Η Ελλάδα Μαζί Με Την Ρουάντα

Ρεπορτάζ ολλανδικής τηλεόρασης για τη χούντα στην Ελλάδα

{youtube}XJ8-zfNJpPM{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=XJ8-zfNJpPM

Πατακός: Σκατά και δημοκρατία και δικτατορία! (www.ekpompi.gr

{youtube}0xP1eIJ6jqM{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=0xP1eIJ6jqM

ΧΟΥΝΤΑ 1967-1974: «ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝ «Η ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΣΤΗ
ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ»

{youtube}j4l_7nZ6Gcw{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=j4l_7nZ6Gcw
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Azk IV - "Mind Control" - Dr. Rauni Kilde

{youtube}Nvs5UixShgM{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=Nvs5UixShgM

Φωτο: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 'ανακρίνει' τον υπουργό
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Εξωτερικών Π. Πιπινέλη, στο πλαίσιο της διαδικασίας τελικής αποπομπής της Ελλάδας
από το Συμβούλιο της Ευρώπης, το 1969.

Η Ελλάδα Μαζί Με Την Ρουάντα
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Η γενοκτονία στην Ρουάντα, με ηθικούς αυτουργούς, σύμφωνα με ιστορικά δεδομένα, τους
σύγχρονους αποικιοκράτες, διαπράχθηκε με χατζάρες ενώ η διεθνής κοινότητα παρέμενε
απαθής.

Η γενοκτονία στην Ελλάδα, με ηθικούς αυτουργούς, σύμφωνα με ιστορικά δεδομένα, τους
σύγχρονους αποικιοκράτες, διαπράττεται με μη συμβατικά όπλα ενώ η διεθνής κοινότητα
παραμένει απαθής.

Ποιος ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα δεν κατέστει τριτοκοσμική χώρα;

Ποιος Έλληνας αισθάνεται ασφαλής;

Ποιος Έλληνας είναι αλληλέγγιος με τις Ευρωπαϊκές χώρες;

Ποιος Έλληνας επιθυμεί να είναι πολιτικά αντιφρονών;

Ποιος Έλληνας θα πολεμούσε για να προστατεύσει άλλο Ευρωπαϊκό Έθνος;

Ποιο Ευρωπαϊκό Έθνος πιστεύει ότι την Εθνική του Κυριαρχία σεβάστηκαν οι σύγχρονοι
αποικιοκράτες;

Ποσοι Ευρωπαίοι πεθαίνουν, κάθε χρόνο, από, υποτίθεται αυθόρμητα εκδηλωθήσες,
"ασθένειες";

Πόσοι νέοι Ευρωπαίοι, αγόρια και κορίτσια, εκδηλώνουν "ομοφιλοφιλική" συμπεριφορά;
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Πόσοι Ευρωπαίοι θυμούνται τί έφαγαν πριν από τρεις ημέρες;

Πόσοι Ευρωπαίοι θα ήθελαν οι πολιτικά αντιφρονούντες της πατρίδας τους να υφίσταντο
στο εξωτερικό την ίδια μεταχείρηση που υφίστανται οι Έλληνες πολιτικά αντιφρονούντες;

Φρικαλέες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μελών της οικογένειάς μου και
δικών μου, διαπράττονται κατά τα τελευταία σαράντα χρόνια. Και οι Βρετανοί με
υποβάλλουν σε βασανιστήρια για να με αναγκάσουν, να παραιτηθώ από τα ανθρώπινα
δικαιώματά μου και να μη στραφώ δικαστικά εναντίον των μη-ένστολων στρατιωτικών των
Βρετανών που τις διέπραξαν.

Δημοσιοποίησα, έμμεσα είτε άμεσα, και τις φρικαλεότητες και τις ταυτότητες των
εγκληματιών. Και διαπίστωσα ότι, δεν υπάρχει, ούτε ένας Έλληνας, ούτε ένας Ευρωπαίος,
που να νοιάζεται για τα δεινά της οικογένειάς μου περισσότερο από όσο νοιάζεται για ένα
σεντς..

Αυτή η συλλογική αδιαφορία των πολλών για τις παραβιάσεις των ανθρώπινων
δικαιωμάτων του ""ενός" είναι συλλογικά γνωστή. Και γνωρίζοντάς την, ο καθένας,
ανταποδίδει αδιαφορόντας για τα ανθρώπινα δικαιώματα του καθένα, από όλους τους
άλλους.

Και έτσι, η Ελλάδα εντάχθηκε στον Τρίτο Κόσμο.

Και έτσι, και η Ευρώπη εντάχθηκε στον Τρίτο Κόσμο.

Χρήστος Μπούμπουλης
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οικονομολόγος

Αβοήθητοι Οι Έλληνες

Η εγκαθίδρυση στην Ελλάδα ενός δικτατορικού καθεστώτος, σύμφωνα με αξιόπιστες
δημόσιες μαρτυρίες και αδιάσειστα, δημοσίως γνωστά αποδεικτικά στοιχεία, έχει καταστεί
πασιφανής και περίοπτη.

Ο Ελληνικός λαός υποφέρει, αν και σε πολλές περιπτώσεις αφανώς, τα πάνδεινα, ενώ τα
υπόλοιπα Ευρωπαϊκά κράτη αρνούνται εμπράκτως να καταδικάσουν δημόσια, τους ηθικούς
αυτουργούς αποικιοκράτες και τους φυσικούς αυτουργούς, της Ελληνικής δικτατορίας.

Οι Έλληνες πολιτικά αντιφρονούντες, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό,
παραμένουν απολύτως αβοήθητοι και κατ’ αυτόν τον τρόπο γίνονται ανυπεράσπιστος
στόχος των «ταγμάτων θανάτου» των σύγχρονων αποικιοκρατικών χωρών.

Η Βρετανική εποικιστική-αποικιοκρατία, μεθοδικά, γενοκτονεί το Ελληνικό Έθνος και
καταστρέφει την Ελλάδα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η παρέλευση χρόνου, εκ μέρους των
Ελλήνων, απραξίας καθίσταται καταστροφική όσον αφορά την δυνατότητα, τόσο
συλλογικής, όσο και προσωπικής, επιβίωσής τους.

Ο Ελληνικός λαός προκειμένου να ανακτήσει, τον σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
του, της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας, έχει να βασιστεί στις δικές του δυνάμεις και
μόνο σε αυτές.
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Οι δυνάμεις του Ελληνικού λαού είναι επαρκείς προκειμένου να διαμορφώσει, τόσο για την
Ελλάδα, όσο και για τα υπόλοιπα πολιτισμένα Έθνη, συνθήκες τέτοιες εντός των οποίων θα
απολαύσει μαζί τους, Ειρήνη, Ελευθερία, Συνεργασία και λιτή Προκοπή.

Χρήστος Μπούμπουλης

οικονομολόγος

Παράρτημα

Το ευρωπαϊκό υπόδειγμα και η στάση των Σκανδιναβών

Καθαρά πιο ρηξικέλευθη και δραστική ήταν η στάση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αφού
δημοσιοποίησε τη στάση του αμέσως μετά την επιβολή του καθεστώτος με την έγκριση της
απόφασης 256 στις 26 Απριλίου, δεν έχασε ευκαιρία να το προειδοποιήσει για τις πιθανές
επιπτώσεις που οι αυταρχικές του πρακτικές θα μπορούσαν να προκαλέσουν. Η αρχική
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αμηχανία μετατράπηκε γοργά σε αποφασιστικότητα να υπερασπιστεί ηχηρά τις βασικές
αξίες τις οποίες πρέσβευε, κυρίως ως αποτέλεσμα των ασυμβίβαστων παροτρύνσεων των
σκανδιναβικών χωρών, με πρωτεργάτες τη Δανία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία, οι οποίες
από τον Σεπτέμβριο του 1967 αγωνίστηκαν αδυσώπητα να εξοστρακίσουν την Ελλάδα από
το Συμβούλιο. Οι Κάτω Χώρες και η Ιταλία ακολούθησαν το παράδειγμά τους οσονούπω.

Από την αρχή της δικτατορίας, οι σκανδιναβικές χώρες δεν δίστασαν να κάνουν
βαρύγδουπες και καυστικές ανακοινώσεις και προσπάθησαν να περιορίσουν τις επαφές
τους όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτή η στάση απέρρεε από την ενσωμάτωση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην επίσημη πολιτική τους ατζέντα, αντικατοπτρίζοντας έτσι
τα ιστορικά, ηθικά, φιλοσοφικά και εθνικά ενδιαφέροντά τους από το τέλος του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου κι έπειτα. Παρότι θεώρησαν ότι πριν παγιωθεί και αποσαφηνισθεί η
κατάσταση, ήταν φρόνιμο να μη διακόψουν παντελώς τις διπλωματικές τους σχέσεις, δεν
υπέκυψαν στους εκβιασμούς που υπέστησαν από τους Συνταγματάρχες για την πλήρη
αποκατάστασή τους.

Ενας άλλος παράγοντας ο οποίος γαλβάνισε επιπλέον τη σκεπτικιστική στάση πολλών
φιλελεύθερων κρατών ήταν η ανάδειξη από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 μιας
παγκόσμιας εναλλακτικής κουλτούρας και ιδεολογίας. Ως αποτέλεσμα της μειωμένης έλξης
του ψυχροπολεμικού κλίματος και της ανεξέλεγκτης διασποράς πυρηνικών όπλων, η ανάγκη
προσέγγισης μεταξύ των δύο πόλων κέρδιζε ολοένα και περισσότερο έδαφος στην Ευρώπη.
Αξίες σαν την ελευθερία, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα ελάμβαναν ολοένα
και πιο εξέχουσα θέση στο διεθνές στερέωμα την εποχή εκείνη και διάφορες μη
κυβερνητικές οργανώσεις και κινήματα άρχισαν να δραστηριοποιούνται ενεργά για τη
θεσμοθέτηση της προστασίας τους. Η Διεθνής Αμνηστία, η οποία ιδρύθηκε στο Λονδίνο
μόλις έξι χρόνια πριν, και της οποίας το κύρος εδραιώθηκε κατά μεγάλο βαθμό χάρη στον
αγώνα της εναντίον της κατάλυσης των δημοκρατικών ελευθεριών και των ανθρώπινων
δικαιωμάτων στην Ελλάδα, αντέδρασε δυναμικά στο καθεστώς.

Συμπερασματικά, απ’ ό,τι διαφαίνεται από τη σύντομη αναφορά στις διεθνείς αντιδράσεις
που ακολούθησαν την ανάληψη της εξουσίας από τους Συνταγματάρχες, οι χώρες με
αίσθηση και παράδοση Realpolitik δεν ήταν διατεθειμένες να διαταράξουν την ομαλή
διεξαγωγή των συναλλαγών τους με την Ελλάδα των Συνταγματαρχών. Επιπλέον, άσκησαν
ισχυρές πιέσεις σε συμμάχους τους και σε διεθνή φόρα, προκειμένου να αποφευχθούν
επιπλοκές στις σχέσεις τους που θα μπορούσαν να ενοχλήσουν και να απομακρύνουν τη
νέα κυβέρνηση από τον δυτικό άξονα. Από την άλλη πλευρά, οι πιο φιλελεύθερες και
μικρότερες χώρες, παρότι δεν διέκοψαν τις διπλωματικές τους επαφές, δεν έχαναν
ευκαιρία να κρύψουν την αντιπάθεια και έντονη δυσαρέσκειά τους για την αυταρχική φύση
του καθεστώτος. Σε γενικές γραμμές, όμως, οι διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας των
Συνταγματαρχών διεξήχθησαν σχετικά ομαλά μέχρι το πέρας του πρώτου καλοκαιριού από
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την αναρρίχησή τους στην εξουσία.

Πηγή: https://www.kathimerini.gr/918617/article/epikairothta/ellada/h-diktatoria-kai-h-die8nhs-k
oinothta

Το Παρίσι των αυτοεξόριστων αντιστασιακών

Η περίοδος της Δικτατορίας στην Ελλάδα σηματοδοτεί αναμφίβολα μια στιγμή κορύφωσης
των ελληνογαλλικών σχέσεων, τόσο στο θεσμικό, διανοητικό, καλλιτεχνικό, όσο και στο
πολιτικό επίπεδο. Στη διάρκεια της Επταετίας ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων, κάθε
ηλικίας, κοινωνικής προέλευσης ή επαγγελματικής ιδιότητας, κατέφυγαν στη Γαλλία, που
δεν άργησε να μετατραπεί σ’ έναν από τους σημαντικότερους χώρους αντίστασης ενάντια
στο στρατιωτικό καθεστώς.

Η Γαλλία προσέφερε εκείνα τα χρόνια ένα χώρο υποδοχής και εξορίας, όπου επικρατούσαν
ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο, ενός
πολιτικού αγώνα, που απέβλεπε στην εξ αποστάσεως στήριξη πράξεων αντίστασης επί του
ελληνικού εδάφους.΄Εχοντας αναδειχθεί σε «πρωτεύουσα» των εξόριστων της Χούντας, το
Παρίσι δεν άργησε έτσι να μετατραπεί σε σημαντική εστία αντιχουντικής αντίστασης.
Μεταξύ των εξόριστων συναντάει κανείς την αφρόκρεμα της ελληνικής διανόησης και
ορισμένες εμβληματικές προσωπικότητες προερχόμενες από τον κόσμο των τεχνών
(Θεοδωράκης, Μερκούρη), καθώς από πνευματικούς και πανεπιστημιακούς κύκλους
(Πουλαντζάς, Τσουκαλάς), προσωπικότητες που στη συνέχεια θα διαδραματίσουν ένα
σημαντικό ρόλο στο διανοητικό τοπίο στο Παρίσι της δεκαετίας του 1970, όσο στην Ελλάδα
στις δεκαετίες που ακολούθησαν.

Σαράντα και πλέον χρόνια μετά το τέλος της Δικτατορίας, η Ημερίδα, στο πλαίσιο του
προγράμματος Paris-Athènes (1945-75), επιχορηγούμενο από την Ecole française d’Athènes,
σκοπεύει να εξετάσει τις στενές σχέσεις, τις ανταλλαγές και τις επιρροές μεταξύ Ελλάδας
και Γαλλίας στη διάρκεια αυτής της περιόδου. Το ενδιαφέρον στρέφεται ιδιαίτερα στη
μελέτη των δικτύων υποστήριξης και στις σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ των
εγκατεστημένων στο Παρίσι Ελλήνων προσφύγων με ορισμένους Γάλλους διανοούμενους
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και καλλιτέχνες που κινητοποιήθηκαν υπέρ της υπόθεσης της Δημοκρατίας στην Ελλάδα.
Στη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας, θα παρουσιαστεί το πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο,
δίνοντας έμφαση στη μελέτη των αντιστασιακών και των κινημάτων αντίστασης. Η δεύτερη
συνεδρία είναι αφιερωμένη τους καλλιτεχνικούς κύκλους, καθώς και σε ορισμένες
προσωπικότητες που ξεχώρισαν, εκείνα τα χρόνια, με το δημόσιο ρόλο τους, μεταξύ των
οποίων οι Νίκος Πουλαντζάς, Μίκης Θεοδωράκης και Μελίνα Μερκούρη.

Πηγή: https://www.blod.gr/lectures/to-parisi-ton-aytoeksoriston-antistasiakon/

Σημείωση: Η φωτογραφίες βρέθηκαν εδώ, https://www.thetoc.gr/politismos/article/parisi-prwte
uousa-twn-autoeksoristwn-ellinwn-sti-diktatoria
και
εδώ, www.kathimerini.gr/918617/article/epikairothta/ellada/h-diktatoria-kai-h-die8nhs-koinothta

#DizzleGate How Gangstalkers poison your food and try to set you up for imprisonment & a DUI
charge

{youtube}LXPEtIlYJ54{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=LXPEtIlYJ54

G. Kasimatis Dictatorship Occupation English Subs

{youtube}bBjhMdBsYj8{/youtube}
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www.youtube.com/watch?v=bBjhMdBsYj8

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΛΠΙΣ ''10,000 ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ''

{youtube}l8QgpUG3kmM{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=l8QgpUG3kmM

G. Ayfantis - Kirki Copper Mine - English subs

{youtube}4acc6_Vxxfw{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=4acc6_Vxxfw

America is a stolen country
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{youtube}SM8WZ0ztMuc{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=SM8WZ0ztMuc

Στην Ελλάδα Παραβιάζεται Ακραία Η Διεθνής Νομιμότητα – Christos Boumpoulis

{youtube}9oyjyyykDPY{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=9oyjyyykDPY

(Ex-FBI Whistleblower, Lawyer, Judge) Geral Sosbee Statement on FBI/CIA/NSA’s Global
Intelligence Stalking Operations
The FBI then further terrorize the target by poisonings,
pumping toxic fumes into the target’s residence, attacking the target with a variety of
bio-chemical-viral agents, and DEW-ELF military weaponry. Everywhere the target goes, he/she
is marginalized, demonized, and endures character assassination based on these secret, civil
court orders. No constitutional protections from civil abuse apply.
Πηγή:
https://www.gangstalkingmindcontrolcults.com/ex-fbi-whistleblower-lawyer-judge-geral-sosbeestatement-on-global-intelligence-stalking-operations/
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