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Σ
την Κω και στη Νίσυρο επεκτείνουν τις έρευνές τους τόσο 
η ΕΥΠ όσο και η Κρατική Ασφάλεια για την πλήρη εξάρ-
θρωση του κατασκοπευτικού δικτύου που είχε στήσει στη 

Ρόδο ο γραμματέας του τουρκικού προξενείου. Οπως αποκα-
λύφθηκε, o 35χρονος υπάλληλος του τουρκικού προξενείου εί-
χε στρατολογήσει ένα ναυτικό, Ελληνα μουσουλμάνο της Θρά-
κης, προκειμένου να φωτογραφίζει τα ελληνικά πολεμικά πλοία 
που επιτηρούσαν το τουρκικό σεισμογραφικό το οποίο πραγμα-
τοποιούσε έρευνες το καλοκαίρι στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Oχυρωματικά έργα
Τα έμπειρα στελέχη της ΕΥΠ έχουν βάσιμες ενδείξεις για επέκτα-
ση του συγκεκριμένου κατασκοπευτικού δικτύου σε δύο ακό-
μα ελληνικά νησιά, την Κω και τη Νίσυρο. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, οι επιτελείς της υπηρεσίας έχουν στα χέρια τους φωτο-
γραφίες από τα οχυρωματικά έργα στα δύο συγκεκριμένα νη-
σιά, καθώς επίσης και φωτογραφίες από ελληνικά πλοία, αλλά 
ακόμα και από τα αόρατα υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού. 

Αλλωστε, κατά το αποκορύφωμα της πρόσφατης ελληνοτουρ-
κικής κρίσης, η μοναδική φορά που οι Τούρκοι στρατηγοί κατά-
φεραν να εντοπίσουν τη θέση ελληνικού υποβρυχίου ήταν από 
τις φωτογραφίες που τους είχε στείλει ο γραμματέας του προξε-
νείου στη Ρόδο. Συγκεκριμένα, το ελληνικό υποβρύχιο είχε δέ-
σει στο Καστελλόριζο και το είχε φωτογραφίσει ο μάγειρας -επί-
σης Ελληνας μουσουλμάνος από τη Θράκη- που είχε στρατολο-
γηθεί από τον 35χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις εργαστηριακές έρευνες 
που πραγματοποιήθηκαν στα κινητά τηλέφωνα και τους υπολο-
γιστές του γραμματέα του προξενείου Σ.Μ., αλλά και του στρα-
τολογημένου από τον ίδιο ναυτικού στο πλοίο της γραμμής Ρό-
δος - Καστελλόριζο, ανακαλύφθηκαν περίπου 2.500 φωτογρα-
φίες που απεικονίζουν ελληνικά πολεμικά πλοία, το υποβρύχιο, 
Ελληνες στρατιώτες και αξιωματικούς που ταξίδευαν με το πλοίο 
τις γραμμής για τις υπηρεσίες τους, αλλά και οχυρωματικά έργα 
του Ελληνικού Στρατού σε Ρόδο, Κω και Νίσυρο.

Για τον λόγο αυτόν, λοιπόν, οι πράκτορες της ΕΥΠ έχουν θέ-
σει Κω και Νίσυρο στο μικροσκόπιο των ερευνών τους, καθώς 
το πλοίο στο οποίο εργαζόταν ως μάγειρας ο στρατολογημέ-
νος από τις μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας πραγματοποιού-
σε δρομολόγια και σε αυτά τα νησιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πράκτορες της ΕΥΠ είχαν θέσει 
υπό παρακολούθηση τον 35χρονο Σ.Μ. πριν από 8 χρόνια, κα-
θώς, όταν διέμενε στη Θράκη, όπου και είχε μόνιμη κατοικία σε 
συγκεκριμένη κοινότητα της περιοχής, εξέφραζε ανοιχτά αποσχι-
στικές τάσεις για τη Θράκη και μάλιστα προσπαθούσε να οργα-
νώσει δίκτυο μειονοτικών γι’ αυτό το θέμα. Μάλιστα, η δραστη-
ριότητά του κατά το παρελθόν είχε απασχολήσει και το ελληνικό 
Κοινοβούλιο, έπειτα από καταγγελίες βουλευτών.

Τότε είχε τεθεί υπό διακριτική παρακολούθηση από πράκτο-
ρες της ΕΥΠ, που διαπίστωσαν πως έχουν να κάνουν με έναν 
άνθρωπο που ναι μεν έχει αυτές τις απόψεις, πλην όμως οι κι-
νήσεις του και οι τακτικές του σίγουρα δεν έδειχναν άνθρωπο 
που είχε σχέση με κάποια υπηρεσία πληροφοριών άλλης χώρας.

Αυτά, όμως, ίσχυαν μέχρι και πριν από περίπου 8 χρόνια, κα-
θώς την τελευταία διετία, η εξέλιξή του φαίνεται πως ήταν ρα-
γδαία. Αυτό το χρονικό διάστημα, όπως διαπίστωσαν οι πρά-
κτορες της ΕΥΠ, ξαφνικά ο γραμματέας του τουρκικού προξε-
νείου στη Ρόδο άρχισε να κάνει συχνά ταξίδια στην Τουρκία και 
συγκεκριμένα στην Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα, από τη στιγ-
μή που βρέθηκε να εργάζεται στο τουρκικό προξενείο στη Ρό-
δο, διαπιστώθηκε πως, όταν ήθελε να ταξιδέψει στην Τουρκία, 
ακολουθούσε ένα περίεργο δρομολόγιο, προφανώς ως τακτι-
κή αντιπαρακολούθησης. Συγκεκριμένα, έφευγε από τη Ρόδο, 
ταξίδευε μέχρι τη Θράκη και από εκεί περνούσε στην Τουρκία.

Αλλαγή συμπεριφοράς
Οι πράκτορες της ΕΥΠ, που πλέον παρακολουθούσαν στενά τον 
35χρονο, από καιρό σε καιρό τον έβλεπαν να αλλάζει συμπε-
ριφορά, ιδιαίτερα έπειτα από τα ταξίδια που πραγματοποιού-
σε στην Τουρκία. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως εδώ και ένα 
χρόνο είχε αρχίσει να χρησιμοποιεί τακτικές αντιπαρακολού-
θησης στις μετακινήσεις του, ακόμα και όταν πήγαινε στο σπί-
τι που είχε νοικιάσει στη Ρόδο. Αντί να ακολουθεί ένα συγκεκρι-
μένο δρομολόγιο για το σπίτι του, όπως κάνουν οι περισσότε-
ροι άνθρωποι, ανά τακτά χρονικά διαστήματα άλλαζε διαδρο-
μές, προκειμένου να βλέπει αν παρακολουθείται. Παράλληλα, 
επέλεγε ερημικούς δρόμους, προκειμένου επίσης να έχει τη δυ-
νατότητα να διαπιστώνει αν παρακολουθείται.

Επίσης, όταν πια ξεκίνησε να έχει επαφές με τον μάγειρα κα-
τάσκοπο που είχε στρατολογήσει, άφηνε το κινητό του είτε στο 
αυτοκίνητό του είτε στο προξενείο και έπειτα συναντούσε τον 
«άνθρωπό του». Αυτά τα δεδομένα έδειξαν στους έμπειρους 
πράκτορες τις ΕΥΠ πως έχουν να κάνουν με έναν άνθρωπο που 
-αν μη τι άλλο- είχε λάβει κάποιου είδους εκπαίδευση.

Ερευνες της ΕΥΠ
σε Κω και Νίσυρο

Νέες αποκαλύψεις για την 
υπόθεση κατασκοπείας 

στο Καστελλόριζο. 
Τι δείχνουν οι 2.500 

φωτογραφίες που έχουν 
στα χέρια τους οι Αρχές

Ιστορική ήταν η Γενική Συνέλευση της Ενωσης 
Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών 
στις 16 Δεκεμβρίου 2020. Η Γενική Συνέλευ-
ση της Ε.Ι.Η.Ε.Α., που σε λίγες ημέρες εισέρ-
χεται στο 50ό έτος από την ίδρυσή της, αποδέ-
χθηκε ομόφωνα την εισήγηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου για διεύρυνση των μελών της, δί-
νοντας πλέον τη δυνατότητα και στις εβδομα-
διαίες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας 
να γίνουν μέλη της Ενωσης! Πρόκειται για πο-
λύ σημαντική απόφαση, διότι με τη διεύρυνση 
των μελών της, οι διεκδικήσεις για την επιβίω-
ση των επιχειρήσεων του κλάδου θα αποκτή-
σουν ακόμη πιο δυνατή φωνή, εκπροσωπώντας 
το σύνολο πλέον των επαγγελματιών εκδοτών. 
Βασικός στόχος η προστασία και η διασφάλιση 
του πολύτιμου αγαθού της ελευθεροτυπίας σε 
μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. 
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Στιγμιότυπο από την 
επίσκεψη της Προέ-
δρου της Δημοκρα-
τίας στο Καστελλό-
ριζο το περασμέ-
νο φθινόπωρο. Τις 
ημέρες εκείνες η 
δραστηριότητα των 
κατασκόπων στο 
νησί είχε χτυπήσει 
«κόκκινο»

Ο 35χρονος υπάλληλος του 
τουρκικού προξενείου. Είχε βρεθεί 
στο μικροσκόπιο των αξιωματικών 
της ΕΥΠ πριν από 8 χρόνια

Ο Ελληνας μουσουλμάνος, 
ναυτικός στο επάγγελμα, που είχε 

στρατολογηθεί για να συλλέγει 
στοιχεία σε βάρος της χώρας μας


