπντουλχαμίντ Γκιούλ, απάντησε στον 
επικεφαλής της Κομισιόν, Ζαν Κλοντ 
Γιούνκερ, ο οποίος ζήτησε την άμεση 
απελευθέρωση των Ελλήνων στρατιωτικών 
που κρατούνται στην Σουρκία, ότι κανείς δεν 
μπορεί να δίνει εντολές στην τουρκική 
δικαιοσύνη. 
Πηγή: Καθημερινή, 26 Απριλίου 2018. 
 
Σζανακόπουλος για τους Έλληνες 
στρατιωτικούς 
ε δηλώσεις του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
και Τπουργός Επικρατείας, Δημήτρης 
Σζανακόπουλος, ανέφερε πως φαίνεται ότι η 
Σουρκία προσπαθεί να αξιοποιήσει το ζήτημα 
της κράτησης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών 

πολιτικά. Πρόσθεσε ακόμη ότι από την 
ελληνική πλευρά ασκούνται τόσο πολιτικές 
όσο και διπλωματικές πιέσεις για το θέμα. 
Πηγή: Καθημερινή, 26 Απριλίου 2018. 
 
Ποινή φυλάκισης για τον ψευδομουφτή 
Ξάνθης Μετέ 
Με 8 μήνες φυλάκιση τιμωρήθηκε ο 
ψευδομουφτής Ξάνθης, Αχμέτ Μετέ, για 
προσβολή των Εβραίων κατά τη διάρκεια 
ομιλίας του στη Γλαύκη το 2014, αλλά και για 
δηλώσεις που έκανε για το νόμο των «240 
ιμάμηδων».  
Πηγή: tourkikanea.gr, 26 Απριλίου 2018. 
 
υνέχεια των γεωτρήσεων της ΕΝΙ στην 
Κύπρο 
Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΝΙ, Claudio 
Descalzi, δήλωσε πως η εταιρεία ΕΝΙ θα 
συνεχίσει τις επενδύσεις της στην κυπριακή 
Α.Ο.Ζ.. Ειδικά για το οικόπεδο 3, στο οποίο 
παρεμποδίστηκε από τουρκικά πολεμικά 
πλοία, τόνισε πως θα γίνει προσπάθεια 
ολοκλήρωσης της γεώτρησης. 
Πηγή: Η Καθημερινή, 26 Απριλίου 2018. 
 
 
27 Απριλίου 
 
Αμερικανός πρέσβης για δύο Έλληνες 
στρατιωτικούς 
Ο πρεσβευτής των Η.Π.Α., Σζέφρι Πάιατ, σε 
ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε 
μεταξύ άλλων και στο ζήτημα των δύο 
Ελλήνων στρατιωτικών, τονίζοντας ότι η 
Ουάσινγκτον παρακολουθεί στενά το θέμα 
και ελπίζει στη σύντομη επιστροφή τους στην 
Ελλάδα. 
Πηγή: Καθημερινή, 27 Απριλίου 2018. 
 
 
29 Απριλίου 
 
Αίτημα ΚΙΕΥ για λήψη μέτρων υπέρ των 
μουσουλμάνων  
Με ανάρτησή του, το Κόμμα Ισότητας, 
Ειρήνης και Υιλίας, αναφέρθηκε σε 
«φαινόμενα ρατσισμού, διακρίσεων και 
προσβολών τις οποίες υφίστανται όχι μόνο οι 
μουσουλμάνοι της μειονότητας στη Δυτική 
Θράκη, αλλά και όσοι μουσουλμάνοι 
βρίσκονται στην Αθήνα». Ως αφορμή 
στάθηκε δικαστική διαμάχη σχετικά με 
«απειλητικές επιστολές που στοχοποιούσαν 
μουσουλμανικούς συλλόγους». Σο κόμμα 
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τόνισε πως αναμένει τη λήψη μέτρων από τις 
κρατικές αρχές για το ζήτημα. 
Πηγή: tourkikanea.gr, 29 Απριλίου 2018. 
 
Παυλόπουλος για κυπριακή Α.Ο.Ζ. 
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, 

Προκόπης Παυλόπουλος, τόνισε σε 
συνέντευξή του πως η Σουρκία πρέπει να 
σέβεται την Α.Ο.Ζ. της Κύπρου, με βάση το 
Διεθνές Δίκαιο. 
Πηγή: H Καθημερινή, 29 Απριλίου 2018. 
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