
Ο ΚΟΣΜΟΣ FRIDAY 25 JANUARY 2019 19ΔΙΕΘΝΗ

Τ
ο κίνημα του αυτοεξόριστου 
ιμάμη Φετουλάχ Γκιουλέν, 
τον οποίο η Άγκυρα θεωρεί 
υπεύθυνο για το αποτυχημέ-

νο πραξικόπημα του 2016, συνερ-
γάζεται και εξυπηρετεί συμφέροντα 
υπηρεσιών πληροφοριών της Δύ-
σης σε όλο τον κόσμο, ιδιαιτέρως 
αμερικανικών υπηρεσιών, αναφέ-
ρει μια νέα έκθεση της τουρκικής 
αστυνομικής ακαδημίας.
Η έκθεση με τίτλο «FETO - Μια Δι-
εθνής Απειλή» υπογραμμίζει ότι το 
δίκτυο Γκιουλέν εξυπηρετεί αμερι-
κανικά συμφέροντα στη Ρωσία, τα 
Βαλκάνια, την Ευρασία, τον Καύκα-
σο και την Μέση Ανατολή.
Το «τρομοκρατικό» δίκτυο, όπως το 
χαρακτηρίζει η Αγκυρα, λειτουργεί 
παράλληλα περισσότερα από 140 
«charter schools» - ιδιωτικά σχολεία 
που χρηματοδοτούνται εν μέρει από 
το αμερικανικό δημόσιο - χρησιμο-
ποιώντας τα σχολεία αυτά ως επι-
χειρησιακή και οικονομική βάση 
για να προωθήσει τα παγκόσμια της 
συμφέροντα, προσθέτει η έκθεση.
Επιπρόσθετα με τις πολυάριθμες 
επιχειρήσεις που συνδέονται και 
χρηματοδοτούν με «εκατομμύρια 
δολάρια» το FETO σε όλες τις ΗΠΑ, 
το δίκτυο των σχολείων με τους 

60.000 μαθητές έχει ετήσια ροή 
εσόδων 500 εκατομμυρίων δολαρί-
ων που χρηματοδοτεί τις επιχειρή-
σεις της οργάνωσης.
Σύμφωνα με την έκθεση, το δίκτυο 
Γκιουλέν χρησιμοποιεί το επισω-
ρευμένο ανθρώπινο και χρηματοοι-
κονομικό κεφάλαιο στα σχολεία και 
στις επιχειρήσεις του για να ασκεί 
εξουσία παράνομα με την μορφή 
«παράλληλου κράτους» ή σκιωδών 
κυβερνήσεων.
Η έκθεση αναφέρει άλλα παραδείγ-
ματα επιχειρησιακών βάσεων του 
FETO στην Ευρώπη, τονίζοντας ότι 
ολοένα και περισσότερα μέλη της 

οργάνωσης αιτούνται άσυλο στην 
Γερμανία και την Αυστρία, λειτουρ-
γούν επιχειρήσεις και εκδίδουν εκεί 
εφημερίδες.
Η έκθεση της τουρκικής αστυνομι-
κής ακαδημίας συμπληρώνει ότι η 
Αλβανία έχει γίνει προπύργιο του 
δικτύου, αφού η οργάνωση δίνει 
επί χρόνια υποτροφίες σε παιδιά 
υψηλόβαθμων γραφειοκρατών.
Η FETO διατηρεί τέλος 33 ομάδες 
της κοινωνίας των πολιτών, 20.000 
μαθητές εγγεγραμμένους στα σχό-
λια της μόνο στα Βαλκάνια και εκ-
δίδει τρία περιοδικά στην Μέση 
Ανατολή.

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 
 óôç óõ÷íüôçôá ôùí  ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ 152.325
÷éëéïêýêëùí. 

Ï óôáèìüò ìáò έχει êáôáóôåß Ýíá åíçìåñùôéêü êáé 
øõ÷áãùγικό βήµα ðïõ äéáêñßíåôáé áðü óõíÝðåéá, 

áîéïðéóôßá, ðëçñüôçôá, õðåõèõνόôçôá êáé óýíåóç.

"ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ" 
Οι καλύτερες εκποµπές από τους πλέον γνωστούς 

ραδιοφωνικούς σταθµούς της Ελλάδας 
µεταδίδονται νύχτα. 

Εµείς τις ξεχωρίζουµε τις µαγνητοφωνούµε
τις προγραµµατίζουµε και τις απολαµβάνετε την 

εποµένη σε συγκεκριµένες ώρες.
ΕéêïóéôåôñÜùñï πρόγραµµα µε ότι συµβαίνει στην

πατρίδα 
Το πρόγραµµα του σταθµού ακούγεται σ’ όλο τον 

κόσµο µέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση: 
www.platpub.com/

Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò:
77Α WILLIAM STREET BANKSTOWN NSW 2200  

Tel.:  97073408, Fax: 97093919, Mobile: 0416066138
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Βρισβάνη

Χόµπαρτ

Πέρθη

Μελβούρνη

Καµπέρρα

152.325 MHZ

Narrowcast
FM Receiver

tune to 91.00 FM

Áí  åðéèõìåßôå åóåßò ç êÜðïéïò ößëïò óáò 
íá áðïêôÞóåôå ôï åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá áêïýôå 
ôï óôáèìü ìáò êáé όλους τους Üëëïõò åëëçíéêïýò 

ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò åäþ óôï Óýäíåû, 
åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

Διαθέτουµε επίσης
και ειδική συσκευή

για το αυτοκίνητό σας
και µπορείτε να ακούτε όλους

 αυτούς τους σταθµούς
από το ραδιόφωνο 

του αυτοκινήτου σας.
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 Web:  www.rh.com.au/southhurstville
Email: michael.platyrrahos@rh.com.au
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Aegean Quartet

Τραγούδια του Αιγαίου

103 Railway Pde
Marrickville,

Camelot Lounge

Κυριακή 3 Φεβρουαριου 2019
από τις 07.00 το βράδυ.

Είσοδος $ 27.90

Τηλ. 9550 3777

Για όσους δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν στην εκδήλωση μας 
“Τραγούδια Της Θάλασσας” τον Αύγουστο ή για όσους θέλουν να 
απολαύσουν μία ακόμη εκδήλωση μας, σας υπενθυμίζουμε ότι την 

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου στο Camelot Lounge Marrickville 
επιστρέφουμε με περισσότερα “Τραγούδια Της Θάλασσας”...

Για κρατήσεις θέσεων στην εκδήλωση μας μπορείτε να δηλώσετε 
συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.stickytickets.com.au/61970

Δέσµευσή µας είναι η προσωποποιηµένη εξυπηρέτηση του πελάτη, η σωστή καθοδήγηση και η υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών µε ήθος, εχεµύθεια, αξιοπιστία και γνώση του real estate. 

Προτεραιότητά µας είναι να ακούµε προσεκτικά τις ανάγκες και επιθυµίες σας 

και να προσπαθούµε να τις ικανοποιήσουµε στο έπακρο. 

Η µακρόχρονη πορεία και εµπειρία µας έχει προσφέρει βαθειά γνώση 

της αγοράς και των µυστικών της επιτυχηµένης πώλησης 

και διαπραγµατεύσεων ώστε να εγγυόµαστε το αποτέλεσµα. 

Τουρκία: Το δίκτυο του Γκιουλέν εξυπηρετεί τα  
συμφέροντα υπηρεσιών πληροφοριών της Δύσης

Συνάντηση του επικεφαλής 
της ρωσικής υπηρεσίας 
πληροφοριών με τον Σαου-
δάραβα πρίγκιπα Σαλμάν 
Ο επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας 
πληροφοριών SVR Σεργκέι Ναρίσκιν 
συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον πρί-
γκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας 
Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, όπως και με 
τον επικεφαλής των σαουδαραβικών 
υπηρεσιών πληροφοριών, μετέδωσε 
σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσε-
ων Ίντερφαξ.

Ο Σεργκέι Ναρίσκιν συζήτησε για τη 
συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών 
στον αγώνα κατά της διεθνούς τρομο-
κρατίας με τον σαουδάραβα ομόλογό 
του, πρόσθεσε το Interfax, επικαλού-
μενο ανακοίνωση της ρωσικής υπηρε-
σίας πληροφοριών SVR. 


