DEBATE ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 09 ΜΑΙΟΥ
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ΣΤΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ
Την Πέμπτη 09 Μαίου 2019 στην πλατεία Νηρέα στίς 17:30 θα
πραγματοποιθεί τελικά λόγω αναβολής DEBATE όλων των συνδιασμών
που κατεβαίνουν στις Δημοτικές Εκλογές το Μαίου 2019.Εκεί
μπορούμε να ακούσουμε όλες τις απόψεις των συνδιασμών.Μπορούν
και οι πολίτες να θέσουν τις ερωτήσεις τους με τη σειρά τους
αφού ακουστούν οι θέσεις των Συνδιασμών

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ

1. Αρχικά θα γίνει η πρώτη τοποθέτηση του κάθε υποψηφίου, όπου
θα παρουσιάζει τους στόχους και το όραμα της παράταξης του για
την επόμενη 4ετία. Η διάρκεια της ομιλίας του κάθε υποψήφιου
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 4 λεπτά.

2. Θα ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις των υποψηφίων για τις 3
θεματικές ενότητες (Α. Τοπικά θέματα περιοχών Πρωτέα – Νηρέα –
Ορειχαλκουργών, Β. Λιμάνι και προγραμματισμένα μεγάλα έργα, Γ.
Ζητήματα καθημερινότητας των δημοτών). Πριν τις τοποθετήσεις
των υποψηφίων δημάρχων θα υπάρχει σύντομη εισαγωγική
τοποθέτηση του συλλόγου «Νηρέας». Η διάρκεια της ομιλίας του
κάθε υποψηφίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2,5 λεπτά.

3. Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων για τις 3 θεματικές
ενότητες, κάθε υποψήφιος θα έχει δυνατότητα δευτερολογίας.
ώστε να μπορεί να απαντήσει / σχολιάσει τις τοποθετήσεις των
υπόλοιπων υποψηφίων. Η διάρκεια της δευτερολογίας του κάθε
υποψήφιου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2,5 λεπτά.

4. Στη συνέχεια, θα μπορούν να τεθούν ερωτήσεις από το κοινό
προς τους υποψηφίους. Οι πολίτες που θα θελήσουν να υποβάλουν
ερωτήματα θα λαμβάνουν αριθμό προτεραιότητας από υπεύθυνο του
συλλόγου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Η διατύπωση της κάθε
ερώτησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1 λεπτό και η απάντηση
του υποψήφιου δημάρχου τα 2 λεπτά.

Η συνεργασία όλων είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχημένη
διεξαγωγή της εκδήλωσης και την ολοκληρωμένη ενημέρωση των
δημοτών ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών.

ΔΕΙΤΕ ΕΝΑ ΣΠΟΤ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ DEBATE

ΠΗΓΗ:EASTRUNNER.GR

Μηδέν αφορολόγητο
Του Άγη Βερούτη

Αν κάποιος πολιτικός έβγαινε να πει ότι από τον επόμενο χρόνο
θα καταργηθεί πλήρως το αφορολόγητο για όλους τους Έλληνες,
και μάλιστα θα πληρώνουν φόρο εισοδήματος οι άνεργοι με βάση
τεκμήρια διαβίωσης όπως πχ το ότι μένουν σε κάποιο σπίτι με
σκεπή και παράθυρα και όχι στον δρόμο, και όπως πχ ο αριθμός
από τα παιδιά που έχουν, και μάλιστα ότι θα προπληρώνουν και
τον φόρο της επόμενης χρονιάς με βάση αυτά τα τεκμήρια
διαβίωσης, συν ένα ποσό ας πούμε €650 το χρόνο κεφαλικό φόρο
για όλους τους Έλληνες ανεξαρτήτως αν έχουν εισόδημα ή όχι, θα
γινόταν επανάσταση στην Ελλάδα!

Σκέτο κεφαλικό φόρο πήγε να βάλει η Θάτσερ το 1990 (Poll Tax)
και εξαναγκάστηκε σε παραίτηση από την πρωθυπουργία, από το
ίδιο το κόμμα της!

Αν γίνονταν τα παραπάνω στην Ελλάδα πιθανότατα θα κατέβαιναν
στο Σύνταγμα 2 με 3 εκατομμύρια άνθρωποι και σίγουρα θα
βρίσκονταν και κάποιοι άνεργοι μπαχαλάκηδες να κάψουν όλα τα
δημόσια κτίρια ανά την επικράτεια, συν 50-100 οικοδομικά
τετράγωνα του κέντρου της Αθήνας, πιθανόν άλλα 10-20
οικοδομικά τετράγωνα της Θεσσαλονίκης, και ό,τι προαιρείσθε
στις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας…

Αυτά μήπως είναι ένα φανταστικό σενάριο που δεν μπορεί να
γίνει ποτέ στην Ελλάδα!

Μα γίνεται ήδη, απλά αφορά μια μόνο τάξη Ελλήνων, τους
μικρομεσαίους αυτοαπασχολούμενους! Ρατσιστικά!

Αυτά που μπήκαν ως “προσωρινά μέτρα καταπολέμησης της δήθεν
φοροδιαφυγής όλων των Ελευθέρων Επαγγελματιών και
αυτοαπασχολούμενων”, ψηφίστηκαν το 2013, ώσπου να

ενεργοποιηθούν τα μέτρα ελέγχου από το κράτος. Αυτά που
ενεργοποίησαν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ!

Δήθεν “προσωρινά” αποδεικνύεται φυσικά, αφού αυτά τα μέτρα
ισχύουν και σήμερα που η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα έχει γίνει
δυσκολότερη από όσο είναι δυνατόν να φοροδιαφύγει κάποιος από
το Internal Revenue Service των ΗΠΑ!

Μετά από 4,5 χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, μετά 4 χρόνια
capital controls, ΜΥΦ, ηλεκτρονικά τιμολόγια, δηλωμένους
επαγγελματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς υπό παρακολούθηση,
μετά την κατάργηση του τραπεζικού απορρήτου για τις υπηρεσίες
του κράτους, μετά από τη δήλωση των ταμειακών υπολοίπων όλων
των τραπεζικών λογαριασμών ανά εξάμηνο, ανά ΑΦΜ από όλες τις
τράπεζες, μετά το δικαίωμα εισόδου στις τραπεζικές θυρίδες και
κατάργηση του απορρήτου του ποιος έχει τραπεζική θυρίδα, μετά
από τη θεσμοθέτηση της δυνατότητας κατασχέσεων τραπεζικών
λογαριασμών και ακινήτων και πλειστηριασμών για χρέη προς το
κράτος με μια απλή διοικητική πράξη ενός δημοσίου υπαλλήλου
χωρίς ενημέρωση του φορολογούμενου και χωρίς να χρειάζεται
δικαστική απόφαση, μέτρα που εκτός από την κατακρήμνιση της
οικονομικής ελευθερίας των Ελλήνων μηδενίζουν και τη
φοροδιαφυγή, πλην των γριών που πουλάνε τερλίκια στη λαϊκή
έναντι €3, και πληρώνονται σε κέρματα!

Γιατί οι Μικρομεσαίοι συνεχίζουν να έχουν €0 αφορολόγητο και
τεκμήρια για τα παιδιά τους, σαν να είναι ΟΛΟΙ καταδικασμένοι
φοροφυγάδες κατά συρροή;

Γιατί άραγε υπάρχουν στην Ελλάδα πάνω από 40 διαφορετικές
μέθοδοι καταλογισμού της φορολογίας, με διαφορετικό συντελεστή
για καθέναν από μισθωτούς, ΔΥ, ιδιωτικούς υπαλλήλους,
υπαλλήλους της Βουλής, εισοδηματίες ενοικίων, μικρές

επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις, υπεράκτιες επιχειρήσεις,
πολιτικούς, συνταξιούχους με άλλα εισοδήματα, εισοδηματίες
μετοχών εταιριών, συνταξιούχους χωρίς άλλα εισοδήματα, κλπ κλπ
κλπ;

Γιατί δεν υπάρχει μια κλίμακα φορολόγησης για το εισόδημα όλων
των φυσικών και νομικών προσώπων ανεξάρτητα από που προέρχεται
το εισόδημα αυτό;

Γιατί κάθε €1 εισόδημα άραγε να αφήνει
· €0,90 σε έναν πολιτικό;
· €0,95 σε έναν ΔΥ της Βουλής;
· €0,0,48-€0,84 σε έναν ιδιωτικό υπάλληλο;
· €0,50-€0,67 σε έναν ιδιοκτήτη ακινήτου;
· και -€0,10-€0.20 σε έναν ελεύθερο επαγγελματία;

Αυτές οι συνεχιζόμενες ρατσιστικές στρεβλώσεις της φορολόγησης
στην Ελλάδα, ομοιάζουν με τη διαφοροποιημένη ρατσιστική
φορολόγηση του Χίτλερ εναντίον των εβραϊκής καταγωγής Γερμανών
πριν τον Β’ ΠΠ, τη ρατσιστική φορολόγηση του Κεμάλ Ατατούρκ
κατά των ελληνορθόδοξων της Τουρκίας, και τη ρατσιστική
φορολόγηση του Λένιν κατά των παραγωγών αγροτικών προϊόντων
και των εμπόρων στην απαρχή της Σοβιετικής Ένωσης.

Για να έρθει επιτέλους πραγματική ανάπτυξη, απαιτείται εξίσωση
της φορολογικής αντιμετώπισης για μισθωτούς και ελεύθερους
επαγγελματίες και ενοποίηση των 40+ φορολογικών συστημάτων που
έχει η Ελλάδα σε ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ, με όμοιο αφορολόγητο, και
ανεισφορολόγητο πάνω από το όριο της φτώχειας για όλους, με
όμοιους συντελεστές για όλους. Όλους!

Απαιτείται να πέσει στο 15% ο ΦΠΑ (ο κανονικός συντελεστής)

στο ελάχιστο όριο της έκτης οδηγίας, μειωμένος σε εστίαση,
τουρισμό, βασικά είδη ανάγκης.

Απαιτείται προοδευτική φορολόγηση με 3-5 κλίμακες και με οροφή
το 30-35%. Απαιτείται απαλλαγή από απόδοση ΦΠΑ για
επιχειρήσεις με τζίρο ως (πχ) 100.000 ευρώ όπως στη Βρετανία.

Απαιτείται κατάργηση επιστροφής ΦΠΑ, και να ισχύει μόνο η
αναστολή καταβολής.
Απαιτείται ο ΦΠΑ να είναι πληρωτέος μόνον για τα τιμολόγια που
έχουν εισπραχθεί.
Απαιτείται η κατάργηση της αισχρότητας που λέγεται
“προκαταβολή φόρου”.
Απαιτείται
τιμολόγηση.

υποχρέωση

των

επιχειρήσεων

στην

ηλεκτρονική

Απαιτείται τακτικός έλεγχος ανά έτος από ορκωτούς με το
σύστημα των Certified Public Accountants των ΗΠΑ.

Απαιτείται λογική και δικαιοσύνη!

Εδώ βέβαια πάμε σαν τον κάβουρα, ανάποδα.

Με αυτά που έχουν νομοθετηθεί ως σήμερα η μόνη διέξοδος
επιβίωσης για πολλούς που δυσκολεύονται να τα φέρουν βόλτα
είναι η φοροδιαφυγή επιβίωσης ή η φοροαποφυγή με νόμιμα μέσα.

Χρειάζεται ανάπτυξη, ώστε ο ελεύθερος επαγγελματίας να κάνει
τζίρο και να αρχίσει να κερδίζει.
Χωρίς εξορθολογισμό και δικαιοσύνη στο φορολογικό σύστημα δεν

πάμε πουθενά.
Και τελικά η μικρομεσαία επιχείρηση παράγει κυρίως θέσεις
εργασίας. Για τον μικρομεσαίο και άλλα 1-2 άτομα.

Όποιος περίμενε ότι θα έρθουν οι πολυεθνικές και θα προσλάβουν
όλο τον άνεργο κόσμο, και θα πληρώνουν μισθούς και φόρους και
ΦΠΑ και όλα τα καλά, ας δούνε πόσες ήρθαν την τελευταία
δεκαετία, ή μάλλον πόσες έφυγαν!

Οι μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, ελληνικές και αλλοδαπές,
δίνουν λιγότερες από το 10% των θέσεων εργασίας και μικρότερο
από το 30% του συνολικού ΑΕΠ που προέρχεται από την παραγωγική
οικονομία.

Αν αντιμετωπίζει το κράτος-ληστής-Νταβέλης τον μικρομεσαίο ως
αγελάδα για να αρμέξει το αίμα που τρέχει στις φλέβες του, στο
τέλος θα τον πεθάνει και μαζί θα εξαφανιστούν και οι 2-3
θέσεις εργασίας που καθένας από αυτούς συντηρεί.

Από αυτόν που του έβαλε λουκέτο, το κράτος εισπράττει όσα
περιμένει να εισπράξει από την Πειραϊκή Πατραϊκή: €0

Όσο δηλαδή είναι και το αφορολόγητο των ελευθέρων
επαγγελματιών και μικρομεσαίων εδώ και 6 χρόνια!

ΠΗΓΗ

ΠΗΓΗ:https://katohika.gr/ellada/miden-aforologito/

«Μακεδονία. Αντίβαρο στην
ηττοπάθεια»
1.2.
[Δωρεάν
βιβλίο σε pdf]
Ηλεκτρονικό βιβλίο του Ανδρέα Σταλίδη.Περίληψη:
Περισσότερες από 200 σελίδες με όλη την αρθρογραφία του από
τον Ιανουάριο του 2018 μέχρι τον Ιανουάριο του 2019 στην
εφημερίδα Εστία και στο ηλεκτρονικό περιοδικό Αντίβαρο. Πλήθος
ιστορικών στοιχείων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα,
ιχνηλάτηση των ριζών του Μακεδονικού ζητήματος από το 1864
μέχρι σήμερα,…αναφορές στην περίοδο 1878-1913 και στην
αντιπαλότητα Ελλήνων και Βουλγάρων για την Μακεδονία, ιστορικά
ντοκουμέντα από εφημερίδες, βιβλία, ημερολόγια της εποχής,
στοιχεία από την απογραφή των Σέρβων το 1921 που δεν
καταγράφτηκε κανένας «Μακεδόνας», πολιτικές εξελίξεις της
δεκαετίας του 1920 και αρνήσεις του ελληνικού Κοινοβουλίου να
επικυρώσει την αναγνώριση των σλαβοφώνων ως βουλγαρική ή
σερβική μειονότητα, ο ρόλος της Κομιντέρν (Κουμμουνιστική
Διεθνής) και του ΚΚΕ. Πολιτικά επιχειρήματα για το ζήτημα της
ονομασίας των Σκοπίων. Αποδόμηση όλων των γνωστών μύθων που
αναπαράγονται από όσους υποστηρίζουν τον κακό και βλαβερό
συμβιβασμό για τον ελληνισμό. Λεπτομερής ανάλυση της Συμφωνίας
των Πρεσπών άρθρο-άρθρο. Επιστολές σε πολιτικούς με σύνοψη των
λόγων που πρέπει να ακυρωθεί το πλαίσιο συμφωνίας που υπεγράφη
στις Πρέσπες. Στο παράρτημα του ηλεκτρονικού βιβλίου θα βρείτε
ολόκληρη την Συμφωνία των Πρεσπών σε ελληνικά και αγγλικά, και
ολόκληρη την Συνθήκη Ειρήνης του Βουκουρεστίου του 1913 επίσης
στα ελληνικά και αγγλικά. Πάνω από 30 άρθρα δημοσιευμένα στην
Εστία και στο Αντίβαρο. Το ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο διατείθεται
δωρεάν για όλους σε μορφή pdf.

Διαβάστε το εδώ
Unexpected server response (204) while retrieving PDF
“http://www.antibaro.gr/wp-content/uploads/2019/01/stalidhs_ma
kedonia-antibaro-sthn-httopa8eia-v1.2.pdf”.
Κατεβάστε το σε pdf εδώ – «Μακεδονία. Αντίβαρο στην
ηττοπάθεια» 1.2
Εκδόσεις

8.1.2019 Πρόκειται για την πρώτη ηλεκτρονική έκδοση 1.0.
Ενδεχομένως να υπάρχουν λάθη και παραλείψεις, οι οποίες
ίσως διορθωθούν σε επόμενες εκδόσεις. Εάν χρειαστεί θα
προστεθεί και πλουσιότερο υλικό.
30.1.2019 έκδοση 1.1 με διορθώσεις [Π.Ι.] και νέα άρθρα.
7.2.2019 έκδοση 1.11 με περισσότερες τυπογραφικές
διορθώσεις [Ε.Σ.], αλλά χωρίς νέα άρθρα.
27.2.2019 έκδοση 1.2 με ένα επιπλέον άρθρο
11.4.2019 Το βιβλίο στην παρούσα του έκδοση (1.2)
μπορείτε να το δείτε και στο archive.org
4.5.2019 Το βιβλίο στην παρούσα του έκδοση (1.2)
μπορείτε να το δείτε και στην βιβλιοθήκη της Εταιρείας
Μακεδονικών Σπουδών

Πηγή

ΠΗΓΗ:https://tofanari.blogspot.com/2019/04/12-pdf.html

Παραιτήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος
Αμερικής Δημήτριος
Παραιτήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Δημήτριος, μετά τη
συνάντηση που είχε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Φανάρι.

Ο 90χρονος ιεράρχης υπέβαλε την παραίτησή του στον κ.
Βαρθολομαίο, τον οποίο επισκέφθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Η
παραίτηση του κ. Δημήτριου έγινε δεκτή από τον Οικουμενικό
Πατριάρχη.ADVERTISING

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Δημήτριος υπηρέτησε για 20 χρόνια
από το 1999 την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής όταν και
διαδέχθηκε τον τότε Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, Σπυρίδωνα, ο οποίος
είχε παραιτηθεί για προσωπικούς λόγους.

Η ανακοίνωση

Διά τοῦ παρόντος ἀνακοινοῦται ὅτι σήμερον, Σάββατον, 4ην Μαΐου
2019, ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν τόν
Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Γέροντα Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, ὁ ὁποῖος
ἐνημέρωσεν Αὐτόν ἐπί διαφόρων θεμάτων τῆς κατ΄αὐτόν θεοσώστου
Ἐπαρχίας.

Ἐν συνεχείᾳ ἡ Α.Σεβασμιότης ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὑπέβαλε γραπτῶς
τήν παραίτησίν του ἐκ τοῦ θρόνου τῆς ἥν ἐπί εἰκοσαετίαν
θεοφιλῶς ἐποίμανεν Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, τήν ὁποίαν ὁ
Πατριάρχης θά φέρῃ ἐνώπιον τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου κατά
τήν συνεδρίαν αὐτῆς τῆς προσεχοῦς Πέμπτης, 9ης Μαΐου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Η κακοδιαχείριση

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο προσπαθεί εδώ και δύο χρόνια να
λύσει τον «γόρδιο δεσμό» με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο
, στον απόηχο των αποκαλύψεων για κακοδιαχείρηση στα ταμεία
της Αρχιεπισκοπής και του παγώματος των έργων στο Ναό του
Αγίου Νικολάου στο Μανχάταν.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει ζητήσει σύμφωνα
με πληροφορίες
τέσσερις φορές ως τώρα την παραίτηση του
Δημήτριου που έχει πατήσει τα 90
της Αρχιεπισκοπής από το 1999 .

και βρίσκεται στο τιμόνι

Συγκεκριμένα ο υπερήλικας ιεράρχης βρίσκεται στην πόρτα της
εξόδου από τον Αύγουστο του 2017 όταν του προτάθηκε από το
Οικουμενικό Πατριαρχείο να του απονεμηθεί ο τίτλος του
Γέροντα
Μητροπολίτη Ηρακλείας.

Η πληροφορία, ταξίδεψε τότε για λίγες ώρες από το Φανάρι στη
Νέα Υόρκη και την Ελλάδα πριν διαψευστεί επισήμως καθώς ο
Δημήτριος αρνήθηκε να αποδεχθεί την πρόταση για «βελούδινη»
απομάκρυνση.

Στο μεταξύ ζητήθηκε άλλες δύο φορές η παραίτησή του τόσο
επίσημα όσο και ανεπίσημα, ενώ πριν από έξι μήνες στη Γενεύη
ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τον κάλεσε για τέταρτη
φορά να αποχωρήσει.

Εκεί που όλοι περίμεναν την επόμενη ημέρα όμως, ο Δημήτριος
δεν έδειξε διάθεση υποχώρησης και ζήτησε λίγο επιπλέον χρόνο
από τον Οικουμενικό Πατριάρχη
ελπίζοντας ότι θα καταφέρει να
ξεπαγώσει τα έργα στον Άγιο Νικόλαο ώστε να μη φύγει με την
σκιά των ατασθαλιών να τον συνοδεύει . Έτσι πήρε νέα παράταση
καθώς τότε υπήρχε και η αναταραχή με το θέμα της αυτοκεφαλίας
της Ουκρανικής Εκκλησίας που έκανε το Φανάρι να μην επιθυμεί
να ανοίξει νέο μέτωπο.

«Παγωμένα» ενάμιση χρόνο τα έργα

Ο Δημήτριος επιθυμούσε
να αποχωρήσει αφού προηγουμένως θα
είχε τελέσει τα εγκαίνια του Αγίου Νικολάου , κλείνοντας με
αυτό τον τρόπο την παρουσία του ως επικεφαλής της ισχυρότερης
Αρχιεπισκοπής του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ωστόσο όπως φαίνεται, τα εγκαίνια αργούν πολύ καθώς τα έργα
έχουν παγώσει εδώ και ενάμισι χρόνο με απόφαση
της
κατασκευαστικής εταιρίας αφού διακόπηκε η ροή του χρήματος
.Επιπλέον η Αρχιεπισκοπή αναγκάστηκε να υποθηκεύσει το κτίριο
των γραφείων της δίπλα στο central park
δανεισμό.

για τραπεζικό

Στο εσωτερικό του Ναού , υλικά και εργαλεία είναι παρατημένα
στο δάπεδο μέχρι να δοθεί το πράσινο φως για την επανέναρξη
των εργασιών, ενώ στο εξωτερικό ο ναός,είναι σκεπασμένος με
ειδικά καλύμματα ώστε να μην υποστεί φθορές από το χρόνο και
τα καιρικά φαινόμενα.

Το έλλειμμα στα ταμεία της αρχιεπισκοπής ξεπερνάει τα 8,5 εκ
δολάρια, ενώ τα χρήματα που είχαν καταβληθεί ως δωρεές για το
ναό λοξοδρόμησαν για άλλους σκοπούς.

Έργο του Καλατράβα

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου στη Liberty street ,
που
βρίσκεται στο νότιο Μανχάταν δίπλα στο μνημείο του παγκόσμιου
κέντρου εμπορίου , άρχισε να κατασκευάζεται το 2014
από
μηδενική βάση.

Ένα μικρότερο κτίριο του 1832,
κατοικία στην αρχή που
μετέπειτα έγινε ναός, στεκόταν στη σκιά των δίδυμων πύργων
μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 και ισοπεδώθηκε από την
τρομοκρατική επίθεση.

Με μόνη παρακαταθήκη μια ξύλινη εικόνα της Ζωοδόχου Πηγής και
μια χάρτινη του Αγίου Διονυσίου που διασώθηκαν από την
καταστροφή, ξεκίνησε ο αγώνας για την ανοικοδόμηση του ναού με
όλους τους επιφανείς Ελληνοαμερικανούς να στηρίζουν αρχικά το
εγχείρημα με γενναίες προσφορές.

Στη συνέχεια γύρω από το ναό στήθηκε ένας «χορός» εκατομμυρίων
που ταλανίζει μέχρι σήμερα την Αρχιεπισκοπή.

Η έρευνα της Grant Thornton που επιβεβαίωσε την
κακοδιαχείρηση
πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο και τον
Σεπτέμβριο του 2017, ενώ βρίσκονταν ακόμη στις θέσεις τους ο
εκτελεστικός διευθυντής και ο διευθυντής της Διεύθυνσης
Οικονομικών της
Αρχιεπισκοπής
οι οποίοι στη συνέχεια
απολύθηκαν.

Τον Σεπτέμβριο του 2017 το συνολικό εκτιμώμενο κόστος ήταν 50
εκατομμύρια δολάρια αλλά στη συνέχεια σύμφωνα με τους New
York Times, εκτινάχθηκε στα 78 εκ δολάρια .

Η διακοπή των εργασιών έγινε από την κατασκευαστική εταιρεία
Skanska USA που είχε αναλάβει το έργο και εξέφρασε την ελπίδα
ότι θα λυθούν τα προβλήματα ώστε να αποπερατωθεί .

Αντιπροσωπευτικά δείγματα βυζαντινής αρχιτεκτονικής όπως ο
εμβληματικός ναός της Αγίας Σοφίας και η Μονή της Χώρας (
Καριγέ Τζαμί) στην Κωνσταντινούπολη , αποτέλεσαν πηγή
έμπνευσης για τον Σαντιάγκο Καλατράβα στην κατασκευή του
ναού.

«Ήθελα ένα μοντέρνο κτίριο που θα αντανακλούσε με κάποιον
τρόπο την παράδοση της Ορθοδοξίας»είχε δηλώσει ο διάσημος
αρχιτέκτονας στο
τηλεοπτικό δίκτυο BBC.

Για να παραχωρηθεί το σημείο κατασκευής της εκκλησίας από τη
λιμενική αρχή της Νέας Υόρκης , η Αρχιεπισκοπή παραιτήθηκε
από την αξίωσή της να ανεγερθεί ο ναός στο σημείο που
βρισκόταν πριν την τρομοκρατική επίθεση, στον αριθμό 155 της
Cedar Street. Μετά από διαπραγματεύσεις ο χώρος παραχωρήθηκε
τελικά για 99 χρόνια στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής.

Πριν από λίγες ημέρες δημοσίευμα της New York Post ανέφερε ότι
ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο έχει πιέσει επτά
σημαντικές προσωπικότητες να βοήσουν για την επανέναρξη των
εργασιών.Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολούθησε το
pronews.gr στο Instagram για να «δεις» τον πραγματικό κόσμο!

Ένας εκ των επτά, ο δισεκατομμυριούχος Τζων Κατσιματίδης
δήλωσε έτοιμος να συνδράμει αλλά μόνο αν αναλάβει επικεφαλής
της προσπάθειας άλλη ομάδα και όχι η Αρχιεπισκοπή.

ΠΗΓΗ:https://www.pronews.gr/thriskeia/patriarheia/770093_parai
tithike-o-arhiepiskopos-amerikis-dimitrios

Έρχονται
χρεώσεις
στις
αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ
Η εποχή του… τσάμπα στις αναλήψεις μετρητών από τα αυτόματα
μηχανήματα των τραπεζών, τα γνωστά ATM, φαίνεται ότι δεν θα
αργήσει να περάσει στο παρελθόν, καθώς διεθνώς κερδίζει έδαφος
η τάση να επιβάλλονται χρεώσεις στους πελάτες.

Τα ATM που δεν χρεώνουν τους πελάτες σε λίγο θα ανήκουν στο
παρελθόν, προειδοποιεί η βρετανική ένωση καταναλωτών Which?,
αφού έγινε γνωστό ότι σε 1.700 ΑΤΜ έγινε αλλαγή λειτουργίας
και άρχισαν να χρεώνουν προμήθεια στις αναλήψεις μετρητών από
τις αρχές της χρονιάς.

Η αλλαγή αυτή αφορά ΑΤΜ που λειτουργεί η εταιρεία Cardtronics
– η μεγαλύτερη εταιρεία λειτουργίας μηχανημάτων στο Ηνωμένο
Βασίλειο – η οποία προειδοποίησε επίσης ότι είναι πιθανό να
αλλάξει τις χρεώσεις και σε άλλα χίλια μηχανήματα μέσα στους
επόμενους μήνες.

Σημειώνεται ότι στη Μεγάλη Βρετανία τα ηλεκτρονικά μέσα
πληρωμών
κυριαρχούν,
κάρτες
και
κινητά
τηλέφωνα
χρησιμοποιούνται για όλες τις μικροσυναλλαγές και τα μετρητά
σπάνια χρησιμοποιούνται. Συντριπτική είναι η κυριαρχία των

ηλεκτρονικών μέσων και σε άλλες χώρες όπως στις Σκανδιναβικές
χώρες ενώ σε όλη την Ευρώπη οι συναλλαγές με μετρητά
περιορίζονται.

Μία άλλη εταιρεία παροχής μετρητών, η NoteMachine εξετάζει να
μετατρέψει σε μηχανήματα επί πληρωμή τα 4.000 από τα 7.000 ΑΤΜ
του δικτύου της. Εξηγώντας την απόφαση αυτή, ο διευθύνων
σύμβουλος της εταιρείας, Πήτερ ΜακΝαμάρα, δήλωσε ότι «το
μοντέλο λειτουργίας μας ήταν πάντα τα μηχανήματα χωρίς χρέωση,
όπου αυτό ήταν δυνατό. Ωστόσο, στη χειρότερη περίπτωση, αν δε
ληφθούν άμεσα μέτρα για να αποκλιμακωθεί η πίεση στις
εταιρείες που λειτουργούν τα ΑΤΜ, αλλάζοντας τη μείωση στο
διατραπεζικό τέλος, τότε η NoteMachine θα αναγκαστεί να
αρχίσει να χρεώνει τις υπηρεσίες των ΑΤΜ της».

Πίσω από την αύξηση του τέλους είναι η διαρκώς μειούμενη χρήση
τους από τους καταναλωτές, οι οποίοι πλέον επιλέγουν τις
ηλεκτρονικές πληρωμές για τις μικρές συναλλαγές, αλλά και η
αναταραχή που δημιουργήθηκε από τον τρόπο που χρηματοδοτείται
το δίκτυο ΑΤΜ της Βρετανίας, μέσω μειώσεων στα αποκαλούμενα
διατραπεζικά τέλη. Πρόκειται ουσιαστικά για τις πληρωμές που
κάνουν οι τράπεζες στις εταιρείες που λειτουργούν τα ΑΤΜ κάθε
φορά που γίνονται αναλήψεις χρημάτων.

Οι χρεώσεις

Αυτή τη στιγμή στη Βρετανία υπάρχουν περίπου 52.000 ΑΤΜ που δε
χρεώνουν για τις υπηρεσίες τους, ωστόσο η Which? προειδοποιεί
ότι αυτό το νούμερο είναι πιθανό να μειωθεί περισσότερο από
10% μέσα στους επόμενους μήνες. Η χρέωση στα μηχανήματα που
χρεώνουν για αναλήψεις ανέρχεται σε τουλάχιστον 95 πένες, όμως
το 25% εξ αυτών χρεώνει μεταξύ 1,50 στερλινών και 1,99
στερλινών.

Η Link που συνδέει τη συντριπτική πλειονότητα των μηχανημάτων
στη Βρετανία έχει αρχίσει τη σταδιακή μείωση των διατραπεζικών
τελών, με μειώσεις ύψους 5% το χρόνο που προγραμματίζονται έως
το 2021, παρότι κάποιες κινήσεις πήγαν πίσω, λόγω της
κατακραυγής των ακτιβιστών και της ανησυχίας των ρυθμιστικών
αρχών.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεσμεύεται να προστατεύσει την
ελεύθερη πρόσβαση στα μετρητά, καθώς και ότι λιγότερα από το
3% των αναλήψεων χρεώνονται. Πρόσθεσε ότι ο αριθμός των δωρεάν
μηχανημάτων αναλήψεων έχει αυξηθεί κατά 10.000 από το 2009,
ενώ ο αριθμός των μηχανημάτων επί πληρωμή έχει μειωθεί από τις
23.000 έως τις 12.700.

Όμως,

ο

διευθύνων

σύμβουλος

της

Link,

Τζον

Χάουελς,

παραδέχτηκε ότι «μακροπρόθεσμα, υπάρχει κίνδυνος στην πρόσβαση
στα μετρητά». Η οργάνωση Which? προειδοποιεί ότι, αν δεν
αναλάβουν οι αρχές ρυθμιστικές πρωτοβουλίες, η Μεγάλη Βρετανία
κινδυνεύει να γίνει μία κοινωνία χωρίς μετρητά, πράγμα που θα
μπορούσε να αποκλείσει κάποιους ανθρώπους από τη δυνατότητα να
πληρώνουν για αγαθά και υπηρεσίες.

Έντονες ανησυχίες εκφράζουν και άτομα με αναπηρίες, όπως η
54χρονη, Ανίτα Μπρέικγουελ. «Το να είσαι ΑΜΕΑ σημαίνει ότι δεν
έχεις την επιλογή να περπατήσεις μέχρι το επόμενο ΑΤΜ, με
αποτέλεσμα αυτές οι χρεώσεις να με αποκλείουν από τη
ρευστότητα που είναι απαραίτητη για την καθημερινή μου ζωή.
Στην πόλη μου έχουν κλείσει και πολλά υποκαταστήματα τραπεζών,
οπότε είναι δύσκολη πλέον η πρόσβαση σε ρευστό και σε
οικονομικές υπηρεσίες που έχω ανάγκη».

Η μετατροπή των ΑΤΜ από δωρεάν σε επί πληρωμή έχει θορυβήσει
τους ακτιβιστές. «Ο ρυθμός αλλαγής των μηχανημάτων αυξάνεται

διαρκώς, με 1.250 εξ αυτών (το 74%) να έχει γίνει μέσα στο
Μάρτιο», ανακοίνωσε η Which?, την ώρα που μία έρευνα που είδε
το φως της δημοσιότητας προειδοποιεί ότι «το σύστημα
ρευστότητας της Βρετανίας είναι στα όρια της κατάρρευσης»,
πράγμα που σημαίνει ότι πάνω από 8 εκατομμύρια ενήλικες θα
δυσκολευτούν να επιβιώσουν σε μία κοινωνία χωρίς μετρητά.

Τι θα γίνει στην Ελλάδα

Τραπεζικά στελέχη σημειώνουν στο economistas.gr ότι η
διακίνηση μετρητών έχει μεγάλο κόστος για το τραπεζικό σύστημα
και την οικονομία, καθώς πέρα από την εκτύπωση απαιτούνται
πολύ αυξημένα μέτρα ασφάλειας για την μεταφορά και την
διατήρηση των μετρητών. Το κόστος αυτό, σημειώνουν θα πρέπει
να μετακινηθεί από το επιτόκιο όπου τώρα είναι ενσωματωμένο
και βαρύνει όλους σε αυτούς που χρησιμοποιούν μετρητά.
Εκτιμούν ότι επιβολή προμήθειας στις αναλήψεις μετρητών θα
επεκταθεί με γρήγορα βήματα στην Ευρώπη ωστόσο η Ελλάδα θα
είναι από τις τελευταίες χώρες που θα συμβεί πρέπει να
ωριμάσουν περαιτέρω οι συνθήκες. Ωστόσο είναι βέβαιο ότι αυτό
έρχεται. «Μην πάμε μακριά», τονίζει επιτελικό στέλεχος
τράπεζας στο economistas.gr, «στην Ρουμανία ήδη έχει επιβληθεί
προμήθεια στην ανάληψη μετρητών». Η διακίνηση μετρητών
αποτελεί πονοκέφαλο για όλους, σημειώνει, ενώ υπάρχουν πολλά
εναλλακτικά μέσα πληρωμών, όπως το κινητό τηλέφωνο που πάντα
έχουμε μαζί μας, με τα οποία μπορούμε να διεκπεραιώνουμε τις
συναλλαγές μας πολύ πιο εύκολα και γρήγορα.

Πηγή: economistas.gr

ΠΗΓΗ:https://www.aftodioikisi.gr/oikonomia/erchontai-chreoseis
-stis-analipseis-metriton-apo-atm/

Ο Τσίπρας εξόφλησε και το
«γραμμάτιο» Θεοχαρόπουλου
Τον έκανε υπουργό Τουρισμού στη θέση της
Έλενας Κουντουρά – Ο πρόεδρος της
Δημοκρατικής Αριστεράς που διέσπασε το
κόμμα του για να ανταποκριθεί στην
«πλατιά απεύθυνση» Τσίπρα ορκίζεται
σήμερα στις 19:00 – Καυστική αντίδραση
της ΝΔ: Να υιοθετήσει το σλόγκαν «live
your myth in Syriza»
Δεν πρόλαβε καλά – καλά να περάσει ένας μήνας από την στιγμή
που Αλέξης Τσίπρας και Θανάσης Θεοχαρόπουλος, έδωσαν τα χέρια
τους στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή για συμπόρευση στο
πλαίσιο της «Προοδευτικής Συμμαχίας» για τις Ευρωεκλογές και
το… «γραμμάτιο» εξοφλήθηκε.

Ο Αλέξης Τσίπρας, συνεχίζοντας την γνωστή τακτική της
«κυβέρνησης κουρελού», έχρησε τον πρόεδρος της Δημοκρατικής
Αριστεράς υπουργό Τουρισμού στη θέση της Έλενας Κουντουρά.

Διέσπασε τη ΔΗΜΑΡ για να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ

Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, στις 4 Απριλίου, αφού διέγραψε 30

μέλη από τα 81 που έχει κανονικά η Κεντρική Επιτροπή της
Δημοκρατικής Αριστεράς προχώρησε σε ψηφοφορία προκειμένου να
αποφασίσει την συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.

Με το αιτιολογικό ότι δεν έφυγαν από το Κίνημα Αλλαγής, ο
πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς και προκειμένου να
εξασφαλίσει ότι θα περάσει η πρόταση για συνεργασία με τον
ΣΥΡΙΖΑ, διέγραψε 30 από τα 81 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
Από τα 51 μέλη που έμειναν, σήμερα συμμετείχαν στις
διαδικασίες μόλις 33. Με τους 30 να στηρίζουν τη συνεργασία με
τον ΣΥΡΙΖΑ. Τα 3 μέλη του κόμματος που διαφώνησαν, σύμφωνα με
πληροφορίες στη συνέχεια παραιτήθηκαν. Κύκλοι από τη
Δημοκρατική Αριστερά που διαφωνούν με την απόφαση του
προέδρου, κάνουν λόγο για «φαρσοκωμωδία».

Όταν άρχισε η συνεδρίαση τα μέλη της ΚΕ, Μανόλης Βελεγράκης
και Σόνια Τσιτίλου κατήγγειλαν τις διαδικασίες ως
αντικαταστατικές, ενώ μόλις ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος προέβη
στις διαγραφές παραιτήθηκαν από την ΚΕ οι πρώην βουλευτές
Νίκος Τσούκαλης και Θωμάς Ψύρας.

Στην απόφαση που έλαβε η Κεντρική Επιτροπή, κάνοντας δεκτή την
εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, η ΔΗΜΑΡ, αποφάσισε να
επιστρέψει στον ΣΥΡΙΖΑ, ανταποκρινόμενη στην «πλατιά
απεύθυνση» του Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας ο πρόεδρος
της Δημοκρατικής Αριστεράς θα ορκιστεί σήμερα στις 19:00,
παρουσία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Τη Δευτέρα στις 10:00
το πρωί θα έχουμε και την τελετή παράδοσης-παραλαβής.

Σύμφωνα

με

πληροφορίες

μετά

την

παραίτηση

της

Έλενας

Κουντουρά, ο Αλέξης Τσίπρας επικοινώνησε με τον Θανάση
Θεοχαρόπουλο και του πρότεινε να αναλάβει το υπουργείο
Τουρισμού.

Αυτό σηματοδοτεί, σύμφωνα με πηγές από την Κουμουνδούρου και
τη σημασία που δίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ στην προοδευτική συμμαχία,
δίνοντας μια κυβερνητική θέση σε ένα πρόσωπο που προέρχεται
από εκεί.

ΝΔ σε Θεοχαρόπουλο: live your myth in Syriza

Την υπουργοποίηση του Θανάση Θεοχαρόπουλου σχολίασε με
καυστικό τρόπο η ΝΔ. «Σύσσωμη η ελληνική κοινωνία και ο
απόδημος ελληνισμός που αγωνιούσαν τους τελευταίους μήνες για
την τύχη του Θανάση του Θεοχαρόπουλου σήμερα νιώθουν επιτέλους
ανακουφισμένοι. Του προτείνουμε να υιοθετήσει ως νέο σλόγκαν

στο υπουργείο Τουρισμού που αναλαμβάνει το “live your myth in
Syriza”» τονίζει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του το Γραφείο
Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

ΠΗΓΗ:https://www.protothema.gr/politics/article/887501/alert-o
-thanasis-theoharopoulos-stin-thesi-tis-elenas-koudoura-stoupourgeio-tourismou/

Τρόμος
για
143
επιβάτες
Boeing 737: Ξέφυγε από το
διάδρομο
προσγείωσης
και
κατέληξε στο ποτάμι
Τον απόλυτο τρόμο έζησαν 143 επιβάτες αεροσκάφους Boeing 737,
όταν αυτό ξέφυγε από τον διάδρομο προσγείωσης την Παρασκευή
(04/05) κοντά στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα και κατέληξε στον
ποταμό Σεντ Τζονς, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν θύματα.

Αν και δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, το τοπικό τηλεοπτικό
δίκτυο WOKV-TV μετέδωσε ότι τουλάχιστον 21 άνθρωποι υπέστησαν
ελαφρά τραύματα και ότι το αεροπλάνο προσπαθούσε να
προσγειωθεί εν μέσω σφοδρής βροχόπτωσης.

Η πτήση προερχόταν από το αμερικανικό στρατιωτικό αεροδρόμιο
στον κόλπο Γκουαντάναμο της Κούβας και κατέληξε στον ποταμό,
που βρίσκεται στο τέλος του διαδρόμου προσγείωσης, περίπου
στις 21:40 τοπική ώρα, επεσήμανε ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

Ο δήμαρχος του Τζάκσονβιλ Λένι Κάρι επεσήμανε στον λογαριασμό
του στο Τwitter ότι όλοι οι επιβαίνοντες «είναι ζωντανοί» και
πρόσθεσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες να περιοριστεί η
διαρροή καυσίμων στον ποταμό. Σε άλλη του ανάρτηση ο Καρι
σημείωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε
μαζί του τηλεφωνικά για να του προσφέρει βοήθεια.

«Το αεροπλάνο δεν έχει βυθιστεί. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι
ζωντανοί», ανακοίνωσε και το γραφείο του σερίφη του
Τζάκσονβιλ. Η ανάρτηση του σερίφη στο Twitter συνοδευόταν από

δύο φωτογραφίες που δείχνουν το αεροπλάνο, που φέρει το
λογότυπο της εταιρείας Miami Air International, να βρίσκεται
σε αβαθή νερά αλώβητο.

ΠΗΓΗ:https://www.newsbomb.gr/kosmos/story/978612/tromos-gia-14
3-epivates-boeing-737-xefyge-apo-to-diadromo-prosgeiosis-kaikatelixe-sto-potami
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NOVARTIS ???

Η Novartis International AG είναι μια ελβετική πολυεθνική
φαρμακευτική εταιρεία με έδρα τη Βασιλεία της Ελβετίας. Είναι
μία από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες τόσο από το
ανώτατο όριο της αγοράς όσο και από τις πωλήσεις.

Το 1996, η Ciba-Geigy συγχωνεύθηκε με την Sandoz. τα
φαρμακευτικά και αγροχημικά τμήματα και των δύο εταιρειών
δημιούργησαν τη Novartis ως ανεξάρτητη οντότητα. Άλλες CibaGeigy και Sandoz επιχειρήσεις πωλήθηκαν, ή, όπως Ciba
Specialty Chemicals, διαχώρισε ως ανεξάρτητη επιχειρήση. Η
μάρκα Sandoz εξαφανίστηκε για τρία χρόνια, αλλά αναβίωσε το
2003, όταν η Novartis ενοποιήθηκε για την παραγωγή γενόσημων
φάρμακων σε μιά ενιαία θυγατρική και την ονόμασε Sandoz.
Η Novartis επισης εχει ασχοληθει με αγροχημικά και γενετικά
τροποποιημένες καλλιέργειες, σε δραστηριότητές της το 2000 με
την spinout της Syngenta σε συνεργασία με την AstraZeneca, η
οποία επίσης εχει ασχοληθεί με αγροχημικά στις δραστηριότητές
της.

Η Novartis είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA), , η Διεθνής
Ομοσπονδία Φαρμακευτικών κατασκευαστές και ενώσεις (IFPMA),
και την Φαρμακευτικής Έρευνας και Κατασκευαστών της Αμερικής
(PhRMA).
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Οι μετοχές της Novartis AG (NVS) που έχουν πωληθεί από την
Rockefeller Financial Services Inc.
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Η Rockefeller Financial Services Inc. μείωσε το μερίδιό της σε
μετοχές της Novartis AG (NYSE: NVS) κατά 4,8% το τέταρτο
τρίμηνο, σύμφωνα με την εταιρεία στην πιο πρόσφατη κατάθεσή
της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC). Ο θεσμικός επενδυτής
διέθετε 1.006.322 μετοχές της εταιρείας μετά την πώληση 50.324
μετοχών κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Η Novartis
αντιπροσωπεύει περίπου το 1,3% του χαρτοφυλακίου της
Rockefeller Financial Services Inc., καθιστώντας το απόθεμα
την 27η μεγαλύτερη συμμετοχή της. Οι μετοχές της Rockefeller
Financial Services Inc. στη Novartis ανήλθαν σε 84.490.000
δολάρια από την τελευταία της κατάθεση στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς (SEC).

Άλλα hedge funds προστέθηκαν πρόσφατα ή μείωσαν τα μερίδιά
τους στην εταιρεία. Η WFG Advisors LP αύξησε τη θέση της στη
Novartis κατά 38,1% κατά το 2ο τρίμηνο. Η WFG Advisors LP
κατέχει πλέον 1.221 μετοχές της μετοχής της εταιρείας αξίας
102.000 δολαρίων μετά την αγορά επιπλέον 337 μετοχών το
τελευταίο τρίμηνο. Η Wealthcare Advisory Partners LLC απέκτησε
νέα θέση στη Novartis κατά το 3ο τρίμηνο, αξίας περίπου
106.000 δολαρίων. Η Cable Hill Partners LLC αύξησε τη θέση της
στη Novartis κατά 588,8% κατά το 3ο τρίμηνο. Η Cable Hill
Partners LLC κατέχει σήμερα 1.295 μετοχές της μετοχής της
εταιρείας αξίας 112.000 δολαρίων μετά την αγορά επιπλέον 1.107
μετοχών το τελευταίο τρίμηνο. Η SeaCrest Wealth Management LLC
απέκτησε νέα θέση στη Novartis κατά τη διάρκεια του 4ου
τριμήνου αξίας περίπου 124.000 δολαρίων. Τέλος, η Sawyer &
Company Inc απέκτησε νέα θέση στη Novartis κατά τη διάρκεια
του 4ου τριμήνου αξίας περίπου 183.000 δολαρίων. Οι θεσμικοί
επενδυτές και τα hedge funds κατέχουν το 10,86% των μετοχών
της εταιρείας.
Οι μετοχές της Novartis AG (NYSE: NVS) ξεκίνησαν στις 88,39
δολάρια την Παρασκευή. Η Novartis AG έχει χαμηλό 1ετίας 72,67
δολάρια και υψηλό 1 έτος ύψους 94,19 δολαρίων. Η εταιρεία έχει
τρέχουσα αναλογία 1,21, γρήγορη αναλογία 0,91 και αναλογία
χρέους προς ίδια κεφάλαια 0,31. Η εταιρεία έχει ανώτατο όριο

αγοράς 209.845,66 δολαρίων, λόγο P / E 18,75, λόγο τιμήςκέρδους-ανάπτυξης 2,12 και beta 0,73.
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ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ……..

ΓΙΑ ΝΑ

ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ Η ΖΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ
ΚΑΙ
ΔΕΝ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΝΑ
ΓΥΡΙΣΟΥΝ
ΟΥΤΕ
ΕΝΑ
ΕΥΡΩ
ΣΤΑ
ΤΑΜΕΙΑ
ΤΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
ΓΙΑ
ΑΥΤΟ
ΕΙΝΑΙ
ΟΛΑ
ΤΑ
ΚΟΜΜΑΤΑ
ΕΙΤΕ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΑΝ ΕΙΤΕ ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ
ΔΕΝ ΕΡΕΥΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΟ
ΠΙΘΑΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ…..

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ

ΜΙΑ ΑΛΛΗ
ΟΠΤΙΚΗ
ΠΟΥ ΔΕΝ
ΤΗΝ ΔΗΘΕΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΩΝ

ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ

ΤΩΝ

Ο

ΚΑΝΑΛΙΩΝ….

ΝΟΩΝ

ΝΟΕΙΤΩ !!!

ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ
ΣΤΗΝ
ΕΝΩΣΗ
ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ
ΩΣ
ΕΘΝΟΣ
ΩΣΤΕ
ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ
ΤΟ
ΕΘΝΟΣ
ΤΑ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ
ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ
ΚΑΙ
ΟΧΙ ΤΡΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΆ
ΑΠΟ
ΞΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΕΞΟΥΣΙΑΣ
ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ
ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ
ΠΟΥ ΜΟΝΟ
ΣΤΟΧΟ
ΚΑΙ ΣΚΟΠΟ
ΕΧΟΥΝ
ΤΗΝ
ΥΠΟΤΑΓΗ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ
ΤΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ …..

Ε.ΣΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ…….Ο
ΕΛΛΗΝΩΝ !!!!!

ΜΟΝΟΣ

ΔΡΟΜΟΣ

ΤΟΥ

ΕΘΝΟΥΣ

ΤΩΝ

ΑΘΑΝΑΣ ΝΤΟΜΠΡΟΣ

Καταλάθος
ο
Αδωνις
παραδέχθηκε ότι όντως πλήρωσε
65 εκατ. ευρώ στη Novartis
μέσα στο 2013 (από την τσέπη
σου φορολογούμενε )

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

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2018/02/12/skandalo-novartis-m
e-ta-matia-tis-alitheias/

ΓΙΑΤΙ ΠΑΤΕΡΑ;;;;;;;;; ΓΙΑΤΙ
ΜΑΝΑ;;;;;;;;;
ΓΙΑΤΙ ΠΑΤΕΡΑ;;;;;;;;;
-«ΕΧΩ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΗ ΒΡΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΑΠΕΧΩ ΑΠΟ
ΟΛΑ ΑΥΤΑ…ΔΕΝ ΘΑ ΨΗΦΙΣΩ ΚΑΝΕΝΑΝ»…. ΕΙΠΕ Ο ΒΑΘΥΣΤΟΧΑΣΤΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΝΕΑΡΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ….

-ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΚΟΙΤΑΞΕ …ΜΕ ΕΝΑ ΒΛΕΜΜΑ ΓΕΜΑΤΟ ΑΠΟΡΙΑ.
« ΕΓΩ ΜΠΑΜΠΑ ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ ΑΚΟΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ
ΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ…ΕΣΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ, ΓΙΑΤΙ ΜΕ
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΣΟΥ;;;
ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΣ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΘΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙΣ ΣΑΝ ΒΟΡΑ ΣΤΑ
ΚΟΦΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΣΑΓΟΝΙΑ…..

ΓΙΑΤΙ ΠΑΤΕΡΑ;;;;;

ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΜΕ ΓΕΝΝΗΣΕΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΜΕ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ;;;;
ΤΑ ΣΑΓΟΝΙΑ ΤΟΥΣ ΕΓΙΝΑΝ ΔΥΝΑΤΑ ΜΕ ΚΟΦΤΕΡΑ ΔΟΝΤΙΑ ΓΙΑΤΙ ΕΣΥ
ΕΙΣΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΤΑ ΛΕΙΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΚΟΝΙΖΕΙ…
ΕΣΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΟΥ ΣΤΕΡΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ,
ΤΗΝ ΑΦΘΟΝΙΑ, ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΑΔΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ , ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΩ ΠΟΤΕ
ΝΑ ΒΡΩ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΜΟΥ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΔΙΚΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΣΤΩ…..
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΑΤΕΡΑ….
ΚΑΙ ΨΕΥΤΕΣ ….ΚΑΙ ΔΕΝ ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΟΥ….
ΤΟΥΣ ΔΥΝΑΜΩΣΕΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
ΠΑΡΑΔΙΝΕΣΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙΣ ΚΙ ΕΜΕΝΑ ΩΣ ΘΥΜΑ…..

ΓΙΑΤΙ ΠΑΤΕΡΑ ΜΕ ΓΕΝΝΗΣΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΧΩΡΑ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ , ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΟΥ ΜΙΛΗΣΕΣ ΠΟΤΕ ΜΕ ΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ , ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΜΑΘΕΣ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ,ΟΥΤΕ ΜΟΥ ΔΙΔΑΞΕΣ
ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΩ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ, ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΣΑΝ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΟΥ;;;;

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΜΙΛΗΣΕΣ ΠΟΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΛΛΑ ΜΟΥ ΕΜΑΘΕΣ ΝΑ ΚΡΥΒΟΜΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ ΠΟΥ
ΚΑΤΑΓΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟΣΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΟΒΑΜΑΙ ΜΗΝ ΜΕ
ΠΟΥΝ ΦΑΣΙΣΤΑ;;;

ΓΙΑΤΙ ΜΟΥ ΕΜΑΘΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΑΩ ΕΝΑΝ ΘΕΟ ΒΑΝΑΥΣΟ, ΣΚΛΗΡΟ ΚΙ
ΑΠΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΦΟΒΑΜΑΙ, ΕΝΑΝ ΘΕΟ ΠΟΥ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ΤΟΥ ΧΤΙΣΤΗΚΑΝ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΧΑΛΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ;;;

ΓΙΑΤΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΟΥ ΜΙΛΗΣΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ,
ΑΛΗΘΕΙΑ, ΛΟΓΙΚΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΝΔΡΕΙΑ,

ΑΦΘΟΝΙΑ , ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΑΡΜΟΝΙΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ,
ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ;;;;
ΓΙΑΤΙ ΠΑΤΕΡΑ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΔΕΙΞΕΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ , ΑΠΟ ΠΟΥ ΗΡΘΑ, ΑΛΛΑ
ΜΕ ΕΚΑΝΕΣ ΝΑ ΞΕΧΝΑΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΨΑΧΝΩ , ΝΑ ΜΗΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΚΑΙ ΝΑ
ΜΗΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΜΕ ΑΦΗΝΟΥΝ ΝΑ ΘΥΜΗΘΩ;;;;;

ΓΙΑΤΙ ΠΑΤΕΡΑ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΑΣ;;;;
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΟΥ ΞΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΔΙΚΑΙΗ ΜΕ ΑΞΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΩ;;;;

ΠΟΣΟ ΔΕΙΛΟΣ ΕΙΣΑΙ ΠΑΤΕΡΑ;;;»…..

ΑΦΡΟΔΙΤΗ Κ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

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

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2019/05/03/giati-patera-giatimana/

Τι
είναι
ο
φρουρός
λεμφαδένας; Πόσο σημαντική
είναι η ανίχνευση και η
βιοψία του;
του Αλέξανδρου Γιατζίδη, M.D.,

medlabnews.gr

Τα τελευταία χρόνια, η βιοψία του λεμφαδένα φρουρού αποτελεί
μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στη Χειρουργική
Ογκολογία, δεδομένου ότι βοηθάει το χειρουργό στον καθορισμό
του χειρουργικού πλάνου και ελαττώνει τη νοσηρότητα μιας
εκτεταμένης επέμβασης.
Το λεμφικό σύστημα είναι το κύριο αμυντικό σύστημα του σώματος
ενάντια στη λοίμωξη.

Το λεμφικό σύστημα αποτελείται από όλα τα λεμφαγγεία και τους
λεμφαδένες του σώματος. Τα λεμφαγγεία συλλέγουν ένα υγρό (τη
λέμφο), που αποτελείται από πρωτεΐνες, νερό, λιπίδια και
απόβλητες ουσίες από τα κύτταρα του σώματος, και το μεταφέρουν
στους λεμφαδένες. Οι λεμφαδένες είναι σταθμοί στη ροή της
λέμφου, όπου φιλτράρεται από τα άχρηστα προϊόντα και τα ξένα
υλικά, και μετά επιστρέφει στην κυκλοφορία του αίματος.
Υπάρχουν περίπου 600 λεμφαδένες στο σώμα. Από αυτούς περίπου
οι 200 είναι στο κεφάλι και το λαιμό, οι 30-50 είναι στη
μασχάλη και οι υπόλοιποι βρίσκονται στις βουβωνικές περιοχές ή
σε άλλα σημεία του σώματος. Τα καρκινικά κύτταρα μπορούν να
ξεφύγουν από τον πρωταρχικό όγκο και μέσω του λεμφικού
συστήματος της περιοχής να μεταναστεύσουν σε απόμακρα μέρη του
σώματος και να δημιουργήσουν τις καλούμενες μεταστάσεις.

Ο φρουρός λεμφαδένας είναι ο πρώτος λεμφαδένας που «φιλτράρει»

τη λέμφο, που έρχεται από τον αρχικό όγκο. Εάν τα κύτταρα του
καρκίνου κατορθώσουν να μπουν στο λεμφικό σύστημα, τότε ο
πρώτος λεμφαδένας (όχι αναγκαστικά ο πιο κοντινός προς στον
όγκο) θα έχει και τη μεγαλύτερη πιθανότητα να περιέχει τα
αποσπασθέντα καρκινικά κύτταρα. Ο φρουρός λεμφαδένας ή ο
πρώτος λεμφαδένας-φίλτρο, τυχαίνει να είναι διαφορετικός για
κάθε όγκο και για κάθε άτομο. Η θεωρία του λεμφαδένα φρουρού
βασίζεται στην παραδοχή ότι ο πρώτος λεμφαδένας που δέχεται τη
λεμφαγγειακή παροχέτευση ενός όγκου αποτελεί και τον πρώτο
σταθμό λεμφογενούς διασποράς της νόσου, ότι δεν συμβαίνουν
«ασυνεχείς» λεμφαδενικές μεταστάσεις (skip metastases) και ότι
η απουσία μεταστατικής νόσου στο λεμφαδένα φρουρό συνεπάγεται
και την απουσία μεταστάσεων σε όλο το λεμφικό δίκτυο της
περιοχής. Σε κάποιες μορφές καρκίνου η μετανάστευση
(μετάσταση) των καρκινικών κυττάρων γίνεται αρχικά προς τους
επιχώριους (γειτονικούς) λεμφαδένες κι εν συνεχεία προς τους
πιο απομακρυσμένους σταθμούς λεμφαδένων. Αυτή η μεταστατική
οδός ονομάζεται λεμφογενής. Η γενική ιδέα του “φρουρού
λεμφαδένα” συνίσταται στο, ότι η πιο πρώιμη μετάσταση
λεμφογενώς γίνεται προς τον πιο κοντινό λεμφαδένα κι επομένως
εάν η βιοψία του συγκεκριμένου λεμφαδένα αποβεί αρνητική,
υπάρχει βάσιμη αποδοχή, πως ο καρκίνος δεν έχει διασπαρεί προς
άλλα μέρη του σώματος.

Έτσι, η έννοια του λεμφαδένα φρουρού
στηρίζεται σε δύο βασικές αρχές:
(α) την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου και προκαθορισμένου τρόπου
λεμφικής παροχέτευσης στους επιχώριους λεμφαδένες και
(β) τη λειτουργία του πρώτου λεμφαδένα ως αποτελεσματικού
φίλτρου για τα νεοπλασματικά κύτταρα

Η υπόθεση του λεμφαδένα φρουρού περιγράφηκε για πρώτη φορά το
1977 στο καρκίνωμα του πέους και αργότερα μελετήθηκε σε
ασθενείς με μελάνωμα. (Στον καρκίνο του μαστού, η
διεγχειρητική βιοψία του λεμφαδένα φρουρού (ταχεία βιοψία)
εφαρμόζεται ευρέως ανά τον κόσμο και τελευταία, μεγάλα κέντρα
έχουν καταργήσει τον λεμφαδενικό καθαρισμό όταν ο λεμφαδένας
φρουρός είναι αρνητικός για μεταστατική νόσο.

Πως ανιχνεύεται ο λεμφαδένας φρουρός;
Η τεχνική της χαρτογράφησης του φρουρού λεμφαδένα που
χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια και συνεχώς βελτιώνεται
αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα για τους γιατρούς στην
ακριβέστερη σταδιοποίηση του καρκίνου και στον προγραμματισμό
της έκτασης της εγχείρισης στην οποία θα υποβληθεί ο ασθενής.
Η τεχνική της χαρτογράφησης του φρουρού λεμφαδένα γίνεται με
δύο μεθόδους: την μπλε χρωστική, την ραδιενεργό μέθοδο. Σήμερα
χρησιμοποιείται ο μικτός συνδυασμός και των δύο μεθόδων για
την μείωση των ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων. Η επιτυχία της
μικτής μεθόδου προσεγγίζει το 96-98%. Με τον τρόπο αυτό ένα
μεγάλο ποσοστό ασθενών διατηρεί τους λεμφαδένες του γεγονός
που έχει μεγάλη σημασία για αποφυγή επιπλοκών (όπως είναι το

λεμφοίδημα, η μετεγχειρητική δυσκινησία του άκρου, οι
λοιμώξεις, ο μετεγχειρητικός πόνος) προσφέροντας και πρόγνωση,
αλλά και ποιότητα ζωής και ειδικά στις γυναίκες με πρώιμο
καρκίνο μαστού χωρίς ψηλαφητούς λεμφαδένες

Πριν από το χειρουργείο γίνεται ένεση ραδιοφαρμάκου (η
ποσότητα ραδιενέργειας είναι αμελητέα και δε χρειάζεται καμία
προφύλαξη) με πολύ λεπτή βελόνα ινσουλίνης στην περιοχή του
μαστού. Το ραδιοφάρμακο αυτό προχωρά και προσλαμβάνεται από
τους πρώτους 2-3 λεμφαδένες του πρώτου επιπέδου των
λεμφαδένων. Κατά την επέμβαση γίνεται ανίχνευση αυτών των
λεμφαδένων (κατά κανόνα 1-3 λεμφαδένες φρουροί) με ειδικό
μετρητή Geiger, o οποίος ανιχνεύει ραδιενεργό ακτινοβολία.
Εκτέμνονται αυτοί οι λεμφαδένες μόνο (1-3) και αποστέλλονται
για βιοψία. Εάν δεν υπάρχει διήθηση από τον καρκίνο τότε δεν
αφαιρούνται άλλοι λεμφαδένες. Εάν υπάρχει διασπορά του
καρκίνου αφαιρούνται συνολικά 10 λεμφαδένες και σε σπάνιες
περιπτώσεις περισσότεροι (πχ λεμφαδενικός καθαρισμός μασχάλης,
επίπεδα Ι και ΙΙ ή Ι, ΙΙ και ΙΙΙ). Στον καρκίνο του μαστού, το
70% των γυναικών δεν έχει λόγο να κάνει λεμφαδενικό καθαρισμό
μασχάλης διότι ο καρκίνος δεν έχει πάει στους λεμφαδένες και ο
φρουρός είναι αρνητικός.
Το ραδιενεργό υλικό αποβάλλεται
πλήρως από τον οργανισμό εντός 24-48 ωρών.

Οφέλη

Στα πλεονεκτήματα της βιοψίας του
λεμφαδένα φρουρού συγκαταλέγονται:
• Ο μικρός χρόνος διάρκειας του χειρουργείου στο οποίο
υποβάλλεται η ασθενής
• Η λιγότερη νοσηρότητα εξαιτίας του μειωμένου χρόνου της
επέμβασης αλλά και της έκτασής της.
• Οι πολύ λιγότερες άμεσες επιπλοκές, όπως η μετεγχειρητική
λεμφόρροια, αλλά και οι απώτερες επιπλοκές, όπως πόνος και
λεμφοίδημα, σε σχέση πάντα με την εφαρμογή του κλασικού
λεμφαδενικού καθαρισμού, στον οποίο ήταν υποχρεωτικό έως
σήμερα να υποβάλλονται όλες οι ασθενείς με καρκίνο μαστού

Μειονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι για τον εντοπισμό και τη
βιοψία του λεμφαδένα φρουρού θα πρέπει να υπάρχει οργανωμένο
τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής με ειδικό εξοπλισμό (Navigator probe,
προμήθεια ράδιο -σεσημασμένου τεχνητίου). Τόσο το τμήμα της
Πυρηνικής Ιατρικής όσο βεβαίως και ο απαραίτητος για την
εξέταση εξοπλισμός δεν υπάρχει σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας
μας.

Η Ταχεία Βιοψία (διεγχειρητική εξέταση ιστών –frozen section)
θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές και δύσκολες διαδικασίες,
την οποία εκτελεί ο Παθολογοανατόμος και ο οποίος καλείται να
αποφασίσει ορθά εντός μικρού χρονικού διαστήματος. Αυτό
απαιτεί καλή γνώση της ιατρικής και της παθολογικής
ανατομικής, σωστή κρίση καθώς και μια συντηρητική στάση λόγω
των περιορισμών της μεθόδου.
Οι κύριοι λόγοι εφαρμογής της ταχείας βιοψίας είναι:

• ο έλεγχος της καθαρότητας των ορίων χειρουργικής εκτομής,
• ο καθορισμός της φύσης μιας παθολογικής επεξεργασίας,

• ο έλεγχος για συνύπαρξη κακοήθους νεοπλάσματος με άλλες
αλλοιώσεις που πιθανόν τροποποιούν τον τύπο της επέμβασης, η
ταυτοποίηση τύπου ιστών και
• ο έλεγχος για μεταστάσεις σε λεμφαδένες.

Η διαγνωστική ακρίβεια όσο αφορά την ειδικότητα (specificity)
της ταχείας βιοψίας κυμαίνεται από 94%έως 98%.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΒΙΟΨΙΑΣ
Οι κυριότεροι λόγοι εφαρμογής της Τ.Β. είναι:
• Έλεγχος της καθαρότητας των ορίων χειρουργικής εκτομής.
• Καθορισμός της φύσης μιας παθολογικής επεξεργασίας. Στις
περιπτώσεις αυτές ο γιατρός καλείται να αποφασίσει, άν ο
εξεταζόμενος ιστός είναι φυσιολογικός,
νεοπλασματικός (καλοήθης ή κακοήθης).

φλεγμονώδης

ή

• Έλεγχος για συνύπαρξη κακοήθους νεοπλάσματος με άλλες
αλλοιώσεις που πιθανόν τροποποιούν τον τύπο της επέμβασης, π.χ
ελκώδης κολίτις και νεόπλασμα.
• Ταυτοποίηση τύπου ιστών, π.χ. αναγνώριση παραθυρεοειδικών
σωματίων. • Έλεγχος για μεταστάσεις σε λεμφαδένες. Στις
περιπτώσεις αυτές υπάρχει γνωστή κακοήθεια και η Τ.Β. γίνεται
για χειρουργική σταδιοποίηση ή για να επιβεβαιωθεί το
ανεγχείρητο της νόσου.
• Εκτίμηση φρουρού λεμφαδένα (αν ο φρουρός καταλαμβάνεται από
όγκο, τότε ακολουθείται ευρύτερος λεμφαδενικός καθαρισμός).
• Ψηλαφητή αλλοίωση μαστού με ύποπτο ή ανεπαρκές αποτέλεσμα σε

βιοψία δια λεπτής βελόνης (FNA).
Σε αυτή την περίπτωση εάν το αποτέλεσμα της Τ.Β. είναι
διηθητικό καρκίνωμα ο χειρουργός προχωρεί σε λεμφαδενικό
καθαρισμό προς αποφυγή επέμβασης σε δύο χρόνους.

Διαγνωστική ακρίβεια της μεθόδου
Η Τ.Β. θεωρείται μια αξιόπιστη μέθοδος διάγνωσης, η
διαγνωστική ακρίβεια της οποίας κυμαίνεται από 94%-98%. Από
διάφορες μελέτες προκύπτει ότι η μέθοδος της ΤΒ. συγκρινόμενη
με άλλες διαγνωστικές μεθόδους όπως κυτταρολογική εξέταση,
βιοψία δια λεπτής βελόνης (FNA) εμφανίζει διάφορους
περιορισμούς, οι οποίοι αφορούν συγκεκριμένα όργανα π.χ.
μήτρα, ωοθήκες, μαστό .θυρεοειδή αδένα, σιελογόνους αδένες, ή
διάφορους τύπους ιστών

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ταχεία βιοψία απαγορεύεται αυστηρώς
σε περιπτώσεις μελαγχρωστικών αλλοιώσεων λόγω εξαντλήσεως του
ιστού στον οποίο πιθανότατα να αντιπροσωπεύονται οι παράμετροι
προγνωστικής αξίας του μελανώματος(πχ βάθος ανάπτυξης κατά
Breslow). To ίδιο ισχύει και σε υλικό λεμφαδένα φρουρού σε
ασθενείς με μελάνωμα. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου ο
Παθολογοανατόμος δεν μπορεί να αποφασίσει για την διάγνωση της
Τ.Β. και για τον λόγο αυτό πρέπει να επισημαίνει στο χειρουργό
ότι, αν και ο ιστός είναι αντιπροσωπευτικός, για την οριστική
διάγνωση είναι απαραίτητη η αναμονή των τομών παραφίνης.

Πηγή: https://medlabgr.blogspot.com/2013/07/blog-post_4.html#i
xzz5mxFfcxen
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