12 Δεκεμβρίου 2008

Τα αθέατα κομμάτια του παζλ !
/ Υπόθεση Μονής Βατοπαιδίου

Όλοι συμφωνούμε ότι η λαθρομετανάστευση είναι ένα

πρόβλημα . Άλλοι το βλέπουν από την ανθρωπιστική του πλευρά και άλλοι από την
προβληματική κοινωνική του πλευρά.
Εκτός όμως από το άσπρο ή το μαύρο υπάρχει και το γκρι που στην πλειοψηφία
τους οι πολίτες ….δεν το γνωρίζουν. Είναι η αθέατη πλευρά των γεγονότων.
Μέσα από την λαθρομετανάστευση εξυπηρετείται και ένα «κομμάτι» για …άλλους
σκοπούς

,

άγνωστους

λαθρομεταναστών

για

βρίσκουν

τους

αδαείς.

καταφύγιο

Μέσα
διάφοροι

στον

όχλο

των

πράκτορες,

αθώων

αλλά

και

στρατευμένοι τρομοκράτες.
Μη περιμένετε φυσικά την πληροφόρηση από τα κανάλια γιατί και αυτά τους
ίδιους σκοπούς (από άλλο μετερίζι) … εξυπηρετούν.
Για παράδειγμα ποτέ δεν έχουν αναφερθεί ότι στο δουλεμπορικό Αιγαιοπελαγίτικο
(και όχι μόνο) παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι μετέχουν διάφορες μυστικές
υπηρεσίες.
Πριν λίγους μήνες συνελήφθη πράκτορας (Serkan Kaya) των μυστικών υπηρεσιών
της Τουρκίας (ΜΙΤ) με πλούσια δράση σε μυστικές αποστολές και καταδρομικές
επιχειρήσεις,

να

μεταφέρει

με

«λαθρομετανάστες» στη Μυτιλήνη.

φουσκωτό

σκάφος

15

Αφγανούς

….

Δεν επρόκειτο για κάτι ….τυχαίο, γιατί όπως καταλαβαίνετε ο όρος αυτός δεν
ισχύει ποτέ στην δράση των μυστικών υπηρεσιών.
Ας γυρίσουμε ένα χρόνο πίσω, στο καλοκαίρι της πύρινης λαίλαπας. Οι πυρκαγιές
ξεπετάγονται η μια πίσω από την άλλη σε μέρη ….απίθανα, που μόνο κυνηγοί και
άνθρωποι της υπαίθρου με τους …εργάτες τους ..γνώριζαν τα κατατόπια (έχω
προσωπική άποψη).
Επί σειρά ημερών η χώρα βρίσκεται υπό πύρινη ….. «πολιορκία». Η ΕΥΠ
ενημερώνει τον Πρωθυπουργό και αυτός άμεσα τον Πρόεδρο της Ελληνικής
Δημοκρατίας.
Ο

κ.

Παπούλιας

συναντάται

κατόπιν

με

τον

Αρχηγό

της

Αξιωματικής

Αντιπολίτευσης κ. Παπανδρέου.
Ξαναγυρνάμε στο σήμερα. Επί τριήμερο η χώρα μας βρίσκεται υπό την πύρινη ……
«πολιορκία» των μολότωφ και τα πρωτόγνωρα βίαια επεισόδια.
Ο Πρωθυπουργός ενημερώνει τον κ. Παπούλια , τον Πρόεδρο της Βουλής και
….διαδοχικά τους αρχηγούς των κομμάτων .
Λίγοι πρόσεξαν όμως ότι αμέσως μετά τη συνάντηση της με τον κ. Καραμανλή, η
κυρία Παπαρήγα, η οποία παρεμπίπτοντος μετρά και την κάθε της κουβέντα, έκανε
μια …παράξενη και σαφώς υπαινικτική δήλωση… (περισσότερα…)

