Oι αμερικανικοί κοριοί στην Μέρκελ έχουν την μυρωδιά του ελληνικού πετρελαίου που ξεπερνάει τα 2 τρις δολάρια!
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Aπό την Ιόλη Πιερίδη
Ποια χώρα στον πλανήτη αφήνουν αδιάφορα 1,7 τρις δολάρια; Τόση είναι η αξία των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων μόνο στην περιοχή του Ιονίου και νότια της Κρήτης. Για το που και πότε έγινε η συγκεκριμένη
σχεδόν συγκλονιστική αποκάλυψη θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Ας δούμε τώρα με ψυχραιμία τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί σε αναγκάζουν να ασχολείσαι με την φορολόγηση της στάνης και των χερσοχώραφων.
Σημειώστε επίσης στο μυαλό σας, ότι ο Πάγκαλος των Ιμίων και των γκρίζων ζωνών της πρόσφατης πολιτικής μας ιστορίας δεν είναι σε τέτοιο βαθμό αφελής ώστε να ξεστομίζει στον αέρα ότι παρακολουθούσαμε τον
Αμερικανό πρέσβη στη Τουρκία. Το παιγνίδι που παίζεται είναι πολύ χοντρό και όπως σωστά έγραψε ο Θανάσης Μαυρίδης μας ξεπερνάει. Ξεπερνάει ακόμη κι εκείνους που πρωταγωνιστούν σ΄αυτό μια και ακόμη δεν
έχουν καταφέρει να καταλήξουν αν η Ελλάδα (και η Ευρώπη;) θα πρέπει να μείνουν εντός ευρώ ή να το εγκαταλείψουν.
Μια καταχρεωμένη Αμερική, η οποία μερικές εβδομέδες πριν φλέρταρε με την χρεωκοπία, δεν θα μπορούσε να μείνει αδιάφορη μπροστά στην σχεδόν δεδομένη προοπτική η Ελλάδα να διαθέτει κοιτάσματα που
ξεπερνάνε κατά πολύ τα 2 τρις δολάρια. Ούτε θα μπορούσε να μείνει αδιάφορη στην διαφαινόμενη πρόθεση της Γερμανίας να διαχειρισθεί μόνη της ή από κοινού με την Ρωσία την ιλιγγιώδη αξία των ελληνικών
κοιτασμάτων. Έτσι η αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε να ενεργοποιήσει όλες τις δυνάμεις πυρός που διαθέτει για να δείξει στη Γερμανία ποιος είναι το αφεντικό. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι οι κοριοί που
εγκατεστημένοι στον 4ο όροφο της αμερικανικής πρεσβείας στο Βερολίνο παρακολουθούσαν το κινητό της Μέρκελ ανέδυαν μια μυρωδιά ελληνικού πετρελαίου. Το επαναλαμβάνουμε, για να γίνουμε πιο κατανοητοί:
Ένα ποσό που ξεπερνάει κατά πολύ τα 2 τρις δολάρια δεν μπορεί να αφήσει αδιάφορο κανένα κοράκι του χρήματος στον πλανήτη.
Όταν λέμε λοιπόν ότι η Αμερική αποφάσισε να χτυπήσει στο ψαχνό τους αντιπάλους της στην μοιρασιά, το εννοοούμε: Ακόμη και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο έστειλε στο Άγιο Όρος για να τρίξει τα
δόντια στους Ρώσους και να βάλει χέρι στον Εφραίμ, προσωπικό φίλο του Ρώσου προέδρου Πούτιν.

Την ίδια ώρα ενεργοποιούσε τους παραδοσιακούς πολιτικούς φίλους της στην Ελλάδα για να στείλει μήνυμα στο αντίπαλο πολιτικό στρατόπεδο: Η απειλή ότι κινδυνεύουν να περάσουν το κατώφλι του Κορυδαλλού
κορυφαία πολιτικά πρόσωπα της συγκυβέρνησης και να υπάρξει μια ηχηρή πτώση της θα ερχόταν απευθείας από τον Λευκό Οίκο, ο οποίος όπως έχουμε τονίσει σε προηγούμενη ανάρτησή μας έχει στην διάθεσή του

όλες τις συνομιλίες Σαμαρά-Μέρκελ αλλά και τις κολασμένες συμφωνίες της ελληνικής πλευράς με τους γερμανούς για τα υποβρύχια –φαντάσματα που μας κόστισαν πάνω από 4 πεταμένα δις ευρώ.

Πάγωσε η ελληνική κυβέρνηση στην διαρροή της είδησης για την παρακολούθηση του κινητού της Μέρκελ. Όσοι εντός και εκτός της Ελλάδας έπρεπε να πάρουν το μήνυμα το έλαβαν. Και για να υπάρξει διάχυση των
ευθυνών ανέλαβε δράση ο πρόθυμος Πάγκαλος. Αφού μπορεί η ψωροκώσταινα Ελλάδα να παρακολουθήσει κοτζάμ Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία γιατί να μην μπορεί και η Γερμανία και η Γαλλία και ο Χότζα να
κάνουν κάτι αντίστοιχο; Ο πολύτιμος Πάγκαλος είχε για μια ακόμη φορά προσφέρει τις υπηρεσίες του. Καθόλου τυχαία το όνομα του συγεκριμένου πολιτικού δεν είχε εμπλακεί τόσο στην υπόθεση των Ιμίων, όσο και
στην εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη με τον Θόδωρο Πάγκαλο να ανασύρει από τις εκ Παρισίων αναμνήσεις του την θολή φιγούρα του Αλέξανδρου Γιωτόπουλο στα φοιτητικά στέκια.

Κουμπάρος του Σωκράτη Κόκκαλη για τον οποίο η 17 Νοέμβρη στην περίφημη προκήρυξη για την εκτέλεση Σόντερς άφηνε υπονοούμενα σε σχέση με τα Αρχεία Rosenholz, δηλαδή τα Αρχεία της Στάζι, που απέκτησαν
οι Αμερικανοί μετά την πτώση του Τείχους και την πρόσβαση που είχαν στις πολύτιμες πληροφορίες της φοβερής μυστικής υπηρεσίας την πρώην Ανατολικής Γερμανίας. Στην διάρκεια της υπόθεσης των υποκλοπών ο
Έβερτ είχε κάνει λόγο για την ύπαρξη και τρίτου κέντρου υποκλοπών, στην Παιανία, στις εγκαταστάσεις της Intracom, κάτω από τα γραφεία του Κόκκαλη-βλέπε δημοσιεύματα εφημερίδας ΠΑΡΟΝ.

Ο Κ. Καραμανλής με βάση τα στοιχεία που διαθέτει πιστεύει ότι πρόκειται για υπόθεση εξωτερικής κατασκοπίας, η οποία στη συνέχεια μετεξελίχθηκε σε εσωτερική κατασκοπία, με θύμα τον ίδιο. Ο Προκόπης
Παυλόπουλος μόλις χθες θα έκανε αναφορά στο θέμα των Υποκλοπών η οποία ήταν πολύ δηκτική: Λυπούμαι για το κατάντημα των ΗΠΑ. Αυτής της μεγάλης Χώρας, με τους τόσο σημαντικούς συνταγματικούς
θεσμούς, που κάποτε επηρέασαν όλο τον δυτικό κόσμο και την δυτικού τύπου δημοκρατία. Είναι κρίμα οι ηγεσίες των ΗΠΑ να ευτελίζουν, με τη συμπεριφορά ή την ανοχή τους, αυτή τη Χώρα και το λαό της. Πολύ
περισσότερο όταν έχουν ζήσει την τραυματική εμπειρία άλλων μεγάλων θεσμικών σκανδάλων, όπως εκείνο του Γουοτεργκέητ. Αποδεικνύουν ότι, δυστυχώς, δεν διδάχθηκαν. Επιπλέον ουδεμία δικαιολογία
προληπτικών μέτρων κατά της τρομοκρατίας μετά την ανείπωτη τραγωδία των Δίδυμων Πύργων μπορεί να δικαιολογήσει τις μετέπειτα μεθόδους και την έκταση των παρακολουθήσεων από την NSA. Εκτός αν για τις
ΗΠΑ ήταν ύποπτοι για τρομοκρατία π.χ. ο κ. Κ. Καραμανλής ή η κα Α. Μέρκελ και οι Κυβερνήσεις τους!

Με τα σημερινά δεδομένα, και αφού οι παρακολουθήσεις της NSA άρχισαν περίπου από το 2002, είναι πολύ δύσκολο να μην συνδυάσει κανείς –παρά τις διαφορετικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν- τις
παρακολουθήσεις του κ. Κ. Καραμανλή και της Κυβέρνησής του ήδη από το 2004. Επειδή όμως η Ελληνική Δικαιοσύνη ερευνά το θέμα αυτό ακόμη –κι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σ’ αυτήν και στο σθένος των
λειτουργών της- δεν πρόκειται να βγάλω οριστικά συμπεράσματα. Είναι όμως γεγονός ότι η Κυβέρνηση του κ. Κ. Καραμανλή είχε «ενοχλήσει» πολλούς και για πολλά. Καθένας γνωρίζει πια πώς και γιατί έπεσε η
Κυβέρνηση του κ. Καραμανλή. Για τον ίδιο όμως και για όλους όσους διατελέσαμε μέλη της Κυβέρνησής του σημασία έχει όχι το γιατί και πόσο «ενοχλήθηκαν» κάποιοι και τι μεθόδους μετήλθαν εναντίον της. Αλλά
ότι κάναμε στο ακέραιο το καθήκον μας απέναντι στον Τόπο για ύψιστης σημασίας εθνικά θέματα.
Και κάτι τελευταίο που δείχνει μέσα σε τι κλίμα κυβέρνησε ο κ. Κ. Καραμανλής: Σήμερα π.χ., στη Γερμανία, όλοι καταδικάζουν τις ΗΠΑ για τις υποκλοπές και συμπαρίστανται στην Κυβέρνηση της κας Α. Μέρκελ. Ενώ
στην Ελλάδα, όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο των υποκλοπών κατά του κ. Κ. Καραμανλή και της Κυβέρνησής του, ιδίως η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση του κ. Γ. Παπανδρέου και τα φίλα προσκείμενα σ’ αυτήν
ΜΜΕ έσπευσαν να φορτώσουν ακόμη και τις παρακολουθήσεις αυτές σε βάρος του κ. Κ. Καραμανλή και των μελών της Κυβέρνησής του! Χρειάζεται, λοιπόν, να προσθέσω κάτι περισσότερο; Εν πάση περιπτώσει είμαι
βέβαιος ότι η αλήθεια δεν θ’ αργήσει ν’ αποκαλυφθεί σ’ όλη της την έκταση».
Aυτά δήλωσε ο Προκόπης αλλά δεν μας είπε σε ποια απ΄όλες τις «αλήθειες» αναφέρεται, όπως επίσης και πόση «αλήθεια» μπορεί να αντέξει ο αποαχαυνωμένος και βυθσμένος στην κρίση ελληνικός λαός.
Δυστυχώς για τους πολίτες αλλά ακόμη και για τους ξένους που επιχειρούν να ελέγξουν τις εσωτερικές εξελίξεις στη χώρα μας, οι ρόλοι των πολιτικών αχυρανθρώπων που χρησιμοποιούν είναι σε πολλές
περιπτώσεις δυσδιάκριτοι καθώς κορυφαίοι πολιτικοί της χώρας μας έχουν κατά καιρούς υερασπισθεί με το ίδιο σθένος εξίσου τα συμφέροντα των ΗΠΑ αλλά και της Γερμανίας. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι
διετέλεσαν «διπλοί πράκτορες». Μόνο τα συμφέροντα της Ελλάδας, την οποία οδήγησαν στην χρεοκοπία δεν υπερασπίσθηκαν.
Και αν υπάρχει μια πιο σοβαρή ασθένεια ακόμη και απο την κρίση που ταλανίζει την χώρα μας σ΄αυτή την συγκυρία είναι η έλλειψη ποιότητας και επάρκειας του πολιτικού προσωπικού σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία
που απαιτεί κοφτερά μυαλά, ηγέτες με παιδεία και γνώση της παγκόσμιας διπλωματίας σε βάθος. Ποιοι από τους υπάεχοντας πολιτικούς όλων των κομμάτων μπορούν να προβάλλουν τις αυτονόητες αξιώσεις για το
μερίδιο που μας αναλογεί από τον πλούτο των 2 τρις; Δεν θέλουμε να αναφερθούμε ονομαστικά αλλά με το υπάρχον πολιτικό προσωπικό οδεύουμε στην καταστροφή. Όσο αφορά την αξία των κοιτασμάτων γι αυτά
είχε κάνει λόγο εδώ ο ερευνητής Νίκος Λυγερός-σχετικό video.
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