Bouře a průtrže na jihu Evropy si
vyžádaly již 9 mrtvých
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Nejméně sedm mrtvých si vyžádaly bouřky a záplavy, které v posledních dnech
postihly jižní Francii, severní Itálii a západní Řecko. S odvoláním na místní úřady
o tom v pondělí informovala agentura AP.

Komentář: Britský The Guardian ze stejného dne píše již o devíti obětech.
Řecká média informují o události jako o pohromě ‘biblických’ proporcí.

O čtyřech mrtvých už v neděli informovali zástupci francouzského departementu
Var. Všichni zahynuli v okruhu 30 kilometrů od města Draguignan. Bilance obětí

bouřek doprovázených vydatným deštěm by nemusela být konečná. Ve Francii se
stále dva lidé pohřešují.
Italské úřady v pondělí oznámily nález těla ženy, kterou pohřešovaly od neděle v
oblasti města Alessandria. Zatímco pro jihovýchod Francie už meteorologové
zrušili druhý nejvyšší stupeň povodňového nebezpečí, na severu Itálie v pondělí
hladina řek dál stoupá. Řeka Ticino se vylévá z břehů a zaplavuje ulice Pavie.
Obavy panují také ze stoupající hladiny na středím toku řeky Pád.

Komentář: Sesuvem zničený silniční viadukt na dálnici A6 mezi Turínem a
Savonou…

Dvě oběti také hlásí z Řecka, kde se v neděli v silné bouři nedaleko města Patra
převrátila jachta. Oba mrtví muži jsou Řekové, informovala agentura AFP s
odvoláním na místní úřady.
V části Řecka západně od Atén déšť v noci na pondělí vyplavil stovky domů. Na
řadě míst v severní části Peloponéského poloostrova musely úřady uzavřít silnice
kvůli sesuvům podmáčených svahů. Nejhůře je postižené přímořské letovisko
Kineta nedaleko Korintu, kde na domy sjely svahy z kopců, jejichž porost v létě
poškodily rozsáhlé lesní požáry.

Následky povodně v řecké vesnici Kineta, foto © Petros
Giannakouris, ČTK/AP

Komentář: Extrémní počasí je ve Středozemí novým normálem téměř každý
měsíc. V sestřihu proměn Země za říjen 2019 figuruje zejména Itálie, kde
dochází k mimořádným událostem už naprosto pravidelně.
SOTT Proměny Země – říjen 2019: Extrémní počasí, planetární změny,
meteory
V Itálii padaly kroupy o velikosti pomerančů, 20 zraněných
Silná vichřice v Itálii, orkán v Chorvatsku, zasněžený Balkán

Bývalý řecký ministr zahraničí:
,diplomaté vydávají víza dětem bez
doprovodu,
aby
se
mohlo
obchodovat s jejich orgányʻ
RT

© Dimitrios Karvounzis / ZUMAPRESS.com Bývalý řecký ministr
zahraničních věcí Nikos Kotzias během svého projevu

Bývalý řecký ministr zahraničí označil řecké diplomaty jako ,zrádceʻ poté, kdy opakovaně
tvrdil, že byla udělena víza „dětem bez doprovodu, aby mohly být nelegálně prodány jejich
orgány”.
Nikos Kotzias, který minulý měsíc rezignoval během roztržky o přejmenování Makedonie,
minulý týden prohlásil – a to již podruhé – že ve zhruba 93 případech probíhá trestní řízení
poté, co již byla řada „vysoce respektovaných velvyslanců” poslána za mříže.
„Víte, co znamenají víza pro nezletilé bez doprovodu? Znamená to obchodování s
orgány.“
Komentář: A kruci!
„A jen proto, že se mi podařilo zachránit několik duší, budu spát v klidu, až můj život
skončí,” řekl během svého vystoupení před řeckým Svazem novinových žurnalistů v Aténách
(ESIEA).
Bývalý ministr poprvé přišel s tímto obviněním v říjnu, kdy odsoudil osoby, které údajně víza
vydaly, nejen jako „zločince“, ale i „zrádce“.

Kotzias se pak zaměřil na média, která obvinil z nečinnosti, když řekl: „Vízum pro 14měsíční
batole bez doprovodu a pokusili se to ututlat.”
Existují obavy, že tisíce nezletilých bez doprovodu, kteří se pohybují po Řecku, jsou
vystaveni riziku sexuálního vykořisťování nebo obchodování s lidmi. Jak informoval
místní zpravodajský portál Kathimerini, v Řecku je 3 050 dětí bez doprovodu, z nichž 1 272
(42%) je buď bez domova, žijí na dočasném nebo neurčeném místě.
Svaz diplomatických činitelů odmítl Kotziasovy obvinění a označil je za „hlubokou urážku“,
protože vytvářejí „falešný” dojem, že mnozí pracovníci ministerstva jsou zkorumpovaní.
Prohlášení Unie dále uvedlo, že tvrzení „podkopává autoritu” ministerstva zahraničí, což má
dopad na celou zahraniční politiku země.

Komentář: Již dlouhodobě poukazujeme na to, že nelegální obchodování s orgány pro
transplantaci je celosvětový problém. Opuštěné děti jsou nejsnadnějším cílem.
Dobrodějové, kteří pomáhají migraci, nemají ani ponětí o tom, jakému zlu pomáhají.
Daeš ve finanční tísni se údajně obchoduje s dětmi a lidskými orgány
prostřednictvím turecké společnosti
Alžírské děti jsou oběťmi židovskému ,sklízení orgánůʻ
Obchodování s orgány: Izraelská policie zatkla 10 ,únosců tělʻ
Policie vyšetřuje izraelskou ,nezávislouʻ skupinu obchodující s orgány, protože
izraelská vláda nemůže mít konkurenci
Egypt odkryl rozsáhlou skupinu obchodující s orgány, 45 zatčeno, zadrženy
miliony dolarů
Kriminální skupiny obchodující s ledvinami v USA prodávají orgány k
transplantaci z černého trhu
Obchodování s orgány – ,podnikáníʻ postavené na vině a zoufalství

Zdroj článku: Former Greek foreign minister: ‘Diplomats are issuing visas to
unaccompanied children so their organs can be harvested’

Důmyslná technologie objevena při
odkrývání
starověké
řecké
‘pyramidy’
RT
Archeologové provádějící odkrývku starověké stavby podobné pyramidě na
řeckém ostrově Keros zjistili, že její tvůrci byli mnohem důmyslnější, než se dříve
myslelo. Stavitelé osady na přilehlém ostrůvku Daskalio vytvarovali terén do
strmých teras a přidali na něj zhruba 1000 tun bílého kamene, aby mu dodali
vzezření velké lesklé schodovité pyramidy. Kámen byl transportován ze
vzdálenosti 10km. Nový průzkum na 4.000 let starém nalezišti odhalil celou škálu
úchvatných prvků, včetně komplexního systému odvodňovacích tunelů a
zpracování kovů, které je na svou dobu neobvykle vysoce sofistikované.

Forma na odlévání kovu. © Cambridge Keros Project
Důkazy obrábění kovů se na místě objevily poprvé před deseti lety a výzkumníci
od té doby nalezli dílny a související předměty. Archeologové netušili, že
starověká civilizace obývající ostrov ovládala stavitelství na takové úrovni, a
pokračují s výzkumem, aby zjistili více o tehdejších obyvatelích.
Dr. Michael Boyd z Univerzity v Cambridge, jeden z vedoucích archeologických
prací, říká, že je jasné, že toto místo bylo centrálním bodem pro soudobou
metalurgii a další řemesla. “V době, kdy přístup k surovým materiálům a
schopnostem jejich zpracování byl velmi omezený, to vypadá, že v Daskaliu se
koncentrovala veškerá znalost a dovednost zpracování kovů”, prohlásil. “Co zde
vidíme v tomto oboru, a v několika dalších ohledech, je začátek urbanizace:
centralizace ve smyslu soustředění velmi rozptýlených komunit do rozsáhlé sítě s
centrem na ostrově.
Daskalio bylo dříve známé svými objevy tisíců rozlámaných mramorových sošek,
datovaných do doby před 4.500 lety, o kterých se soudí, že byly používány k
obřadním účelům.

