Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ για
την
αυθαίρετη
κράτηση
ξεκινούν επίσημη επίσκεψη
στην Ελλάδα.
Η Ομάδα Εργασίας για την Αυθαίρετη Κράτηση ιδρύθηκε από την
πρώην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 1991 για να
διερευνήσει περιπτώσεις εικαζόμενης αυθαίρετης στέρησης της
ελευθερίας. Η εντολή της διευκρινίστηκε και επεκτάθηκε από την
Επιτροπή για να καλύψει το θέμα της διοικητικής προσωρινής
κράτησης
των
αιτούντων
άσυλο
και
των
μεταναστών.30-11-2019-11:540Κοινοποίηση στο FacebookΚάντε
Tweet στο Twitter

Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ για την
αυθαίρετη κράτηση ξεκινούν επίσημη
επίσκεψη στην Ελλάδα.
Η Ομάδα Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για
την Αυθαίρετη Κράτηση θα πραγματοποιήσει,
από τις 2 έως τις 13 Δεκεμβρίου 2019,
επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα για να
αξιολογήσει την κατάσταση της χώρας όσον
αφορά τη στέρηση της ελευθερίας.

Η αντιπροσωπεία – αποτελούμενη από τρία μέλη της oμάδας,
τον José AntonioGuevaraBermúdez, την
LeighToomey και
τον
SètondjiRolandAdjov – θα συναντηθεί με
κυβερνητικούς
αξιωματούχους, ομάδες της κοινωνίας των πολιτών και άλλους
ενδιαφερόμενους παράγοντες.

Οι εμπειρογνώμονες θα επισκεφτούν επίσης διάφορα μέρη
κράτησης, όπως φυλακές, αστυνομικά τμήματα και ιδρύματα
ανηλίκων, μεταναστών και ατόμων με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες,
προκειμένου να συγκεντρώσουν από πρώτο χέρι πληροφορίες οι
οποίες θα αποτελέσουν μέρος της συνολικής αξιολόγησής τους.

Η Ομάδα Εργασίας θα κοινοποιήσει τις
προκαταρκτικές
παρατηρήσεις
της
σε συνέντευξη Τύπου στις 13 Δεκεμβρίου
2019,
ώρα
12.00,
στο Electra Hotel Athens (Ερμού 5,
Αθήνα). Η πρόσβαση στη συνέντευξη θα
περιοριστεί
αυστηρά
μόνο
σε
δημοσιογράφους.
Η Ομάδα Εργασίας θα παρουσιάσει την τελική της έκθεση για την
επίσκεψη, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ τον
Σεπτέμβριο του 2020.

Η
Ομάδα
Εργασίας
για
την
Αυθαίρετη
Κράτηση ιδρύθηκε από την πρώην Επιτροπή Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων το 1991 για να διερευνήσει

περιπτώσεις εικαζόμενης αυθαίρετης στέρησης της
ελευθερίας. Η εντολή της διευκρινίστηκε και
επεκτάθηκε από την Επιτροπή για να καλύψει το θέμα
της διοικητικής προσωρινής κράτησης των αιτούντων
άσυλο και των μεταναστών.

Τον Σεπτέμβριο του 2019, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
επιβεβαίωσε το πεδίο εφαρμογής της εντολής της Ομάδας Εργασίας
και την παρέτεινε για μια τριετή περίοδο. Η Ομάδα Εργασίας
αποτελείται από πέντε ανεξάρτητα μέλη εμπειρογνωμόνων από
διάφορες
περιοχές
του
κόσμου: κ. José AntonioGuevaraBermúdez(Μεξικό, ΠρόεδροςΕισηγητής), κα ElinaSteinerte (Λετονία, Αντιπρόεδρος για την
Παρακολούθηση), κα LeighToomey (Αυστραλία, Αντιπρόεδρος για
τις Επικοινωνίες), ο κ. SètondjiRolandAdjovi
(Μπενίν) και ο
κ. Seong–PhilHong (Δημοκρατία της Κορέας).

Βάση δεδομένων της Ομάδας Εργασίας για την Αυθαίρετη Κράτηση.

Η Ομάδα Εργασίας είναι μέρος των γνωστών ως Ειδικών
Διαδικασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι Ειδικές
Διαδικασίες, το μεγαλύτερο σώμα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων
στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,
είναι το γενικό όνομα των ανεξάρτητων μηχανισμών διερεύνησης
και παρακολούθησης του Συμβουλίου που αφορούν είτε
συγκεκριμένες καταστάσεις χωρών είτε θεματικά ζητήματα σε όλα
τα μέρη του κόσμου.

Οι εμπειρογνώμονες Ειδικών Διαδικασιών εργάζονται σε
εθελοντική βάση. Δεν αποτελούν προσωπικό του ΟΗΕ, ούτε

λαμβάνουν μισθό για την εργασία τους. Είναι ανεξάρτητοι από
οποιαδήποτε κυβέρνηση ή οργάνωση και υπηρετούν με την ατομική
τους ιδιότητα.

ΠΗΓΗ https://unric.org/el/

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ… ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΟΥΝ ΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΑ …!!! BEST TV ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ
ΔΕΣ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣ ΤΗΝ
ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Παραδοχή του Τσίπρα δημόσια ότι εκτελούν εντολές
εις βάρος του Συντάγματος κ του ελληνικού λαού !
«Σκλάβοι» των φόρων και των εισφορών οι Έλληνες –
Χαοτική απόσταση από την Ευρώπη

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΤΩΝ 3 ΤΡΙΣ ΜΕ ΤΟ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ SILICON
VALLEY KAI EINAI ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ 1996!
Η ΑΣΚΗΣΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ…
ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΣΕ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΘΑ
ΣΟΥ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟ…
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΚΟ ΣΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ- ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ.
ΠΑΡΟΧΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΚΟ ΕΝΩ
ΕΣΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΨΗΛΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ&ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ…
ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΙΑ ΣΟΥ
ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ 29/4/2018 (κείμενο-βίντεο)
ΜΑΖΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 5-10-2019
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ
ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2019/11/30/empeirognomones-oie
-tin-aythaireti-kratisi-xekinoyn-episimi-episkepsi/

ΝΕΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΜΕ ΘΕΜΑ “ΤΟ
ΝΕΟΤΕΡΟ ΕΝΔΥΜΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΟΣΜΗΜΑ”

ΠΗΓΗ:EASTRUNNER.GR

Τὰ
ἀρχαία
ἑλληνικὰ
ἐπαναπρογραμματίζουν
τὸν
ἐγκέφαλο ριζικῶς!
Τὰ ἀρχαία ἑλληνικὰ ἐπαναπρογραμματίζουν τὸν ἐγκέφαλο ριζικῶς!

Γράφει ὁ Σταῦρος Π. Παπαμαρινόπουλος, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου
Πατρὼν

Τὰ ἀρχαία ἑλληνικὰ ἐπαναπρογραμματίζουν τὸν ἐγκέφαλο ριζικῶς!
Τὴν συστηματικὴ διδασκαλία τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας
προτείνουν ξένοι καθηγητές, σὰν θεραπεία σὲ δυσλεκτικὰ παιδιά.

Σύμφωνα μὲ τὴν θεωρία, τοῦ Καθηγητοῦ τῆς Φιλολογίας Eric
Havelock ἡ ὁποία στηρίζεται στὸν Πλάτωνα, τὸ ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ
ἀλφάβητο προκάλεσε πακτωλὸ ἀφηρημένων ἐννοιῶν στὸν Ἀρχαῖο
Ἑλληνικὸ κόσμο, λόγω ἐνεργοποίησης τοῦ ἐγκεφάλου τῶν χρηστῶν
του.

Στὸν συνεδριακὸ τόμο τῶν τετρακοσίων σελίδων «Alphabet and the
Brain, ἔκδοση Springer τοῦ 1988» παρουσιάζονται τὰ
συμπεράσματα πλήθους κορυφαίων ἐπιστημόνων φιλολόγων,
γλωσσολόγων καὶ ἄλλων εἰδικοτήτων, πλὴν Ἑλλήνων ἀντιστοίχων
εἰδικοτήτων.

Ἐπιμελητὲς τῆς ἔκδοσης ἦταν ὁ Καθηγητὴς τῆς Ἰατρικῆς Charles

Lumsden τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ….
Τορόντο καὶ ὁ Διευθυντὴς τοῦ Κέντρου Θεωρίας τῆς Ἐπικοινωνίας
“Marchal McLuhan” Derrick De Kerckhove.
Τὰ ἐπιστημονικὰ ἀποτελέσματα, τὰ ὁποῖα ὑποστηρίζουν τὴν θεωρία
τοῦ Havelock εἶναι τὰ ἑξῆς:

1. Ἡ περιοχὴ Broca, ποὺ βρίσκεται στὴν ἀριστερὴ πλευρὰ τοῦ
ἐγκεφάλου, ἐνεργοποιήθηκε λίγο περισσότερο, λόγω τοῦ Ἑλληνικοῦ
ἀλφαβήτου διότι χρησιμοποιήθηκαν ἐπιτυχῶς φωνήεντα σὲ γραφὴ
γιὰ πρώτη φορά.
2. Ὁ ἀνθρώπινος ἐγκέφαλος ἐπαναπρογραμματίστηκε ριζικῶς.
3. Ἡ πιὸ πάνω ἀναφερθεῖσα συγκλονιστικὴ μεταβολὴ στὴν
λειτουργία τοῦ ἐγκεφάλου προκάλεσε μία οὐσιώδη ἀλλαγὴ στὴν
ψυχολογία τῶν χρηστῶν του ἀλφαβήτου ἀπὸ τὴν ὁποία προέκυψε ἡ
ἀνάγκη ἐπικοινωνίας τῶν πολιτῶν διὰ τῆς λειτουργίας τοῦ
θεάτρου.

Οἱ δημοσιευμένες ἔρευνες τῆς ἐπιστημονικῆς ὁμάδας τοῦ Ἰωάννη
Τσέγκου παρουσιάζονται στὸ βιβλίο «Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΝΩΝ». Σὲ
αὐτές, ἀλλὰ καὶ σὲ νεώτερες ἔρευνες 1999-2010, ἀπέδειξαν ὅτι
οἱ μετρήσιμοι δεῖκτες τῆς Λεκτικῆς Νοημοσύνης καὶ τῆς
Ἀφαιρετικῆς Σκέψης μὲ ἀποδεκτὲς τεχνικὲς ἐπιταχύνθηκαν σὲ
ὁμάδα 25 μὴ-δυσλεξικῶν παιδιῶν. Ἡ διδασκαλία στὰ παιδιὰ αὐτὰ
καθὼς καὶ οἱ μετρήσεις τῶν δεικτῶν ἄρχισαν ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν
8 ἐτῶν καὶ συνεχίστηκαν μέχρι καὶ τὰ 12 χρόνια τους.

Οἱ ἴδιοι δεῖκτες ἐπιβραδύνθηκαν στὴν ἰσάριθμη ὁμάδα μὴδυσλεξικῶν παιδιῶν τὰ ὁποία δὲν διδάχθηκαν ἐβδομαδιαίως καὶ
ἐξωσχολικῶς ἐπὶ δίωρο τὴν Ἀρχαία Γλώσσα. Ἂς σημειωθεῖ ὅτι οἱ
δύο ὁμάδες διδάχθηκαν τὰ ἴδια προγραμματισμένα μαθήματα στὸ
κανονικὸ ὡράριο ἡ δὲ στατιστικὴ ἀνάλυση τῶν ἀποτελεσμάτων
ἔγινε μὲ γενικῶς ἀποδεκτὸ πρότυπο.
Ὡστόσο, ἡ Αὐστραλὴ Πανεπιστημιακὴ ἐρευνήτρια Kate Chanock
ἔκανε ἕνα βῆμα παράλληλο ὡς πρὸς τὸν Ἰωάννη Τσέγκο διότι στὸ

ἔργο τῆς «Help for a dyslexic learner from an unlikely source:
the study of Ancient Greek, Literacy 2006» περιγράφει πὼς
κατέστησε ἕνα ἀγγλομαθῆ δυσλεξικὸ σὲ μὴ-δυσλεξικὸ μὲ τὰ Ἀρχαία
Ἑλληνικά!

Ἐν τούτοις, ἀπὸ φέτος, τὰ μὲν παιδιὰ τῆς Ἀγγλίας τοῦ Δημοτικοῦ
στὴν περιοχὴ τῆς Ὀξφόρδης, μὲ ἐπιστημονικὴ πρόταση,
ἐπιπροσθέτως τῶν μαθημάτων τους θὰ μαθαίνουν Ἀρχαία Ἑλληνικά,
τὰ δὲ ἀντίστοιχης ἡλικίας Ἑλληνόπουλα, μόνον μὲ πολιτικὴ
ἀπόφαση, δὲν θὰ διδάσκονται τὴν Ἀρχαία Γλώσσα ἐνῶ θὰ ἔπρεπε,
ἀλλὰ Ἀγγλικά!!

ΟΔΕΓ

orthodoxia-ellhnismos.gr

ΠΗΓΗ:https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2019/11/blog-post
_5359.html?m=1

ΑΔΕΡΦΙΑ
ΤΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΑ
ΔΥΣΚΟΛΕΨΟΥΝ ΚΙ ΑΛΛΟ..

ΘΑ

*διαβάστε το σας παρακαλώ…δεν μάθαμε την ιστορία μας και απλά
επαναλαμβάνεται…

Νίκος Πρασσάς

– Πρώτο: Από πότε όποιος Ασιάτης και Αφρικάνος μπαίνει
παράνομα στα σύνορα μας, γίνεται αυτόματα συμπολίτης μας,
δηλαδή πολίτης της χώρας; Πού το γράφει αυτό στο σύνταγμα;

– Δεύτερο: Το να αλλοιωθεί πληθυσμιακά, πολιτισμικά και
θρησκευτικά η χώρα από τις μεγάλες μάζες των παρανόμων
μεταναστών, επιτρέπεται από το σύνταγμα;

-Τρίτο: Από πού νομιμοποιείται ο πρωθυπουργός της χώρας να
λάβει μια τόσο σημαντική απόφαση που θα αλλάζει ριζικά τον
τρόπο που ζούμε χωρίς να ρωτήσει κανέναν; Το έγραφε στο
προεκλογικό του πρόγραμμα; Το έφερε προς ψήφιση στην βουλή;
Έκανε δημοψήφισμα; Ρώτησε τους πολίτες;

–ΜΑ Η Ελλάς είναι αποικία, αγαπητέ μου Κώστα!

-Πρέπει να λέμε «Η κυβέρνηση της Ελλάδος κι όχι των Ελλήνων»,
αφού ανήκει στον Μεγάλο Αδελφό και έγινε χώρος και πεδίο βολής
ξένων κρατών. Ισχύει το ίδιο όπως παλιά που έλεγαν οι δήθεν
λαϊκές δυνάμεις με το «Βασιλιάς της Ελλάδος κι όχι των
Ελλήνων». Δεν έχει ατομική πολιτική, παρά πολιτικές που
εξυπηρετούν τα συμφέροντα αυτών που την αγόρασαν, αφού είναι
σαν μία ποδοσφαιρική ομάδα ξένων συμφερόντων, «ΕΛΛΑΣ Α.Ε.». Εξ
άλλου πριν πάρουν το χρίσμα από τον Μεγάλο αδελφό και γίνουν
οι «εν δυνάμει πρωθυπουργοί» έχουν δώσει όρκο στην Ουάσιγκτον
και στο Βατικανό.

…
Πότε θα το καταλάβετε, ωρέ Έλλην(ιδ)ες; Όταν θα σας πάρουν και

την τελευταία ανάσα μόλις τελειώσουν οι ατελείωτες δόσεις στην
γερμανικής συμφερόντων ΑΑΔΕ; Αυτοί που σήμερα μιλάνε «υπέρ»
του ευρώ και της Κατοχής της Ε.Ε. σιτίζονται από το Σύστημα
και από τα χρήματά σας ή ζουν στας Ευρώπας με διπλούς μισθούς!
Όταν θα τελειώσουν όμως κάποτε οι μέρες των παχέων αγελάδων
και για πάρτη τους, τότε να τους δω για κατά που θα
δραπετεύσουν!

:
Αδέλφια, τα πράγματα θα δυσκολέψουν κι άλλο. Είναι παλιά και
γνωστή η συνταγή της ιστορίας που σας αποκρύπτουν μεθοδευμένα.
Θα διωχθούν βιαίως οι Έλληνες όπως σε όλα τα κατεχόμενα του
πρώην Ελληνισμού εδάφη πρώην Ανατολικές χώρες, Ιωνία, Αίγυπτο,
Συρία κλπ. Θα εξαναγκαστούν να φύγουν από μόνοι τους. Στην
Ίμβρο έβγαζαν το βράδυ τους φυλακισμένους και βίαζαν και
έκαναν πλιάτσικο στα ελληνικά σπίτια μέχρι που τους έδιωξαν.
Στην Καππαδοκία οι Έλληνες είχαν τακτικό στρατό, σαν τα ΤΕΑ
που τα κατήργησαν μεθοδευμένα, για να σώσουν τα χωράφια και
τις οικογένειές τους. Το ίδιο και οι Πόντιοι μέχρι που τους
αποτελείωσαν οι Γερμανοί αξιωματικοί με τις ορδές των
Τσετσένων και των Τούρκων βαρβάρων. Τα ίδια παντού. Στα
μεμονωμένα χωριά της Ελλάδος και στην ύπαιθρο θ’ αποκοπούν οι
επικοινωνίες και η πρόσβαση για τροφοδοσία από τα τάγματα
εφόδου. Το ίδιο έκαναν οι αντάρτες στο δεύτερο αντάρτικο μέχρι
το 1947, αλλά τότε υπήρχε στρατός και έκανε κάτι, να μείνει ο
κόσμος στα σπίτια, αλλά προτίμησαν την πόλη για περισσότερη
ασφάλεια (αστυφιλία). Τότε ένα βυτιοφόρο για να μεταφέρει
καύσιμα στην επαρχία έπρεπε να πηγαίνει με την συνοδεία
στρατιωτικού οχήματος, επειδή το ανατίναζαν ή το έκλεβαν. Τα
σύνορα θα πάνε κάτω από τον Όλυμπο, «κάτω από την Λάρισα»,
όπως το λένε οι Αλβανοσκοπιανοί. Και όταν είναι πρόσφυγας ο
Έλληνας, το «ελληνικό» κράτος ποτέ δεν νοιάστηκε γι’ αυτόν.
Μαρτυρία οι πρόσφυγες που βίωσαν το μαρτύριο του «ρατσισμού»
εναντίον τους, κι ας ήταν Έλληνες και λευκοί! Τα έχουν
μεθοδεύσει τα πράγματα με τέτοιον τρόπο, ώστε να
δεινοπαθείσετε για να φύγετε μακρύτερα. Το σχέδιο ξεκίνησε στο

δεύτερο στάδιο. Οι Έλληνες δεν πρέπει να περιμένουν τίποτα κι
από καμιά κυβέρνηση, αφού δεν είναι δικιά τους, τουλάχιστον
μεταπολιτευτικά.

Αν δεν πάρετε όπλα να υπερασπιστείτε την περιουσία και την ζωή
σας τελειώνετε και βιολογικά. Δεν βλέπετε, καμία συμβουλή και
οργάνωση για αυτοάμυνα τί να κάνουν οι δυστυχείς και αφημένοι
στο έλεος του Θεού στα ακριτικά χωριά. Εκεί οι άνθρωποι
φοβούνται να ξεμυτίσουν όταν σκοτεινιάζει, διακινδυνεύουν την
ζωή τους. Αλλά στις ειδήσεις μιλάνε για τον αόρατο πόλεμο του
Ερντογάν που νίκησε δίχως να πέσει σφαίρα, και για την
προστασία σας, αφού σας αγαπάνε τόσο πολύ, λόγος ουδείς. Τώρα,
σας αντικαθιστούν σιωπηλά και ύπουλα. Τί δεν καταλάβατε ακόμη;
Την μία ο «αντικαπνιστικός» νόμος, από την άλλη η «καταιγίδα»,
αύριο κάποιος φόνος από έναν «κακό» Έλληνα πολίτη και πάει
λέγοντας η εναντίον σας προπαγάνδα! Ας είναι καλά η πλύση
εγκεφάλου και η μεθόδευση του μαζικού Φόβου από το HAARP που
είναι εγκατεστημένο στις βάσεις του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια!

enaasteri

ΠΗΓΗ:https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2019/11/blog-post
_1071.html?m=1

Είμαι 23 ετών μου βρήκαν ότι

μολύνθηκα από HPV, να κάνω το
εμβόλιο;
της Κλεοπάτρας Ζουμπουρλή, μοριακής βιολόγου, medlabnews.gr

Είμαι 23 ετών και πριν από περίπου έναν χρόνο μολύνθηκα από
τον ιό HPV.
Δεν έχω κάνει το ειδικό εμβόλιο και αναρωτιέμαι αν έχει νόημα
να το κάνω…

ΜΙΑ ΕΛΙΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ!ΠΡΟΛΗΨΗ
ΤΟΥ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μία από τις πολλές απορίες για το εμβόλιο κατά του ιού των
ανθρωπίνων θηλωμάτων, που απασχολεί γυναίκες όλων των ηλικιών.

Ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων έχει περισσότερα από 200
διαφορετικά στελέχη, τα οποία μπορούν να μεταδοθούν από
άνθρωπο σε άνθρωπο.

Με το υπάρχον τετραδύναμο εμβόλιο καλύπτονται 4 στελέχη τα
οποία προκαλούν το 80% των περιπτώσεων καρκίνου του τράχηλου
της μήτρας. Πλέον κυκλοφόρησε και στην Ελλάδα το νέο
εννιαδύναμο εμβόλιο, το οποίο καλύπτει το 90%. Σε μια γυναίκα
με θετικό τεστ Παπανικολάου ή HPV-DNA τεστ έχει νόημα ο
εμβολιασμός ώστε να προφυλαχθεί από τους υπόλοιπους τύπους του
ιού. Παρ’όλα αυτά, δυστυχώς, σε γυναίκες άνω των 18 ετών καθώς
και σε γυναίκες με θετικό HPV DNAτεστ, το εμβόλιο δεν
καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η βασική αιτία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας είναι η
λοίμωξη από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV ιός) και
συγκεκριμένα η λοίμωξη από περίπου 15 τύπους του συγκεκριμένου
ιού (υπάρχουν πάνω από 120 τύποι συνολικά). Ο ιός μεταδίδεται
μέσω της σεξουαλικής επαφής αλλά και μέσω δερματικής επαφής με
οποιοδήποτε μολυσμένο σημείο του σώματος.

Εκτιμάται ότι το 80% των σεξουαλικά ενεργών γυναικών έρχονται
σε επαφή με τον ιό, τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Οι
περισσότερες γυναίκες αναπτύσσουν αντισώματα εναντίον του ιού,
αλλά στο 20-30% αυτών ο ιός μπορεί να παραμείνει και να
δημιουργήσει προκαρκινικές βλάβες. Κάποιες από αυτές τις
βλάβες είναι δυνατό να μετατραπούν σε καρκίνο αν δε
διαγνωστούν έγκαιρα. Τα καλά νέα είναι ότι ο καρκίνος του
τραχήλου της μήτρας εξελίσσεται αργά, και ως εκ τούτου μπορεί
να ανιχνευθεί αρκετά έγκαιρα, όταν η αλλοίωση βρίσκεται ακόμα
σε προ-καρκινικό στάδιο.Τη λοίμωξη από HPV δε μπορεί κανείς να
την αντιληφθεί άμεσα και χωρίς εξετάσεις, καθώς προκαλεί
«σιωπηλή» λοίμωξη, δεν εμφανίζει δηλαδή συμπτώματα.

Κι όμως, οι γυναίκες στην Ελλάδα, συνεχίζουν να αδιαφορούν,
λόγω ελλιπούς ενημέρωσης κι αβεβαιότητας.Ειδικότερα, στη χώρα
μας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το 25-30% των Ελληνίδων
κάνει τακτικό προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του

τραχήλου της μήτρας, με τεστ Παπανικολάου και HPV DNA test,
ενώ το ποσοστό των εμβολιασμένων κατά του ιού των ανθρωπίνων
θηλωμάτων, ο οποίος ενοχοποιείται για τη νόσο, είναι μόνο 35%
σε όλες τις ηλικίες.
Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι παράγοντες που αυξάνουν τον
κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου. Οι παράγοντες αυτοί είναι:

Η πρώιμη έναρξη σεξουαλικών σχέσεων
Ο μεγάλος αριθμός των σεξουαλικών συντρόφων
Η συνύπαρξη άλλων σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων
(π.χ. χλαμύδια)
Το κάπνισμα
Η μακροχρόνια χρήση αντισυλληπτικών
Ο μεγάλος αριθμός κυήσεων και τοκετών
Ανοσοκαταστολή (πτώση της άμυνας του οργανισμού

Γιατί πρέπει να εμβολιαστούν τα κορίτσια
με το εμβόλιο έναντι του καρκίνου του
τραχήλου της μήτρας
Το ποσοστό των κοριτσιών που εμβολιάζεται έναντι του καρκίνου
του τραχήλου της μήτρας αυξάνεται σταθερά, καθώς ολοένα και
περισσότεροι γονείς εμφανίζονται εξοικειωμένοι με την ιδέα ότι
το μικρό τους κοριτσάκι θα ξεκινήσει μετά από λίγα χρόνια τις
σεξουαλικές επαφές και πολύ πιθανόν να μολυνθεί από το βασικό
ένοχο για την ανάπτυξη καρκίνου σε ερωτογενείς περιοχές, τον
ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV).
Ο αρχικός σκεπτικισμός των γονιών για το αν πρέπει ή όχι να
εμβολιάσουν το παιδί τους με το εμβόλιο κατά του HPV φαίνεται
να έχει ξεπεραστεί και πλέον στέκονται θετικά στον εμβολιασμό
του παιδιού πριν μπει στην εφηβεία, προκειμένου να αποφευχθεί

το ενδεχόμενο εμφάνισης κακοήθειας στην ενήλικη ζωή.
Παράλληλα και οι μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκες, ανεξάρτητα από
το αν έχουν ήδη μολυνθεί ή όχι με τον ιό HPV, έχουν αντιληφθεί
ότι δεν πρόκειται για ένα εμβόλιο που προστατεύει μόνο τα
μικρά κορίτσια, γιατί το εμβόλιο έναντι του καρκίνου του
τραχήλου της μήτρας είναι κατάλληλο και αποτελεσματικό για
όλες τις γυναίκες μέχρι την ηλικία των 45 ετών, ακόμα και αν
κάποια στιγμή είχαν μολυνθεί με τον ιό.
Το συγκεκριμένο εμβόλιο – είναι διαθέσιμο πλέον το εννεαδύναμο
εμβόλιο – προς το παρόν δεν συστήνεται στα αγόρια και τους
άνδρες, αν και ο διάλογος για το θέμα αυτό δεν έχει
ολοκληρωθεί. Ενδείξεις εμβολιασμού για τους άνδρες μέχρι 26
ετών είναι η πρόληψη των οξυτενών κονδυλωμάτων καθώς και των
προκαρκινικών και καρκινικών αλλοιώσεων στην περιοχή των
γεννητικών οργάνων.
Το 9δύναμο εμβόλιο HPV έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα
Εμβολιασμών και χορηγείται δωρεάν σε 2 δόσεις με μεσοδιάστημα
6 μηνών σε κορίτσια ηλικίας 11 έως 15 ετών. Σε περίπτωση που
οι 2 δόσεις γίνουν σε μεσοδιάστημα μικρότερο των 5 μηνών
απαιτείται και 3 η δόση 6 μήνες μετά την πρώτη δόση και
τουλάχιστον 3 μήνες μετά τη 2 η δόση. Εφόσον η έναρξη του
εμβολιασμού
ου

15

έτους,

γίνει

μετά

τη

συμπλήρωση

του

χορηγούνται 3 δόσεις εμβολίου (1, 2, 6 μήνες).

Τι είναι το 9δύναμο εμβόλιο HPV
Το 9δύναμο εμβόλιο για τον HPV προστατεύει από τους 7 πλέον
επικίνδυνους για ανάπτυξη καρκίνου τύπους του ιού (τους τύπους
16, 18, 31,33,45,52,58) και τους 2 τύπους (6,11) που προκαλούν
τη μεγάλη πλειοψηφία των γεννητικών κονδυλωμάτων.
Το συγκεκριμένο εμβόλιο έχει αντικαταστήσει το προηγούμενο
τετραδύναμο εμβόλιο (HPV4) και παρέχει προστασία σε ποσοστό
90%
του
καρκίνου
τραχήλου
μήτρας,
89%
των

προκαρκινικών HPV σχετιζόμενων αλλοιώσεων της πρωκτογεννητικής
περιοχής και 90% των γεννητικών κονδυλωμάτων.

Πόσο ασφαλές είναι
Το πρώτο εμβόλιο έναντι του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
κυκλοφόρησε το 2006 με έγκριση όλων των Διεθνών Οργανισμών και
από τότε έχουν χορηγηθεί πάνω από 270 εκατομμύρια δόσεις σε
ολόκληρο τον κόσμο. Στην Ελλάδα έχουν χορηγηθεί περισσότερα
από 1.500.000 εμβόλια. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του
εμβολίου είναι τεκμηριωμένη με πολλές ερευνητικές μελέτες, ενώ
οι έλεγχοι είναι διαρκείς.
Οι μοναδικές παρενέργειες που έχουν παρατηρηθεί είναι ήπιες
τοπικές αντιδράσεις, όπως κοκκινίλα ή πρήξιμο στο σημείο της
ένεσης και πιθανόν ζαλάδα, χαμηλή πυρετική κίνηση ή
πονοκέφαλος.

Επένδυση ζωής το εμβόλιο έναντι του καρκίνου του τραχήλου της
μήτρας
Προστασία από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, σε ποσοστό
που μπορεί να ξεπεράσει το 90%, προσφέρει το 9δύναμο εμβόλιο
κατά του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (ΗPV).
Επιπλέον, τo 9δύναμο εμβόλιο δυνητικά παρέχει προστασία σε
ποσοστό 89% για τις προκαρκινικές αλλοιώσεις που οφείλονται σε
μόλυνση με τον ιό HPV στην ευρύτερη γεννητική περιοχή και σε
ποσοστό 90% για τα γεννητικά κονδυλώματα.
Τα υψηλά ποσοστά προστασίας από τον καρκίνο του τραχήλου της
μήτρας αλλά και το υψηλό προφίλ ασφαλείας, καθιστούν το
εμβόλιο έναντι του HPV μία «επένδυση ζωής», που δεν αφορά μόνο
τα νεαρά κορίτσια ηλικίας 11 έως 15 ετών, για τα οποία
προβλέπεται ο δωρεάν εμβολιασμός τους με βάση το Εθνικό
Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
Αυτή η «επένδυση ζωής» αφορά όλες τις γυναίκες, τουλάχιστον

μέχρι την ηλικία των 45 ετών, ανεξάρτητα από το αν έχουν
μολυνθεί από τον ιό HPV, αλλά και τα νεαρά αγόρια και τους
άνδρες.
Συγκεκριμένα, το εμβόλιο ενδείκνυται για τα αγόρια και τα
κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών, αλλά δωρεάν χορηγείται
σε:n Κορίτσια ηλικίας 11 έως 18 ετώνn Ειδικές ομάδες ατόμων
ηλικίας 18 έως 26 ετών:- γυναίκες με ανοσοκαταστολή / χρόνια
νοσήματα- ιατρονοσηλευτικό προσωπικό- άνδρες που έχουν
σεξουαλικές επαφές με άνδρες.
Το εμβόλιο για τον HPV περιλαμβάνεται στα Εθνικά Προγράμματα
Εμβολιασμού σε 71 χώρες και σε 11 από αυτές ο δωρεάν
εμβολιασμός περιλαμβάνει και τα αγόρια. Ο διάλογος για το αν
πρέπει να χορηγείται δωρεάν στα αγόρια είναι σε εξέλιξη σε
πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας. Αν και ο
ρόλος των ανδρών στη μετάδοση του ιού HPV είναι εξαιρετικά
σημαντικός και υπάρχουν άμεσοι κίνδυνοι για την υγεία τους, οι
γνώσεις των ανδρών πάνω στον ιό
και τον εμβολιασμό
εμφανίζονται πιο περιορισμένες σύμφωνα με σχετικές έρευνες.
Επιπλέον, ακόμα και σήμερα, δεν υπάρχει καθιερωμένη μέθοδος
ανίχνευσης της λοίμωξης από HPV στους άνδρες σε εξέταση
καθημερινής ιατρικής πρακτικής, όπως είναι το τεστ ΠΑΠ για τις
γυναίκες.

Πηγή: https://medlabgr.blogspot.com/2019/11/eimai-23-eton-moyvrikan-oti-molinthika-apo-hpv-na-kano-toemvolio.html#ixzz66m6Eo18F

Black

Friday-Μπήκαν

μωρέ

μπηκάν… τα ζόμπι μαγαζιιιιί!
Τι είναι η black Friday (Μαύρη Παρασκευή):
(Αναδημοσίευση άρθρου-Νοέ 26, 2016)
Η Black Friday είναι η Παρασκευή που ακολουθεί την αμερικανική
γιορτή της Ημέρας των Ευχαριστιών (thanks giving day) και
συνήθως πραγματοποιείται μεταξύ 23-29 Νοεμβρίου.

Πολλοί Αμερικανοί και άλλοι εργαζόμενοι κάθε Black Friday
φροντίζουν να έχουν ρεπό ή αδεια εκτός φυσικά από τους
εμπόρους που περιμένουν πως και πως πως αυτή την ημέρα.

Πώς προέκυψε η ονομασία;

Τη δεκαετία του 60 τα λογιστικά φύλλα και οι αποδείξεις ήταν
βεβαίως χειρόγραφα και τα καταστήματα είχαν δύο χρώματα
μελανιού για να καταγράφουν τα στοιχεία, σύμφωνα με το
history.com.

Με κόκκινο γράφονταν οι ημέρες με αρνητικό ισολογισμό πωλήσεων
και με μαύρο οι ημέρες με θετικό απολογισμό.
Την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου, λόγω των προσφορών η
ισολογισμοί είναι μαύροι (με
κέρδος δηλαδή) και επί της
ουσίας είναι η πρώτη ημέρα των πωλήσεων – εκπτώσεων της
χριστουγεννιάτικης περιόδου.

Παράλληλα, ο όρος «Black Friday» χρησιμοποιήθηκε τη δεκαετία
του ΄60 από αστυνομικούς στη Φιλαδέλφεια οι οποίοι
παραπονούνταν για την συμφόρηση των δρόμων τόσο από
αυτοκινητιστές όσο κι από πεζούς που πολλές φορές πλακώνοταν

αναμεταξύ τους ή προκαλούσαν φθορές.

Κατά τον 19ο αιώνα ο όρος χρησιμοποιήθηκε για ένα μεγάλο
οικονομικό κραχ, όπου το 1869 επενδυτές της Νέας Υόρκης έχασαν
τεράστια χρηματικά ποσά στο χρηματιστήριο.

Στα τέλη της δεκαετίας του ΄80 η Black Friday ξανααπέκτησε
θετικό νόημα και έκτοτε εορτάζεται έτσι πρώτα στον ΚαναδάΑμερική και τα τελευταία χρόνια σχεδόν σε όλη την Ευρώπη.

Φέτος μετά το ξενόφερτο, σατανικό Halloween εορτάστηκε σήμερα
και στην Ελλάδα. Αργησε αλλά ήρθε και αυτό. Στο
παγκοσμιοποιημένο χωριό ολα είναι κοινά. Την πρωτοβουλία την
είχε το Public και σχεδόν ακολούθησαν όλοι!!!

Μόνο που εδώ οι εκπτώσεις δεν είναι και τόσο σπουδαίες και
είναι σε συγκεκριμένα είδη. Αυτό όμως που γίνεται έξω από τα
μαγαζιά βλέποντας βίντεο μου θύμησε κάτι από “Walking Dead”
ξέρετε τη σειρά με τα άβουλα ζόμπι. Εκατοντάδες να μην πω
χιλιάδες υπνωτισμένοι καταναλωτές έχουν κυριευθεί από
απίστευτη καταναλωτική μανία και προβαίνουν ακόμη και σε
βιαιότητες, καταστροφές και έρχονται στα χέρια για μια θέση
στη σειρά, για ένα κραγιόν, για ένα αθλητικό παπούτσι.

Οι σκηνές είναι επερίγραπτες και ότι και να πω είναι λίγο…
καταναλωτική ζομποποίηση! παρακολουθήστε τα βίντεο και θα
καταλάβετε… Αντε και του χρόνου και το Thanks Giving!!!!

Απο το εξωτερικό:

και απο Ελλάδα (βίντεο του Νατσιόπουλου Δημήτρη)

Απλά αίσχος! Γιατί ρε γίδια , ζόμπι, δεν κάνετε έτσι για τα
οικονομικα , πολιτικά, εθνικά;;;;;

Κακό Προαίσθημα

ΥΓ. και για να ταιριάζει με τον τίτλο, αυτό που αρέσει… του
Τράμπ

ΠΗΓΗ:https://katohika.gr/ellada/black-friday-mpikan-mpikan-tazompi-magaziiiii/

BLACK FRIDAY
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ΤΟΝ

ΑΡΚΑ

ΠΗΓΗ:https://www.facebook.com/352589524877216/photos/a.3525943
44876734/1753977814738373/?type=3&theater

Δεν υπάρχει σωτηρία: Ο πρώην
προπονητής του Εδεσαϊκού,
διοικητής
στο
Νοσοκομείο
Κιλκίς…
Δεν υπάρχει σωτηρία τελικά σε αυτόν τον τόπο! Με τίποτα,
όποιες κυβερνήσεις και να αλλάξουν, ότι και να γίνει… Και ο
πρώην προπονητής (!) λοιπόν του Εδεσαϊκού, διορίστηκε
διοικητής στο Νοσοκομείο του Κιλκίς…

O πρώην προπονητής του Εδεσσαϊκού Γιάννης Ανδρίτσος, όπως
αποκάλυψε το πολύ ωραίο sportsup.gr, διορίστηκε να αναλάβει
διοικητής του Νοσοκομείου Κιλκίς.

Θυμίζουμε – όπως γράφει πάντα το sportsup.gr – και πως πριν
από λίγες μέρες ο 80χρονος Κωνσταντίνος Πατέρας αποκάλυψε πως
διορίστηκε ως διοικητής του Νοσοκομείου Καρδίτσας θέση από την
οποία και παραιτήθηκε.

Σύμφωνα με τα «ΝΕΑ» το Κίνημα Αλλαγής με αφορμή το
συγκεκριμένο περιστατικό έφερε στην δημοσιότητα μία μακροσκελή
λίστα με βιογραφικά, προσόντα και κομματικές διασυνδέσεις πάνω
από 60 διορισμένων διοικητών.

Σε αυτή βρίσκονται παραδείγματα συνεργατών υπουργών, τοπικών
στελεχών και υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι
διορίστηκαν είτε σε θέση διοικητή ή αναπληρωτή διοικητή, σε
κάποιο δημόσιο νοσοκομείο είτε της Αθήνας, είτε της
περιφέρειας.

sportstonoto.gr

ΠΗΓΗ:https://katohika.gr/ellada/den-yparchei-sotiria-o-proin-p
roponitis-tou-edesaikou-dioikitis-sto-nosokomeio-kilkis/

Σε συναγερμό η πρεσβεία των
ΗΠΑ στην Αθήνα: Ανακοίνωση
για τρομοκρατικό χτύπημα στην
Ελλάδα – Χριστουγεννιάτικες
αγορές και αεροδρόμια οι
στόχοι
Ανακοίνωση για πιθανό τρομοκρατικό χτύπημα εξέδωσε η
αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα, συμβουλεύοντας τους πολίτες
και τους Αμερικανούς τουρίστες να είναι σε αυξημένη επιφυλακή
και τονίζοντας πως τα μέτρα ασφαλείας στην Ελλάδα παραμένουν
σε υψηλά επίπεδα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της πρεσβείας, πιθανοί στόχοι
των εξτρεμιστών αποτελούν οι χριστουγεννιάτικες αγορές,
εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια, νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και
άλλα πολυσύχναστα μέρη.

Η πρεσβεία συμβουλεύει τους Αμερικανούς να βρίσκονται σε

συνεχή επαγρύπνηση στους χώρους που επισκέπτονται, να
ενημερώνονται τακτικά από τα ΜΜΕ για εξελίξεις και να
επικαιροποιήσουν τα προσωπικά μέτρα ασφαλείας.

Η ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας μπορεί να είναι τυπική
ενόψει της εορταστικής περιόδου, ωστόσο οι απειλές δεν παύουν
να υπάρχουν, και συνεπώς Έλληνες πολίτες και τουρίστες
οφείλουν να προσέχουν τον περιβάλλοντα χώρο στον οποίο
κινούνται και να βρίσκονται σε ετοιμότητα για χρήση των μέτρων
ασφαλείας που έχουν επιλέξει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας:

«Τοποθεσία: Ελλάδα – Σε ολόκληρη τη χώρα

Συμβάν: Κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, τα μέτρα
ασφαλείας στην Ελλάδα, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, εξαιτίας
των συνεχιζόμενων απειλών που παρουσιάζουν διεθνικές
τρομοκρατικές οργανώσεις και μεμονωμένα άτομα τα οποία
εμπνέονται από βίαιη εξτρεμιστική ιδεολογία, σε όλη την
Ευρώπη. Οι βίαιοι εξτρεμιστές, συνεχίζουν να εστιάζουν σε
τοποθεσίες όπως χριστουγεννιάτικες αγορές, εμπορικά κέντρα,
αεροδρόμια, νυκτερινά καταστήματα διασκέδασης, τοποθεσίες
(θρησκευτικής) λατρείας, κόμβους μεταφορών και άλλους μαλακούς
στόχους στους οποίους συχνάζουν τουρίστες.

Να είστε σε συνεχή επαγρύπνηση σε εορταστικά δρώμενα και
φεστιβάλ, σε χώρους θρησκευτικής λατρείας και σε
πολυσύχναστα μέρη.
Αναθεωρήστε τα δικά σας προσωπικά μέτρα ασφάλειας.
Να; Επιθεωρείτε συχνά τον περιβάλλοντα χώρο στον οποίο
κινείστε.

Να ενημερώνεστε από τα τοπικά ΜΜΕ για τυχόν εξελίξεις».

ΠΗΓΗ:https://www.pentapostagma.gr/2019/11/%cf%83%ce%b5-%cf%83%
cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%b5%cf%81%ce%bc%cf%8c-%ce%b7-

%cf%80%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b2%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b7%cf%80%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%b8.html

Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…ΜΕ
ΤΗΝ ΠΑΛΙΟΠΑΡΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΚΑ
30/11/2019

ΠΗΓΗ:https://www.facebook.com/352589524877216/photos/a.3525943
44876734/1754089044727250/?type=3&theater

ΚΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ
ΑΡΚΑ 30/11/2019

ΠΗΓΗ:https://www.facebook.com/352589524877216/photos/a.3525943
44876734/1754382464697908/?type=3&theater

Η Τουρκία ανακήρυξε ΑΟΖ μέχρι
την
Αίγυπτο
με
ρηματική
διακοίνωση στον ΟΗΕ
Σημειώνεται

ότι

η

ρηματική

διακοίνωση

έρχεται

σχεδόν

ταυτόχρονα με τις δηλώσεις του αναπληρωτή ΣΕΑ (Συμβούλου
Εθνικής Ασφάλειας) Αθανάσιου Ντόκου ο οποίος στην συνέντευξή
του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μίλησε για συνεκμετάλλευση με την Τουρκία των
ενεργειακών
πόρων
Αιγαίου
και
Α.Μεσογείου.29-11-2019-19:280Κοινοποίηση
Tweet στο Twitter

στο

FacebookΚάντε

Η Τουρκία ανακήρυξε ΑΟΖ μέχρι την
Αίγυπτο με ρηματική διακοίνωση στον
ΟΗΕ
Η Άγκυρα απέστειλε ρηματική διακοίνωση
στον ΟΗΕ με την οποία ανακηρύσσει,
πρακτικά, την δική της ΑΟΖ μέχρι την
Αίγυπτο και δεν αναγνωρίζει ούτε την
ελληνική αλλά ούτε και την οριοθετημένη
κυπριακή,
με
μακροσκελή
επιστολή
ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2019, μέσω του
Μονίμου Αντιπροσώπου της Άγκυρας στον
Οργανισμό, Feridun H. Sinirlioglu.

Επιχειρεί να ακυρώσει επί της ουσίας την δυνητική
ελληνική και την ανακηρυχθείσα κυπριακή ΑΟΖ και
σφετερίζεται επίσης μέρος της ελληνικής
υφαλοκρηπίδας.

Να πούμε πως η ρηματική διακοίνωση δεν αποτελεί βέβαια επίσημη
ανακήρυξη αλλά ενέχει τον χαρακτήρα ανακήρυξης ΑΟΖ.

Η Τουρκία, επικαλούμενη το Διεθνές Δίκαιο, ισχυρίζεται ότι
διαθέτει θαλάσσια σύνορα στην Ανατολική Μεσόγειο με την
Αίγυπτο, παραβλέποντας τα δικαιώματα της Κυπριακής
Δημοκρατίας, την οποία δεν αναγνωρίζει «όσο δεν υπάρχει
συνολική πολιτική διευθέτηση».

Βέβαια
κατά
αυτόν
τον
τρόπο
δεν
αναγνωρίζει ούτε τα ελληνικά κυριαρχικά
δικαιώματα που απορρέουν από το σύμπλεγμα
της Μεγίστης.
Αναφέρει ipso facto και ab initio (εκ γεγονότος και εξ’ αρχής)
νομικά και κυριαρχικά δικαιώματα στις θαλάσσιες περιοχές της
Ανατολικής Μεσογείου που βρίσκονται δυτικά του μεσημβρινού 32
° 16’18 «E!

Απορρίπτει τον χάρτη με συντεταγμένες που κατέθεσε
η Κυπριακή Κυβέρνηση στις 25 Απριλίου 2019 και

τονίζει ότι η οριοθέτηση με το «δυτικό τμήμα της
ελληνοκυπριακής Διοίκησης», όπως αποκαλεί την
Κυπριακή Δημοκρατία θα γίνει όταν λυθεί το…
Κυπριακό (φυσικά με τρόπο που θέλει η Άγκυρα;)

Εν ολίγοις η Άγκυρα επιμένει στους χάρτες που έχει παρουσιάσει
εδώ και αρκετούς μήνες με βάση τους οποίους η τουρκική ΑΟΖ
φτάνει μέχρι την Κρήτη και απαιτεί τον έλεγχο στο μισό Αιγαίο
και σχεδόν σε όλη την Α.Μεσόγειο για να υφαρπάξει τον
βεβαιωμένο πλέον ενεργειακό τους πλούτο.

Ακολουθεί
αυτούσια
η
επιστολή
μεταφρασμένη από το κυπριακό sigmalive:
Αναφορικά με την επιστολή της 25ης Απριλίου 2019 (A / 73/850-S
/ 2019/344) του Επιτετραμμένου της μόνιμης αποστολής της
Ελλάδας, της προφορικής διακοίνωσης της ελληνοκυπριακής
Διοίκησης της 4ης Μαΐου 2019 και της επιστολής της 11ης
Ιουλίου 2019 (Α / 73/944-S / 2019/564) του αντιπροσώπου της
ελληνοκυπριακής Διοίκησης απευθυνόμενος στον Γενικό Γραμματέα

των Ηνωμένων Εθνών και υπενθυμίζοντας τα πολυάριθμα γράμματα
και σημειώσεις της Τουρκίας, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή
σας στις ακόλουθες σκέψεις.

Καταρχάς, θα ήθελα να επαναλάβω ότι η Τουρκία, ως η χώρα με
τις μεγαλύτερες ηπειρωτικές ακτές στην Ανατολική Μεσόγειο,
έχει ήδη υποβάλει στα Ηνωμένα Έθνη, μεταξύ άλλων, μέσω του
Notes Nos της Μόνιμης Αποστολής της Τουρκίας 2004 / Turkuno DT
/ 4739, της 2ας Μαρτίου 2004, 2005 / Turkuno DT / 16390, με
ημερομηνία 4 Οκτωβρίου 2005, αριθ. 2013/14136816/22273 της
12ης Μαρτίου 2013 και επιστολές με ημερομηνία 25 Απριλίου 2014
(A / 68/857) και στις 18 Μαρτίου 2019 (A / 73/804), καθώς και
στα πολυάριθμα έγγραφα και επιστολές της μόνιμης αποστολής που
έχουν επίσης δημοσιευθεί στον δικτυακό χώρο του τμήματος
θαλάσσιων υποθέσεων και του Δικαίου της Θάλασσας, όπως και στο
σχετικό Δελτίο Δικαίου της Θάλασσας (Law of the Sea
Bulletins), ότι η Τουρκία έχει ipso facto και ab initio νομικά
και κυριαρχικά δικαιώματα στις θαλάσσιες περιοχές της
Ανατολικής Μεσογείου που βρίσκονται δυτικά του μεσημβρινού 32
° 16’18 «E.

Όπως επανέλαβε η Τουρκία σε διάφορες περιστάσεις, η οριοθέτηση
της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της ηπειρωτικής
υφαλοκρηπίδας, πέραν των δυτικών τμημάτων του γεωγραφικού
μήκους 32 ° 16’18 «E, θα πρέπει να πραγματοποιείται σε
συμφωνία μεταξύ των επηρεαζόμενων κρατών στην περιοχή, με βάση
την αρχή της ισότητας με στόχο την επίτευξη ισότιμης
οριοθέτησης.

Από αυτή την άποψη, βάσει του διεθνούς δικαίου, η Τουρκία
θεωρεί ότι τα εξωτερικά όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στις
προαναφερθείσες θαλάσσιες περιοχές ακολουθούν τη διάμεση
γραμμή μεταξύ των ακτών της Τουρκίας και της Αιγύπτου σε
σημείο που θα προσδιοριστεί δυτικά των 28 ° 00’00 «E, σύμφωνα

με την αποτέλεσμα των μελλοντικών συμφωνιών οριοθέτησης στο
Αιγαίο, καθώς και στη Μεσόγειο, μεταξύ όλων των συμβαλλόμενων
κρατών, σύμφωνα με δίκαιες αρχές, λαμβάνοντας όλες τα ειδικές
και σχετικές περιστάσεις βάσει του διεθνούς δικαίου.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Τουρκία
απορρίπτει εν ολοκλήρου τη μονομερή
κατάθεση από την ελληνοκυπριακή Διοίκηση
ενός καταλόγου γεωγραφικών συντεταγμένων,
συνοδευόμενου από έναν ενδεικτικό χάρτη
(όπως εκδόθηκε στην εγκύκλιο ανακοίνωση
της Διεύθυνσης Θαλάσσιων Υποθέσεων και
του Δικαίου της Θάλασσας / Γραφείο
Νομικών Υποθέσεων της 7ης Μαΐου 2019),
σχετικά με τα βόρεια και βορειοδυτικά
εξωτερικά
όρια
της
λεγόμενης
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και την
υφαλοκρηπίδα
της
ελληνοκυπριακής
Διοίκησης.
Η Τουρκία απορρίπτει, επίσης, την επιστολή της
25ης Απριλίου 2019 του Επιτετραμμένου της Ελλάδας,
η οποία, αντίθετα με το διεθνές δίκαιο, απαιτεί
την οριοθέτηση της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας ή της
αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ κρατών με
αντίθετες ακτές (τόσο ηπειρωτικές όσο και
νησιωτικές) και προνοεί ότι θα πρέπει να
πραγματοποιούνται με βάση την αρχή της ισοδυναμίας

/ διάμεσης γραμμής.
Σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου,
συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 74 παράγραφος 1 και 83
παράγραφος 1, που αντικατοπτρίζουν το εθιμικό διεθνές δίκαιο,
της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1982 για το δίκαιο της
θάλασσας, η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας ή της αποκλειστικής
οικονομικής ζώνης μεταξύ κρατών με απέναντι ή παρακείμενες
ακτές πραγματοποιείται με συμφωνία βάσει του διεθνούς δικαίου,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 38 του Καταστατικού του Διεθνούς
Δικαστηρίου, προκειμένου να επιτευχθεί μια δίκαιη λύση.
Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της
πρακτικής των κρατών, του εθιμικού διεθνούς δικαίου, των
διεθνών δικαστικών αποφάσεων και της νομολογίας, η μέθοδος
ισοτιμίας / διάμεσης γραμμής εφαρμόζεται μόνο όταν η εφαρμογή
της δεν παραμορφώνει την ισότιμη οριοθέτηση.

Η Τουρκία επαναλαμβάνει για άλλη μια φορά ότι είναι έτοιμη
σήμερα, όπως και στο παρελθόν, να υποστηρίξει πλήρως την
εξασφάλιση δίκαιης, ισότιμης και ειρηνικής επίλυσης όλων των
εκκρεμούντων ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της δίκαιης
οριοθέτησης των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας με όλα τα
σχετικά παράκτια κράτη που αναγνωρίζει και με τα οποία έχει
διπλωματικές σχέσεις, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο,
προκειμένου να συμβάλει περαιτέρω στη σταθερότητα και την
ειρήνη και ευημερία ολόκληρης της λεκάνης της Μεσογείου. Όσον
αφορά στο δυτικό τμήμα της Κύπρου, αυτό θα ήταν δυνατό μόνο
μετά από μια συνολική πολιτική διευθέτηση.

Ενόψει των ανωτέρω, επισυνάπτεται κατάλογος γεωγραφικών
συντεταγμένων σχετικά με τα εξωτερικά όρια της ηπειρωτικής
υφαλοκρηπίδας της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο Θάλασσα,
όπου η Τουρκία ασκεί αυτοδικαίως και αποκλειστικά αποκλειστικά
κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία που απορρέουν από το

διεθνές δίκαιο.

Θα ήμουν ευγνώμων εάν η παρούσα επιστολή και το παράρτημά της
θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν ως έγγραφο της Γενικής
Συνέλευσης, στα σημεία 41 και 74 της ημερήσιας διάταξης και να
δημοσιευθούν στον δικτυακό χώρο της Διεύθυνσης Ωκεανών και
Δικαίου της Θάλασσας, καθώς και στην επόμενη έκδοση του Law of
the Sea Bulletin.

Σημειώνεται ότι η ρηματική διακοίνωση έρχεται σχεδόν
ταυτόχρονα με τις δηλώσεις του αναπληρωτή ΣΕΑ
(Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας) Αθανάσιου Ντόκου ο οποίος
στην συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μίλησε για
συνεκμετάλλευση με την Τουρκία των ενεργειακών πόρων
Αιγαίου και Α.Μεσογείου.

Συγκεκριμένα είπε χαρακτηριστικά ότι:

«Είναι καιρός να στραφούν οι δύο χώρες από τις διμερείς
διαφορές στα κοινά προβλήματα και συμφέροντα και να
υιοθετήσουν μια θετική ατζέντα. Ακόμη και ιδέες περί
συνεκμετάλλευσης (kazan-kazan) μπορούν να συζητηθούν,
υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης οριοθέτησης μέσω
προσφυγής σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο.

Καλό θα ήταν οι δύο χώρες να δουν πιο ζεστά το ζήτημα των
Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης στο Αιγαίο, ενδεχομένως
επανεξετάζοντας την παλαιότερη πρόταση του ναυάρχου Έρκαγια
(μια συμβολική πτήση το χρόνο), ή ζητώντας από το ΝΑΤΟ να
διευκολύνει μια τεχνικής φύσεως λύση στο ζήτημα του εναερίου
χώρου.»

Εδώ τίθεται το εξής ερώτημα. Αφού είναι ο
αναπληρωτής ΣΕΑ και η ισχύς τον λόγων του μαζί με
του ΣΕΑ έχουν την ίδια βαρύτητα με του ΥΕΘΑ, τότε
προφανώς σε ότι αναφέρεται δεν μπορεί να μην έχει
γνώση η ελληνική κυβέρνηση.

Μίλησε για συνεκμετάλλευση κατόπιν… οριοθετήσεως των ΑΟΖ με
βάση το Διεθνές Δίκαιο αλλά τότε δεν υπάρχει τίποτα για να
συνεκμεταλλευθεί κανείς και μάλιστα όλοι ξέρουν ότι ο
ενεργειακός πλούτος βρίσκεται εντός της ελληνικής και της
κυπριακής ΑΟΖ, άρα τι έχουμε να μοιράσουμε και να… κερδίσουμε;

Εκτός εάν οι ΑΟΖ οριστούν εντελώς διαφορετικά και με βάση την
τουρκική οπτική γωνία σε ότι αφορά τα ζητήματα υφαλοκρηπίδας
και ΑΟΖ.

Δεν έμεινε όμως μόνο στο θέμα της συνεκμετάλλευσης, μίλησε και
για τον εναέριο χώρο όπου ούτε λίγο ούτε πολύ θεωρεί πως θα
ήταν καλό η ελληνική πλευρά όπως και η τουρκική να
πραγματοποιούν μια συμβολική πτήση το χρόνο.

Πηγή: pronews.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΔΕΣ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣ ΤΗΝ

ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Παραδοχή του Τσίπρα δημόσια ότι εκτελούν εντολές
εις βάρος του Συντάγματος κ του ελληνικού λαού !
ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΤΩΝ 3 ΤΡΙΣ ΜΕ ΤΟ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ SILICON
VALLEY KAI EINAI ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ 1996!
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ… ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ
ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ …!!! BEST TV
ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ
Η ΑΣΚΗΣΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ…
Η σφαγη των Ελλήνων από το Βυζάντιο και την
Εκκλησία! ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ πως εκχριστιανιστηκαν οι
Ελληνες Διάβασε και φρίξε
ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΣΕ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΘΑ
ΣΟΥ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟ…
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΚΟ ΣΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ- ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ.

ΠΑΡΟΧΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΚΟ ΕΝΩ
ΕΣΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΨΗΛΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ&ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ…
ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΙΑ ΣΟΥ
ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ 29/4/2018 (κείμενο-βίντεο)
ΜΑΖΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 5-10-2019
«Σκλάβοι» των φόρων και των εισφορών οι Έλληνες –
Χαοτική απόσταση από την Ευρώπη
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ
ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2019/11/29/toyrkia-anakiryxe-a
oz-tin-aigypto-rimatiki-diakoinosi-ston/

