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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 

 
2 Οκτωβρίου 
 
Bahçeli για σχέσεις Σουρκίας-Γερμανίας 
Ο αρχηγός του Κ.Ε.Δ., Devlet Bahçeli, 
εξέφρασε την υποστήριξή του στη βελτίωση 
των σχέσεων της Σουρκίας με τη Γερμανία. 
Σο γεγονός, όμως, ότι η Καγκελάριος της 
Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ, ζήτησε 
επιπρόσθετα στοιχεία, προκειμένου να 
αντιμετωπίσει το κίνημα του Fethullah Gülen 
ως τρομοκρατική οργάνωση δημιούργησε 
αμφιβολίες στον Devlet Bahçeli για την 
αναθέρμανση των σχέσεων των δύο χωρών. 
Πηγή: Daily Sabah, 2 Οκτωβρίου 2018. 
 
Ισόβια κάθειρξη σε 6 αρθρογράφους και 
ακαδημαϊκούς 
Δικαστήριο στην Κωνσταντινούπολη επέβαλε 
ποινή ισόβιας κάθειρξης σε έξι αρθρογράφους 
και ακαδημαϊκούς λόγω της σύνδεσής τους με 
την οργάνωση του Fethullah Gülen. 
Καταδικάστηκαν για την απόπειρά τους να 
ανατρέψουν τη συνταγματική τάξη. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 2 Οκτωβρίου 
2018. 
 
 
3 Οκτωβρίου 
 
Σο Ρ.Λ.Κ. υπέρ μιας ρητορικής πιο κοντά 
σε αυτήν της κυβέρνησης 
Σο Ρ.Λ.Κ. δήλωσε πως για να κερδίσει τις 
εκλογές του Μαρτίου 2019 θα πρέπει να 
μειώσει τις ψήφους του κυβερνώντος 
κόμματος. Για το λόγο αυτό, πρότεινε την 
υιοθέτηση μιας ρητορικής παραπλήσιας αυτής 
του κυβερνώντος κόμματος, προκειμένου να 
κερδίσει κέντρο-δεξιούς ψηφοφόρους.  
Πηγή: Daily Sabah, 3 Οκτωβρίου 2018. 
 
Μεγαλοθυμία συζύγου 
Δικαστήριο αποφάσισε να ελευθερώσει 
άνδρα, ο οποίος μαχαίρωσε την έγκυο σύζυγό 
του. Οι κατηγορίες αποσύρθηκαν ύστερα από 
παρέμβαση της ίδιας, η οποία δήλωσε πως 

«αυτά συμβαίνουν σε κάθε σπίτι» και πως 
εμπιστεύεται τον άνδρα της πλήρως. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 3 Οκτωβρίου 
2018. 
 
 
4 Οκτωβρίου 
 
Η τρομοκρατία δεν συμβαδίζει με την 
Σουρκία 
Ο Γ.Γ. του Ρ.Λ.Κ., Akif Hamzaçebi, λίγες 
ώρες μετά τον θάνατο επτά στρατιωτικών και 
τον τραυματισμό άλλων δύο μετά την 
τρομοκρατική επίθεση του Ε.K.K. στον νομό 
Batman, δήλωσε στην τουρκική Βουλή πως η 
τρομοκρατία δεν έχει χώρο στην Σουρκία. 
Κάλεσε επίσης τους πολίτες να τηρήσουν μια 
κοινή στάση απέναντι στην τρομοκρατία. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 4 Οκτωβρίου 
2018. 
 
 
7 Οκτωβρίου 
 
Ευχαριστίες Akşener  
Η αρχηγός του «Καλού Κόμματος», Meral 
Akşener, ευχαρίστησε δημόσια τον 
Έρντογαν, καθώς και τον αρχηγό της 
αστυνομίας για την άμεση επέμβασή τους στη 
διαμαρτυρία που έλαβε χώρα έξω από το 
σπίτι της. Προσέθεσε, επίσης, πως δεν θα 
καταγγείλει τους έντεκα διαμαρτυρόμενους 
διότι αυτοί έδρασαν ακολουθώντας 
συγκεκριμένες εντολές. 
Πηγή : Hurriyet Daily News, 7 Οκτωβρίου. 
 
 
8 Οκτωβρίου 
 
Σουρκική υπηκοότητα σε Ισπανίδα 
Δικαστήριο αποφάσισε ότι Ισπανίδα 
δικαιούται τουρκική υπηκοότητα παρά το 
διαζύγιο της με τον πρώην σύζυγό της, ο 
οποίος είναι τούρκος πολίτης και έχει 
καταδικαστεί σε φυλάκιση το 2014 για τον 
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ξυλοδαρμό της. Η απόφαση αυτή έρχεται σε 
αντίθεση με την απόρριψη της αίτησης που 
είχε κάνει νωρίτερα η σύζυγος στο Τπουργείο 
Εσωτερικών. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 8 Οκτωβρίου 
2018. 
 
 
9 Οκτωβρίου 
 
ελτσούκ για δείκτη εκπαίδευσης 
Ο υπουργός Παιδείας, Ζιγιά ελτσούκ, 
δήλωσε πως το ποσοστό του πληθυσμού 
ηλικίας 20-24 ετών που σπουδάζουν 
υπερβαίνει τον μέσο όρο του δείκτη του 
Ο.Ο..Α., ενώ επιπλέον έχει αυξηθεί και το 
ποσοστό των κοριτσιών στην ανώτατη 
εκπαίδευση από 18,7% το 2007 σε 41,1% το 
2015. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 9 Οκτωβρίου 
2018. 
 
Bahçeli για την υπόθεση Khashoggi 
Ο αρχηγός τού Κ.Ε.Δ., Devlet Bahçeli, 
δήλωσε την ανησυχία του σχετικά με την 
τύχη του αρθρογράφου της Washington Post, 
Jamal Khashoggi, ο οποίος αγνοείται από τις 
2 Οκτωβρίου. Σόνισε, επίσης, πως η Σουρκία 
δεν είναι ένας τόπος που θα διεξάγονται 
πράξεις εκδίκησης ή μέθοδοι της μαφίας. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 9 Οκτωβρίου 
2018. 
 
 
10 Οκτωβρίου 
 
Πατριός διώχνει κοπέλα από το σπίτι 
Κοπέλα κατηγόρησε τον πατριό της πως την 
έδιωξε από το σπίτι επειδή έπασχε από μια 
ασθένεια με ορισμένες διαταραχές που είχαν 
αντίκτυπο στην ανάπτυξή της και στο ύψος 
της, ζητώντας βοήθεια από τις αρχές. 
Ωστόσο, διευθυντής νοσοκομείου ανέφερε 
πως η κοπέλα είχε ήδη αρνηθεί όποια 
προσπάθεια έγινε να την βοηθήσουν. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 10 Οκτωβρίου 
2018. 
 
Bahçeli για τις σχέσεις Σουρκίας-Η.Π.Α. 
Ο αρχηγός του Κ.Ε.Δ., Devlet Bahçeli, 
αναφέρθηκε σε ανεύθυνη συμπεριφορά του 
Προέδρου των Η.Π.Α., Donald Trump, με 
την κατηγορία ότι παρέχει όπλα σε 
τρομοκράτες. Προσέθεσε, μάλιστα, ότι υπό 
αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολη η ύπαρξη 

σταθερών σχέσεων συνεργασίας μεταξύ 
Σουρκίας και Η.Π.Α..  
Πηγή: Hurriyet Daily News, 10 Οκτωβρίου 
2018. 
 
 
11 Οκτωβρίου 
 
Akşener για την τουρκική οικονομία 
Η αρχηγός του «Καλού Κόμματος», Meral 
Akşener, υποστήριξε πως η οικονομική 
κατάσταση της χώρας θα είναι καταλυτικός 
παράγοντας για τις εκλογές του 2019. 
Προσέθεσε, επίσης, ότι τα μέτρα της 
κυβέρνησης δεν υπόσχονται την ανάκαμψη 
της τουρκικής οικονομίας, επισημαίνοντας ως 
αναγκαία την ύπαρξη δομικών 
μεταρρυθμίσεων.  
Πηγή: Hurriyet Daily News, 13 Οκτωβρίου 
2018. 
 
 
12 Οκτωβρίου 
 
Kılıçdaroğlu για δημοτικές εκλογές  
Ο αρχηγός του Ρ.Λ.Κ., Kemal Kılıçdaroğlu, 
ανακοίνωσε πως το κόμμα θέτει σημαντικούς 
στόχους για τις δημοτικές εκλογές του 
Μαρτίου 2019 και δεσμεύτηκε να κερδίσει 
δύο μητροπολιτικούς δήμους της Σουρκίας, 
την Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη. 
Τπενθύμισε επίσης, πως το Ρ.Λ.Κ. ανέλαβε 
φιλόδοξα έργα στις δύο αυτές περιοχές. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 12 Οκτωβρίου 
2018. 
 
 
15 Οκτωβρίου 
 
Καταγγελία Akşener προς Bahçeli 
Η αρχηγός του «Καλού Κόμματος», Meral 
Akşener, προχώρησε σε μήνυση εναντίον του 
αρχηγού του Κ.Ε.Δ., Devlet Bahçeli. Η 
κατηγορία ήταν η έκδοση απειλών, η 
συκοφαντική δυσφήμηση και το 
παρακινούμενο έγκλημα αναφερόμενη σε 
διαδήλωση μελών του Κ.Ε.Δ. που έλαβε 
χώρα έξω από το σπίτι της στις 4 Οκτωβρίου. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 15 Οκτωβρίου 
2018. 
 
 
16 Οκτωβρίου 
 
Kılıçdaroğlu για μετοχές του Ρ.Λ.Κ.  
Ο αρχηγός του Ρ.Λ.Κ., Kemal Kılıçdaroğlu, 
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δεσμεύτηκε να διασφαλίσει τις μετοχές του 
κόμματος στην Σράπεζα Εργασίας (İşbank), 
υποστηρίζοντας πως η πρόθεση του Ρ. Σ. 
Έρνογαν να μεταφέρει τις μετοχές στο 
θησαυροφυλάκιο της χώρας, θα έχει 
σημαντικές επιπτώσεις και στις ξένες 
επενδύσεις. Σα κέρδη από τις μετοχές αυτές 
δίνονται στο Ινστιτούτο τουρκικής Ιστορίας 
και στο Ινστιτούτο τουρκικής Γλώσσας. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 16 Οκτωβρίου 
2018. 
 
Bahçeli για επιχείρηση στον Αν. Ευφράτη  
Επικαλούμενος τις ήδη διεξαχθείσες 
στρατιωτικές επιχειρήσεις της Σουρκίας 
έναντι της τρομοκρατικής απειλής, ο αρχηγός 
του Κ.Ε.Δ., Devlet Bahçeli, πρότεινε την 
εκκίνηση μιας νέας επιχείρησης στον 
Ανατολικό Ευφράτη έναντι των 
τρομοκρατών.  
Πηγή: Anadolu Agency,16 Οκτωβρίου 2018. 
 
Bahçeli για αμερικανό πάστορα 
Ο αρχηγός του Κ.Ε.Δ., Devlet Bahçeli, 
δήλωσε πως το νομικό σύστημα της Σουρκίας 
δεν πρέπει να επιτρέπει η κατάθεση των 
μαρτύρων στις δικαστικές υποθέσεις να είναι 
αποφασιστικής σημασίας. Αφορμή για τη 
δήλωση αυτή υπήρξε η απελευθέρωση του 
αμερικανού πάστορα Andrew Brunson, για 
την οποία σύμφωνα με τον D. Bahçeli 
χρησιμοποιήθηκαν ψευδείς καταθέσεις. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 16 Οκτωβρίου 
2018. 
 
Έρντογαν για τη δράση παράνομων 
ομάδων στο δικαστικό σύστημα 
Ο πρόεδρος Ρ.Σ. Έρντογαν δήλωσε ότι η 
Σουρκία δεν θα επιτρέψει σε παράνομες 
ομάδες και παρατάξεις να λειτουργούν στα 
θεσμικά όργανα της χώρας και ιδιαίτερα στον 
τομέα της δικαιοσύνης. Επιπλέον, τόνισε την 
ανάγκη η Σουρκία να αποκτήσει δικαστές, 
εισαγγελείς και δικαστικό προσωπικό που θα 
εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τον 
νόμο. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu,16 Οκτωβρίου 
2018. 
 
 
17 Οκτωβρίου 
 
Ανταγωνισμός στο Ρ.Λ.Κ. ενόψει εκλογών 
Ενδοκομματικός ανταγωνισμός παρατηρείται 
στο Ρ.Λ.Κ. ενόψει των δημοτικών εκλογών 
του Μαρτίου 2019, καθώς αρκετά μέλη του 

κόμματος έχουν εκφράσει την επιθυμία τους 
να θέσουν την υποψηφιότητά τους για τη θέση 
του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης. 
Πηγή: Daily Sabah, 17 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
18 Οκτωβρίου 
 
Ίδρυση σχολείου στο Β. Ιράκ 
Σο Ίδρυμα Maarif, εκπαιδευτικό ίδρυμα του 
οποίου οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
εκτείνονται σε 40 χώρες παγκοσμίως, ίδρυσε 
ένα νέο σχολείο στο βόρειο Ιράκ. τόχος του 
ιδρύματος είναι να φέρει την εμπειρία της 
Σουρκίας στην εκπαίδευση στη διεθνή σκηνή. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 18 Οκτωβρίου 
2018. 
 
Gül για τη δίκη του Brunson 
Ο υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε πως το 
Δικαστήριο που καταδίκασε τον αμερικανό 
πάστορα Andrew Brunson, ο οποίος 
κατηγορήθηκε για τρομοκρατία και 
κατασκοπεία ως μέλος της οργάνωσης 
FETO, δεν επηρεάστηκε και πήρε την 
απόφασή του χωρίς κάποια εντολή. Επίσης 
θεώρησε ορισμένες δηλώσεις από τις Η.Π.Α. 
απαράδεκτες. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 18 Οκτωβρίου 
2018. 
 
υνέντευξη Gül 
Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Σουρκίας 
δήλωσε σε συνέντευξή του στο Πρακτορείο 
Anadolu πως Σούρκοι εισαγγελείς ερευνούν 
την υπόθεση του δημοσιογράφου Khashoggi 
διεξοδικά, πράττοντας οτιδήποτε απαιτεί το 
διεθνές δίκαιο. τη συνέντευξη που 
παραχώρησε αποκάλυψε και κάποια 
στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα μέλη 
τρομοκρατικών οργανώσεων που βρίσκονται 
στις φυλακές της Σουρκίας. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 18 Οκτωβρίου 
2018. 
 
Προτιμήσεις ψηφοφόρων του Ρ.Λ.Κ. 
Έρευνα που διεξήχθη έδειξε πως οι 
υποστηρικτές του Ρ.Λ.Κ. επιθυμούν τον 
Muharrem İnce, ως υποψήφιο για τη θέση 
του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης. Ο 
ίδιος είχε δηλώσει πως θα διεκδικήσει τη 
θέση του προέδρου του Ρ.Λ.Κ.. Ωστόσο, 
δήλωσε ότι θα κατέβει ως υποψήφιος 
δήμαρχος αν οριστεί από μέσα από εκλογικές 
διαδικασίες του κόμματος.  
Πηγή: Daily Sabah, 18 Οκτωβρίου 2018.  
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19 Οκτωβρίου 
 
Έρευνα για την υπόθεση εξαφάνισης του 
Khashoggi ζητάει το Ρ.Λ.Κ.  
Ο αρχηγός του Ρ.Λ.Κ. ζητάει να συσταθεί 
επιτροπή εντός του Κοινοβουλίου για την 
διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την υπόθεση 
εξαφάνισης του δημοσιογράφου Jamal 
Khashoggi, ο οποίος αγνοείται μετά την 
είσοδό του στο προξενείο της . Αραβίας, 
στην Κωνσταντινούπολη. Κατέκρινε μάλιστα 
τη στάση της Σουρκίας που επέτρεψε την 
έξοδο του αουδάραβα γενικού πρόξενου της 
Κωνσταντινούπολης, Mohammad al-Otaibi, 
από τη χώρα, πριν τη διεξαγωγή σχετικής 
έρευνας. Παράλληλα Σούρκοι αξιωματούχοι 
υποστηρίζουν την ύπαρξη στοιχείων που 
επιβεβαιώνουν την δολοφονία του 
δημοσιογράφου εντός του προξενείου. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 19 Οκτωβρίου 
2018. 
 
 
20 Οκτωβρίου 
 
Έρντογαν για τις εθνοτικές διακρίσεις  
Ο Σούρκος Πρόεδρος, Ρ.Σ. Έρντογαν, σε 
ομιλία του στο Ντιαρμπακίρ ανέφερε ότι 
τίθεται ενάντια σε εθνοτικές διακρίσεις στο 
εσωτερικό της Σουρκίας. Επισήμανε, επίσης, 
την παράνομη δράση του Ε.Κ.Κ. και του 
«Ι.Κ.». 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 20 Οκτωβρίου 
2018. 
 
 
22 Οκτωβρίου 
 
Πρόταση αμνηστίας Κ.Ε.Δ.  
Σο Κ.Ε.Δ. κατέθεσε πρόταση νόμου για 
γενική αμνηστία η οποία προβλέπει τη 
μείωση ως και πέντε χρόνια της ποινής 
ορισμένων εγκληματιών με εξαίρεση εκείνους 
που διέπραξαν εγκλήματα κατά του κράτους 
όπως τρομοκρατία, σεξουαλικής κακοποίησης 
και ανθρωποκτονίας. Η πρόταση αυτή δεν 
βρήκε σύμφωνο τον αρχηγό του Κ.Δ.Α., Ρ.Σ. 
Έρντογαν, προκαλώντας την απογοήτευση 
του αρχηγού του Κ.Ε.Δ., Devlet Bahçeli, για 
τη συμμαχία του με το Κ.Δ.Α.. 
Πηγή: Hurriyet Daily News , 22 Οκτωβρίου 
2018. 
 
İşler για την εκπαίδευση 
Αναμένοντας τη συζήτηση για τον 
προϋπολογισμό του 2019, ο Πρόεδρος της 

κοινοβουλευτικής Επιτροπής για θέματα 
Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και 
Αθλητισμού, Emrullah İşler, εξέφρασε την 
ικανοποίησή του για το ύψος του μεριδίου 
του προϋπολογισμού που έχει δοθεί για τα 
έξοδα της εκπαίδευσης. Σόνισε ότι από τη 
στιγμή που ανέλαβε την εξουσία ο Πρόεδρος 
Ρ.Σ. Έρντογαν, το μερίδιο που δίνεται στην 
εκπαίδευση έχει αυξηθεί σημαντικά. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 22 Οκτωβρίου 
2018. 
 
Εγκληματικότητα και μετανάστες 
ύμφωνα με έκθεση του Τπουργείου 
Εσωτερικών της Σουρκίας, διαψεύδονται οι 
κατηγορίες των τουρκικών ακροδεξιών 
κύκλων ότι οι ύριοι πρόσφυγες στην 
Σουρκία είναι κατά κύριο λόγο εγκληματίες. 
Σα στοιχεία της Διεύθυνσης Μετανάστευσης 
που επιβλέπει τις υποθέσεις των προσφύγων, 
δείχνουν ότι το ποσοστό εγκληματικότητας 
μεταξύ των ύριων στην Σουρκία ήταν μόλις 
1,46% φέτος και μειώθηκε από 1,53% πέρυσι. 
Πηγή: Daily Sabah, 22 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
23 Οκτωβρίου 
 
Ανακοίνωση νέου εκπαιδευτικού οράματος 
O Πρόεδρος. Ρ.Σ. Έρντογαν παρουσίασε ένα 
καινούργιο όραμα για την εκπαίδευση της 
Σουρκίας, το οποίο συνιστά νέα οφέλη για 
τους εκπαιδευτικούς, καθώς και μία σειρά από 
μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, 
σύμφωνο με το «Όραμα του 2023». 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 23 Οκτωβρίου 
2018. 
 
Ρ.Λ.Κ. για υπόθεση Κhashoggi 
O πρόεδρος του Ρ.Λ.Κ., Κεμάλ 
Κιλιτσντάρογλου, έκανε αυστηρή κριτική 
προς την κυβέρνηση, σχετικά με την υπόθεση 
Khashoggi και στην αδυναμία του 
Προέδρου, Ρ.Σ. Έρντογαν, να αποτρέψει την 
έξοδο των δολοφόνων από την χώρα. 
υγκεκριμένα, ανέφερε την ανάγκη για 
εκδίκαση των ενόχων εντός Σουρκίας, 
αμφισβητώντας ταυτόχρονα τις ικανότητες 
του Σούρκου Προέδρου. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 23 Οκτωβρίου 
2018. 
 
ύλληψη μέλους του Ε.Κ.Κ. στη ουηδία  
Ο ύποπτος, υπό τα αρχικά Η.B., ο οποίος 
ήταν επικεφαλής του Ε.Κ.Κ. στη ουηδία, 
συνελήφθη στον Νομό Ντιαρμπακίρ και 
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κατηγορήθηκε για την υποκίνηση των 
τρομοκρατικών επιχειρήσεων του Ε.Κ.Κ. στη 
ουηδία.  
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 23 Οκτωβρίου 
2018. 
 
Δύο τουρκικά πανεπιστήμια στα 200 
καλύτερα 
Σο Πανεπιστήμιο Koç στην 
Κωνσταντινούπολης και το Πολυτεχνείο της 
Μέσης Ανατολής (O.D.T.Ü.) στην Άγκυρα 
συμπεριελήφθησαν στην λίστα με τα 200 
καλύτερα πανεπιστήμια (κλίμακα κατάταξης 
176-200) για το 2019 που εξέδωσε το Times 
Higher Education. Σο πρώτο διακρίθηκε στον 
τομέα των Κοινωνικών Επιστημών, ενώ το 
δεύτερο στον τομέα της Εκπαίδευσης. Οι 
αξιολογήσεις βασίστηκαν σε δείκτες όπως η 
έρευνα, οι διεθνείς προοπτικές και το 
μαθησιακό περιβάλλον. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 23 Οκτωβρίου 
2018. 
 
İnce για πρόθεση υποψηφιότητας στις 
δημοτικές εκλογές 
Ο Muharrem İnce επιβεβαίωσε τα 
δημοσιεύματα υποψηφιότητάς του στις 
δημοτικές εκλογές του Μαρτίου 2019, 
διευκρινίζοντας πως αυτό θα γίνει μόνο εάν 
επιλεχθεί από τα μέλη του Ρ.Λ.Κ. με 
εκλογική διαδικασία. 
Πηγή: Daily Sabah, 23 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
24 Οκτωβρίου  
 
Γκιουλ για μεταρρυθμίσεις στην 
εκπαίδευση 
Ο υπουργός Παιδείας, Α. Γκιουλ, ανακοίνωσε 
στην εκδήλωση «Εκπαιδευτικό όραμα 2023» 
ένα νέο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων στον 
τομέα της εκπαίδευσης. Μερικές από τις 
επιδιωκόμενες μεταρρυθμίσεις είναι το πιο 
διαφοροποιημένο πρόγραμμα σπουδών, οι 
λιγότερες σχολικές ώρες, η εισαγωγή 
εργαστηρίων σχεδιασμού και άλλων 
δεξιοτήτων, τα πιο ευέλικτα μοντέλα 
εξέτασης, ενώ επιδιώκονται επίσης και 
αλλαγές στις συνθήκες εργασίας των 
δασκάλων. Κύριος στόχος είναι το 
εκπαιδευτικό σύστημα να καθοδηγεί τους 
μαθητές στον τομέα που πιθανότατα θα 
επιτύχουν. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 24 Οκτωβρίου 
2018. 
 

Λίστα υποψηφίων του Ρ.Λ.Κ. για τις 
δημοτικές εκλογές 
Σο Ρ.Λ.Κ. ανακοίνωσε λίστα με τους 
υποψήφιους του για τις δημοτικές εκλογές, 
καθώς και για 105 συνοικίες και κωμοπόλεις. 
τη λίστα αυτή, ωστόσο, δεν γινόταν καμία 
αναφορά για τους υποψηφίους του κόμματος 
για τις περιοχές της Άγκυρας, 
Κωνσταντινούπολης και μύρνης.  
Πηγή: Daily Sabah, 24 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
25 Οκτωβρίου 
 
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα σχολεία  
Ο υπουργός Εθνικής Παιδείας, Ζ. ελτσούκ, 
δήλωσε ότι σε μια προσπάθεια βελτίωσης της 
διδασκαλίας ξένων γλωσσών, θα εφαρμοστεί 
ένα πιλοτικό πρόγραμμα το οποίο θα εισάγει, 
μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, 5 ή 6 ξένες 
γλώσσες στους μαθητές των διαφόρων 
σχολείων της Σουρκίας. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 25 Οκτωβρίου 
2018. 
 
Έρντογαν χάνει πολιτικό σύμμαχο 
Ο αρχηγός του κόμματος Κ.Ε.Δ., Ντεβλέτ 
Μπαχτσελί, ανακοίνωσε πως το κόμμα του 
δεν πρόκειται να στηρίξει τον Σούρκο 
Πρόεδρο, Ρ.Σ. Έρντογαν, στις επικείμενες 
δημοτικές εκλογές του Μαρτίου, με τον 
τελευταίο να δείχνει πως το αποδέχεται. 
Παρά ταύτα, αμφότεροι οι πολιτικοί άνδρες, 
δηλώνουν πως η τα κόμματά τους θα 
συνεχίσουν να συνεργάζονται εντός της 
Βουλής. 
Πηγή: Middle East Eye, 25 Οκτωβρίου 2018. 
 
Πρωτόκολλο Κ.Δ.Α. – «Ενωμένη Ρωσία» 
Τπεγράφη μεταξύ του Κ.Δ.Α. και του 
ρωσικού κυβερνώντος κόμματος, «Ενωμένη 
Ρωσία», Πρωτόκολλο υνεργασίας και 
Επικοινωνίας, το οποίο προβλέπει τακτικές 
συναντήσεις αντιπροσωπειών των δύο 
κομμάτων και ενισχυμένη συνεργασία επί 
διεθνών και διμερών ζητημάτων. 
Πηγή: Sputnik ,25 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
26 Οκτωβρίου 
 
Emine Erdoğan για γυναικεία κακοποίηση 
Η πρώτη κυρία της Σουρκίας, Emine 
Erdoğan, ως επίτιμη καλεσμένη στην 
εκδήλωση Let’s Talk! στην Αττάλεια, 
εκφώνησε λόγο σχετικά με την κακοποίηση 
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των γυναικών. Πιο συγκεκριμένα, 
χαρακτήρισε την συγκεκριμένη πράξη ως 
«προδοσία κατά της ανθρωπότητας». 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 26 Οκτωβρίου 
2018. 
 
Παροχή εκπαίδευσης στα παιδιά από τη 
υρία 
Αξιωματούχος της Ε.Ε. επαίνεσε την 
Σουρκία για τις προσπάθειες που κάνει, έτσι 
ώστε να παρέχει εκπαίδευση σε εκατοντάδες 
χιλιάδες παιδιά πρόσφυγες από τη υρία. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 26 Οκτωβρίου 
2018. 
 
 
29 Οκτωβρίου 
  
Σρίτο αεροδρόμιο στην Κωνσταντινούπολη 
την 95η επέτειο της ίδρυσης της Σουρκικής 
Δημοκρατίας, έγιναν τα εγκαίνια του νέου 
αερολιμένα της Κωνσταντινούπολης, υπό την 
παρουσία του Σούρκου Προέδρου, Ρ.Σ. 
Έρντογαν, αλλά και άλλων επισήμων και 
προσκεκλημένων. Επισημάνθηκε πως το 
Αεροδρόμιο Atatürk θα διατηρηθεί, αλλά δεν 
θα δέχεται πλέον εμπορικές πτήσεις. 
Πηγή: Daily Sabah, 29 Οκτωβρίου 2018. 
 
Βραβείο στη δημοσιογράφο Zehra Doğan 
Η δημοσιογράφος Zehra Doğan, η οποία 
είναι κουρδικής καταγωγής, έλαβε το φετινό 
«Βραβείο Θάρρους στη Δημοσιογραφία», 
από το International Women's Media Foundation, 

σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Νέα 
Τόρκη. Η απονομή έγινε συμβολικά μέσω 
τηλεφωνικής συνομιλίας, καθώς η Zehra 
Doğan βρίσκεται σε τουρκική φυλακή. 
Πηγή: Bianet, 25 Οκτωβρίου 2018. 
 
Κριτική Ρ.Λ.Κ. για το θάνατο δύο 
στρατιωτικών 
Ο αρχηγός του Ρ.Λ.Κ., Kemal Kılıçdaroğlu, 
κατηγόρησε την κυβέρνηση για το θάνατο 
δύο στρατιωτικών στο Νομό Tunceli, λόγω 
υποθερμίας μετά από ξαφνική αλλαγή του 
καιρού.  
Πηγή: Hurriyet Daily News, 30 Οκτωβρίου 
2018. 
 
 
30 Οκτωβρίου 
 
Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Gaziantep 
στο Μινσκ 
Σουρκική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον 
Αρχιγραμματέα της διοίκησης του 
Gaziantep, Deniz Koken, συναντήθηκε στο 
Μινσκ με τον Αντιδήμαρχο της 
Λευκορωσικής πρωτεύουσας, Alexander 
Krepak, και την Έκτακτο και Πληρεξούσιο 
Πρέσβη, Kezban Nilvana Darama, με σκοπό 
την προώθηση της κουλτούρας, των 
παραδόσεων και των επιχειρηματικών 
προοπτικών στη Λευκορωσία. 
Πηγή: Belarusian Telegraph Agency, 30 
Οκτωβρίου 2018. 

 
 
 

B) Εξωτερική Πολιτική 
 
1 Οκτωβρίου  
 
Άρνηση εφαρμογής συμφωνίας στην Idlib 
Σον επτέμβριο του 2018 το καθεστώς αλ-
Άσσαντ συμφώνησε την εγκαθίδρυση μιας 
ουδέτερης ζώνης γύρω από το αντίπαλο 
προπύργιο του Idlib, το οποίο θα είναι 
ελεύθερο τόσο από τους τζιχαντιστές όσο και 
από τον βαρύ εξοπλισμό. Παρόλο που 
πλησιάζει η εφαρμογή της συμφωνίας 
αποστρατικοποίησης στην συγκεκριμένη 
περιοχή, οι ύριοι αντάρτες αρνήθηκαν να 
αποσύρουν τα όπλα από την περιοχή. 
Πηγή: Asia Times, 1 Οκτωβρίου 2018. 
 
Έρντογαν περί προμήθειας φυσικού αερίου  
Ο Ρ.Σ. Έρντογαν ανακοίνωσε ότι η Σουρκία 

θα συνεχίσει να προμηθεύεται φυσικό αέριο 
από το Ιράν παρά τις αρνητικές συνέπειες, 
που όπως υποστήριξε ο Ντ. Σράμπ, θα έχουν 
τα κράτη τα οποία δεν θα σεβαστούν τις 
κυρώσεις που επέβαλαν οι Η.Π.Α. στο Ιράν. 
Πηγή: Jerusalem Post,1 Οκτωβρίου 2018. 
 
Κοινή εκπαίδευση με Η.Π.Α. στη Manbij 
Η.Π.Α. και Σουρκία έχουν αρχίσει από 
κοινού εκπαίδευση με σκοπό να διεξάγουν 
περιπολίες στην περιοχή της Manbij της Β. 
υρίας. 
Πηγή: Reuters, 1 Οκτωβρίου 2018. 
 
Επίσκεψη Έρντογαν στο Βερολίνο 
Ο Σούρκος Πρόεδρος, Ρ.Σ. Έρντογαν, 
χαρακτήρισε την επίσκεψή του στο Βερολίνο 
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εποικοδομητική. Επεσήμανε, ωστόσο, ότι η 
αντίληψη περί τρομοκρατίας διαφέρει στα 
δυο κράτη, ζητώντας την απέλαση στην  
Σουρκία 136 Σούρκων πολιτών που 
κατηγορούνται για τρομοκρατία. 
Επισημαίνεται ότι παραμένουν σε τουρκικές 
φυλακές αρκετοί γερμανοί υπήκοοι. 
Πηγή: Reuters, 1 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
2 Οκτωβρίου  
 
Ε.Ε. περικόπτει 70 εκατ. από τα 
προενταξιακά κονδύλια 
Η ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ενέκρινε 
με απλή πλειοψηφία στο τρασβούργο την 
περικοπή των 70 εκάτ. € από τα προενταξιακά 
κονδύλια της Σουρκίας, τα οποία παρέμεναν 
«παγωμένα» το τελευταίο διάστημα. Βασικός 
λόγος για την απόφαση αυτή στάθηκε η 
αποτυχία της Σουρκίας να βελτιώσει το 
Κράτους Δικαίου και να στηρίξει τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αναφέρει στην 
ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή την άνοιξη του 2018. 
Πηγή: Euronews, 2 Οκτωβρίου 2018. 
 
υμφωνία μεταξύ Ιράν-Σουρκίας 
Πραγματοποιήθηκε η έβδομη συνάντηση 
Ιράν-Σουρκίας για τη διμερή συνεργασία τους 
στον τομέα των αγροτικών προϊόντων. 
Αμφότερα τα μέρη τόνισαν την αναγκαιότητα 
συνεργασίας και βελτίωσης του εμπορίου 
αγροτικών προϊόντων. Επίσης, συμφώνησαν 
την χρησιμότητα ανταλλαγής τεχνολογίας και 
πληροφοριών για την ανάπτυξη των 
θερμοκηπίων, καθώς και την ανταλλαγή 
ειδικών για το ζήτημα.  
Πηγή: IRNA, 3 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
3 Οκτωβρίου  
 
Πούτιν για τη συμφωνία της Ιντλίμπ 
τη διάρκεια εκδηλώσεων για την Ρωσική 
Εβδομάδα Ενέργειας, o Ρώσος Πρόεδρος, Βλ. 
Πούτιν, δήλωσε ότι η συμφωνία που 
υπεγράφη μεταξύ Ρωσίας και Σουρκίας στο 
ότσι τον επτέμβριο με στόχο τη 
δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης 
στην επαρχία Ιντλίμπ της υρίας αποτρέπει 
μια νέα αιματοχυσία στην περιοχή. ημείωσε 
ακόμη ότι οι δύο χώρες εργάζονται ενεργά 
για την εφαρμογή της. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 3 Οκτωβρίου 
2018. 

Δ΄ ύνοδος Ανώτατης τρατηγικής 
Επιτροπής μεταξύ Σουρκίας-Κατάρ 
Σο τουρκικό Τπουργείο Εξωτερικών 
ανήγγειλε την έναρξη του πρώτου γύρου 
πολιτικών διαβουλεύσεων μεταξύ των 
Τπουργείων Εξωτερικών και των Ανωτάτων 
Αξιωματικών της Σουρκίας και του Κατάρ 
στο πλαίσιο της προετοιμασίας της 4ης 
συνάντησης της Ανώτατης τρατηγικής 
Επιτροπής. Οι διαβουλεύσεις αφορούν το 
σύνολο των διμερών σχέσεων των δύο χωρών, 
καθώς και σύγχρονα περιφερειακά ζητήματα. 
Πηγή: Τπουργείο Εξωτερικών της Σουρκικής 
Δημοκρατίας, 3 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
4 Οκτωβρίου  
 
Άγκυρα καλεί πρέσβη της . Αραβίας 
Μετά την εξαφάνιση του αουδάραβα 
δημοσιογράφου, Jamal Khashoggi, που 
ακολούθησε την επίσκεψή του στο προξενείο 
της . Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη, το 
Τπουργείο Εξωτερικών της Σουρκίας κάλεσε 
τον πρέσβη της . Αραβίας στην Άγκυρα για 
τη διαλεύκανση της υπόθεσης. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 4 Οκτωβρίου 
2018. 
 
Αντιφάσεις για την εξαφάνιση του 
Khashoggi 
Σο προξενείο της . Αραβίας στην 
Κωνσταντινούπολη εμμένει στη θέση ότι η 
εξαφάνιση του αντιφρονούντος 
δημοσιογράφου, Jamal Khashoggi, περιήλθε 
μετά την έξοδό του από το προξενείο. Η 
θέση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις 
δηλώσεις εκπροσώπου του Προέδρου Ρ.Σ. 
Έρντογαν, σύμφωνα με τις οποίες, οι 
Σουρκικές αρχές πιστεύουν ότι ο 
δημοσιογράφος παραμένει μέσα στο 
προξενείο της χώρας του. Οι δύο χώρες 
συνεχίζουν να εργάζονται μαζί για την εύρεση 
του δημοσιογράφου της Washington Post. 
Πηγή: Al Jazeera, 4 Οκτωβρίου 2018. 
 
Κυρώσεις Η.Π.Α. λόγω εμπορικών 
σχέσεων με την Β. Κορέα 
Οι Η.Π.Α. ανακοίνωσαν την επιβολή 
κυρώσεων στην τουρκική εταιρεία S.I.A. 
Falcon International Group επειδή προμήθευε 
την Β. Κορέα με όπλα και αγαθά 
πολυτελείας. 
Πηγή: New York Times, 4 Οκτωβρίου 2018. 
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Ανανέωση εντολής για ανάπτυξη 
στρατευμάτων στη υρία και στο Ιράκ 
Η Σουρκική Βουλή ενέκρινε την εντολή για 
στρατιωτική παρουσία της Σουρκίας στη 
υρία και το Ιράκ για άλλη μια χρονιά. Η 
πρώτη εντολή για στρατιωτική παρουσία της 
Σουρκίας στις δύο αυτές περιοχές δόθηκε τον 
Οκτώβριο του 2014 και έκτοτε ανανεώνεται 
κάθε χρόνο. Η Σουρκία θεωρεί ως άμεσο 
κίνδυνο την παρουσία του Ε.K.K. και του 
«Ι.Κ.» στο Ιράκ και στη υρία και δρα, έτσι 
ώστε να διατηρηθεί η ειρήνη, ασφάλεια και 
σταθερότητα στην γύρω περιοχή και κατ’ 
επέκταση στην χώρα της. 
Πηγή: Press TV, 4 Οκτωβρίου 2018. 
 
Kalın κατά Η.Π.Α. για το Y.P.G. 
Ο προεδρικός εκπρόσωπος της Σουρκίας, 
İbrahim Kalın, υποστηρίζει πως οι Η.Π.Α. 
απειλούν την τουρκική εθνική ακεραιότητα με 
την βοήθεια που παρέχουν στους Κούρδους 
αγωνιστές του Y.P.G.. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 4 Οκτωβρίου 
2018. 
 
 
5 Οκτωβρίου  
 
υνάντηση με υρίας στην Σεχεράνη 
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των 
υπευθύνων ασφαλείας των δύο χωρών για 
πρώτη φορά μετά την έναρξη του εμφυλίου 
πολέμου. υζητήθηκε η απελευθέρωση της 
επαρχίας Idlib και θέματα σχετικά με την 
Μέση Ανατολή. Η υρία δηλώνει έτοιμη να 
βελτιώσει τις σχέσεις της με την Σουρκία, 
αρκεί η τελευταία να αποσύρει τις δυνάμεις 
της από την υρία. 
Πηγή: The Syrian Observer, 5 Οκτωβρίου 
2018. 
 
Salman προσκαλεί Σουρκικές αρχές  
Ο πρίγκιπας της . Αραβίας, Mohammed 
bin Salman, κάλεσε τις Σουρκικές αρμόδιες 
αρχές να διερευνήσουν το προξενείο της 
χώρας στην Κωνσταντινούπολη, ύστερα από 
δηλώσεις ότι ο εξαφανισμένος 
δημοσιογράφος, Jamal Khashoggi, πρέπει να 
βρίσκεται ακόμη εντός του προξενείου, παρά 
την αντίθετη θέση των προξενικών αρχών. 
Πηγή: Middle East Eye, 5 Οκτωβρίου 2018. 
 
Διαδήλωση Σούρκων και Αράβων για 
Khashoggi 
Μέλη της Ένωσης Σουρκοαραβικών Μ.Μ.Ε. 
συγκεντρώθηκαν έξω από το προξενείο της . 

Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη ως ένδειξη 
αλληλεγγύης προς τον εξαφανισμένο 
συνάδελφό τους Jamal Khashoggi. Η ομάδα 
έκανε σαφή έκκληση για τη διαλεύκανση της 
υπόθεσης και την εύρεση του συναδέλφου 
τους, ενώ προμήνυσαν αντίστοιχες 
εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και σε άλλες 
πρεσβείες της . Αραβίας στη Δύση. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 5 Οκτωβρίου 
2018. 
 
Ισχυρισμοί Άγκυρας περί δολοφονίας 
Khashoggi εντός του προξενείου 
ύμφωνα με Σουρκικές πηγές, οι Σουρκικές 
αστυνομικές αρχές φαίνεται να πιστεύουν ότι 
ο εξαφανισμένος αουδάραβας 
δημοσιογράφος υπεβλήθη σε μαρτύρια και 
δολοφονήθηκε εντός του προξενείου της 
χώρας του στην Κωνσταντινούπολη, ενώ το 
γεγονός βιντεοσκοπήθηκε και το νεκρό σώμα 
του δημοσιογράφου απομακρύνθηκε από το 
προξενείο. Οι Σουρκικές αρχές 
υποστηρίζουν, επίσης, ότι στην υπόθεση 
ενεπλάκησαν 15 ακόμη αουδάραβες 
αξιωματούχοι, οι οποίοι επισκέφθηκαν το 
προξενείο την ημέρα της εξαφάνισης του 
Jamal Khashoggi. 
Πηγή: Middle East Eye, 5 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
6 Οκτωβρίου  
 
ύριοι αντικαθεστωτικοί αποσύρουν βαρύ 
οπλισμό από την Ιντλίμπ 
Ομάδες ύριων αντικαθεστωτικών, οι οποίες 
υποστηρίζονται από την Σουρκία, άρχισαν να 
αποσύρουν τον βαρύ οπλισμό τους από την 
αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στη 
βορειοδυτική υρία, ακολουθώντας το 
χρονοδιάγραμμα που τέθηκε στη συμφωνία 
Σουρκίας-Ρωσίας για μια ουδέτερη ζώνη στην 
Ιντλίμπ ως τα μέσα Οκτωβρίου. Ωστόσο, οι 
αντάρτες θα παραμείνουν στις θέσεις τους 
εντός της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης -
όπως και οπλισμός μέχρι 57 χιλιοστά- για να 
συνδράμουν τα τουρκικά στρατεύματα στην 
εποπτεία της περιοχής. 
Πηγή: Reuters, 6 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
7 Οκτωβρίου  
 
Αλ-Άσαντ για τη συμφωνία 
αποστρατικοποίησης της Ιντλίμπ 
Ο ύρος Πρόεδρος Μπασάρ αλ-Άσαντ, 
αναφερόμενος στη συμφωνία μεταξύ 
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Σουρκίας και Ρωσίας που αποσκοπεί στην 
αποτροπή στρατιωτικής επίθεσης και 
επακόλουθης αιματοχυσίας στην Ιντλίμπ, την 
χαρακτήρισε ως «προσωρινή», τονίζοντας ότι 
στόχος της δικής του κυβέρνησης είναι να 
ανακτήσει τον έλεγχο σε ολόκληρη τη χώρα. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 7 Οκτωβρίου 
2018. 
 
 
9 Οκτωβρίου  
 
ύνοδος Προέδρων Κοινοβουλίων 
Ευρασίας 
Η 3η ύνοδος Προέδρων των Κοινοβουλίων 
Ευρασιατικών χωρών με θέμα «Οικονομική 
υνεργασία, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη στην Ευρασία» ξεκίνησε στην 
Αττάλεια, με τη συμμετοχή των επικεφαλής 
Κοινοβουλίων και αντιπροσωπειών από 38 
χώρες. 
Πηγή: Mehr News Agency, 9 Οκτωβρίου 
2018. 
 
 
10 Οκτωβρίου  
 
υνάντηση Σσαβούσογλου με την ιρακινή 
ηγεσία 
Ο Σούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ 
Σσαβούσογλου, επισκέφτηκε το νέο Πρόεδρο 
του Ιράκ Barham Salih στη Βαγδάτη. Θέμα 
της συζήτησής τους ήταν η διμερής 
συνεργασία Σουρκίας-Ιράκ, η ανοικοδόμηση 
του δεύτερου, η κρίση των υδάτινων πόρων 
στο Ιράκ, η ασφάλεια των συνόρων και η 
πώληση πετρελαίου στην περιοχή.  
Πηγή: Prensa Latina, 11 Οκτωβρίου 2018. 
 
Η Σουρκία θα παρέχει μεγαλύτερες 
ποσότητες νερού στο Ιράκ 
Ο Σούρκος Πρόεδρος, Ρ.Σ. Έρντογαν, 
δεσμεύτηκε ότι η χώρα του θα βοηθήσει το 
Ιράκ να ξεπεράσει την υδάτινη κρίση που 
βιώνει, ιδίως στην Βασόρα. Εκεί, η έλλειψη 
νερού, λόγω φραγμάτων στον ποταμό Σίγρη 
στην Σουρκία, είχε οδηγήσει σε πληθώρα 
διαμαρτυριών από την πλευρά του Ιράκ για 
πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό. 
Πηγή: Iraqi News, 10 Οκτωβρίου 2018. 
 
Yıldırım για τις σχέσεις Αρμενίας-
Σουρκίας 
Ο Πρόεδρος της Σουρκικής Βουλής, 
Μπιναλί Γιλντιρίμ, δήλωσε ότι εφόσον η 
Αρμενία επιδιώκει τη σταθερότητα στην 

ευρύτερη περιοχή, οφείλει να εξομαλύνει τις 
σχέσεις της με τις όμορες χώρες, ενώ 
αναφερόμενος στις σχέσεις της με την 
Σουρκία, δήλωσε πως εάν η Αρμενία επιθυμεί 
οποιαδήποτε βελτίωσή τους, θα πρέπει πρώτα 
να εγκαταλείψει τις αξιώσεις της γύρω από τα 
γεγονότα του 1915. 
Πηγή: Trend news agency, 10 Οκτωβρίου 2018. 
 
Λαβρόφ για την εφαρμογή της 
ρωσοτουρκικής συμφωνίας στην Ιντλίμπ 
ε συνέντευξη Σύπου στη Μόσχα, ο Ρώσος 
υπουργός Εξωτερικών, εργκέι Λαβρόφ, 
δήλωσε ότι η διαδικασία 
αποστρατικοποίησης της Ιντλίμπ προχωράει 
ικανοποιητικά και πως αναμένεται να 
ολοκληρωθεί ως τις 15 Οκτωβρίου, όπως 
προβλέπει η συμφωνία, ενώ μια μικρή 
απόκλιση από την προβλεπόμενη 
καταληκτική ημερομηνία δεν θα αποτελέσει 
σημαντικό πρόβλημα. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 10 Οκτωβρίου 
2018. 
 
 
12 Οκτωβρίου  
 
Απελευθέρωση του Aμερικανού πάστορα  
Μετά από δύο χρόνια στις τουρκικές φυλακές 
ο Aμερικανός πάστορας Andrew Brunson 
αποφυλακίστηκε.  
Πηγή: Reuters, 12 Οκτωβρίου 2018. 
 
ύλληψη Ρώσων πολιτών στην Καισάρεια  
Η Σουρκική Αστυνομία συνέλαβε στην 
Καισάρεια δύο Ρώσους πολίτες, οι οποίοι 
φέρονται να σχετίζονται με το «Ι.Κ.». Η 
ρωσική πρεσβεία στην Άγκυρα ζήτησε από τις 
τουρκικές αρχές περισσότερες πληροφορίες 
γύρω από τη σύλληψή τους, προκειμένου να 
διερευνηθούν περαιτέρω τα αίτια. 
Πηγή: Sputnik news, 12 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
13 Οκτωβρίου  
 
Σουρκία καταδικάζει Ισραήλ για τη Γάζα 
Σο Τπουργείο Εξωτερικών της Σουρκίας 
κατέκρινε το Ισραήλ για την επίθεση σε 
Παλαιστινίους διαδηλωτές και τη δολοφονία 
επτά εξ αυτών στην ουδέτερη ζώνη μεταξύ 
Γάζας και Ισραήλ. Ακόμη, κάλεσε τη διεθνή 
κοινότητα να προστατεύσει τους 
Παλαιστινίους. 
Πηγή: Daily Sabah, 13 Οκτωβρίου 2018. 
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14 Οκτωβρίου  
 
Δαμασκός κατηγορεί Άγκυρα για υριακό 
Η συριακή αντιπροσωπεία στη Δια-
Κοινοβουλευτική Ένωση, η οποία εδρεύει 
στη Γενεύη, κατηγόρησε την Σουρκία ως 
υπεύθυνη για την κατάσταση στη υρία από 
την έναρξη του πολέμου. Η Σουρκία 
κατηγορήθηκε, επίσης, για μεταφορά, 
στρατολόγηση και χρηματοδότηση 
τρομοκρατών.  
Πηγή: Syrian Arab News Agency, 14 
Οκτωβρίου 2018. 
 
 
15 Οκτωβρίου 
 
Κρίση στις σχέσεις Πατριαρχείων Μόσχας 
και Κωνσταντινουπόλεως 
Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία αποφάσισε 
τη διακοπή των θρησκευτικών δεσμών της με 
το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως, λόγω της 
προηγηθείσας απόφασής του να παραχωρήσει 
αυτοκεφαλία στην Ορθόδοξη Εκκλησία της 
Ουκρανίας, έως ότου αυτό ανακαλέσει την εν 
λόγω απόφασή του. 
Πηγή: Kyiv Post, 15 Οκτωβρίου 2018. 
 
Διαβουλεύσεις μεταξύ Σουρκίας-Κουβέιτ 
Ξεκίνησαν οι διεργασίες για τον 5ο γύρο 
πολιτικών διαβουλεύσεων μεταξύ των 
Τπουργείων Εξωτερικών της Σουρκικής 
Δημοκρατίας και του Κράτους του Κουβέιτ. 
την ημερήσια διάταξη υπήρχαν ζητήματα 
που αφορούν τις διμερείς σχέσεις, 
περιφερειακά ζητήματα, και οι προετοιμασίες 
για τη Δεύτερη υνάντηση της Μικτής 
Επιτροπής υνεργασίας Σουρκίας-Κουβέιτ 
που πρόκειται να συγκληθεί στην Σουρκία. 
Πηγή:, Τπουργείο Εξωτερικών της Σουρκικής 
Δημοκρατίας, 15 Οκτωβρίου 2018. 
 
Κυρώσεις Σραμπ εναντίον της Σουρκίας 
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Σραμπ, 
διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχει καμία 
συμφωνία σχετικά με την άρση κυρώσεων 
εναντίον 2 Σούρκων υπουργών, Εσωτερικών 
και Δικαιοσύνης, που επιβλήθηκαν ως 
αντίποινα για τη φυλάκιση του Αμερικανού 
πάστορα Andrew Brunson. 
Πηγή: Daily Sabah, 15 Οκτωβρίου 2018. 
 
υνάντηση με Αμερικανό Αρχηγό  
Ο Σούρκος Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου 
τρατού, Yaşar Güler, συνάντησε στις 

Η.Π.Α. τον Αμερικανό ομόλογό του Joseph 
Dunford και συζήτησαν για θέματα 
ασφάλειας και σταθερότητας στην συριακή 
πόλη Manbij, αλλά και για την από κοινού 
δράση τους ενάντια στο «Ι.Κ.». 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 15 Οκτωβρίου 
2018. 
 
 
16 Οκτωβρίου 
 
Peskov για την αποστρατικοποίηση της 
Ιντλίμπ 
Μια ημέρα μετά το πέρας της προθεσμίας 
που είχε τεθεί από τη συμφωνία Ρωσίας-
Σουρκίας για την αποστρατικοποίηση της 
Ιντλίμπ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, 
Dmitry Peskov, δήλωσε ότι η εφαρμογή της 
συνεχίζεται παρά τα οποιαδήποτε 
αναμενόμενα προβλήματα, ενώ τα ρωσικά 
στρατεύματα δηλώνουν ικανοποιημένα από 
τις προσπάθειες της τουρκικής πλευράς. 
Πηγή: PressTV, 16 Οκτωβρίου 2018. 
 
Marzouki επαινεί επιτεύγματα Σουρκίας 
Ο τέως Πρόεδρος της Συνησίας, Moncef 
Marzouki, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι τα 
οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά 
επιτεύγματα της Σουρκίας αποτελούν 
παράδειγμα για τις χώρες του 
μουσουλμανικού κόσμου. υνεχάρη, επίσης, 
τον τούρκο Πρόεδρο για τη φιλοξενία 
τουλάχιστον τριών εκατομμυρίων ύριων 
προσφύγων. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 16 Οκτωβρίου 
2018. 
 
 
17 Οκτωβρίου 
 
Επίσκεψη Pompeo στην Σουρκία 
Ο υπουργός Εξωτερικών των Η.Π.Α., Mike 
Pompeo, επισκέφθηκε την Σουρκία με σκοπό 
να συζητήσει με τον Έρντογαν και τον 
υπουργό Εξωτερικών, M. Çavuşoğlu, για την 
εξαφάνιση του αουδάραβα δημοσιογράφου 
Jemal Kashoggi, εκδηλώνοντας το 
ενδιαφέρον των Η.Π.Α. να συνεισφέρουν στην 
έρευνα για την υπόθεση. χετικά με τις 
κυρώσεις των Η.Π.Α., ο Cavusoglu εξέφρασε 
την έντονη δυσαρέσκειά του, ενώ ο Pompeo 
δήλωσε πως είναι λογικό αυτές να αρθούν 
κάποια στιγμή δεδομένου ότι ο πάστορας 
Brusnon έχει αποφυλακιστεί. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 17 Οκτωβρίου 
2018. 
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Επίσκεψη Pompeo στις τουρκικές φυλακές 
Ο υπουργός Εξωτερικών των Η.Π.Α., Mike 
Pompeo, επισκέφθηκε τις οικογένειες των 3 
Σούρκων υπαλλήλων των αμερικανικών 
προξενικών αρχών στην Σουρκία, οι οποίοι 
κρατούνται στις τουρκικές φυλακές. Επιπλέον, 
προέτρεψε την αποφυλάκιση όλων των 
αμερικανών κρατούμενων και μεταξύ αυτών 
του πρώην επιστήμονα της NASA.  
Πηγή: Reuters, 17 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
18 Οκτωβρίου 
 
Η επίσκεψη του Erdoğan στην 
Γκαγκαουζία 
το πλαίσιο της επίσκεψής του στη 
Μολδαβία, ο Σούρκος Πρόεδρος, Ρ. Σ. 
Έρντογαν, συναντήθηκε στο Κομράτ με την 
Κυβερνήτη της Αυτόνομης Δημοκρατίας της 
Γκαγκαουζίας, Irina Vlah, με την οποία 
συμφώνησε σε σταθερά βήματα που πρέπει να 
γίνουν, έτσι ώστε να τεθεί σε πλήρη 
λειτουργία το καθεστώς αυτονομίας της 
περιοχής. Η Vlah δήλωσε, επίσης, ότι από τις 
αρχές της δεκαετίας του ’90 η Σουρκία έχει 
βοηθήσει ιδιαίτερα στην επίλυση των 
προβλημάτων της περιοχής και στη 
συνακόλουθη σταθερότητα αυτής. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 18 Οκτωβρίου 
2018. 
 
υζητήσεις για απαλλαγή από τις κυρώσεις 
κατά του Ιράν 
Ο ειδικός απεσταλμένος των Η.Π.Α. για το 
Ιράν, Brian Hook, δήλωσε πως οι χώρες που 
θα συνεχίσουν να προμηθεύονται πετρέλαιο 
από το Ιράν οφείλουν να εξηγήσουν τις 
ειδικές και μοναδικές συνθήκες για την πράξη 
τους αυτή, σχολιάζοντας τη συζήτηση σχετικά 
με την απαλλαγή της Σουρκίας από τις 
κυρώσεις των Η.Π.Α. στο Ιράν. 
Πηγή: Reuters, 18 Οκτωβρίου 2018. 
 
Πούτιν για την κατάσταση στην Ιντλίμπ 
Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν 
ευχαρίστησε, σε σχετική δήλωσή του, την 
Σουρκία για τις ικανοποιητικές προσπάθειες 
που καταβάλλει, έτσι ώστε να εφαρμοστούν 
τα προβλεπόμενα της ρωσοτουρκικής 
συμφωνίας για την αποστρατικοποίηση της 
Ιντλίμπ. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 18 Οκτωβρίου 
2018. 
 

Παράταση συμφωνίας για 
αποστρατικοποίηση της Ιντλίμπ 
Ο σύμβουλος του Ο.Η.Ε. για ανθρωπιστικά 
θέματα, Jan Egeland, ανακοίνωσε ότι η 
Σουρκία και η Ρωσία σχεδιάζουν να 
παρατείνουν το διάστημα εφαρμογής της 
συμφωνίας για αποστρατικοποίηση της 
Ιντλίμπ. 
Πηγή: Reuters, 18 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
21 Οκτωβρίου 
 
Επικοινωνία Trump-Έρντογαν. 
Ο Αμερικανός Πρόεδρος συνομίλησε 
τηλεφωνικά με τον Σούρκο ομόλογό του 
σχετικά με τη δολοφονία Kashoggi, την 
απελευθέρωση του ευαγγελιστή πάστορα, για 
την επερχόμενες κοινές στρατιωτικές 
περιπολίες στο Manbij, καθώς και για άλλα 
διμερή ζητήματα. 
Πηγή: Daily Sabah, 21 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
23 Οκτωβρίου 
 
Η Διευθύντρια της CIA στην Σουρκία. 
Η Διευθύντρια της CIA, Gina Haspel, 
επισκέφτηκε την Σουρκία προκειμένου να 
συμβάλει στην έρευνα διαλευκάνοντας τη 
δολοφονία του αουδάραβα δημοσιογράφου 
Jemal Kashoggi. 
Πηγή: Daily Sabah, 23 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
24 Οκτωβρίου 
 
Çavuşoğlu για τις κυρώσεις στο Ιράν 
Ο Σούρκος υπουργός Εξωτερικών Mevlüt 
Çavuşoğlu θεωρεί ότι οι κυρώσεις των 
Η.Π.Α. που στοχεύουν στον πετρελαϊκό 
τομέα του Ιράν και θα τεθούν σε εφαρμογή 
στις 4 Νοεμβρίου, είναι άδικο να πλήξουν τις 
εισαγωγές φυσικού αερίου της Σουρκίας από 
την εν λόγω χώρα.  
Πηγή: Πρακτορείο Ανατολή ,24 Οκτωβρίου 
2018. 
 
υνάντηση στη Μόσχα για τη υρία 
Οι υφυπουργοί Εξωτερικών της Σουρκίας, 
της Ρωσίας και του Ιράν, Sedat Onal, Sergey 
Vershinin και Hossein Ansari, συναντήθηκαν 
στη Μόσχα, όπου συζητήθηκαν ζητήματα 
γύρω από το μέλλον της υρίας, λίγες μέρες 
πριν την επίσημη συνάντηση των εγγυητριών 
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χωρών στο πλαίσιο των υνομιλιών της 
Αστάνα. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 24 Οκτωβρίου 
2018. 
 
Κινεζικά σχέδια δημιουργίας σταθμού 
ύμφωνα με επίσημη πηγή, το τουρκικό 
παράρτημα του κινεζικού κρατικού 
ραδιοφωνικού δικτύου C.R.I. (Διεθνές 
Ραδιόφωνο της Κίνας) σχεδιάζει να 
εγκαθιδρύσει έναν νέο τηλεοπτικό σταθμό 
στην Σουρκία. 
Πηγή: Daily Sabah, 24 Οκτωβρίου 2018. 
 
Çavuşoğlu για σχέσεις με Γερμανία 
Ο Σούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μ. 
Çavuşoğlu, ισχυρίστηκε πως η Γερμανία δεν 
μπορεί να βρει πιο αξιόπιστο σύμμαχο από 
την Σουρκία, ενώ παράλληλα υπογράμμισε τα 
αυξανόμενα ποσοστά ισλαμοφοβίας στην 
Ε.Ε. ως γεγονός που πρέπει να 
αντιμετωπιστεί.  
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 24 Οκτωβρίου 
2018. 
 
 
25 Οκτωβρίου  
 
ΣΙΚΑ: Εγκαίνια Κέντρου στο Κιργιστάν 
Η Σουρκική Τπηρεσία υνεργασίας και 
υντονισμού (TİKA) εγκαινίασε Κέντρο 
Σουρκικής Γλώσσας και Πολιτισμού στο 
Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Επιστημών 
«Κ. Καρασάγιεβ» στην πρωτεύουσα του 
Κιργιστάν, το Μπίσκεκ, για την ανάδειξη των 
κοινών γλωσσικών και πολιτισμικών στοιχείων 
των δύο λαών. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 25 Οκτωβρίου 
2018. 
 
Ακάρ για τους πυραύλους S-400 
Ο Σούρκος υπουργός Άμυνας, Hulusi Akar, 
δήλωσε πως οι διαδικασίες εγκατάστασης των 
ρωσικών πυραύλων S-400 στην Σουρκία θα 
ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2019. 
ημείωσε ότι προς το παρόν διεξάγεται η 
επιλογή των μελών του προσωπικού, τα οποία 
στις αρχές του 2019 θα παρακολουθήσουν 
πεντάμηνη εκπαίδευση στη Ρωσία. Ακόμη, 
επεσήμανε πως οι εν λόγω πύραυλοι θα 
χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα από τα 
νατοϊκά αμυντικά συστήματα και δεν θα 
επιτραπεί ποτέ παρεμβολή των S-400 σε 
αυτά. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 25 Οκτωβρίου 
2018. 

Rasmussen για Σουρκία και ΝΑΣΟ 
Ο πρώην Γ.Γ. του ΝΑΣΟ, Anders Fogh 
Rasmussen, χαρακτήρισε την Σουρκία ως 
κράτος-πρόκληση για το ΝΑΣΟ. Προέβλεψε 
ακόμη την μελλοντική περιθωριοποίησή της 
λόγω της αγοράς των πυραύλων S-400 από 
την Ρωσία, οι οποίοι δεν είναι συμβατοί με τα 
νατοϊκά οπλικά συστήματα. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 25 Οκτωβρίου 
2018. 
 
Çavuşoğlu για αμερικανικές έρευνες περί 
Γκιουλέν 
Ο Σούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μ. 
Çavuşoğlu, ισχυρίστηκε ότι το FBI ερευνά 
ενδελεχώς την τρομοκρατική -σύμφωνα με 
την Σουρκία- οργάνωση FETO (Γκιουλέν), 
καθώς την θεωρεί επικίνδυνη. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 25 Οκτωβρίου 
2018. 
 
 
26 Οκτωβρίου 
 
Πιέσεις Έρντογαν προς . Αραβία 
Ο Σούρκος Πρόεδρος, Ρ.Σ. Έρντογαν 
αύξησε τις πιέσεις προς τη αουδική Αραβία, 
ζητώντας την υπόδειξη του αυτουργού 
ανάμεσα στους 18 ενόχους για τη δολοφονία 
του αουδάραβα δημοσιογράφου, Jamal 
Khashoggi, κατά την επίσκεψή του στο 
προξενείο της χώρας του στην 
Κωνσταντινούπολη. Ο Πρόεδρος ζήτησε, 
επίσης, την αποκάλυψη ενδεχόμενου τοπικού 
συνεργάτη, ενώ χαρακτήρισε τις εξηγήσεις 
της . Αραβία για τη δολοφονία του 
δημοσιογράφου ως «παιδαριώδεις». 
Πηγή: Al Jazeera, 26 Οκτωβρίου 2018. 
 
Γκιουλ για την υπόθεση Khashoggi 
Ο τούρκος Τπουργός Δικαιοσύνης, Α. 
Γκιούλ, κατέθεσε έκθεση για την έκδοση των 
18 υπόπτων στην Σουρκία για τη δολοφονία 
του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi. Οι 18 
ύποπτοι θα δικαστούν υπό τις κατηγορίες 
φόνου εκ προμελέτης και βασανιστηρίων.  
Πηγή: Middle East Eye, 26 Οκτωβρίου 2018. 
 
Απειλή κυρώσεων των Η.Π.Α.  
Οι Η.Π.Α. απειλούν την Σουρκία με 
κυρώσεις στον τομέα των αμυντικών 
προϊόντων αν η Άγκυρα προβεί στην 
απόκτηση των πυραύλων S-400 από τη 
Ρωσία, καθώς είναι ασύμβατοι με τα νατοϊκά 
πυραυλικά συστήματα. 
Πηγή: Kathimerini, 26 Οκτωβρίου 2018. 
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Ενεργειακά προγράμματα Σουρκίας-
Γερμανίας 
το πλαίσιο του Υόρουμ Ενέργειας Σουρκίας- 
Γερμανίας οι δύο υπουργοί Ενέργειας 
υπέγραψαν επιστολή προθέσεων για την 
ανάπτυξη ενεργειακών προγραμμάτων, 
θέτοντας παράλληλα και το ζήτημα των 
ενεργειακών αποθεμάτων στο τραπέζι. 
Πηγή: Daily Sabah, 26 Οκτωβρίου 2018. 

 
 
27 Οκτωβρίου 

 
υνάντηση υπουργών Εξωτερικών και 
Άμυνας Σουρκίας και Ρωσίας 
Οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας της 
Σουρκίας και της Ρωσίας συναντήθηκαν λίγο 
πριν από τη ύνοδο κορυφής μεταξύ 
Σουρκίας, Ρωσίας, Γαλλίας και Γερμανίας για 
τη υρία, που έλαβε χώρα στην 
Κωνσταντινούπολη, χωρίς ωστόσο να δοθούν 
περαιτέρω πληροφορίες γύρω από όσα 
συζητήθηκαν. 
Πηγή: Daily Sabah, 27 Οκτωβρίου 2018. 

 
ύνοδος κορυφής Σουρκίας, Ρωσίας, 
Γαλλίας και Γερμανίας για τη υρία 
Όπως προκύπτει από το κοινό ανακοινωθέν 
που ακολούθησε της συνόδου κορυφής στην 
Άγκυρα, οι ηγέτες της Σουρκίας, της Ρωσίας, 
της Γαλλίας και της Γερμανίας, τέθηκαν υπέρ 
της δημιουργίας μιας επιτροπής για την 
κατάρτιση συντάγματος ως το τέλος του 
έτους. Παράλληλα τόνισαν τη σημασία της 
εγκαθίδρυσης μιας μόνιμης εκεχειρίας μεταξύ 
των εμπλεκομένων στη συριακή διαμάχη και 
εύρεσης λύσης του ζητήματος σε πολιτικό 
επίπεδο. 
Πηγή: Daily Sabah, 27 Οκτωβρίου 2018. 

 
Jubeir αρνείται την έκδοση των 18 υπόπτων 
ε συνέντευξη Σύπου στην πρωτεύουσα του 
Μπαχρέιν, ο αουδάραβας Τπουργός 
Εξωτερικών, Adel Jubeir, δήλωσε ότι η χώρα 
του δε θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 
Σούρκου Προέδρου για την έκδοση στην 
Σουρκία των 18 υπόπτων για τη δολοφονία 
του αουδάραβα δημοσιογράφου, Jamal 
Khashoggi. ημείωσε ακόμη ότι «οι ύποπτοι 
είναι αουδικής εθνικότητας, φυλάσσονται στη 
αουδική Αραβία και θα προσαχθούν στη 
[δικαιοσύνη της] αουδικής Αραβίας». 
Πηγή: Al-Masdar News, 27 Οκτωβρίου 2018. 
 
 

28 Οκτωβρίου 2018 
 
Η ηγεσία της . Αραβίας συνεχάρη τον 
Έρντογαν για την εθνική επέτειο 
Ο Βασιλιάς Salman bin Abdulaziz και ο 
Πρίγκιπας Mohammed bin Salman 
ευχήθηκαν στον Σούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ 
Σαγίπ Έρντογαν υγεία, ευτυχία και ευημερία 
για τον ίδιο και για ολόκληρο τον τουρκικό 
λαό, με αφορμή τον εορτασμό της ίδρυσης 
της Σουρκικής Δημοκρατίας στις 29 
Οκτωβρίου. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 28 Οκτωβρίου 
2018. 
 
 
29 Οκτωβρίου 
 
Ο γενικός εισαγγελέας της . Αραβίας στην 
Κωνσταντινούπολη 
Ο ανώτατος εισαγγελέας της αουδικής 
Αραβίας, Saud al-Mujeb, έφτασε στην 
Κωνσταντινούπολη, για να συναντηθεί με τον 
ανώτατο δημόσιο εισαγγελέα της περιοχής 
και να εξετάσουν από κοινού την υπόθεση 
δολοφονίας του αουδάραβα 
δημοσιογράφου, Jamal Khashoggi. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 29 Οκτωβρίου 
2018. 
 
Αανακατασκευή αυτοκινητοδρόμου 
Τπεγράφη συμφωνία για ανακατασκευή 
δρόμου ανάμεσα στον Διευθύνοντα 
ύμβουλο της τουρκικής κατασκευαστικής 
Tasyapi, Emrullah Turanli, και την Τπουργό 
Κατασκευών, Μεταφορών και Τποδομών της 
ερβίας, Zorana Mihajlovic, στο Βελιγράδι. 
Σο έργο αφορά στην ανακατασκευή του 
αυτοκινητοδρόμου Novi Pazar-Tutin στο 
αντζάκι. 
Πηγή: Daily Sabah, 29 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
29 Οκτωβρίου 
 
Τπογραφή Διακηρύξεως μεταξύ Σουρκίας, 
Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν 
Ως αποτέλεσμα της τριμερούς διάσκεψης των 
υπουργών Εξωτερικών της Σουρκίας, της 
Γεωργίας και του Αζερμπαϊτζάν, κατά την 
οποία συζητήθηκαν μελλοντικές προοπτικές 
συνεργασίας των τριών χωρών στους τομείς 
οικονομίας, ενέργειας, μεταφορών, 
εκπαίδευσης κ.α., υπεγράφη η Διακήρυξη της 
Κωνσταντινουπόλεως. 
Πηγή: Trend news agency, 29 Οκτωβρίου 2018. 
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30 Οκτωβρίου 
 
Ευχές Trump για την εθνική επέτειο της 
Σουρκίας 
Ο Αμερικανός Πρόεδρος κοινοποίησε τις 
θερμές ευχές του ανήμερα της 95ης επετείου 
από την ίδρυση της Σουρκικής Δημοκρατίας, 
υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα της 
συνεργασίας και της φιλίας των δύο κρατών. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 30 Οκτωβρίου 
2018. 
 
Σριμερής διάσκεψη Σουρκίας, 
Αζερμπαϊτζάν και Ιράν 
Οι υπουργοί Εξωτερικών της Σουρκίας, του 
Αζερμπαϊτζάν και του Ιράν, 
πραγματοποίησαν την 6η κατά σειρά τριμερή 
διάσκεψη στην Κωνσταντινούπολη, κατά την 
οποία συζητήθηκαν προοπτικές στενότερης 
συνεργασίας των τριών χωρών σε πλήθος 
τομέων και πολιτικών. 
Πηγή: Tasnim news agency, 30 Οκτωβρίου 
2018. 
 
Απειλές Έρντογαν κατά της τρομοκρατίας 
Κατά την ομιλία του στη συνάντηση της Κ.Ο. 
του Κ.Δ.Α., ο Σούρκος Πρόεδρος, Ρ.Ε. 

Έρντογαν, δήλωσε αποφασισμένος να 
επαναφέρει τη σταθερότητα στη υρία και ότι 
οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι απόλυτα 
προετοιμασμένες να «διαλύσουν» τις 
τρομοκρατικές ομάδες, οι οποίες δρουν 
ανατολικά του Ευφράτη. 
Πηγή: Προεδρία της Δημοκρατίας της Σουρκίας, 
30 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
31 Οκτωβρίου 
 
Αμυντική υνεργασία Σουρκίας-Κατάρ 
Ο Σούρκος αναπληρωτής υπουργός Εθνικής 
Άμυνας, Muhsin Dere, επισκέφθηκε μια 
τουρκική στρατιωτική βάση στην πρωτεύουσα 
του Κατάρ. ε συνέχεια της αμυντικής 
συμφωνίας του 2014 μεταξύ Σουρκίας και 
Κατάρ, οι δύο χώρες προχωρούν σε 
στενότερη συνεργασία, με την κατασκευή 
εργοστασίων αμυντικών συστημάτων, τον 
συντονισμό των διαδικασιών εκπαίδευσης, και 
άλλων ζητημάτων που καλύπτονται από τη 
συμφωνία. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 31 Οκτωβρίου 
2018. 

 
 
 

Γ) Άμυνα και Ασφάλεια 
 

 
1 Οκτωβρίου 

 
Ναυτική άσκηση «Mavi Balina-2018» 
Από 28 επτεμβρίου έως 7 Οκτωβρίου 2018, 
διεξήχθη στην περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου, η διεθνής ναυτική άσκηση «Mavi 
Balina-2018». την άσκηση συμμετείχαν 
μέσα του ΝΑΣΟ και επιπλέον από 9 κράτη 
(Η.Π.Α., Αζερμπαϊτζάν, Μπαχρέιν, Αλγερία, 
Κατάρ, Κουβέιτ, Πακιστάν, Ρουμανία και 
αουδική Αραβία), καθώς και ναυτικά και 
εναέρια μέσα της Σουρκίας. κοπός της 
άσκησης ήταν η επίτευξη συντονισμού 
επιχειρήσεων, η ανάπτυξη ικανοτήτων στη 
διεξαγωγή ανθυποβρυχιακού πολέμου και η 
ενδυνάμωση σε ζητήματα συνεργασίας και 
ανταλλαγής πληροφοριών. 
Πηγή: Σουρκικό Γενικό Επιτελείο Ενόπλων 
Δυνάμεων, 25 επτεμβρίου 2018. Διοίκηση 
Σουρκικών Ναυτικών Δυνάμεων, 10 
Οκτωβρίου 2018. 
 

Έρντογαν περί εξουδετέρωσης 
τρομοκρατίας στην ΝΑ Σουρκία 
το πλαίσιο έναρξης εργασιών της Σουρκικής 
Βουλής, ο Ρ.Σ. Έρντογαν, μεταξύ άλλων, 
αναφέρθηκε στην ανάγκη συνέχισης λήψης 
μέτρων καταπολέμησης της τρομοκρατίας, 
εστιάζοντας στις περιοχές Kandil, Sincar και 
Münbiç. 
Πηγή: Προεδρία Σουρκικής Δημοκρατίας, 1 
Οκτωβρίου 2018. 
 
Έρντογαν για σχέσεις με Ρωσία κ΄ Η.Π.Α. 
O Πρόεδρος Ρ.Σ. Έρντογαν, σε ομιλία του 
στην Σουρκική Βουλή, υπογράμμισε τη 
σημασία των ρωσοτουρκικών σχέσεων για τη 
χώρα του. Σόνισε το ζήτημα της υρίας και 
τη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής 
βιομηχανίας. Επιπλέον εκτίμησε ότι η 
κυβέρνηση Σραμπ θα αναθεωρήσει τόσο την 
επιθετική οικονομική πολιτική της κατά της 
χώρας του όσο και την στήριξη των 
τρομοκρατών στην περιοχή της υρίας. 
Πηγή: Προεδρία Σουρκικής Δημοκρατίας, 1 
Οκτωβρίου 2018. 
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Ο Winter περί παράδοσης 2 Α/Υ F-35 
Ο Αντιναύαρχος Mat Winter, υπεύθυνος του 
Πενταγώνου για το πρόγραμμα F-35, στην 
Βιρτζίνια, ανέφερε ότι οι Η.Π.Α. αναμένεται 
να παραδώσουν στην Σουρκία 2 Α/Υ F-35, 
εντός του Μαρτίου 2019. χετικά με την 
προσωρινή παύση πωλήσεων Α/Υ F-35 στην 
Σουρκία, δήλωσε ότι δεν υφίσταται αλλαγή 
πολιτικής εκ μέρους των Η.Π.Α., τόσο όσον 
αφορά την τουρκική συμμετοχή στην 
συμπαραγωγή του F-35 όσο και στην 
ολοκλήρωση του προγράμματος της 
παράδοσης 100 Α/Υ F-35 στην Σουρκία. Η 
επιχειρηματολογία του στηρίχθηκε στην 
εντός 90 ημερών υποβολή έκθεσης του 
Πενταγώνου προς το Κογκρέσο, η οποία θα 
περιλαμβάνει εκτιμήσεις επίδρασης 
ενδεχόμενης παραλαβής ρωσικών πυραύλων 
S-400 από την Σουρκία. 
Πηγή: IHS Jane's Defence - Πρακτορείο 
Anadolu, 1 Οκτωβρίου 2018. 
 
Επιτυχημένες δοκιμές τορπιλών από 
Aselsan 
Η τουρκική αμυντική βιομηχανία 
ASELSAN, υποστηριζόμενη από το Ίδρυμα 
Επιστημονικής και Σεχνολογικής Έρευνας 
της Σουρκίας (TÜ.Bİ.T.A.K.), ολοκλήρωσε 
επιτυχώς τις δοκιμές πεδίου, ενός 
πρωτότυπου συστήματος «Hard Kill» 
αντιμέτρων τορπιλών, με την επωνυμία 
«Tork».  
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 1 Οκτωβρίου 
2018. 
 
Κοινή αεροπορική άσκηση Σουρκίας-
Πακιστάν 
Σην περίοδο 1-12 Οκτωβρίου, Σουρκία και 
Πακιστάν συμμετείχαν σε αεροπορική 
άσκηση στη βάση Mushaf Sargodha του 
Πακιστάν. κοπός της άσκησης ήταν η 
ενίσχυση της συνεργασίας και η υλοποίηση 
διαδικασιών ελέγχου, ανάπτυξης και 
διαλειτουργικότητας των μέσων των δύο 
χωρών.  
Πηγή: Σουρκικό Γενικό Επιτελείο Ενόπλων 
Δυνάμεων, 6 Νοεμβρίου 2018. 
 
 
2 Οκτωβρίου 
 
Εκπαίδευση για κοινές περιπολίες με 
Η.Π.Α. 
Αφίχθησαν στην Σουρκία, αμερικανικά 
στρατιωτικά τμήματα, στο πλαίσιο έναρξης 
συνεκπαίδευσης με αντίστοιχα τουρκικά, με 

σκοπό τη διεξαγωγή κοινών επιχειρήσεων 
στην περιοχή Μούνμπιτζ, την αρχαία 
Ιεράπολη, που βρίσκεται ανατολικά του 
Ευφράτη. Η δραστηριότητα θα 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον «Οδικό 
Φάρτη της Μούνμπιτζ» και τις αρχές 
ασφαλείας. 
Πηγή: Σουρκικό Τπουργείο Εθνικής Άμυνας, 
Hurriyet, 31 Οκτωβρίου 2018. 
 
τρατιωτική Επιτροπή Σουρκίας-
Αζερμπαϊτζάν 
Σο χρονικό διάστημα 2-5 Οκτωβρίου 2018 
πραγματοποιήθηκε στο Μπακού, συνάντηση 
υψηλού επιπέδου αντιπροσωπειών Φερσαίων 
Δυνάμεων Σουρκίας–Αζερμπαϊτζάν. τη 
συνάντηση συζητήθηκαν οι προοπτικές 
ανάπτυξης της συνεργασίας στον τομέα της 
στρατιωτικής εκπαίδευσης μεταξύ των δύο 
κρατών. 
Πηγή: Τπουργείο Άμυνας Αζερμπαϊτζάν 2 
Οκτωβρίου 2018. 
 
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες αμφίβιων 
τμημάτων 
Από 2-5 05 Οκτωβρίου 2018, στην περιοχή 
της μύρνης, πραγματοποιήθηκε 
συνεκπαίδευση τμημάτων της Σαξιαρχίας 
Πεζοναυτών με τμήματα Τποβρυχίου Άμυνας 
και Επίθεσης (SAS – SAT) του τουρκικού 
Πολεμικού Ναυτικού. 
Πηγή: Διοίκηση Σουρκικών Ναυτικών 
Δυνάμεων, 12 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
3 Οκτωβρίου 
 
Ανανέωση εντολής στρατιωτικής 
επέμβασης σε υρία-Ιράκ 
Η Σουρκική Βουλή ψήφισε την ανανέωση 
εντολής στρατιωτικής επέμβασης σε υρία 
και Ιράκ για ένα έτος, η οποία δίνει τη 
δυνατότητα αποστολής στρατευμάτων στα εν 
λόγω κράτη, σε περίπτωση ανάγκης 
αντιμετώπισης απειλών εθνικής ασφάλειας. 
Πηγή: New York Times, 3 Οκτωβρίου 2018. 
 
εμινάριο για τον Πυρηνικό ταθμό στο 
Akkuyu 
Σην περίοδο 3-5 Οκτωβρίου, 
πραγματοποιήθηκε στη Μερσίνη το 1ο 
σεμινάριο για το έργο «NPP Akkuyu», με 
διοργανωτές την Rosatom State Corporation και 
την Akkuyu Nuclear Project. υζητήθηκε η 
πρόοδος εργασιών και τονίστηκαν τα οφέλη 
από την ολοκλήρωση του έργου. Η 
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συμμετοχή τουρκικών εταιρειών είναι 40% 
ενώ το ποσοστό του εργαζόμενου τουρκικού 
δυναμικού είναι 85%. 
Πηγή: Ιστοσελίδα Πυρηνικού ταθμού Akkuyu, 
4 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
4 Οκτωβρίου 
 
Ο Akar στη ύνοδο του Ν.Α.Σ.Ο. 
O Σούρκος Τπουργός Εθνικής Άμυνας, 
Hulusi Akar, συμμετείχε στη ύνοδο των 
Τπουργών Άμυνας του Ν.Α.Σ.Ο., στις 
Βρυξέλλες, κατά την οποία εξέφρασε την 
ενόχληση της Σουρκίας για την υποστήριξη 
των Η.Π.Α. στο Y.P.G.. Επίσης συζήτησε 
ζητήματα ασφάλειας με τον Γ.Γ. του 
Ν.Α.Σ.Ο. και πραγματοποίησε διμερείς 
συναντήσεις με τους ομολόγους του (Η.Π.Α., 
Καναδά, Ρουμανίας, Η.Β.). Επιπλέον 
υπέγραψε κοινή Διακήρυξη Προθέσεων για 
την πολυεθνική πρωτοβουλία ανάπτυξης μη 
επανδρωμένων θαλάσσιων συστημάτων με 
τους υπουργούς Αμύνης.  
Πηγή: Sputnik, Milliyet, 4 Οκτωβρίου 2018. 
 
Akar για αμυντικές δαπάνες 
O Σούρκος υπουργός Εθνικής Άμυνας, 
Hulusi Akar, στο πλαίσιο συμμετοχής του 
στη ύνοδο Τπουργών Άμυνας του ΝΑΣΟ, 
δήλωσε ότι η Σουρκία διαθέτει περισσότερο 
από το 1,5% του Α.Ε.Π για αμυντικές 
δαπάνες και ότι μέχρι το 2024 αυτό το εν 
λόγω ποσοστό θα φτάσει στο 2%. 
Πηγή: Hurriyet, 4 Οκτωβρίου 2018. 
 
Batman: Έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού  
Εξερράγη αυτοσχέδιος μηχανισμός στο 
Batman, με απολογισμό 8 τούρκους 
στρατιώτες νεκρούς. χετικές δηλώσεις έκανε 
ο τούρκος υπουργός Εθνικής Αμύνης, Hulusi 
Akar, από τις Βρυξέλλες, ο οποίος ανέφερε 
ότι ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας θα 
συνεχιστεί.  
Πηγή: Hurriyet, 4 Οκτωβρίου 2018. 
 
Αμυντικές υνεργασίες με το Πακιστάν 
Η υπουργός Αμυντικής Παραγωγής του 
Πακιστάν, Zübeyde Celal, πραγματοποίησε 
συνάντηση με τον Πρέσβη της Σουρκίας στο 
Ισλαμαμπάντ, İhsan Mustafa Yurdakul, στον 
οποίo εξέφρασε την επιθυμία της χώρας της 
για ενδυνάμωση της συνεργασίας με την 
Σουρκία στον τομέα της αμυντικής 
βιομηχανίας. 
Πηγή: Hurriyet, 4 Οκτωβρίου 2018. 

Επιβεβαίωση εξουδετέρωσης στελέχους 
του Ε.Κ.Κ. 
ύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού 
Τπουργείο Εσωτερικών, αναγνωρίστηκε η 
σορός του Mehmet Sait Sürer, ηγετικού 
στελέχους του Ε.Κ.Κ., ο οποίος είχε 
σκοτωθεί στον νομό Mardin, τον επτέμβριο 
του 2018. Ο M.S. Sürer συμπεριλαμβανόταν 
στην «κόκκινη λίστα τρομοκρατών» της 
Σουρκίας και είχε επικηρυχθεί με το ποσό 
των 4 εκατ. T.Λ.. 
Πηγή: Σουρκικό Τπουργείο Εσωτερικών, 4 
Οκτωβρίου 2018. 
 
Εξουδετέρωση 10 μαχητών του Ε.K.K. στο 
Β. Ιράκ 
Ο Σουρκικός στρατός ανακοίνωσε την 
«εξουδετέρωση» 10 μαχητών του Εργατικού 
Κόμματος του Κουρδιστάν (Ε.K.K.) στο Β. 
Ιράκ ύστερα από εναέριες επιθέσεις. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 4 Οκτωβρίου 
2018. 
 
Aselsan: συμμετοχή σε Όμιλο του Κατάρ 
Η τουρκική αμυντική βιομηχανία Aselsan 
ανακοίνωσε ότι συμμετέχει στην κοινοπραξία 
της εταιρείας BARQ QSTP LLC του Κατάρ, 
με ποσοστό ιδιοκτησίας 48%. Σο υπόλοιπο 
ποσοστό της εν λόγω εταιρείας ανήκει στην 
κρατική Barzan Holdings (51%) και στην 
τουρκική αμυντική βιομηχανία SSTEK (1%). 
Πηγή: IHS Jane's Defence, 5 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
5 Οκτωβρίου  
 
Βοήθεια στους σεισμοπαθείς της 
Ινδονησίας 
Η Σουρκία απέστειλε στην Ινδονησία ιατρική 
βοήθεια και ιματισμό, με 2 στρατιωτικά 
αεροσκάφη τύπου C-130, με σκοπό την 
βοήθεια των πληγέντων από τον σεισμό της 
28ης επτεμβρίου 2018. 
Πηγή: Twitter Σουρκικού Γενικού Επιτελείου 
Ενόπλων Δυνάμεων, 5 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
6 Οκτωβρίου 
 
ταδιακή απόσυρση βαρέων όπλων από 
ύριους αντικαθεστωτικούς 
ύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υριακού 
Εθνικού Μετώπου Νατζί Μουσταφά, στο 
πλαίσιο της ρωσοτουρκικής συμφωνίας στο 
ότσι, οι ύριοι αντικαθεστωτικοί «άρχισαν να 
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αποσύρουν τα βαρέα όπλα από την περιοχή της 
Ιντλίμπ». 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 6 Οκτωβρίου 
2018. 
 
Akar για τρομοκρατία 
Ο τούρκος Τπουργού Εθνικής Άμυνας, 
Hulusi Akar, παρευρέθηκε στην κηδεία 
Σούρκου στρατιωτικού, ο οποίος σκοτώθηκε 
από μέλη του Ε.K.K. την 4η Οκτωβρίου στο 
Batman, τονίζοντας ότι η Σουρκία «δεν θα 
σταματήσει τον αντιτρομοκρατικό αγώνα», μέχρι 
την εξουδετέρωση και του τελευταίου 
«τρομοκράτη». 
Πηγή: Hurriyet, 6 Οκτωβρίου 2018. 
 
Akar για κοινές περιπολίες Η.Π.Α.-
Σουρκίας 
Ο Σούρκος Τπουργός Εθνικής Αμύνης, 
Hulusi Akar, στο πλαίσιο έναρξης του 
ακαδημαϊκού έτους 2018–2019, του 
Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας, δήλωσε ότι 
την 9η Οκτωβρίου ξεκινά η συνεκπαίδευση 
Αμερικανών και Σούρκων στρατιωτικών, που 
αφορά στην υλοποίηση κοινών περιπολιών 
στην περιοχή του Manbij. 
Πηγή: Hurriyet, Reuters, 6 Οκτωβρίου 2018. 
 
Εκπαίδευση ομαλών στρατιωτικών  
Η Διοίκηση των Σουρκικών Δυνάμεων στη 
ομαλία, ολοκλήρωσε την εκπαίδευση 185 
ομαλών στρατιωτικών. ε τελετή που 
πραγματοποιήθηκε στην τουρκική βάση 
εκπαίδευσης στο Μογκαντίσου, παρευρέθηκε 
ο Τπουργός Εθνικής Άμυνας της ομαλίας, 
Hasan Ali Muhammad, ο Πρέσβης της 
Σουρκίας στη ομαλία Olgan Bekar, o 
Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων 
Δυνάμεων της ομαλίας Abdivel Jama 
Gorod και ο Σούρκος Διοικητής Σαξίαρχος 
Zorlu Topaloğlu. 
Πηγή: Σουρκικό Γενικό Επιτελείο Ενόπλων 
Δυνάμεων, 6 Οκτωβρίου 2018. 
 
Αl-Assad για τη ρωσοτουρκική συμφωνία 
για την Idlib 
Ο Πρόεδρος της υρίας Bashar al-Assad, 
κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της κεντρικής 
επιτροπής του Αραβικού οσιαλιστικού 
Κόμματος αλ Μπάαθ, χαρακτήρισε τη 
συμφωνία μεταξύ Σουρκίας και Ρωσίας, η 
οποία αφορά τη δημιουργία ζώνης στην 
περιοχή του Idlib, ως προσωρινή. 
Πηγή: Washington Post, 7 Οκτωβρίου 2018. 
 
 

8 Οκτωβρίου 
 
Εξουδετέρωση αγωνιστών του Ε.K.K. 
Σο χρονικό διάστημα 12-18 Οκτωβρίου 
2018, οι Σουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις 
εξουδετέρωσαν 33 μέλη του Ε.Κ.Κ., στις 
περιοχές Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Mardin 
καθώς και στο εξωτερικό. 
Πηγή: Σουρκικό Γενικό Επιτελείο Ενόπλων 
Δυνάμεων, 19 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
9 Οκτωβρίου 
 
Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας 
Σην περίοδο 8-9 Οκτωβρίου, 
πραγματοποιήθηκαν στις χολές του 
Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας, τελετές 
έναρξης του ακαδημαϊκού έτους 2018–2019, 
παρουσία του Τπουργού Εθνικής Άμυνας, 
Hulusi Akar, του Σούρκου Αρχηγού 
Γ.Ε.Ε.Δ., τρατηγού Yaşar GÜLER και των 
Αρχηγών των 3 κλάδων. 
Πηγή: Σουρκικό Γενικό Επιτελείο Ενόπλων 
Δυνάμεων, 9 Οκτωβρίου 2018. 
 
Μνημόνιο υνεργασίας Aselsan και STE 
το πλαίσιο της 15ης διεθνούς έκθεσης 
αμυντικής βιομηχανίας «Arms and Security 
2018», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κίεβο 
την περίοδο 9-12 Οκτωβρίου, η τουρκική 
αμυντική βιομηχανία Aselsan υπέγραψε 
μνημόνιο συνεργασίας με την ουκρανική 
αμυντική βιομηχανία STE. Η συμφωνία 
περιλαμβάνει ανάπτυξη συστημάτων 
στρατιωτικών επικοινωνιών που θα 
παράγονται στην Ουκρανία. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 9 Οκτωβρίου 
2018. 
 
τρατιωτική υνεργασία με Κουβέιτ 
Σην περίοδο 9-10 Οκτωβρίου, στην πόλη του 
Κουβέιτ, πραγματοποιήθηκε η 5η ύνοδος 
της Επιτροπής τρατιωτικής υνεργασίας 
Σουρκίας-Κουβέιτ. Κατά τη διάρκεια της 
υνόδου υπεγράφη συμφωνία στρατιωτικής 
συνεργασίας μεταξύ Σουρκίας και Κουβέιτ. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 11 Οκτωβρίου 
2018. 
 
 
10 Οκτωβρίου  
 
Παράδοση ελικοπτέρων ΑΣΑΚ 129B 
Η τουρκική αμυντική βιομηχανία TUSAS, 
παρέδωσε στις τουρκικές Φερσαίες Δυνάμεις, 
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3 επιθετικά ελικόπτερα τύπου ATAK 129-B. 
Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει ανάπτυξη 
συνολικά 59 επιθετικών ελικοπτέρων τύπου 
ATAK 129-B, εκ των οποίων έχουν 
παραδοθεί τα 40. 
Πηγή: Προεδρία Σουρκικής Αμυντικής 
Βιομηχανίας, 9 Οκτωβρίου 2018. 
 
Επίσκεψη Αρχηγού Φερσαίων Δυνάμεων 
του Καζακστάν 
Ο Αρχηγός Φερσαίων Δυνάμεων του 
Καζακστάν Σαξίαρχος Murat Bektanov, 
πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στον 
τούρκο Αρχηγό Γ.Ε.Ε.Δ. τρατηγό Yaşar 
GÜLER. 
Πηγή: Σουρκικό Γενικό Επιτελείο Ενόπλων 
Δυνάμεων, 10 Οκτωβρίου 2018. 
 
Δημιουργία αποστρατικοποιημένης ζώνης 
στην περιοχή του Idlib 
το πλαίσιο της συμφωνία της 17ης 
επτεμβρίου στο ότσι, μεταξύ των 
εγγυητριών κρατών (Ρωσία και Σουρκία) για 
την σταθερότητα της περιοχής της Idlib, τα 2 
κράτη συμφώνησαν για μείωση έντασης και 
δημιουργίας αποστρατικοποιημένης ζώνης σε 
βάθος 15-20 χλμ. 
Πηγή: Σουρκικό Τπουργείο Εθνικής Άμυνας, 10 
Οκτωβρίου 2018. 
 
Διεξαγωγή εθνικής άσκησης 
Σην περίοδο 8-19 Οκτωβρίου, 
πραγματοποιήθηκε η άσκηση «Milli Anadolu 
Ankası-2018», από την 3η Αεροπορική Βάση. 
κοπός της άσκησης ήταν η βελτίωση 
ελέγχου διοικήσεως, η εκπαίδευση σε 
διαδικασίες επιβίωσης–διαφυγής και ο 
έλεγχος διαλειτουργικότητας των 
συμμετεχόντων.  
Πηγή: Σουρκικό Γενικό Επιτελείο Ενόπλων 
Δυνάμεων, 10 Οκτωβρίου 2018 
 
Επικείμενη τρατιωτική Επιχείρηση των 
Σ.Ε.Δ. 
Οι Σ.Ε.Δ. ολοκλήρωσαν τις προετοιμασίες 
για επικείμενη νέα επιχείρηση στα ανατολικά 
του ποταμού Ευφράτη στη Β. υρία με 
σκοπό την εκκαθάριση αγωνιστών του 
Y.P.G.. Η πιθανή επιχείρηση αναμένεται να 
ξεκινήσει από το πεδίο που έθεσε υπό τον 
έλεγχό της η επιχείρηση της «Ασπίδας του 
Ευφράτη» το 2018, προς την πόλη Μουνμπίτς 
και το ρυάκι Sacu. Ο Σούρκος Πρόεδρος 
δήλωσε ότι η εν λόγω επιχείρηση «μπορεί να 
ξεκινήσει ξαφνικά σε μια νύχτα». 
Πηγή: Yeni Şafak, 14 Οκτωβρίου 2018. 

Επιπλέον 22 Μ.Ε.Α. τύπου ΑΝΚΑ  
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Προεδρίας της 
Αμυντικής Βιομηχανίας, αποφάσισε την 
ενίσχυση των Σ.Ε.Δ. με επιπλέον 22 Μη 
Επανδρωμένα Αεροσκάφη (Μ.Ε.Α.) τύπου 
ΑΝΚΑ. 
Πηγή: Προεδρία Σουρκικής Αμυντικής 
Βιομηχανίας, 11 Οκτωβρίου 2018. 
 
Νέος κινητήρας PD170 για τα Μ.Ε.Α. 
Ο νέος κινητήρας τουρκικής κατασκευής 
τύπου PD170, αναμένεται να δοκιμαστεί σε 
πτήση Μ.Ε.Α. τύπου ANKA-S εντός 
Νοεμβρίου 2018, και σε πτήση Μ.Ε.Α. 
Akıncı εντός του 2019. 
Πηγή: Kokpit Aero, 14 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
15 Οκτωβρίου  
 
Τπουργοί Άμυνας Σουρκίας-Κατάρ 
Ο Τπουργός Εθνικής Άμυνας της Σουρκίας, 
Hulusi Akar, συναντήθηκε με τον ομόλογό 
του και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του 
Κατάρ, Khalid Bin Mohammed Al Attiyah, 
κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης του 
τελευταίου στην Άγκυρα. Οι δύο Τπουργοί 
συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις, για 
περιφερειακά θέματα και για τη συνεργασία 
στην αμυντική βιομηχανία. 
Πηγή: Σουρκικό Τπουργείο Εθνικής Άμυνας, 
Hurriyet 15 Οκτωβρίου 2018. 
 
Δοκιμές βολών Αντιαρματικών Kaplan και 
Pars της FNSS 
Η Διοίκηση των Σουρκικών Φερσαίων 
Δυνάμεων πραγματοποίησε δοκιμαστικές 
βολές του αντιαρματικού πυραυλικό 
συστήματος τύπου OMTAS, με ενσωμάτωσή 
του στο ερπυστριοφόρο όχημα Kaplan, καθώς 
και στο τροχοφόρο όχημα 4x4 Pars. Σα εν 
λόγω οπλικά συστήματα και μέσα είναι 
τουρκικής σχεδίασης και ανάπτυξης. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 15 Οκτωβρίου 
2018. 
 
Ναυτική Άσκηση «NUSRET-2018» 
Σην περίοδο 15-25 Οκτωβρίου 
πραγματοποιήθηκε στη μύρνη η άσκηση 
«NUSRET-2018», με συμμετοχή φίλιων και 
συμμαχικών κρατών της Σουρκίας, με σκοπό 
τον συντονισμό δραστηριοτήτων των 
συμμετεχόντων μέσων, τη συνεκπαίδευση 
τμημάτων και τη δοκιμή σχεδίων. 
Πηγή: Σουρκικό Γενικό Επιτελείο Ενόπλων 
Δυνάμεων, 26 Οκτωβρίου 2018. 
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16 Οκτωβρίου  
 
υμπαραγωγή πλοίου με Πακιστάν 
Πραγματοποιήθηκε στο Καράτσι επίσημη 
τελετή παράδοσης του πετρελαιοφόρου 
(Π/Υ) πλοίου «PNS Moawin» στις ναυτικές 
δυνάμεις του Πακιστάν. Σο Π/Υ 
σχεδιάστηκε από την τουρκική αμυντική 
βιομηχανία (TSM) και κατασκευάστηκε από 
το Πακιστάν. 
Πηγή: Daily Sabah, 16 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
18 Οκτωβρίου 
 
Αεροπορικές επιχειρήσεις στο Β. Ιράκ 
Η Σουρκική Αεροπορία συνέχισε τους 
βομβαρδισμούς περιοχών στο βόρειο Ιράκ, 
εξουδετερώνοντας 3 αγωνιστές του Ε.Κ.Κ. 
στην περιοχή της Metina και καταστρέφοντας 
καταφύγια, αποθήκες οπλισμού και 
πυρομαχικών της οργάνωσης στην ευρύτερη 
περιοχή Zap και Avaşin-Basyan. 
Πηγή: Σουρκικό Γενικό Επιτελείο Ενόπλων 
Δυνάμεων, 19 Οκτωβρίου 2018. 
 
Παραλαβή A400M ATLAS 
Οι Σουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις παρέλαβαν 
το 7ο κατά σειρά, αεροσκάφος τύπου A400M 
ATLAS, το οποίο εντάχθηκε στη δύναμη της 
12ης Αεροπορικής Βάσης Αερομεταφορών 
στην Καισάρεια.  
Πηγή: Σουρκικό Γενικό Επιτελείο Ενόπλων 
Δυνάμεων, Προεδρία Αμυντικής Βιομηχανίας, 19 
Οκτωβρίου 2018. 
 
 
19 Οκτωβρίου 
 
Demir για το εθνικό άρμα ALTAY 
Ο πρόεδρος της Αμυντικής Βιομηχανίας, 
İsmail Demir, δήλωσε αναφορικά με το 
πρόγραμμα ανάπτυξης εθνικού άρματος 
μάχης «Altay», ότι οι ισχυρισμοί για την 
ακύρωση ή καθυστέρηση του προγράμματος 
είναι αβάσιμοι. Ωστόσο, επιβεβαίωσε ότι 
υλοποιούνται ενέργειες για τη μείωση του 
κόστους παραγωγής του και εκτίμησε ότι η 
παραγωγή του εν λόγω άρματος θα μπορούσε 
να ξεκινήσει 18 μήνες μετά την υπογραφή 
σύμβασης με τις ενδιαφερόμενες εταιρείες. 
Πηγή: Sabah, 19 Οκτωβρίου 2018. 
 
Demir για εξαγωγές αμυντικής 
βιομηχανίας 
Ο Πρόεδρος της Σουρκικής Αμυντικής 

Βιομηχανίας, Ismail Demir, ανέφερε ότι οι 
εξαγωγές της αμυντικής βιομηχανίας στον 
τομέα της αεροναυπηγικής, ξεπέρασαν τον 
Οκτώβριο του 2018 τα $1,5 δις., 
σημειώνοντας ετήσια άνοδο 14%. 
Παράλληλα έθεσε ως στόχο να ξεπεραστούν 
τα $2 δις. μέχρι το τέλος του 2018. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 19 Οκτωβρίου 
2018. 
 
 
20 Οκτωβρίου 
 
Akar για απομάκρυνση μέσων από την 
Idlib. 
Ο τούρκος Τπουργός Άμυνας Hulusi Akar, 
ανέφερε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας για 
την αποστρατικοποιημένη ζώνη της περιοχής 
της Idlib, απομακρύνθηκαν 300 άρματα και 
τεθωρακισμένα οχήματα. 
Πηγή: Syrialivemap, 20 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
22 Οκτωβρίου  
 
Επίσκεψη Τπουργού Άμυνας Βενεζουέλας 
Ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας, 
Viladimir Padrino Lopez, πραγματοποίησε 
επίσημη επίσκεψη στην Άγκυρα, υλοποιώντας 
συναντήσεις αρχικά με τον ομόλογό του, 
Hulusi Akar, στο Τπουργείο Εθνικής 
Άμυνας, και στη συνέχεια με τον Σούρκο 
Αντιπρόεδρο, Fuat Oktay, στο Προεδρικό 
υγκρότημα. την πρώτη συνάντηση 
συζητήθηκαν θέματα αμυντικής συνεργασίας 
και περιφερειακά ζητήματα. την επόμενη 
συνάντηση συζητήθηκαν οι στρατιωτικές, 
οικονομικές και πολιτικές σχέσεις των 2 
κρατών. 
Πηγή: Σουρκικό Τπουργείο Άμυνας, Yeni Şafak, 
22 Οκτωβρίου 2018. 
 
Άσκηση «Ateş Serbest 2018» 
Ξεκίνησε στο πεδίο βολών και ασκήσεων στο 
Πολατλί, «τρατηγός Nahit Şenoğul», η 
άσκηση «Ateş Serbest 2018», παρουσία των 
Τπουργών Άμυνας της Σουρκίας και της 
Βενεζουέλας, καθώς και της τουρκικής 
στρατιωτικής ηγεσίας. το πλαίσιο της 
άσκησης, εκτελέστηκαν βολές μέσων 
πυροβολικού, όλμων και βολές από επιθετικά 
ελικόπτερα, ενώ πραγματοποιήθηκε επίδειξη 
οπλικών μέσων τουρκικής σχεδίασης και 
ανάπτυξης. 
Πηγή: Σουρκικό Γενικό Επιτελείο Ενόπλων 
Δυνάμεων, 22 Οκτωβρίου 2018 
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υμμετοχή σε διεθνή έκθεση αμυντικής 
βιομηχανίας 
Σο χρονικό διάστημα 24-27 Οκτωβρίου 
2018, διεξάγεται έκθεση αμυντικών 
συστημάτων και αεροπορικές επιδείξεις με 
τίτλο «Marrakech Airshow» στη στρατιωτική 
βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας 
του Μαρόκου, στο Μαρακές. την εν λόγω 
έκθεση αναμένεται να συμμετάσχει η Σουρκική 
Αεροδιαστημική Βιομηχανία (TAI), με σκοπό 
την παρουσίαση των δυνατοτήτων της 
τουρκικής ανάπτυξης ελικοπτέρου T129 
ATAK και η εξαγωγή του στην αφρικανική 
αγορά. 
Πηγή: Daily Sabah, 22 Οκτωβρίου 2018. 
 
Akar για ζητήματα ασφάλειας στην ΝΑ 
Μεσόγειο 
Ο Σούρκος Τπουργός Άμυνας, Hulusi Akar, 
αναφερόμενος στο περιστατικό 
«παρενόχλησης» του ερευνητικού πλοίου 
«Barbaros Hayreddin Pasa» από Ελληνική 
Υρεγάτα, ανέφερε ότι η Σουρκία δεν θα 
ανεχθεί τετελεσμένα γεγονότα και θα 
προασπίσει τα συμφέροντά της στην περιοχή 
της ΝΑ Μεσογείου. 
Πηγή: Ιστοσελίδα Κόμματος «Δικαιοσύνη και 
Ανάπτυξη», 23 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
23 Οκτωβρίου  
 
υμμετοχή στη διεθνή άσκηση «Trident 
Juncture-2018» 
Η Σουρκία αναμένεται να συμμετάσχει στη 
διεξαγωγή της υπό το ΝΑΣΟ διεθνούς 
άσκησης «Trident Juncture-2018», η οποία 
είναι προγραμματισμένη για την περίοδο 25 
Οκτωβρίου-23 Νοεμβρίου σε περιοχές της 
Νορβηγίας, της ουηδίας και της 
Υινλανδίας.  
Πηγή: Σουρκικό Γενικό Επιτελείο Ενόπλων 
Δυνάμεων, 23 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
25 Οκτωβρίου 
 
Akar για πυραύλους S-400 
Ο Τπουργός Εθνικής Άμυνας, Hulusi Akar, 
ανέφερε ότι η Σουρκία θα παραλάβει την 
πρώτη συστοιχία πυραύλων S-400 τον 
Οκτώβριο του 2019. 
Πηγή: Λογαριασμός Twitter του Hulusi 
Akar, 31 Οκτωβρίου 2018. 
 

Αρχηγοί Ενόπλων Δυνάμεων Σουρκίας-
ομαλίας  
Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων 
Δυνάμεων της ομαλίας, Τποστράτηγος 
Dahir ADAN, επισκέφθηκε την Άγκυρα και 
πραγματοποίησε συναντήσεις με τον ομόλογό 
του τρατηγό, Yaşar GÜLER, και τον 
Τπουργό Εθνικής Αμύνης, Hulusi Akar, στις 
οποίες συζήτησαν ζητήματα διμερών σχέσεων 
συνεργασίας και περιφερειακής ασφάλειας. 
Πηγή: Σουρκικό Γενικό Επιτελείο Ενόπλων 
Δυνάμεων, Σουρκικό Τπουργείο Εθνικής Αμύνης, 
26 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
26 Οκτωβρίου 
 
Τπογραφή σύμβασης για πρόγραμμα SOM 
Η Προεδρία Αμυντικής Βιομηχανίας (SSB) 
και η εταιρεία της τουρκικής αμυντικής 
βιομηχανίας ROKETSAN υπέγραψαν 
σύμβαση για το πρόγραμμα κατευθυνόμενων 
πυραύλων SOM. το πλαίσιο της σύμβασης 
περιλαμβάνεται η μαζική παραγωγή από την 
ROKETSAN και η υλοποίηση μελετών 
σχεδιασμού από τo Ινστιτούτου Έρευνας και 
Ανάπτυξης Αμυντικής Βιομηχανίας του 
Ιδρύματος Επιστημονικής και Σεχνολογικής 
Έρευνας της Σουρκίας (TÜ.Bİ.T.A.K. – 
S.A.G.E.). Σο πρόγραμμα SOM θα 
ενσωματωθεί σε πολεμικά αεροσκάφη με 
σκοπό την αντιμετώπιση και εξουδετέρωση 
σταθερών, κινητών και χερσαίων και υδάτινων 
στόχων και της εχθρικής αεράμυνας. 
Πηγή: Προεδρία Αμυντικής Βιομηχανίας, 26 
Οκτωβρίου 2018. 
 
Εξουδετέρωση μελών Ε.K.K. 
Σο χρονικό διάστημα 26 Οκτωβρίου-2 
Νοεμβρίου 2018, οι Σουρκικές Ένοπλες 
Δυνάμεις εξουδετέρωσαν 124 μέλη του 
Ε.Κ.Κ., στις περιοχές Mardin, Şırnak, 
Hakkâri, Muş και σε περιοχές του Β. Ιράκ. 
Πηγή: Σουρκικό Τπουργείο Εθνικής Άμυνας, 2 
Νοεμβρίου 2018. 
 
 
27 Οκτωβρίου 
 
υνάντηση ηγετών Ρωσίας, Σουρκίας, 
Γερμανίας και Γαλλίας για τη υρία 
Οι ηγέτες της Ρωσίας, Σουρκίας, Γερμανίας 
και Γαλλίας, Vladimir Putin, Recep Tayyip 
Erdogan, Angela Merkel και Emmanuel 
Macron, αντίστοιχα, συναντήθηκαν στην 
Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο τετραήμερης 
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συνόδου. υζήτησαν για το ζήτημα της 
υρίας και την προσπάθεια εξεύρεσης 
πολιτικής και στρατιωτικής λύσης, για τη 
δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης 
στην επαρχία Idlib, καθώς και για άλλα 
διεθνή θέματα. 
Πηγή: Προεδρία Σουρκικής Δημοκρατίας και 
Πρακτορεία Ειδήσεων: Sputnik, Deutsche 
Welle, France24, 27 Οκτωβρίου 2018. 
 
υνάντηση Τπουργών Άμυνας Ρωσίας-
Σουρκίας 
Oι υπουργοί Άμυνας Ρωσίας και Σουρκίας, 
Sergey Shoygu και Hulusi Akar, 
συναντήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, στο 
περιθώριο της τετραήμερης συνόδου που 
πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ηγετών 
Ρωσίας, Σουρκίας, Γαλλίας και Γερμανίας. 
τη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα που 
αφορούν στην περιφερειακή ασφάλεια με 
εστίαση στις εξελίξεις στην Ιντλίμπ. 
Πηγή: Τπουργείο Εθνικής Άμυνας της 
Σουρκίας, 26 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
30 Οκτωβρίου 
 
Περίπολος Σουρκίας–Η.Π.Α. στην 
Μανμπίτζ 
Ολοκληρώθηκε η 68η συντονισμένη και 
ανεξάρτητη περιπολία στρατιωτικών 
τμημάτων Σουρκίας–Η.Π.Α., σε περιοχή που 
εκτίνεται από το όριο της περιοχής της 
επιχείρησης «Ασπίδα του Ευφράτη» μέχρι τη 
Μανμπίτζ. Η πρώτη περιπολία είχε 
πραγματοποιηθεί την 18η Ιουνίου 2018. 
Πηγή: Σουρκικό Τπουργείο Εθνικής Άμυνας, 2 
Νοεμβρίου 2018. 
 
 
31 Οκτωβρίου 
 
Αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών 
Ρωσίας περί S-400 
το πλαίσιο της συνάντησης της 
διακυβερνητικής επιτροπής Ρωσίας-Κούβας, 
ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της 
Ρωσίας, Yuri Borisov ανέφερε ότι, η Σουρκία 
διατηρεί το δικαίωμα αγοράς επιπλέον 
συστοιχιών S-400 σε τιμή καθορισμένη σε 
προγενέστερο χρόνο. 
Πηγή: Yeni Şafak, 31 Οκτωβρίου 2018. 
 
Akar για τρομοκρατία, Μανμπίζς και 
κοινές περιπολίες με Η.Π.Α. 
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Hulusi Akar, 

συμμετείχε στην 38η συνεδρίαση Αμυντικής 
Βιομηχανίας, που διοργανώθηκε στο 
εργοστάσιο πυρομαχικών του Ιδρύματος 
Βιομηχανίας Μηχανημάτων και Φημικών 
Προϊόντων (Μ.Κ.Ε.) στο Kırrıkale. τη 
συνεδρίαση δήλωσε ότι η Σουρκία έχει 
«εξουδετερώσει» πάνω από 450 
«τρομοκράτες» τις 2 τελευταίες εβδομάδες. 
Επίσης ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε η 
εκπαίδευση μεταξύ αμερικανικών και 
τουρκικών στρατιωτικών τμημάτων και ότι 
ξεκινούν οι κοινές περιπολίες μεταξύ των δύο 
δυνάμεων στη Β. υρία, που θα εκτίνονται 
από την περιοχή της Μανμπίτζ, της αρχαίας 
Ιεράπολης, έως ανατολικά του Ευφράτη. 
Πηγή: Σουρκικό Τπουργείο Εθνικής Άμυνας, 
Hurriyet, 31 Οκτωβρίου 2018. 
 
Αναπληρωτής εκπρόσωπος Τπ. 
Εξωτερικών Η.Π.Α. 
Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του 
Αμερικανικού Τπουργείου Εξωτερικών, 
Robert Palladino, ανέφερε ότι οι Η.Π.Α. 
βρίσκονται σε συντονισμό με την Σουρκία για 
διεξαγωγή κοινών εκπαιδεύσεων και 
επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του οδικού χάρτη 
για την Μανμπίτζ. Δήλωσε, ακόμη, ότι η 
Σουρκία είναι μέλος του Ν.Α.Σ.Ο., βασικός 
εταίρος του διεθνούς συνασπισμού κατά του 
«Ι.Κ.» και οι Η.Π.Α. είναι «πλήρως 
αφοσιωμένες στην ασφάλεια των συνόρων των 
συμμάχων της». Επίσης, τόνισε ότι οι Η.Π.Α. 
ενδιαφέρονται για την ασφάλεια και 
σταθερότητα στα σύνορα της Σουρκίας, ενώ 
απασχολεί ιδιαίτερα τις Η.Π.Α. οποιαδήποτε 
μονομερή στρατιωτική δράση στη Β. υρία, 
λόγω της παρουσίας Αμερικανών στρατιωτών 
στην περιοχή.  
Πηγή: Αμερικανικό Τπουργείο Εξωτερικών, 31 
Οκτωβρίου 2018. 
 
Ανταλλαγή πυρών στις Şanlıurfa και Suruç  
ύμφωνα με Δελτίο Σύπου του τουρκικού 
Τπουργείου Εθνικής Άμυνας, 
πραγματοποιήθηκε επίθεση από μαχητές του 
Ε.Κ.Κ. σε τουρκική περίπολο στις περιοχές 
Şanlıurfa και Suruç. Σο Δελτίο ανέφερε, 
επίσης, ότι η επίθεση αντιμετωπίστηκε με την 
«εξουδετέρωση» 10 μελών του Ε.Κ.Κ., στο 
πλαίσιο του άρθρου 51 των Ηνωμένων Εθνών 
περί δικαιώματος αυτοάμυνας. 
Πηγή: Σουρκικό Τπουργείο Εθνικής Άμυνας, 31 
Οκτωβρίου 2018. 
 
Νέα προγράμματα τουρκικής σχεδίασης 
τα εγκαίνια των Εγκαταστάσεων Ανάπτυξης 
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Εθνικής Σεχνολογίας, τα οποία 
πραγματοποιήθηκαν στην έδρα του 
Ινστιτούτου Έρευνας και Ανάπτυξης Αμυντικής 
Βιομηχανίας του Ιδρύματος Επιστημονικής και 
Σεχνολογικής Έρευνας της Σουρκίας 
(TÜ.Bİ.T.A.K. – S.A.G.E.) στην Άγκυρα, ο 
Πρόεδρος της Σουρκικής Δημοκρατίας, 
Recep Tayyip Erdoğan, ανακοίνωσε την 
ανάπτυξη νέων αμυντικών προγραμμάτων 
υψηλής τεχνολογίας. Σα σημαντικότερα 
αφορούσαν στο σύστημα αεράμυνας μεγάλης 
εμβέλειας «Siper», στο σύστημα ενεργής 
προστασίας «Pulat», στο πρόγραμμα υψηλής 
ενέργειας λέιζερ «Işın» και στο σύστημα 
ηλεκτρονικής μαγνητικής επίδρασης «Sapan», 
τα οποία αναπτύσσονται με συνεργασία του 
τεχνολογικού κέντρου TÜBİTAK και των 
αμυντικών βιομηχανιών Roketsan και 
Aselsan. 
Πηγή: Hurriyet, NTV, 31 Οκτωβρίου 2018. 
  
Erdogan για αμυντική βιομηχανία 
Ο Πρόεδρος της Σουρκικής Δημοκρατίας, 

R.T. Erdoğan, στο πλαίσιο της τελετής 
έναρξης υποδομών και ανάπτυξης εθνικών 
τεχνολογιών στην έδρα του TÜ.Bİ.T.A.K. 
S.A.G.E. στην Άγκυρα, τόνισε την ανάγκη 
επίτευξης ανεξαρτησίας της τουρκικής 
αμυντικής βιομηχανίας. το πλαίσιο αυτό 
ανέφερε ότι η Σουρκία πρέπει να γίνει ένα 
κράτος που αναπτύσσει και εξάγει τεχνολογία 
και να είναι πλήρως αυτάρκης. Ο βαθμός 
συμμετοχής της εγχώριας αμυντικής 
παραγωγής έχει αυξηθεί από 20% σε 65%. Ο 
R.Σ. Erdoğan, συνέδεσε την φυσική ασφάλεια 
με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την 
ψηφιακή βιομηχανία, την ανάπτυξη εγχώριων 
λογισμικών και τεχνητής νοημοσύνης και τις 
αυξημένες εγχώριες τεχνολογικές δυνατότητες 
στους τομείς της νανοτεχνολογίας, της 
αεροπλοΐας, της αεροδιαστημικής και της 
άμυνας. 
Πηγη: Προεδρία Σουρκικής Δημοκρατίας, 31 
Οκτωβρίου 2018. 
 

 
 
 

Δ) Οικονομία και Ενέργεια 
 
1 Οκτωβρίου  
 
Επιδίωξη σύσφιξης σχέσεων με Γερμανία 
Κατά την τριήμερη επίσκεψή του στη 
Γερμανία, ο Σούρκος Πρόεδρος, Ρ.Σ. 
Έρντογαν, επισήμανε την επιθυμία της 
Σουρκίας να αναθερμάνει τις σχέσεις της με 
την εν λόγω χώρα.  
Πηγή: Yeni Şafak, 1 Οκτωβρίου 2018. 
 
Μείωση των γερμανικών εξαγωγών όπλων 
στην Σουρκία 
Η επίθεση και η κατοχή της πόλης Αφρίν στη 
υρία τον χειμώνα του 2018 από την 
Σουρκία, είχε ως αποτέλεσμα την μείωση του 
αριθμού όπλων, τα οποία εισάγει από τη 
Γερμανία. Παρόλο που το 2016 η Σουρκία 
ήταν ανάμεσα στις 20 παραλήπτριες χώρες 
αμυντικών όπλων από τη Γερμανία, η αξία 
αυτών των εισαγωγών έπεσε σε λιγότερο από 
1 εκατ. Ευρώ από τον Μάρτιο του 2018.  
Πηγή: Turkish Minute, 1 Οκτωβρίου 2018. 
 
Μείωση του ελλείμματος στο εμπορικό 
ισοζύγιο 
Σο έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο μειώθηκε 
κατά 77% τον επτέμβριο του 2018, σε 
σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου 

έτους. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 22.6%, 
ενώ ο υπουργός Εμπορίου τόνισε ότι θα 
πετύχουν τον στόχο να αυξηθούν οι εξαγωγές 
στα $ 170 δισ. το 2018.  
Πηγή: Daily Sabah, 1 Οκτωβρίου 2018. 
 
ημάδια σταθεροποίησης της οικονομίας 
τοιχεία όπως η αύξηση των εξαγωγών, η 
μείωση του ελλείμματος του εμπορικού 
ισοζυγίου και η ανατίμηση της λίρας κατά 2.5 
% ως προς το δολάριο Η.Π.Α. δείχνουν ότι η 
τουρκική οικονομία προσπαθεί να 
ισορροπήσει. Σα στοιχεία αυτά συνέβαλαν 
στην καθησύχαση των επενδυτών, οι οποίοι 
ευελπιστούν σε μια πιο γοργή ανάκαμψη της 
οικονομίας. 
Πηγή: Bloomberg, 1 Οκτωβρίου 2018. 
 
Τποχώρηση του κατασκευαστικού τομέα 
Ο δείκτης Τπευθύνων Προμηθειών έπεσε στο 
χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 
2009, σύμφωνα με έρευνα από το 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο της 
Κωνσταντινούπολης και την IHS Markit. Η 
μείωση οφείλεται στην επιβράδυνση της 
παραγωγής και των νέων παραγγελιών, η 
οποία με τη σειρά της προκάλεσε μείωση της 
απασχόλησης και των αγοραστικών 
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συναλλαγών. Ο πληθωρισμός έφτασε στο 
18%, γεγονός που υπονόμευσε τις εμπορικές 
συναλλαγές. 
Πηγή: Reuters, 1 Οκτωβρίου 2018. 
 
Έρντογαν για τις «επιθέσεις» στην 
οικονομία 
Ο Πρόεδρος Ρ.Σ. Έρντογαν υποστήριξε ότι 
οι διακυμάνσεις στη λίρα δεν αντανακλούν 
την οικονομική πραγματικότητα. Η τουρκική 
οικονομία ανακάμπτει, σύμφωνα με τον 
πρόεδρο, και ο ίδιος ευελπιστεί να αρθούν οι 
κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τις Η.Π.Α. 
στην Σουρκία. 
Πηγή: Reuters, 1 Οκτωβρίου 2018. 
 
Νέο Οικονομικό Πρόγραμμα  
ε ομιλία του στο Κοινοβούλιο, ο Πρόεδρος 
Ρ.Σ. Έρντογαν, τόνισε ότι η προσέλκυση 
διεθνών επενδύσεων στην Σουρκία είναι 
πρωταρχικός σκοπός. το πλαίσιο αυτό 
δημιουργήθηκε το Νέο Οικονομικό 
Πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται να 
συμβάλλει στην ισορροπία και μεταμόρφωση 
της οικονομίας. Η διαδικασία έχει ήδη 
ξεκινήσει μέσω των μέτρων που έχει λάβει η 
κυβέρνηση. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο παίζει 
η οικονομική διπλωματία της χώρας με τις 
Η.Π.Α. και τη Γερμανία. 
Πηγή: Daily Sabah, 1 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
2 Οκτωβρίου 
 
Αντιπολίτευση κατά του νέου οικονομικού 
προγράμματος  
Σο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (Ρ.Λ.Κ.) 
και το Καλό Κόμμα κατακρίνουν την 
κυβέρνηση για το νέο οικονομικό πρόγραμμα 
καθώς και για την απόφασή τους να συνάψουν 
συμφωνία με την παγκόσμια εταιρεία 
συμβούλων McKinsey & Co.. Επιπλέον, ο 
αρχηγός του Ρ.Λ.Κ. πρόσθεσε, ότι αν η 
Σουρκία δρούσε ορθολογικά, δεν θα είχε 
υποστεί μια τέτοια κρίση.  
Πηγή: Hurriyet Daily News, 2 Οκτωβρίου 
2018. 
 
 
3 Οκτωβρίου 
 
Αύξηση στις εξαγωγές ατσαλιού 
ύμφωνα με το ύνδεσμο Σούρκων Εξαγωγέων 
Ατσαλιού, οι εξαγωγές σημείωσαν σχεδόν 
διπλάσια αύξηση τον περασμένο μήνα 
συγκριτικά με το επτέμβριο του 2017. 

Μάλιστα, η Σουρκία κατάφερε να εξάγει 
ατσάλι αξίας $1.4 δισ. την ίδια χρονική 
περίοδο. 

Πηγή: Yeni Șafak, 3 Οκτωβρίου 2018. 
 
Ο πληθωρισμός στα ύψη  
ύμφωνα με στοιχεία του Σουρκικού 
τατιστικού Ινστιτούτου, ο πληθωρισμός τον 
επτέμβριο ανήλθε στο 24.52%, ενώ τον 
Αύγουστο ήταν στο 17.9%. Πιο 
συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός ήταν 30.6% 
στα «διάφορα αγαθά και υπηρεσίες», 27.7% 
στα τρόφιμα και στα μη αλκοολούχα ποτά 
και 21.8% στις τιμές κατοικιών. 
Πηγή: Σουρκικό τατιστικό Ινστιτούτο, 3 
Οκτωβρίου 2018. 
 
Ανανέωση συνεργασίας με Ολλανδία 
Ο Μεβλούτ Σσαβούσογλου δήλωσε, σε κοινή 
συνέντευξη Σύπου με τον Ολλανδό ομόλογό 
του, Stef Blok, κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψής του στην Άγκυρα, ότι οι δύο χώρες 
θα αφήσουν πίσω τους τη διετή τους διαμάχη 
και θα επικεντρωθούν στην ανανέωση των 
οικονομικών τους σχέσεων.  
Πηγή: Hurriyet Daily News, 3 Οκτωβρίου 
2018. 
 
 
5 Οκτωβρίου 
 
Εξισορρόπηση της τουρκικής οικονομίας 
Παρά την υποτίμηση της λίρας τον 
περασμένο Αύγουστο, τα στοιχεία που 
εξέδωσε το Τπουργείο Εμπορίου δείχνουν 
σημαντική μείωση στο εμπορικό έλλειμμα 
της Σουρκίας. υγκεκριμένα, η εξέλιξη αυτή 
αποδίδεται στην αύξηση των εξαγωγών κατά 
23% και στη μείωση των εισαγωγών κατά 
18%. Μάλιστα, πολλοί είναι εκείνοι οι τομείς 
εμπορίου όπου σημειώθηκε αύξηση 
εξαγωγών, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και 
τα γεωργικά προϊόντα. 
Πηγή: Ahval News, 5 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
6 Οκτωβρίου 
 
Οικονομολόγος για τον πληθωρισμό 
Ο οικονομολόγος Stephen Hanke, σε 
δημοσίευση του στο Twitter, ισχυρίστηκε ότι 
ο Τπουργός Οικονομικών της Σουρκίας δεν 
έχει εικόνα του πραγματικού πληθωρισμού 
της Σουρκίας, ο οποίος σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς του ανέρχεται στο 78%.  
Πηγή: Ahval News, 6 Οκτωβρίου 2018. 
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Έρτογαν: Διακοπή συνεργασίας με 
Mckinsey 
Κατά τη διάρκεια της 27ης συνόδου του 
κόμματος «Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη», ο 
Έρντογαν απαγόρευσε στους υπουργούς της 
κυβέρνησής του να δεχτούν συμβουλές από 
τον αμερικανικό οίκο παροχής 
χρηματοπιστωτικών συμβουλών, McKinsey, 
καθώς η Σουρκία βρίσκεται σε οικονομικό 
πόλεμο με τις Η.Π.Α. 
Πηγή: Reuters, PressTV, 6 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
7 Οκτωβρίου 
 
Καμία βοήθεια από το Δ.Ν.Σ. 
Ο Πρόεδρος Ρ.Σ. Έρντογαν, σε ομιλία του 
στο κόμμα του, ανέφερε ότι το «κεφάλαιο» 
Διεθνές Νομισματικό Σαμείο έκλεισε για την 
Σουρκία το 2013. Σόνισε ότι η Σουρκία δεν 
έχει την ανάγκη να ζητήσει την βοήθεια του 
Δ.Ν.Σ., καθώς όπως υποστηρίζει και η 
τουρκική κυβέρνηση, η τουρκική οικονομία 
βρίσκεται σε διαδικασία σταθεροποίησης.  
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 7 Οκτωβρίου 
2018. 
 
 
8 Οκτωβρίου 
 
Οικονομικές σχέσεις Σουρκίας-Ουγγαρίας 
ε διάσκεψη στην οποία παρευρέθηκε ο 
Σούρκος Πρόεδρος Ρ.Σ. Έρντογαν στην 
Ουγγαρία, τόσο ο ίδιος όσο και ο Ούγγρος 
πρωθυπουργός Viktor Orban προέβαλαν το 
στόχο της ενίσχυσης των διμερών 
οικονομικών και εμπορικών τους σχέσεων.  
Πηγή: Daily Sabah, 8 Οκτωβρίου 2018. 
 
Έρευνα σε εταιρείες 
Η κυβέρνηση διεξήγαγε έρευνα στα προϊόντα 
των 114 εταιρειών και τους ζήτησε να 
εξηγήσουν το πού οφείλεται η αύξηση της 
τιμής σε κάποια προϊόντα. Η κυβέρνηση 
θεωρεί παράνομη την αύξηση της τιμής των 
προϊόντων, η οποία δεν επηρεάστηκε από την 
αύξηση του κόστους των εισροών ή της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας.  
Πηγή: Reuters, 8 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
9 Οκτωβρίου 
 
χέδιο καταπολέμησης πληθωρισμού 
Ο υπουργός Οικονομικών της Σουρκίας 
ανακοίνωσε ότι η Σουρκία θα υιοθετήσει ένα 

οικονομικό πρόγραμμα που θα μειώσει τις 
πληθωριστικές πιέσεις και θα ενισχύσει την 
εμπιστοσύνη των επενδυτών. Σο πρόγραμμα 
αφορά την μη-αύξηση των τιμών στην 
ενέργεια, καθώς και έκπτωση 10% στα 
τραπεζικά δάνεια υψηλού επιτοκίου. 
Πηγή: TRT, 9 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
10 Οκτωβρίου 
 
S&P για την τουρκική οικονομία 
Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard 
& Poor’s δήλωσε ότι η τουρκική οικονομία 
εισέρχεται σε ύφεση το δεύτερο τρίμηνο του 
έτους και η οικονομία της αναμένεται να 
συρρικνωθεί το 2019.  
Πηγή: Ahval, 10 Οκτωβρίου 2018 
 
Έκκληση Έρντογαν σε αφρικανικές χώρες  
Κατά τη διάρκεια του Οικονομικού και 
Επιχειρηματικού Υόρουμ «Σουρκία-Αφρική 
ΙΙ» το οποίο διεξήχθη στην 
Κωνσταντινούπολη, ο Πρόεδρος Ρ.Σ. 
Έρντογαν βρήκε την ευκαιρία να προωθήσει 
στα αφρικανικά κράτη την πολιτική της 
Σουρκίας σχετικά με τη διεξαγωγή των 
εμπορικών και λοιπών συναλλαγών, 
χρησιμοποιώντας εθνικά νομίσματα και όχι 
διεθνή, όπως το δολάριο και το ευρώ. 
Πηγή: DEiK, 10 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
11 Οκτωβρίου 
 
υμφωνία ενίσχυσης οικονομικών σχέσεων 
Τπό το φως του επιχειρηματικού φόρουμ 
«Σουρκία-Αφρική ΙΙ» που έλαβε χώρα στην 
Κωνσταντινούπολη, οι εκατέρωθεν πλευρές 
του τουρκικού και αφρικανικού 
επιχειρηματικού κόσμου διακήρυξαν την 
επιθυμία τους για περαιτέρω συνεργασία. 
τόχος, συγκεκριμένα, αποτελεί η ανάπτυξη 
των σχέσεων τόσο στο εμπόριο όσο και στον 
τομέα των επενδύσεων, ούτως ώστε να 
ωφεληθούν και οι δύο χώρες. 
Πηγή: Daily Sabah, 11 Οκτωβρίου 2018.  
 
Πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών 
Η Κεντρική Σράπεζα της Σουρκίας ανακοίνωσε 
ότι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
παρουσίασε πλεόνασμα τον Αύγουστο κατά $ 
2,59 δισ., βελτιώνοντας το έλλειμμα κατά $ 
923 εκατ. σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 
2017. Σο πλεόνασμα του ισοζυγίου 
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τρεχουσών συναλλαγών οφείλεται κυρίως στη 
μείωση της καθαρής εκροής του εμπορικού 
ισοζυγίου ύψους $ 1,28 δισ., καθώς και στην 
αύξηση των καθαρών εισροών κατά το ποσό 
των $ 4,63 δισ.. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 11 Οκτωβρίου 
2018. 
 
Έρντογαν για νέο επενδυτικό πρόγραμμα 
Ο Προέδρος Ρ.Σ. Έρντογαν έδωσε εντολή 
για την προετοιμασία του «Επενδυτικού 
προγράμματος για την περίοδο 2019-2021», 
η οποία δίνει προτεραιότητα στη διατήρηση 
της σταθερότητας των τιμών, μειώνοντας 
ταυτόχρονα τον πληθωρισμό και ενισχύοντας 
περαιτέρω τη δημοσιονομική πειθαρχία. 
Κύριος στόχος είναι η μείωση των δημόσιων 
δαπανών, η ενίσχυση των διεθνών επενδύσεων, 
καθώς και η αναδιάρθρωση των δανείων σε 
ξένο νόμισμα των εταιρειών, μιας και το χρέος 
του ιδιωτικού τομέα συνεχίζει να αυξάνεται. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 11 Οκτωβρίου 
2018. 
 
Τπογραφή συμφωνίας με την Γουινέα-
Μπισάου 
το πλαίσιο του Οικονομικού και 
Επιχειρηματικού Υόρουμ Σουρκίας-
Αφρικής, η υπουργός Εμπορίου της 
Σουρκίας, Ruhsar Pekcan, υπέγραψε 
συμφωνία εμπορικής συνεργασίας με τον 
ομόλογο της Αφρικανικής χώρας, τονίζοντας 
ότι «η Σουρκία θα στηρίξει τους Αφρικανούς 
φίλους της στο μέλλον, όπως έκανε και στο 
παρελθόν». 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 11 Οκτωβρίου 
2018. 
 
 
15 Οκτωβρίου 
 
Η ανεργία στο 10.8% τον Ιούλιο 
ύμφωνα με στοιχεία του Σουρκικού 
τατιστικού Ινστιτούτου, η ανεργία τον Ιούλιο 
toy 2018 έφτασε στο 10.8%, σημειώνοντας 
αύξηση κατά 0.1% σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος. Σα στοιχεία έδειξαν ότι ο 
αριθμός των ανέργων ηλικίας 15 ετών και άνω 
αυξήθηκε κατά περίπου 88.000 σε ετήσια 
βάση, ανερχόμενος σε περίπου 3,44 εκατ. τον 
περασμένο Ιούλιο, ενώ το ποσοστό 
απασχόλησης αυξήθηκε κατά 0,2% από τον 
ίδιο μήνα του περασμένου έτους φτάνοντας το 
48,2%. 
Πηγή: Σουρκικό τατιστικό Ινστιτούτο, 15 
Οκτωβρίου 2018. 

Διάλογος Σουρκίας-Ιορδανίας για 
ανανέωση υμφωνίας 
Η υπουργός Εμπορίου, Ruhsar Pekcan, 
συνάντησε τον Ιορδανό ομόλογό της στο 
Αμμάν για να συζητήσουν περί της 
ανανέωσης της Οικονομικής και Εμπορικής 
υμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών μετά την 
αναστολή της από την Ιορδανία τον Μάρτιο 
του 2018. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 15 Οκτωβρίου 
2018. 
 
 
16 Οκτωβρίου 
 
Έρντογαν για αύξηση διμερούς εμπορίου 
με Ρουμανία 
Ο τούρκος Πρόεδρος, Ρ.Σ. Έρντογαν, σε 
κοινή συνέντευξη Σύπου με την πρωθυπουργό 
της Ρουμανίας, Vasilica Viorica Dancila 
δήλωσε πως οι δύο χώρες στοχεύουν να 
αυξήσουν τις εμπορικές τους συναλλαγές, 
ούτως ώστε η αξία του μεταξύ τους εμπορίου 
να φτάσει τα $10 δις.. Μάλιστα, ο Έρντογαν 
αναφέρθηκε στις επενδυτικές κινήσεις 
Σούρκων επιχειρηματιών στην Ρουμανία, 
καλώντας και την άλλη πλευρά να προσεγγίσει 
επενδυτικά τη χώρα του, κάνοντας, 
παράλληλα, επίκληση στις γενικότερες καλές 
σχέσεις μεταξύ Σουρκίας και Ρουμανίας.  
Πηγή: Stiripesurse, 16 Οκτωβρίου 2018. 
 
Άνοδος βιομηχανικής παραγωγής  
ύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, η 
βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 1.7% 
τον Αύγουστο σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 
προηγούμενου έτους. Ο δείκτης παραγωγής 
αυξήθηκε κατά 1,2%, ενώ ο δείκτης 
εφοδιασμού με ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, 
ατμό και κλιματισμό αυξήθηκε κατά 2,9% 
κατά την ίδια περίοδο σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος. 
Πηγή: Σουρκικό τατιστικό Ινστιτούτο, 16 
Οκτωβρίου 2018. 
 
Μείωση δανείων ιδιωτικού τομέα  
Σα ανεξόφλητα δάνεια σε ξένο συνάλλαγμα 
του τουρκικού ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν τον 
Αύγουστο σε σύγκριση με το τέλος του 2017. 
Σα βραχυπρόθεσμα δάνεια του ιδιωτικού 
τομέα σημείωσαν μείωση $1,6 δις. από τα 
τέλη του περασμένου έτους, ενώ τα 
μακροπρόθεσμα μειώθηκαν κατά $2,4 δις. την 
ίδια περίοδο. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 16 Οκτωβρίου 
2018. 
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Pekcan για την πραγματική οικονομία  
Η υπουργός Εμπορίου, Ruhsar Pekcan, 
υποστηρίζει ότι η πραγματική οικονομία της 
Σουρκίας έχει ενισχυθεί, καθώς οι εξαγωγές 
αυξήθηκαν κατά 23% τον επτέμβριο του 
2018. Επιπλέον, η βιομηχανία της Σουρκίας 
δεν περιορίζεται σε εξαγωγές μόνο για τα πιο 
δημοφιλή προϊόντα, αλλά και σε όλο το 
φάσμα παραγωγής. Η Σουρκία διαθέτει 
έμπιστους επιχειρηματικούς εταίρους και 
πιστούς καταναλωτές. τόχος της Σουρκίας 
είναι να φτάσουν οι εξαγωγές τα $500 δις. 
μέχρι το 2023. 
Πηγή: Euronews, 16 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
17 Οκτωβρίου 
 
υμφωνία Σουρκίας-Μολδαβίας για 
αύξηση εμπορίου 
Η απόφαση να αυξηθεί το διμερές εμπόριο 
μεταξύ Σουρκίας και Μολδαβίας στο $1 δις. 
μέχρι το επόμενο έτος πάρθηκε στο πλαίσιο 
της διήμερης επίσκεψης του Προέδρου Ρ.Σ. 
Έρντογαν στη Μολδαβία. Δόθηκε έμφαση 
στη σημασία που έχει η περιοχή της 
Γκαγκαουζίας στην ανάπτυξη των διμερών 
οικονομικών σχέσεων των δύο κρατών. 
Πηγή: Daily Sabah, 17 Οκτωβρίου 2018. 
 
υμμετοχή στην αντιπληθωριστική 
καμπάνια 
το πλαίσιο του προγράμματος 
«Καταπολέμηση του Πληθωρισμού» 
συμμετέχουν εθελοντικά πάνω από 1200 
επιχειρήσεις στην Σουρκία. Πολλές ενώσεις, 
ιδρύματα, καθώς και μεγάλα ονόματα από το 
λιανικό εμπόριο έως την 
αυτοκινητοβιομηχανία, τα τρόφιμα, τα έπιπλα, 
τα κλωστοϋφαντουργικά και τα ηλεκτρονικά, 
υποστηρίζουν το πρόγραμμα. το πλαίσιο της 
καμπάνιας, οι εταιρείες κλήθηκαν να κάνουν 
έκπτωση της τάξεως του 10% στα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες τους μέχρι το τέλος του 
έτους. 
Πηγή: Daily Sabah, 17 Οκτωβρίου 2018. 
 
Άλμπαϊρακ για τουρκικά ομόλογα 
Ο υπουργός Οικονομικών της Σουρκίας, 
Μπεράτ Άλμπαϊρακ, ανέφερε ότι εκδόθηκαν 
ομόλογα ύψους $2 δις., ενώ η ζήτηση ανήλθε 
σε $6 δις. και πρόσθεσε ότι η αυξημένη αυτή 
ζήτηση είναι απόδειξη της εμπιστοσύνης των 
διεθνών αγορών στην Σουρκία. Σα 
περισσότερα ομόλογα πωλήθηκαν σε 
επενδυτές από τις Η.Π.Α., το Ηνωμένο 

Βασίλειο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σο 
Τπουργείο εξουσιοδότησε τρία διεθνή 
ιδρύματα (Deutsche Bank, Goldman Sachs 
και Société Générale) να εκδώσουν ομόλογα 
μέχρι το 2023, στο πλαίσιο του 
προγράμματος δανεισμού του 2018. 
Πηγή: Daily Sabah, 17 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
18 Οκτωβρίου 
 
Προσπάθειες εξαίρεσης από τις κυρώσεις 
κατά του Ιράν 
Σο μεγαλύτερο διυλιστήριο της χώρας, 
Tüpraş, κάνει προσπάθειες προκειμένου να 
εξαιρεθεί από τις κυρώσεις που επέβαλαν οι 
Η.Π.Α. στο Ιράν, στον τομέα της ενέργειας.  
Πηγή: The Jerusalem Post, 18 Οκτωβρίου 
2018. 
 
Επενδύσεις στην Ενέργεια το 2019 
ύμφωνα με Προεδρικό Διάταγμα που 
δημοσιεύτηκε, κρατικές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
ενέργειας, πρόκειται να πραγματοποιήσουν 
επενδύσεις ύψους $1,5 δις. μέσα στο 2019. 
Πηγή: Daily Sabah, 18 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
19 Οκτωβρίου  
 
Εγκαίνια διυλιστηρίου στην μύρνη 
Σο διυλιστήριο STAR της SOCAR 
εγκαινιάστηκε επισήμως με τελετή στην οποία 
παρευρέθηκε ο Σούρκος Πρόεδρος, Ρ.Σ. 
Έρντογαν, και ο Αζέρος ομόλογός του, 
Ιλχάμ Αλίγιεφ στη μύρνη. ύμφωνα με 
δήλωση του Σούρκου Προέδρου, το 
διυλιστήριο πρόκειται να ενισχύσει τους 
δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών και χάρη σε 
αυτό θα εξοικονομηθούν $1,5 δις ετησίως. 
Πηγή: Reuters, Hurriyet Daily News, 19 
Οκτωβρίου 2018. 
 
Αισιοδοξία για τις σχέσεις Σουρκίας-
Γερμανίας 
Παρά την παρατεταμένη περίοδο έντασης 
μεταξύ των δύο χωρών, ο υπεύθυνος του 
τουρκικού τομέα του υνδέσμου Εγγύς και 
Μέση Ανατολή της Γερμανίας, κ. Ludwig 
Schulz, υποστήριξε πως υπάρχει γόνιμο 
έδαφος για την ανάπτυξη τόσο των πολιτικών 
όσο και των οικονομικών σχέσεων μεταξύ 
Γερμανίας και Σουρκίας. Μάλιστα, σημείωσε 
πως η Γερμανία αποτελεί το σημαντικό 
εμπορικό εταίρο, σημειώνοντας αύξηση 9% 
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των εξαγωγών τους πρώτους επτά μήνες του 
2018.  
Πηγή: Daily Sabah, 19 Οκτωβρίου 2018.  
 
Ευρασιατικό υνέδριο περί ενεργειακών 
ζητημάτων 
Ξεκίνησε στο Μπακού το τρίτο Ευρασιατικό 
υνέδριο της Διεθνούς Οργάνωσης για τα 
Οικονομικά της Ενέργειας με θέμα 
«Επιπτώσεις από τις Παγκόσμιες Εξελίξεις 
στην Ενεργειακή Βιομηχανία στην περιοχή 
της Κασπίας και του Καυκάσου», με τη 
συμμετοχή, μεταξύ άλλων, της Σουρκίας, της 
Ρωσίας, του Αζερμπαϊτζάν, του Κιργιστάν, 
της Γεωργίας και του Καζακστάν. 
Πηγή: Trend news agency, 19 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
21 Οκτωβρίου 
 
Ανακήρυξη του νέου διυλιστηρίου σε ειδική 
βιομηχανική ζώνη 
ύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού 
Τπουργείου Βιομηχανίας και Σεχνολογίας, το 
νέο διυλιστήριο πετρελαίου STAR στην 
επαρχία της μύρνης ανακηρύχθηκε με 
προεδρικό διάταγμα η πρώτη Ειδική 
Βιομηχανική Ζώνη στην Σουρκία. 
Πηγή: Hurriyet Daily News, 21 Οκτωβρίου 
2018. 
 
 
23 Οκτωβρίου 
 
Έρντογαν για Κύπρο και Ενέργεια 
Ο Σούρκος Πρόεδρος Ρ. Σ. Έρντογαν 
ισχυρίστηκε πως οι ελληνοκυπριακές 
επεμβάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο είναι 
καταδικασμένες να αποτύχουν και πως θα 
δυσχεράνουν τις σχέσεις μεταξύ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και της Σουρκίας. 
Πηγή: Financial Mirror, 23 Οκτωβρίου 2018. 
 
Οικονομικές σχέσεις με τη Γερμανία 
Τπό το φως της επίσκεψης πλήθους γερμανών 
επιχειρηματιών στην Σουρκία και τη 
διεξαγωγή διμερών οικονομικών και 
εμπορικών συναντήσεων, ο γερμανός 
Πρέσβης στην Σουρκία, Martin Erdmann, 
τόνισε τη σημασία και την ιδιαιτερότητα των 
σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 23 Οκτωβρίου 
2018. 
Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτή 
ύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Σουρκικού 
τατιστικού Ινστιτούτου, ο δείκτης εμπιστοσύνης 

καταναλωτή μειώθηκε κατά 3.4% τον 
Οκτώβριο σε σχέση με τον προηγούμενο 
μήνα. Όλοι οι υποδείκτες, εκτός από την 
πιθανότητα εξοικονόμησης δείκτη, σημείωσαν 
πτώση τον Οκτώβριο. 
Πηγή: Σουρκικό τατιστικό Ινστιτούτο, 23 
Οκτωβρίου 2018. 
 
 
24 Οκτωβρίου 
 
Νέα γραμμή του Μετρό 
Σο πρώτο πλήρως αυτοματοποιημένο Μετρό 
της Σουρκίας αναμένεται να μειώσει την 
κυκλοφορία στην Κωνσταντινούπολη και να 
συμβάλλει θετικά στην οικονομία. Ο αριθμός 
των επιβατών αναμένεται να φτάνει τους 
700.000 καθημερινά. Η γραμμή κούταρη-
Σσεκμέκιοϊ αναμένεται να συνεισφέρει στην 
εθνική οικονομία περίπου $912 εκατ. τον 
χρόνο.  
Πηγή: Daily Sabah, 24 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
25 Οκτωβρίου 
 
χέδια Gazprom για τον TurkStream 
ύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ρωσικής 
εταιρείας Gazprom, Alexander Medvedev, η 
ρωσική εταιρεία ανακοίνωσε πως οι εργασίες, 
για την κατασκευή του χερσαίου τμήματος, 
του αγωγού φυσικού αερίου Turkstream, 
πρόκειται να αρχίσουν το 2019.  
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 25 Οκτωβρίου 
2018. 
 
Κεντρική Σράπεζα και επιτόκιο 
Η Κεντρική Σράπεζα της Σουρκίας 
ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει αμετάβλητο το 
επιτόκιο επαναγοράς μιας εβδομάδας στο 
24%. Η Κ.Σ. δεσμεύτηκε να συνεχίσει να 
χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για την 
επιδίωξη του στόχου σταθερότητας των τιμών 
και θα διατηρήσει τη νομισματική πολιτική 
έως ότου οι προοπτικές για τον πληθωρισμό 
να παρουσιάσουν σημαντική βελτίωση.  
Πηγή: France 24, 25 Οκτωβρίου 2018. 
 
Πρόταση για κατάργηση μη-δασμολογικών 
φραγμών με την Ε.Ε. 
Ο γερμανός υπουργός Οικονομικών, Peter 
Altmaier, πρότεινε την κατάργηση των μη 
δασμολογικών εμπορικών φραγμών ανάμεσα 
στην Ε.Ε. και την Σουρκία. 
Πηγή: Reuters, 25 Οκτωβρίου 2018. 
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26 Οκτωβρίου 
 
υνεργασία Γερμανίας Σουρκίας στην 
Ενέργεια 
την Άγκυρα πραγματοποιήθηκε το 
Γερμανοτουρκικό υνέδριο αφιερωμένο στον 
τομέα της ενέργειας. Ο τούρκος Τπουργός 
Ενέργειας και Υυσικών Πόρων, Υατίχ 
Ντονμέζ, και ο γερμανός ομόλογός του, 
Πέτερ Άλτμαϊερ, υπέγραψαν επιστολή 
πρόθεσης για περαιτέρω συνεργασία, σε 
ενεργειακά προγράμματα. 
Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 26 Οκτωβρίου 
2018. 
 
 
28 Οκτωβρίου 
 
Νέο Οικονομικό Πρόγραμμα  
Η τουρκική κυβέρνηση με ανακοίνωσή της 
για το Νέο Οικονομικό Πρόγραμμα τόνισε 
ότι θα επιχειρηθεί αύξηση του Α.Ε.Π. μέσω 
των εξαγωγών. Η νομισματική πολιτική 
αναμένεται να ενισχυθεί παράλληλα με τη 
δημοσιονομική πολιτική, τηρώντας το στόχο 
του πληθωρισμού κατά τρόπο που θα 
διατηρείται και η χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα. 
Πηγή: Daily Sabah, 28 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
30 Οκτωβρίου 
 
Ντονμέζ για στόχους Σουρκίας στον τομέα 
της Ενέργειας 
την τελετή για την έναρξη των ερευνών του 
τουρκικού πλοίου Fatih, το οποίο αναμένεται 
να πραγματοποιήσει μελέτες στην Ανατολική 
Μεσόγειο, ο Σούρκος Τπουργός Ενέργειας, 
Υατίχ Ντονμέζ, αναφέρθηκε στους στόχους 
της Σουρκίας στον τομέα της ενέργειας. 
υγκεκριμένα, ανέφερε πως η Σουρκία 
σκοπεύει να αγοράσει και δεύτερο 
γεωτρύπανο, ενώ κύριος στόχος της χώρας 
αποτελεί η ανεξαρτησία στην ενέργεια. 
Πηγή: Reuters, 30 Οκτωβρίου 2018. 
 
Κοινή Δήλωση Σουρκίας-Ιράν-
Αζερμπαϊτζάν 
Αποτέλεσμα της 6ης τριμερούς συνάντησης 
των υπουργών Εξωτερικών των τριών χωρών 
ήταν μια κοινή γραπτή δήλωση. Αυτή αφορά 
τη συνεργασία σε οικονομικά και πολιτικά 
θέματα με έμφαση στην καταπολέμηση του 
παράνομου εμπορίου όπλων, την ενίσχυση 
της οικονομικής συνεργασίας και ειδικότερα 

της συνεργασίας σε θέματα μεταφορών, όντας 
σημαντικές διαμετακομιστικές χώρες. 
Πηγή: Tasnim News Agency, 30 Οκτωβρίου 
2018. 
 
 
31 Οκτωβρίου 
 
Πρόβλεψη Κεντρικής Σράπεζας για 
πληθωρισμό 
Η Κεντρική Σράπεζα της Σουρκίας αύξησε 
την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό για το 
2018 σε 23,5% από το 13,4%. Ο Διοικητής 
της Κεντρικής Σράπεζας ανέφερε επίσης ότι η 
τράπεζα αύξησε την πρόβλεψη του 
πληθωρισμού για το 2019 στο 15,2% από το 
9,3% που ανακοίνωσε στην προηγούμενη 
έκθεση τον Ιούλιο. Πρόσθεσε ότι η τουρκική 
οικονομική δραστηριότητα επιβραδύνθηκε το 
δεύτερο τρίμηνο και η επιβράδυνση 
συνεχίστηκε το τρίτο τρίμηνο. 
Πηγή: Reuters, 31 Οκτωβρίου 2018. 
 
Μείωση ελλείμματος στο εξωτερικό 
εμπόριο 
Σο έλλειμμα εξωτερικού εμπορίου της 
Σουρκίας σημείωσε ετήσια πτώση 77,1% το 
επτέμβριο 2018. Σον περασμένο μήνα, οι 
εξαγωγές της Σουρκίας αυξήθηκαν κατά 
22,4% σε ετήσια βάση στα $14,45 δις., ενώ οι 
εισαγωγές μειώθηκαν κατά 18,3% στα $16,3 
δισ.. Σα στοιχεία δείχνουν ότι η Γερμανία με 
$1,42 δισ. ήταν η κορυφαία αγορά για 
τουρκικές εξαγωγές τον περασμένο μήνα. 
Πηγή: Σουρκικό τατιστικό Ινστιτούτο, 31 
Οκτωβρίου 2018. 
 
Υορολογικές μειώσεις 
Ο Τπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε μια 
δέσμη φορολογικών μειώσεων, η οποία 
περιλαμβάνει έξι θέματα, με στόχο την πλήρη 
οικονομική ανάκαμψη και την αναζωογόνηση 
των τομέων που έχουν πληγεί λόγω της 
νομισματικής διολίσθησης. Οι φορολογικές 
μειώσεις αφορούν τους τις πωλήσεις 
κατοικιών και επίπλων, τα αυτοκίνητα και τις 
οικιακές συσκευές.  
Πηγή: Hurriyet Daily News, 31 Οκτωβρίου 
2018. 
 
Παγκόσμια Σράπεζα για μεταρρυθμίσεις 
ύμφωνα με την Παγκόσμια Σράπεζα η 
Σουρκία έκανε μεταρρυθμίσεις το περασμένο 
έτος, οι οποίες επιτάχυναν τις προσπάθειες 
της χώρας να βελτιώσει το επιχειρηματικό 
κλίμα για τις εγχώριες μικρομεσαίες 
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επιχειρήσεις. Σο γεγονός αυτό έφερε την 
Σουρκία στην 43η θέση στην παγκόσμια 
κατάταξη σχετικά με την ευκολία λειτουργίας 
των επιχειρήσεων. 

Πηγή: Πρακτορείο Anadolu, 31 Οκτωβρίου 
2018. 

 
 
 

Ε) Θέματα Ελληνικού Ενδιαφέροντος 
 
2 Οκτωβρίου  
 
Μακρόν αναφορικά με το Κυπριακό 
Εν όψει της επετείου της Κυπριακής 
ανεξαρτησίας, ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Ε. 
Μακρόν, απέστειλε συγχαρητήριο μήνυμα 
προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, τονίζοντας 
την επιθυμία του για εξεύρεση άμεσης λύσης 
επί του Κυπριακού ζητήματος. Μάλιστα, στο 
μήνυμά του ανέφερε πως η Γαλλία επιζητά 
μία δίκαιη λύση, σύμφωνη με τις αρχές των 
Ηνωμένων Εθνών αλλά και του κοινοτικού 
κεκτημένου. 
Πηγή: Η Καθημερινή, 2 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
3 Οκτωβρίου 
 
ταθμοί παρακολούθησης στο Αιγαίο 
Η Σουρκία εγκαινίασε την πρώτη φάση 
υλοποίησης του χεδίου Ακτοπλοϊκής 
Επιτήρησης (S.G.R.S.) με τη σύσταση 11 
σταθμών παρακολούθησης στις μικρασιατικές 
ακτές του Αιγαίου Πελάγους, με στόχο την 
παύση των παράνομων δραστηριοτήτων στη 
θάλασσα. Η λειτουργία του συστήματος 
αναμένεται να βοηθήσει τους αρμόδιους να 
παρεμβαίνουν σε περίπτωση παράνομων 
δραστηριοτήτων στη θάλασσα, όπως το 
λαθρεμπόριο μεταναστών και η παράνομη 
αλιεία.  
Πηγή: Hürriyet Daily News, 3 Οκτωβρίου 
2018. 
 
Αύξηση αφίξεων παράνομων μεταναστών 
Οι περιφερειακές αρχές του Έβρου 
προειδοποίησαν ότι 150 Ιρακινοί και Αφγανοί 
μετανάστες εισήλθαν στην Ελλάδα από τα 
σύνορα του ποταμού Έβρου. 
Πηγή: Η Καθημερινή, 3 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
4 Οκτωβρίου 
 
Ένταση στις Οινούσσες 
κάφος της Σουρκικής Ακτοφυλακής 

προσέγγισε σκάφος Ελλήνων ψαράδων, εντός 
των ελληνικών χωρικών υδάτων, στο νησί 
Βάτος, πλησίον των Οινουσσών, ζητώντας τα 
στοιχεία τους. Σο τουρκικό σκάφος επρόκειτο 
να μεταφέρει τους ψαράδες με το σκάφος 
τους, όταν πλοίο του Ελληνικού Λιμενικού 
διευθέτησε το ζήτημα. Εν συνεχεία, το 
σκάφος των ψαράδων κινδύνεψε με ανατροπή 
από τούρκικο φουσκωτό, το οποίο μετέφερε 
μετανάστες. 
Πηγή: Πρώτο Θέμα, 4 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
9 Οκτωβρίου 
 
Εισροή λαθρομεταναστών από Σουρκία 
Η Ελλάδα κατηγορεί την Σουρκία για την 
είσοδο αυξημένου αριθμού παράνομων 
μεταναστών, από την περιοχή του Έβρου, 
εξαιτίας του χαμηλού επιπέδου επαγρύπνησης 
από τις τουρκικές συνοριακές αρχές. Σην 
πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη, 
συνελήφθησαν 30 μετανάστες-λαθρέμποροι, 
οι οποίοι ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις. 
Πηγή: Η Καθημερινή, 9 Οκτωβρίου, 2018. 
 
Έρντογαν για το Αιγαίο και την Ανατολική 
Μεσόγειο 
Ο Πρόεδρος της Σουρκίας, Ρ.Σ. Έρντογαν, 
δήλωσε ότι η χώρα του προτίθεται να 
υπερασπιστεί πλήρως τα «κυριαρχικά της 
δικαιώματα» στο Αιγαίο και στην ανατολική 
Μεσόγειο, όπου υπάρχουν «εδαφικές 
διαμάχες» με την Ελλάδα και τους 
Ελληνοκυπρίους. 
Πηγή: Ahval, 9 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
10 Οκτωβρίου 
 
Σρεις γυναίκες νεκρές στον Έβρο 
Κοντά στον ποταμό Έβρο, οι Ελληνικές 
αρχές βρήκαν τα σώματα 3 γυναικών, οι 
οποίες πιθανολογείται ότι εισήλθαν στην 
Ελλάδα παράνομα μέσω της Σουρκίας. Η 
ταυτότητά και η ηλικία τους παραμένει 
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άγνωστη. Οι γυναίκες φαίνεται ότι 
μαχαιρώθηκαν στο λαιμό. 
Πηγή: Η Καθημερινή, 10 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
12 Οκτωβρίου 
 
Άγκυρα για τριμερή Ελλάδας, Κύπρου και 
Αιγύπτου 
Ο εκπρόσωπος Σύπου του Τπουργείο 
Εξωτερικών της Σουρκίας τοποθετήθηκε 
σχετικά με την αναφορά στην εισβολή στην 
Κύπρο, που έγινε στο κοινό ανακοινωθέν της 
υνόδου κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και 
Αιγύπτου, η οποία διεξήχθη στην Ελούντα 
της Κρήτης στις 10 Οκτωβρίου, κατόπιν 
ερώτησης που δέχτηκε. Φαρακτήρισε την 
εισβολή της χώρας στην Κύπρο, το 1974, ως 
«ειρηνευτική επιχείρηση». Παράλληλα, 
αποδόθηκαν ευθύνες αναφορικά με το 
Κυπριακό Ζήτημα στις «θηριωδίες» των 
Ελληνοκύπριων. Σέλος, τονίστηκε πως όσοι 
ενεργούν ενάντια στα συμφέροντα της 
Σουρκίας και του ψευδοκράτους θα 
αποτύχουν. 
Πηγή: Η Καθημερινή, 13 Οκτωβρίου 2018. 
 
13 Οκτωβρίου  
 
 
11 μετανάστες νεκροί σε δυστύχημα 
Πλησίον της Καβάλας, η ελληνική αστυνομία 
βρήκε 11 σώματα ανθρώπων, οι οποίοι 
πιθανολογείται ότι ήταν μετανάστες και 
εισήλθαν στην Ελλάδα περνώντας τα σύνορα 
με την Σουρκία. 
Πηγή: Η Καθημερινή, 13 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
14 Οκτωβρίου 
 
22 μετανάστες νεκροί σε αυτοκινητιστικό 
την Σουρκία. 
Όχημα με μετανάστες έπεσε σε κανάλι κατά 
τη διαδρομή του προς τη μύρνη. Η 
εθνικότητα των μεταναστών δεν έχει 
εξακριβωθεί. 22 άτομα σκοτώθηκαν ενώ 13 
τραυματίστηκαν. 
Πηγή: Daily Sabah, 14 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
16 Οκτωβρίου 
 
Δηλώσει Αποστολάκη από τις Η.Π.Α. 
Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 
Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.), Ναύαρχος Ευάγγελος 

Αποστολάκης, τόνισε, κατά τη διάρκεια 
συζήτησης στρογγυλής τραπέζης που 
διοργάνωσε Think Tank της Ουάσινγκτον σε 
συνεργασία με το Αμερικανικό Ελληνικό 
Ινστιτούτο (A.H.I.), την επιθετική 
συμπεριφορά της Σουρκίας στο Αιγαίο και 
την Ανατολική Μεσόγειο, λέγοντας ότι έχει 
αποσταθεροποιητική επίδραση στη διεθνή 
ασφάλεια. 
Πηγή: Η Καθημερινή, 16 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
17 Οκτωβρίου 
 
Αθήνα για τις σεισμικές έρευνες του 
«Μπαρμπαρός» 
Με ανακοίνωσή του το Ελληνικό Τπουργείο 
Εξωτερικών σχολίασε το παράνομο 
NAVTEX της Σουρκίας, σύμφωνα με το 
οποίο το πλοίο «Μπαρμπαρός» θα 
διενεργούσε σεισμική έρευνα σε τμήμα της 
ελληνικής υφαλοκρηπίδας την προηγούμενη. 
ημειώθηκε ότι: «δεν εφαρμόστηκαν εκ των 
προτέρων οι απαιτούμενες διαδικασίες που 
προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο και τους 
διεθνείς κανονισμούς». 
Πηγή: Τπουργείο Εξωτερικών Ελληνικής 
Δημοκρατίας, 17 Οκτωβρίου 2018. 
 
Μήνυμα Ουάσιγκτον προς Σουρκία 
Η κυβέρνηση των Η.Π.Α. παρότρυνε την 
Σουρκία να απέχει από ενέργειες που θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν ένταση στην 
Ανατολική Μεσόγειο. 
Πηγή: Η Καθημερινή, 18 Οκτωβρίου 2018. 
 
Η φρεγάτα «Νικηφόρος Υωκάς» 
παρακολουθεί το Μπαρμπαρός 
ε απάντηση της παρουσίας του τουρκικού 
σεισμογραφικού «Μπαρμπαρός» στην 
Ανατολική Μεσόγειο, για την εξόρυξη 
φυσικού αεριού πλησίον της Κύπρου, η 
ελληνική φρεγάτα «Νικηφόρος Υωκάς» 
έσπευσε να παρακολουθήσει, από απόσταση 
λίγων μόνο ναυτικών μιλίων, την πορεία του. 
Άλλες μονάδες του Ελληνικού Πολεμικού 
Ναυτικού ήταν σε επιφυλακή, προκειμένου να 
καταπλεύσουν στην περιοχή, αν χρειαστεί. 
Πηγή: Σο Βήμα, 18 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
18 Οκτωβρίου 
 
Άγκυρα για δραστηριότητα του 
«Μπαρμπαρός» 
ύμφωνα με το υπ’αριθμόν 277 Δελτίο 
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Σύπου του τουρκικού Τπουργείου 
Εξωτερικών, αναφέρεται ότι: «το ερευνητικό 
πλοίο «Barbaros Hayreddin Paşa», ξεκίνησε 
δραστηριότητες σεισμικών ερευνών στην 
υφαλοκρηπίδα μας στην περιοχή της Μεσογείου. 
Σο χθεσινό (17/10/2018) δελτίο τύπου του 
ελληνικού Τπουργείου Εξωτερικών, είναι 
απολύτως αβάσιμο βάσει του διεθνούς δικαίου. Η 
επιμονή της Ελλάδας σε μη ρεαλιστικούς 
ισχυρισμούς, θα οδηγήσει στη δημιουργία 
προβλημάτων στις διμερείς σχέσεις και στην 
περιφερειακή σταθερότητα. Η Σουρκία θα 
συνεχίσει να ασκεί τις αρμοδιότητές της και τα 
κυριαρχικά δικαιώματα που απορρέουν από το 
διεθνές δίκαιο στην υφαλοκρηπίδα της. το πλαίσιο 
αυτό συστήνουμε στην Ελλάδα να παραμείνει 
μακριά από συμπεριφορές, οι οποίες θα 
προκαλέσουν κλιμάκωση της έντασης στην 
περιοχή». 
Πηγή: Σουρκικό Τπουργείο Εξωτερικών, Δελτίο 
Σύπου 277, 18 Οκτωβρίου 2018. 
 
Σουρκικού Τπουργείου Ενέργειας για 
«Μπαρμπαρός» 
ύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού 
Τπουργείου Ενέργειας και Υυσικών πόρων, 
αναφέρεται ότι: «υμβουλεύουμε την Ελλάδα να 
μην επιχειρεί παράνομες δραστηριότητες, στο 
όνομα των διμερών σχέσεων και σχέσεων καλής 
γειτονίας, και να αποφεύγει οποιαδήποτε 
πρωτοβουλία κλιμάκωσης της έντασης στην 
περιοχή της Μεσογείου. Η Σουρκία θα συνεχίσει 
να υπερασπίζεται μέχρι τέλους τα δικαιώματά της 
που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Η 
προσπάθεια αποτροπής δραστηριοτήτων, που 
διεξάγονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο στην 
αποκλειστική οικονομική ζώνη της Σουρκίας, δεν 
είναι σύμφωνη με τους κανόνες του διεθνούς 
δικαίου. Η προσπάθεια παρεμπόδισης του Barbaros 
Hayreddin Paşa απετράπη από τα στοιχεία του 
τ/ΠΝ που συνόδευαν το πλοίο». 
Πηγή: Σουρκικό Τπουργείο Ενέργειας και 
Υυσικών Πόρων, 18 Οκτωβρίου 2018. 
 
Άγκυρα επικαλέστηκε ένταση στην 
Ανατολική Μεσόγειο 
Σουρκικά πρακτορεία ειδήσεων ισχυρίστηκαν 
ότι το ερευνητικό πλοίο «Barbaros 
Hayreddin Paşa», κατά τη διάρκεια 
διεξαγωγής ερευνητικών δραστηριοτήτων 
στην Αν. Μεσόγειο, παρενοχλήθηκε από την 
ελληνική φρεγάτα «Νικηφόρος Υωκάς». τη 
συνέχεια ανέφεραν ότι η εν λόγω 
παρενόχληση συνιστά εχθρική πράξη για την 
οποία η Σουρκία ετοιμάζεται να δώσει 
απάντηση. Η Αθήνα αρνήθηκε το συμβάν και 

δήλωσε ότι το ελληνικό ναυτικό 
παρακολουθεί στενά την κατάσταση. 
Πηγή: Ahval, Yenisafak, Hurriyet 18 
Οκτωβρίου 2018 
 
Δηλώσεις Dönmez και Özdil 
Ο υπουργός Ενέργειας και Υυσικών Πόρων 
της Σουρκίας, Fatih Dönmez, σε κοινές 
δηλώσεις του με τον «υπουργό Οικονομίας 
και Ενέργειας» του ψευδοκράτους, Özdil 
Nami, ανέφεραν ότι παρόλο τις «ενέργειες 
παρεμπόδισης» του «Barbaros Hayreddin 
Pasa» από ελληνικά ναυτικά μέσα, οι έρευνες 
θα συνεχιστούν κανονικά. 
Πηγή: Σουρκικό Τπουργείο Ενέργειας και 
Υυσικών Πόρων, 19 Οκτωβρίου 2018. 
 
Δηλώσεις Εκπροσώπου Κ.Δ.Α. 
Ο εκπρόσωπος του Κ.Δ.Α., Ömer Çelik, σε 
ανάρτησή του στο twitter, ανέφερε ότι η 
Ελλάδα, με τις «προκλητικές ενέργειες 
παρεμπόδισης» του ερευνητικού πλοίου, 
«παραβιάζει συστηματικά» το διεθνές δίκαιο. 
Παράλληλα ανέφερε ότι οι «μονομερείς» 
ελληνικές ενέργειες θα επιφέρουν την 
αντίδραση της Σουρκίας, με σκοπό την 
προάσπιση των δικαιωμάτων της. 
Πηγή: Yeni Şafak, 19 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
19 Οκτωβρίου 
 
Ο Μουφτής Αχμέτ Μετέ κατά της 
ελληνικής κυβέρνησης 
ε επίσκεψή του στο Κοτζάελι της Σουρκίας, 
όπου συνάντησε τον Νομάρχη και τον 
πρόεδρο της Σ.Ο. του Ρ.Λ.Κ., ο μουφτής 
Αχμέτ Μετέ ανέφερε πως οι ενέργειες της 
ελληνικής κυβέρνησης επιδρούν αρνητικά στις 
παραδόσεις της μουσουλμανικής 
μειονότητας. Ο Πρόεδρος της Σ.Ο. του 
Ρ.Λ.Κ. άσκησε κριτική στη στάση της 
ελληνικής κυβέρνησης και τόνισε ότι θα 
επιδιώξει τις δέουσες επαφές. 
Πηγή: tourkikanea.gr, 19 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
20 Οκτωβρίου 
 
Έρντογαν για την κινητικότητα στην 
Ανατολική Μεσόγειο 
Η Σουρκία θα λάβει όλα τα «απαραίτητα 
μέτρα» για την προστασία των συμφερόντων 
της στην Ανατολική Μεσόγειο, εάν χρειαστεί, 
δήλωσε ο Πρόεδρος της Σουρκίας, Ρ.Σ. 
Έρντογαν. Σην ίδια χρονική περίοδο ένα 
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τουρκικό ερευνητικό σκάφος παρέμενε στην 
Α.Ο.Ζ. της Κύπρου και κοντά στην 
ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα της Ελλάδας. 
Πηγή: Η Καθημερινή, 20 Οκτωβρίου 2018. 
 
Κοτζιάς περί τμηματικής επέκτασης 
αιγιαλίτιδας ζώνης στο Ιόνιο 
Ο Νίκος Κοτζιάς ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμα 
τα Προεδρικά Διατάγματα για την επέκταση 
της αιγιαλίτιδας ζώνης της χώρας από τους 
Οθωνούς μέχρι τα Αντικύθηρα. Η δήλωση 
προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς μια τέτοια 
πράξη ενισχύει τη θέση της Σουρκίας σχετικά 
με το ειδικό καθεστώς που θέλει να επιβάλει 
στο Αιγαίο, αρνούμενη την επέκταση των 
ελληνικών χωρικών υδάτων από 6 σε 12 ν.μ. 
στην περιοχή. 
Πηγή: CNN Greece, 20 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
22 Οκτωβρίου 
 
Αντίδραση του «Σουρκό-Ορθόδοξου 
Πατριαρχείου»  
τη σύγκρουση μεταξύ του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης και 
του Πατριαρχείου Μόσχας, σχετικά με την 
Αυτοκεφαλία της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, αντέδρασε η εκπρόσωπος του 
«Σουρκό-Ορθόδοξου Πατριαρχείου», 
καταθέτοντας μήνυση κατά του Οικουμενικού 
Πατριάρχη για παρέμβαση στην Ουκρανία. 
Πηγή: Η Καθημερινή, 22 Οκτωβρίου 2018. 
 
Βύθιση βάρκας μεταναστών 
Βάρκα με μετανάστες βυθίστηκε μόλις 50 
μέτρα μακριά από τις δυτικές ακτές της 
Σουρκίας κοντά στην Αλικαρνασσό. 
Δεκαεπτά άτομα διασώθηκαν από τη 
θάλασσα και άλλα 17 εντοπίστηκαν στην 
ακτή. Η εθνικότητα των μεταναστών δεν έχει 
εξακριβωθεί. 
Πηγή: Reuters, 22 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
23 Οκτωβρίου 
 
Ο Έλληνας πρεσβευτής κλήθηκε στο 
τουρκικό Τπουργείο Εξωτερικών 
Σο Τπουργείο Εξωτερικών της Σουρκίας 
κάλεσε τον Έλληνα πρεσβευτή, λίγες ημέρες 
μετά την έκκληση προς την Ελλάδα να 
αποφύγει την κλιμάκωση των μακρόχρονων 
διαφορών στη Μεσόγειο Θάλασσα. 
Πηγή: Η Καθημερινή, 23 Οκτωβρίου 2018. 
 

Σσαβούσογλου, λαϊκισμός και χωρικά 
ύδατα 
Ο Σούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ 
Σσαβούσογλου, απάντησε σε ανακοίνωση του 
πρώην Τπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, 
ότι η χώρα είναι έτοιμη να επεκτείνει τα 
χωρικά της ύδατα σε 12 ν.μ. στο Ιώνιο, 
αποδίδοντας την κίνηση σε λαϊκισμό. 
Ανέφερε ότι η Σουρκία τάσσεται υπέρ μιας 
ειρηνικής λύσης στα υφιστάμενα προβλήματα 
μεταξύ των δύο χωρών, προσθέτοντας ότι «η 
Ελλάδα είναι η μόνη που προκαλεί εντάσεις στο 
Αιγαίο». 
Πηγή: Η Καθημερινή, 23 Οκτωβρίου 2018. 
 
Aksoy για την επέκταση των ελληνικών 
χωρικών υδάτων  
Ο Hami Aksoy, εκπρόσωπος του Τπουργείου 
Εξωτερικών της Σουρκίας δήλωσε ότι «Δεν 
μπορούμε να ανεχθούμε κανένα βήμα που δεν 
βασίζεται στην αμοιβαία συναίνεση στο Αιγαίο 
όπου δύο χώρες έχουν απέναντι ακτές» και ότι 
«Σο ψήφισμα της Σουρκικής Εθνοσυνέλευσης της 
8ης Ιουνίου 1995, περιέχει μια απαραίτητη 
πολιτική προειδοποίηση και εξακολουθεί να ισχύει 
σήμερα». Ο Aksoy δήλωσε ακόμη ότι οι 
παραπάνω απόψεις και οι προειδοποιήσεις 
μεταφέρθηκαν στον πρεσβευτή της Ελλάδας 
στην Άγκυρα Πέτρο Μαυροειδή. 
Πηγή: Η Καθημερινή, 23 Οκτωβρίου, 2018. 
 
Απάντηση Αθήνας προς Aksoy 
Ο εκπρόσωπος Σύπου του Τπουργείου 
Εξωτερικών, Α. Γεννηματάς, σχετικά με την 
τοποθέτηση του Σούρκου ομολόγου του 
δήλωσε ότι «Η επέκταση της αιγιαλίτιδας 
ζώνης αποτελεί νόμιμο και αναφαίρετο 
κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδος, σύμφωνα 
με το διεθνές δίκαιο. Η σχετική απόφαση για 
επέκταση εναπόκειται αποκλειστικά στην 
Ελλάδα, η οποία έχει το δικαίωμα να 
επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα όποτε και 
όπως η ίδια κρίνει. Σο δικαίωμα αυτό ισχύει 
απαρεγκλίτως και δεν τίθεται υπό 
αμφισβήτηση ή υπό διαπραγμάτευση με 
τρίτους. Σο αυτό ισχύει ασφαλώς για όλη την 
επικράτεια. Αυθαίρετες ερμηνείες του 
διεθνούς δικαίου και απειλές βίας από την 
πλευρά της Σουρκίας, όπως και η 
αμφισβήτηση των νομίμων δικαιωμάτων της 
χώρας μας, ούτε αλλάζουν το γεγονός αυτό, 
αλλά ούτε συμβάλλουν στις σχέσεις καλής 
γειτονίας». 
Πηγή: Ελληνική Δημοκρατία, Τπουργείο 
Εξωτερικών, 23 Οκτωβρίου 2018. 
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24 Οκτωβρίου 

 
Akar για την επέκταση των ελληνικών 
χωρικών υδάτων  
Ο Σούρκος υπουργός Εθνικής Αμύνης, 
Hulusi Akar, δήλωσε ότι «η Σουρκία δεν θα 
ανεχτεί κανένα ελληνικό, φαινομενικά, τετελεσμένο 
γεγονός στο Αιγαίο ή τη Μεσόγειο και δεν θα 
επιτρέψει καμία ελληνική παρέμβαση στις 
τουρκικές ερευνητικές εργασίες στην Ανατολική 
Μεσόγειο». Επανέλαβε ακόμη την τουρκική 
θέση ότι δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμο έργο 
στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο χωρίς τη 
συναίνεση της Σουρκίας και των 
Σουρκοκυπρίων. 
Πηγή: Daily Sabah, 24 Οκτωβρίου 2018. 

 
 
25 Οκτωβρίου 

 
Προδρόμου για κλιμάκωση της έντασης  
Ο εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης 
Πρόδρομος Προδρόμου, ανέφερε πως η 
Σουρκία δημιουργεί σκόπιμα ένα τεχνητό 
κλίμα έντασης στο οποίο οι ελληνοκύπριοι 
δεν πρόκειται να μετέχουν.  
Πηγή: Reuters, 25 Οκτωβρίου 2018. 

 
Ανακοίνωση Αθήνας για Σουρκία και 
Α.Ο.Ζ. 
Σο ελληνικό Τπουργείο Εξωτερικών με 
ανακοίνωσή του τόνισε ότι: «Η οριοθέτηση της 
ελληνικής ΑΟΖ στο σύνολό της, θα καθοριστεί 
βάσει του διεθνούς δικαίου και ασφαλώς όχι 
λαμβάνοντας υπόψη ανυπόστατες και αυθαίρετες 
θεωρίες που υιοθετεί η παραβάτης του διεθνούς 
δικαίου Σουρκία. […] Η Ελλάδα δεν πρόκειται να 
παρασυρθεί σε πλειοδοσία επιθετικής ρητορικής. 
Καλούμε την γείτονα Σουρκία να συμπεριφερθεί με 
την προσήκουσα σοβαρότητα και προσήλωση στις 
αρχές του διεθνούς δικαίου και της Φάρτας των 
Η.Ε..» 
Πηγή: Ελληνική Δημοκρατία, Τπουργείο 
Εξωτερικών, 25 Οκτωβρίου 2018. 

 
ύλληψη λαθρεμπόρων στην Φίο 
Οι αρχές της Φίου συνέλαβαν δύο Σούρκους 
που σχετίζονταν με την παράνομη διακίνηση 
μιας μετανάστριας ηλικίας 45 ετών, από την 
Σουρκία προς το λιμάνι του ανατολικού 
Αιγαίου, σε πολυτελές γιοτ. 
Πηγή: Η Καθημερινή, 25 Οκτωβρίου 2018. 

 
 

26 Οκτωβρίου  
 

Aksoy περί οριοθέτησης της Α.Ο.Ζ. 
Ο εκπρόσωπος του Σουρκικού Τπουργείου 
Εξωτερικών, Hami Aksoy, δήλωσε ότι η 
Σουρκία θα συνεχίσει να ενεργεί «σύμφωνα με 
τις αρχές της ισότητας και όλες τις σχετικές ειδικές 
περιστάσεις» και πρόσθεσε «ε αυτό το πλαίσιο, 
δεν υπάρχουν συμβουλές που θα μπορούσαμε να 
πάρουμε από την Ελλάδα όσον αφορά τις τεχνικές 
οριοθέτησης στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου». 
Πηγή: Η Καθημερινή, 26 Οκτωβρίου 2018. 

 
Δηλώσεις Προέδρου Δημοκρατίας 
Ο Πρόεδρος Προκόπης Παυλόπουλος, σε 
ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, δήλωσε ότι η 
Ελλάδα θέλει να ζήσει ειρηνικά με την 
Σουρκία, αλλά δεν θα παραιτηθεί από κανένα 
από τα κυριαρχικά της δικαιώματα. 
Πηγή: Η Καθημερινή, 26 Οκτωβρίου 2018. 

 
 
27 Οκτωβρίου 

 
Σουρκική NAVTEX και Καστελόριζο 
Η Σουρκία εξέδωσε νέα NAVTEX, 
ανακοινώνοντας ότι επιφυλάσσει μια περιοχή 
που περιβάλλει τα χωρικά ύδατα του 
Καστελορίζου στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 
στις 31 Οκτωβρίου, για ασκήσεις αναζήτησης 
και διάσωσης. 
Πηγή: Η Καθημερινή, 27 Οκτωβρίου 2018. 
 
 
29 Οκτωβρίου 
 
Ξεκινά γεωτρήσεις στην Α. Μεσόγειο ο 
«Πορθητής» 
το πλαίσιο ομιλίας του στην Αττάλεια, ο 
Σούρκος Τπουργός Ενέργειας και Υυσικών 
πόρων, Fatih Dönmez, αναφέρει πως το 
τουρκικό γεωτρύπανο συνοδευόμενο από το 
πολεμικό ναυτικό της Σουρκίας, ξεκινά την 
λειτουργία του στοπ οικόπεδο «Αλάνια 1» -
δέκα χιλιόμετρα από την Αττάλεια και 60 
από την Αλάνια- με σκοπό την εξόρυξη 
πλούσιων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Ο 
κ. Dönmez, ανέφερε πως απώτερος σκοπός 
τους με το συγκεκριμένο πλοίο είναι να 
πραγματοποιούνται δύο γεωτρήσεις τον 
χρόνο, ενώ τόνισε πως «θα προστατεύσουν τα 
δικαιώματά τους σε ό,τι αφορά την εξόρυξη 
κοιτασμάτων ενάντια σε όσους προσπαθούν με 
μονομερή βήματα να την εμποδίσουν». 
Πηγή: Hürriyet Daily News, 29 Οκτωβρίου 
2018. Η Καθημερινή, 30 Οκτωβρίου 2018. 
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31 Οκτωβρίου 
 
Akar για τα δικαιώματα της χώρας στη 
θάλασσα 
Ο Σούρκος υπουργός Εθνικής Αμύνης, 
Hulusi Akar, σε ομιλία του σε διάσκεψη των 
Σούρκων επιχειρηματιών, προειδοποίησε ότι 
η Άγκυρα δεν θα παραιτηθεί από τα 

δικαιώματά της στο Αιγαίο, την Ανατολική 
Μεσόγειο και την Κύπρο, ενώ έκανε ιδιαίτερη 
μνεία στην τουρκική Α.Ο.Ζ.. Σην ίδια στιγμή 
ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος Κ.Δ.Α. της 
Σουρκίας, Ömer Çelik, προειδοποίησε την 
Ελλάδα να μην επεκτείνει τα χωρικά της 
ύδατα στο Αιγαίο από 6 σε 12 ν.μ.. 
Πηγή: Η Καθημερινή, 31 Οκτωβρίου 2018. 
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