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Γερμανία 29/10/2017

Ενάμισης χρόνος πέρασε από την προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου που ακολουθεί και
από ό,τι φαίνεται, οι πολίτες παραμένουν ανυποψίαστοι για τις αιτίες της ανεκδιήγητης
απάθειάς τους.

Η βία είναι ένα αναποτελεσματικό μέσο για την αντιμετώπιση των συλλογικών
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ελληνική πολιτεία, ενώ, τα υπόλοιπα αποτελεσματικά
μέσα που υπάρχουν, δεν χρησιμοποιούνται.

Η ποιότητα της εξέλιξης, τόσο, ενός μεμονωμένου ανθρώπου, όσο, και μιας
συλλογικότητας, εξαρτώνται ισχυρά από την ποιότητα, των προσώπων και των
συλλογικοτήτων, αντίστοιχα, με τα οποία αλληλεπιδρούν.

Είναι, κατά τη γνώμη μου, οι υπάρχουσες στενές σχέσεις, της Ελλάδας με τις
αποικιοκρατικές χώρες, η ριζική αιτία των προβλημάτων και των καταστροφών, που
υφίσταται η πατρίδα μας.

Τόσο, η ιστορική πορεία, όσο και οι παρούσες επιλογές των αποικιοκρατικών χωρών είναι
γνωστές.

Οι αποικιοκρατικές χώρες:
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Δεν ζήτησαν συγνώμη από όλα τα θύματα που προκάλεσαν με τα παράνομα και ανήθικα
επιστημονικά πειράματα που διενήργησαν στο παρελθόν και που, ασύστολα, συνεχίζουν
και επί του παρόντος.
Δεν ζήτησαν συγνώμη για το λαθρεμπόριο ιστών και οργάνων που υποστήριξαν.
Δεν ζήτησαν συγνώμη για τις παράνομες επεμβάσεις τους στα εσωτερικά ξένων,
κυρίαρχων χωρών (π.χ. Χιλή, Ελληνικός “εμφύλιος” πόλεμος, κ.λπ.).
Δεν δημοσιοποιούν τις πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με περιπτώσεις ομηρίας
αθώων πολιτών, θυμάτων παράνομων επιστημονικών πειραμάτων, είτε, θυμάτων
λαθρεμπορίου οργάνων και ιστών.
Επιμένουν να κρατούν σε ισχύ παράνομες διεθνείς συνθήκες οι οποίες στερούν τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα ολόκληρων λαών, σε καιρό ειρήνης.
Ασκούν, πασιφανώς, παράνομη αποικιοκρατική επιρροή στα εσωτερικά ζητήματα της
χώρας μας με τρόπο που οδηγεί στην αδικαιολόγητη στέρηση των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, των Ελλήνων πολιτών.
κ.λπ.
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Τα προβλήματα της Ελλάδας θα αρχίσουν να επιλύονται, μόνο, αφότου οι Έλληνες πολίτες
θα μεθοδεύσουν επιτυχώς την ελαχιστοποίηση των διακρατικών σχέσεων της Ελλάδας, με
τις αποικιοκρατικές χώρες, καθώς, οι χώρες αυτές, εκ των πραγμάτων, αδυνατούν πλήρως
να συμμορφωθούν με τη διεθνή νομοθεσία. Είναι τόσο ασύμβατη, με τις προδιαγραφές ενός
ανθρωπιστικού πολιτισμού, η δράση αυτών των χωρών ώστε, η όσο το δυνατόν
συντομότερη άρση γραμμών αμυντικής θωράκισης της χώρας μας ως προς σύγχρονη
αποικιοκρατία, να αποτελεί ένα όρο επιβίωσης του Ελληνισμού.

Υπάρχουν εξαιρετικοί λαοί και εξαιρετικές χώρες. Η Ελλάδα μπορεί κάλλιστα να πορευτεί
σε διακρατική συνεργασία, αποκλειστικά, με τις μη αποικιοκρατικές χώρες.

Η άγονη παρέλευση του χρόνου αποβαίνει, αναμφίβολα, σε βάρος της Ελευθερίας των
Ελλήνων και υπέρ των άνομων αποικιοκρατικών συμφερόντων.

Η συλλογική ανάκαμψη της Ελλάδας και των Ελλήνων, πιθανολογώ ότι θα ξεκινήσει, εάν και
όταν, οι Έλληνες αντιληφθούν τις αιτίες της ανεκδιήγητης απάθειάς τους και επινοήσουν
δημιουργικούς τρόπους επιτυχούς αντιμετώπισής της.

Υπό ένα δυνητικό καθεστώς προσωπικής ευρωστίας, οι Έλληνες πολίτες που, σήμερα,
τρόπον τινά, συρρικνώνονται έμφοβοι, όταν λαμβάνουν κρίσιμη πληροφόρηση για όσα
συμβαίνουν στη χώρα μας, θα αντιδρούν δημιουργικά αξιοποιώντας αυτή την πληροφόρηση
προκειμένου, ατομικά και συλλογικά, να απολαμβάνουμε διαχρονικά, Ειρήνη, Ελευθερία,
Συνεργασία και λιτή Προκοπή.

Χρήστος Μπούμπουλης

οικονομολόγος
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Πρώτη δημοσίευση 6/3/2016

Ξεκαθαρίζω ότι απορρίπτω και τη βία και την αυτοδικία.

Η βασικότερη, ίσως, μέθοδος αποικιοκρατικής διείσδυσης είναι ο εισοδισμός.

"Εισοδισμός λέγεται η μέθοδος με την οποία κάποιος ή κάποιοι, με προσχηματικό τρόπο
διεισδύουν σε μια εχθρική, ή, γενικότερα αντίπαλη παράταξη και αλλοιώνουν ή αχρήστευαν
εκ των ένδον, το κέντρο αυτό των αποφάσεων ή της αντίπαλης δύναμης.

Ο εισοδιστής για να εξασφαλίσει το δικαίωμα της διείσδυσης πρέπει να είναι
ολοκληρωμένος τεχνίτης της παραπλάνησης. Πρέπει να μπορεί να μεταμφιεστεί σε
σωτήρα, ευεργέτη, υπάκουο δούλο, ή ακραίο υπερασπιστή των συμφερόντων των
αντιπάλων του, μέχρι να εισέλθει, να εδραιωθεί μέσα στο αντίπαλο στρατόπεδο, και
ανακαλύπτοντας την αχίλλειο πτέρνα των αντίπαλων του, να δράση πλέον ύπουλα και
ανατρεπτικά από θέση ισχύος.

Ο καλός εισοδιστής, αρχικά "σώζει" το μελλοντικό του θύμα. Φαντασθείτε λόγου χάριν,
έναν άνθρωπο που με αυτοθυσία σας έσωσε την τελευταία στιγμή, από μια οργανωμένη
απαγωγή, ή, ένοπλη ληστεία. Τι το φυσιολογικότερο, να θέλετε να του το ανταποδώσετε,
δείχνοντάς του την ευγνωμοσύνη σας, και χαρίζοντάς του κάποια θέση διπλά σας, ή, στην
εταιρία σας. Αυτό που όμως δεν γνωρίζεται, είναι ότι τον κίνδυνο απ’ τον όποιο σας έσωσε,
τον οργάνωσε ο ίδιος, ή, η κρυμμένη πίσω απ’ αυτόν αντίπαλη σας παράταξη, περιμένοντας
ακριβώς τα ανταλλάγματα που προαναφέραμε, δηλαδή την είσοδο του 'σωτήρα' σας, στο
στενό οικογενειακό, ή, επαγγελματικό σας περιβάλλον.

Και φυσικά, το ύπουλο αυτό παρασκήνιο, εσείς δεν θα το μάθετε ποτέ… ή, αν και όταν το
εποπτευθείτε, θα είναι ήδη πολύ αργά! Το κόλπο αυτό του ψευδο-σωτήρα, λέγεται αλλιώς,

4/8

Η εντιμότητα στα χρόνια της αυταρχικής αποικιοκρατίας - 2
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστος Μπούμπουλης (Christos Boumpoulis)
Κυριακή, 29 Οκτώβριος 2017 23:42 -

στημένη αντιπαλότητα, ή, ψευδαντιπαλότητα και έχει άπειρες μορφές και εφαρμογές".

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εισοδισμού αποτελεί η περίπτωση του Ισίντορο Γκόμεζ,
στην Αργεντίνικη κινηματογραφική ταινία, "Το Μυστικό Στα Μάτια Της" (El Secreto De Sus
Ojos).

El Secreto De Sus Ojos - Το Μυστικό στα Μάτια της (eng sub) (Trailer 2010)

{youtube}NW_wJOJU894{/youtube}

https://www.youtube.com/watch?v=NW_wJOJU894

Στην εποχή μας, της παγκοσμιοποιημένης αυταρχικής αποικιοκρατίας, είναι εξαιρετικά
δύσκολη η θέση των προσώπων τα οποία ενσωματώνουν τις ιδιότητες, της εντιμότητας,
της καλοσύνης και της αρετής, δηλαδή, των κανονικών (normal) ανθρώπων. Οι κανονικοί
άνθρωποι, αργά, ή, γρήγορα, αντιλαμβάνονται τα περιστατικά, βίας, αδικίας, ανομίας και
θηριωδίας, που λαμβάνουν χώρα στο κοινωνικό τους περιβάλλον. Και τότε, οι φορείς της
αποικιοκρατικής επιρροής, μπορεί να τους στοχοποιούν σε βαθμό ανάλογο της ποσότητας
της ενοχοποιητικής πληροφόρησης την οποία, εκείνοι (οι κανονικοί άνθρωποι), κατέχουν.
Π.χ.:

Λίγη πληροφόρηση.
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Ο δημοσιογράφος Σωκράτης Γκιόλιας δολοφονήθηκε στις 19 Ιουλίου 2010 έξω από το σπίτι
του στην Ηλιούπολη. Ο Γκιόλιας πυροβολήθηκε 16 φορές από μικρή απόσταση. Την ευθύνη
ανέλαβε η τρομοκρατική οργάνωση Σέχτα Επαναστατών, ενώ, ως σήμερα, οι δράστες της
επίθεσης παραμένουν ασύλληπτοι. [ https://el.wikipedia.org/wiki/ Δολοφονία_του_Σωκράτη_Γ
κιόλια]

Μέτρια πληροφόρηση.

Kostas Tsalikidis was born on July 23, 1966. As a person he was a warm, giving, honest and
sharing human being. He was in an 8-year relationship to Sarra and planning to get married in
June – three months after he died. They were a cheerful couple who loved travelling in their
spare time all over Greece and abroad. Some of Kostas’ hobbies were to collect vintage rock
records from the 60’s and 70’s and children’s toys from the same epoch. As a professional, he
was extremely responsible and conscientious, and according to his senior colleagues he really
loved his job.

March 9, 2005 Costantinos Tsalikidis, Network Planning Supervisor for Vodafone and top level
manager for the company, is found hanged in his apartment. He never left a (suicide) note nor
any indication that he was suffering from any personal problems. No autopsy was conducted in
situ, and the forensic report was inconclusive.

The circumstances around the death of Tsalikidis, were pronounced a year later as
questionable. [ https://en.wikipedia.org/wiki/Kostas_Tsalikidis ]

Πολλή πληροφόρηση.
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Frank Rudolph Olson (July 17, 1910 – November 28, 1953) was an American bacteriologist,
biological warfare scientist, and Central Intelligence Agency (CIA) employee who worked at
Camp Detrick (now Fort Detrick) in Maryland. In rural Maryland, he was covertly dosed with
LSD by his CIA supervisor and, nine days later, plunged to his death from the window of a New
York hotel room. Investigation by the NYPD showed his death to be a suicide, but some allege
murder by the CIA after his family exhumed his body in 1994 and found evidence that he was
unconscious when he exited the window. [ https://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Olson ]

Πάρα πολλή πληροφόρηση.

Για την προκείμενη περίπτωση δεν έχω πρόχειρο κάποιο παράδειγμα. Μπορώ, όμως, να
πιθανολογήσω τα εξής:
Πάρα πολλή πληροφόρηση μπορεί να διαθέτουν, κυρίως, εξαιρετικοί άνθρωποι.
Οι εξαιρετικοί άνθρωποι διαθέτουν μεγάλο ηθικό κεφάλαιο.
Για την εκτέλεση των εξαιρετικών ανθρώπων πιθανότερη θεωρώ τη χρήση μεθόδων,
όπως, "καρκίνος", "εγκεφαλικό επεισόδιο", "καρδιακή προσβολή", κ.λπ. υπό τη συγκάλυψη
του επικοινωνιακού θορύβου που εγείρουν τεχνητά κατασκευασμένες νόθες "κρίσεις".

Η παγκόσμια ιστορία έχει καταγράψει λεπτομερώς τις φρικτές γενοκτονίες εκατοντάδων
εκατομμυρίων αθώων ανθρώπων, οι οποίες συνδέονται, εμφανώς, ή, αφανώς, με ιστορικά
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περιστατικά αυταρχικής αποικιοκρατίας.

Η φρίκη της αυταρχικής αποικιοκρατίας πρέπει, κάποτε, να τερματιστεί. Και για να συμβεί
αυτό, οι πολίτες, ατομικά και συλλογικά, θα πρέπει να πάψουν να γίνονται έρμαια των
"χαντρών και καθρεφτακίων" με τα οποία, ενδεχομένως, επιχειρούν να τους δελεάσουν οι
φορείς της αποικιοκρατίας. Όχι μόνο των υλικής μορφής "χαντρών και καθρεφτακίων",
αλλά και κυρίως, των, άυλης μορφής και χολιγουντιανού μεγαλείου, οιονεί,
"σαπουνοπερών", που μπορεί να αποτελούν τον αντιπερισπασμό που θα συγκαλύψει την,
εγγενή της αυταρχικής αποικιοκρατίας, παράνομη, ανήθικη και παράλογη βία.

Επί του παρόντως, πιθανολογώ, ότι στην Ελλάδα εξυφαίνονται δύο, αυτού του είδους,
οιονεί, "σαπουνόπερες". Η πρώτη με τίτλο "Η εποποιΐα της Αριστεράς, στην Ελλάδα", και η
δεύτερη, "Η μεγάλη ναυμαχία του ΝΑΤΟϊκού στόλου, εναντίον του στόλου των ομήρων".

Αντί να καταπαταλώνται αστρονομικά χρηματικά ποσά, για την εξόντωση των έντιμων
ανθρώπων, που έχουν απομείνει στην ανθρωπότητα, οικονομικότερο θα ήταν, νομίζω, οι
κυβερνήτες, του κόσμου μας, εάν έκαναν τον κόπο να μάθουν την Ελληνική γλώσσα, έτσι
ώστε να μπορέσουν να αντιληφθούν ότι, μόνο, στην εντιμότητα, στην μη-βία και στην
καλοσύνη, βρίσκεται η μακροχρόνια βιωσιμότητα των ανθρώπινων πολιτειών και όχι στις
εκτελέσεις των έντιμων και αθώων αντιφρονούντων.

Χρήστος Μπούμπουλης

οικονομολόγος
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