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και έκανε λόγο για αλληλεγγύη στην Ελλάδα. 
Ο κ. Μακρόν αναφέρθηκε στην κατάσταση 
στην ανατολική Μεσόγειο, εξέφρασε την αλ-
ληλεγγύη του στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία σε 
σχέση µε τις ενέργειες της Τουρκίας και υπο-
γράµµισε ότι η Ε.Ε. και η Γαλλία δεν θα δείξουν 
αδυναµία στο θέµα αυτό. «Η κατάσταση στην 
ανατολική Μεσόγειο κάνει σηµαντική τη χώ-
ρα σας στην περιοχή, γνωρίζουµε τις εντάσεις 
που αντιµετωπίζει η Ελλάδα, χρειάζεται επα-
γρύπνηση και αλληλεγγύη», τόνισε.

Στο παρελθόν είχε µιλήσει ακόµη και για την 
αποστολή γαλλικών φρεγατών στην περιοχή 
µας, κάτι που δεν επανέλαβε στη συνάντηση 
µε τον κ. Μητσοτάκη.

Αντιθέτως, όπως λένε οι πληροφορίες, έγινε 
συζήτηση για τις νέες φρεγάτες που ναυπηγεί 
η Γαλλία. Πρόκειται για τις Belhara, τις οποίες 
ο Μακρόν θέλει να πουλήσει στην Ελλάδα. Το 
κόστος δύο τέτοιων πλοίων υπολογίζεται µαζί 
µε τα όπλα τους περίπου σε 2,5 δισ. Από την 
ελληνική πλευρά έγινε σαφές ότι δεν υπάρχει 
«δηµοσιονοµικός χώρος» για τέτοια αγορά και 
ζητήθηκε να βρεθεί ένας τρόπος χρηµατοδό-
τησης, ο οποίος όµως δεν µπορεί να σχετίζε-
ται µε τα κέρδη των ελληνικών οµολόγων, τα 
οποία προορίζονται για άλλες πληρωµές.

Μητσοτάκης και Μακρόν συζήτησαν και το 
φλέγον, εδώ και χρόνια, θέµα της τεχνικής υπο-
στήριξης των γαλλικών µαχητικών αεροσκαφών 
Mirage 2000. Η Ελλάδα δεν µπορεί να ποντά-
ρει σε «συµµαχικές ασπίδες», οι οποίες µπο-
ρεί και να µη φτάσουν ποτέ. Κι αυτό έχει φανεί 
από τα κατά καιρούς συγκεκριµένα αιτήµατα 
που έχουν τεθεί από την Ελλάδα, ειδικά προς 
τις ΗΠΑ, χωρίς όµως να έχουν ικανοποιηθεί. 

Υπενθυµίζουµε ότι ο Ευάγγελος Αποστολά-
κης και ως Α/ΓΕΕΘΑ και ως ΥΕΘΑ είχε κατ’ επα-
νάληψη ζητήσει την παρουσία δύο αµερικανι-
κών αντιτορπιλικών Arleigh Burke στη Σούδα, 
ώστε να ενισχυθεί ουσιαστικά το «αµερικανικό 
αποτύπωµα» στην περιοχή. Οι ΗΠΑ δεν έχουν 
ικανοποιήσει αυτό το αίτηµα.

Το συµπέρασµα είναι αυτό που είχε πει ο 
Ευ. Αποστολάκης περί «εθνικής µοναξιάς», σε 
περίπτωση που κληθούµε να διαχειριστούµε 
ελληνοτουρκική κρίση στο Αιγαίο.

 «ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»  εκτελεί η Τουρ-
κία, µε µυστικά κονδύλια να διοχετεύονται σε 
χώρες που η Αγκυρα θέλει να διεισδύσει. Το εν-
διαφέρον για εµάς είναι ότι ο άνθρωπος που ο 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει τοποθετήσει στη 
διαχείριση αυτών των κονδυλίων είναι γεννη-
µένος στην Κοµοτηνή και γνωρίζει πρόσωπα 
και πράγµατα.

Σύµφωνα µε έγγραφα που αποκαλύπτει ο 
αυτοεξόριστος δηµοσιογράφος Αµπντουλάχ 
Μποζκούρτ, η υπηρεσία της τουρκικής προ-
εδρίας που ασχολείται µε τους Τούρκους που 
ζουν στο εξωτερικό (Yurtdi i Türkler ve Akraba 
Topluluklar Ba kanli i ή YTB) πραγµατοποιεί 
παράνοµες «ειδικές επιχειρήσεις».

Σύµφωνα µε ελεγκτικές εκθέσεις του Σε-
πτεµβρίου 2018 που δηµοσιεύει το «Nordic 
Monitor», διαπιστώθηκε ότι η ΥΤΒ παραβία-
σε τη νοµοθεσία. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν µη 

συµµόρφωση µε τους κανόνες για τη χρήση 
ειδικών κονδυλίων ύψους 9,6 εκατοµµυρίων 
τουρκικών λιρών από την YTB το 2017. Η YTB 
ισχυρίστηκε ότι οι πράξεις που χρηµατοδοτή-
θηκαν από το ειδικό κονδύλιο του προϋπολο-
γισµού θεωρήθηκαν ευαίσθητες και επείγου-
σες και ότι τα σχετικά έγγραφα φυλάσσονταν 
σε ασφαλές δωµάτιο, αποτρέποντας τους ελε-
γκτές να τα ελέγξουν.

Η ΥΤΒ χρησιµοποιείται από τον Εθνικό Οργα-
νισµό Πληροφοριών (MIT) και το γραφείο του 
Τούρκου Προέδρου Ερντογάν για να εκτελέσει 
επιχειρήσεις κατασκοπείας στο εξωτερικό µε το 
πρόσχηµα να βοηθήσει Τούρκους. 

Στις 26 Οκτωβρίου 2018 ο Ερντογάν διόρι-
σε τον 34χρονο Αµπντουλάχ Ερέν επικεφαλής 
της YTB, ως µέρος των σχεδίων του να µετατρέ-
ψει τον οργανισµό σε κλάδο του κυβερνώντος 
κόµµατος ∆ικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ). Ο 
Ερέν ήταν αναπληρωτής επικεφαλής της νεο-
λαίας του AKP στην Κωνσταντινούπολη και ερ-
γάστηκε για να επεκτείνει τα πλοκάµια του AKP 
στα Βαλκάνια, µια περιοχή που γνωρίζει αφού 
γεννήθηκε στην Κοµοτηνή, γράφει το «Nordic 
Monitor» και προσθέτει:

«Επιλέχθηκε, όπως πολλοί άλλοι, από την 
τουρκική κοινότητα στη δυτική Θράκη. Ο θεί-
ος του είναι ο Χακάν Τσαβούσογλου, ο οποίος 
ήταν αναπληρωτής πρωθυπουργός και εξακο-
λουθεί να είναι βασικός ανώτερος αξιωµατού-
χος της κυβέρνησης Ερντογάν στην εκπόνηση 
των πολιτικών της Τουρκίας έναντι των βαλκα-
νικών κρατών. Ο θείος, του οποίου το χαρτο-
φυλάκιο περιελάµβανε την YTB, έφερε τον Ερέν 
στη θέση του επικεφαλής της YTB.

Παρεµπιπτόντως, ο αδελφός του Ερέν, Ιµπρα-

ήµ Ερέν, είναι στενός φίλος του γιου του Ερντο-
γάν, Μπιλάλ. Οι δυο τους γνωρίζονται από το 
Γυµνάσιο. Ο Τούρκος Πρόεδρος τοποθέτησε 
τον Ιµπραήµ στην ηγεσία του κρατικού δικτύ-
ου TRT της Τουρκίας. Ο πατέρας των αδελφών 
Ερέν, Χαλίτ Ερέν, είναι διευθυντής του Κέντρου 
Ερευνών Ισλαµικής Ιστορίας, Τέχνης και Πολιτι-
σµού (ΙΡCICA) του Οργανισµού Ισλαµικής Συ-
νεργασίας (OIC) της Κωνσταντινούπολης. Ο 
Αµπ. Ερέν εργάστηκε επίσης στο Ιδρυµα Πο-
λιτικών, Οικονοµικών και Κοινωνικών Ερευνών 
(SETA), κυβερνητικό think tank για την προπα-
γάνδα. Το SETA είναι γνωστό ότι λειτουργεί ως 
σηµείο εισόδου για κυβερνητικές θέσεις εργα-
σίας. Σύµφωνα µε τα “διαρρηγµένα” µηνύµα-
τα του Μπεράτ Αλµπαϊράκ, του γαµπρού του 
Ερντογάν, η YTB στελεχώνεται από ισλαµιστές. 
Ενα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που 
στάλθηκε στον Αλµπαϊράκ στις 29 Νοεµβρίου 
2013 από τον Μιχάτ Τζανσίζ, γενικό διευθυντή 
της κρατικής Turkish Petroleum International 
Company (TPIC) και φίλου του Αλµπαϊράκ, απο-
κάλυψε ότι το 70% των µελών του προσωπικού 
της YTB προέρχεται από πολιτικό ισλαµικό υπό-
βαθρο και είχε κάποια σχέση στο παρελθόν µε 
το ισλαµικό κόµµα Felicity (SP)» . 

 ΠΑΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ποιος είναι ο 34χρονος 
Αμπντουλάχ Ερέν, που 

εμπλέκεται στη διαχείριση 
μυστικών κονδυλίων

Ο άνθρωπος του Τούρκου Προέδρου από τη Θράκη!


