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Διαβάστε τα 18 ερωτήματα επιστολής της "Νέας Φιλικής Εταιρείας" στην
καγκελάριο της Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ

Επιστολή-καταπέλτης με αποδέκτη την καγκελάριο της Γερμανίας, Άγκελα Μέρκελ, από τη
"Νέα Φιλική Εταιρεία", νεοϊδρυθείσα ομάδα αποτελούμενη από 8.500 Έλληνες που
διαμένουν σε χώρες του εξωτερικού.

Στη μακροσκελή επιστολή εκφράζονται υπαινιγμοί και κατηγορίες κατά των γερμανικών
κυβερνήσεων για οικονομικά σκάνδαλα, δωροδοκίες και εκβιασμούς μέχρι και σήμερα.

Μπορεί η καγκελάριος της Γερμανίας να απάντησε σε ερωτήσεις Ελλήνων φοιτητών
στα πλαίσια εκδήλωσης νέων στο Μουσείο του Βερολίνου, αλλά δεν φαίνεται πιθανό να
απαντά σε μία τέτοια "σκληρή" επιστολή.

Η επιστολή αναλυτικά
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"Αν δεν θυμάστε κάτι κα. Μέρκελ… δεν πειράζει, θα σας βοηθήσουμε εμείς. Διαθέτουμε όλα
τα αποδεικτικά στοιχεία …για τόπο, χρόνο, τραπεζικούς λογαριασμούς και διαπλεκόμενα
πρόσωπα ……έως και για τα εσώρουχα που φορούσαν.

1. Είναι ΑΛΗΘΕΙΑ κα. Μέρκελ ότι από τον Ιούνιο του 1998 έως σήμερα, η γερμανική
καγκελαρία επιστατεί, προωθεί και κατευθύνει τόσο την είσπραξη όσο και τη
"νομιμοποίηση" των παράνομων προμηθειών όλων των πολιτικών προσώπων τόσο των
εκάστοτε κυβερνήσεων όσο και των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε χώρες όπως η
Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Σλοβενία, η Σλοβακία, η Τσεχία, η Κροατία και η Ρουμανία;

2. ΑΛΗΘΕΥΕΙ ότι ένα ποσοστό του 15% επί του συνόλου των εισπραχθέντων προμηθειών,
ρέει σε μυστικούς λογαριασμούς του χριστιανοσοσιαλιστικού κόμματος της Βαυαρίας (CSU)
και από εκεί διανέμεται στα άλλα γερμανικά κόμματα, εξασφαλίζοντας έτσι τη
χρηματοδότηση των μυστικών επιχειρήσεων;

3. ΑΛΗΘΕΥΕΙ ότι η αρχή αυτού του επενδυτικού ταμείου της πολιτικής μάσας έγινε στις 06
Ιουνίου του 1998 με την παραλαβή στο Βερολίνο ενός πακέτου αμερικανικών ομολόγων
αξίας 80 εκατομμυρίων δολαρίων, που απεστάλη από ένα ελληνικό κόμμα (προμήθειες από
το πρόγραμμα των ολλανδικών φρεγατών) και παρελήφθη από τους εκπροσώπους των
γερμανικών υπηρεσιών, μιας κεντρικής γερμανικής τραπέζης και μιας γαλλικής τραπέζης;

4. Είναι ΑΛΗΘΕΙΑ κα. Μέρκελ ότι για αντάλλαγμα των συνταξιοδοτικών εξασφαλίσεων που
προσφέρετε σε αυτούς τους διεφθαρμένους πολιτικούς, τους πείθετε (!!!) να παίρνουν
πάντα αποφάσεις ανάλογες με τις ορέξεις και τα συμφέροντα της γερμανικής κυβέρνησης;

5. ΑΛΗΘΕΥΕΙ ότι από τα ίδια ταμεία προέρχονται τα 2 εκατομμύρια Δυτ. Μάρκα που
εισέπραξε ο προκάτοχος σας Χέλμουτ Κολ;

6. Είναι ΑΛΗΘΕΙΑ κα. Μέρκελ ότι τον Απρίλιο του 2009 έγιναν επώνυμες καταγγελίες στην
ευρωπαϊκή υπηρεσία κατά της διαφθοράς (OLAF) για το ίδιο θέμα, τις οποίες ο τότε
Γερμανός διευθυντής της υπηρεσίας (κατ' εντολή της κυβέρνησης σας) φρόντισε να τις
θάψει;
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7. ΑΛΗΘΕΥΕΙ ότι την ίδια χρονική στιγμή κατετέθη στην Εισαγγελία του Βερολίνου για το
ίδιο θέμα εμπεριστατωμένα στοιχειοθετημένη μήνυση, η οποία κατ' εντολή της κυβέρνησης
σας θάφτηκε, κατά το γερμανικό ρητόν, ότι όπου δεν υπάρχει καταγγελία … δεν υπάρχει
και δικαστής;

8. ΑΛΗΘΕΥΕΙ κα. Μέρκελ ότι τόσο εσείς, ως πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού
κόμματος όπως και οι προκάτοχοι σας στο ίδιο αξίωμα κ.κ. Κολ και Σόιμπλε, δεν
σεβαστήκατε ποτέ τους γερμανικούς νόμους που διέπουν την χρηματοδότηση των
κομμάτων στην Γερμανία;

Η μήπως δηλώσατε στο προεδρείο της Βουλής αναδρομικά τα 18 εκατομμύρια μάρκα που
μεταφέρθηκαν με βαλίτσες σε συμβολαιογράφο του Μονάχου από δυο βιομήχανους,
προκειμένου να διατεθούν στον προεκλογικό αγώνα του κόμματος σας, μέσω μιας
συγκεκριμένης διαφημιστικής εταιρείας;!

9. Είναι ΑΛΗΘΕΙΑ κα. Μέρκελ, ότι τον Φεβρουάριο του 2006 ασκήσατε πιέσεις μέσω
εκβιασμού στον τότε Έλληνα Πρωθυπουργό, προκειμένου να θάψει την υπόθεση των
υποκλοπών;

10. Είναι ΑΛΗΘΕΙΑ κα. Μέρκελ, ότι από τον Οκτώβριο του 2002 οι γερμανικές μυστικές
υπηρεσίες έβαλαν χέρι σε Έλληνες πολίτες που διέμεναν ως τουρίστες στην Δρέσδη και
ήταν μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης της 17Ν (υπεύθυνοι για την χρηματοδότηση της
οργάνωσης), καθώς και κορυφαία μέλη του ελληνικού υποκόσμου;

Τους αφήσατε να εισπράξουν μια επιταγή ύψους 5,7 εκατομμυρίων ευρώ και μετά τους
κρύψατε στην πόλη Σους της Τυνησίας μέχρι να ξεχαστεί η υπόθεση; Δουλεύουν αυτά τα
άτομα τώρα στην Ελλάδα για τις γερμανικές υπηρεσίες; Γιατί δεν δώσατε καμία
πληροφόρηση στην ελληνική αντιτρομοκρατική υπηρεσία;

11. ΑΛΗΘΕΥΕΙ κα. Μέρκελ ότι Γερμανός αξιωματούχος ανάγκασε το 2007 τον πολιτικό
αρχηγό ενός ελληνικού κόμματος της αριστεράς, με την απειλή ότι θα δημοσιευτούν
λεπτομέρειες από την προσωπική του ζωή, να παραιτηθεί από μια νέα υποψηφιότητα για
την αρχηγία του κόμματος;
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12. ΑΛΗΘΕΥΕΙ κα. Μέρκελ ότι φέτος χρηματοδοτήθηκαν τρία ελληνικά κόμματα με 16.4
εκατομμύρια ευρώ από την κυβέρνηση σας μέσω μυστικών κονδυλίων;

13. Είναι ΑΛΗΘΕΙΑ κα. Μέρκελ ότι υπάρχει πρόβλεψη και σχεδιασμός μιας στρατιωτικής
κάλυψης και προστασίας των γερμανών υπηκόων που δρουν για λογαριασμό της κυβέρνησης
σας στην Ελλάδα;

Ανέλαβε το 4ο γραφείο (GNTA) του γερμανικού αρχηγείου στρατού στο στρατόπεδο
φαλκενστάιν στην πόλη του Κόμπλενζ τον επιχειρησιακό σχεδιασμό μιας "νατοϊκής"
αστυνομικοστρατιωτικής επέμβασης στην Ελλάδα;

14. ΑΛΗΘΕΥΕΙ κα. Μέρκελ ότι η κυβέρνηση σας επινόησε, χρηματοδότησε και υποστήριξε
την προσφυγή της κυβέρνησης των Σκοπίων στο δικαστήριο της Χάγης;

15. ΑΛΗΘΕΥΕΙ κα. Μέρκελ ότι σε συζητήσεις με αντιπροσώπους δυο κρατών, προβλέψατε
πως στο εγγύς μέλλον ορισμένες περιοχές της Δυτικής Θράκης και μια ζώνη γύρω από την
Φλώρινα θα ανεξαρτητοποιηθούν, προκειμένου να παράσχουν προστασία στις μειονότητες
που διαμένουν εκεί;

16. ΑΛΗΘΕΥΕΙ κα. Μέρκελ ότι μέλη της ελληνικής κυβέρνησης σας ζήτησαν, υπό τον φόβο
μελλοντικών διώξεων εκ μέρους της ελληνικής δικαιοσύνης, να δεσμευτείτε ότι θα τους
προστατέψετε;

17. ΑΛΗΘΕΥΕΙ κα. Μέρκελ ότι οι γερμανικές εμπορικές αλυσίδες στην Ελλάδα πληρώνουν
μέσω υπερτιμολογήσεων των προϊόντων τους, μίζες προς τρίτους;

Ήταν αυτός ο λόγος που αποχώρησε από την ελληνική αγορά η εταιρεία ALDI;
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Χρησιμοποιούνται αυτές οι μίζες για να εξαγοραστούν οι συνειδήσεις Ελλήνων πολιτικών
και δημοσιογράφων;

18. Εν τέλει κα. Μέρκελ είναι ΑΛΗΘΕΙΑ ότι ένας υπουργός της κυβέρνησης σας μάζεψε την
άνοιξη του 2010 στο Βερολίνο όλους τους εισαγωγείς και εξαγωγείς της ελληνικής αγοράς
των φωτοβολταϊκών και έστησε ένα καρτέλ με προσυμφωνημένες τιμές και διανομή
περιφερειών ανά την ελληνική επικράτεια;"

του G-kara απο το news247

5/5

