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Youtube: Εκλογές 7ης Ιουλίου 2019

{youtube}DbmMaj8F3CY{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=DbmMaj8F3CY

Εκλογές 7ης Ιουλίου 2019

Έχουν προγραμματιστεί γενικές εκλογές για την Κυριακή 7η Ιουλίου 2019.

Σήμερα, η Βρετανική εποικιστική-αποικιοκρατία ελέγχει πλήρως, στην Ελλάδα, το πολιτικό
σύστημα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους ιατρικό και παραϊατρικό κλάδους, την
φαρμακοβιομηχανία και το σύστημα διανομής φαρμάκου, τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα
Σώματα Ασφάλειας, όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους δημόσιους θεσμούς, τα σούπερ
μάρκετ και τους οργανισμούς ύδρευσης, το εμπόριο, τις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους
ιδιωτικές επιχειρήσεις, τις ενσύρματες και ασύρματες τηλεπικοινωνίες, το διαδίκτυο, την
δημόσια εκπαίδευση, την δημόσια δικαιοσύνη, το λαθρεμπόριο ανθρώπινων οργάνων και
ιστών, το οργανωμένο έγκλημα, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, το τραπεζικό σύστημα, τις
πηγές πρώτων υλών, τις πηγές και το σύστημα διακίνησης ενέργειας, τον τομέα δημόσιας
έρευνας, την καλλιεργήσιμη γη και όσες στρατιωτικές βάσεις επί Ελληνικού εδάφους
διαθέτει.

Προκειμένου να αποκατασταθούν, τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα επί της Ελληνικής γης· η
ασφάλεια των Ελληνόπουλων· και το μέλλον των Ελλήνων, είναι απαραίτητη η πλήρης
μεταβίβαση της διοίκησης του Ελληνικού Κράτους σε Έλληνες ιθαγενείς πατριώτες.
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Στις πρώτες προτεραιότητες αυτών των ιθαγενών Ελλήνων, αμέσως μόλις αναλάβουν την
πολιτική εξουσία, περιλαμβάνονται, η άμεση αποκατάσταση της Ελληνικότητας, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφάλειας και η άμεση
στρατιωτικοποίηση, από το σύνολο του τομέα δημόσιας έρευνας, εκείνου του τμήματος που
σχετίζεται, τόσο, με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της χρήσης βιολογικών και χημικών
πολεμικών όπλων εναντίον άμαχου πληθυσμού (π.χ. «καρκίνος», «έιτζ», «ηπατίτιδα»,
«καρδιαγγειακά», κ.λπ.), όσο, και με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της χρήσης
πολεμικών όπλων κατευθυνόμενης-ενέργειας εναντίον άμαχου πληθυσμού (π.χ.
«αλτσχάιμερ», κ.λπ.).

Ένα μέρος του πορίσματος της «Επιτροπής Church», του Κονγκρέσου των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής, ορισμένα ιστορικά δεδομένα και η κοινή λογική καθιστούν
«σχεδόν» βέβαιη την κατοχή, εκ μέρους των αποικιοκρατών, μιας αποτελεσματικής και
πλήρους θεραπείας του καρκίνου. Συνεπώς, η σημερινή ακολουθία απώλειας ανθρώπινων
ζωών από «καρκίνο», αφενός, συνιστά, μια κατάφορη γενοκτονία και αφεταίρου, όταν οι
απώλειες αυτές αφορούν θύματα πολιτικής δίωξης, συνιστά διάπραξη μιας από τις
αθλιότερες μορφές εισοδισμού.

Συνεπώς, κατά τη γνώμη μου, εντός του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί, δηλαδή 56
χιλιάδες και 500 πρώτα λεπτά της ώρας, οι ιθαγενείς Έλληνες, εφόσον επιθυμούν να
διασώσουν την Ελλάδα, οφείλουν:

1. Να τερματίσουν έγκαιρα την ομηρία, κάθε είδους, των ιθαγενών Ελλήνων, πολιτικά
αντιφρονούντων με τρόπο ώστε να μην προκληθεί βλάβη, ούτε στην υγεία τους, ούτε στη
αρτιμέλειά τους. Η δημοσιοποίηση επαρκών τεκμηρίων τα οποία θα τους δικαιώνουν
πλήρως, έναντι υφιστάμενων συκοφαντιών και παράνομων μυστικών δικών αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτού του τερματισμού.

2. Να διασφαλίσουν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται (Μ.Μ.Ε., καταμέτρηση ψήφων, νιφαλιότητα
ψηφοφόρων, κ.λπ.) την εντιμότητα της διεξαγωγής των επικείμενων γενικών εκλογών.

Χρήστος Μπούμπουλης
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οικονομολόγος

Youtube: Filippos Pliatsikas – Poli Hioni

{youtube}8NEcUMZhKHs{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=8NEcUMZhKHs

Youtube: Οι κούφιοι άνθρωποι - Τhe hollow men

{youtube}lBVvAtjulzk{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=lBVvAtjulzk
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