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Φως στα μυστικά της Αγκυρας

Με αυτό το σκίτσο εικονογραφείται το άρθρο στην ιστοσελίδα
Nordic Monitor
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E

να ευρύ δίκτυο επιχειρήσεων στις προσφυγικές δομές αλλά και στα αστικά κέντρα
της Ελλάδας έχει καταφέρει να εγκαταστήσει η τουρκική ΜΙΤ, τουλάχιστον από το 2017
μέχρι σήμερα. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει
από νέα απόρρητα έγγραφα κρατικών υπηρεσιών της Τουρκίας, που αναμένεται να δημοσιοποιηθούν εντός των ημερών στην ιστοσελίδα Nordic Monitor και στα οποία έχει αποκτήσει πρόσβαση η Realnews. Πρόκειται για ένα
δίκτυο πληροφοριών το οποίο, βάσει του σχεδιασμού της Αγκυρας, μπορεί να διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο σε μια νέα προσπάθεια
μεθοδευμένης αύξησης των προσφυγικών ροών στα νησιά ή στον Εβρο.
Το νέο δίκτυο παρακολούθησης και συγκέντρωσης πληροφοριών που δημιούργησαν οι
μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας, λίγους μήνες
μετά την απόπειρα πραξικοπήματος κατά του
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον Ιούλιο του 2016,
απλώνεται συνολικά σε 17 χώρες της Ευρώπης,
της Ασίας και της Αφρικής. Οπως σημειώνεται
στα έγγραφα, εκτός της Ελλάδας, τα ευρωπαϊκά κράτη όπου η ΜΙΤ διεξάγει επιχειρήσεις είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ιταλία, η Ρουμανία και η Νορβηγία.
Σύμφωνα με τον Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, διαχειριστή του Nordic Monitor και πρώην διευθυντή στην αγγλόφωνη έκδοση της τουρκικής
εφημερίδας «ΖΑΜΑΝ», ο στόχος των επιχειρήσεων αυτών είναι ο εντοπισμός των ακολούθων
του Φετουλάχ Γκιουλέν, οι οποίοι μετά το πραξικόπημα διέφυγαν από την Τουρκία ώστε να
γλιτώσουν από τις διώξεις που έχει εξαπολύσει
εναντίον τους η Αγκυρα. «Στην Ελλάδα, όμως,
ο στόχος αυτών των επιχειρήσεων είναι διπλός.
Εκτός από τον εντοπισμό των γκιουλενιστών, η
ΜΙΤ θέλει να δημιουργήσει ένα συμπαγές δίκτυο, το οποίο θα χρησιμοποιείται κάθε φορά
ώστε η Τουρκία να έχει πλεονέκτημα έναντι της
Ελλάδας», δηλώνει στην «R» ο Αμπ. Μποζκούρτ.

Οκτώ γκιουλενιστές
Στις 20 Απριλίου, η ιστοσελίδα που διαχειρίζεται
ο αυτοεξόριστος Τούρκος δημοσιογράφος είχε
αποκαλύψει τα πρώτα απόρρητα έγγραφα κρατικών υπηρεσιών της Τουρκίας που αναφέρονται σε επιχειρήσεις συγκέντρωσης πληροφοριών στην Ελλάδα. Σε αυτά, οι τουρκικές υπηρεσί-
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δεν σημαίνει ότι η προσπάθεια να ανοίξουν τα
σύνορα θα εγκαταλειφθεί. Είναι δεδομένο ότι
θα επαναλάβουν την προσπάθειά τους», τονίζει ο δημοσιογράφος με έδρα τη Στοκχόλμη.
«Με τη χρήση των δικτύων παρακολούθησης,
θέλουν την επόμενη φορά να έχουν προετοιμαστεί καλύτερα, ώστε να ξεπεράσουν τα εμπόδια
που τους έθεσε η ελληνική πλευρά», προσθέτει
ο Αμπ. Μποζκούρτ.

«Κακά νέα για Ελλάδα και Κύπρο»
ες παρακολουθούν την πορεία μιας διωκόμενης Τουρκάλας εκπαιδευτικού, επιβεβαιώνοντας την παρουσία της στη χώρα μας. Τα νέα έγγραφα, που θα δημοσιοποιηθούν εντός της προσεχούς εβδομάδας, αναφέρονται στην παρακολούθηση συνολικά οκτώ Τούρκων γκιουλενιστών.
Σημειώνεται ότι τα άτομα αυτά έχουν περάσει από κέντρα φιλοξενίας προσφύγων, μετά έζησαν σε διαμερίσματα ελληνικών πόλεων, ενώ
έκτοτε μετέβησαν σε άλλες χώρες του εξωτερικού. «Οι παρακολουθήσεις της ΜΙΤ δεν εστιάζουν μόνο στα προσφυγικά κέντρα, αλλά και
στον ιστό πόλεων, σε γειτονιές και περιοχές όπου υπάρχουν διαμερίσματα στα οποία ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Παρότι αντίστοιχες επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και σε άλλες χώρες, η Ελλάδα αποτελεί
το επίκεντρο της δράσης των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Η ΜΙΤ
επενδύει περισσότερους πόρους στην Ελλάδα από ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο κράτος», τονίζει ο Αμπ. Μποζκούρτ.
Η συζήτηση για τη δράση των δικτύων της ΜΙΤ στην Ελλάδα δεν μπορεί να μη συμπεριλάβει και την απόπειρα της Τουρκίας να καθοδηγήσει
εκατοντάδες χιλιάδες από τους πρόσφυγες που φιλοξενεί στο έδαφός
της προς τα ελληνοτουρκικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα. «Είναι δεδομένο ότι αυτές οι επιχειρήσεις της ΜΙΤ μπορούν να παίξουν ρόλο σε
μια νέα ενδεχόμενη αύξηση των προσφυγικών ροών προς την Ελλάδα.
Στα περιστατικά του Εβρου είχαν εμπλοκή πολλές διαφορετικές τουρκικές υπηρεσίες, φυσικά ανάμεσά τους και η ΜΙΤ. Η αποτυχία στον Εβρο

H κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία του
κορωνοϊού έρχεται για να επιταχύνει ακόμα περισσότερο την καθοδική πορεία που έχει λάβει
από το καλοκαίρι του 2018 η τουρκική οικονομία. Τον Ιανουάριο του 2020 η ανεργία βρισκόταν στο 13,8%, με τις προβλέψεις να αναφέρουν ότι μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και το
25% μέσα στο καλοκαίρι. Σύμφωνα με τον Αμπ.
Μποζκούρτ, η δεινή κατάσταση της τουρκικής
οικονομίας μπορεί να οδηγήσει την Αγκυρα σε
μια προσπάθεια να «εξάγει» την κρίση, προκαλώντας επεισόδιο με την Ελλάδα ή την Κύπρο.
«Η οικονομία της Τουρκίας είναι σε κακή κατάσταση και η πανδημία του κορωνοϊού κάνει
τα πράγματα χειρότερα, αυξάνοντας πολύ την
ανεργία. Αυτό όμως δεν είναι καλό νέο για τους
γείτονες της Τουρκίας, όπως είναι η Ελλάδα και
η Κύπρος. Ο Ερντογάν μπορεί να επιχειρήσει να
προκαλέσει νέα προβλήματα με τις γειτονικές
χώρες, ώστε να αποσπάσει την προσοχή των
Τούρκων πολιτών από τα οικονομικά τους προβλήματα», τονίζει ο Τούρκος δημοσιογράφος.

