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Στροφή Ερντογάν σε Μόσχα: Συνάντηση με τον Πούτιν στις αρχές Αυγούστου

Οι τουρκικές αρχές έκοψαν τη... σύνταξη του Γκιουλέν

Τουρκία: Αυτοκτόνησε με το όπλο του 
αστυνομικός εν μέσω του πογκρόμ

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Τα-
γίπ Ερντογάν θα ταξιδέψει στη 
Ρωσία για να συναντηθεί με τον 
Ρώσο ομόλογό του, Βλάντιμιρ 
Πούτιν, μέσα στο πρώτο δεκαή-
μερο του Αυγούστου, ανακοίνω-
σε το Κρεμλίνο, σημειώνοντας 
ότι ο ακριβής τόπος και χρόνος 
της συνάντησης δεν έχουν ακόμη 
οριστεί.
«Η συνάντηση των κ.κ. Πούτιν 
και Ερντογάν προετοιμάζεται 
μέσω διπλωματικών οδών»,

δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσι-
κής Προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.
Σημειώνεται πως ο Βλαντιμίρ 
Πούτιν είχε μιλήσει τηλεφωνι-
κά στις 17 Ιουλίου με τον Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν, μετά το αποτυ-
χημένο πραξικόπημα, καταδι-
κάζοντας τις «αντισυνταγματικές 
ενέργειες» των πραξικοπηματιών 
και εκφράζοντας την υποστήριξη 
στον Τούρκο πρόεδρο για επα-
ναφορά της χώρας σε συνθήκες 
«τάξης και ασφάλειας».

Ο Φετουλάχ Γκιουλέν δεν θα δικαι-
ούται πλέον να λαμβάνει την σύντα-
ξή που του κατέβαλε το τουρκικό 
Κράτος, μετέδωσε το πρακτορείο 
Anadolu. To τουρκικό ίδρυμα κοι-
νωνικών ασφαλίσεων (SGK) «δι-
έκοψε την καταβολή της σύνταξης 
του ηγέτη της τρομοκρατικής οργά-
νωσης FETÖ Φετουλάχ Γκιουλέν 
και τον διέγραψε από τα μητρώα 
κοινωνικής ασφάλισης» ανέφερε 
το πρακτορείο. H αντιπολιτευόμε-
νη εφημερίδα Sozcü έγραψε ότι ο 
Γκιουλέν εισέπραττε 1.283 τουρκι-
κές λίρες (περίπου 380 ευρώ) από 
τον Οκτώβριο του 2014, δηλαδή 
την υψηλότερη σύνταξη που μπορεί 

να λαμβάνει κανείς στην Τουρκία.
Το τελευταίο ποσό που έλαβε ήταν 
την Τρίτη και ενώ βρισκόταν ήδη 
σε εξέλιξη η ευρεία επιχείρηση 
καταστολής των «γκιουλενιστών», 
τέσσερις ημέρες μετά την αποτυχη-
μένη απόπειρα πραξικοπήματος. 
Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων 

επισημαίνει ότι δεν γνωρίζει για 
ποιους λόγους ο πρώην ιμάμης ει-
σπράττει σύνταξη από το τουρκικό 
κράτος, αφού εγκατέλειψε την χώρα 
το 1999 και ζει έκτοτε σε μια δασώ-
δη περιοχή στην Πενσιλβάνια (βο-
ρειοανατολικές ΗΠΑ). Ο Γκιουλέν 
διευθύνει τον ισχυρό όμιλο επιχει-
ρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμά-
των και ΜΚΟ που πρόσκεινται στην 
οργάνωσή του, τη Hizmet («Υπη-
ρεσία»). Οι υπηρεσίες κοινωνικών 
ασφαλίσεων «αναμένεται να λά-
βουν παρόμοια μέτρα σε βάρος άλ-
λων υπεύθυνων αξιωματούχων της 
αποτυχημένης απόπειρα του πραξι-
κοπήματος» προσέθεσε το Anadolu.

Υποδιοικητής αστυνομικού τμήματος στην 
Άγκυρα αυτοκτόνησε με το όπλο του αφότου 
απομακρύνθηκε από το σώμα στο πλαίσιο της 
εκκαθάρισης-μαμούθ στη σκιά του αποτυχημέ-
νου πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου. Συνο-
λικά 9.000 αστυνομικοί έχουν απομακρυνθεί 
και διώκονται στην Άγκυρα κατηγορούμενοι 
από το καθεστώς Ερντογάν για διασυνδέσεις 
με το τάγμα του Φετουλάχ Γκιουλέν, στον 
οποίο επιρρίπτει η τουρκική κυβέρνηση την 
ευθύνη για την ενορχήστρωση του αποτυχη-
μένου πραξικοπήματος. Ο αστυνομικός, που 
αναγνωρίστηκε ως Μουτλού Τσ., αυτοκτόνησε 
με το όπλο του αφότου απομακρύνθηκε από 
τα καθήκοντά του στην περιοχή Γκουντούλ της 
Άγκυρας, μεταδίδει στην ηλεκτρονική της πύλη 
η εφημερίδα Hurriyet. Διακομίστηκε στο νοσο-
κομείο αλλά υπέκυψε στα τραυματά του. Άλλη 
μία περίπτωση αυτοκτονίας είχε καταγραφεί 
την Τρίτη. Ο κυβερνήτης Νετσμί Ακμάν της 
περιοχής Αχμετλί στην περιφέρεια της Μανί-
σα έθεσε τέλος στη ζωή του μετά την καθαίρε-
σή του. Αυτοκτόνησε στην κατοικία του με μία 
σφαίρα στο κεφάλι χρησιμοποιώντας το όπλο 
του σωματοφύλακά του.
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