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Ανταπόκριση, Βερολίνο

Του ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Εριχ Σμιτ-Εενμπομ, επικεφαλής
του Γερμανικού Ινστιτούτου Ερευνών,
μιλά στην «R» για τη δράση των τουρκικών 
μυστικών υπηρεσιών στη χώρα μας
αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη

 Ποιους χρησιμοποιούν οι τουρκικές υπη-
ρεσίες ως πράκτορές τους;

Xρησιμοποιείται ένα ευρύ φάσμα ατόμων. 
Για παράδειγμα, γνωρίζουμε πως τουλάχι-
στον 30 Τούρκοι διπλωμάτες στη Γερμανία 
είναι πράκτορες της ΜΙΤ. Από εκεί και πέρα, 
υπάρχει ένα δίκτυο εταιρειών τις οποίες η 
ΜΙΤ χρησιμοποιεί ως «βιτρίνα». Επιπλέον, 
χρησιμοποιούνται ιμάμηδες, οι οποίοι διο-
ρίζονται από το τουρκικό υπουργείο Θρη-
σκευμάτων και των οποίων ο ρόλος είναι να 
κατασκοπεύουν τους Τούρκους συμπολίτες 
τους και να δίνουν πληροφορίες για αυτούς 
κατευθείαν στην Αγκυρα.
Κατάσκοποι βρίσκονται ακόμη και σε συλ-
λόγους γονέων, τουρκικές τράπεζες, τουρι-
στικά γραφεία, καθώς και σε θρησκευτικές 
οργανώσεις.

Οι γερμανικές Αρχές υπολογίζουν πως τη 
στιγμή αυτή στην Ευρώπη -και φυσικά στην 
Ελλάδα και στη Γερμανία- δρουν συνολικά 
περίπου 800 Τούρκοι πράκτορες, δηλαδή το 
10% του συνολικού προσωπικού της ΜΙΤ. Οι 
400 από αυτούς δρουν στη Γερμανία, ενώ 
γύρω στους 50 στην Ελβετία, αυτή τη μικρή 
χώρα, που όμως έχει ιδιαίτερη σημασία για 
την Τουρκία, καθώς σε αυτή την ουδέτερη 
χώρα το ΡΚΚ δρα νόμιμα.
 Οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες ασκούν 

κατασκοπευτική δράση στην Ελλάδα;
Για τις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες, η Ελ-
λάδα δεν είναι χώρα στην οποία δίνουν προ-

Ο 
Πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν 
έχει δώσει εντολή στις μυστικές υπηρε-
σίες της χώρας του να αποσταθεροποι-

ήσουν χώρες όπως η Ελλάδα. Αυτό υποστηρίζει 
ο Εριχ Σμιτ-Εενμπομ, επικεφαλής του Γερμανι-
κού Ινστιτούτου Ερευνών για την Πολιτική Ει-
ρήνης. Ο Ε. Σμιτ-Εενμπομ και το ινστιτούτο πα-
ρακολουθούν και καταγράφουν τη δράση των 
μυστικών υπηρεσιών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Θεωρείται ίσως το πιο έγκυρο ινστιτούτο 
στον κόσμο που ασχολείται ειδικά με τις μυ-
στικές υπηρεσίες, ενώ ο  Ε. Σμιτ-Εενμπομ είναι 
αναλυτής, συγγραφέας και δημοσιογράφος, 
στον οποίο προσφεύγουν πάντοτε τα γερμα-
νικά και διεθνή ΜΜΕ για θέματα που αφορούν 
τη δράση των μυστικών υπηρεσιών. Η εφημε-
ρίδα «Die Zeit» είχε γράψει χαρακτηριστικά για 
τον Ε. Σμιτ-Εενμπομ: «Ο άνθρωπος που παρα-
κολουθεί αυτούς που μας παρακολουθούν».

Μιλήσαμε με τον Ε. Σμιτ-Εενμπομ ειδικά για 
τη δράση των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών 
(ΜΙΤ) στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα στην 
Ευρώπη και στον κόσμο. Οσα μας είπε είναι 
αποκαλυπτικά για το τι συμβαίνει τον τελευ-
ταίο καιρό -αλλά και παλαιότερα- με τη δράση 
των Τούρκων πρακτόρων.

 Πριν από λίγες ημέρες στην Ελλάδα είχαμε 
ένα περιστατικό στο οποίο βρέθηκαν όπλα σε 
τζαμί της Ξάνθης, όπου και κατοικεί η μου-
σουλμανική μειονότητα της περιοχής. Παράλ-
ληλα, Ισπανός που συνελήφθη από τις ελληνι-
κές Αρχές ομολόγησε πως είναι πράκτορας των 
τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Τι γνωρίζετε 
για τη δράση της ΜΙΤ στην Ελλάδα;

Εδώ και καιρό ο Τούρκος Πρόεδρος Ερ-
ντογάν έχει δώσει εντολή στις μυστικές υ-
πηρεσίες να αυξήσουν τη δραστηριότητά 
τους, καθώς μακρόπνοος στόχος του είναι 
μια Τουρκία που δεν θα περιορίζεται στα 
σημερινά της σύνορα. Υπήρξαν και τουρ-
κικές εφημερίδες που δημοσίευσαν χάρτες 
με τα σχέδια αυτά, στα οποία μπορούσαμε 
να δούμε μια μεγάλη Τουρκία, όπου -μετα-

ξύ άλλων- περιλαμβάνονται εδάφη της Βουλγαρίας, αλλά και της Ελλάδας. 
Δεν πρόκειται στην ουσία για κενές απειλές της Τουρκίας, αλλά για ένα εί-
δος πολέμου. Ειδικά στη βόρεια Ελλάδα, οι τουρκικές υπηρεσίες δρουν με 
στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Είναι ένα είδος υβριδικού πο-
λέμου. Και πάντοτε στον υβριδικό αυτό πόλεμο γίνεται προσπάθεια να χρη-
σιμοποιηθούν οι μειονότητες. Και ένα μέρος των μειονοτήτων αυτών να ε-
ξοπλισθεί με όπλα.
Αυτό το ζούμε σε ολόκληρη την Ευρώπη, και όχι μόνον στην Ελλάδα, όπου η 
τουρκική κυβέρνηση χρησιμοποιεί τις μειονότητες, ειδικά σε χώρες όπου υπάρ-
χει αυξημένη τουρκική παρουσία, όπως η Γερμανία, η Αυστρία και η Ελβετία.
Η δράση αυτή ξεκινά από παρακολούθηση και εξολόθρευση αντιπολιτευτικών 
φωνών. Βεβαίως ο μεγάλος εχθρός είναι το ΡΚΚ -από το 2013- και οι Τούρκοι 
εκείνοι που πήραν μέρος στις διαμαρτυρίες της πλατείας Γκεζίν, ενώ το τελευ-
ταίο διάστημα, μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα, στους εχθρούς περιλαμ-
βάνονται και οι γκιουλενιστές. Χρησιμοποιούν απειλητικές επιστολές, εκφοβί-
ζουν με δολοφονίες, ενώ υπάρχουν μαζικές παρακολουθήσεις εκείνων τους 
οποίους η Αγκυρα θεωρεί πως βρίσκονται κοντά στο κίνημα του Γκιουλέν.
 Πόσο επικίνδυνο θεωρείτε πως είναι κάτι τέτοιο για την Ελλάδα και γενικό-

τερα για την Ευρώπη;
Οι κινήσεις αυτές των Τούρκων απειλούν την εσωτερική ειρήνη σε χώρες ό-
πως η Ελλάδα και η Γερμανία, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πρέπει 
να γνωρίζουμε πως ο Ερντογάν έχει έναν στόχο. Ο στόχος αυτός είναι μέχρι 
το 2023 να εγκαθιδρύσει στην Τουρκία ένα ισλαμικό καθεστώς, το οποίο δεν 
θα περιορίζεται μόνο στην Τουρκία, αλλά θα λειτουργεί ως μοντέλο και για 
άλλες αραβικές χώρες. Στόχος επίσης είναι να δημιουργηθούν στην Ευρώπη 
θύλακες αυτού του ισλαμικού κράτους και να χρησιμοποιηθούν οι Τούρκοι 
της Ευρώπης ως όργανα αυτού του τουρκικού-ισλαμικού κράτους.

«Ειδικά στη βόρεια Ελλάδα,
οι τουρκικές υπηρεσίες δρουν με 
στόχο την αποσταθεροποίηση 
της περιοχής. Είναι ένα είδος 
υβριδικού πολέμου»

«Εισβολή»
της ΜΙΤ
στην Ελλάδα
με εντολή
Ερντογάν


