Υπόθαλψη του Δικτατορικού Καθεστώτος στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστος Μπούμπουλης (Christos Boumpoulis)
Πέμπτη, 01 Απρίλιος 2021 21:50 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 01 Απρίλιος 2021 22:18

G. Kasimatis Dictatorship Occupation English Subs

{youtube}bBjhMdBsYj8{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=bBjhMdBsYj8

Γεώργιος Κασσιμάτης Η Ελλάδα βρίσκεται υπό παράνομη κατοχή και υποτέλεια

{youtube}{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=HJnSxZcEIJc

Γ. Κασιμάτης: Τα μνημόνια είναι παράνομα

{youtube}IvRNEU1sFG4{/youtube}
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www.youtube.com/watch?v=IvRNEU1sFG4

RAMBO LAST BLOOD Clip - "The Gang Beat up Rambo" (2019)

{youtube}m1Eai3sx0VU{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=m1Eai3sx0VU

The human cost of trafficking - BBC News

{youtube}qQzgdMSOIz4{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=qQzgdMSOIz4
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Most trafficking victims are sold or bought by someone they know (Youtube: qQzgdMSOIz4)

Γιώργος Κασιμάτης – Γιατί είναι απαράδεκτη και άκυρη η Συμφωνία των Πρεσπών

Ως απαράδεκτη, γιατί αποτελεί παραχώρηση κυριαρχικού δικαιώματος που εξυπηρετεί
γεωπολιτικά συμφέροντα ξένων κρατών, χαρακτηρίζει σε δήλωση – έκκληση τη Συμφωνία
των Πρεσπών ο ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Γιώργος Κασιμάτης.

Η δήλωση – έκκληση του κ. Κασιμάτη:

Με την ευθύνη του Έλληνα Πολίτη και του επιστήμονα, καθώς και με βάση τις επιστημονικές
μου γνώσεις για το συμφέρον του Ελληνικού Λαού, διατυπώνω τις ακόλουθες θέσεις για τη
Συμφωνία των Πρεσπών:

1. Πολιτικά, η Συμφωνία των Πρεσπών, ως πράξη εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας, είναι
απαράδεκτη:

α. Γιατί αποτελεί παραχώρηση κυριαρχικού δικαιώματος, η οποία εξυπηρετεί κυριαρχικά και
γεωπολιτικά συμφέροντα μόνο ξένων κρατών, ενώ αντίστοιχα βλάπτει ουσιαστικά τα
συμφέροντα της Ελληνικής Πολιτείας.

β. Γιατί απειλεί και μειώνει καίρια: την ασφάλεια της εδαφικής κυριαρχίας.
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γ. Γιατί αμφισβητεί σοβαρά την εθνική, την ιστορική και την πολιτισμική ταυτότητα της
Ελλάδας.

2. Νομικά (από πλευράς κύρους), η Συμφωνία των Πρεσπών είναι άκυρη και ανυπόστατη,
γιατί ουσιαστικά και διαδικαστικά παραβιάζει:

α. Το Σύνταγμα της Ελλάδας,

β. Το Σύνταγμα των Σκοπίων και

γ. Το Διεθνές Δίκαιο.

3. Η παραβίαση του Συντάγματος της Ελλάδας:

α. Είναι ουσιαστική, γιατί η κυβερνητική απόφαση παραβιάζει την αρχή προστασίας της
Κυριαρχίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο χειρισμός του θέματος παραβίασε ήδη και
παραβιάζει τη δημοκρατική αρχή και την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας.

β. Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι ανυπόστατη λόγω του ότι περιέχει παραχώρηση
κυριαρχικού δικαιώματος, το οποίο δεν μπορεί, σύμφωνα με το Σύνταγμα, να είναι
αντικείμενο ούτε διεθνούς σύμβασης, ούτε άσκησης κυβερνητικής και νομοθετικής εξουσίας.

Το όνομα «Μακεδονία», δεν αποτελεί απλώς περιορισμό εθνικής κυριαρχίας ή, ούτε
μεταφορά αρμοδιοτήτων σε διεθνείς οργανισμούς, βάσει πάντοτε εθνικού συμφέροντος,
που να αναγνωρίζεται ως τέτοιο από το Σύνταγμα, αλλά παραχώρηση στοιχείου
ταυτότητας της Ελλάδας, ως κυρίαρχου κράτους. Αυτό αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα και
δεν υπόκειται σε καμιά συντεταγμένη εξουσία.
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β. Είναι διαδικαστική τόσο με βάση το Σύνταγμα, όσο και με βάση το Διεθνές Δίκαιο.

4. Η παραβίαση του Συντάγματος των Σκοπίων είναι αμφίδρομη:

α. Η διαδικασία σύναψης της Συμφωνίας των Πρεσπών έγινε κατά παράβαση του
Συντάγματος των Σκοπίων.

β. Η αναθεώρηση του Συντάγματος των Σκοπίων δεν τήρησε τη Συμφωνία των Πρεσπών,
άρα, η τελευταία είναι, σύμφωνα με το αναθεωρημένο Σύνταγμα, αντισυνταγματική, ενώ η
Συμφωνία, αν και ήδη ανυπόστατη, υπόκειται σε καταγγελία για μη τήρησή της από την
αντισυμβαλλόμενη Χώρα ως προς την αναθεώρηση.

5. Η παραβίαση του Διεθνούς δικαίου είναι ουσιαστική και τυπική:

α. Είναι τυπική, (είναι τυπικά άκυρη), γιατί δεν τηρήθηκαν οι κανόνες σύναψης και κύρωσης
της Σύμβασης, που ορίζουν τα Συντάγματα και των δύο Χωρών.

β. Είναι ουσιαστική, γιατί ως άκυρη Σύμβαση αποτελεί παραβίαση της Κυριαρχίας της
Ελλάδας και της συνταγματικής τάξης και των δύο μερών.

Β. Με βάση τις παραπάνω θέσεις μου, απευθύνομαι προς στους πολιτικούς αντιπροσώπους
του Ελληνικού Λαού, που έδωσαν τον όρκο πίστης στην πατρίδα και στη Δημοκρατία και
τήρησης του Συντάγματος και κάνω με πλήρη συνείδηση την ακόλουθη έκκληση και δήλωση:

1. Να μην παραβιάσουν τον όρκο τους απέναντι στον Ελληνικό Λαό, ψηφίζοντας υπέρ της
αντισυνταγματικής αυτής Συμφωνίας, η οποία παραβιάζει και απειλεί ζωτικά συμφέροντα
κυριαρχίας της Ελλάδας.
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2. Εάν, παρ’ ελπίδα, υπάρξει πλειοψηφία αντιπροσώπων του Λαού, που θα υπερψηφίσουν
τη Συμφωνία των Πρεσπών, παραβιάζοντας το Σύνταγμα και τον όρκο τους, η εν λόγω
Συμφωνία δεν θα έχει καμιά απολύτως ισχύ και δε δημιουργεί καμιά υποχρέωση για την
Ελλάδα. Την επόμενη ο Ελληνικό Λαός θα έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να συνεχίσει
τον Αγώνα.

19 Ιανουαρίου 2019

Γιώργος Κασιμάτης

Ομ. Καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

https://www.viadiplomacy.gr/giorgos-kasimatis-giati-ine-aparadekti-ke-akiri-i-simfonia-ton-presp
on/

Σκοπιανό: Ακυρη για 7 λόγους η «Συμφωνία των Πρεσπών» λένε συνταγματολόγοι
και νομικοί

Άκυρη νομικά τόσο κατά το Διεθνές Δίκαιο όσο και σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας
είναι η συμφωνία Τσίπρα και Ζάεφ για το Σκοπιανό που υπεγράφη στις Πρέσπες.

Άκυρη νομικά τόσο κατά το Διεθνές Δίκαιο όσο και σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας
είναι η συμφωνία Τσίπρα και Ζάεφ για το Σκοπιανό που υπεγράφη στις Πρέσπες.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Φορέας Ανένδοτου Αγώνα για τη Μακεδονία
αναφορικά με τη νομική ακυρότητα της συμφωνίας με τη συμμετοχή του Συνταγματολόγου
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κ. Γιώργου Κασιμάτη και των δικηγόρων κ.κ. Αριάδνης Νούκα, Πέτρου Χασάπη και
Αναστάσιου Καραΐσκου παρουσιάστηκαν 7 λόγοι τυπικής και ουσιαστικής ακυρότητας της
συμφωνίας των Πρεσπών.

Ο συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης στην τοποθέτησή του ανέφερε ότι όλα τα στοιχεία
που περιέχει η συμφωνία είναι αναληθή αντικειμενικά και επιστημονικά και πολιτικά και ως
εκ τούτου είναι άκυρη νομικά τόσο κατά το διεθνές δίκαιο, όσο και κατά το Σύνταγμα.

Οι επτά λόγοι ακυρότητας

1. Υφίσταται αναρμοδιότητα του κρατικού οργάνου που σύναψε τη συμφωνία υψίστης
εθνικής σημασίας για να εξυπηρετηθεί δήθεν σπουδαίο εθνικό συμφέρον.

2. H συμφωνία: α) παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, την αρχή
της ορθότητας, της σαφήνειας και του καθήκοντος αληθείας και β) τα ανθρώπινα
δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών και συγκρούεται με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και
της Οικουμενικής Διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και με το Δίκαιο των
Διεθνών Συμβάσεων.

3. Η συμφωνία: α) αντιτίθεται στις διεθνείς συμβάσεις προστασίας πολιτιστικής
κληρονομιάς (Σύμβαση της Χάγης το 1954, ο Ν.360/1976, ο Ν.1126/1981, ο Ν.3028/2002 και
προεχόντως η Σύμβαση της UNESCO που έχει κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο –
Ν.3521/2006),και β) προκαλεί σύγχυση στην πολιτιστική ταυτότητα των λαών και εθνών.

4. Η συμφωνία συγκρούεται α) με το Σύνταγμα, διότι παραβιάζει την αρχή της
αμοιβαιότητας και β) με αναγκαστικούς κανόνες του Γενικού Διεθνούς Δικαίου., διότι δεν
περιλαμβάνει:α) όρους λύσης, καταγγελίας, αποχώρησης, παραίτησης, ανάκλησης, β)
καθορισμένο όργανο ως θεματοφύλακα της Συνθήκης.

5. Η συμφωνία συγκρούεται με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί Ιθαγένειας (Στρασβούργο 6
Νοεμβρίου 1997), σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα κράτη κατά τη σύναψη
συμβάσεων σε ζητήματα ιθαγένειας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα
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των κρατών όσο και των ατόμων.

6. Η Συμφωνία παραβιάζει άλλες διεθνείς συνθήκες (Πρωτόκολλο Αθηνών 1913, Συνθήκη
Βουκουρεστίου, Συνθήκη της Λωζάνης)

7. Η συμφωνία α) επιτείνει την «κρίση της κρατικής κυριαρχίας», η οποία διακρίνεται σε
εσωτερική και εξωτερική, δηλαδή στη νομική ικανότητα του κράτους να μην περιορίζεται
παρά μόνον καθόσον το επιθυμεί και στη νομική ανεξαρτησία του κράτους έναντι των
άλλων κρατών αντίστοιχα.

https://www.protothema.gr/politics/article/800098/skopiano-akuri-gia-7-logous-i-sumfonia-ton-p
respon-lene-sudagmatologoi-kai-nomikoi/

Οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωρίζοντας πλήρως και έγκαιρα, τον δικτατορικό
χαρακτήρα του πολιτικού καθεστώτος στην Ελλάδα (εκλογική νοθεία, διείσδυση του
Αμερικανικού, κ.λπ. παράγοντα στο πολιτικό σύστημα της Ελλάδος, προδοσία της Κύπρου,
κοινοβουλευτικό πραξικόπημα σχετικά με την σύμβαση “Huge Cooper & Co”, πολιτικές
δολοφονίες των μελών της Ελληνικής φυσικής ηγεσίας κ.λπ.), εντούτοις, υπερχρεώνοντας
την Ελλάδα με υπέρογκα, πέραν των οικονομικών δυνατοτήτων της Ελλάδας, δάνεια,
χρηματοδότησαν το δικτατορικό καθεστώς, διαιωνίζοντας, τις δολοφονίες, βασανισμούς,
κακοποιήσεις, κ.λπ. αμέτρητων αθώων ιθαγενών Ελλήνων πολιτών. Συνεπώς, υπέχουν ηθική
και νομική ευθύνη.

Στην συνέχεια, αυτές οι χώρες-μέλη, μέσω επιβολής παράνομων δανειακών συμβάσεων
(σχετικών με τα μνημόνια) συνέργησαν ανοικτά και απροκάλυπτα, στην, πρωτοφανή στην
ανθρώπινη ιστορία, βίαιη (χρησιμοποιήθηκαν αφανώς χημικά όπλα τα οποία προκάλεσαν
γενοκτονία πρόκλησης πνευματικών βλαβών, στους Έλληνες) ) υποδούλωση και μη-ένστολη,
υβριδική κατοχή της Ελληνικής Επικράτειας.

Υπό τέτοιες συνθήκες ανελευθερίας στην Ελλάδα, αυτές οι χώρες μέλη, απροκάλυπτα,
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μόχλευσαν την σύναψη της παντελώς παράνομης, δήθεν “συμφωνίας των Πρεσπών’ και
στην συνέχεια, επιβράβευσαν ηθικά και συμβολικά τους εγκληματίες/προδότες που την
υπέγραψαν.

Η βία που ασκεί το δικτατορικό καθεστώς της Ελλάδας, σε βάρος του Ελληνικού
πληθυσμού, η οποία μάλιστα έχει καταγγελθεί και περιγραφεί, δημόσια, επώνυμα και
τεκμηριωμένα, είναι, σχεδόν, ασύλληπτα στυγερή, απάνθρωπη και ίσως απόκοσμη.
Πάραυτα, αυτές οι χώρες-μέλη, χορήγησαν, κατά το παρελθόν, και συνεχίζουν, δίχως
δισταγμό, και επί του παρόντος, να χορηγούν στους δικτάτορες της Ελλάδας πολιτική
νομιμοποίηση.

Σαν αυτοεξόριστος και νομοταγής, ιθαγενής Έλληνας πολιτικά αντιφρονών, αυτομόλησα σε
αυτές τις χώρες-μέλη προσδοκώντας να λάβω την νόμιμη προστασία που δικαιούμαι,
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης μιας ασφαλούς στέγης προκειμένου
να αποφύγω να με δολοφονήσουν φονιάδες των αποικιοκρατικών χωρών, δηλαδή, της
U2RIT. Δυστυχώς, ουδεμία υποστήριξη έλαβα, παρέμεινα εκτεθειμένος και ανυπεράσπιστος
έναντι υπαρκτών, θανάσιμων κινδύνων, ενώ, αν υπέστην ακραία φυσική βία, είτε, σοβαρούς
σωματικούς τραυματισμούς, για ευνόητους νομικούς και προσωπικής ασφάλειας, λόγους θα
αποφύγω να αναφέρω δημόσια.

Σε κάθε περίπτωση, εγκαταλείποντας στους δρόμους, ως άστεγο, έναν νόμιμο Έλληνα
πολιτικά αντιφρονούντα, ο υποφαινόμενος, ο οποίος μάλιστα είναι θύμα ακούσιας
εμφύτευσης εγκεφάλου με τεχνολογία στιγμιαίας αναισθητοποίησης και γι’ αυτό απόλυτα
ανυπεράσπιστος και ευάλωτος, οι χώρες μέλη που διέπραξαν, ακούσια ή εκούσια, τέτοια
ακραία παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν μπορούν να θεωρούνται ασφαλείς χώρες.

Προφανώς, η ανωτέρω συλλογική μεταχείριση ημών των Ελλήνων, εκ μέρους αυτών των
χωρών-μελών, είναι μη-φιλική και οφείλεται σε κάποιους λόγους.

Κατά την άποψή μου, αυτοί οι λόγοι είναι, το πιθανότερο, μια δριμεία έλλειψη Εθνικής
Κυριαρχίας, εκ μέρους τους, είτε, το λιγότερο πιθανό, ύπαρξη δόλου, εκ μέρους τους, είτε,
συνδυασμός και των δύο.

Ανεξάρτητα της αιτιολογίας και λόγω της θεσμικής σχέσης με αυτές τις χώρες/μέλη και
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λόγω των ανοικτών εσωτερικών συνόρων, οι αποικιοκρατικές χώρες U2RIT δύνανται, να τις
χρησιμοποιούν, στανικά είτε οικειοθελώς, ως πέμπτη φάλαγγα, για να βλάπτουν το
Ελληνικό Έθνος.

Επανειλημμένα ζήτησα να συναντήσω, υπό συνθήκες ασφάλειας, πολιτικά πρόσωπα
Ευρωπαϊκών χωρών, δίχως αποτέλεσμα.

Για να σωθούμε, ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους.

- Οι αποικιοκράτες της U2RIT γνωρίζουν, κατά βάση, έναν και μόνο έναν τρόπο
βιοπορισμού: το νταβατζιλίκι (human-trafficking)

- στην Ελλάδα, οι αποικιοκράτες, μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο, ακολουθώντας την
πρακτική του Σταλινισμού/Μπολσεβικισμού, περισυνέλλεξαν το κατακάθι των λεγόμενων
“αριστερών”, τους εκπαίδευσαν ως αδίστακτους νταβατζίδες/Ritchie-Boys, και τους
αμόλησαν στην Ελληνική επικράτεια, όπως έκαναν κάποτε και στην Τασμανία, για να
εκμαυλίσουν κάθε ανθρώπινη ύπαρξη που θα εύρισκαν μπροστά τους, είτε πλάι τους,
καθιστώντας έτσι το υλικό πλούτο των Ελλήνων διαθέσιμο προς λαφυραγώγηση.

Τους Ελλαδίτες νταβατζήδες εξόπλισαν με χρήμα, μη-συμβατικά όπλα, ΜΜΕ, και
πλαισίωσαν με μη-ένστολα μέλη των ενόπλων δυνάμεων της U2RIT.

Τα ειδεχθή εγκλήματα που διέπραξαν οι νταβατζήδες είναι αμέτρητα και τα θύματά τους
ήταν/είναι στοχοποιημένα, άτομα και οικογένειες,

Η υπόθαλψη των εγκληματιών που τα διέπραξαν, ως προστατευόμενοι από αλλοδαπές,
κρατικές ένοπλες δυνάμεις, ακολουθεί την αυστηρότητα και τις μεθόδους
παραδειγματισμού της Μαφίας.
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Συνεπώς, η νοητική σύγχυση στην οποία έχουν περιέλθει οι Έλληνες μετά από μια
ακολουθία φαινομενικά ασύνδετων μεταξύ τους, οικονομικών, πολιτικών, υγειονομικών,
κ.λπ. κρίσεων δύναται να μετατραπεί σε διαυγή, ψύχραιμη και ρεαλιστική επίγνωση της
κατάστασης στην Ελλάδα, πιθανώς, εάν οι Έλληνες αναγνωρίσουν και αποδεχθούν ότι,
κάκιστα, έχουν περιέλθει σε μια δεινή θέση η οποία είναι, κατ’ ουσίαν, ισοδύναμη/όμοια με
την θέση μιας ακούσιας ιερόδουλης, σε κάποιο καταγώγιο της Καλκούτας.

Και με βάση έναν τέτοιο ρεαλισμό, ίσως επινοήσουν τρόπους ανάκτησης της ατομικής και
συλλογικής ελευθερίας τους.

Σε ότι με αφορά, αν μου συμβεί οτιδήποτε αρνητικό σε σχέση είτε με πρόωρο θάνατο, είτε
σωματική ασθένεια, είτε στέρηση ελευθερίας, είτε ιδρυματοποίηση, τότε, αυτό
οπωσδήποτε είναι προϊόν εγκλήματος το διέπραξαν, μέρος από τους Ελλαδίτες
νταβατζήδες και μέλη του περιβάλλοντός τους και το Βρετανικό παλάτι.

Ξυπνήστε, ξεμαστουρώστε και αναλάβετε άμεσα δράση.

Χρήστος Μπούμπουλης

οικονομολόγος

Υ.Γ.: Ελληνόφωνα μη-ένστολα “μπουμπούκια” των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, και ένα
των Ρώσων, διέπραξαν τα εγκλήματα κατά της περιουσίας μου, κατά της τιμής μου, και
παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μου, Οι “Ελληνικές” αρχές ασφάλειας τους
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γνωρίζουν.
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