Καλησπέρα,
Μίλησα σε δύο από τους γνωστούς μου που είναι σχετικοί με το αντικείμενο καθότι ναυπηγοί που
ενδεχομένως να είχαν γνώση για το ΣΥΝΕΔΡΙΟ στην Πόλη και η απάντηση ήταν ΝΑΙ, αλλά επειδή το
συγκεκριμένο Συνέδριο δεν έχει απήχηση στον ιδιωτικό τομέα σε τέτοιο βαθμό, δεν έχει προταθεί από
σοβαρούς ιδιωτικούς φορείς και σε μεγάλο βαθμό ανταποκρίνεται στην προσέλκυση κρατικών
οργανισμών, είναι και ακριβό, αν και ενημερώθηκαν δεν έχουν δηλώσει συμμέτοχή και εγώ δεν είχα την
δυνατότητα να προτείνω τίποτα περισσότερο δυστυχώς.
Όμως μου έστειλαν το ανανεωμένο πρόγραμμα του Συνεδρίου και θα δούνε μήπως καταφέρουν να
πάρουν το υλικό του συνεδρίου μετά την λήξη του, αλλά όπως σου είπα όλα αυτά εξ αποστάσεως
ακούγονται περίεργα και από τα πολλά σενάρια που φτιάχνω στο τέλος θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε
πολλές ερωτήσεις ίσως.

Σε ερώτηση που έκανα στου δικό μου από το Ισραήλ, έχουν αυτά τα marine συστήματα
παρακολούθησης και αναγνώρισης - όπως σου έγραψα- σαφώς πολύ καλύτερα από αυτά που έχουν
στην Τουρκία και αλλού.. ίσως να εννοούσε εμάς…. Μάλιστα μου είπε ότι παλαιότερα όταν οι σχέσεις
με την Τουρκία ήταν κάπως καλύτερες είχαν συζητήσεις σε επιτελικό επίπεδο στην Άγκυρα για
συνεργασία με κρατική τουρκική εταιρεία στον τομέα των ηλεκτρονικών για να τους έδιναν την βάση
για ανάπτυξη της πλατφόρμας . Σήμερα είναι εκτός.

Αναφορικά με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις και δη ΜΚΟ (μετά από συζήτηση που είχα κάνει όπως
σου είπα με τον δικό μου στην Δανία έλαβα σοβαρότατες πληροφορίες και μαζί με τα υπόλοιπα
συντελούν στην παρακάτω εικόνα). Δεν μπορώ να γνωρίζω κατά πόσο και σε ποιο βαθμό γνωρίζουν ΑΝ
ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ Κεντρικά κάτι από όλα αυτά που σου αναλύω και τις πληροφορίες με στοιχεία. Ελπίζω να
μην τους φανούν «κινέζικα»
Τα Στοιχεία προέρχονται από ακτιβιστές-κουμουνιστές της ΤΟΥΡΚΙΑΣ και διάφορες Μελέτες από ΔΑΝΙΑ
και άλλες πηγές ΟΧΙ ΑΝΟΙΚΤΕΣ όπως της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΚΕΨΗΣ από την ΔΑΝΙΑ που
συμμετέχει ο δικός μου. –
Apropos σήμερα κατά την διάρκεια της συνάντησης μας μεταξύ οινοποσίας και συζήτησης για να μου
δώσει τις πληροφορίες που σου είχα πιε. Μου είπε χαριτολογώντας ότι δεν καταλαβαίνει πως δεν με
έχουν κάνει headhunting ακόμα από την Ελλάδα η εκεί PET μετά από τέτοια βάση επαφών και δεδομένων
πληροφοριών που έχω..; (δεν ξέρει πως την ονομάζουν κάτω και χρησιμοποίησε δική τους ορολογία).
Εγώ έκανα τον Αμερικάνο φυσικά αλλά με έβαλε σε σκέψεις -αυτό για να ξέρεις- είναι ξύπνιο άτομο και
καταλαβαίνει από τα όσα του ζητάω ότι δεν είναι τυχαία και ότι δεν είναι για μελέτη και ανάλυση που
του λέω εγώ. Οπότε θα κάνω λίγο απουσία από αναζητήσεις στο χώρο του και θα αρκεστώ μόνο σε
κοινωνικές συναντήσεις έτσι και αλλιώς θα τον έχω οικογενειακός καλεσμένο την δεύτερη ημέρα των
Χριστουγέννων που γιορτάζω κιόλας, μέχρι τότε δεν θα ρωτήσω ξανά τίποτα για να ξέρεις.

Οι ΜΚΟ που δρούνε ανατολικά στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας με το πρόσχημα της ανθρωπιστικής
βοήθειας και εξοπλίζουν τους «αντάρτες» στην Συρία είναι περισσότερες από μία και πολλές άλλες
δράσης δεν είναι καν υπό την κάλυψη ΜΚΟ. Όμως μία από αυτές τις ΜΚΟ που σίγουρα (αν όχι απόλυτα
αποδεδειγμένα) που έχει παράλληλη δράση και είναι γνωστή για τις εξτρεμιστικές της δράσης αυτή είναι
η IHH = İHH İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı = (Στα αγγλικά IHH HUMANITARIAN RELIEF
FOUNDATION)

ΣΙΓΟΥΡΑ (ΑΝ ΟΧΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ) ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 Έχουν μεγάλη οικονομική δύναμη από «δωρεές» (ΣΗΜ. Μέχρι σήμερα οι αποστολές στην Συρία
είναι περισσότερες από 4.500 φορτηγών).Βλ. παρακάτω Οικ. στοιχεία Οικ Έτους 2011
 Συνεργάζονται με το Τουρκική κυβέρνηση διότι αντικατοπτρίζει το πρόγραμμα της, (Προ
Βοσνία, Αλβανία, Σκόπια και σήμερα Προ-Παλαιστίνης/Κατά-Ισραήλ, και συντηρητικού
χαρακτήρα Μουσουλμάνοι).
 Τους ρόλους των
FEHMI BÜLENT YILDIRIM προέδρου της τον «γνωστό από το M/V MARMARA»
OSMAN ATALAY διαχειριστή ο οποίος είναι άνθρωπος του AHMET DAVUTOGLU
και του αντιπρόεδρου HUSEYIN ORUC και οι 3 γνωστοί από τις δράσης και επαφές τους
 Έχουν παγκόσμια δράση και αντιπροσώπευση.
 Συνεργάζονται με τα Σαουδαραβικά γκρουπ WAHHABI.
 MUSLIM BROTHERHOOD
 Τα περισσότερα ιδρυτικά μέλη τους έχουν λάβει μέρος στις δράσης της 7 ης Μεραχίας
Μουσουλμάνων στην Βοσνία κατά την διάρκεια του πολέμου.
 Η IHH (κατά τους Αμερικάνους CIA και Δανούς PET) έχει σχέση με τον Abu el-Ma`ali που ως
γνωστό οι Αμερικανοί τον αποκαλούν “ο μικρός Osama Bin Laden”, με Αλγερινούς τρομοκράτες
που δρούσαν στο Μιλάνο την πρώτη 10ετία του 2000. Τα στοιχεία κατά τους Αμερικανούς
σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή δράση της al-Qaeda με έδρα το Μιλάνο.
 Πάντα κατά τις ίδιες πηγές συνεργάζονται με το μέτωπο της Al-Nusra στην Συρία.



Άλλες γνωστές ΜΚΟ, Ομοσπονδίες, και Κέντρα όπως παρακάτω :











Global Muslim Brotherhood (GMB)
Turkish Muslim Brotherhood Network (Turkish/MB Network)
Organization of Human Rοights and Solidarity for Oppressed People MAZLUMDER
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MUSIAD) πολλά τα λεφτά διότι όλοι επ/τίες
Türkiye Gönüllü Teşekkülleri Vakfı (TGTV)
The Union of NGOs of the Islamic World (UNIW)
Hikmet Bilim Dostluk ve Yardımlaşma Derneği (HIKMET)
Federation of Islamic Organizations In Europe (FIOE)
World Assembly of Muslim Youth (WAMY)
International Union of Muslim Scholars (IUMS
ΒΛ. τις σχέσεις στον πίνακα

Ακόμα μεγάλης σημασίας είναι και η HIKMET - Bilim Dostluk ve Yardımlaşma Derneği που είναι και μέλος
Της ομοσπονδίας των μουσουλμανικών οργανισμών της Ευρώπης (FIOE).
Ο λόγος της μεγάλης σημασίας είναι η συμμέτοχή σε αυτήν ως αρχηγός του Jamal Kerim, ο οποίος έχει
και Τούρκικο όνομα CEMALETTIN KERIM είναι 45 ετών σήμερα (γεννημένος στην Παλαιστίνη τον Ιούλιο

23 του 1969), Εδώ και 10 περίπου χρόνια είναι κάτοχος Τουρκικού Διαβατηρίου και έχει γνώσεις Electrics
and Electronics”μετά από σπουδές που ξεκίνησε το 1987 στο Boğaziçi University.
Εχει άγνωστο παρελθόν αλλά είναι επιβεβαιωμένο ότι μετά την «βοήθεια» και «συμπαράσταση» της
Τουρκίας δραστηριοποιήθηκε ως επ/τίας με την εταιρεία του που έχει επωνυμία KERİM DIŞ TİC.VE
TURİZM LTD.ŞT. στο τομέα του τουρισμού με σχέσεις στην ΜΑ αλλά και το Kosovo, το Turkmenistan,
την Nigeria, την Zambia, και την Αμερική.
Οι πληροφορίες τον θέλουν να έχει οργανώσει πολλές αποστολές μαχητών από την Ευρώπη ακόμα και
την Αμερική στον πόλεμο της Συρίας αλλά και παλαιότερα σε άλλα μέτωπα.
Είναι άνθρωπος του Ahmet Faruk Unsal πρόεδρος της MAZLUMDER και τ. Μηχανικός της Lockheed
engineer και Μέλος του ΔΣ Amnesty International Μέλος του AKP και αντιπρόσωπος της Τουρκίας του
NATO Parliamentary Assembly
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

Αναφορικά με του επενδυτές στα NPP
Αμέλησα να γράψω ότι η GDF SUEZ

που συμμετέχει στην κοινοπραξία με την MHI στο NPP έργο της SINOP έχει παρουσία στην Τουρκία με
μεγάλα έργα στην Ενέργεια εδώ και πολλά χρόνια – ίσως να συντέλεσε και έδρασε ως “hub” για το έργο.
Η GDF SUEZ Energy META διαθέτει 2/δύο μονάδες Παραγωγής Ηλ. Ενέργεια από ΦΑ η πρώτη είναι 40
km από την Ankara και η δεύτερη βρίσκεται περίπου 100 km δυτικά της Κων/λης, και τα 2/δύο έργα είναι
υπό BOT Ακόμα από το ΔΔΦΑ Παραδίδει ΦΑ σε περίπου 236,000 οικιστικούς και βιομηχανικούς
καταναλωτές στην περιοχή Kocaeli (80 km ανατολικά της Κων/λης)

(Βλ. Χάρτη και Επεξηγηματικό Πίνακα παρακάτω)

Πάγια Επένδυσης

ΑΓΟΡΑ/
ΕΡΓΑ
1
2
3

Παραγωγή
Επενδύσεων
ΤΟΥΡΚΙΑ
BAYMIN
UNI-MAR
IZGAZ

Καύσιμο/Τύπος Έργου

Ιδιοκτησία
(%)

στην
Φ. Αέριο
Φ. Αέριο
2,378km
Δίκτυο
Διανομής Φ. Αερίου

95.00
33.30
90.00

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (MW)
Σύνολο

ΗΛ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΗΛ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (MW)
Σύνολο (με βάση το
ποσοστό Ιδιοκτησίας)

1,226

879

763
463
Σύνολο
όγκου
διανομής: 2.26 BCM

725
154

Και επειδή η λεπτομέρειες κάνουν την διαφορά …. ο Χάρτης είναι ποιόν από μελέτη παρουσίαση της
Γαλλικής εταιρίας (κάλυψη όμοιου χρώματος με αυτό της Τουρκίας στην κατεχόμενη Κύπρο) έτσι για να
ξέρουμε κατά πόσο «ακουμπάει» το πρόβλημα τους Ευρωπαίους, και πώς το διαχειρίζονται εσωτερικά..
όταν απευθύνονται στους Τούρκους!
Αυτά τα «λίγα» πάλι από εμένα,
Σε αναμονή απάντησης σου, ειδικά με την διαλεύκανση της δικής μας υπόθεσης από κεντρικά.
Παράκληση δεν υπάρχει λόγος να αγχωθείς για αυτό δηλ., εάν δεν σου απαντούν ευθέως διότι έτσι και
αλλιώς έχω αποφασίσει να μετακινηθώ για ευνόητους λόγους όπως σου έγραψα αρχές του νέου έτους.
Οπότε εάν μέχρι τότε δεν έχουν δώσει λύσης έτσι και αλλιώς θα είμαι αλλού και τότε τα δεδομένα θα
είναι διαφορετικά από ότι σήμερα, ανάλογα και οι διαπραγματεύσεις εφόσον θα θελήσουν να
ξαναζητήσουν συνεργασία.
Σε χαιρετώ.
ΥΓ.:

Μου είπαν από Τουρκία ότι ‘όταν θα έρθει ο AD Αθήνα θα έρθει μεγάλη κουστωδία μεταξύ
αυτών και πολλοί επ/τιες και υπάρχει το ενδεχόμενο – σενάριο να πάνε Θεσσαλονίκη και μετά
Θράκη ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΕΠΙΣΗΜΑ θα το χαρακτηρίσουν ιδιωτικής και επαγγελματικού χαρακτήρα
ταξίδι-επίσκεψη.

