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Κώστας Καραμανλής - Αθήνα (05/06/09) Νο1

{youtube}o8bAFGfnrCI{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=o8bAFGfnrCI

Ανοικτή Επιστολή προς κ. Κώστα Καραμανλή

Αξιότιμε κ. Κώστα Καραμανλή,

Η Βρετανική εποικιστική-αποικιοκρατία, η οποία αποτελεί την ριζική αιτία των δεινών της
Πατρίδας μας. είναι οιονεί “μονολιθική” με την έννοια ότι, ο τελικός στόχος της πλήρους
γενοκτονίας των στοχοποιημένων Εθνών, είναι αδιαπραγμάτευτος και διαχρονικά, ένας και
μοναδικός.

Με συνέπεια προς την κατάκτηση αυτού του στόχου, οι υβριδικοί, μη-ένστολοι στρατιώτες
των αποικιοκρατών επέβαλαν στην Ελληνική κοινωνία, σε τέτοιο βαθμό τις συνθήκες
ζούγκλας και βυζαντινής θηριωδίας, ώστε οι πολίτες θύματα της αποικιοκρατικής βίας
φοβούνται να προσφύγουν στις δικαστικές και ασφάλειας, αρχές φοβούμενοι μια
αντεκδίκηση, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου μιας σκόπιμης προσβολής της υγείας
τους με θανάσιμη νόσο,
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Ο καθ. Γιώργος Κασιμάτης (Ελλάδα, σπίτι, οικογένεια), ο καθ. Αντώνης Φώσκολος
(Καναδάς, σπίτι, οικογένεια), και ο υποφαινόμενος (βόρεια Ευρώπη, άστεγος, δίχως
οικογένεια) είμαστε οι τρεις τελευταίοι ιθαγενείς Έλληνες Πατριώτες που αγωνιζόμαστε
δημόσια, επώνυμα, και επί της ουσίας, για την σωτηρία της Ελλάδας. Οι αποικιοκράτες
διαπράττουν εναντίον μου τα βασανιστήρια/εγκλήματα α οποία υπάγονται στις έννοιες
gang-stalking, plausibly-deniable crimes, και zersetzen-torture, ενώ έχω βάσιμες υποψίες ότι,
και οι άλλοι δύο συναγωνιστές-Πατριώτες υποφέρουν ανάλογα δεινά. Και η Ιστορία
βεβαιώνει ότι οι αποικιοκράτες, με την πρώτη ευκαιρία, θα μας σκοτώσουν.

Πέραν πάσης αμφιβολίας, η μη αντίσταση, εκ μέρους των Ελλήνων και έναντι της
εποικιστικής-αποικιοκρατίας σημαίνει, αρχικά την ψυχική/πνευματική δολοφονία τους
(φθόριο, υδράργυρος, τσιπάρισμα, επίφυση-εγκεφάλου, κ.λπ.) και στην συνέχεια, βιολογική
δολοφονία (μέσω των εφαρμοζόμενων γενοκτονικών πολιτικών).

Τα υπόλοιπα Έθνη δεν θα βοηθήσουν επειδή η κατάστασή τους είναι ευάλωτη.

Με βάση αδιαμφισβήτητα νομικά τεκμήρια και βάση της διεθνούς νομοθεσίας, 1. για τους
πρόσφυγες, και για τα θύματα/μάρτυρες 2. της διεθνούς διακίνησης ανθρώπων και 3. του
διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος, δικαιούμαι να λάβω, από τις χώρες-μέλη της Ε.Ε.
προστασία συμπεριλαμβανομένης της παροχής ασφαλών συνθηκών διαμονής και
διαβίωσης. Αρνήθηκαν, όμως, να εφαρμόσουν την διεθνή νομοθεσία και στην περίπτωσή μου
και το χειρότερο, μου ασκούν, συστηματικά και ανεπιτυχώς, πιέσεις προκειμένου να
διανυκτερεύω σε οργανισμούς-βιτρίνες της CIA/Mafia, σε κοινό θάλαμο διανυκτέρευσης,
μαζί με ναρκομανείς, πρώην κατάδικους, εγκληματικά στοιχεία, κ.λπ.

Στην Ελλάδα, έχει επικρατήσει η ατιμωρησία των εγκληματιών και η επιστημονικού
επιπέδου, κατασυκοφάντηση των υποδειγματικών πολιτών. Υπό τέτοιες συνθήκες, θα είναι
οι εγκληματίες και οι βάρβαροι που θα κυριαρχήσουν. Και τότε, για να εξασφαλίσουν την
διαιώνιση της κυριαρχίας τους, θα σκοτώσουν την ιθαγενή φυσική ηγεσία και θα
σακατέψουν, νοητικά, ψυχικά και βιολογικά, όλους τους ιθαγενείς πολίτες προκειμένου να
μην “σηκώσουν κεφάλι” μέχρι να ολοκληρωθεί η ολική γενοκτονία του Έθνους τους (βλέπε
Τασμανία...). Συνεπώς, με τα σημερινά δεδομένα δεν θα γλυτώσουν, ούτε όσοι ιθαγενείς
Έλληνες παραμένουν στην Ελλάδα, ούτε όσοι είμαστε στο εξωτερικό κινδυνεύοντας να μας
ξεπουλήσουν οι ξένοι στους αποικιοκράτες έναντι πολιτικής εύνοιας.

Νομίζω, οι Έλληνες θα πρέπει να αντιληφθούν, άμεσα και επιτέλους ότι:
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- ένας υβριδικός πόλεμος είναι το ίδιο καταστροφικός με έναν συμβατικό πόλεμο, όσον
αφορά την βιολογική καταστροφή του πληθυσμού.

- η U2RIT διεξάγει μονομερώς έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον των μελών του Ελληνικού
Έθνους, με θέατρο των επιχειρήσεων να είναι ολόκληρη η επιφάνεια του πλανήτη μας.

Θα σας πείραζε αν, τους ανωτέρω τρεις, μας σκοτώσουν οι αποικιοκράτες;

Αν ναι, τότε, κάντε κάτι για να μας υποστηρίξετε, τώρα που είμαστε ακόμη ζωντανοί, για να
μπορέσουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας ο οποίος, Θεού θέλοντος, θα οδηγήσει στην
απελευθέρωση των Ελλήνων.

Με τιμή,

Χρήστος Μπούμπουλης

οικονομολόγος
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www.agorapoliton.gr

www.facebook.com/christos.boumpoulis.1

Μόνο SMS: +41762833777

Υ.Γ.: μέσω SMS είναι ο σχετικά ασφαλέστερος τρόπος απάντησης

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

{youtube}m1Eai3sx0VU{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=m1Eai3sx0VU

THE BRITISH MURDER OF TASMANIA

{youtube}5hvnOfQTTnU{/youtube}
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www.youtube.com/watch?v=5hvnOfQTTnU

!!!!!!Tasmanian Genoside!!!!

{youtube}CICV2np5QxA{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=CICV2np5QxA

Γ. Κασιμάτης - Με «άλλοθι» την Πανδημία το σύστημα αλλάζει τον ρόλο των κοινωνιών.

{youtube}5APed_ZNxXQ{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=5APed_ZNxXQ

Παράρτημα
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Συγκλονιστική έρευνα για την εγκληματικότητα στην Ελλάδα – υπό καθεστώς
τρόμου τα θύματα δεν κάνουν μηνύσεις!

Αύξηση ληστειών με χρήση βίας! Καταρρέουν οι ισχυρισμοί του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη από την
πιο εμπεριστατωμένη έρευνα που έχει γίνει μέχρι σήμερα.

Οι δράστες στις περισσότερες περιπτώσεις δρουν σε μικρές συμμορίες και
εκμεταλλεύονται την αριθμητική υπεροχή τους έναντι ενός ή δύο θυμάτων

Ούτε το 1/5 των περιστατικών ληστείας δεν καταγγέλλουν στην Αστυνομία οι πολίτες,
φοβούμενοι αντίποινα από τους δράστες, αλλά και εξαιτίας της ατιμωρησίας από τα
δικαστήρια.

Αν περίμενε κανείς ότι οι περιορισμοί των μετακινήσεων θα ανάγκαζαν την
εγκληματικότητα να υποχωρήσει, αυτό δεν συνέβη ποτέ στην εποχή του Covid. Οι ληστείες
σε βάρος πολιτών συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό να αποτελούν καθημερινό φαινόμενο.

Επιπλέον, οι δείκτες εγκληματικότητας αυξήθηκαν και από τις καθημερινές κλοπές και
διαρρήξεις σε καταστήματα και επαγγελματικούς χώρους.

Ούτε το 1/5 των περιστατικών ληστείας δεν καταγγέλλουν στην Αστυνομία οι πολίτες,
φοβούμενοι αντίποινα από τους δράστες, αλλά και εξαιτίας της ατιμωρησίας από τα
δικαστήρια. Οι δράστες αθωώνονται σωρηδόν όταν εμφανίζονται στα αυτόφωρα
δικαστήρια. Προβάλλουν πολύ συχνά λόγους ένδειας, αλλά και οι δικαστές από την άλλη
φοβούνται τη στοχοποίησή τους από τους δράστες.
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Η ανάλυση που ακολουθεί πραγματοποιήθηκε σε 324 ενημερωτικά δελτία της ΕΛ.ΑΣ., τα
οποία αφορούν επιθέσεις ληστείας σε περιοχές μέτριας και υψηλής εγκληματικότητας σε
Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη κ.α.

Συμμορίες

Το δεύτερο κυρίαρχο χαρακτηριστικό των ληστειών αυτών είναι ότι οι δράστες στο
μεγαλύτερο μέρος των συμβάντων δρουν σε μικρές συμμορίες.

Εκμεταλλεύονται την υπεροχή τους σε αριθμό ατόμων έναντι ενός ή δύο θυμάτων κάθε
φορά με όπλο τη σωματική βία. Οι δράστες δεν διστάζουν να τρομοκρατήσουν και
ταυτόχρονα να σακατέψουν τα θύματά τους. Σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν στους
δρόμους, όσοι αντιστάθηκαν να δώσουν ακόμα και το κινητό τους ή ένα μικρό χρηματικό
ποσό βρέθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ όσοι ήταν «συνεργάσιμοι» γλίτωσαν με απλές
σωματικές βλάβες.

Μόνο ένα μικρό ποσοστό της τάξης περίπου του 4% των θυμάτων γλίτωσε χωρίς οι
δράστες να τους ξυλοφορτώσουν παραδίδοντας κινητά, χρήματα ή κοσμήματα υπό την
απειλή βίας.

Ειδικότερα, σε ποσοστό περίπου 60% των επιθέσεων οι δράστες δρουν από κοινού με
άλλους σε μικρές ομάδες από δύο έως πέντε άτομα, ενώ κατά μέσο όρο ο αριθμός των
δραστών είναι σχεδόν διπλάσιος των θυμάτων.

Επιτίθενται κυρίως σε θύματα ηλικίας από 25 έως 40 ετών, για τα οποία έχουν
πληροφορίες ότι μεταφέρουν σημαντικά χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξίας, αλλά και
διότι η παραπάνω ηλικιακή ομάδα συνήθως δεν προβάλλει αντίσταση στους δράστες.

Οι περισσότερες επιθέσεις ληστείας σε βάρος διερχόμενων πολιτών γίνονται Πέμπτη και
ακολούθως Τρίτη και Δευτέρα. Οι δράστες χτυπούν κυρίως από τις 8 μέχρι τις 12 τη νύχτα
και από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα.
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Αξίζει να σημειωθεί ότι στα 324 αυτά περιστατικά μόνο τα δύο χαρακτηρίζονται απόπειρες,
με τους δράστες να διαφεύγουν με άδεια χέρια καθώς τα θύματα αντιστάθηκαν. Ο δείκτης
αυτός αποκαλύπτει πόσο αποφασισμένοι βγαίνουν οι δράστες στους δρόμους αναζητώντας
τα θύματά τους.

Μηδέν συλλήψεις

Οι συλλήψεις ανά εκατοντάδες περιστατικά ληστειών σε βάρος διερχόμενων πολιτών είναι
μηδενικές. Αυτό δείχνει και τον τρόπο δράσης των δραστών. Παρακολουθούν μέσα από
οχήματα ή με τα πόδια, χτυπούν αστραπιαία με βία αποσπώντας από τα θύματά τους
αντικείμενα αξίας και εξαφανίζονται πολύ πριν φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικές
δυνάμεις.

Αρκετές είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δράστες κινούνται με μοτοσικλέτες,
αιφνιδιάζουν, αρπάζουν τσάντες χειρός ή ώμου, προκαλώντας συχνά σοβαρούς
τραυματισμούς στα θύματά τους.

Σε γκετοποιημένες περιοχές, όταν καταγγέλλονται ληστείες, τις περισσότερες φορές η
Αστυνομία δεν φτάνει ποτέ!

Συγκεκριμένα, αν το πλήρωμα ενός περιπολικού ή μιας ομάδας ΔΙΑΣ τυγχάνει να βρίσκεται
πλησίον σημείου από το οποίο θύμα ληστείας καλεί σε βοήθεια, οι αστυνομικοί έχουν
εντολές να μην προσεγγίζουν παρά μόνο αν καταφθάσουν ενισχύσεις, καθώς η προσέγγιση
χωρίς ενισχύσεις μπορεί να αποβεί μοιραία για τους αστυνομικούς.

Τους έγδυσαν

Ενα από τα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά στην Αθήνα αφορά επίθεση ληστείας σε
ζευγάρι τουριστών από τους οποίους οι δράστες αφαίρεσαν χρήματα και ό,τι πολύτιμα
αντικείμενα είχαν μαζί τους, μέχρι που τους άφησαν μόνο με τα εσώρουχα. Αναγκάστηκαν
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να ζητήσουν από διερχόμενους πολίτες να καλέσουν την Αστυνομία -αφού οι δράστες τούς
πήραν και τα κινητά τους τηλέφωνα-, ώστε να μεταβεί στο σημείο περιπολικό και να τους
μεταφέρει στο αστυνομικό τμήμα για να υποβάλουν καταγγελία, καθώς δεν είχαν ούτε
χρήματα για ταξί.

Περίπου το 25% των θυμάτων επιθέσεων ληστείας είναι άνδρες και γυναίκες ηλικίας από
65 έως 95 ετών, με τα ηλικιωμένα θύματα να καταλήγουν συχνά σε νοσοκομείο με ελαφρά ή
βαρύτερα τραύματα.

Τα πιο συχνά θύματα μεταξύ γυναικών ηλικίας από 65 ετών και άνω είναι οι γυναίκες οι
οποίες φέρουν επάνω τους αλυσίδες λαιμού και κοσμήματα.

Σε ποσοστό περίπου 8% τα θύματα ληστειών είναι ανήλικοι, από τους οποίους οι δράστες
αφαιρούν κινητά τηλέφωνα και χρηματικά ποσά.

Ωμή βία

Στο 76% των συμβάντων τα θύματα ξυλοκοπούνται, ενώ σε ποσοστό περίπου 20% οι
επιθέσεις ληστείας γίνονται με τη χρήση αιχμηρών ή άλλων αντικειμένων και μόνο σε
ποσοστό 1% το όπλο είναι πιστόλι ή περίστροφο.

Οι περισσότερες επιθέσεις ληστείας σε πολίτες σημειώνονται το πρώτο διήμερο του
δεύτερου και του τρίτου δεκαημέρου εκάστου μηνός, αλλά κατά ένα παράδοξο τρόπο και
την 28η ημέρα.

Στη συντριπτική πλειονότητα οι δράστες είναι άνδρες.

Οπως όλα δείχνουν, οι επιθέσεις ληστείας με χρήση σωματικής βίας σε πολίτες στα
μεγάλα αστικά κέντρα θα συνεχιστούν με ένταση, ενδέχεται δε να αυξηθούν κατακόρυφα με
την άρση των περιορισμών των μετακινήσεων. Ταυτόχρονα, η λήξη της καραντίνας
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αναμένεται να βγάλει από τις κρυψώνες τους και τις συμμορίες των πορτοφολάδων εν όψει
και της τουριστικής περιόδου.

https://www.olympia.gr/1438484/ellada/sygklonistiki-ereyna-gia-tin-egklimatikotita-stin-ellada-y
po-kathestos-tromoy-ta-thymata-den-kanoyn-minyseis/

Operation Gladio: The Unholy Alliance Between the Vatican, the CIA, and the Mafia

In this disturbing expose, journalist Paul L. Williams describes a secret alliance forged at the
close of World War II by the CIA, the Sicilian and U.S. mafias, and the Vatican to thwart the
possibility of a Communist invasion of Europe. Williams presents evidence suggesting the
existence, in many European countries, of "stay-behind" units consisting of five thousand to
fifteen thousand military operatives. The initial funding for these guerrilla armies came from
bogus British bank notes and the sale of large stocks of SS morphine that had been smuggled
out of Germany and Italy. As the Cold War intensified, the units were used not only to ward off
possible invaders but also to thwart the rise of left-wing movements in South America and
NATO-based countries by terror attacks.Williams argues that Operation Gladio soon gave rise
to the toppling of governments, wholesale genocide, the formation of death squads, financial
scandals on a grand scale, the creation of the mujahideen, an international narcotics network,
and, most recently, the ascendancy of Jorge Mario Bergoglio, a Jesuit cleric with strong ties to
Operation Condor (an outgrowth of Gladio in Argentina) as Pope Francis I.

https://www.amazon.sg/Operation-Gladio-Alliance-Between-Vatican/dp/1494561549
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