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Σχέδιο Διάσωσης της Ελλάδας 25/07/2020

1.
Δεδομένα
1.
Πολιτική κατάσταση: Η Ελλάδα τελεί υπό εποικιστική-αποικιοποίηση. Κατέχεται από
μη-ένστολο αποικιακό στρατό κατοχής (Ritchie Boys). Πολλαπλές γενοκτονίες
διαπράττονται συγκεκαλυμμένα εναντίον του Ελληνικού ιθαγενούς άμαχου πληθυσμού.
Από τα θεσμικά όργανα (πολιτική, ΜΜΕ, τακτική δικαιοσύνη, κ.λπ.), όλα τα κρίσημα,
στελεχώνονται, κυρίως, από τον κατοχικό στρατό. Το πολιτικό σύστημα είναι θανάσιμα
δικτατορικό. Απειλή, για την Ελλάδα, συνιστά η δράση της ομάδας των αποικιοκρατικών
χωρών, Ηνωμένο Βασίλειο (πολλές προηγούμενες γενοκτονίες, παράδοση
αποικιοκρατίας), Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (πολλές προηγούμενες γενοκτονίες,
παράδοση αποικιοκρατίας), Ρωσική Ομοσπονδία (πολλές προηγούμενες γενοκτονίες,
παράδοση αποικιοκρατίας, λεηλασία ακινήτων στα κατεχόμενα της Κύπρου, υβριδική
εισβολή στο νομό Έβρου, ψευδο-«αερομαχία» με Τουρκία, απόπειρες δολοφονίας και
δολοφονία Ελλήνων), Ισραήλ (γενοκτονία Παλαιστηνίων, παράδοση αποικιοκρατίας),
Τουρκία (πολλές προηγούμενες γενοκτονίες, πολύ χασίσι).
2.
Ανθρώπινα Δικαιώματα: Τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν de facto καταργηθεί, στην
Ελλάδα. Επί πολλές δεκαετίες, διαπράττονται, λαθρεμπόριο οργάνων/ιστών, παράνομα
ανθρώπινα πειράματα, στοχευμένες πολιτικές και αδιάκριτες, δολοφονίες, αυθαίρετες
εμφυτεύσεις σε ανθρώπους τεχνικών μέσων παρακολούθησης και υποδούλωσης,
βασανιστήρια, μυστικές δίκες, παράνομα, φυλακίσεις και εγκλεισμοί σε «ψυχιατρεία»,
δολοφονίες χαρακτήρων, πρόκληση σωματικών βλαβών, εξορίες, πολιτικές διώξεις,
υπεξαιρέσεις περιουσιών, αίσχατες προδοσίες, κ.λπ.
3.
Σώματα Ασφάλειας και τακτική δικαιοσύνη: Είναι απόλυτα ελεγχόμενα από τον στρατό
κατοχής και πλήρως εγκληματικοποιημένα. Συνεργούν στην καταστροφή είτε δολοφονία,
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του οποιουδήποτε πολίτη προσφύγει σε αυτά καταγγέλοντας τα εγκλήματα του στρατού
κατοχής.
4.
Ένοπλες Δυνάμεις: Είναι απόλυτα ελεγχόμενες από τον στρατό κατοχής. Ο στρατός
κατοχής είναι απόλυτα ελεγχόμενος και από τις Αμερικάνικες Ένοπλες Δυνάμεις. Οι
Αμερικάνικες Ένοπλες Δυνάμεις ελέγχονται απόλυτα με την μέθοδο που περιγράφει η
μάρτυς δημοσίου συμφέροντος Κέυ Γκρίγκς (δες παράρτημα). Συνεπώς, και οι Ελληνικές
Ένοπλες Δυνάμεις, σχεδόν σίγουρα, ελέγχονται με τον ίδιο, ή, παρόμοιο τρόπο. Η
προσωπικές εμπειρίες που είχα κατά την διάρκεια της ένοπλης στρατιωτικής μου
θητείας με οδήγησαν στα συμπεράσματα ότι, το σύνολο των Ελλήνων Αξιωματικών
γνωρίζει ότι εντός των Ενόπλων Δυνάμεων διαπράττονται συστηματικά,
«δολοφονίες-χαρακτήρων» αξιωματικών και οπλιτών και ότι, σχεδόν το σύνολο των
Αξιωματικών έχει εγκληματικοποιηθεί. Στο βαθμό που τα συμπεράσματα αυτά είναι
αληθινά και λαμβάνοντας υπόψην, την de facto άρνηση των Ελληνικών Ενόπλων
Δυνάμεων να τερματίσουν τις συστηματικές παραβιάσεις του Ελληνικού Συντάγματος και
των Ελληνικών νόμων και την προδοσία της στημένης «ομηρίας» των δύο στρατιωτικών,
στο νομό Έβρου, συνάγεται το συμπέρασμα ότι, οι θεωρούμενες ως «Ελληνικές Ένοπλες
Δυνάμεις» συνιστούν μια δυνητική απειλή, αποκλειστικά, εναντίον του Ελληνικού Έθνους.
Η εικαζόμενη απροθυμία των αποικιοκρατικών χωρών να καταστρέψουν τους
Αξιωματικούς των ΕΕΔ τους οποίους αυτές, ελέγχουν, παρέχει στην Ελλάδα μια ασθενή
εγγύηση ότι, την Ελλάδα δεν θα την εμπλέξουν σε πόλεμο με την Τουρκία, οι
αποικιοκράτες.
5.
Αμυντικά Συστήματα Ενόπλων Δυνάμεων: Τα αμυντικά συστήματα της Ελλάδας είναι,
κυρίως, Αμερικάνικα, Γαλλικά και Ρώσικα. Με την πρόσφατη συμφωνία αναβάθμισης των
μαχητικών αεροσκαφών τύπου F16, Ισραηλινά συστήματα θα ενσωματωθούν σε αυτά. Σε
ενδεχόμενη χρήση τους έναντι των αποικιοκρατικών χωρών, η αναμενόμενη
αποτελεσματικότητα αυτών των αμυντικών συστημάτων θα πρέπει να θεωρείται ίση με,
περίπου, μηδέν.
6.
Πολιτική Κατάσταση Ευρωπαϊκής Ένωσης: την πλειοψηφία των χωρών-μελώ της Ε.Ε., οι
αποικιοκρατικές χώρες, τις ελέγχουν, μέσω τεράστιων εξωτερικών χρεών, μέσω
συνενοχής σε λαθρεμπόριο οργάνων/ιστών και μέσω εποικιστικής-αποικιοποίησης
(εφαρμογή γενοκτονικών-πολιτικών).
7.
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Νοητική Κατάσταση Ελλήνων Πολιτών: Στην Ελλάδα, το πόσιμο νερό φθοριώνεται,
γίνεται ευρεία κατανάλωση «ψυχοφαρμάκων» και ναρκωτικών, και τα σουπερμάρκετ
ανήκουν, κυρίως, στις «αγορές». Οι Έλληνες, ούτε αντιλαμβάνονται, ούτε αντιδρούν, στις
συστηματικές, μαζικές και ακραίες παραβιάσεις των πολιτικών και των ανθρώπινων
δικαιωμάτων τους. Η διαπραττόμενη σε βάρος τους, γενοκτονία πρόκλησης πνευματικής
βλάβης προκαλεί, ελπίζω αναστρέψιμη, ανυπολόγιστη ανθρωπιστική καταστροφή.
8.
Ελληνική Ομογένεια: Η Ελληνική Ομογένεια υφίσταται τις συνέπειες της έκθεσής της,
υπό δυσμενείς συνθήκες, στο διεθνές περιβάλλον της παγκοσμιοποιημένης
εποικιστικής-αποικιοκρατίας. Συνεπώς, η προσδοκώμενη υποστήριξη που μπορεί να
προσφέρει στην Ελλάδα είναι, περίπου, μηδενική.
9.
Παρούσα συγκυρία: Υφίσταται σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου με
αντικείμενο τις, των προηγούμενων 60 χρόνων, παραβιάσεις ανθρωπίνων-δικαιωμάτων
Ελλήνων. Μια αφυπνησμένη και μικρή Ελληνική μειοψηφία απαιτεί δημόσια, τον
τερματισμό, και των παραβιάσεων και της εποικιστικής-αποικιοποίησης της Ελλάδας, την
δημοσιοποίηση των παραβιάσεων, την απόδοση δικαιοσύνης, την
δικαίωση/αποκατάσταση/αποζημίωση των θυμάτων, και την δημοσιοποίηση των
αντιδότων των χημικών/βιολογικών όπλων (καρκίνος, κ.λπ.). Οι Βρετανοί, αρνούνται
πεισματικά, δολοφονούν, διώκουν πολιτικά, εξορίζουν, υποβάλλουν σε βασανιστήρια,
τους ιθαγενείς και πατριώτες, πολιτικά αντιφρονούντες, υποκινούν, τους Ρώσους,
Αμερικάνους και Ισραηλινούς σε πολύπλευρη υπονόμευση της Ελλάδας και των Ελλήνων
και τους Τούρκους σε διάπραξη διεθνούς επιθετικότητας και σε μια φαινομενική
προετοιμασία πολέμου, εναντίον της Ελλάδας.

10.
Ζητούμενα
1.
Διάσωση της ζωής και της καλής υγείας, των Ελλήνων.
2.
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Απελευθέρωση του Ελληνικού Έθνους.

3.
Μέθοδος
1.
Άμεση Εθνεγερσία κάνοντας χρήση του άρθρου 120 του Ελληνικού Συντάγματος.
2.
Αναγνώριση και εκδίωξη, από την Ελληνική Επικράτεια, του αποικιοκρατικού στρατού
κατοχής.
3.
Ίδρυση ιθαγενούς Ελληνικής κυβέρνησης.
4.
Έξοδος από, το ΝΑΤΟ, την Ε.Ε., και το Δ.Π.Δ.τ.Χ.
5.
Σύναψη στενών διμερών σχέσεων, με την Γερμανία και την Ιρλανδία.

Επίλογος

Με τα σημερινά δεδομένα, η παράταση της έλλειψης αντίδρασης, εκ μέρους των Ελλήνων,
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έναντι της εποικιστικής-αποικιοποίησης της Ελλάδας θα επιβάλει σε εκείνους να
μοιραστούν με τους ιθαγενείς Τασμανούς μια κοινή μοίρα.

Καλή Επιτυχία.

Χρήστος Μπούμπουλης

οικονομολόγος

Τεκμηρίωση

Kay griggs interviews: the u.s. military is a mind control operation run by sexual deviants
(homo & bi-sexuals/pedophiles)

The Skull and Bones induction methods are now used in the Army. This goes back to the
German thing, it’s what the German High Command did. They say it goes back to Greece. They
do the bowling ball trick. Now the Chiefs (of Staff) have to do this. They get everybody really
drunk. Sometimes they call it “dining in.” Not everybody does it. But the ones who do it, they get
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right up to the top. They do anal sex. They put someone in the coffin and he’s the recipient of all
the oral and anal sex acts.

Now, the young Army Seals, Delta Force, Buds (they emerging Seals group), their training
exercise is to break into civilians houses… for practice. They broke into my house.

They will do anything necessary to get what they want politically and economically. In other
words, killing a leader, killing 20 people, according to them, is a lot better than war… this is the
way they rationalize it.

Source: https://911nwo.com/?p=5876

Ρώσοι αγοραστές ακινήτων, κατασκευαστικές εταιρείες και τράπεζες στα
κατεχόμενα.

Της Τατιάνα Ντερκάτς

Πηγή: https://aviketos.com/i-rosiki-paroysia-sti-katexomeni-kypro/

Τα ρωσικά «μαθήματα» της Κύπρου

Η κρίση στις σχέσεις Λευκωσίας - Μόσχας επεφύλασσε αντίκτυπο και για τη διπλωματία.
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Παράλληλα με την κορύφωση της κρίσης στην Ουκρανία, η Μόσχα έστρεψε το ενδιαφέρον
της σε εναλλακτικές στρατηγικές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ρωσία προσέγγισε την
Τουρκία. Στα τέλη του προηγούμενου έτους, ο Ρώσος πρόεδρος ήρθε σε συνεννόηση με τον
πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη σύσφιγξη των οικονομικών σχέσεων
των δύο χωρών. Την ίδια περίοδο, η Ρωσία ανέλαβε το έργο της ανέγερσης ενός
εργοστασίου παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο Aκούγιου της Μερσίνης. Η σύσφιγξη των
ρωσοτουρκικών σχέσεων επεφύλασσε αντίκτυπο και για το Κυπριακό. Σύμφωνα με
πρόσφατο ρεπορτάζ της «Κ» Κύπρου, στη νέα περίοδο, εκτός από τους Αραβες και τους
Ισραηλινούς, πολίτες της Ρωσίας προχωρούν στην «αγορά» μεγάλων εκτάσεων γης στο
βόρειο τμήμα της Πράσινης Γραμμής. Σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες τις οποίες
εξασφάλισε η «Κ», το τελευταίο διάστημα 17.000 πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας
επένδυσαν 90.000.000 ευρώ για αγορά περιουσιών στα Κατεχόμενα. Μόνο το έτος 2014,
6.000 πολίτες της Ρωσίας αγόρασαν 25.000 οικίες πολυτελείας (17.000 πολίτες Χ (25.000
σπίτια/6.000 πολίτες) = 70.833 σπίτια - κατά προσέγγιση Χ.Μ.).

[www.kathimerini.gr/803751/article/epikairothta/politikh/ta-rwsika-ma8hmata-ths-kyproy]

«Απογειώνεται» το πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 σε Viper

Τα Viper θα προσδώσουν μεγάλο πλεονέκτημα από αέρος στην Ελλάδα έναντι της
Τουρκίας, αφού δεν θα διαθέτει μόνο τα πιο εξελιγμένα F-16 αλλά σχεδιάζεται η
αναβάθμισή τους και με νέα όπλα αμερικανικής και ισραηλινής κατασκευής, διευρύνοντας
σημαντικά την ψαλίδα ανάμεσα στις δύο αεροπορίες.

Πηγή: https://www.enikos.gr/politics/729775/apogeionetai-to-programma-anavathmisis-ton-f-1
6-se-viper

Thatcher 'threatened to nuke Argentina'
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Margaret Thatcher forced François Mitterrand to give her the codes to disable Argentina’s
deadly French-made missiles during the Falklands war by threatening to launch a nuclear
warhead against Buenos Aires, according to a book.

"Excuse me. I had a difference to settle with the Iron Lady. That Thatcher, what an impossible
woman!" the president said as he arrived, more than 45 minutes late, on May 7 1982. "With her
four nuclear submarines in the south Atlantic, she's threatening to unleash an atomic weapon
against Argentina if I don't provide her with the secret codes that will make the missiles we sold
the Argentinians deaf and blind." He reminded Mr Magoudi that on May 4 an Exocet missile had
struck HMS Sheffield. "To make matters worse, it was fired from a Super-Etendard jet," he said.
"All the matériel was French!"

In words that the psychoanalyst has sworn to the publisher, Meren Sell, are genuine, the
president continued: "She's livid. She blames me personally for this new Trafalgar ... I was
obliged to give in. She's got them now, the codes."

Πηγή: https://www.theguardian.com/world/2005/nov/22/books.france
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