ΤΟ
ΤΕΤΡΆΠΟΔΟΝ
ΠΆΝΤΑ
ΘΑ
ΕΙΣΑΚΟΎΣΕΙ ΤΑΣ ΔΙΑΤΑΓΆΣ ΑΠΌ
ΆΝΩΘΕΝ….
Το τετράποδον πάντα θα εισακούσει τας διαταγάς από άνωθεν….

Τα σκυλίσια πρακτόρια (με όβρια ονόματα, Σίμον Έλιοτ)
γαυγίζουν εκεί που τα ταίζουν, προστατεύουν την αυλή των
αφεντικών τους και ξεκουράζονται μέσα στο στρατιωτικό τζίπ.
Όλο και κάποιο αφεντικό του φύλακα σκύλου, θα το φωτογραφίσει
εν ενεργεία για να αποδείξει όταν θα πρέπει να αποδείξει την
πληροφορία.
Ή για να επιβάλλει στον σκύλο τις διαταγές του. Το τετράποδον
πάντα θα εισακούσει τας διαταγάς από άνωθεν….

Ο ΜΠΑΝΓΚΑΝΤΙ, ΕΚΟΒΕ ΒΟΛΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΤΖΙΠ ΤΗΣ CIA ΕΝΩ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΜΟΙΡΑΖΕ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ…και όλη η
είδηση σαν τυλιγμένο πακέτο με την επανάληψη έχει μόνο ένα
σκοπό…Να επιβάλλει αυτό που θα πιστέψει ο δέκτης…

Εδώ είχε ξαναπεθάνει ο πιστός φουκαράς, στις 23-1-17

Baghdadi was allegedly killed on 26 October 2019— 26=911

Την πληροφορία μας την έστειλαν οι φίλοι μας τούρκοι
δημοσιογράφοι ώστε να μας πείσουν ότι τα πιστά τετράποδα είναι
οι καλύτεροι μας φίλοι.

Ανέβηκε
σαν
πληροφορία
από
την
τουρκική
εφημερίδα yenisafak και επειδή αγαπάμε όλα τα τετράποδα να μην
ειπωθεί ότι γράφουμε φαντασιώσεις…

Να μην κλείσω πριν σας δώσω την πληροφορία των ρώσων που έχουν
τα δικά τους σκυλιά στην περιοχή. Και δήλωσαν ότι τα ραντάρ

τους δεν άκουσαν αλλά ούτε έλαβαν την παραμικρή λάμψη από την
εξοντωτική επίθεση του Σιμον Έλιοτ από τους αμερικάνους
σωτήρες μας…

ΚΟΡΑΚΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΛΙΑ ΔΡΑΣΗ
ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΥ

ΠΗΓΗ:https://katohika.gr/sinomosia/to-tetrapodon-panta-tha-eis
akousei-tas-diatagas-apo-anothen/

Συρία: Οι Κούρδοι κατέφυγαν
στον Άσαντ – Ο Μακρόν και η
Μέρκελ πιέζουν την Άγκυρα
Μετά από πέντε χρόνια ημιαυτόνομου
καθεστώτος οι Κούρδοι συμφώνησαν να
«παραδώσουν» δύο πόλεις στον Συριακό
στρατό – Για «δραματικές ανθρωπιστικές
συνέπειες» προειδοποιεί το Παρίσι –
Συνεδρίαζουν οι Ευρωπαίοι ΥΠΕΞ, ανοιχτό
το ζήτημα της επιβολής εμπάργκο όπλων στη
σύνοδο κορυφής στο τέλος της εβδομάδας

Η στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στη βόρεια Συρία με την
ονομασία «πηγή της ειρήνης» «δεν αναβλύζει νερό, αλλά αίμα»,
σύμφωνα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί.

Εκτός από την παραδοχή ότι η εισβολή αυτή είναι ιδιαίτερα
αιματηρή, φαίνεται να παίρνει και μία διαφορετική τροπή,
ειδικά μετά την εμπλοκή του Μπασάρ αλ Άσαντ, υπό την αιγίδα
Πούτιν. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι Κούρδοι, εγκαταλελειμμένοι
από τους δυτικούς συμμάχους τους, ενώ βρίσκονται αντιμέτωποι
με τον δεύτερο ισχυρότερο στρατό του ΝΑΤΟ, στρέφονται στη
Δαμασκό. Ο συριακός στρατός, μάλιστα, τα επόμενα δύο 24ωρα
αναμένεται να αναπτύξει ισχυρή παρουσία στη βόρεια Συρία, κατά
μήκος της τουρκοσυριακής μεθορίου (στην πόλη του Κομπάνι, που
ελέγχεται από τις αραβοκουρδικές Συριακές Δημοκρατικές
Δυνάμεις (SDF) και στην γειτονική πόλη Μανμπίζ, που ελέγχεται
από τις SDF και συμμαχικές τους δυνάμεις).

The U.S. has the worst of the ISIS prisoners. Turkey and the
Kurds must not let them escape. Europe should have taken them
back after numerous requests. They should do it now. They
will never come to, or be allowed in, the United States!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2019

«Για να αντιμετωπισθεί η τουρκική επίθεση και να εμποδισθεί η
συνέχισή της, πετύχαμε συμφωνία με την συριακή κυβέρνηση για
την ανάπτυξη του στρατού κατά μήκος των τουρκοσυριακών συνόρων
με στόχο την υποστήριξη των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων»,
αναφέρεται σε ανακοίνωση της κουρδικής ηγεσίας. Αξίζει να
θυμίσουμε ότι μπορεί η Άγκυρα να ενώνει τους Κούρδους και τον
Άσαντ, καθώς αποτελεί κοινό εχθρό τους. Το ντε φάκτο καθεστώς
αυτονομίας, όμως, που εγκαθίδρυσαν οι Κούρδοι στην βόρεια
Συρία εκμεταλλευόμενοι τον εμφύλιο πόλεμο στη χώρα, ο οποίος

και ξεκίνησε το 2011, επιβάρυνε την σχέση τους. Η Δαμασκός
είχε αρνηθεί αυτό το καθεστώς αυτονομίας και κατά το παρελθόν
είχε χαρακτηρίσει «προδότες» τους Κούρδους μαχητές, όταν
εκείνοι συμμάχησαν με την Ουάσιγκτον στο πλαίσιο του πολέμου
κατά των τζιχαντιστών. Σε άρθρο του Foreign Policy,
o στρατηγός των Κούρδων, Μαζλούμ Κομπανί Αμπντί φέρεται να
δηλώνει: «Γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να κάνουμε οδυνηρούς
συμβιβασμούς με τη Μόσχα και τον Άσαντ εάν επιλέξουμε
συνεργασία μαζί τους. Αλλά αν πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ
συμβιβασμών και γενοκτονίας του λαού μας, σίγουρα θα
επιλέξουμε τη ζωή για τους ανθρώπους μας»

Η αποτίμηση της μέχρι τώρα σύρραξης, τουλάχιστον όπως αυτή
πραγματοποιείται από το τουρκικό υπουργείο Άμυνας,
περιλαμβάνει 525 σε εκείνους τους Κούρδους που έχουν χάσει τη
ζωή τους. Αποτροπιασμό προκαλεί και ο κατάλογος των νεκρών
αμάχων, ενώ τουλάχιστον εννέα πολίτες εκτελέστηκαν από
φιλοτουρκικές πολιτοφυλακές που συμμετέχουν στις επιθέσεις,
τόσο στις χερσαίες, όσο και από αέρος. Άλλοι 26 σκοτώθηκαν
χθες από τους βομβαρδισμούς και τα πυρά των Τούρκων, σύμφωνα
με νέο απολογισμό του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.

Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale
getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 525 oldu.
pic.twitter.com/OZuEerbcnn
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 13, 2019

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında başarıyla icra edilen
operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek
M-4 karayolunun kontrolü sağlandı.
#MSB #TSK
pic.twitter.com/lvfU6Mt29x

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 13, 2019

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
«εννέα πολίτες εκτελέσθηκαν σε χωριστά περιστατικά νότια της
μεθοριακής πόλης Ταλ Αμπιάντ». Στα θύματα συγκαταλέγεται
υψηλόβαθμο στέλεχος κουρδικού πολιτικού κόμματος. Πιο
συγκεκριμένα, η Χεβρίν Χαλάφ ήταν η γενική γραμματέας του
κόμματος της Μελλοντικής Συρίας, μία ικανή διπλωμάτισσα που
είχε συμμετάσχει στις σημαντικότερες διαπραγματεύσεις με τις
Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το κόμμα της, η 35χρονη γυναίκα
που στο παρελθόν είχε πολλάκις προειδοποιήσει για τις
προσπάθειες της Άγκυρας «να καταλάβει μέρος της Συρίας», έπεσε
σε ενέδρα ενώ κινούταν από το καντόνι Τζαζίρα προς τη Ράκκα.
Εντωμεταξύ, όσο περνάνε οι ώρες, τόσο πιο αποτρόπαιες είναι οι
λεπτομέρειες του βασανιστικού θανάτου της που έρχονται στη
δημοσιότητα. Μεταξύ άλλων, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων έκανε λόγο και για έναν νεκρό δημοσιογράφο, χωρίς
να είναι σε θέση να δώσει στοιχεία για την ταυτότητα ή την
εθνικότητά του.

Σοβαρά πλήγματα, όμως, υποστηρίζουν ότι έχουν καταφέρει από
την πλευρά τους και οι Κούρδοι, καθώς κουρδικά μέσα ενημέρωσης
μεταδίδουν ότι οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις σκότωσαν 75
Τούρκους στρατιωτικούς και κατέστρεψαν επτά άρματα μάχης.

Ενώ τα τουρκικά στρατεύματα συνεχίζουν να προελαύνουν, με τον
Ταγίπ Ερντογάν να δηλώνει ότι «είμαστε 30-35 χιλιόμετρα εντός
της Συρίας και θα πολεμήσουμε μέχρι τέλους», το Κογκρέσο
ετοιμάζει σοβαρές κυρώσεις που ίσως να αδυνατεί να αποτρέψει
ακόμα και ο ίδιος ο πρόεδρος. Από την πλευρά του, παρ’ ότι
διανύουμε την έκτη μέρα της επίθεσης, το Ισραήλ εμμένει να
ανησυχεί σιωπηλά, το Ιράν καταδικάζει παθητικά και η Ρωσία και

η κυβέρνηση της Συρίας μελετούν πώς θα αξιοποιήσουν την εν
εξελίξει κατάσταση. Παρίσι και Βερολίνο, αντιδρούν για πρώτη
φορά, έστω και μουδιασμένα. Μιλώντας για τους «κινδύνους
δημιουργίας μίας μη αντιμετωπίσιμης ανθρωπιστικής κρίσης και
επανεμφάνισης του ISIS», ο Εμανουέλ Μακρόν και η Γερμανίδα
καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ ανέβασαν τους τόνους, ζητώντας από
τον Ερντογάν να τερματίσει την επίθεση. Είχε προηγηθεί
τηλεφωνική συζήτηση Μέρκελ-Ερντογάν.

Η Άγκυρα δεν φαίνεται να πτοείται, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο
υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τις απειλές του Τούρκου
προέδρου. Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου μίλησε για 4 εκατομμύρια
πρόσφυγες, προτρέποντας στους κατοίκους της Ευρώπης «να τους
πάρουν σπίτια τους». Όσο για την μόνιμη απειλή της ανασύστασης
του Ισλαμικού Χαλιφάτου, αυτή επιβεβαιώθηκε μετά την αποκάλυψη
ότι
785
ξένοι
που
σχετίζονται
με
το
Ισλαμικό
Κράτος κατάφεραν να δραπετεύσουν από ένα στρατόπεδο στο οποίο
και κρατούνταν, μετά τους βομβαρδισμούς που δέχθηκε το
στρατόπεδο από τους τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Η Αθήνα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στην
ευρύτερη περιοχή. Συνειδητοποιεί, άλλωστε, ότι η Τουρκία και ο
πρόεδρος της επιβάλουν μονομερώς την ατζέντα τους, η οποία δεν
περιορίζεται στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην Ανατολική
Μεσόγειο…

ΠΗΓΗ:https://www.protothema.gr/world/article/934961/suria-oi-k
ourdoi-katefugan-ston-asad-o-makron-kai-i-merkel-piezoun-tinagura/

Χρωκοπεῖ ὁ ΟΗΕ;
Κατεσπατάλησαν σὲ ἐπιδόματα τὸ ταμεῖο τους γιὰ νὰ ἐπιβάλουν
στὸν κόσμο τὸ λαθρομεταναστευτικό…
Καί, τώρα, βγαίνουν στὴν ζητιανιά…

Ῥὲ σύ, λὲς νὰ μή ἦταν δικά του, τὰ 11 δισεκατομμύρια πού ὁ
Σόρος διεμοίρασε σέ ΜΚΟ, πολιτικούς καί λαθροεποίκους;

πηγὴ

πηγὴ

(Παρακάτω καὶ τὰ δύο κείμενα)

Ἀλλά ποιός εἶναι ὁ ΟΗΕ;

πηγὴ

Διονύσης Χοϊδᾶς

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

Στα πρόθυρα της χρεωκοπίας ο ΟΗΕ!

Εξαντλούνται τα ταμειακά αποθέματα του ΟΗΕ. Επιστολή του γ.γ.
του ΟΗΕ στα μέλη του για να βάλουν το χέρι στην τσέπη.
Αναβάλλονται διασκέψεις, σύνοδοι και επίσημα ταξίδια!

Κι όμως! Ο ΟΗΕ είναι στα πρόθυρα χρεωκοπίας! Ο προϋπολογισμός
λειτουργίας του ΟΗΕ βρίσκεται στο κόκκινο από τα τέλη
Σεπτεμβρίου για 230 εκατομμύρια δολλάρια και υπάρχει κίνδυνος
τα «τελευταία ταμειακά αποθέματά του να έχουν εξαντληθεί ως το
τέλος του μήνα», υπογραμμίζει σε επιστολή του ο Γενικός
Γραμματέας του οργανισμού Αντόνιο Γκουτέρες.

Για να μπορεί ο ΟΗΕ να εγγυηθεί την καταβολή των μισθών ως το
τέλος του έτους, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα, διευκρινίζει στην
επιστολή του αυτή προς το προσωπικό (περίπου 37.000 άνθρωποι
εργάζονται για την γραμματεία του ΟΗΕ), αντίγραφο της οποίας
εξασφάλισε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Για να περιορισθούν οι δαπάνες στην διάρκεια του τελευταίου
τριμήνου, ο Γκουτέρες επικαλέσθηκε κυρίως την πιθανότητα
αναβολής διασκέψεων και συνόδων και την αναθεώρηση προς τα
κάτω των υπηρεσιών που πρόκειται να παρασχεθούν.

Οδηγίες δόθηκαν επίσης για να περιορισθούν τα επίσημα ταξίδια
στα πλέον απαραίτητα, να αναβληθεί η αγορά αγαθών και
υπηρεσιών και να υπάρξει εξοικονόμηση ενέργειας.

«Μέχρι σήμερα, τα κράτη μέλη έχουν καταβάλει μόνον το 70% του
συνολικού ποσού που χρειάζεται για τις δραστηριότητες που
έχουν εγγραφεί στον τακτικό προϋπολογισμό του 2019», σημειώνει
ο γενικός γραμματέας όσον αφορά αυτά τα προβλήματα
ρευστότητας. Ο ίδιος διευκρινίζει ότι «έγραψε στα κράτη μέλη
στις 4 Οκτωβρίου για να τους εξηγήσει ότι οι δραστηριότητες
που χρηματοδοτούνται μέσω του τακτικού προϋπολογισμού
βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο».

Σύμφωνα με αξιωματούχο του ΟΗΕ που ζήτησε να μην κατονομασθεί,
ο Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε την άνοιξη από τα κράτη μέλη να
αυξήσουν τα κεφάλαια κινήσεως για να δοθεί ένα μικρό περιθώριο
και να μην αντιμετωπίσει ο οργανισμός πρόβλημα ρευστότητας.
Ωστόσο αυτά αρνήθηκαν.

Ο

προϋπολογισμός

λειτουργίας

του

ΟΗΕ

για

την

περίοδο

2018-2019, ξέχωρα από τις πιστώσεις για τις ειρηνευτικές
επιχειρήσεις, προσεγγίζει τα 5,4 δισεκατομμύρια δολλάρια. Οι
ΗΠΑ καταβάλλουν το 22%.

«Σε τελευταία ανάλυση, τα κράτη μέλη ευθύνονται για την
οικονομική υγεία του οργανισμού», υπενθυμίζει ο Γκουτέρες στην
επιστολή του αυτή, αναφερόμενος εμμέσως στις χώρες που δεν
καταβάλλουν την συνδρομή τους ή έχουν καθυστερήσει την
καταβολή της, δημιουργώντας προβλήματα στα ταμειακά διαθέσιμα
του ΟΗΕ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να εξασφαλιστούν

στοιχεία για τους κακοπληρωτές.

Πώς ο Τραμπ οδηγεί τον ΟΗΕ στην χρεωκοπία

Με άδεια ταμεία κινδυνεύει να ευρεθεί ο ΟΗΕ μέχρι το τέλος του
χρόνου, με τον γενικό γραμματέα του Οργανισμού να απευθύνει
επιστολή στους 37.000 εργαζόμενους που εργάζονται σε αυτόν,
προειδοποιώντας πως για να εγγυηθεί ακόμη και τους μισθούς
τους, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα.

Ήδη από τον περασμένο Αύγουστο, ο ΟΗΕ είχε κρούσει τον κώδωνα
του κινδύνου. Τότε είχε ανακοινώσει περικοπές προς την Υεμένη,
δηλώνοντας
«αναγκασμένος»
να
διακόψει
-ελλείψει
χρηματοδοτήσεως – πολλά προγράμματα βοήθειας προς την χώρα
όπου εκτυλίσσεται η χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον πλανήτη.
Πιο συγκεκριμένα, ο ΟΗΕ ανεκοίνωσε ότι από τα 34 προγράμματα
που σχεδιάζονταν για την Υεμένη για το 2019, έχουν εξασφαλίσει
χρηματοδότηση μόλις τα 3. Προγράμματα που είχαν ηδη αρχίσει να
τρέχουν ανεστάλησαν ενώ άλλα που ήταν στα σκαριά δεν μπόρεσαν
καν να ξεκινήσουν. Επίσης, ο εφοδιασμός με φάρμακα διεκόπη, τα
σχέδια οικοδομήσεως 30 νέων κέντρων τροφίμων εγκατελείφθησαν
και 14 καταφύγια, όπως και 4 κέντρα ψυχικής υγείας που
ειδικεύονται σε γυναίκες, έκλεισαν.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου ο ΟΗΕ είχε απευθύνει έκκληση για τη
συγκέντρωση του ποσού ρεκόρ των 28,3 δισεκατομμυρίων
δολλαρίων, καθώς περισσότεροι από 200 εκατομμύρια άνθρωποι
έχουν ανάγκη ανθρωπιστική βοήθεια. Αλλά όπως φαίνεται αυτή δεν
στάθηκε αρκετή για να γεμίσει τα ταμεία του Οργανισμού.

Στην επιστολή Γκουτέρες την οποία εξασφάλισε το AFP
σημειώνεται πως ο προϋπολογισμός λειτουργίας του ΟΗΕ βρίσκεται

στο κόκκινο από τα τέλη Σεπτεμβρίου για 230 εκατομμύρια
δολλάρια και προκειμένου να μην εξαντληθούν και τα τελευταία
ταμειακά αποθέματά του Οργανισμού θα ακολουθήσει ένα τρίμηνο
σκληρής λιτότητας, που θα οδηγήσει ακόμα και στην αναβολή
προγραμματισμένων διασκέψεων και συνόδων. Αντίο θα πουν επίσης
οι υπάλληλοι του ΟΗΕ στα ταξίδια που δεν κρίνονται απολύτως
απαραίτητα, θα αναβληθεί η αγορά αγαθών και υπηρεσιών και θα
κάνουν οικονομία ακόμα και στο ρεύμα.

Πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα ρευστότητας

«Μέχρι σήμερα, τα κράτη μέλη έχουν καταβάλει μόνον το 70% του
συνολικού ποσού που χρειάζεται για τις δραστηριότητες που
έχουν εγγραφεί στον τακτικό προϋπολογισμό του 2019», είναι η
εξήγηση του Αντόνιο Γκουτέρες για τα προβλήματα ρευστότητας. Ο
ίδιος δήλωσε μάλιστα ότι απηύθυνε επιστολή στα κράτη μέλη στις
4 Οκτωβρίου, για να τους εξηγήσει ότι οι δραστηριότητες που
χρηματοδοτούνται μέσω του τακτικού προϋπολογισμού βρίσκονται
σε κρίσιμο στάδιο. Είχε βέβαια ήδη από την περασμένη άνοιξη
ζητήσει από τα κράτη μέλη να αυξήσουν τα κεφάλαια κινήσεως για
να δοθεί ένα μικρό περιθώριο και να μην αντιμετωπίσει ο
οργανισμός πρόβλημα ρευστότητας. Ωστόσο αυτά αρνήθηκαν.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σχεδόν τα δύο τρίτα – 112 από τα 193 – των
κρατών μελών του Οργανισμού κατέβαλαν μέχρι στιγμής το μερίδιό
τους στον εγκεκριμένο ετήσιο βασικό προϋπολογισμό. Ο αριθμός
είναι ελαφρώς μικρότερος από πέρυσι. Οι ΗΠΑ, που είναι
υπεύθυνες για το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού,
πληρώνουν παραδοσιακά αργότερα λόγω του οικονομικού έτους. Τα
χρήματα που εξακολουθούν να οφείλονται στον οργανισμό για το
τρέχον έτος ανέρχονται σε περίπου 810 εκατομμύρια δολάρια,
σύμφωνα με το The Indian Express. Εκτός από τις Ηνωμένες
Πολιτείες, οι χώρες που μέχρι στιγμής απέτυχαν να πληρώσουν
περιλαμβάνουν την Αργεντινή, την Βενεζουέλα και τη

Λευκορωσσία, αναφέρει ο The Guardian.

Κλείνοντας την επιστολή του πάντως ο γενικός γραμματέας του
Οργανισμού προειδοποίησε εμμέσως στις χώρες που δεν
καταβάλλουν την συνδρομή τους ή έχουν καθυστερήσει την
καταβολή της, λέγοντας πως «Σε τελευταία ανάλυση, τα κράτη
μέλη ευθύνονται για την οικονομική υγεία του οργανισμού».

Πώς χρηματοδοτείται ο ΟΗΕ

Θα έλεγε κανείς ότι η χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική των
Ηνωμένων Εθνών θυμίζει λαβύρινθο, όπως άλλωστε και η ίδια η
δομή του Οργανισμού. Ένα πράγμα όμως είναι σίγουρο: για να
επιβιώσει χρειάζεται την αμερικανική συνδρομή.

Ο ΟΗΕ χρηματοδοτείται με δύο τρόπους: μέσω των υποχρεωτικών
εισφορών των κρατών μελών και μέσω των εθελοντικών συνεισφορών
του ιδιωτικού τομέα. Κάθε ένα από τα 193 μέλη του οργανισμού
υποχρεούται να πληρώσει ένα ποσοστό τόσο του κανονικού
προϋπολογισμού λειτουργίας του ΟΗΕ όσο και του προϋπολογισμού
τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις. Αυτές οι εισφορές καθορίζονται
με μια πολύπλοκη φόρμουλα που τελικά απαιτεί από τις Ηνωμένες
Πολιτείες να είναι ο «χρυσός χορηγός» του ΟΗΕ και να πληρώνουν
το 22% του γενικού προϋπολογισμού του και το 28% του
προϋπολογισμού διατηρήσεως της ειρήνης. Τις ΗΠΑ ακολουθούν, η
Κινα, η Ιαπωνία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με πολύ
μικρότερο μερίδιο του λέοντος, αλλά διόλου ευκαταφρόνητο
επίσης.

Ωστόσο, τα έθνη δεν είναι οι μοναδικοί χορηγοί του ΟΗΕ.
Σημαντική είναι η συνεισφορά και του ιδιωτικού τομέα. Το
Ίδρυμα Bill και Melinda Gates για παράδειγμα δίνει κάθε χρόνο

σχεδόν 300 εκατομμύρια δολάρια στον Οργανισμό, καταλαμβάνοντας
την 25η θέση ανάμεσα στους χορηγούς του ΟΗΕ, μία μόλις θέση
κάτω από την Αργεντινή.

Πού πάνε τα χρήματα

Η πλειοψηφία των κονδυλίων καταλήγει κυρίως σε ανθρωπιστική
και αναπτυξιακή βοήθεια. Η ανθρωπιστική βοήθεια είναι
βραχυπρόθεσμη βοήθεια στην περίπτωση φυσικών ή ανθρωπογενών
καταστροφών, ενώ η αναπτυξιακή βοήθεια επικεντρώνεται στην
προώθηση της αειφόρου αναπτύξεως και των μακροπρόθεσμων
επιπτώσεων των κρίσεων.

Οι

επιχειρήσεις

διατηρήσεως

της

ειρήνης

είναι

η

τρίτη

κατηγορία δαπανών. Ένα σεβαστό ποσό ξοδεύεται επίσης σε
δράσεις που έχουν να κάνουν με κανονιστικές διαδικασίες και
αφορούν σε πρωτοβουλίες για την εγκαθίδρυση προτύπων και
πολιτικών που έχουν να κάνουν με διεθνείς συνθήκες. Τέλος
προβλέπονται κονδύλια για την τεχνική συνεργασία μεταξύ των
εθνών και την έρευνα.

Πώς και γιατί ο Τραμπ οδηγεί τον ΟΗΕ στην χρεωκοπία

Εδώ και δεκαετίες, οι ΗΠΑ «γκρινιάζουν» για το οικονομικό
βάρος που έχουν επωμισθεί για τον ΟΗΕ. Πίσω στην δεκαετία του
1990, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραλίγο να χάσουν το δικαίωμα
ψήφου τους στην Γενική Συνέλευση, καθώς είχαν αρνηθεί να
καταβάλουν μέρος των υποχρεωτικών εισφορών τους. Μέχρι σχετικά
πρόσφατα όμως αυτή η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και ΟΗΕ είχε αμβλυνθεί.
Οι ΗΠΑ είχαν δεσμευθεί στις αρχές των Ηνωμένων Εθνών με σκοπό
να διασφαλίσουν την αμερικανική εθνική ασφάλεια, να προωθήσουν
την παγκόσμια οικονομική ευημερία και να προάγουν τα

ανθρωπιστικά συμφέροντα σε όλο τον κόσμο.

Όλα άλλαξαν, όμως, όταν στην εξουσία ήρθε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο
οποίος δεν έχασε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει τις περικοπές
χρηματοδοτήσεως ως διπλωματικό εργαλείο προκειμένου να
ευθυγραμμίσει περισσότερο την πολιτική των Ηνωμένων Εθνών με
την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Και δεν έμεινε μόνο στις
απειλές… Μιλώντας στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ντόναλντ
Τραμπ είχε στείλει ένα σαφές μήνυμα. «Οι ΗΠΑ είναι ο
μεγαλύτερος δωρητής βοήθειας στον κόσμο» είχε πει. Για να
συμπληρώσει ότι «στο μέλλον, θα δίνουμε διεθνή βοήθεια
αποκλειστικά σε εκείνους που μας σέβονται και είναι ειλικρινά
φίλοι μας».

Και δεν το είπε απλά, αλλά και το έκανε. Από τις αρχές του
2017, η διοίκηση Τραμπ πρότεινε την μείωση κατά 40 – 50% της
χρηματοδοτήσεως, τόσο όσον αφορά στις υποχρεωτικές όσο και
στις εθελοντικές συνεισφορές των Ηνωμένων Πολιτειών προς τον
ΟΗΕ, υποστηρίζοντας ότι η χώρα αποκομίζει μικρά οφέλη από τα
σημαντικά κονδύλια που εκταμιεύει προς τον Οργανισμό. Στην
μετά Τραμπ περίοδο οι συνολικές ετήσιες συνεισφορές των
Ηνωμένων Πολιτειών προς τα Ηνωμένα Έθνη, μειώθηκαν δραστικά
από 10 δισεκατομμύρια δολλάρια το 2016 σε μολις 1,1 δισ.
δολλάρια. Πρώτος στόχος ήταν τα προγράμματα κατα της
κλιματικής αλλαγής – σφοδρός αρνητής της οποίας ειναι ο
Ντόναντ Τραμπ.

Στην συνέχεια μια από τις κινήσεις – ΜΑΤ που έκανε η διοίκηση
Τραμπ, ήταν το να διακόψει την χρηματοδότηση του προγράμματος
των Ηνωμένων Εθνών που βοηθά τους Παλαιστινίους πρόσφυγες
(UNRWA). Τον περασμένο Σεπτέμβριο, λίγο μετά την αναγνώριση
της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν
την απόφαση τους με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να δηλώνει ότι το
επιχειρηματικό μοντέλο και οι δημοσιονομικές πρακτικές του

Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους
Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) το
μετέτρεψαν σε μια «ανεπανόρθωτα προβληματική υπηρεσία». Το
UNRWA, που ιδρύθηκε το 1949, προσφέρει βοήθεια σε εκατομμύρια
Παλαιστινίους που έχουν καταγραφεί στους καταλόγους των
προσφύγων στα Παλαιστινιακά Εδάφη, στην Ιορδανία, στον Λίβανο
και στην Συρία, επιζήσαντες ή απογόνους των Παλαιστινίων που
έφυγαν για να σωθούν όταν ξέσπασε ο πρώτος ισραηλινοαραβικός
πόλεμος (1948), που ακολούθησε την εγκαθίδρυση του κράτους του
Ισραήλ. Πάνω από 500.000 παιδιά φοιτούν στα σχολεία του UNRWA
, με το 54% του προϋπολογισμού του να διατίθεται για την
εκπαίδευση, και προσφέρει επίσης ιατροφαρμακευτική και
κοινωνική βοήθεια.

Στο μεταξύ, στα τέλη του περασμένου καλοκαιριού, η κυβέρνηση
Τραμπ δήλωσε ανοικτά την πρόθεσή της να μειώσει τις δαπάνες
βοήθειας προς πάσα κατεύθυνση, συνολικού ύψους 4,3
δισεκατομμυρίων δολλαρίων, αλλά και την πρόθεσή της να κάνει
σοβαρές περικοπές στον προϋπολογισμό των Ηνωμένων Εθνών, ακόμη
κι αν χρειασθεί να περάσει «επάνω από το πτώμα» του Κογκρέσου.
Οι προτεινόμενες περικοπές περιλαμβάνουν την περιστολη 787
εκατ. δολλαρίων για τις διεθνείς ειρηνευτικές δραστηριότητες
του ΟΗΕ, 522 εκατ. δολλαρίων για την βασική χρηματοδότηση του
ΟΗΕ και 364 εκατ. δολλαρίων για μια σειρά ανθρωπιστικών
προγραμμάτων και προγραμμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πάντως, η μείωση της υποστηρίξεως των ΗΠΑ στον ΟΗΕ θα τους
κοστίσει πολύ πιο ακριβά μακροπρόθεσμα. Οι αποστολές που
καλείται να φέρει σε πέρας ο ΟΗΕ είναι κρίσιμες για την
ασφάλεια και τα συμφέροντά των ΗΠΑ και όχι μόνο. Ο ρόλος των
Ηνωμένων Εθνών στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στην
προώθηση της μη διαδόσεώς της, στην ενίσχυση του ελεύθερου και
δίκαιου εμπορίου, στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και στην
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι κρίσιμος. Είναι ένα
όχημα για την επίλυση προβλημάτων που είναι πολύ περίπλοκα και

δαπανηρά για την μονομερή επίλυση. Παραδοσιακά μάλιστα οι
ηγέτες των ΗΠΑ έχουν υποστηρίξει την ουσιαστική σχέση μεταξύ
επισιτιστικής ανασφάλειας και της πολιτικο-οικονομικής
αστάθειας που ζυμώνει τον εξτρεμισμό. Όμως ο Τραμπ βλέπει τον
κόσμο ως το πεδίο ενός αργού πολέμου όλων εναντίον όλων και
δεν το κρύβει άλλωστε.

Η σταδιακή απόσυρση των ΗΠΑ από το κοινό ταμείο του ΟΗΕ είναι
μία ακόμη απόδειξη της πολιτικής κουλτούρας του απομονωτισμού
που υπερασπίζεται σθεναρά ο Ντόναλντ Τραμπ, και αποτελεί
συνέχεια μίας σειράς αποφάσεων όπως η απόσυρση από την
Συμφωνία των Παρισίων για το Κλίμα αλλά και η αναστολή της
Συνθήκη INF με την Ρωσσία. Η περιστολή των ανθρωπιστικών
δαπανών είναι μία ακόμη απόδειξη για το πως αντιλαμβάνεται ο
Αμερικανός πρόεδρος την εξουσία αλλά και για το πώς
παρερμηνεύει τον ιστορικό ρόλο της των ΗΠΑ. Όπως έχει
αποδείξει η ιστορία, η ανθρωπιστική πρόνοια αλλά και οι
αμερικανικές δεσμεύσεις μέσω διεθνών οργανισμών υπήρξαν
πολύτιμα εργαλεία επιβολής της soft power της Αμερικής, αλλά
και της αναδείξεως της χώρας ως πολιτικής και πολιτισμικής
ηγεμονίας, πέραν του ρόλου της ως στρατιωτικής υπερδυνάμεως.

Η Κίνα περνά στην αντεπίθεση

Την ίδια στιγμή, ο «ψυχρός πόλεμος» ΗΠΑ – Κίνας περνά και στο
ανθρωπιστικό πεδίο, με το Πεκίνο – την ώρα που η μία μετά την
άλλη χώρα κάνουν περικοπές, να στέκεται γενναιόδωρο με τον
ΟΗΕ.

Η Κίνα διεκδικεί εφέτος την θέση του δευτέρου μεγαλυτέρου
χρηματοδότη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς όπως έχει ανακοινώσει θα
αυξήσεί την συνεισφορά της στον προϋπολογισμό του ΟΗΕ στο
12,01% τα επόμενα τρία χρόνια από το 7,92% για την περίοδο

2016-2018. Στο μεταξύ, η Κίνα έχει ανακοινώσει πως θα
καταβάλλει την δεύτερη μεγαλύτερη συνεισφορά στον
προϋπολογισμό των Ηνωμένων Εθνών που αφορά τις ειρηνευτικές
επιχειρήσεις για το 2019-2021, η οποία θα αυξηθεί από το
10,24% στο 15,22%.

Η κλιματική αλλαγή και η αναδιανομή της βοήθειας

Την ίδια στιγμή που οι ΗΠΑ παίζουν πολιτικά παιχνίδια στην
πλάτη των κατατρεγμένων αυτού του κόσμου, κάποιοι υποστηρίζουν
ότι η μεγάλη καμπάνια για την κλιματική αλλαγή που έχει
ευαισθητοποιήσει χιλιάδες ανθρώπους ανά τον κόσμο, έχει
ανακατέψει την τράπουλα των χρηματοδοτήσεων, κατευθύνοντας
κεφάλαια που άλλοτε προορίζονταν για ανθρωπιστική βοήθεια σε
οργανώσεις που ασχολούνται με το περιβάλλον.

Το επιχείρημα αυτό έχει ξεσηκώσει μία θύελλα επιθέσεων κατά
της 16χρονης Σουηδέζας ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπερκ, που έχει
γίνει το σύμβολο του αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, με
τους επικριτές της να υποστηρίζουν ότι αποτελεί ανδρείκελο
διαφόρων λόμπυ που στόχο έχουν να αυξήσουν το μερτικό τους στο
χρήμα που διακινείται για καλούς σκοπούς. Οι υποστηρικτές της
από την άλλη κάνουν λόγο για λάσπη που στόχο έχει να
καταστείλει την μεγαλύτερη ίσως «επανάσταση» από τα κάτω του
σύγχρονου κόσμου, αυτήν για την σωτηρία του πλανήτη μας.

Ό,τι και να κρύβεται πίσω από την χρεωκοπία του ΟΗΕ πάντως, η
ουσία είναι ότι το ταμείο είναι μείον και αυτό θα επηρεάσει
την ζωή εκατομμύριων ανθρώπων που βιώνουν τις σκληρές
συνέπειες των πολέμων, της πείνας, της δίψας και της αλλαγής
του κλίματος.

ΠΗΓΗ:https://filonoi.gr/2019/10/10/xreokopei-o-ohe/

Tom Horn: Ο Τραμπ το Βατικανό
και η μυστική ατζέντα του 3ου
Ναού του Σολωμόντα
Είναι το πιο ζωντανό αμφισβητούμενο μέρος στον κόσμο – το όρος
Σιών στην Ιερουσαλήμ. Βλέπουμε τις ρίζες του μέχρι τις μέρες
του Αβραάμ και του Ισαάκ, όταν ο Θεός είπε στον Αβραάμ να
θυσιάσει τον μοναδικό του γιο, μια προφητεία της ζωής του
Χριστού.

Η Γραφή μας λέει ότι η Ιερουσαλήμ θα αποτελέσει εμπόδιο σε
ολόκληρο τον κόσμο και βλέπουμε τη μάχη για έλεγχο να
διαδραματίζεται ακριβώς μπροστά στα μάτια μας. Ποιος θα
διεκδικήσει την Ιερουσαλήμ σαν δικιά του;

Οι Ορθόδοξοι Εβραίοι που είναι ένθερμοι για την επιδίωξη του
3ου ναού τους; Το Βατικανό και ο Πάπας Φραγκίσκος; Οι
μουσουλμάνοι που έχουν εγκαταστήσει κατάστημα στο Όρος του
Ναού; Έπειτα, υπάρχει ο Ντόναλντ Τραμπ, ένας άνθρωπος που
έχουν ήδη αναγνωρίσει σαν Αντίχριστο! «Πού βρίσκεται ο
Πρόεδρος Tραμπ σε αυτό το παιχνίδι; Είναι η «συμφωνία του
αιώνα» πραγματικά να συμβεί; Ποιος είναι πραγματικά πίσω από
την ώθηση για τον 3ο Ναό;

Οι εβραίοι ραβίνοι θα εξαπατηθούν για να υπογράψουν συμφωνία

ειρήνης με τον Άνθρωπο της Αμαρτίας; Ο Gary Stearman και ο Tom
Horn εξερευνούν τα παράξενα πράγματα στο Ισραήλ, τον ρόλο του
Tραμπ και τις σκοτεινές μυστικιστικές δυνάμεις που λειτουργούν
στις σκιές.

Prophecy Watchers
ΑΠΟΔΟΣΗ Corfiatiko

ΠΗΓΗ:https://katohika.gr/nea-taksi-pragmaton/tom-horn-o-trampto-vatikano-kai-i-mystiki-atzenta-tou-3ou-naou-tou-solomonta/

Συνάντηση Μητσοτάκη – Τραμπ:
Έντονες διεργασίες για τετ α
τετ στη Νέα Υόρκη
Έντονη κινητικότητα για επαφές των δύο ηγετών στο περιθώριο
της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Πολύ πιθανό είναι το ενδεχόμενο να υπάρξει συνάντηση του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο των Ηνωμένων
Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ σε περίπου δύο εβδομάδες στη Νέα
Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων
Εθνών.

Αυτό δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας μιλώντας
στον ΣΚΑΪ, το πρωί της Δευτέρας, διευκρινίζοντας ότι οι
λεπτομέρειες θα οριστικοποιηθούν τις επόμενες ημέρες και πως
αυτή την στιγμή δεν έχει συμφωνηθεί ακριβής ημερομηνία για το
ραντεβού με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί λίγες μόλις ημέρες πριν
από την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο
στην Αθήνα και συμπεριλαμβάνεται στην συνεχή αναβάθμιση των
σχέσεων των δύο χωρών.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη ο
κ. Μητσοτάκης θα έχει επαφές με πολλούς αρχηγούς κρατών,
περιλαμβανομένου του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν και πιθανότατα του προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας
Ζόραν Ζάεφ.

Ο κ. Πέτσας στη ίδια συνέντευξη, σημείωσε πως η Αθήνα
σχεδιάζει να αναδείξει τις τουρκικές ενέργειες, ειδικά την
«παρεμβατικότητα» της Άγκυρας στην Κύπρο όπου δυσκολεύει την
εξεύρεση λύσης.

ΠΗΓΗ:https://www.newsbomb.gr/politikh/story/1012926/synantisimitsotaki-tramp-entones-diergasies-gia-tet-a-tet-sti-nea-yorki

Eίναι επίσημο: Ξεκίνησε η
παράδοση των S-400 – Το
ανακοίνωσε το τουρκικό ΥΠΑΜ –
Τί θα κάνει ο Ν.Τραμπ;
Είναι πλέον επίσημο: Ξεκίνησε η παράδοση των S-400 όπως
ανακοίνωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα με την
ανακοίνωση, η πρώτη ομάδα των υλικών του πυραυλικού συστήματος
έφτασε στην Άγκυρα.

Στην ίδια ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι το συμβόλαιο με τη
Ρωσία υπογράφηκε στις 11 Απριλίου

Η Άγκυρα έτσι απάντησε στην απόφαση του Κογκρέσου για την μη
παράδοση των F-35 στην Άγκυρα σε περίπτωση που παραληφθούν οι
S-400

Τώρα όλα εξαρτώνται από την απόφαση του Αμερικανού προέδρου
Ν.Τραμπ.

Το πρώτο φορτίο των S-400 πρόκειται να εγκατασταθεί και να
αναπτυχθεί στην αεροπορική βάση Mürted, η οποία παλιότερα ήταν
γνωστή ως αεροπορική βάση «Ακιντζί».

#BREAKING First shipment of Russian S-400 missile system
equipment arriving in Ankara, Turkey today: Defense Ministry
— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) July 12, 2019

BREAKING — First batch of S-400s begins to arrive in Turkey
today, Turkish Defense Ministry announces.
The systems are deployed in Ankara’s Murted Airbase; formerly
known as Akinci Airbase, which was used as an HQ by putchists
during 2016 failed coup attempt
— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) July 12, 2019

Σημειώνεται ότι από εκεί ξεκίνησε η απόπειρα πραξικοπήματος
κατά του Ερντογάν το 2016. Δε θα είναι καθόλου περίεργο εάν η
μεταφορά τους γίνει εκεί στις 15 ιουλίου ανήμερα της επετείου
του πραξικοπήματος.

Συμβολικά οι κινήσεις αυτές είναι άμεση απάντηση στις ΗΠΑ για
τα F-35 και ταυτόχρονα δριμύ κατηγορώ κατά της προηγούμενης
κυβέρνησης του Μ.Ομπάμα την οποία η Άγκυρα θεωρεί
συνεργαζόμενη με τον Φ.Γκιουλέν και ότι γνώριζε και είχε
εγκρίνει το πραξικόπημα που ετοίμαζε το Τάγμα Γκιουλέν.

ΠΗΓΗ:https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/toyrkia/788014_eina
i-episimo-xekinise-i-paradosi-ton-s-400-anakoinose-toyrkikoypam

Αλλάζουν όλα σε ΗΠΑ & κόσμο:

Ο Τραμπ «κτύπησε» την FED &
παίρνει τον έλεγχο της –
Ποιους Δημοκρατικούς στέλνει
σε δίκη
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ,
Ν.Τραμπ έκανε την “λεγόμενη κίνηση
Κένεντι” εναντίον της τράπεζας FED(!) τονίζοντας πως ξεκίνησε
η πολιτικοποίηση της ενώ καταφέρθηκε εναντίον των Δημοκρατικών
λέγοντας πως οι Μ.Ομπάμα, Χ.Κλίντον και Μπρέναν θα τιμωρηθούν
και θα κάτσουν στο σκαμνί δικαστηρίου κατηγορούμενοι για
“εσχάτη προδοσία” επιβεβαιώνοντας προηγούμενο ρεπορτάζ του
pronews.gr.

….big, fat, waste of time, energy and money
be exact. It is now finally time to turn the
justice to some very sick and dangerous
committed very serious crimes, perhaps
Treason. This should never happen again!

– $30,000,000 to
tables and bring
people who have
even Spying or

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 19, 2019

Donald Trump accuses Mueller report participants of 'treason'
and vows to 'turn tables' on them https://t.co/0RCuREQfdh
pic.twitter.com/LA5qkv0Khb
— Honesty At The Peak (@HATPeak) April 19, 2019

Φαίνεται ότι ο κύβος ερίφθη και ο Ν.Τραμπ κάνει πράξη αυτά που

είχε σχεδιάσει εδώ και καιρό ανοίγοντας το τεράστιο ζήτημα της
FED. Λίγο πριν την πανηγυρική αθώωση του από την
έκθεση Μιούλερ, ο Ν.Τραμπ προχωρά σε κινήσεις που δείχνουν πως
στόχος πλέον είναι το “ξεδόντιασμα της FED”.

Εντελώς αθόρυβα ο Ν.Τραμπ είναι πολύ κοντά στην ανατροπή του
νυν προέδρου της FED και στον ολοκληρωτικό έλεγχο της, μια
πράξη που θα αποδειχθεί καταλυτική για τον πλανήτη.

Ήδη, από την προεκλογική του εκστρατεία ακόµη, ο πρόεδρος των
ΗΠΑ Ντόναλντ Τραµπ, είχε µιλήσει ξεκάθαρα για κυβερνητικό
έλεγχο της Federal Reserve, της Οµοσπονδιακής τράπεζας της
χώρας, αμφισβητώντας το ρόλο της, όπως διαµορφώθηκε σήµερα.

Η FED ελέγχει την αµερικανική οικονοµία, το χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα των ΗΠΑ αλλά και παγκοσµίως. Όµως τον έλεγχο της FED
τον ασκούν ιδιωτικά(!) κεφάλαια και όχι το αµερικανικό κράτος.

Και εδώ ξεκινά το πρώτο “κτύπημα” από τον Ν.Τραμπ διότι:

Από το δωδεκαµελές διοικητικό συµβούλιο, τα επτά µέλη πρέπει
να τοποθετούνται από την εκάστοτε αµερικανική κυβέρνηση.
Δηλαδή, να διορίζονται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ομως, από τα µέσα της δεκαετίας του ’80 , µόνον τρία µέλη
προέρχονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και σήµερα υπήρχαν µόνον
δύο! Ετσι οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ έχασαν επίτηδες τον έλεγχο
της FED!

Αυτό εδώ και κάποια 24ωρα αλλάζει.

Οι Ράνταλ Κουάρλς, Ρίτσαρντ Κλαρίντα και Μισέλ Μπάουμαν ήταν
τα 3 μέλη του Ν.Τραμπ που είναι τοποθετημένα στο διοικητικό
συμβούλιο της FED ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ τρέχει να καλύψει
ακόμη δύο θέσεις.

Τα δύο ονόματα είναι ο Στίβεν Μουρ και ο Χέρμαν Κέιν. Το μόνο
του εμπόδιο είναι ότι οι υποψηφιότητες θα πρέπει να λάβουν την
έγκριση της Γερουσίας (που πάντως ελέγχεται από τους
Ρεπουμπλικάνους).

Και οι δύο είναι σφοδροί πολέμιοι της πολιτικής της
ομοσπονδιακής τράπεζας και πλέον μπαίνουν στο διοικητικό
συμβούλιο.

Ο Χέρμαν Κέιν είναι πρώην υποψήφιος πρόεδρος των
Ρεπουμπλικανών και ο Στίβεν Μουρ είναι ο πρώην σύμβουλος της
εκστρατείας του Ν.Τραμπ.

Οι υποψηφιότητες αυτές είναι η πλέον ισχυρή μαρτυρία της
δυσφορίας του για την πολιτική του Τζερόμ Πάουελ, αλλά και της
προσπάθειάς του να την ανατρέψει.

Απομένουν ακόμη 2 θέσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Οι κινήσεις αυτές του Ν.Τραμπ ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων από
ολόκληρο το φάσμα των Δημοκρατικών, ΔΝΤ και όλων των θεσμών
που ελέγχει η FED.

To ΔΝΤ μίλησε για “επικίνδυνες συνέπειες” στην αμερικανική
οικονομία λόγω των κινήσεων Ν.Τραμπ!

“Η υπονόμευση της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας είναι
επικίνδυνη” είπε ο Tobias Adrian.

“Η κεντρική τράπεζα της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου έχει
δημιουργηθεί ως ανεξάρτητος θεσμός. Οι πρόεδροι και τα μέλη
έχουν διοριστεί εδώ και πολλά χρόνια. Δεν υπακούν σε
πολιτικούς” τόνισε ο Adrian.

Ο Ν.Τραμπ έχει τονίσει
ότι δεν επιτρέπεται στην FED να
αυξάνει τα επιτόκια, να δηµιουργεί τεράστια χρέη και να
επιβραδύνει την ανάπτυξη της οικονοµίας για µεγάλο διάστηµα.

Ο πρώην επικεφαλής του Ινστιτούτου Cato Αµερικανός
οικονοµολόγος και µετέπειτα υπουργός οικονοµικών Τζον Άλλισον
είχε πει:

«Το σύστηµα της Federal Reserve έχει σχεδιαστεί για να
παγιδεύει τους ανθρώπους. Η πρόθεση των τραπεζιτών ήταν να
παγιδεύσουν την κυβέρνηση των ΗΠΑ σε ένα ατελείωτο φαύλο κύκλο
χρέους από το οποίο ποτέ δεν θα µπορούσε να ξεφύγει, και οι
περισσότεροι Αµερικανοί δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Στην
πραγµατικότητα, οι περισσότεροι Αµερικανοί δεν καταλαβαίνουν
ακόµη από πού προέρχονται τα χρήµατα αυτά».

Ειδικότερα, µετά την ψήφιση του νόµου Ντοντ – Φρανκ τον Ιούλιο
του 2010, δόθηκε στην FED τεράστια εξουσία για τη ρύθµιση του
τραπεζικού κλάδου. Άρχισε µε ταχύτητα να θέτει µια σειρά νέων
κανόνων. Δηµιούργησε ένα σύστηµα “τιµωρίας” των τραπεζών που
δεν υπάκουαν στους νέους κανόνες. Αυτοί οι κανόνες
περιλαµβάνουν για παράδειγµα έναν όρο πολύ σοβαρό, ο οποίος
καθόριζε τα όρια ως προς το πόσο µια τράπεζα θα µπορούσε να
είναι µεγάλη, δηλαδή περιουσιακά στοιχεία, εύρος κύκλου

εργασιών κλπ.

Το σύνολο αυτών των κανόνων, είχε ως αποτέλεσµα την
επιβράδυνση των επενδύσεων των τραπεζών στην οικονοµία (ο
γνωστός κανόνας Volker) και τις αρνητικές επιπτώσεις στα
δάνεια των τραπεζών στις αγορές κατοικιών.

Συνέπεια αυτού, περιορισµός της κυκλοφορίας του χρήµατος,
υπερσυγκέντρωση χρηµάτων στην Οµοσπονδιακή τράπεζα, ύφεση.
Αυτή η κατάσταση είναι αντίθετη µε την πολιτική Τραµπ και
επιθυµεί να την αλλάξει.

Αγριος τσακωμός Τραμπ με πρόεδρο FED

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στον πρόεδρο της
αμερικανικής ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας Τζερόμ
Πάουελ «υποθέτω μου φορτώθηκες» κατά τη διάρκεια πρόσφατης
τηλεφωνικής τους συνδιάλεξης, έγραψε η εφημερίδα The Wall
Street Journal.

Η κυβέρνηση του Τραμπ και ο ίδιος ο πρόεδρος έχουν
επανειλημμένα και δημόσια επικρίνει με οξύτητα την κεντρική
τράπεζα διότι αύξησε τα κατευθυντήρια επιτόκιά της πέρυσι. Ο
Τραμπ κατηγόρησε την Παρασκευή τη Federal Reserve ότι πλήττει
την αμερικανική οικονομία και το χρηματιστήριο.

Ο αμερικανός πρόεδρος έθιξε τη συνομιλία του με τον Πάουελ σε
μια από τις πολλές συναντήσεις με συμβούλους του για τη χάραξη
πολιτικής την περασμένη εβδομάδα, κατά την οποία ο πρόεδρος
της Fed έγινε στόχος των επικρίσεων του Ρεπουμπλικάνου,
ανέφερε η Γουόλ Στριτ Τζέρναλ, επικαλούμενη πηγή παρούσα στη

συνάντηση, την οποία δεν κατονόμασε.

Επόμενο βήμα οι πρωτεργάτες της σκευωρίας –  Η θριαμβευτική
ανάρτηση Ν.Τραμπ

Με μία θριαμβευτική ανάρτηση στο Twiter ο πρόεδρος των ΗΠΑ
σχολίασε το αθωωτικό πόρισμα του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ
Μιούλερ, σύμφωνα με το οποίο δεν διαπιστώθηκε πως ο Ντόναλντ
Τραμπ ή στελέχη του επιτελείου του συνεργάστηκαν με τη Ρωσία
στις προεδρικές εκλογές του 2016.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Ουίλιαμ Μπαρ, δήλωσε ότι από
την έρευνα «δεν διαπιστώθηκε ότι στελέχη του προεκλογικού
επιτελείου του Τραμπ συνωμότησαν ή συντονίστηκαν με τη ρωσική
κυβέρνηση στις ενέργειες ανάμειξής της στις εκλογές».

«Καμία Συνωμοσία, Καμία Παρακώλυση. Για τους εχθρούς μας και
την πιο ριζοσπαστική αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών: Το
παιχνίδι τελείωσε (game over)» τουίταρε ο αμερικανός πρόεδρος,
με μία φωτογραφία εμπνευσμένη από το Game of Thrones.

Μάλιστα, σε προηγούμενη ανάρτησή του , ο Τραμπ έκανε λόγο για
τη «μεγαλύτερη πολιτική απάτη όλων των εποχών» με «εγκλήματα
που διαπράχθηκαν από τους βρώμικους αστυνομικούς και τους
Δημοκρατικούς».

Σύμφωνα με τον Μπαρ, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος «δεν ενήργησε»
προκειμένου να εμποδίσει την έρευνα για τη Ρωσία.

«Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης κι εγώ καταλήξαμε στο

συμπέρασμα ότι τα στοιχεία που συνέλεξε ο ειδικός εισαγγελέας
δεν είναι επαρκή ώστε να καθοριστεί ότι ο πρόεδρος διέπραξε το
αδίκημα της παρακώλυσης της δικαιοσύνης».

Οπως αναφέρει ο Ιndependent, o Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να
“γυρίσει τα τραπέζια” σε όσους συμμετείχαν στην έρευνα του
Mueller, κατηγορώντας τους για προδοσία και υποσχόμενος να
τους φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης.

Ο Ν.Τραμπ άρχισε να “πυροβολεί” με μια σειρά tweets

“Οι δηλώσεις γίνονται για μένα από ορισμένους ανθρώπους στην
τρελή έκθεση Mueller, η οποία γράφτηκε από τους 18
εξαγριωμένους μισητούς Δημοκρατικούς αντιπάλους μου, οι οποίες
είναι κατασκευασμένες και εντελώς αναληθείς”, δήλωσε.

“Δεν ήταν απαραίτητο να απαντήσω σε δηλώσεις που έγιναν για
εμένα στην” “Έκθεση”, μερικές από τις οποίες είναι εντελώς
μ@λ@κίες και δόθηκαν μόνο για να φανεί το άλλο πρόσωπο καλό (ή
να φανώ εγώ ο κακός). Αυτή ήταν μια παράνομη “xoax” κίνηση που
δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ.

“Η έρευνα ήταν “ένα μεγάλο, τεράστιο χάσιμο χρόνου, ενέργειας
και χρημάτων – $ 30.000.000 για να είμαι ακριβής”. Στη
συνέχεια έγραψε:

“Τώρα είναι τελικά η ώρα “να περάσουμε στην επίθεση” και να
φέρουμε στη δικαιοσύνη σε μερικούς πολύ άρρωστους και
επικίνδυνους ανθρώπους που έχουν διαπράξει πολύ σοβαρά
εγκλήματα, ίσως ακόμη και κατασκοπεία ή προδοσία. Αυτό δεν
πρέπει ποτέ να συμβεί ξανά!”τόνισε ο Ν.Τραμπ!

Δείτε τα tweet

Statements are made about me by certain people in the Crazy
Mueller Report, in itself written by 18 Angry Democrat Trump
Haters, which are fabricated & totally untrue. Watch out for
people that take so-called “notes,” when the notes never
existed until needed. Because I never….
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 19, 2019

…agreed to testify, it was not necessary for me to respond to
statements made in the “Report” about me, some of which are
total bullshit & only given to make the other person look
good (or me to look bad). This was an Illegally Started Hoax
that never should have happened, a…
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 19, 2019

The Washington Post and New York Times are, in my opinion,
two of the most dishonest media outlets around. Truly, the
Enemy of the People! https://t.co/AG3vccsJvg
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 19, 2019

Time for Democrats to accept reality https://t.co/3SyAnkSVlX
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 19, 2019

pic.twitter.com/222atp7wuB
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2019

“The Mueller Report is perhaps the single most humiliating
thing that has ever happened to the White House Press in the
history of this Country. They know they lied…Many reporters
lied about Russia Collusion and so much more. Clapper &
Brennan, all lies” @TuckerCarlson
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 19, 2019

Trump picks Herman Cain for Fed board https://t.co/ULn8QVRQTV
via @ReutersTV pic.twitter.com/TxWHzkvucp
— Reuters (@Reuters) April 5, 2019

BREAKING: Trump says "I personally think the Fed should drop
rates" because they are slowing down the economy and instead
of "quantitative tightening it should actually now be
quantitative
easing"
https://t.co/rlZqcl348z
pic.twitter.com/rwxXgE87pg
— CNBC Now (@CNBCnow) April 5, 2019

Despite the unnecessary and destructive actions taken by the
Fed, the Economy is looking very strong, the China and USMCA
deals are moving along nicely, there is little or no
Inflation, and USA optimism is very high!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 4, 2019

Pres. Trump recommends former GOP presidential candidate
Herman Cain for open Fed seat. "I told my folks that's the
man." https://t.co/aq9FBHE8Lc pic.twitter.com/Gw4GHHvqK3
— ABC News (@ABC) April 5, 2019

.@RepMarkMeadows It's a good day for America and it's a good
day for the President pic.twitter.com/z2mpJu2JWJ
— Neil Cavuto (@TeamCavuto) April 18, 2019

ΠΗΓΗ:https://www.pronews.gr/kosmos/diethnis-politiki/763543_tr
amp

Ο
Trump
αναφερει
την
Βενεζουελα ως εταιρια ..!!!
Θα το δικαιολογησεις ειμαι σιγουρος ..θα πεις οτι μπερδευτηκε
!

Ο λογος απλος σου ειναι πολυ πιο δυσκολο να δεχθεις αυτο που

σου λεμε , σου ειναι δυσκολο να διαχειριστεις οτι ολα οσα σου
εχουν μαθει ειναι ψεματα μονο και μονο για να καθεσαι στα αυγα
σου και να εισαι ενα υπακουο παιδι !

Οταν το πεδιο της αντιπαραθεσης το εχουν οδηγησει σε εναν
στιβο που δεν γνωριζεις οτι υπαρχει πια τοτε ειναι απολυτα
αδυνατον να νικησεις …πως να νικησεις εναν πολεμο εναντων σου
αν δεν εχεις καν αντιληψη οτι αυτος ο πολεμος υπαρχει;

Αυτοι εχουν οδηγησει εκει που πρεπει να θεματα τους , εσενα
..τον απλο ανθρωπο σου εχουν αφησει μαι βιτρινα να ασχολεισε
και να αγωνιζεσαι …την «δημοκρατια» τους και της μαριονετες
τους που παιζουν τον ρολο αυτου του θιασου της τρελλας ..Οσο
εσυ θα συνεχιζεις να κοιτας αλλου λοιπον αυτοι θα γαζωνουν την
ελευθερια σου και την ζωη σου !

Πρεπει παση θυσια να κανεις αυτο που σου κανουν , πρεπει αμεσα
να κατεβεις στον ιδιο στιβο και να δυναμωσεις ετσι ωστε να
δημιουργησεις μονος σου αυτα που σου στερει η «δημοκρατια»
τους για να μπορουν αυτοι να κανουν μπιζνες !

Η δυναμωνεις και δημιουργεις την βαση της αμυνας σου η
τελειωνεις και γονατιζεις σαν απλο πιονι στην σακιερα τους !

Επιλογη ειναι ολα … μην πεις οτι δεν ηξερες τι να κανεις και
πως ..γιατι τα εχουμε δημιουργησει ολα για ολους ..ειναι απλα
επιλογη σου να βγαλεις το αγκιστρι απο το στομα και να παρεις
την αποφαση της αρχης να το αλλξεις …καμια δικαιολογια λοιπον
παρα ο εαυτος σου!

ΠΗΓΗ:https://katohika.gr/schedio-achilleas/o-trump-anaferei-ti
n-venezouela-os-etairia/

