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Του ΑλέξΑνδρου Κοντη

Ι
κανή να οργανώσει τη δολοφονία των 8 
Τούρκων αξιωματικών, χρησιμοποιώντας 
εκτελεστές της μαφίας που ήδη βρίσκο-

νται στην Ελλάδα, ή ακόμα και να σχεδιάσει 
την απαγωγή τους είναι η τουρκική κυβέρνη-
ση, όπως τονίζουν στη Realnews το ιστορικό 
πολιτικό στέλεχος των Γερμανών Πράσινων, 
Χανς-Κρίστιαν Στρέμπελε, αλλά και ο Τούρ-
κος έμπειρος δημοσιογράφος Λεβέντ Κενέζ, 
που ζει αυτοεξόριστος στη Στοκχόλμη. Σχε-
δόν δύο χρόνια μετά την απόπειρα πραξικο-
πήματος στην Τουρκία, οι εισαγγελικές Αρχές 
σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ελβε-
τία, η Γερμανία, η Γαλλία και εσχάτως η Δα-
νία, ερευνούν στενά την ανάμειξη της διαβό-
ητης ΜΙΤ ακόμα και σε υποθέσεις δολοφονί-
ας Τούρκων υπηκόων, που θεωρούνται εχθροί 
της κυβέρνησης Ερντογάν. Οπως προειδο-
ποιούν οι δύο καλοί γνώστες του τρόπου με 
τον οποίο λειτουργούν οι τουρκικές μυστικές 
υπηρεσίες, η Αγκυρα θα μπορούσε κάλλιστα 
να φέρει εις πέρας μια αντίστοιχη επιχείρηση 
και για την εξόντωση των Τούρκων αξιωματι-
κών που έχουν ζητήσει την παροχή ασύλου 
από την Ελλάδα. 

«Θεωρώ ότι είναι πιθανό η Τουρκία να ορ-
γανώσει την απαγωγή των 8 Τούρκων αξιωμα-
τικών που βρίσκονται στην Ελλάδα. Η Τουρκία 
έχει τη θέληση αλλά και τη δυνατότητα να σχε-
διάσει μια τέτοια επιχείρηση απαγωγής. Αυτό, 
βέβαια, θα ήταν έγκλημα και παραβίαση των 
διεθνών νόμων για το άσυλο και τα ανθρώπι-
να δικαιώματα», δηλώνει στην «R» ο παλαί-
μαχος βουλευτής του γερμανικού κόμματος 
των Πρασίνων, Στρέμπελε. Εχοντας διατελέ-
σει επί σειρά ετών μέλος της γερμανικής βου-
λής, ο Στρέμπελε είχε ασχοληθεί έντονα με τη 
δράση της ΜΙΤ στη Γερμανία, μετά την από-
πειρα πραξικοπήματος, χαρακτηρίζοντας μά-
λιστα ως «απίστευτο» το εύρος των δραστηρι-
οτήτων των Τούρκων πρακτόρων στη μεγαλύ-
τερη οικονομία της Ευρώπης. Ο μέχρι το 2017 
βουλευτής των Πρασίνων τονίζει ακόμα πως 
το θέμα της δράσης της ΜΙΤ σε χώρες-μέλη 
της Ε.Ε. θα πρέπει να αναδειχθεί σε κεντρικό 
ζήτημα της πολιτικής που ασκούν οι βρυξέλ-
λες. «Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα πρέπει να λάβει 
μέτρα εναντίον των κατασκοπευτικών δρα-
στηριοτήτων της τουρκικής ΜΙΤ. Οι γερμανι-
κές Αρχές έχουν δεσμευτεί εδώ και έναν χρό-
νο ότι θα λάβουν τέτοια μέτρα», επισημαίνει 
ο έμπειρος Γερμανός πολιτικός. 

Από την πλευρά του, ο Λ. Κενέζ, πρώην διευ-
θυντής της εφημερίδας «Meydan», την οποία 
έκλεισε η κυβέρνηση Ερντογάν, τονίζει πως η 
ΜΙΤ θα μπορούσε να αναθέσει την εξόντωση 
των 8 Τούρκων αξιωματικών σε μαφιόζους 
εκτελεστές που έχουν εγκατασταθεί στην Ελ-
λάδα. «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ΜΙΤ έχει 
τη δυνατότητα να δολοφονήσει κάποιους από 
αυτούς τους αξιωματικούς. Σε αυτήν την πε-
ρίπτωση, η Τουρκία θα προσπαθούσε να πα-
ρουσιάσει κάτι τέτοιο ως εσωτερική διαμά-
χη, δηλαδή να δημιουργήσει μια ιστορία για 
τους αξιωματικούς ότι σκότωσε ο ένας τον άλ-
λον λόγω των μεταξύ τους διαφωνιών», ανα-
φέρει στην «R» ο Κενέζ, διευκρινίζοντας πως 
κάτι τέτοιο θα περιελάμβανε την εμπλοκή ατό-
μων που ανήκουν στο οργανωμένο έγκλημα. 
«Η ΜΙΤ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει άτο-
μα που δεν είναι ούτε Τούρκοι ούτε Ελληνες, 
δηλαδή ομάδες που αποτελούν μέρος μαφιό-
ζικων οργανώσεων που είναι ήδη εγκατεστη-
μένες στην Ελλάδα», λέει ο Κενέζ, με τις δηλώ-
σεις του να επιβεβαιώνουν πλήρως το πρωτο-
σέλιδο δημοσίευμα της «R» την προηγούμε-
νη Κυριακή για τους φόβους που εκφράζουν 
οι 8 αξιωματικοί περί απόπειρας δολοφονίας 
τους από ποινικούς. 

Aπαγωγές
Επιπλέον, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιο-
γράφο, που ζει στη Στοκχόλμη από τον Αύγου-
στο του 2016 για να αποφύγει τις διώξεις της 
Αγκυρας εναντίον του, η ΜΙΤ έχει αποδεδειγ-
μένα και επισήμως εμπλακεί σε επιχειρήσεις 
απαγωγής «γκιουλενιστών», κυρίως σε ανα-
πτυσσόμενες χώρες. Ο Κενέζ, ωστόσο, εκτι-
μά πως κάτι τέτοιο δεν είναι τόσο εύκολο να 
συμβεί στην Ελλάδα. «Πιστεύω ότι η ΜΙΤ δεν 
πρόκειται να προχωρήσει σε κάποια απευθεί-
ας επιχείρηση. Κι αυτό διότι η Ελλάδα δεν εί-
ναι Γκαμπόν ή Κόσοβο, είναι μέλος της Ε.Ε. Το 
κόστος μιας τέτοιας επιχείρησης θα ήταν τερά-
στιο. Η τουρκική οικονομία αντιμετωπίζει με-
γάλες δυσκολίες. 

Δεν πιστεύω ότι ο Ερντογάν θα ήθελε τώρα 
να δημιουργήσει μια κρίση μεταξύ Τουρκίας 
και Ε.Ε.». Ακόμη, ο αυτοεξόριστος δημοσιο-
γράφος θεωρεί πως η μη έκδοση των 8 αξιω-
ματικών από την Ελλάδα στην Τουρκία ευνο-
εί την προεκλογική ρητορική του Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν. «Η Τουρκία θεωρεί ότι, όσο η Ελ-
λάδα κρατά τους Τούρκους αξιωματικούς, αυ-
τό βοηθά την προπαγάνδα της, σύμφωνα με 
την οποία η Ε.Ε. προστατεύει και υποστηρίζει 
τους πραξικοπηματίες, δηλαδή τους εχθρούς 
της Τουρκίας. Αυτό δίνει στον Ερντογάν ένα 

Γερμανοί πολιτικοί και Τούρκοι αντιφρονούντες 
μιλούν για τα πιθανά σκοτεινά σχέδια απαγωγής ή 
δολοφονίας των 8 αξιωματικών που βρίσκονται στην 
Ελλάδα. «Μηχανόβιοι» στη Δανία, δηλητήρια στην 
Ελβετία, δολοφονίες στη Γαλλία

Οι «μαύρες» 
επιχειρήσεις 
της ΜΙΤ!

σημαντικό εργαλείο για την προεκλογική του 
εκστρατεία», καταλήγει ο Λ. Κενέζ. 

«Καμουφλαρισμένοι»
Η Osmanen Germania είναι ένας σύλλογος μο-
τοσικλετιστών που δημιουργήθηκε στη Γερμα-
νία, με τα μέλη της να είναι κυρίως τουρκικής 
καταγωγής. Το 2016, ο σύλλογος, που έχει κα-
τηγορηθεί για έντονη δραστηριότητα στο ορ-
γανωμένο έγκλημα, άνοιξε παράρτημα στη 
Δανία. Οπως αποκάλυψε μόλις την περασμέ-
νη Πέμπτη η Σουηδική Κρατική Ραδιοφωνία, 
μέλη της Osmanen Germania εμπλέκονται σε 
υπόθεση συνωμοσίας για τη δολοφονία τρι-
ών Τούρκων που ζουν στη Δανία και θεωρού-
νται ανώτατα στελέχη του κινήματος του ιμά-
μη Φετουλάχ Γκιουλέν. Παραθέτοντας ως πη-
γή την Υπηρεσία Πληροφοριών της Δανίας, το 
ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι μοτοσικλετιστές πρό-
σκεινται στο κόμμα του Ερντογάν, προσθέτο-
ντας ότι οι δανικές Αρχές έχουν θέσει υπό την 
προστασία τους αρκετούς Τούρκους στη χώ-
ρα που θεωρούνται πιθανοί στόχοι. «Η Υπη-
ρεσία Πληροφοριών της Δανίας έλαβε ως πλη-
ροφορία ότι η Τουρκία σχεδιάζει δολοφονίες 
με πολιτικά κίνητρα στην Δανία. Η Osmanen 
Germania είναι μια εγκληματική οργάνωση με 
στενούς δεσμούς με το κυβερνών κόμμα ΑΚΡ 
και θεωρείται ότι έπαιξε ρόλο στην αποτυχη-
μένη απόπειρα δολοφονίας», αναφέρει το ρε-
πορτάζ της Σουηδικής Κρατικής Ραδιοφωνίας. 

Ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας 
Μπεκίρ Μποζντάγ έχει δηλώσει επισήμως ότι 
οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες έχουν καταφέ-
ρει να «πακετάρουν» 80 οπαδούς του Γκιουλέν 
από 18 χώρες του κόσμου. Σε αυτές περιλαμβά-
νονται η Μαλαισία, η Σενεγάλη, το Πακιστάν, 
η Γκαμπόν και το Κόσοβο. Ωστόσο, όπως δεί-
χνει και η υπόθεση που αποκαλύφθηκε μόλις 
πριν από λίγες ημέρες στη Δανία, αντίστοιχες 
επιχειρήσεις εξόντωσης των «εχθρών του Ερ-
ντογάν» έχουν οργανωθεί ακόμα και στις πλέον 
οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. 

Τον περασμένο Μάρτιο, ΜΜΕ στην Ελβε-
τία αποκάλυψαν την απόπειρα δολοφονίας 

Το ιστορικό πολιτικό στέλεχος των Γερμανών 
Πράσινων, Χανς-Κρίστιαν Στρέμπελε

Ο Τούρκος έμπειρος δημοσιογράφος Λεβέντ Κε-
νέζ, που ζει αυτοεξόριστος στη Στοκχόλμη
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ενός Τουρκοελβετού επιχειρηµατία στη Ζυρί-
χη. Στον σχεδιασµό της δολοφονίας φέρεται 
να εµπλέκονται πέντε άτοµα, εκ των οποίων οι 
δύο είναι διπλωµάτες στην τουρκική πρεσβεία 
στη Βέρνη. Σύµφωνα µε τα όσα έχουν αποκα-
λυφθεί, οι πέντε συνωµότες σχεδίαζαν να δο-
λοφονήσουν τον επιχειρηµατία ρίχνοντας δη-
λητήριο στο φαγητό του. Η Εισαγγελία της Ζυ-
ρίχης ερευνά την υπόθεση, ενώ ο ένας από 
τους δύο εµπλεκόµενους Τούρκους διπλωµά-
τες έχει απελαθεί. 

Στη Γερµανία, σάλο είχε προκαλέσει η απο-
κάλυψη για τους περίπου 6.000 Τούρκους πλη-
ροφοριοδότες που διέθετε η Αγκυρα σε γερ-
µανικό έδαφος. «Ούτε η Στάζι δεν είχε καταφέ-
ρει να δηµιουργήσει τέτοιο δίκτυο», σχολίαζε η 
εφηµερίδα «Die Welt» τον Αύγουστο του 2016. 

Η ΜΙΤ, ωστόσο, εµπλέκεται και σε περιπτώ-
σεις εξόντωσης Τούρκων υπηκόων στην Ευ-
ρώπη, ακόµα και πριν από την απόπειρα πρα-
ξικοπήµατος. Τον Ιανουάριο του 2013, τρεις 
γυναίκες κουρδικής καταγωγής βρέθηκαν νε-
κρές σε διαµέρισµα στο Παρίσι. Είχαν εκτελε-
στεί µε «επαγγελµατικό» τρόπο, µε µια σφαί-
ρα στο κεφάλι. Οι έρευνες των Γάλλων κατέδει-
ξαν ως δολοφόνο τους έναν 34χρονο Τούρκο 
µετανάστη, ο οποίος µάλιστα εργαζόταν στο 
αεροδρόµιο «Σαρλ Ντε Γκωλ». Λίγο µετά τη 
σύλληψη του δολοφόνου, ανώνυµοι ανήρτη-
σαν στο διαδίκτυο ηχογραφηµένη συνοµιλία 
του 34χρονου µε φερόµενα µέλη της ΜΙΤ. Τον 
∆εκέµβριο του 2016, λίγο πριν από την έναρ-
ξη της δίκης του, ο Τούρκος εκτελεστής µετα-
φέρθηκε από τη φυλακή σε νοσοκοµείο, όπου 
εντοπίστηκε ότι έχει όγκο στον εγκέφαλό του. 

AEGEAN LIVING LAB

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ διάκριση έλαβε το Aegean 
Living Lab, καθώς τιµήθηκε µε το Χρυσό Βρα-
βείο στα «Education Leaders Awards 2018» 
στην κατηγορία «Καινοτοµία στην Εκπαί-
δευση». Το Aegean Living Lab, του Τµήµα-
τος Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσι-
ών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, διοργανώ-
θηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο 2017 στο 
Αγκίστρι µε τίτλο «Χτίζοντας την ταυτότητα 
ενός “πράσινου” νησιού». Στόχος του προ-
γράµµατος ήταν, µέσω ενός µείγµατος δρα-
στηριοτήτων, οι οποίες περιλαµβάνουν δια-
λέξεις, έρευνα πεδίου αλλά και ακτιβισµό, να 
εκπαιδεύσουν, να ευαισθητοποιήσουν αλλά 
και να κινητοποιήσουν τους φοιτητές, τη νε-
ολαία, τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, τους επαγγελµατικούς φορείς και τους 
κατοίκους του νησιού σε ό,τι αφορά τα θέ-
µατα γαλάζιας οικονοµίας, πράσινης ανά-
πτυξης και βιώσιµης επιχειρηµατικότητας.
Η ιδέα του Aegean Living Lab είναι η δηµι-
ουργία µιας συστηµατικής και συνεκτικής 
προσέγγισης για την καλλιέργεια της επιχει-
ρηµατικής νοοτροπίας των νέων, µε θεµατι-
κή εστίαση στη γαλάζια οικονοµία. Το πρό-
γραµµα συνδυάζει παραδοσιακές εκπαιδευ-
τικές µεθόδους και παράλληλα βιωµατικές µε-

θοδολογίες-learning by doing, µε στόχο την 
κατανόηση της θεωρητικής γνώσης µέσω της 
πρακτικής εφαρµογής, δίνοντας ταυτόχρο-
να τη δυνατότητα στους συµµετέχοντες και 
στους εµπλεκόµενους (εισηγητές, προσκε-
κληµένους οµιλητές και τοπικούς φορείς), 
µέσω «πειραµάτων», να συνδηµιουργήσουν 
νέες ιδέες και καινοτόµες λύσεις, εµπνεόµε-
νοι από τις προκλήσεις και ευκαιρίες που δη-
µιουργεί η τοπικότητα. 
Σηµειώνεται ότι φέτος το Aegean Living Lab 
θα διεξαχθεί από τις 30 Ιουνίου έως τις 6 Ιου-
λίου στη Σχοινούσα, σε συνεργασία µε την 
κοινωφελή αστική εταιρεία «ΑΕΛΙΑ» και τον 
Σύλλογο Νέων Σχοινούσας. Το πρόγραµµα 
θα εστιάσει σε θέµατα γαλάζιας επιχειρηµα-
τικότητας και τοπικής παραγωγής. 
Η συµµετοχή των φοιτητών είναι δωρεάν, 
προκειµένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση 
στο πρόγραµµα. 
Σηµαντικό ρόλο στις πρωτοβουλίες που παίρ-
νει το Εργαστήριο ∆ιοίκησης Ναυτιλιακών και 
Λιµενικών Επιχειρήσεων του Τµήµατος Ναυ-
τιλίας  του Πανεπιστηµίου Αιγαίου έχουν οι 
Μαρία Λεκάκου, καθηγήτρια του Πανεπιστη-
µίου του Αιγαίου, Εύα Στεφανιδάκη, Γιώργος 
Ρεµούνδος και Γιάννης Κατσούνης. 

∆ιάκριση για το «πράσινο» νησί

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ μοτοσι-
κλετιστών Osmanen 
Germania εμπλέκεται 
σε υπόθεση συνωμο-
σίας για τη δολοφονία 
τριών Τούρκων που 
ζουν στη ∆ανία


