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Πώς μεταδίδεται το AIDS και
πώς ΔΕΝ μεταδίδεται η HIV
λοίμωξη;
του Αλέξανδρου Γιατζίδη, M.D., medlabnews.gr

Πώς μεταδίδεται η HIV λοίμωξη;
Ο HIV είναι ένας ιός. Mερικοί ιοί, όπως αυτοί που προκαλούν το
κοινό κρυολόγημα ή την γρίπη, παραμένουν στο σώμα μόνο για
μερικές μέρες. Μερικοί ιοί, όπως ο HIV, δεν φεύγουν ποτέ. Ο
ιός του AIDS είναι ένας ρετροϊός· έχει δηλαδή γενετικό υλικό
το RNA, το οποίο με τη δράση ενός ενζύμου που λέγεται
αντίστροφη μεταγραφάση μετατρέπεται σε DNA για να ενσωματωθεί
στο γονιδίωμα του ανθρώπου.
Ένα χαρακτηριστικό του ιού HIV, είναι η πολύ μεγάλη
μεταλλακτικότητά του· κάπου δύο εκατομμύρια υψηλότερη από
εκείνη που παρατηρείται στα γονίδια του πυρήνα. Και αυτό
οφείλεται στο ότι η αντίστροφη μεταγραφάση που μετατρέπει το
RNA σε DNA είναι πολύ επιρρεπής στα λάθη κατά την αντιγραφή·
της ξεφεύγουν δηλαδή αντιγραφικά λάθη όταν προστίθενται τα
νουκλεοτίδια στη σειρά για να γίνει το DNA και προκύπτουν
μεταλλάξεις. Όταν κάποιος μολύνεται με τον HIV, γίνεται “HIV
οροθετικός” και θα είναι για πάντα HIV οροθετικός. Με την
πάροδο του χρόνου, η HIV νόσος μολύνει και εξοντώνει τα λευκά
αιμοσφαίρια που λέγονται CD4 λεμφοκύτταρα (ή “Τ κύτταρα”) και

μπορεί να αφήσουν το σώμα ανίκανο να καταπολεμήσει κάποιες
μολύνσεις και καρκινογενέσεις.

Ο ιός HIV έχει απομονωθεί από το αίμα, το σπέρμα, τα κολπικά
υγρά, το εγκεφαλονωτιαίο υγρό και το μητρικό γάλα. Έχει
απομονωθεί επίσης από το σάλιο, τα δάκρυα, τα ούρα, τον ιδρώτα
και τα βρογχικά εκκρίματα, χωρίς όμως να έχει αναφερθεί μέχρι
σήμερα περίπτωση μετάδοσης μέσω επαφής με τα συγκεκριμένα
βιολογικά υγρά. Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει, αφενός η
περιεχόμενη σ’ αυτά ποσότητα του ιού που είναι τόσο μικρή,
ώστε καθίσταται αδύνατη η μετάδοσή του σε άλλους ανθρώπους,
που ζουν μαζί με τους φορείς στο ίδιο σπίτι ή έχουν απλή
κοινωνική ή εργασιακή σχέση και αφετέρου η μεγάλη ευπάθεια του
HIV στο εξωτερικό περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό και παρά το
γεγονός ότι είναι δυνατή η επιβίωση ελάχιστων ιικών σωματίων
στο εξωτερικό περιβάλλον για διάστημα πολλών ωρών, δεν είναι
εφικτή η έμμεση μετάδοση του HIV από επαφή με μολυσμένα
αντικείμενα.

Οι τρόποι μετάδοσης του HIV είναι οι εξής:

Α. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί τόσο κατά την ανδρική ομοφυλοφιλική
σεξουαλική επαφή, όσο και κατά την ετεροφυλοφιλική. Πρέπει
μάλιστα να επισημανθεί, ότι ενώ αρχικά η λοίμωξη ήταν
ιδιαίτερα συχνή, κατά κύριο λόγο, ανάμεσα στους ομοφυλόφιλους,
η ετεροφυλοφιλική οδός αποτελεί πλέον σημαντικό τρόπο
μετάδοσης, αφού τα μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης της επίπτωσης
της λοίμωξης αφορούν σε γυναίκες.

Η σεξουαλική πρακτική, που εγκυμονεί τον υψηλότερο κίνδυνο
μετάδοσης του HIV, είναι η επαφή από το ορθό. Η αυξημένη
διασπορά του ιού στους ομοφυλόφιλους βρίσκεται σε συνάρτηση με
τη συχνή εναλλαγή των ερωτικών συντρόφων, τις παθητικές
σεξουαλικές επαφές και τις ευκαιρίες τραυματισμού, που
υποβοηθούν τον ενοφθαλμισμό του ιού. Επιπλέον, οι συνεχείς
επαναλοιμώξεις με νέους αντιγονικά τύπους του ιού, οι
δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης και πιθανώς άλλοι άγνωστοι
παράγοντες του περιβάλλοντός τους, συμβάλλουν στην εκδήλωση
του AIDS. Αντίθετα, η μετάδοση του ιού HIV με γυναικεία
ομοφυλοφιλική επαφή φαίνεται ότι είναι σπάνια, όπως επίσης
σπάνια είναι και η μετάδοση με το στοματικό έρωτα.

Η μετάδοση του ιού κατά την ετεροφυλοφιλική επαφή είναι
ευκολότερη από τον άνδρα στη γυναίκα παρά αντιστρόφως. Ο
κίνδυνος μάλιστα είναι μεγαλύτερος κατά το αρχικό στάδιο της
λοίμωξης και κατά τα τελευταία στάδια της νόσου, όταν υπάρχουν
φλεγμονές ή τραυματισμοί των βλεννογόνων των γεννητικών
οργάνων της γυναίκας και ιδιαίτερα του κόλπου και επιπρόσθετα,
όταν συνυπάρχουν άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα που
προκαλούν εξελκώσεις, όπως είναι ο έρπης, το μαλακό έλκος και
η σύφιλη, καθώς και όταν υπάρχει συχνή πρωκτική επαφή.
Αντίστοιχα, η μετάδοση από τη γυναίκα στον άνδρα είναι
πιθανότερη, όταν η γυναίκα βρίσκεται στο αρχικό ή στο τελικό
στάδιο της νόσου και όταν υπάρχει σεξουαλική επαφή κατά την
έμμηνο ρύση.

Στη γυναίκα ο ιός δεν ανευρίσκεται στις ωοθήκες, αλλά σε όλη
τη διαδρομή του υπόλοιπου γεννητικού συστήματος, σε αυξημένη
μάλιστα συχνότητα στην εξωτερική επιφάνεια του τραχήλου της
μήτρας και πολύ συχνότερα στο βλεννογόνο του κόλπου.
Αντίστοιχα στον άνδρα, ο ιός δεν ανιχνεύεται στους όρχεις αλλά
σε όλη τη λοιπή διαδρομή του σπέρματος.

Β. ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΑΙΜΑ
Ο τρόπος αυτός αφορά στους χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών, που
μοιράζονται μολυσμένες σύριγγες και βελόνες, στους
μεταγγιζόμενους με μολυσμένο αίμα ή παράγωγά του και στο
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό σε περίπτωση εκτεταμένης επαφής με
μολυσμένο αίμα ή τραυματισμό με μολυσμένες βελόνες και άλλα
αιχμηρά αντικείμενα, που αφορούν κυρίως σε νυστέρια και
βελόνες συρραφής τραυμάτων.

Στους τοξικομανείς η μετάδοση του ιού οφείλεται στη μεταφορά
μικρών ποσοτήτων αίματος κατά την κοινή χρήση βελονών και
συριγγών, ενώ η πιθανότητα μετάδοσης του HIV με μεταγγίσεις
αίματος έχει πλέον σχεδόν εκμηδενιστεί, γιατί το μεταγγιζόμενο
αίμα ελέγχεται σχολαστικά και για HIV αντισώματα.

Η πιθανότητα, τέλος, μετάδοσης του HIV στο ιατρονοσηλευτικό
προσωπικό μετά από τρύπημα με μολυσμένη βελόνα είναι της τάξης
του 0,001-0,01, ενώ η αντίστοιχη πιθανότητα για την ηπατίτιδα
Β κυμαίνεται από 0,2-0,3. Γενικά, το ιατρονοσηλευτικό
προσωπικό εκτίθεται σχετικά συχνά κατά την άσκηση των
καθηκόντων του στον HIV. Έχει διαπιστωθεί όμως, ότι η
συχνότητα μετάδοσης είναι ιδιαίτερα χαμηλή και εξαρτάται από
τον τύπο της έκθεσης και από τον κίνδυνο μετάδοσης με τη
συγκεκριμένη έκθεση. Συχνότερα αναφέρεται η άμεση επαφή
αίματος ασθενών με ανοικτή πληγή ή βλεννογόνους των εκτεθέντων
και η παρεντερική έκθεση.

Γ. ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Είναι δυνατό να συμβεί μέσω του πλακούντα ενδομητρίως, κατά τη
διάρκεια του τοκετού από το αίμα και τα κολπικά υγρά ή μετά

τον τοκετό κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Το 15-30% των
νεογνών, που γεννιούνται από HIV θετικές μητέρες, μολύνονται
από τον ιό, ενώ πρέπει να επισημανθεί, ότι οι μητέρες φορείς
HIV που μεταδίδουν στο κύημα ή στο νεογνό τους τον ιό, είναι
στη συντριπτική τους πλειοψηφία χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών
ή είχαν ερωτικό σύντροφο φορέα.

Η πιθανότητα κάθετης μετάδοσης του HIV εξαρτάται από το ύψος
της ιαιμίας και αυξάνει όταν η μόλυνση της εγκύου γίνει κατά
τους πρώτους μήνες της κύησης και όταν η έγκυος δεν είναι απλά
ασυμπτωματικός φορέας, αλλά νοσεί. Η μετάδοση μπορεί να γίνει,
όταν υπάρχει εμβρυοπλακουντική διαρροή αίματος, ιδίως σε
περιπτώσεις ύπαρξης εμφραγμάτων και άλλων παθολογικών
καταστάσεων του πλακούντα, ενώ εκτός της ενδομητρίου, συχνή
θεωρείται η μετάδοση του HIV κατά τον τοκετό από κατάποση
αίματος.

Δυσμενείς προγνωστικοί παράγοντες θεωρούνται οι τραυματισμοί
και οι επιπλοκές κατά τον τοκετό, καθώς και η δίδυμη κύηση. Η
λοίμωξη είναι συχνότερη σε πρόωρα και ελλιποβαρή νεογνά και
επίσης όταν αναφέρεται ιστορικό ενδομητρίου λοιμώξεως κατά την
εγκυμοσύνη.

Με ποιους τρόπους ΔΕΝ μεταδίδεται ο HIV;
Από τις κοινωνικές επαφές όπως είναι η χειραψία, το φιλί
στο μάγουλο, το άγγιγμα ή το αγκάλιασμα.
Από τη θάλασσα ή την πισίνα.
Από τον ιδρώτα και το σάλιο.
Από τις τουαλέτες.
Από ρούχα, πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπίρουνα, συσκευές
τηλεφώνου.
Από κουνούπια ή άλλα έντομα.
Γενικά, απαιτείται

πραγματικός «εμβολιασμός» μεγάλης ποσότητας ιού άμεσα
από τον φορέα προς τον ευπαθή άνθρωπο, όπως ακριβώς
συμβαίνει στα σεξουαλικώς και στα αιματογενώς
μεταδιδόμενα νοσήματα.

Πώς μεταδίδεται
προφυλάξεις

ο

HIV

κάνοντας

σεξ

χωρίς

Ο HIV εκτός από το αίμα, περιέχεται στο σπέρμα, τα
προσπερματικά υγρά (τα υγρά που βγαίνουν πριν από την
εκσπερμάτωση), στην βλέννη του ορθού και στα κολπικά υγρά.
Περιέχεται επίσης στο σάλιο, αλλά σε ποσότητες που δεν
επαρκούν για τη μετάδοσή του.

Εάν κάποιος βλεννογόνος, αμυχή ή πληγή στο δέρμα μας έρθει σε
επαφή με μολυσμένο αίμα, σπέρμα, βλέννη ή κολπικά υγρά είναι
δυνατόν να μολυνθούμε με τον HIV.

Από τις σεξουαλικές πράξεις, οι πιο επικίνδυνες για τη
μετάδοση του HIV είναι ο κολπικός και ο πρωκτικός έρωτας ΚΑΙ
για τους δύο συντρόφους.

Για εκείνον που δέχεται τη διείσδυση (αν αυτός είναι υγιής,
αλλά ο σύντροφός του είναι οροθετικός): Οι βλεννογόνοι του
κόλπου και του πρωκτού είναι πολύ ευαίσθητοι και εύκολα
τραυματίζονται κατά το σεξ, οπότε δημιουργούνται μικρές,
ανεπαίσθητες αμυχές. Αν αυτές έρθουν σε επαφή με μολυσμένο
σπέρμα, γίνονται «πύλες εισόδου» για τον ιό στο σώμα. Επιπλέον
από αυτούς τους μικροτραυματισμούς μπορεί να υπάρξει και
μικροαιμορραγία. Αυτό είναι σημαντικό για εκείνον που

διεισδύει.

Για εκείνον που διεισδύει (αν αυτός είναι υγιής, αλλά ο
σύντροφός του είναι οροθετικός): Τόσο σε πρωκτική όσο σε
κολπική διείσδυση υπάρχει κίνδυνος να κολλήσει κάποιος γιατί
από το τρίψιμο του πέους μπορούν να προκληθούν
μικροτραυματισμοί στην επιφάνειά του (στο κεφάλι, στο πετσάκι
ή στην ουρήθρα) και έτσι να ανοίξουν «πύλες εισόδου» για την
είσοδο του ιού στον οργανισμό. Τα μολυσμένα κολπικά υγρά, η
βλέννη του ορθού ή το αίμα από τις μικροαιμορραγίες του κόλπου
ή του πρωκτού περιέχουν μεγάλες ποσότητες ιού.

Για αυτόν που διεισδύει, το αν θα εκσπερματώσει ή όχι δεν έχει
καμία διαφορά. Ο κίνδυνος να κολλήσει παραμένει ο ίδιος. Η
εκσπερμάτωση έχει σημασία μόνον για αυτόν που θα δεχτεί το
σπέρμα μέσα του/της.

Το στοματικό σεξ δεν θεωρείται σεξουαλική συμπεριφορά υψηλού
κινδύνου. Για εκείνον που δίνει το πέος του δεν υπάρχει
κανένας κίνδυνος είτε εκσπερματώσει είτε όχι. Για εκείνον/η
που δέχεται το πέος υπάρχει κίνδυνος εάν υπάρχουν πληγές στο
στόμα του (άφθες, ουλίτιδα, πρόσφατο βούρτσισμα ή οδοντικό
νήμα 2 ώρες πριν και μετά, επίσκεψη στον οδοντίατρο πριν λίγες
ώρες, εξαγωγή δοντιού, τραυματισμός γλώσσας) και ο άλλος
εκσπερματώσει μέσα στο στόμα του. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις
μετάδοσης του HIV σε αυτόν που δέχτηκε σπέρμα στο στόμα του.

Επίσης τα κολπικά υγρά και το αίμα της περιόδου περιέχουν τον
HIV και έχουν αναφερθεί περιστατικά μετάδοσης του HIV σε
άνδρες από τις συντρόφους τους μέσω στοματικού σεξ.

Με λίγα λόγια:

Η σωστή χρήση προφυλακτικού σε ομοφυλόφιλες ή
ετεροφυλόφιλες επαφές (πρωκτικές και κολπικές)
ελαχιστοποιεί την πιθανότητα μετάδοσης του HIV.
Στο στοματικό σεξ πρέπει να αποφεύγουμε να εκσπερματώνει
κάποιος στο στόμα μας.

Πηγή: https://medlabgr.blogspot.com/2011/11/hiv.html#ixzz66sXX
Fw9N

Νίκη Κεραμέως: Έρχεται νέα
ανεξάρτητη
Αρχή
για
την
αξιολόγηση των ΑΕΙ
Το νέο νομοσχέδιο που παρουσίασε η Νίκη
Κεραμέως προβλέπει την ίδρυση μιας
ενισχυμένης
Αρχής
με
ευρύτερες,
ουσιαστικές, αρμοδιότητες.
Τις βασικές κατευθύνσεις του νέου νομοσχεδίου για την Εθνική
Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης παρουσίασε η υπουργός Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, στο υπουργικό συμβούλιο της
Πέμπτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο νομοσχέδιο προβλέπει
την ίδρυση μιας ενισχυμένης Αρχής με ευρύτερες, ουσιαστικές,
αρμοδιότητες, της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).
Η Αρχή αυτή θα αντικαταστήσει την ΑΔΙΠ.

Ειδικότερα προβλέπεται:

Ενίσχυση με νέες αρμοδιότητες όπως η αξιολόγηση
των Πανεπιστημίων.
Η σύνδεσή της με την χρηματοδότηση και ο στρατηγικός
σχεδιασμός.
Διεύρυνση των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων πιστοποίησης.
Προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των μελών της Αρχής, με
την πρόβλεψη περαιτέρω εγγυήσεων, κατά τη διαδικασία ορισμού
των μελών της.

Επιπλέον, γίνεται σημαντικό βήμα για την ουσιαστική αναβάθμιση
των Πανεπιστημίων της χώρας μας:

Για πρώτη φορά προβλέπεται συγκεκριμένο ποσοστό
χρηματοδότησης να εξαρτάται από την αξιολόγηση.

της

Για πρώτη φορά θα πιστοποιούνται τα προγράμματα σπουδών πριν
την έναρξη της λειτουργίας τους.
Για πρώτη φορά εξετάζεται αν τα ΑΕΙ πληρούν ποιοτικές
προϋποθέσεις για να οργανώνουν προγράμματα σπουδών α’, β’ και
γ ́κύκλου.
Για πρώτη

φορά

εντάσσονται

θεματικές

και

συγκριτικές

αξιολογήσεις των Ιδρυμάτων σε κρίσιμα πεδία, π.χ. πρόσβαση των
ατόμων με αναπηρία, ηλεκτρονική μάθηση, εξωστρέφεια.
Για πρώτη φορά προβλέπεται αυτοτελής αξιολόγηση των
ερευνητικών κέντρων των ΑΕΙ.

ΠΗΓΗ:https://www.ipaidia.gr/paideia/allages-sta-aei-erxetai-ne
a-aneksartiti-arxi-gia-tin-aksiologisi-ton-aei

ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΩΝ ΜΚΟ ΓΙΑ
“ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ” Μπασάρ αλ-Άσσαντ:
“Οι Σύροι πρόσφυγες μπορούν
άφοβα να επιστρέψουν στη
Συρία”
Ο Πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ αλΆσσαντ έδωσε συνέντευξη στο γαλλικό
περιοδικό Paris Match, η οποία
δημοσιεύθηκε στις 28/11. Από τα
πολύ ενδιαφέροντα που ειπώθηκαν στη
συνέντευξη, επιλέξαμε το παρακάτω
απόσπασμα που αναφέρεται σε ένα
ζήτημα που “καίει” και τη χώρα μας,
το προσφυγικό.
Εντύπωση προκαλεί η δήλωση του Άσσαντ ότι “υπάρχει πίεση από
τη Δύση για να μην επιστρέψουν οι πρόσφυγες στη Συρία, γιατί
γι’ αυτούς αυτό αποτελεί ένα ανθρωπιστικό χαρτί που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη πολιτικών στόχων”, την οποία ο
δημοσιογράφος άφησε ασχολίαστη…ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσοι Σύροι έχουν
επιστρέψει στη Συρία;ΑΣΣΑΝΤ: Πάνω από ένα εκατομμύριο Σύροι σε
λιγότερο από έναν χρόνο και η διαδικασία επιταχύνεται, ειδικά

μετά που η Δαμασκός και η νότια περιοχή και τα περίχωρα έχουν
απελευθερωθεί. Φυσικά, η επιστροφή των Σύρων συνδέεται επίσης
με την ανοικοδόμηση των υποδομών και τη διαθεσιμότητα άλλων
υπηρεσιών, όπως ηλεκτρισμός, σχολεία, νοσοκομεία.

Δυστυχώς, αυτοί οι τρεις τομείς έχουν επηρεαστεί περισσότερο
από το εμπάργκο. Επιπλέον, υπάρχει πίεση από τη Δύση για να
μην επιστρέψουν οι πρόσφυγες στη Συρία, γιατί γι’ αυτούς αυτό
αποτελεί ένα ανθρωπιστικό χαρτί που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για την επίτευξη πολιτικών στόχων.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ένας μεγάλος αριθμός έχει φύγει από τη χώρα εξαιτίας
της αντίθεσής τους μαζί σας και επειδή υπέφεραν από τις
βαρβαρότητες του στρατού. Πώς τους προσκαλείτε πίσω; Πώς τους
ενθαρρύνετε να επιστρέψουν; Θα καλυφθούν από γενική αμνηστία,
για παράδειγμα;

ΑΣΣΑΝΤ: Πρώτον, οι περισσότεροι από αυτούς είναι υποστηρικτές
και όχι αντίθετοι με το κράτος. Η απόδειξη γι’ αυτό είναι οι
προεδρικές εκλογές που έγιναν το 2014 και ψήφισαν για Πρόεδρο.
Ο μεγαλύτερος αριθμός έφυγε εξαιτίας καθαυτό του πολέμου και
των οικονομικών συνεπειών, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα με την
επιστροφή τους.

Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να επιστρέψουν κανονικά και χωρίς
αμνηστία. Άλλοι είναι αντιφρονούντες οι οποίοι δεν έχουν
διαπράξει εγκλήματα και δεν υπάρχει ένταλμα γι’ αυτούς, το ότι
είναι αντίθετοι με μένα δεν είναι πρόβλημα, αφού έχουμε μέσα
στη Συρία αντιφρονούντες και διαρκώς είμαστε μαζί τους.

Σχετικά με την αμνηστία, έχουμε χορηγήσει αμνηστίες πολλές
φορές, η πιο πρόσφατη ήταν πριν μερικούς μήνες, επειδή κάποιοι

άνθρωποι φοβούνται να επιστρέψουν χωρίς αμνηστία και πιστεύουν
ότι θα συλληφθούν. Ωστόσο, μόνο οι ένοπλοι έχουν συλληφθεί και
ακόμα και αυτοί έχουν αφεθεί.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πέρυσι, όταν η αλ-Γκούτα επέστρεψε υπό κυβερνητικό
έλεγχο, πήγα εκεί και συνάντησα κάποιους νεαρούς αντάρτες,
ένοπλους. Οι Σύροι αξιωματούχοι τους ζητούσαν να παραδώσουν τα
όπλα και τους έλεγαν ότι δεν θα πάθουν τίποτα. Η απάντησή τους
ήταν: θέλετε να παραδώσουμε τα όπλα επειδή θέλετε να
καταταγούμε στον στρατό και εμείς δεν θέλουμε. Έφυγαν για το
Ιντλίμπ. Τι λέτε γι’ αυτό;

ΑΣΣΑΝΤ: Στην πραγματικότητα, κάποιοι από αυτούς που πήγαν στο
Ιντλίμπ, άφησαν τις οικογένειές τους σε μας (στις περιοχές που
ελέγχονταν από την κυβέρνηση) και εμείς τους φροντίσαμε. Αυτό
είναι το πρώτο σημείο, και το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν
κάποιοι μαχητές που πήγαν στο Ιντλίμπ και μετά γύρισαν με το
μέρος μας.

Το ζήτησαν και τους το επιτρέψαμε. Πήραν αμνηστία, επειδή
στους περισσότερους τους είχαν πει ότι ο στρατός θα τους
σκοτώσει. Αυτό συνέβη, φυσικά, επειδή υπήρχαν περιοχές
αποκομμένες από το κράτος για επτά χρόνια, αλλά όταν ο στρατός
πήγε στην αλ-Γκούτα, η κανονικότητα αποκαταστάθηκε και οι
άνθρωποι τώρα ζουν μια φυσιολογική ζωή.

Πρέπει να καταλάβουμε ότι κάποιοι από
αυτούς πολεμούσαν όχι επειδή ήταν
εξτρεμιστές, αλλά επειδή δεν είχαν άλλη

επιλογή: είτε να πολεμήσουν με τους
τρομοκράτες
ή
να
τους
σκοτώσουν.
Επιστρέφουν σ’ εμάς σταδιακά, αφού τους
δοθούν διασφαλίσεις.
Όλη η συνέντευξη στα Γαλλικά: parismatch.comΌλη η συνέντευξη
στα Αγγλικά: syriatimes.syΜετάφραση από τα Αγγλικά: Μαντάτα

ΠΗΓΗ : https://alfeiospotamos.gr/?p=43649

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

13/4/2016 ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ ΚΑΙ ΝΙΚΗΣΕ Ο ΑΣΑΝΤ !
ΕΤΣΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ !

ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΤΟ ΧΑΛΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ ! (φωτο)

Ο

ΣΥΡΙΑΚΟΣ

ΣΤΡΑΤΟΣ

ΚΑΤΕΛΑΒΕ

ΤΟΥΡΚΙΚΟ

ΟΠΛΙΣΜΟ

ΜΕΤΑ

ΑΠΟ

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ISIS

Πρόεδρος Συρίας, Άσαντ: “Από την Σκανδιναβία προέρχονται οι
πιο επικίνδυνοι ηγέτες του ισλαμικού κράτους”…

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΙΔΕΙ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ
Ο έλληνας… Goldfinger Δημήτρης Τσάκωνας
ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ
ΣΩΡΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΔΗΧ ΠΗΓΗ: www.tovima.gr
ΒΗΜΑτοδότης
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 !
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…

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ
ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2019/12/01/telos-to-panigyri-t
on-mko-prosfyges-mpasar-al/

Συναγερμός
στην
Ελληνική
Αστυνομία ενόψει των εορτών
των Χριστουγέννων
Επί ποδός είναι οι Αρχές – και στη χώρα μας – σε ό,τι αφορά
στα μέτρα ασφαλείας τα οποία εντείνονται σε πολυκαταστήματα
αλλά και σε εμπορικά κέντρα ενόψει της περιόδου των
Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Open
Tv θα αυξηθούν οι περιπολίες των αστυνομικών και στο κέντρο
της πρωτεύουσας.Επίσης, θα ενισχυθεί το πληροφοριακό δίκτυο,
έχουν ενισχυθεί οι «Πάνθηρες» – πάνοπλοι αστυνομικοί με μαύρες
στολές – ενώ οι άντρες της Ομάδας ΔΙΑΣ από τους 1.500
αστυνομικούς – οι οποίοι θα πέσουν στη μάχη της
εγκληματικότητας – έχουν ενισχυθεί και, πλέον, θα κυκλοφορούν
σε ομάδες των οκτώ ανδρών.

Ταυτόχρονα, θα ενισχυθεί και η Ομάδα «Δράση», η οποία από 50
άτομα θα φτάσει τα 150.

Είναι προφανές πως τα τελευταία γεγονότα στην Ευρώπη έχουν
θέσει σε συναγερμό τις αστυνομικές Αρχές, που βρίσκονται σε
διαρκή επαγρύπνηση.

Την ίδια ώρα, την προσοχή στους Αμερικανούς πολίτες που θα
επισκεφθούν τα Χριστούγεννα τη χώρα μας, εφιστά η αμερικανική
πρεσβεία στην Ελλάδα, υπό τον φόβο τρομοκρατικών επιθέσεων.

Συγκεκριμένα,

η

πρεσβεία

των

ΗΠΑ

στην

ανακοίνωσή

της

ενημερώνει πως τα μέτρα ασφαλείας στην Ελλάδα θα παραμείνουν
αυξημένα.

Αναφέρεται επίσης στη δράση των διεθνών τρομοκρατικών
οργανώσεων και εξτρεμιστών στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας ότι
στοχεύουν τοποθεσίες που συχνάζουν τουρίστες, όπως
χριστουγεννιάτικες αγορές, τα εμπορικά κέντρα κ.λπ.

οι

ΠΗΓΗ:https://www.newsbomb.gr/ellada/astynomiko-reportaz/story/
1033997/synagermos-stin-elliniki-astynomia-enopsei-ton-eortonton-xristoygennon

Η μυστική συμφωνία ΤιράνωνΆγκυρας:
Σε
περίπτωση
ελληνοτουρκικού πολέμου «οι
Αλβανοί θα εισβάλουν στην
Ελλάδα»
Με αφορμή την επικείμενη συμφωνία οριοθέτησης συνόρων (κατά
Κοτζιά) και ΑΟΖ μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας, ένα ντοκουμέντο
που περιέχεται στον βιβλίο του πολιτικού Αλέξανδρου Κ.
Παπαδόπουλου, «Άπειρος» Χώρα – Ο Αλβανικός Εθνικισμός και ο
Οικουμενικός Ελληνισμός», και που κυκλοφόρησε το 1992 δείχνει
το γιατί η Αλβανία συμπεριφέρεται ως χώρα δορυφόρος της
Τουρκίας και το γιατί μπορεί να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για
τον Ελληνισμό.

Έχει μεγάλη σημασία να γίνει ακριβώς γνωστό τι περιέχει η
συμφωνία που προωθεί το ΥΠΕΞ με την Αλβανία καθώς η Αλβανία
από ιδρύσεώς της σχεδόν έχει ενταχθεί σε ένα είδος συμμαχίας
με την Τουρκία προς υπεράσπιση από κοινού των συμφερόντων τους
ενάντια φυσικά στα ελληνικά συμφέροντα

Η Συμφωνία που υπεγράφη το 1922 μυστικώς είναι σε ισχύ όλα τα
χρόνια. Μπορεί να ανεστάλει προσωρινώς σε ορισμένα σκέλη της
την περίοδο του κομουνιστικού απομονωτισμού, αλλά σε πολύ πιο
ισχυρές βάσεις, ενδεχομένως με κάποιες αλλαγές στη διατύπωση,
επανήλθε μετά το 1991 και διαιωνίζεται.

Στην συμφωνία καθίσταται σαφές ότι ακόμα και σε περίπτωση
ελληνοτουρκικής σύρραξης «Η αλβανική Κυβέρνησις υποχρεούται

όπως διοργανώσει συμμορίας και αποστείλει αυτάς εις το
ελληνικό έδαφος».

Από την στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση προτίθεται να λύσει το
ζήτημα του «εμπολέμου» με την Αλβανία μήπως θα έπρεπε να γίνει
γνωστό και σε τι κατάσταση βρίσκεται η αλβανοτουρκική αυτή
συμφωνία; Γιατί οι μέχρι τώρα πολιτικές δείχνουν ότι
εφαρμόζεται κατά γράμμα

«Στα αρχεία του Πολεμικού Ναυτικού βρίσκεται το παρακάτω
κείμενο που αποτελεί απόδειξη των προσπαθειών που κατέβαλε η
κεμαλική τότε Τουρκία για να αποκτήσει συμμάχους στον αγώνα
εναντίον της Ελλάδος.

Πρόκειται για μια μυστική συμφωνία που υπέγραψαν εκπροσώποι
της Αλβανίας και της κυβέρνησης της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της
Τουρκίας και της οποίας το κείμενο – μεταφρασμένο στην
ελληνική – έστειλε τον Νοέμβριο του 1922 από την
Κωνσταντινούπολη στον ΓΕΝ ο αντιπλοίαρχος Δ. Μελετόπουλος.

Η μυστική αυτή συμφωνία έχει ως ακολούθως:«1. … Η κυβέρνησις
της Μ. Εθνοσυνελεύσεως της Τουρκίας θα φροντίσει ηθικώς και
υλικώς όπως η Αλβανία αποκτήση του εθνικούς σκοπούς της.
2. Η κυβέρνησις της Μ. Εθνοσυνελεύσεως της Τουρκίας δέχεται
όπως υπηρετήσουν εν τη αλβανική Κυβέρνηση οι Αλβανοί την
καταγωγήν και εν τω Τουρκικώ Κράτει υπηρετούντες Αλβανοί
στρατιωτικοί και δημόσιοι πολιτικοί υπήλληλοι.

3. Η αλβανική κυβέρνησις αναλαμβάνει όπως ετοιμάση εντός έτους
ή ολιγώτερον σώμα στρατών εκ τριών Μεραρχιών.

4. Η επιτροπή της Εθν. Αμύνης (της) Κυβερνήσεως της Άγκυρας
αναλαμβάνει όπως αποστείλη στρατιωτική αποστολήν δια την
εκπαίδευσιν του άνω σώματος.

5. Η Κυβέρνησις της Αλβανίας αναλαμβάνει όπως εκ των Μεραρχιών
η μία διατεθή δια τα σερβικά, η ετέρα δια τα ελληνικά σύνορα,
η δε Τρίτη δια την εσωτερικήν τάξιν και ασφάλειαν.
6. Η αλβανική Κυβέρνησις υποχραιούται όπως διοργανώση
συμμορίας και αποστείλη αυτάς εις το ελληνικός έδαφος.

7. Η αλβανική Κυβέρνησις υποχρεούται όπως επειδή τα 2/3 της
Αλβανίας αποτελούνται εκ μουσουλμάνων, η Βουλή να αποτελείται
90% εκ μουσουλμάνων, ουδέποτε δε θα χρησιμοποιήση εις τα
υπουργεία Εξωτερικών και Εσωτερικών χριστιανούς υπουργούς,
(θα) φροντίση δε συνάμα όπως βαθμηδόν εποικίση μουσουλμάνους
εις τα μέρη εις α πλεονάζουν οι Έλληνες.

8. Εις την μέλλουσαν Εθνοσυνέλευσιν (θα) καθορισθή το ζήτημα
του πολιτεύματος, θα ληφθή δε μέριμνα όπως εξασφαλισθή η λαϊκή
κυριαρχία.

9. Εν περιπτώσει καθ’ ην δεν ήθελε εξασφαλισθή η λαϊκή
κυριαρχία να προβούν εις δημοψήφισμα (να εκλεγεί εις
μουσουλμάνος Πρίγκηψ) προς τούτο δεν θέλουσι καταβληθεί αι
δέουσια προσπάθειαι εκ μέρους των μουσουλμάνων βουλευτών και
του μουσουλμανικού πληθυσμού.

10. Η αλβανική Κυβέρνησις θέλει φροντίσει όπως το εμπόριον
περιέλθη εις χείρας μουσουλμάνων επί τούτω δεν θέλουσι ψηφισθή
ειδικοί νόμοι υπό το όνομα τούτο.

11.Κατόπιν της συνάψεως της ειρήνης κοινή συμφωνία των δύο
κρατών θα διορισθή επιτροπή ήτις θέλει συνάψει προξενικάς και
εμπορικάς συμβάσεις.
12. Εκτός του άρθρου 6, τα ετέρα θα εφαρμοσθούν κατόπιν της
συνάψεως της ειρήνης.

Εν ονόματι της Αλβανίας
Βουλευτής Δελβίνου
Πρώην Πρωθυπουργός
Σουλεϊμάν Φεχμή
Πρώην Υπουργός Στρατιωτικών
Σ/χης Σελαχεδίν
Εκ μέρους της Κυβ. Αγκύρας
Επίτροπος των Εξωτ.
Γιουσούφ Κεμάλ
Σ/χης Επιτελείου «Σαμάου»

Η αλβανοτουρκική αυτή σύμπραξη θα στρεφόταν, κατά κύριο λόγο,
εναντίον της Ελλάδος. Αυτό γίνεται φανερό από το άρθρο 12 με
το οποίο ο σχηματισμός συμμοριών και η διείσδησή τους στην
Ελλάδα ήταν η μόνη υποχρέωση που η αλβανική πλευρά όφειλε να
εκπληρώσει αμέσως».

Του Βασιλείου Ζιώζια
Συνταγματάρχου Ε.Α.
Προέδρου ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.

pronews.gr

ΠΗΓΗ:https://katohika.gr/ellada/i-mystiki-symfonia-tiranon-agk
yras-se-periptosi-ellinotourkikou-polemou-oi-alvanoi-thaeisvaloun-stin-ellada-2/

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ:ΚΕΡΑΙΕΣ
ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ –
ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Τελικά το νομότυπο είναι και νόμιμο; Όχι πάντα διότι τα
δικαστήρια έχουν διαφορετική άποψη.

Η τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε ταράτσες ακινήτων,
δώματα κλπ, ανεξάρτητα από την νομιμότητα και την σωστή
αδειοδότηση της, ΑΝΤΙΚΡΟΥΕΙ σε μια σειρά από συνταγματικά
κατοχυρωμένα δικαιώματα των πολιτών (άρθρο 24 του συντάγματος
για την προστασία του περιβάλλοντος) αλλά και το άρθρο 174
(Συνθήκης Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως) όπως αποφάσισαν (τα
τελευταία δύο χρόνια) Ελληνικά Δικαστήρια όταν κινήθηκαν
πολίτες και σύλλογοι εναντίον εταιρειών κινητής τηλεφωνίας.
Ποιά είναι αυτά:

-Παραβίαση της αρχής της προφύλαξης από τις εταιρείες κινητής,
που πλήττουν το αγαθό της υγείας των περιοίκων καθώς και
περιβαλλοντικά αγαθά, τα οποία συνιστούν βασικά στοιχεία για
την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής.

-Κίνδυνος για ανεπανόρθωτη Σωματική και ψυχική βλάβη στην
υγεία των κατοίκων

Δημιουργούν επίσης κατά περίπτωση μια σειρά και από άλλα
προβλήματα όπως, Ηθική βλάβη, Συναισθήματα ανασφάλειας, Φόβου,
Αναστάτωση της ήρεμης διαβίωσής των κατοίκων, Διατάραξη
σχέσεων με τους ενοίκους παρακείμενων ακινήτων κλπ.

Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας:

Με βασικό σκοπό την διεύρυνση του αγαθού της επικοινωνίας
τηρώντας την νομιμότητα, πρέπει να καινοτομήσουν τεχνολογικά,
σχεδιάζοντας εναλλακτική μορφή αναμετάδοσης σήματος ανά
γεωγραφική περιοχή με προηγμένη τεχνολογία και με γνώμονα την
υγεία των πολιτών.

Οι πολίτες:Με οργάνωση και υπομονή να διεκδικήσουν το αγαθό
της υγείας με την ελπίδα ότι η προσπάθεια τους θα βρει
μιμητές. Έτσι θα προσθέσουν ένα ακόμη λιθαράκι στον μεγαλύτερο
στόχο που πρέπει να είναι η αλλαγή του νόμου 3431/06.

Υποθέσεις/αποφάσεις δικαστηρίων:

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/apagoreysi-leitoyrgias-kerai
as-kinitis-tilefonias-konta-se-sholeia-apeili-hrimatikis

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/afairesi-keraion-kinitis-til
efonias-apo-doma-polykatoikias-kai-apozimiosi-gia-ithiki

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/apomakrynsi-keraias-kinitistilefonias-apo-pyknokatoikimeni-periohi-mprkor-asfm-346-2018
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