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How Mercury Causes Brain Neuron Damage - Uni. of Calgary {youtube}XU8nSn5Ezd8{/yout
ube}
www.youtube.com/watc
h?v=XU8nSn5Ezd8
Γ. Κασιμάτης - Με «άλλοθι» την Πανδημία το σύστημα αλλάζει τον ρόλο των κοινωνιών.
{youtube}5APed_ZNxXQ{/youtube}
www.youtube.com/watch?v=5APed_ZNxXQ

Moral Obligation To The German Citizens – German Mercury At Greece

According to the distinguished, constitutional law professor emeritus George Kasimatis, in the
above presented Youtube video, the Greek citizens’ thought has been poisoned.
Simultaneously, the Greek citizens they collectively exhibit an totally unnatural lacking of the
instinct of survival. This lacking it far exceeds the expected, due to their fluoride consumption,
artificial docility.
Also, according to the evidence presented bellow, at the appendix, 165 tons of mercury was,
illegally sent from Germany to Greece, on 2014. The purpose of this illegal transportation was
never revealed.
This illegal mercury, cannot be otherwise, is combined with the current, profound, unethical, and
illegal offering of legitimacy, on behalf of the rest European governments towards the Greece’s
dictatorship.
The above, I believe that, they apply, unjustly and against the innocent German citizens, a
moral stein. And even worst, it obstructs the intended development of the best relationships
between, the German citizens and the Greek citizens.
For the above reasons, I feel that it is imperative for the German government to, immediately,
do what is honest and necessary in order to publicly vindicate the German citizens’ complete
and total disassociation with both, the Greek citizens’ mercury poisoning, as well as, with the
Greek dictatorship’s promotion and support.

Christos Boumpoulis
economist
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Appendix

Απόβλητα υδραργύρου από τη Γερμανία παράνομα αποθηκευμένα στον
Ασπρόπυργο
Υψηλής επικινδυνότητας φορτίο μεταλλικού υδραργύρου, συνολικού βάρους 165 τόνων,
μεταφέρθηκε παράνομα από τη Γερμανία στην Ελλάδα και παρέμενε έως πρόσφατα
αποθηκευμένο σε εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο.
Μετά από έλεγχο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, τον Αύγουστο του 2014, σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης
εντοπίστηκαν παράνομα αποθηκευμένοι 114 τόνοι. Όπως διαπιστώθηκε, από το 2011
βρίσκονταν εκεί άλλοι 51 τόνοι, οι οποίοι είχαν επιστρέψει στη Γερμανία. Η απομάκρυνση
του υπόλοιπου φορτίου, ωστόσο, «κόλλησε», καθώς υπήρξε αµφισβήτηση ως προς τη φύση
του: Οι αρµόδιες Αρχές το χαρακτήριζαν ως απόβλητο, ενώ η εταιρεία ως προϊόν.
Για την επίλυση του ζητήματος, τον Ιουνίου του 2015 υπήρξε προσφυγή στον Συνήγορο του
Πολίτη, ο οποίος αφού ενημερώθηκε σχετικά, διοργάνωσε σύσκεψη, με συμμετοχή των
αρμόδιων φορέων, κατα την οποία αποσαφηνίστηκε ότι το φορτίο είναι απόβλητο και όχι
προϊόν.
Η ανεξάρτητη Αρχή προέβαλε την επίσπευση της σύννοµης αποµάκρυνσης του επίµαχου
φορτίου, ζητώντας τη συνεργασία όλων των συναρµόδιων φορέων, ώστε να διασφαλιστεί
το µείζον ζήτηµα εξάλειψης του κινδύνου από το λεκανοπέδιο Αττικής. Επεσήµανε ότι
θεωρεί την υπόθεση µείζονος σηµασίας, καθώς η φύση και ο όγκος του αποθηκευµένου
υλικού το καθιστούσε άκρως επικίνδυνο για την ευρύτερη περιοχή, δεδοµένου ότι, σε
περίπτωση ατυχήµατος, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία και ασφάλεια
θα ήταν εξαιρετικά σοβαρές και µη αναστρέψιµες.
Σημειώνεται, ότι σε περίπτωση διαρροής, ο υδράργυρος και οι ενώσεις του είναι ιδιαίτερα
τοξικές για τους ανθρώπους και το οικοσύστημα. Σχετικά χαμηλές δόσεις μπορεί να έχουν
σοβαρές αρνητικές νευροαναπτυξιακές επιπτώσεις και έχουν πιθανή βλαβερή επίδραση στο
καρδιαγγειακό, το ανοσολογικό και το αναπαραγωγικό σύστημα, ενώ οι υψηλές δόσεις είναι
θανατηφόρες.
∆ιευκρινίστηκε, λοιπόν, ότι η επιστροφή του στη Γερµανία αποτελούσε µονόδροµο, καθώς
στην Ελλάδα δεν υπάρχει κατάλληλα αδειοδοτηµένος χώρος αποθήκευσης, ούτε
µεταφοράς αποβλήτων υδραργύρου.
Τελικά, κατόπιν διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας και λαμβάνοντας τα
προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας επισπεύστηκε ο επαναπατρισµός των αποβλήτων
υδραργύρου, που τελικά ολοκληρώθηκε µε επιτυχία τον περασμένο Φεβρουάριο.
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Όπως ενημέρωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον Συνήγορο, το επικίνδυνο
φορτίο απομακρύνθηκε σε δύο δόσεις: Η πρώτη στις 12/2, με δύο φορτηγά που μετέφεραν
42 τόνους και η δεύτερη 10 μέρες αργότερα, με τρία φορτηγά που απομάκρυναν την
υπολειπόμενη ποσόστητα.
Source
:
https://www.tanea.gr/2016/09/15/greece/apoblita-ydrargyroy-apo-ti-germania-paranoma-apothi
keymena-ston-aspropyrgo/
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