Οι Γκρίζοι Λύκοι είναι έτοιμοι να βάλουν "φωτιά" στη Θράκη
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Πόσο κοντά βρισκόμαστε στην Κοσοβοποίηση της περιοχής και πότε θα αποφασίσει η Αθήνα να αντιμετωπίσει την προκλητική Άγκυρα;
Οι Γκρίζοι Λύκοι αποκτούν εφημερίδα στη Θράκη
Γράφει o Κωνσταντίνος Τερζής
Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, μια νέα εφημερίδα αρχίζει να εκδίδεται στην Δυτική Θράκη… Από τώρα ευχόμαστε να είναι καλότυχη για τον τουρκικό λαό της Δυτικής
Θράκης, για το τουρκικό έθνος και τον τουρκικό κόσμο…
Από τώρα συγχαίρουμε αυτούς που μοχθούνε για αυτό.
Πρακτορείο Ειδήσεων BTS
Οι Γκρίζοι Λύκοι αποκτούν εφημερίδα που θα εκδίδεται στην Θράκη! Η είδηση μεταδόθηκε από το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων BTS και αποτελεί μία ξεκάθαρη πρόκληση
πέραν των οποιονδήποτε ορίων έναντι της Ελλάδας και ιδιαίτερα της Ελληνικότητας της Θράκης.
Στο όνομα του τουρκικού άκρατου εθνικισμού, με τίτλο «Γκρίζος Λύκος» και με σαφέστατες στοχεύσεις δημιουργίας επίσημου θύλακα της παρακρατικής εγκληματικής ομάδας
κοινών δολοφόνων, ιδρύεται με τις θερμότερες ευχές του κεμαλοναζισμού μία εφημερίδα η οποία θα δράσει προς την κατεύθυνση δημιουργίας συνθηκών (ή και γεγονότων)
εκτεταμένης όξυνσης στην Ελληνική Θράκη, με απώτερο σκοπό την Κοσοβοποίηση της περιοχής.
Με έμβλημα τον Αχμέτ Σαδίκ και με σαφέστατη υποστήριξη των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, ετοιμάζονται οι παρακρατικοί μηχανισμοί της Άγκυρας να επισημοποιήσουν την
εμφάνιση και την δράση τους εντός της Ελλάδας, με το πρόσχημα της… ενημέρωσης!

Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει σχετικές πληροφορίες από την Ελληνική Θράκη και ως εκ τούτου είτε το «γεγονός» βρίσκεται είτε στα προκαταρκτικά στάδια της
προετοιμασίας του, είτε ανακοινώθηκε προκειμένου να «ανιχνεύσει» τις αντιδράσεις των Αθηνών, είτε –τέλος- αποτελεί στρατηγική κίνηση μέσα στα πλαίσια του ψυχολογικού
πολέμου εναντίον της Ελλάδας και υπέρ της δημιουργίας μίας εικονικής ανυπέρβλητης ισχύος της Άγκυρας εντός της Ελληνικής Θράκης.
Μάλιστα, το ότι εδώ και δύο χρόνια έχει ήδη ιδρυθεί και λειτουργεί το «εθνικιστικό κόμμα τούρκων Δυτικής Θράκης» (DEB) ως προάγγελος των επόμενων τουρκικών κινήσεων, το
οποίο αποτελείται από «γκρίζους λύκους», καταδεικνύει την σαφέστατη επιθυμία της Άγκυρας (και των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών οι οποίες βρίσκονται υπό την άμεση
εποπτεία του Ερτογάν) να δημιουργήσει συνθήκες ανωμαλίας στην Ελληνική Θράκη και να κατορθώσει ισχυρά χτυπήματα στην κυβέρνηση των Αθηνών, η οποία παραμένει στο
μοτίβο της πολιτικής χαμηλών τόνων και της γενικότερης φοβικότητας αντιμετώπισης της επιθετικής τουρκικής πολιτικής.
Σύμφωνα με τις πρώτες παρατηρήσεις, θεωρείται επιπλέον και ως μία κίνηση άμεσου παρεμβατισμού επί της υφιστάμενης μουσουλμανικής (αυτο-αποκαλούμενης τουρκικής)
νομενκλατούρας (πρώην και νυν βουλευτές, πολιτευτές, θρησκευτικοί λειτουργοί και δευτεροκλασάτα στελέχη), τα μέλη της οποίας είτε αναδείχθηκαν και ανήκαν από τους
στρατοκράτες της Τουρκίας, είτε εμφανίσθηκαν τα τελευταία χρόνια και αποτελούν την «ελίτ» των τουρκοφρόνων που πρόσκεινται στον ισλαμιστή Ερντογάν.
Ήδη, μέσα στα πλαίσια των γενικότερων ανακατατάξεων που συμβαίνουν από την άνοιξη του 2013, μία τουρκόγλωσση εφημερίδα, η Birlik, έβαλε «λουκέτο» (οι «κακές γλώσσες»
αναφέρονται σε αναβάθμιση του ιδιοκτήτη της από τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες), ενώ προηγουμένως εμφανίστηκε μία άλλη τουρκόγλωσση εφημερίδα με τίτλο Eylem (μετ.
«Δράση») με χριστιανούς ιδιοκτήτες.
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Επίσης έχει αποτυπωθεί στον τουρκόγλωσσο τύπο της Ελληνικής Θράκης μία σειρά από αντεγκλήσεις των τουρκοφρόνων της περιοχής, δείγμα μίας απόπειρας και των δύο πλευρών
να υπερισχύσουν η κάθε μία έναντι της άλλης (προκειμένου να συνεχίσουν να βρίσκονται στις καταστάσεις μισθοδοσίας του τουρκικού προξενείου της Κομοτηνής).
Και μέσα σε αυτό το σκηνικό φαίνεται πως έρχεται και το επίσημο όργανο των «Γκρίζων Λύκων» μέσω ενός εντύπου, να «πατήσει στη
Θράκη», προκειμένου να ξεκινήσει σειρά «ειδικών παρεμβάσεων» και άσκησης «ειδικών πιέσεων» τόσο προς τους κατοίκους
(χριστιανούς και μουσουλμάνους) της περιοχής, όσο και προς την Αθήνα, αλλά και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα διεθνή φόρα,
όπου με την συμμετοχή των ήδη λειτουργούντων ανθελληνικά (ή και μισελληνικά) κινούμενων ομάδων τουρκοφρόνων (επί της ουσίας
τούρκων πρακτόρων), προκειμένου να δημιουργηθούν συνθήκες έμμεσων απειλών διατάραξης της ειρήνης (Κοσοβοποίηση) και μέγιστης
πίεσης προς τους φοβικούς καρεκλοκένταυρους των Αθηνών.
Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί στην περιοχή της Θράκης η ίδρυση της εφημερίδας «Γκρίζος Λύκος», ούτε η ενοικίαση γραφείων ή
η αγορά και μεταφορά επιπλέον χαρτιού εφημερίδας (για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών) στην Ελληνική Θράκη. Όμως, οι κυβερνώντες
εξ Αθηνών, θα πρέπει να συνυπολογίσουν όλες τις γνωστές (και άγνωστες για τους περισσότερους) παραμέτρους για να καταλήξουν σε ένα
συγκεκριμένο σχέδιο πολυεπίπεδης αντιμετώπισης αυτής της προκλητικής κίνησης του νέο-οθωμανιστή Ερντογάν, αφού είναι δυνατόν
μέσα από μία τέτοια ενέργεια να δημιουργηθούν οι βάσεις για εκτροπές μεγάλου μεγέθους που θα εμπλέκουν δράση από
παραστρατιωτικές ομάδες και θα ενέχουν υψηλότατο ρίσκο στρατηγικά σχεδιασμένου και μεθοδευμένου «θερμού επεισοδίου» εντός της Ελληνικής Επικράτειας…
Ακόμη και τώρα, έπειτα από τις τόσες υποχωρήσεις της κυβέρνησης των Αθηνών, δεν είναι αργά ώστε να υπάρξουν κατάλληλες κινήσεις και παράλληλοι σχεδιασμοί αντιμετώπισης
ενός φαινομένου, το οποίο αν δεν αντιμετωπισθεί τη στιγμή της δημιουργίας του, είναι δεδομένο πως θα απαιτηθεί πολλαπλή ισχύ και ιδιαίτερα λεπτούς χειρισμούς για την
μετέπειτα αντιμετώπισή του…
Υπάρχουν οι κατάλληλοι και άκρως εξειδικευμένοι άνθρωποι, οι οποίοι με τη βοήθεια ειδικών κρατικών υπηρεσιών μπορούν να δημιουργήσουν τον αναγκαίο "κλωβό ασφαλείας"
(εργαζόμενοι εντός και εκτός Ελλάδας) και τον γενικότερο μηχανισμό προστασίας της Θράκης και ουσιαστικής αποτροπής δράσης των Γκρίζων Λύκων. Ας αποφασίσει, επιτέλους, η
κυβέρνηση των Αθηνών να λειτουργήσει προς την κατεύθυνση των αυτονόητων, ειδάλλως δεν θα είναι υπεύθυνη (στο σύνολό της) για τις εξελίξεις, αλλά και θα στιγματισθεί
ανεξίτηλα για την ακατανόητη αδράνειά της...
Πηγή Ας Μιλήσουμε Επιτέλους
Ποιοί είναι οι Γκρίζοι Λύκοι και τι επιδιώκουν
Δεκάδες χιλιάδες Τούρκοι εθνικιστές συμμετείχαν στην κηδεία του Ηγέτη του Κόμματος Μεγάλης Ενότητας (ΒΒΡ), που διοργανώθηκε από την Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της
Τουρκίας, Μουχσίν Γιαζιτζίογλου, ο οποίος έχασε πρόσφατα την ζωή του σε συντριβή ελικοπτέρου.
Ο Ηγέτης των «Γκρίζων Λύκων» κηδεύτηκε στο τέμενος «Κοτζατεπέ» της ΄Αγκυρας και τάφηκε στο Taceddin Dergan όπου ο Μεχμέτ Ακίφ Ερσόι, έγραψε τον Εθνικό ύμνο της
Τουρκίας.
Ποιοι είναι όμως οι «Γκρίζοι Λύκοι», ας δούμε κάτωθι.
“Ο Τούρκος έχει φίλο μόνο τον Τούρκο”
“Ω! τι ευτυχία να λέγεσαι Τούρκος”
“Η ενδοξότερη φυλή στον κόσμο είναι η τουρκική”
Αυτά, και πολλά άλλα συνθήματα ακούμε και διαβάζουμε συχνά στα τουρκικά και τουρκοκυπριακά ηλεκτρονικά και έντυπα ΜΜΕ. Πρόκειται για συνθήματα της οργάνωσης “Γκρίζοι
Λύκοι”.
Η οργάνωση αυτή έχει παραρτήματα σε πολλά μέρη του κόσμου, “όπου αναπνέουν Τούρκοι”, όπως λέγουν τα μέλη της, σαφώς δε και στα κατεχόμενα. Ας δούμε με
ερωτοαπαντήσεις ποιοί είναι οι “Γκρίζοι Λύκοι”.
Από πού προέρχεται η ονομασία “Γκρίζοι Λύκοι”;
– “BOZKURT” δηλαδή σταχτής, γκρίζος λύκος ήταν το εμβλημα των Ουράνιων Τούρκων, των GOKTURK ή KOKTURK, τούρκικου φύλου της Κεντρικής Ασίας (5ος- 6ος αιώνας μ.χ.).
Η παράδοση θέλει το βασιλιά των GOKTURK ονόματι ASENA να είναι γιος λύκαινας. Με τις υπεράνθρωπες δυνάμεις του ο ηγέμονας αυτός κατατρόπωσε τους λαούς της περιοχής
και για μεγάλο χρονικό διάστημα αποτελούσε το φόβο και τον τρόμο στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Ασίας. Αυτός πρώτος χρησιμοποιούσε το λύκο ως έμβλημα στη σημαία
του. Το ίδιο έμβλημα το βλέπουμε και σε άλλα τουρκογενή φύλα της ιστορίας αλλά ακόμη και μετά την ανακήρυξη της Τουρκικής Δημοκρατίας (29.10.1923) στα πρώτα
χαρτονομίσματα και γραμματόσημα.
Ηταν ανέκαθεν εθνικιστική οργάνωση; Πότε εμφανίστηκε;
– Ηταν και είναι η πιο γνωστή εθνικιστική οργάνωση της Τουρκίας. Πρωτοεμφανίστηκε στη δεκαετία του εξήντα με πλούσια δράση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
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Ακολουθεί τις αρχές του ιδρυτή της Τουρκικής Δημοκρατίας;
– Ο σύγχρονος ASENA για τους γκρίζους λύκους είναι ο Ατατούρκ. Ηταν ο μεγαλύτερος γκρίζος λύκος του αιώνα μας. Το 1923 και ενώ ακόμη ζούσε ο Ατατούρκ (πέθανε στις
10.11.1938), ο Αγγλος συγγραφέας Αρμστρογκ έγραψε το βιβλίο “Κεμάλ Ατατούρκ – Ο σταχτής λύκος”.
- Εθνικιστής και αυτός;
– Κάτι παραπάνω. Αρκεί να ρίξουμε μια ματιά στον Πενταδάκτυλο και θα δούμε τη ρήση του: “Ω, τι ευτυχία να λέγεσαι Τούρκος” (NE MUTLU TURKUM DIYENE).
Ο Ατατούρκ και ο στενός του κύκλος, κυρίως αξιωματικοί του Οθωμανικού Στρατού, αλλά και ο θεωρητικός της “επανάστασης” του ο ZIYA GOKALP προέβαλαν εθνιστικά
συνθήματα. Ο αγράμματος λαός αναγκάστηκε να υιοθετήσει τις αρχές του, τις μεταρρυθμίσεις του πολλές φορές με τη βία των όπλων.
Εξίσου εθνικιστής με τον Ατατούρκ ήταν και ο διάδοχος του Ισμέτ Ινονού. Εθνικιστής και ρατσιστής ο Ινονού δημιούργησε πολλά προβλήματα στη χώρα του, κυρίως στις
μειονότητες.
Στρατιωτικός και αυτός;
– Μάλιστα, και ο Ινονού όπως και ο Ατατούρκ ήταν στρατιωτικός και πολέμησε τους Ελληνες στην Μ. Ασία. Εξι από τους εννέα Προέδρους της Τουρκικής Δημοκρατίας ήταν
στρατιωτικοί (1923-1996)
Πόσα χρόνια διήρκησε η καταπίεση του τουρκικού λαού;
– Επρόκειτο για μια επιβεβλημένη καταπίεση προκειμένου να οδηγηθεί η Τουρκία προς το σύγχρονο κόσμο. Ο Ατατούρκ το πέτυχε αυτό και πιστεύω ότι αν ζούσε μερικά χρόνια
ακόμη (πέθανε 58 ετών λόγω άσωτης ζωής) η Τουρκία θα έκανε πολλά περισσότερα βήματα προς την Ευρώπη.
Η καταπίεση συνεχίστηκε και κατά τη δεκαετία του ’50 όπου πλέον στην εξουσία ήταν οι μή στρατιωτικοί Τζαλάλ Μπαγιάρ και Αντνάν Μεντερές. Στα μέσα της δεκαετίας αυτής
(1955) βλέπουμε και την παρουσία των προδρόμων των “γκρίζων λύκων”. Είναι η εποχή που η κυβέρνηση Μεντερές επιτρέπει να γίνουν τα αίσχη κατά των Ελλήνων της Πόλης, το
πογκρόμ κατά του Ελληνικού στοιχείου, όπου εκεί έδρασαν ανενόχλητα τα φασιστικά στοιχεία, αυτά που σήμερα ονομάζονται “γκρίζοι λύκοι”.
Όταν κάποιες δυνάμεις, τις οποίες θα ονομάζαμε σήμερα προοδευτικές, ξεπέρασαν το μούδιασμα της στυγνής δικτατορίας, των 30 ετών και θέλησαν να δραστηριοποιηθούν,
αντιμετώπισαν τους προδρόμους των “γκρίζων λύκων”. Οι διαδηλώσεις φοιτητών οδήγησαν στο πραξικόπημα της 27ης Μαϊου 1960.
Τι ρόλο διαδραμάτισαν οι “γκρίζοι λύκοι”;
Νέο μούδιασμα για τους προοδευτικούς επέφερε το στυγνό δικτατορικό καθεστώς του Γκιουρσέλ (στρατηγός). Απαγχονίστηκε ο Μεντερές και υπουργοί του, άλλοι σύρθηκαν στα
δικαστήρια και άλλοι στις φυλακές.
Στο δεύτερο ήμιση της δεκαετίας του ’60 στην Ευρώπη έχουμε τις εξεγέρσεις των φοιτητών. Παρά την καταπίεση και τους εκβιασμούς και εκφοβισμούς, οι Τούρκοι φοιτητές
άρχισαν την εξέγερση. Την εποχή λοιπόν αυτή ιδρύονται οι “Εστίες του Ιδεώδους” τα μέλη των οποίων φοιτητές οι περισσότεροι λέγονται “γκρίζοι λύκοι” ή “Ουλκουτζού”. Οι “γκρίζοι
λύκοι”, με καθοδήγηση του καθεστώτος επιτίθενται κατά των “αριστερών” συμφοιτητών τους. Ο τουρκικός Τύπος με διαδοχικές εκδόσεις, επί καθημερινής βάσεως, πληροφορεί
τους αναγνώστες του για τις συγκρούσεις, συμπλοκές και φόνους νεαρών εξ αμφοτέρων των πλευρών.
Οι “γκρίζοι λύκοι” απολαμβάνουν την υποστήριξη του κράτους;
– Ακριβώς. Ενώ η αστυνομία συλλαμβάνει και φυλακίζει τους αριστερούς ή όσους συμπλέκουν με τις προοδευτικές δυνάμεις, αφήνει ανενόχλητους τους “γκρίζους λύκους”, αλλά και
τους εξοπλίζει. Τα μέλη των “Εστιών τους Ιδεώδους” αποκτούν ισχυρά μέσα, έχουν διασυνδέσεις στα διάφορα υπουργεία, σχέσεις με τους στρατιωτικούς.
Αν κάποιοι “λύκοι” συλλαμβάνονταν κατά λάθος, αποφυλακίζονταν. Οι επιθέσεις γίνονταν εν ονόματι του Τουρκισμού. Οι “Εστίες” έχουν πλέον οργανωθεί για καλά. Με τα δάκτυλα
του χεριού κάνουν το σχήμα του λύκου (ψηλά ο δείκτης και το μικρό δάκτυλο και ενωμένα τα άλλα τρία δάκτυλα). Καλύπτονται παράλληλα από το κόμμα του Αλπασλάν Τουρκές.
Ο Τουρκές είναι ο αρχηγός τους;
– Είναι ο πολιτικός αρχηγός και τον αποκαλούν μάλιστα BASBUG, όπως αποκαλούσαν οι πρόγονοι τους τους αρχιστράτηγους.
Λέγεται ότι είναι Κύπριος στην καταγωγή.
– Σωστά. Εχει γεννηθεί στη Λευκωσία το 1917 και υπηρέτησε στον τουρκικό στρατό ως αξιωματικός. Για να φανταστείτε πόσο εθνικιστής είναι, οι εθνικιστές αξιωματικοί του
απέταξαν απο το στρατό για τις πολύ ακραίες εθνικιστικές θέσεις του. Το πραγματικό του όνομα είναι HUSEYIN FEYZULLAH. Το όνομα ALPASLAN είναι ψευδώνυμο και πρόκειται
για το όνομα του σελτσούκου Σουλτάνου που πολέμησε (και νίκησε) το 1071 τους Βυζαντινούς στο Ματζικέρς. Το TURKES είναι ονομασία τουρκικού φύλου της Κεντρικής Ασίας (700
μ.χ.) γνωστού για τη γενναιότητά του.
Μετά τη δεκαετία του ’60 οι “γκρίζοι λύκοι” συνέχισαν τη δράση τους;
- Και βέβαια. Ας μη μας διαφεύγει ότι το ’74 είχαμε τη βάρβαρη εισβολή στην Κύπρο. Τροφή λοιπόν για εθνικιστικές εξεγέρσεις. Το ίδιο με το ερευνητικό πλοίο Sismik, τα
πετρέλαια της Θάσου… Οι επιθέσεις των “γκρίζων λύκων” εναντίον των αριστερών, του Πατριαρχείου… συνεχίζονται.
Η κατάσταση έχει φθάσει στο απροχώρητο. Το 1978 η Νομαρχία της Αγκυρας με δικαστική απόφαση απαγορεύει τη λειτουργία των “Εστίων του Ιδεώδους”. Διαλύονται μεν αλλά
επανεμφανίζονται ως “Νεολαία του Ιδεώδους”.
Στόχοι πάντοτε οι ίδιοι. Προάσπιση των συμφερόντων των απανταχού Τούρκων. Και των Τούρκων της τότε Σοβιετικής Ενωσης;
- Φυσικά. Στόχος του Τουρκές είναι η υποστήριξη των αδελφών του της Κεντρικής Ασίας που ζουν κάτω από τη μπότα των Σοβιέτ, όπως έλεγε. Τους βοηθούσε όσο μπορούσε ενώ οι
υπόλοιποι Τούρκοι πολιτικοί είχαν ξεχάσει τους τουρκογενείς πληθυσμούς της Ασίας, ο Τουρκές ήταν, όσο μπορούσε, πιο κοντά τους.
Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ενωσης ήταν ο πρώτος που επισκέφθηκε τις χώρες αυτές, που άνοιξε παραρτήματα των “γκρίζων λύκων”. Στο Αζερμπαϊζάν αναλαμβάνει την
προεδρία ο Ελτσίμπεϊκ; φανατικός οπαδός των “γκρίζων λύκων”.
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Στα επεισόδια, στον πόλεμο στην Τσετσενία πρωτοστατούν οι “λύκοι” οι οποίοι μεταβαίνουν στο Γκρόνι ως εθελοντές, πραγματοποιούν διαδηλώσεις στην Τουρκία, το ίδιο και στο
θέμα του Νακόρνο Καραμπάχ. Σήμερα αρχηγός των “γκρίζων λύκων” είναι ο Αζμί Καραμαχμούτογλου.
- Στα κατεχόμενα;
- Πανταχού παρόντες. Στην κατεχόμενη Κύπρο έχουν το παράρτημά τους με αρχηγό τον Μεχμέτ Αρσλάν, που κατηγορείται για το φόνο του Ισαάκ στη Δερύνεια.
Σε κάθε διαδήλωση, συλλαλητήριο, εκδήλωση θα παραταχθούν στην πρώτη γραμμή και κρατούντες σημαίες και λάβαρα των “γκρίζων λύκων” θα διαδηλώσουν την προσήλωσή τους
στα ιδεώδη, στις αρχές του Ατατούρκ, θα βροντοφωνάξουν ότι η Κύπρος είναι τουρκική (!) και θα παραμείνει τουρκική (!!)…
Οι σημαίες τους είναι δύο. Η μια φέρει 3 ημισέληνους πάνω σε κόκκινη βάση. Η άλλη παρουσιάζει τον “γκρίζο λύκο” να περιβάλλεται από μια ημισέληνο. Εδώ και καιρό άρχισαν να
προκαλούν πονοκέφαλο στο καθεστώς Ντενκτάς γιατί αναμιγνύονται, στα πάντα. Στις αρχές Νοεμβρίου 1996 συνεπλάκησαν με Κούρδους φοιτητές που σπουδάζουν στο λεγόμενο
“Πανεπιστήμιο Εγγύς Ανατολής”.
- Πόσοι είναι;
- Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε επ’ακριβώς τον αριθμό τους. Στις 21 Νοεμβρίου 1996 ο ίδιος ο Τουρκές αποκάλυψε ότι είναι πέραν των 500.000.
- Από που χρηματοδοτούνται;
- Εχει αποκαλυφθεί πλέον περίτρανα ότι ενεργούν για λογαριασμό του ίδιου του τουρκικού κράτους. Στελέχη των “γκρίζων λύκων”, που για διάφορους λόγους απεχώρησαν από την
οργάνωση παραδέχθηκαν ότι η χρηματοδότηση τους γίνεται από τα μυστικά κονδύλια του Τμήματος Ειδικού Πολέμου. Όσοι “λύκοι” φονευθούν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων
που συμμετέχουν, το φέρετρό τους καλύπτεται με την τουρκική σημαία, κάτι που επιτρέπεται μόνο σ’όσους έπεσαν για την πατρίδα.
Σήμερα πλέον είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τη συμμετοχή των “λύκων” στις συμπλοκές και δολοφονίες με την αρμενική οργάνωση “Ασάλα”.
Για τη χρηματοδότηση τους λέγονται και ακούονται πολλά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η μαφία της Τουρκίας ελέγχεται από τους ίδιους και ότι αυτοί ξεπλένουν το βρώμικο χρήμα.
Διαχειρίζονται λοιπόν εκατομύρια δολλάρια.
- Τί λένε οι ίδιοι για όλα αυτά;
Να σας πω το τι λέγει ο ίδιος ο Τουρκές και θα καταλάβετε.
“Εκατόν περίπου “γκρίζοι λύκοι” ασχολούνται με τη μαφία. Σε κάθε μεγάλη ομάδα ανθρώπων υπάρχει μια μειοψηφία που ενεργεί παράνομα. Το ότι μας παρουσιάζουν ένοπλη
ομάδα είναι το αποτέλεσμα της προπαγάνδας των Μαρξιστών”.
Ο ίδιος λοιπόν ο Τουρκές παραδέχεται ότι υπάρχουν στους κόλπους της νεολαίας του κόμματος του στελέχη της μαφίας.
Από συλλήψεις που γίνονται τελευταία, όλο και περισσότερο πλέον αποκαλύπτεται ότι οι “γκρίζοι λύκοι” βρίσκονται σε στενότερη συνεργασία με τη μαφία, την αστυνομία, τους
πολιτικούς. Η σχέση αυτή επιβεβαιώθηκε πρόσφατα σε τροχαίο δυστύχημα, που σημειώθηκε στην Τουρκία. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν ένας βουλευτής, ένας αστυνομικός
διευθυντής, ένας “γκρίζος λύκος”, στέλεχος της μαφίας, και ένα μανεκέν.
Ο αρχηγός της Υπηρεσίας Πληροφοριών της τουρκικής αστυνομίας Μουσταφά Γιγκίτ δήλωσε πρόσφατα (11.11.96): “Δε με εκπλήσσουν τα γεγονότα. Η συνεργασία είναι έργο του
Τμήματος Ειδικού Πολέμου. Αυτά που φθάνουν στον Τύπο είναι μερικά μόνο γεγονότα. Υπάρχουν και πάμπολλα που δεν αποκαλύπτονται”. Σε βιβλίο που κυκλοφόρησε ο Γιγκίτ,
μετά την αφυπηρέτησή του αναφέρει πολλά και για τη δραστηριότητα των “γκρίζων λύκων”.
- Η δράση τους στην Ευρώπη;
- Εχουν δραστηριοποιηθεί όπου υπάρχουν Τούρκοι. Ειδικά στη Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία…
Και στην Ελλάδα η παρουσία τους είναι συνεχής. Στο τεύχος του Σεπτεμβρίου 1996 της εφημερίδας “Δικαίωμα” διαβάζουμε: “Η εγκληματική δράση των “γκρίζων λύκων”
επεκτείνεται και στην Ελλάδα, ιδίως το καλοκαίρι. Οι διωκτικές αρχές έχουν, λένε οι πληροφορίες, στα αρχεία τους συγκεκριμένες καταγγελίες και όχι απλώς εικασίες – ότι αυτή η
εγκληματική οργάνωση βρίσκεται πίσω από μεγάλες, συγκεκριμένες πυρκαγιές…
Το 1993, την επόμενη της μεγάλη φωτιάς στη Ρόδο, στα γραφεία των δασοκομάντος της Αθήνας που βοήθησαν στην κατάσβεση της φωτιάς της Ρόδου, βρέθηκε κολλημένο στην
πόρτα του γραφείου το εξής: “Σας γνωρίσαμε στην Κύπρο όπου πολεμήσαμε ο ένας τον άλλο, βρεθήκαμε τώρα στη Ρόδο και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Υπογραφή “Γκρίζοι
Λύκοι”.
- Με το Κουρδικό;
Οι “γκρίζοι λύκοι” έχουν αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στη Ν.Α. Τουρκία, στο κατεχόμενο Κουρδιστάν. Παραθέτω απόσπασμα από απόρρητο έγγραφο του Τμήματος Ειδικού
Πολέμου υπ’ αρ. 1979.597 ημερομηνίας 28.8.1996.
"…Οσοι απόφοιτοι των Σχολών της αστυνομίας χαρακτηρίζονται για την τόλμη και γενναιότητά τους και το επιθυμούν, μπορούν να μετατεθούν στη Ν.Α. Τουρκία. Τα άτομα που θα
επιλεγούν θα χρηματοδοτούνται από τα ειδικά ταμεία του Γραφείου Ειδικού Πολέμου. Επιπλέον θα τους δίνεται επίδομα από τα μυστικά κονδύλια του κράτους. Προϋποθέσεις για
ανάθεση καθηκόντων σ’αυτά είναι δύο: Να είναι εθνικιστές και συντηρητικοί".
Ας μιλήσουμε επιτέλους
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