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Ο λιμός της Βεγγάλης, το 1943, υπήρξε ο τελευταίος στην Ινδία από όσους προκάλεσαν
οι Βρετανοί και προκάλεσε το θάνατο τριών εκατομμυρίων ανθρώπων. Όταν ζητήθηκε από
τον Ουίνστον Τσώρτσιλ να σταματήσει να απομακρύνει από την Βεγγάλη, απελπιστικά
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αναγκαία, αποθέματα τροφίμων, αυτός απάντησε ότι, οι ίδιοι οι Ινδοί ευθύνονται για το
θάνατό τους καθώς “αναπαράγονται σαν τα κουνέλια”.
Εθνοκάθαρση – Εθνεγερσία
Αποτελεί ιστορικό δεδομένο ότι, δεν υπάρχει παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων είτε
παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας, την οποία, οι Βρετανοί, θα διστάσουν να διαπράξουν
εναντίον των ιθαγενών, στις αποικίες τους.
Ελληνόφωνοι έποικοι των Βρετανών, διέπραξαν στην Ελλάδα, εναντίον της οικογένειας μου
και εμού του ιδίου, ειδεχθή εγκλήματα.
Από τις κυβερνήσεις των περίπου 14 Ευρωπαϊκών χωρών, στις οποίες αυτομόλησα για να
γλυτώσω από τις πολιτικές διώξεις του δικτατορικού καθεστώτος στην Ελλάδα, ουδεμία
μου παραχώρησε πολιτικό άσυλο και όλες με άφησαν έρμαιο του ΝΑΤΟϊκού στρατού
Γκλάντιο, προς πολύμορφη κακοποίηση και θυματοποίηση.
Το σύνολο, δε, των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολιτικώς σιωπά έναντι των
διεθνών εγκλημάτων τα οποία πασιφανώς διαπράττονται, τόσο εναντίον της Ελλάδας, όσο
και εναντίον του Παλαιστινιακού Έθνους.
Η πολλών αιώνων ιστορική πορεία των Βρετανών, αν μη τι άλλο, καταδεικνύει την
αδιαμφισβήτητη ευχέρειά τους να υποδουλώνουν, τόσο κοινωνικές ομάδες, όσο και
μεμονωμένα πρόσωπα.
Η μη διεκδίκηση ατομικών είτε συλλογικών δικαιωμάτων, αναπόφευκτα, αποτελεί μια
αποχρώσα ένδειξη υποδούλωσης, του ατόμου είτε της συλλογικότητας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διεκδικεί την προστασία της ζωής των Ευρωπαίων πολιτών οι
οποίοι αντιτίθενται στην παράνομη αποικιοποίηση της χώρας τους είτε της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, συνολικά.
Οι Έλληνες δεν διεκδικούν την προστασία της ζωής των μελών της φυσικής ηγεσίας τους
(μακαριστός Χριστόδουλος, Γιάννος Κρανιδιώτης, Τάσσος Παπαδόπουλος, Γιώργος
Σεφέρης, Νεοκλής Σαρρής, Σαράντος Καργάκος, Μαλβίνα Κάραλη, Αρλέτα, Παναγιώτης
Κονδύλης, Αλέκος Παναγούλης, κ.λπ.).
Οι Έλληνες δεν διεκδικούν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους (μαζική
δηλητηρίαση σε μερικά Ελληνικά σουπερμάρκετ, γενοκτονία της ψυχιατρικής,
χημικά/βιολογικά όπλα στην περιοχή της Θράκης προκαλούν υποτιθέμενη «επιδημία»
καρκίνων, Ρωσική/Βρετανική υβριδική εισβολή στον νομό Έβρου, προδοσία σχετικά με τη
σύμβαση Κούπερ, παράνομη συμφωνία των Πρεσπών, καλπονοθεία, πολιτικές
δολοφονίες/διώξεις, κ.λπ.).
Συνεπώς, είναι οι Έλληνες, ελεύθεροι ή δούλοι;
Είναι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελεύθεροι ή δούλοι;
Σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα, ποια μοίρα επιφυλάσσουν οι Βρετανοί για τους δούλους
των αποικιών τους;
Εν κατακλείδι, νομίζω ότι, ειδικά υπό τις παρούσες συνθήκες, λίγη, έστω, σοβαρότητα είναι
επιβεβλημένη.
Χρήστος Μπούμπουλης
οικονομολόγος
Υ.Γ.: Βρίσκομαι στο Βερολίνο και χρειάζομαι εικοσιτετράωρης διάρκειας, αδιάλειπτη
προσωπική φύλαξη. Αν υπάρχουν ιθαγενείς Έλληνες πατριώτες εθελοντές για να μου
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παράσχουν αφιλοκερδώς αυτή την υπηρεσία, ας επικοινωνήσουν άμεσα μαζί μου. Επίσης,
χρειάζομαι πολιτική στήριξη και νόμιμους οικονομικούς πόρους.
Παράρτημα
Το Ηνωμένο Βασίλειο αποικιοποίησε φανερά, κατά το παρελθόν, το Αφγανιστάν, τις
Αντίγκουα και Μπαρμπάντος, την Αυστραλία, το Μπαχρέιν, το Μπαρμπάντος, το Μπελίζε,
την Μποτσουάνα, το Μπρουνέι, το Καμερούν, τον Καναδά, την Κίνα, την Κύπρο, την
Δομινικανή Δημοκρατία, την Αίγυπτο, το Εσβατίνι, τα νησιά Φίτζι, την Γκάνα, την Γρενάδα,
την Γουιάνα, την Ινδία, το Ιράκ, την Ιρλανδία, το Ισραήλ, την Τζαμάικα, την Ιορδανία, την
Κένυα, το Κιριμπάτι, το Κουβέιτ, το Λεσότο, την Λιβύη, το Μαλάουι, την Μαλαισία, τις
Μαλδίβες, την Μάλτα, τον Μαυρίκιο, την Μιανμάρ, το Ναούρου, την Νέα Ζηλανδία, την
Νιγηρία, το Πακιστάν, την Παλαιστίνη, το Κατάρ, τον Άγιο Κιττς και Νεβί, την Αγία Λουκία,
τον Άγιο Βικέντιο και τις Γρεναδίνες, τις Σεϊχέλες, την Σιέρα Λεόνε, τα Νησιά του
Σολομώντος, την Σομαλία, την Νότια Αφρική, την Σρι Λάνκα, το Σουδάν, την Τανζανία, τις
νήσους Μπαχάμες, την Γκάμπια, το Τόνγκα, το Τρίνινταντ και Τομπάγκο, το Τουβαλού, την
Ουγκάντα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Βανουάτου, την
Υεμένη, την Ζάμπια και την Ζιμπάμπουε.
Για την φανερή αποικιοποίηση των χωρών αυτών χρησιμοποιήθηκε ακραία και συστηματική
βία. Αυτή η βία περιλάμβανε, μεταξύ πολλών άλλων, και τα εξής εγκλήματα κατά της
ανθρωπότητας: την καταστολή της εξέγερσης των Μάου-Μάου και των Κικούγιου, τον
μεγάλο λιμό στην Ινδία, την καταστροφή του Βέντερμπουργκ, τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης των Μπόερς, η σφαγή στην Αμριτσάρ, το σχέδιο-Μπρίγκς στην Μαλαισία, ο
λιμός της πατάτας στην Ιρλανδία από τον Τσάρλς Τρεβέλιαν, το δουλεμπόριο, η Βρετανική
εκστρατεία εναντίον του Θιβέτ, η διχοτόμηση της Ινδίας.
Σήμερα, Βρετανικών συμφερόντων ιδιωτικές εταιρίες ελέγχουν ζωτικής σημασίας ορυκτά
της Αφρικανικής Ηπείρου, δηλαδή, χρυσό, πλατίνα, διαμάντια, χαλκό, πετρέλαιο, φυσικό
αέριο και γαιάνθρακα. Εκατόν μία επιχειρήσεις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του
Λονδίνου, οι περισσότερες Βρετανικών συμφερόντων, κατέχουν ορυχεία σε τριάντα επτά
υπο-σαχάριες Αφρικανικές χώρες. Και όλες μαζί ελέγχουν ένα τμήμα αξίας ενός
τρισεκατομμυρίου δολαρίων από τα πλουσιότερες πλουτοπαραγωγικές πηγές της Αφρικής.
Η Βρετανική κυβέρνηση, κάνοντας χρήση της ισχύος και της επιρροής της εξασφάλισε στις
Βρετανικές εταιρίες ορυχείων πρόσβαση στις Αφρικανικές πρώτες ύλες.
Ό,τι συνέβαινε, δηλαδή, επί φανερής αποικιοκρατίας, τα ίδια συμβαίνουν και σήμερα που η
αποικιοκρατία έχει απαγορευθεί βάσει διεθνών συνθηκών.
Μάλιστα, όση κατάπληξη προκαλούν, η κλίμακα και ο τρόπος της Βρετανικής εμπλοκής
στην εκμετάλλευση του Αφρικανικού ορυκτού πλούτου, άλλη τόση κατάπληξη προκαλεί η
ακολουθία, κοινωνικής και περιβαλλοντολογικής κακοποίησης και παραβιάσεων ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. [
https://www.waronwant.org/resources/new-colonialism-britains-scramble-africas-energy-and-mi
neral-resources ]
Με το σύστημα της εποικιστικής-αποικιοποίησης, οι Βρετανοί, από το 1803 και μετά,
επιτυγχάνουν την υπεξαίρεση, εδαφών, των παιδιών και του μέλλοντος στοχοποιημένων
από αυτούς, Εθνών. Παράδειγμα αποτελεί η ολοκληρωτική γενοκτονία του Έθνους των
Τασμανών. Σύμφωνα με τα δικά τους λόγια, οι Βρετανοί, μέσω οπιούχων χημικών ουσιών,
εκτρελένουν ολόκληρες φυλετικές ομάδες τις οποίες χαρακτηρίζουν ως «πολεμικές
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φυλές» και στη συνέχεια, εποικίζουν με αυτές την Εθνική Επικράτεια των, προς
θυματοποίηση, χωρών. Παρέχοντάς τους αθρόα, όπλα, χρήματα και επιμελητεία,
δημιουργούν εκείνη την ασυμμετρία δυνάμεων, ανάμεσα στους ιθαγενείς και τους εποίκους,
η οποία νομοτελειακά θα οδηγήσει στην πλήρη γενοκτονία του ιθαγενούς πληθυσμού.
Στην Παλαιστίνη, υπό την άτυπη αιγίδα των, Βρετανών, Αμερικανών, Ρώσων, και Τούρκων,
διαπράττονται εναντίον του Παλαιστινιακού Έθνους, εθνοκάθαρση, γενοκτονία, εισβολή και
κατοχή, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
εγκλήματα πολέμου. Ταυτοχρόνως και παραβιάζοντας τα καθήκοντά τους έναντι του
Διεθνούς Δικαίου, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και οι υπόλοιπες χώρες, αποφεύγουν να
εναντιωθούν στις χώρες που διαπράττουν αυτά τα εγκλήματα και εμπράκτως, αρνούνται να
τα καταγγείλουν δημόσια.
Ομοίως, οι υπόλοιπες χώρες αρνούνται, να καταγγείλουν δημόσια και να λάβουν μέτρα
αυτοπροστασίας, έναντι των παραβιάσεων κάθε έννοιας νομιμότητας οι οποίες
διαπράττονται με τα εκτενέστατα τεκμηριωμένα εγκλήματα που σχετίζονται με: τα
ακουσίως τοποθετούμενα, ηλεκτρονικά εμφυτεύματα εγκεφάλου (με τηλεχειρισμό
αναισθητοποιούν τα θύματα και με ασύρματη, αμφίδρομη τηλεπικοινωνία παραβιάζονται, η
ιδιωτικότητα και η ακεραιότητα της ανθρώπινης σκέψης), με την ακούσια αφαίρεση
ανθρωπίνων οργάνων και ιστών, με την ακούσια τέλεση ανθρώπινων πειραμάτων, με τα
όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας (μικροκυμάτων και λέιζερ), με χρήση μη συμβατικών όπλων
εν καιρώ ειρήνης εναντίον αθώων πολιτών (χημικά/βιολογικά όπλα, π.χ. δημόσια και
τεκμηριωμένη καταγγελία μέρους των Ελληνικών σουπερμάρκετ).
One of the saddest lessons of history is this: If we’ve been bamboozled long enough, we tend to
reject any evidence of the bamboozle. We’re no longer interested in finding out the truth. The
bamboozle has captured us. It’s simply too painful to acknowledge, even to ourselves, that
we’ve been taken. Once you give a charlatan power over you, you almost never get it back.
Carl Sagan
G. Kasimatis Dictatorship Occupation English Subs
{youtube}bBjhMdBsYj8{/youtube}
www.youtube.com/watch?v=bBjhMdBsYj8
Consolidation of Power Through a Crisis (Greek Subs)
{youtube}okCKYpxYJLg{/youtube}
www.youtube.com/watch?v=okCKYpxYJLg
Jordan Maxwell - Keep the People Busy & Stupid
{youtube}em8MlnBdzlE{/youtube}
www.youtube.com/watch?v=em8MlnBdzlE
The Dark Forgotten Truth About The British Empire
{youtube}5mMqidcLbwA{/youtube}
www.youtube.com/watch?v=5mMqidcLbwA
What is the Definition of Genocide
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{youtube}kQw7alhlz7E{/youtube}
www.youtube.com/watch?v=kQw7alhlz7E
Soulless Beings of the Matrix - AI Consciousness - Organic Portals by Flat Earth Paradise
{youtube}nVoY0wr5Jts{/youtube}
www.youtube.com/watch?v=nVoY0wr5Jts
Dr Rauni Kilde on chips in Mind Control
{youtube}vv6BOviE1xc{/youtube}
www.youtube.com/watch?v=vv6BOviE1xc
!!!!!!Tasmanian Genoside!!!!
{youtube}CICV2np5QxA{/youtube}
www.youtube.com/watch?v=CICV2np5QxA
Turning Gurkhas into a new 'Victim Race'
Indeed, the Gurkhas have long been an institutional expression of inequality: they were made
and sustained, not by British decency, but by British racism.
The Gurkhas are a creation of Britain's old colonial policy of 'divide and rule'. Hailing from
Nepal, and named after the eighth-century Hindu warrior saint Guru Gorakhnath, they were first
recruited into the British Army following the Anglo-Nepalese war of 1814 to 1816, when British
forces defeated Gurkha forces yet were impressed by their courage and tenacity. The Gurkhas
were named a 'Martial Race' – that is, a race of people who were naturally brave, loyal and
bloodthirsty. In the subcontinent under British rule from the early 1800s to the mid-twentieth
century, the British tended to divide local peoples into two camps: 'Martial Races', those
considered well-built for fighting, and 'Non-Martial Races', those judged to have 'sedentary
lifestyles' and thus to be unsuited to serving in colonial armies: too slothful, inactive, uncreative,
lazy (2).
This discovery of 'Martial Races' occurred across the British Empire. Sikhs in India were also
judged to be a 'Warrior Race' who could be trusted to join colonial armies in order to crush
uprisings amongst the 'unruly' sections of Indian society; the Masai in Kenya were also judged a
'Warrior Race' when they were considered useful for shoring up British rule in Kenya (3). Not
surprisingly, the distinction between Martial Races and Non-Martial Races corresponded neatly
with those who generally supported British colonialism, or who benefited from it, and those who
did not: in other words, behind the separation of Third World peoples into 'brave' camps and
'sedentary' camps, there lurked the low politics of divide and rule. The Gurkhas became more
institutionalised into the British military than any other 'Martial Race', forming their own brigade
and fighting in the First World War, the Second World War, the colonial wars, the Falklands,
Kosovo and Iraq. They became the colonial people employed to put down other colonial
peoples.
The Gurkhas were discussed in explicitly racial terms. For nineteenth-century British
colonialists, the inhabitants of south Asia were, for the most part, a disgusting and unthinking
mass, lacking the intelligence or humanitarian instincts of the white race. In the 1860s, one
British officer said 'Asiatic soldiers' do not have 'the same pluck or moral courage as the
European... unless drugged and maddened by opiates beforehand' (4). One British observer
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said Indians and other south Asians 'live in a different stage of civilisation and intellectual
development... their only courage is apathy and their valour consists in animal ferocity. A native
soldier, of whatever rank, has no heroism, and he is ignorant of honour in every acceptation of
the word.' (5) Gurkhas, by contrast, were considered not to be 'fully Asiatic', since they were
brave and more loyal than other, non-heroic, dishonourable Asiatic peoples (6).
Source: http://spiked-online.com/newsite/article/6648#.W3nVm6vQDs0
Εθνοκάθαρση
Με τον ειδικό όρο εθνοκάθαρση γίνεται αναφορά στην προσπάθεια δημιουργίας εθνικά
ομοιογενών γεωγραφικών περιοχών μέσω βίαιου εκτοπισμού πληθυσμών που ανήκουν σε
ιδιαίτερες εθνικές ομάδες. Η εθνοκάθαρση προϋποθέτει την πλήρη απομάκρυνση και των
τελευταίων υπολειμμάτων της στοχευμένης ομάδας μέσω της καταστροφής πολιτισμικών
στοιχείων, όπως είναι τα μνημεία, τα νεκροταφεία και οι τόποι λατρείας.
Σε μια αυστηρότερη και γενικότερη μορφή της η εθνοκάθαρση είναι η εξάλειψη μιας μη
επιθυμητής ομάδας σε μία κοινωνία, είτε με τη μορφή της γενοκτονίας ή της αναγκαστικής
μετανάστευσης.
https://el.wikipedia.org/wiki/Εθνοκάθαρση
David Cameron would have us look back to the days of the British empire with pride. But
there is little in the brutal oppression and naked greed with which it was built that
deserves our respect
Richard Gott
Wed 19 Oct 2011 20.30 BST
First published on Wed 19 Oct 2011 20.30 BST
For much of its early history, the British ruled their empire through terror. The colonies were run
as a military dictatorship, often under martial law, and the majority of colonial governors were
military officers. "Special" courts and courts martial were set up to deal with dissidents, and
handed out rough and speedy injustice. Normal judicial procedures were replaced by rule
through terror; resistance was crushed, rebellion suffocated. No historical or legal work deals
with martial law. It means the absence of law, other than that decreed by a military governor.
Many early campaigns in India in the 18th century were characterised by sepoy disaffection.
Britain's harsh treatment of sepoy mutineers at Manjee in 1764, with the order that they should
be "shot from guns", was a terrible warning to others not to step out of line. Mutiny, as the
British discovered a century later in 1857, was a formidable weapon of resistance at the
disposal of the soldiers they had trained. Crushing it through "cannonading", standing the
condemned prisoner with his shoulders placed against the muzzle of a cannon, was essential to
the maintenance of imperial control. This simple threat helped to keep the sepoys in line
throughout most of imperial history.
To defend its empire, to construct its rudimentary systems of communication and transport, and
to man its plantation economies, the British used forced labour on a gigantic scale. From the
middle of the 18th century until 1834, the use of non-indigenous black slave labour originally
shipped from Africa was the rule. Indigenous manpower in many imperial states was also
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subjected to slave conditions, dragooned into the imperial armies, or forcibly recruited into road
gangs – building the primitive communication networks that facilitated the speedy repression of
rebellion. When black slavery was abolished in the 1830s, the thirst for labour by the rapacious
landowners of empire brought a new type of slavery into existence, dragging workers from India
and China to be employed in distant parts of the world, a phenomenon that soon brought its
own contradictions and conflicts.
As with other great imperial constructs, the British empire involved vast movements of peoples:
armies were switched from one part of the world to another; settlers changed continents and
hemispheres; prisoners were sent from country to country; indigenous inhabitants were
corralled, driven away into oblivion, or simply rubbed out.
https://www.theguardian.com/books/2011/oct/19/end-myths-britains-imperial-past
Σημείωση: η φωτογραφία βρέθηκε εδώ,
http://theconversation.com/colonialism-was-a-disaster-and-the-facts-prove-it-84496
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