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μα για τον Γκιουλέν και ένα άλλο με δηλώσεις 
στελεχών του ΡΚΚ. Μου είπαν ότι υποστηρίζω 
την τρομοκρατία και ότι πρέπει είτε να φύγω 
από τη χώρα, είτε να αντιμετωπίσω διώξεις. 
Το τρελό είναι ότι στο παρελθόν είχα μιλήσει 
και με διοικητές του ISIS, όμως αυτό δεν τους 
είχε ενοχλήσει», αναφέρει ο δημοσιογράφος. 

Εξηγώντας πώς λειτουργεί το κατασκοπευ-
τικό δίκτυο που έχει στήσει η Τουρκία για τον 
εντοπισμό ακολούθων του Γκιουλέν στο εξω-
τερικό, ο Καζίμ τονίζει ότι την όλη επιχείρηση 

διευθύνουν οι διπλωματικές αποστολές της Αγκυρας. 
«Οι πρεσβείες και τα προξενεία έχουν στείλει τις σχετικές αναφορές 

στη Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας. Αναγράφουν 
σχολές που έχει ιδρύσει ο Γκιουλέν, ακόμα και παιδικούς σταθμούς, ενώ 
σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει και αναγραφή ονομάτων», λέει ο πρώ-
ην ανταποκριτής στην Κωνσταντινούπολη, προσθέτοντας ότι η όλη υπό-
θεση θυμίζει κυνήγι… φαντασμάτων. «Σε κάποιες περιπτώσεις αναφέρο-
νται ονομαστικά σε άτομα, στοχοποιώντας τα χωρίς λόγο. Για παράδειγ-
μα, λένε για έναν Τούρκο ότι δεν πάει συχνά στο τζαμί από την απόπειρα 
πραξικοπήματος κι έπειτα, άρα είναι ύποπτος. Επίσης, μια γυναίκα ανα-
φέρεται ως ύποπτη από την πρεσβεία της Τουρκίας στην Αυστρία, επει-
δή ένας ξάδελφός της εργαζόταν στην εφημερίδα ‘‘Zaman’’ που έκλει-
σε ο Ερντογάν». Μετά το δημοσίευμα στο «Spiegel», o δημοσιογρά-
φος δέχθηκε επίθεση από την τουρκική κυβέρνηση, αλλά και αμέτρητα 
μηνύματα από τους Τούρκους που κατοικούν στο εξωτερικό. «Η Αγκυ-
ρα ανέφερε ότι κάνω προσωπικό πόλεμο εναντίον της. Την ίδια στιγμή, 
όμως, λαμβάνω πολλά μηνύματα από Τούρκους που ρωτούν αν το όνο-
μά τους είναι στη λίστα. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν στοχοποιηθεί, αν 
επιχειρήσουν να ταξιδέψουν στην Τουρκία, είτε θα συλληφθούν, είτε θα 
εκδιωχθούν», λέει ο Καζίμ, που τονίζει ότι είναι εξαιρετικά απαισιόδοξος 
για το μέλλον της Τουρκίας. «Οποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα του δημο-
ψηφίσματος την επόμενη εβδομάδα, τα πράγματα θα πάνε προς το χει-
ρότερο. Δυστυχώς, έχω μάθει ότι με τον Ερντογάν όλα είναι πιθανά»…
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Χασνάιν Καζίμ

Κατασκοπευτικές
επιχειρήσεις
και στο Αιγαίο
Ο δημοσιογράφος
του «Spiegel»,
που αποκάλυψε
τις κατασκοπευτικές 
δραστηριότητες της 
Αγκυρας σε 35 χώρες, 
μιλά στην «R» 

T 
η βεβαιότητά του ότι η Ελλάδα είναι 
ανάμεσα στις χώρες που η Τουρκία δι-
εξάγει εκστρατεία για το «φακέλωμα» 

των οπαδών του Γκιουλέν εκφράζει ο δημο-
σιογράφος του «Spiegel», που αποκάλυψε τις 
κατασκοπευτικές δραστηριότητες της Αγκυ-
ρας σε 35 κράτη. Μιλώντας στη Realnews, ο 
Χασνάιν Καζίμ τονίζει επιπλέον ότι ειδικά στη 
χώρα μας οι τουρκικές δραστηριότητες πιθα-
νότατα στοχεύουν και το Αιγαίο, υπερβαίνο-
ντας την καταγραφή του δικτύου του ιμάμη 
Φετουλάχ Γκιουλέν, που έχει στοχοποιήσει 
ο Ταγίπ Ερντογάν ως υπεύθυνου της από-
πειρας πραξικοπήματος. «Για την Ελλάδα πι-
στεύω πως, ναι, είναι πολύ πιθανό οι τουρκι-
κές δραστηριότητες να επεκτείνονται και πέ-
ραν του εντοπισμού των πιστών του Γκιουλέν. 
Είναι πολύ πιθανό να στοχεύουν συγκεκριμέ-
να το Αιγαίο», δηλώνει ο δημοσιογράφος του 
«Spiegel», o οποίος τονίζει ότι η έκταση των 
τουρκικών κατασκοπευτικών επιχειρήσεων στο 
Αιγαίο εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ερντο-
γάν τη δεδομένη περίοδο. «Ο Ερντογάν κά-
νει οτιδήποτε είναι πιθανόν για να πάρει την 
υποστήριξη από τους εθνικιστές στην Τουρ-
κία. Η αύξηση της επιρροής του στο εσωτερι-
κό είναι το μόνο που τον ενδιαφέρει, ενώ δεν 
τον νοιάζει καθόλου πώς θα αντιδράσουν οι 
υπόλοιπες χώρες του κόσμου ή η Ευρωπαϊκή 
Ενωση. Γι’ αυτό πιστεύω πως είναι πιθανό να 
υπάρχουν μυστικές τουρκικές δραστηριότη-
τες στο Αιγαίο», αναφέρει ο Χ. Καζίμ. 

Διεθνής σάλος
Το πρόσφατο δημοσίευμα του Γερμανού δη-
μοσιογράφου προκάλεσε διεθνή σάλο, καθώς 
μιλούσε για οδηγία που έστειλε στις 20 Σεπτεμ-
βρίου του 2016 η Διεύθυνση Θρησκευτικών 
Ζητημάτων της Τουρκίας προς τις πρεσβείες 
και τα προξενεία 35 χωρών για τον εντοπισμό 
των πιστών του ιμάμη Γκιουλέν. Μετά την απο-
κάλυψη του «Spiegel», οι εκπρόσωποι των κυ-
βερνήσεων της Αυστρίας και της Γερμανίας 
τόνισαν ότι δεν θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή 
κατασκοπευτικών δραστηριοτήτων στο έδα-
φός τους. Οπως δηλώνει στην «R» ο Καζίμ, η 
Ελλάδα δεν είναι μεταξύ των 35 χωρών που 
περιλαμβάνονται στα έγγραφα που έχει στη 
διάθεσή του. «Το γεγονός αυτό, όμως, δεν ση-
μαίνει ότι η Τουρκία έχει αφήσει την Ελλάδα 
εκτός αυτού του παιχνιδιού. Αντιθέτως, είμαι 
σίγουρος ότι υπάρχουν ανάλογες επιχειρήσεις 
και στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες, για 
τις οποίες δεν έχω στοιχεία», υποστηρίζει ο δη-
μοσιογράφος. «Για παράδειγμα, από τα έγ-
γραφα που έχω απουσιάζουν και χώρες όπως 
η Γαλλία, που έχει μεγάλη τουρκική κοινότη-
τα, ή το Πακιστάν, όπου η κυβέρνηση έκλει-
σε τα σχολεία του Γκιουλέν μετά από τουρκι-
κές πιέσεις. Ομως, αυτή η υπόθεση που δη-
μοσίευσα αφορά μόνο την οδηγία που εστά-
λη τον περασμένο Σεπτέμβριο. Είμαι βέβαιος 
ότι οι ίδιες δραστηριότητες έχουν γίνει και σε 
μια σειρά άλλων χωρών», εξηγεί ο Γερμανός 
δημοσιογράφος. 

«Η Τουρκία θεωρεί την Ελλάδα σημαντικό 
παίκτη για τα συμφέροντά της. Αλλωστε δεν 
πρέπει να ξεχνάμε το θέμα των 8 στρατιωτι-
κών που μπήκαν στην Ελλάδα, αλλά δεν εκδό-
θηκαν ποτέ στην Τουρκία. Είμαι απόλυτα βέ-
βαιος ότι η Αγκυρα παρακολουθεί πολύ στε-
νά τι συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά και τι γίνε-
ται στη μουσουλμανική κοινότητα της χώρας 
σας». Ο Χ. Καζίμ είναι άριστος γνώστης της 
τουρκικής πολιτικής, καθώς υπήρξε ανταπο-
κριτής του «Spiegel» στην Τουρκία επί σειρά 
ετών, μέχρι τον Μάρτιο του 2016.

«Τότε με έδιωξαν. Είχα δημοσιεύσει ένα θέ-

τεραιότητα. Αντίθετα, προτεραιότητα για 
τους Γερμανούς έχει η Τουρκία. Κάτι που ο-
φείλεται σε πολλούς λόγους. Η Τουρκία θέ-
λει να γίνει μέλος της Ε.Ε. και οι γερμανικές 
υπηρεσίες θέλουν να έχουν μια πλήρη εικό-
να για το τι συμβαίνει στην Τουρκία, γιατί ε-
κεί υπάρχει διαφθορά μέχρι την κορυφή της 
εξουσίας, αλλά και γιατί η χώρα και οι μυ-
στικές υπηρεσίες της προσπαθούν με κάθε 
μέσο να αναμειχθούν στις εσωτερικές υπο-
θέσεις γειτονικών κρατών τους, όπως η Ελ-
λάδα και η Συρία, αλλά και χωρών της κε-
ντρικής Ασίας.
Εργο των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών 
είναι να δίνουν τις πληροφορίες αυτές στην 
καγκελαρία, ώστε να χρησιμοποιούνται στις 
διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Η Ελλά-
δα δεν παίζει σημαντικό ρόλο για τις γερμα-
νικές μυστικές υπηρεσίες.
 Πώς κρίνετε τις τουρκικές μυστικές υπη-

ρεσίες; Εχουν καλές επιδόσεις; Είναι μια μο-
ντέρνα υπηρεσία;

Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες είναι σύγ-
χρονες, χρησιμοποιούν τα πιο εξελιγμένα μέ-
σα τεχνολογίας, αλλά έχουν ένα βασικό χα-
ρακτηριστικό: η δράση τους είναι πολύ επι-
θετική. Η ΜΙΤ είναι μια πολύ επιθετική μυ-
στική υπηρεσία. Τα τελευταία χρόνια χρη-
σιμοποιούν συχνά ως μέσο δράσης τους τις 
δολοφονίες και έχουμε πολλά τέτοια παρα-
δείγματα στην Ευρώπη, κυρίως με δολοφο-
νίες Κούρδων ακτιβιστών.
Η ΜΙΤ είναι μια πολύ επαγγελματική μυστι-
κή υπηρεσία, που ως ιδεολογία της έχει τον 
νεο-οθωμανισμό. Και αυτό όχι σήμερα, αλ-
λά από τη δεκαετία του 1990.
Κλείνοντας, ο Ε. Σμιτ-Εενμπομ μας έθεσε το 
ερώτημα «μήπως γνωρίζετε τι τύπου όπλα 
ήταν αυτά που βρέθηκαν στο τζαμί της Ξάν-
θης; Σας ερωτώ γιατί υπάρχουν πολύ έγκυ-
ρες πληροφορίες ότι το τελευταίο διάστημα 
η ΜΙΤ έχει εξοπλίσει τους πράκτορές της σε 
ολόκληρη την Ευρώπη με τα τσεχικά πιστό-
λια, τύπου Scorpion»...


