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piranha attack compilatio

{youtube}Em62gRmb5No{/youtube}

https://www.youtube.com/watch?v=Em62gRmb5No

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΒΟΜΒΑ Α.ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ 9.84

{youtube}nITkiaF_LCQ{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=nITkiaF_LCQ

Κοιτάσματα φυσικού αερίου αξίας 26.500.000.000.000 δολαρίων ($26.5 trillion) στην Ελλάδα!

{youtube}2oywfUV2e4U{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=2oywfUV2e4U
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Osmium - The DENSEST Metal On Earth!

{youtube}D9C_lbivcn4{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=D9C_lbivcn4

60 Plus Trillion Euros Is Worth The Generalized Rage Against Greece (P.S.)

Introduction

Φώσκολος: Δεκάδες τρισεκατομμύρια ευρώ ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας

Κυριολεκτικά έκπληκτος έμεινε όποιος παρέμεινε το βράδυ της Κυριακής στον τηλεοπτικό
του δέκτη προκειμένου να παρακολουθήσει μία μίνι συνέντευξη του κ. Φώσκολου στον κ.
Τράγκα και στην εκπομπή του «Ελεύθερος Σκοπευτής».
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Οι δηλώσεις του Έλληνα καθηγητή (και συνεργαζόμενου με Καναδική Εταιρεία εξόρυξης
υδρογονανθράκων) κ. Φώσκολου, ήταν κάτι περισσότερο από σοκαριστικές, αφού σε
επίμονες ερωτήσεις του δημοσιογράφου ομολόγησε πως ένα από τα κοιτάσματα νοτίως της
Κρήτης (τα οποία βρίσκονται σε βάθος 5 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας και
όχι του βυθού), έχει φυσικό αέριο που είναι διπλάσιο της Σαουδικής Αραβίας, πως υπάρχει
και το πάρα πολύ καλό κοίτασμα του Ηροδότου, ενώ το Ιόνιο με τη σειρά του είναι πάρα
πολύ πλούσιο σε φυσικό αέριο.

Όμως, ο κ. Φώσκολος συνεχίζοντας τις ανακοινώσεις του –οι οποίες προκύπτουν, όπως ο
ίδιος δήλωσε από τα αποτελέσματα των ερευνών της Νορβηγικής εταιρείας που τις έχει
αναλάβει- λέγοντας πως αναφέρεται μόνο στα υποθαλάσσια συμβατικά κοιτάσματα!!!

Και συνέχισε λέγοντας πως τα μη συμβατικά κοιτάσματα, δηλαδή αυτά των υδριτών και
ασβεστιτών, είναι μοναδικά παγκοσμίως σε μέγεθος και μεταφράζονται σε δεκάδες
τρισεκατομμύρια ευρώ (για την ακρίβεια αναφέρθηκε σε 35 τρισεκατομμύρια ευρώ, μόνο για
τα μη συμβατικά ορυκτά κοιτάσματα)!!!

Η μεγάλη έκπληξη, όμως, ήρθε όταν ο κ. Φώσκολος ανέφερε πως η Ελλάδα θα πάρει το 20%
της αξίας αυτών των κοιτασμάτων!!! Κι ενώ κατέθεσε αυτό το σοκαριστικό στοιχείο, όλως
παραδόξως δεν ρωτήθηκε από τον κ. Τράγκα γιατί το ποσοστό είναι τόσο χαμηλό και ποιοί
άλλοι μοιράστηκαν και σε ποιά ποσοστά τον πλούτο της χώρας…

Επίσης, ο κ. Φώσκολος δεν ρωτήθηκε από που και πως γνωρίζει για το ύψος του ποσοστού
που αναλογεί στην Ελλάδα, εάν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία της κυβέρνησης Σαμαρά με
άλλες χώρες και εταιρείες ή εάν πρόκειται για διαδόσεις που υπέπεσαν στην αντίληψή του.

Δεδομένου του τεράστιου μεγέθους των κοιτασμάτων (ο κ. Φώσκολος χαμογελούσε όταν
δήλωνε στην εκπομπή του κ. Τράγκα αυτά τα τεράστια μεγέθη του Ελληνικού ορυκτού
πλούτου) και φυσικά της αντιστοιχίας τους σε αρκετά τρισεκατομμύρια ευρώ (με ποσοστό
της τάξης του 20% ξεπερνούν κατά πολύ τα 6 τρισεκατομμύρια μόνο από τα μη συμβατά
ενεργειακά ορυκτά), είναι απορίας άξιο το γιατί η κυβέρνηση Σαμαρά δια στόματος του
ίδιου του πρωθυπουργού αναφέρθηκε πρόσφατα σε «ευρωπαϊκή ΑΟΖ» (εκχωρώντας
ουσιαστικά ένα μέρος του Ελληνικού ορυκτού πλούτου στους «εταίρους» που δολοφονούν
την Ελληνική οικονομία), δεν έχει προχωρήσει σε πλήρη ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών
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και –κυρίως- το γιατί συνεχίζει να υποβάλει τους κατοίκους της χώρας στα βασανιστήρια
των μνημονίων.

Μετά από τις συγκεκριμένες δηλώσεις του κ. Φώσκολου, αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον
τις ό,ποιες εξελίξεις και φυσικά τις δηλώσεις και την ενημέρωση που είναι υποχρεωμένη να
κάνει η κυβέρνηση προς τους πολίτες της χώρας. Με μεγαλύτερο ενδιαφέρον περιμένουμε
να μάθουμε και τους πραγματικούς λόγους που συνεχίζεται το καταστροφικό μνημόνιο, τη
στιγμή που η χώρα όχι μόνο δεν είναι φτωχή, αλλά βρίσκεται –επισήμως- στο κέντρο του
ενεργειακού χάρτη και της τροφοδοσίας της ευρωπαϊκής ηπείρου με ενέργεια για
εκατοντάδες χρόνια.

Ταυτόχρονα, περιμένουμε τις κυβερνητικές δηλώσεις σχετικά με τις εντολές προάσπισης
της Ελληνικής ΑΟΖ από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες κατέχουν μείζονα θέση
και ρόλο στο συγκεκριμένο θέμα, αφού η Τουρκία έχει δηλώσει ευθαρσώς πως δεν θα
επιτρέψει να συμβεί τίποτε χωρίς την δική της παρουσία…

Κωνσταντίνος

ΥΓ: Τώρα πρέπει να καταλαβαίνουμε γιατί ήρθαν τα μνημόνια και καταστρέφεται η χώρα;
Γιατί μόνο εάν μας πτωχεύσουν πλήρως, θα μπορέσουν να αρπάξουν -προσφέροντας
ψίχουλα- τον ενεργειακό πλούτο της Ελλάδας...

Πηγή: https://kostasxan.blogspot.com/2013/05/blog-post_4980.html

Osmium

Osmium is rare and has some distinctive properties that make it a fascinating element. It is
plopped in the middle of the periodic table and has some mighty strange neighbors, some of
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which don't really exist (1). But it also has some valuable neighbors - palladium, silver, platinum,
and gold.

This makes osmium both strange and valuable. In fact, it is so strange that it is the least
abundant element in the earth's crust. For every 1 gram of osmium, there are 307,333,333
grams of oxygen, the most abundant element. This scarcity is reflected in the metal's price (per
ounce).

What is it used for?

Because of its chemical inertness, durability, and hardness, osmium is used to make electrical
contacts, phonograph needles, and fountain pens. But when it is combined with four atoms of
oxygen you get an entirely different beast - osmium tetroxide, which is 50 shades of nasty. It is
toxic as hell, but the real danger is blindness, something chemistry blogger Derek Lowe wrote
about in 2004:

Breathing a large amount of the vapor can kill a person through irritation of the lungs, but it’s not
as bad that way as the better-known agents like phosgene. A bigger problem is the cornea of
the eyes, and the reagent is mostly feared for its ability to bring on temporary (and in some
cases, permanent) blindness... just being around the solid crystals is enough to get you
overexposed to the vapors."

Derek Lowe, In the Pipeline, 2004

Source: https://www.acsh.org/news/2018/08/21/osmium-dense-deadly-and-distictive-13337
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Uses of Osmium

Osmium is not typically used by itself but instead is used as one part of hard metal alloys.
According to Jefferson Lab, its hardness and density make it ideal for devices that need to
restrict wear from friction. Common items that might include alloys containing osmium are pen
tips, compass needles, record player needles, and electrical contacts.

Quite possibly more useful than osmium is osmium tetroxide, despite its toxicity. According to
metalary.com, it can be used to stain biological samples and is very effective at improving
image contrast. It also has been used as part of a solution injected into arthritic joints to help
destroy diseased tissue. Additionally, the compound is highly reflective, according to
metalary.com, and has been used in mirrors for UV spectrometers. Significant precautions must
be taken, though, when handling osmium tetroxide in a laboratory setting.

Source: https://www.thoughtco.com/osmium-prices-2011-2012-2339901

Main Subject

Why, the members of the non-formal settler-colonizing quasi “federation” U2RIT, they have
attacked, literary from every angle like the piranhas, Greece?
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Why, Russia, has attacked, with ruthlessness comparable to the Soviet Union’s ruthlessness
when it was perpetrating the 50 millions’ genocide, the Evros prefecture, at the northern part of
Greece?

Osmium is a by-product of the Copper’s production process.

Near to the Kirki village, at the Evros prefecture, at the northern Greece, there is a Copper mine
the mineral reserves of which, comparable to those of Chile’s is one hundred times more.

The Greece’s mineral fossil fuels reserves’ monetary value exceed sixty trillion euros.

If and when, the Greek Copper reaches the international markets, then, the owner of Africa’s
mineral resources, namely the Britain, shall loose a lot of money due to the international prices
unavoidable dropping.

If and when, the Greek mineral fossil fuels reach the international markets, then, the fossil fuels’
dependent Russian economy shall, almost certainly, go bankrupt.

The contemporary settler-colonialism uses many atrocious methods against the Greek Nation in
order to confiscate its domestic resources. One such genocidal-policies is the employment of
the horrifying methods of extrajudicial punishment which they were also employed, against
political dissidents, during the Khazars-led, Byzantine Empire, e.g. like deliberately causing
blindness.

«Γιατί, οτιδήποτε κάνει ο ανώτερος, αυτό κάνουν κι οι άλλοι. Το παράδειγμα που αυτός
δίνει, αυτό ο κόσμος ακολουθεί».
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[παρ. 21, κεφ. 3, «Μπάγκαβατ Γκίτα», μτφ. Θ. Παντουβά].

«Όπως στη Βοσνία, στην Αλγερία, στη Σομαλία, όπως σε κάθε ασαφή πόλεμο, που δύσκολα
καταλαβαίνεις σε ποια μεριά ανήκεις, αρκεί να σκοτώσεις το γείτονά σου, τον σκύλο, το
φίλο ή κάποιο συγγενή σου. Μια συγγένεια, μια ομοιότητα είναι αρκετή προϋπόθεση για να
γίνεις στόχος. Φτάνει να περάσεις από κάποιο δρόμο για να δεχτείς αμέσως μια ταυτότητα
από μόλυβδο. Είναι βασικό να συγκεντρώσεις όσο το δυνατόν περισσότερο πόνο, τραγωδία
και τρόμο. Με μοναδικό σκοπό να αποδείξεις την απόλυτη ισχύ, την αδιαμφισβήτητη
υπεροχή, την ανικανότητα να αντισταθείς στην πραγματική, αληθινή δύναμη που κυριαρχεί
[την ποικιλόμορφη βία]. Μέχρι να συνηθίσεις να σκέφτεσαι όπως αυτοί που θα μπορούσαν
να παρεξηγηθούν από μια χειρονομία ή λέξη. Πρέπει να είσαι προσεκτικός, επιφυλακτικός,
σιωπηλός για να μείνεις ζωντανός, να μην αγγίξεις το καλώδιο υψηλής τάσης της
βεντέτας».

[σελ. 182, Ρομπέρτο Σαβιάνο, «γόμορρα», 2008, εκδ. Πατάκη].

In order for retaining a fare amount of chances to live through my old age, I choose to refrain
from revealing more detailed information about the subject on hands.

Christos Boumpoulis
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economist

P.S.:

1. Shame on the U2RIT’s member-States for willingly having become justly comparable to quasi
“piranhas”.

2. Twisting words and slandering, remain two of the many dishonest methods which, the
contemporary “drugged and maddened from opiates beforehand” colonizing-settlers employ in
order to unjustly blame the victims of their own criminality, for their sufferings and/or early death.

3. I condemn violence and I promote, peace, freedom, non-violence, democracy, cooperation
and frugal prosperity.

Appendix

Discurso histórico de Salvador Allende
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{youtube}jAGkIhdJ1kM{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=jAGkIhdJ1kM

Patrice Lumumba seized and forced to eat own speech

{youtube}bXOUFNhRMsA{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=bXOUFNhRMsA

The Assassination Of Patrice Lumumba

{youtube}vYv7UYKNPzo{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=vYv7UYKNPzo

Celtic Woman - You'll Never Walk Alone
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{youtube}8YbUyjt_MQQ{/youtube}

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