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Η σχέση της αποικιοκρατίας με τη βδέλλα

Η βδέλλα (Hirudinea) είναι είδος σκουληκιού , το οποίο ζει σε έλη , σε λίμνες και στο νερ
ό
.
Ανήκει στην οικογένεια των γναθοβδελλιδών και έχει σώμα πλατύ και ευέλικτο.

Το στόμα της διαθέτει τρεις σειρές από δόντια με τα οποία κολλά στο δέρμα του ανθρώπ
ου
ή
του
ζώου
και ρουφά
αίμα
, με το οποίο και τρέφεται. Το αίμα που ρουφάει μπορεί να είναι και 5 φορές περισσότερο
από τον όγκο του σώματός της.

Το πιο γνωστό της είδος είναι η βδέλλα η κοινή (ή βδέλλα η ιατρική) η οποία στο παρελθόν
χρησιμοποιήθηκε για τοπικές αφαιμάξεις. Για να χρησιμοποιηθεί η βδέλλα στην
αφαίμαξη
, καθαρίζεται πρώτα με χλιαρό νερό και μετά τοποθετείται στο επιλεγμένο σημείο του
σώματος. Για την απομάκρυνσή της χρησιμοποιείται αλατόνερο.
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Για την κτηνοτροφία η βδέλλα θεωρείται επιζήμια, καθώς η αφαίμαξη των ζώων τα κάνει
να αδυνατίσουν ή ακόμα και να χάσουν τη ζωή τους. Πολλαπλασιάζεται με αυγά, περίπου 10
με 15, τα οποία τυλίγει σε λεπτή μεμβράνη και τα τοποθετεί στην άκρη του νερού ώστε να
εκκολαφθούν μόνα τους.

[ https://el.wikipedia.org/wiki/ Βδέλλα]

Τα σημαντικότερα ζητήματα, που αφορούν την Ελλάδα και σχετίζονται με την επιβίωση,
του Ελληνισμού, τόσο, ως κυρίαρχη κρατική οντότητα, όσο, και ως σύνολο βιολογικών
οντοτήτων, κατά τη γνώμη μου, είναι τα εξής:
Ο τερματισμός και η αποκατάσταση των συνεπειών της σωρείας παραβιάσεων, σε βάρος
της Ελλάδας, της διεθνούς νομοθεσίας η οποία αφορά, την απαγόρευση της
αποικιοκρατίας και τα εγκλήματα διακρατικής επιθετικότητας.
Ο τερματισμός και η αποκατάσταση των συνεπειών του πραγματοποιούμενου,
συγκεκαλυμμένου εποικισμού, ο οποίος αποτελεί ένα έγκλημα πολέμου, και ο οποίος
αφορά ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια.
Ο τερματισμός της ασκούμενης, σε βάρος Ελλήνων, στην Ελλάδα, είτε, στο εξωτερικό,
της, κάθε μορφής, αποικιοκρατικής βίας.
Η μεταβίβαση της, αποικιοκρατικά ελεγχόμενης σήμερα, πολιτικής εξουσίας στους
ιθαγενείς Έλληνες.
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Η μεταβίβαση της, αποικιοκρατικά ελεγχόμενης σήμερα, οικονομικής εξουσίας στους
ιθαγενείς Έλληνες.
Η μεταβίβαση των, αποικιοκρατικά ελεγχόμενων σήμερα, μέσων μαζικής ενημέρωσης
στους ιθαγενείς Έλληνες.
Η μεταβίβαση στις αποικιοκρατικές χώρες, από το θεωρούμενο ως Ελληνικό δημόσιο
χρέος, εκείνο το μέρος του για το οποίο ευθύνονται οι χώρες αυτές.
Η, από κάθε άποψη, απεξάρτηση από τις αποικιοκρατικές χώρες.
Η αποκατάσταση, στην Ελλάδα, της αυτάρκειας, σε όλους τους τομείς.

Με αυτά τα ζητήματα, κυριολεκτικά, επιβίωσης του Ελληνισμού θα έπρεπε να
απασχολούνται εντατικά, όλοι οι Έλληνες. Αντιθέτως, όμως, παρατηρείται το φαινόμενο, οι
Έλληνες, εντελώς αφύσικα, να απασχολούνται με ένα σύνολο από μη σημαντικά ζητήματα
το οποίο, ως προς τη σύνθεσή του και ως προς την αντιστοιχία του, τόσο, ως προς συνήθεις
τακτικές προπαγάνδας, όσο, και ως προς συνήθεις τακτικές ψυχολογικών παιγνίων,
παραπέμπει στο περιεχόμενο των πολυπληθών τηλεοπτικών επεισοδίων που παρήγαγε ο
εξαίρετος σεναριογράφος Νίκος Φώσκολος.
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Επομένως, η σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα παραπέμπει, μεταφορικά, σε μια
αποικιοκρατική “βδέλλα” η οποία έχει επικολλήσει πάνω στην οργανωσιακή μορφή της
πατρίδας μας και ασταμάτητα και ασύδοτα, την απομυζεί.

Τί άλλο, χειρότερο, θα μπορούσαμε να περιμένουμε από τους αποικιοκράτες, οι οποίοι,
αδιάλειπτα, από τον μεσαίωνα μέχρι και σήμερα, τις ίδιες, κατά βάση, μεθόδους
αποικιοκρατικής βίας, χρησιμοποιούν;

Θα μπορούσαμε, κατά τη γνώμη μου, να περιμένουμε, κυριολεκτικά, κάθε κακό, από τους
αποικιοκράτες.

Για παράδειγμα, από την εποχή του μεσαίωνα μέχρι και σήμερα, οι πολιτικά
αντιφρονούντες, παράνομα και ανήθικα, συκοφαντούνται και στη συνέχεια διώκονται, ως
δήθεν, ψυχικά ασθενείς. Ο τρόπος που γίνεται αυτό είναι, περίπου, ο εξής.

Ας πάρουμε, στην τύχη, μια είδηση την οποία διαχέουν στο κοινωνικό σώμα τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης.

“Ψυχιατρικός έλεγχος στον 29χρονο που κατηγορείται για σωρεία βιασμών"
[http://www.skai.gr/news/greece/article/350818/psuhiatrikos-eleghos-ston-29hrono-pou-katigorei
tai-gia-soreia-viasmon/]. Με την είδηση αυτή προβάλλεται, έμμεσα και υποδόρια, η εξής
(ψευδής) αιτιακή σύνδεση:

Αίτια
1.
είχε σταματήσει την φαρμακευτική αγωγή
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2.
απώλειας του πατέρα του
3.
η ψυχιατρική είναι (δήθεν) επιστήμη
4.
οι ψυχίατροι είναι (δήθεν) επιστήμονες
5.
μαζί με το άρθρο δημοσιεύεται και μια διεστραμμένη μουτσούνα

Αιτιατό
1.
σωρεία βιασμών
2.
θα εξεταστεί από ομάδα ψυχιάτρων
3.
ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρικό ίδρυμα

Έτσι, στη συνείδηση του ανυπεράσπιστου, σε υψηλού επιπέδου τεχνικές προπαγάνδας,
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μέσου πολίτη δημιουργείται η εσφαλμένη προκατάληψη της ανωτέρω αιτιακής ψευδούς
σχέσης.

Και μετά από μια – δυο μέρες, οι αποικιοκράτες, δυνητικά, υποκινούν, μερικά από τα
αμέτρητα αποικιοκρατικά μετα-θύματα τα οποία ελέγχουν, σε σχετικές ψευδομαρτυρίες σε
βάρος ενός “στοχοποιημένου”, νόμιμου και ηθικού, πολιτικά αντιφρονούντα.

Το στυγερό αποτέλεσμα θα είναι ότι, ο μέσος πολίτης, αναπόφευκτα, θα περιέλθει σε μια
κατάσταση νοητικής σύγχυσης και αμφιβολιών, τα οποία, το πιθανότερο, θα τον
αποτρέψουν από την δέουσα και προσήκουσα παροχή υποστήριξης στον
κατασυκοφαντούμενο πολιτικό ακτιβιστή.

Προφανώς, δεν μπορώ να γνωρίζω την αυθεντικότητα, ή, μη, της συγκεκριμένης είδησης την
οποία έλαβα σαν παράδειγμα. Ωστόσο, θεωρητικά, θα μπορούσε, μια τέτοιου είδους είδηση,
να είναι ψευδής, καθώς, αν πράγματι είχε υπάρξει, πραγματικά, μια προηγούμενη σωρεία
βιασμών, το βέβαιο είναι ότι, εκ μέρους των αρχών κρατικής ασφάλειας θα είχε γίνει
εκτεταμένη δημόσια ενημέρωση για τον, εν λόγω, δημόσιο κίνδυνο· κάτι το οποίο, όμως, δεν
συνέβη. Επίσης, η είδηση αυτή περιλαμβάνει μια καταφανή αντίφαση: στον τίτλο της
αναφέρεται ότι, ο 29χρονος κατηγορείται για μια σωρεία βιασμών, ενώ, στο κείμενο της
είδησης αναφέρεται ότι, οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση, εξετάζουν το
ενδεχόμενο ο άνθρωπος αυτός να εμπλέκεται και σε αρκετές ακόμη επιθέσεις. Δηλαδή,
θεωρητικά, διαδίδουν, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μια ψευδή είδηση για να “κουρδίσουν”
τους πολίτες και στη συνέχεια, παραδίδεται στην κοινή γνώμη, για να τον κατασπαράξει, ο
κατασυκοφαντούμενος και αθώος, πολιτικός αντιφρονών.

America Is the Only Country That Went from Barbarism to Decadence Without
Civilization In Between

Oscar Wilde
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Οι χώρες που διαπράττουν το διεθνές έγκλημα της αποικιοκρατίας, πιθανώς, καταβάλλουν
κάθε δυνατή προσπάθεια για να μας δημιουργήσουν, ως εξαρτημένο αντανακλαστικό, το
αίσθημα της αποστροφής, σε ο,οτιδήποτε σχετίζεται με αυτές. Και μοιάζει πιθανό ότι,
τελικά, θα το καταφέρουν· δυστυχώς για όλους μας.

Χρήστος Μπούμπουλης

οικονομολόγος

P.S.: Please, keep in mind that, frequently, Google's automatic translation extremely
adulterates the correct meanings of Greek texts.

Παράρτημα
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Ψυχιατρικός έλεγχος στον 29χρονο που κατηγορείται για σωρεία βιασμών

Στα κρατητήρια της αστυνομίας θα παραμείνει ο 29χρονος που συνελήφθη κατηγορούμενος
για επιθέσεις σε βάρος γυναικών στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Στα κρατητήρια της αστυνομίας θα παραμείνει ο 29χρονος που συνελήφθη κατηγορούμενος
για επιθέσεις σε βάρος γυναικών στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.
Ύστερα από απόφαση του εισαγγελέα Πειραιά, ο κατηγορούμενος θα εξεταστεί από
ομάδα ψυχιάτρων
,
καθώς σύμφωνα με τον συνήγορό του, αλλά και τους συγγενείς του, αντιμετωπίζει χρόνια
προβλήματα υγείας.
Μάλιστα, τον τελευταίο χρόνο είχε σταματήσει την φαρμακευτική αγωγή την οποία
λάμβανε από μικρή ηλικία, εξαιτίας της απώλειας του πατέρα του.
Οι αστυνομικοί που τμήματος Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής που ερευνούσαν την
υπόθεση, καθώς ένα από τα φερόμενα ως θύματα του 29χρονου είναι ανήλικη, έχουν
εξιχνιάσει έως τώρα έξι επιθέσεις σε βάρος γυναικών, στην πλειονότητά τους μέσα σε
ανελκυστήρες πολυκατοικιών
.
Ο δράστης τις ακινητοποιούσε και ασελγούσε σε βάρος τους, υποστηρίζουν οι
αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση, ενώ εξετάζουν το ενδεχόμενο ο άνθρωπος αυτός να
εμπλέκεται και σε αρκετές ακόμη επιθέσεις που έχουν καταγραφεί τον τελευταίο χρόνο
στον Πειραιά και τις γύρω περιοχές.
Η προφυλάκισή του ή ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρικό ίδρυμα, θα εξαρτηθεί από τα
αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες θα υποβληθεί τις επόμενες ημέρες σε κρατικό
νοσοκομείο.

[ http://www.skai.gr/news/greece/article/350818/psuhiatrikos-eleghos-ston-29hrono-pou-katigor
eitai-gia-soreia-viasmon/ ]
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Why has Sweden dropped the rape case against Julian Assange and is he free to leave
the Ecuadorian embassy?

Who is Julian Assange?

Julian Assange, born Julian Paul Hawkins on July 3 1971, is the founder of WikiLeaks - a
website set up to allow whistleblowers to release anonymous documents.

The 45-year-old Australian computer hacker started the site in 2006, but it wasn't until the
publication of information about the US military, leaked by Chelsea Manning , that WikiLeaks
and its editor-in-chief became household names.

Among the leaks were a video entitled Collateral Murder , showing unarmed Iraqis being
gunned down by an American helicopters; the
Iraq
and
Afghanistan
war logs, which revealed the true human cost of the conflicts; and over
250,000 diplomatic cables,
which shone an uncomfortable spotlight on US foreign policy.
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Mr Assange has since been involved in the publication of material documenting extrajudicial
killings in Kenya, a report on toxic waste dumping on the Ivory Coast, Church of Scientology
manuals, Guantanamo Bay detention camp procedures and material involving large banks such
as Kaupthing and Julius Baer.

His work brought him international fame - at one point, there were five major films about
WikiLeaks in development. Two were eventually made: We Steal Secrets, a documentary, and
The Fifth Estate, starring Benedict Cumberbatch. Mr Assange spoke out against both films, and
in a letter to Cumberbatch
said that The Fifth Estate "vilifies and marginalises a living political refugee to the benefit of an
entrenched, corrupt and dangerous state".

He travelled the world speaking about WikiLeaks and his work, and became something of a
hero to anti-establishment activists.

Why is he inside the Ecuadorian embassy in London?

The saga began in Sweden.

Mr Assange was in the country in August 2010, to speak at a conference. While he was there
he met two women and had sex with them. They later filed complaints of rape and molestation accusations that he denied. Mr Assange was questioned but never charged, and left the
country.

On November 20, Interpol issued a Red Notice for Mr Assange's arrest. A week later he gave
himself up, appeared before a judge in Westminster, and in December 2010 was granted bail
after his supporters paid £240,000 in cash and sureties.

Legal wrangling in the UK continued until June 2012, with the Swedish prosecutors calling for
him to be extradited, and Mr Assange's lawyers saying that if he was sent to Sweden he would
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be at risk of then being extradited to the US.

On June 19, 2012, he fled bail and applied for asylum in Ecuador, through the embassy in
Knightsbridge. But police encircled the embassy and refused to allow him to leave: the UK says
its courts have ruled he must be sent to Sweden.

Ecuador granted him asylum in August 2012 , but as soon as he sets foot outside the building
Britain will arrest him for breaching his bail conditions. He has been inside the embassy ever
since.

"I am entirely innocent," Assange wrote in a 19-page testimony released in December 2016.

He argues that the sex was consensual and has denounced the accusations as "politically
motivated".

Why has Sweden dropped charges against Assange?

In a statement, chief Swedish prosecutor Marianne Ny said she had decided to "discontinue"
the investigation into Assange over a rape allegation dating back to 2010 as there were no
further avenues to pursue to take the probe forward.

Friday was the deadline for the public prosecutor's office to either renew or lift Assange's arrest
warrant before a Stockholm court.

The Swedes released this statement following Ecuador's letter.

Westminster Magistrates' Court issued a warrant for the arrest of Julian Assange following him
failing to surrender to the court on the 29 June 2012. The Metropolitan Police Service is obliged
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to execute that warrant should he leave the Embassy.

Whilst Mr Assange was wanted on a European Arrest Warrant (EAW) for an extremely serious
offence, the MPS response reflected the serious nature of that crime. Now that the situation has
changed and the Swedish authorities have discontinued their investigation into that matter, Mr
Assange remains wanted for a much less serious offence. The MPS will provide a level of
resourcing which is proportionate to that offence.

The MPS will not comment further on the operational plan.

The priority for the MPS must continue to be arresting those who are currently wanted in the
Capital in connection with serious violent or sexual offences for the protection of Londoners.

How long can he stay inside the embassy? Can Assange walk free?

The Ecuadorian authorities have stated that he can remain in the embassy for as long as he
wishes, but he will be arrested by British police if he chooses to leave.

Despite Sweden's decision to drop the investigation, British police say that he still faces arrest.

The Metropolitan Police force says that there is a British warrant for Assange's arrest after he
jumped bail in 2012, and it "is obliged to execute that warrant should he leave the embassy."

But it adds that Assange is now wanted for a "much less serious offence" than the original sex
crimes claims, and police "will provide a level of resourcing which is proportionate to that
offence."

Assange's Swedish lawyer last month filed a new motion demanding that the arrest warrant be
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lifted after US Attorney General Jeff Sessions said in April that arresting Assange would be "a
priority".

"This implies that we can now demonstrate that the US has a will to take action... this is why we
ask for the arrest warrant to be cancelled so that Julian Assange can fly to Ecuador and enjoy
his political asylum," lawyer Per Samuelsson told AFP at the time.

Could Britain extradite Assange to the United States?

If the US government wishes to extradite Assange they would need to be in a position to charge
him and have an indictment signed off.

Officials could then apply for a provisional arrest warrant, which could be issued in a matter of
hours.

The US authorities would then have a further 65 days to apply for a full extradition warrant,
putting forward the grounds on which they wish to charge him.

The extradition process could then begin which might take several months as lawyers for
Assange argue why he should not answer the charges in the US.

If no indictment has been drafted, the American authorities could be in a race against time to
complete the legal process before Assange completes any sentence he is handed in Britain for
breaching bail.

Who has visited him?

Yoko Ono, Lady Gaga , Eric Cantona, Pamela Anderson and Vivienne Westwood, among
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others.

Ken Loach, the film director, donated a running machine so Mr Assange could exercise.

Several reporters have interviewed him inside the embassy, and he also speaks to audiences
via video conference.

Who turned against him?

Jemima Khan, who helped pay for his bail - and then lost the money - has written a searing
critique of his behaviour
, explaining why she no longer supports him.

"I have seen flashes of Assange’s charm, brilliance and insightfulness," she wrote in 2013. "But
I have also seen how instantaneous rock-star status has the power to make even the most
clear-headed idealist feel that they are above the law and exempt from criticism."

The Guardian, which published his early work, fell out with Mr Assange over his refusal to
redact some of the material.

[ http://www.telegraph.co.uk/news/2017/05/19/did-sweden-drop-rape-investigation-julian-assan
ge-free-leave/ ]

In Russia, Psychiatry Is Again a Tool Against Dissent
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By Peter Finn

Washington Post Foreign Service
Saturday, September 30, 2006

DUBNA, Russia -- On March 23, police and emergency medical personnel stormed Marina
Trutko's home, breaking down her apartment door and quickly subduing her with an injection of
haloperidol, a powerful tranquilizer. One policeman put her 78-year-old mother, Valentina, in a
storage closet while Trutko, 42, was carried out to a waiting ambulance. It took her to the
nearby Psychiatric Hospital No. 14.

The former nuclear scientist, a vocal activist and public defender for several years in this city 70
miles north of Moscow, spent the next six weeks undergoing a daily regimen of injections and
drugs to treat what was diagnosed as a "paranoid personality disorder."

"She is also very rude," psychiatrists noted in her case file.

In person, Trutko presents a different profile, reserved and formal as she recounts her legal and
psychiatric ordeal and invokes the minutiae of Russian law without having to refer to texts. An
independent evaluation found that although she did not have an "ordinary personality," she was
"very gifted and creative" and displayed no psychiatric symptoms.

Trutko is new evidence that Soviet-style forced psychiatry has reemerged in Russia as a
weapon to intimidate or discredit citizens who tangle with the authorities, according to human
rights activists and some mental health professionals. Despite major reforms in the early 1990s,
some officials are again employing this form of repression.

"Abuse has begun to creep back in, and we're seeing more cases," said Lyubov Vinogradova,
executive director of the Independent Psychiatric Association of Russia, an advocacy group.
"It's not on a mass scale like in Soviet times, but it's worrying."
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In those years, tens of thousands of dissidents were wrongfully subjected to forced
hospitalization, sometimes for years, based on trumped-up diagnoses of "schizophrenia."
Dissidents were said to exhibit inflexibility of convictions and nervous exhaustion brought on by
anti-government activities. "Reformist delusions," the Soviets called it. If you were against
communism, in other words, you were insane.

Some of the new cases have been abetted by institutions or doctors involved in it in the Soviet
period. Trutko, who is originally from Uzbekistan, was diagnosed at the Serbsky Institute for
Social and Forensic Psychiatry in Moscow, one of the most infamous of the Soviet institutions
that imprisoned dissidents. It remains a secretive institution that has never faced up to its
repressive past, according to human rights groups.

As recently as 2001, the institute's director, Tatyana Dmitriyeva, denied that the Soviet Union
engaged in any more psychiatric abuse than Western countries, according to the report "Human
Rights and Psychiatry in the Russian Federation" by the Moscow Helsinki Group.

One of signatures on Trutko's official evaluation, which declared she had paranoid personality
disorder, is that of Yakob Landau, a longtime Serbsky psychiatrist who headed the institute's
notorious Unit No. 4 during Soviet days.

Officials at the institute, a walled and forbidding complex in central Moscow, said no one was
available to comment for this article. Investigators in Trutko's case declined to comment.

The charge that psychiatry is again being abused is not universally accepted within the
profession. "The problem of forced treatment or psychiatric persecution existed more than 20
years ago, but it was solved. And since then I haven't heard of any case of forced psychiatric
examination or treatment," said Vladimir Rotstein, president of Public Initiative on Psychiatry, an
advocacy group.

[ http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/09/29/AR2006092901592.html ]
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Investigating Operation Condor - Trailer

{youtube}ZKpTJJ6W5EQ{/youtube}

https://www.youtube.com/watch?v=ZKpTJJ6W5EQ

Σημείωση: η φωτογραφίες βρέθηκαν εδώ, http://www.skai.gr/files/temp//A8A6448D3F90DA
6100663106C834D40D.jpg
και εδώ, http://www
.telegraph.co.uk/content/dam/news/2017/05/19/TELEMMGLPICT000129183660-large_trans_
NvBQzQNjv4BqpVlberWd9EgFPZtcLiMQfyf2A9a6I9YchsjMeADBa08.jpeg.
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