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Όταν τα ΜΜΕ προ-φυτεύουν ειδήσεις….
https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/kyvernisi/864990_klei
donoyn-diples-ethnikes-kalpes-septemvrio-kai-oktovrio-giana?fbclid=IwAR1SuU_2KotzzreVO0uVfuUb5dblLl62U2G1xfaY0Sk8cj2Ais
fVH0Bs2Lo

Άραγε Ελληνα πολίτη, πόσο «ελληνικά»
είναι
τα
«ελληνικά»
sites
που
ενδιαφέρονται για την χώρα σου;;; Όταν
δεις και καταλάβεις ποιοι γράφουν όλα
αυτά ίσως (γράφω ίσως) ενεργοποιηθείς και
πάρεις στα χέρια σου το μέλλον της
πατρίδας σου….
Ας δούμε λοιπόν τι λέει αυτό το περίφημο site Pronews του
οποίου η ιδιοκτησία από το 2011 ανήκει σε Βούλγαρο.

https://www.pronews.gr/koinonia/221_poioi-eimaste

Κλασσική περίπτωση ΜΜΕ να «φυτεύουν» κάποια «ιδέα» μέσα στο
μυαλό των ανθρώπων, ώστε μετά αυτό να μπορεί να περάσει με
εύκολο τρόπο και σε πράξη με δέσμια την ελεύθερη βούληση του
ανθρώπου, έτσι ώστε να νομίζει ότι το ψεύτικο είναι πραγματικό
και ότι η «ιδέα» ήταν δική του να συμμετέχει στην πράξη….

ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΑΥΤΟ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ…

https://www.warnerbros.com/movies/inception/

Μας το λένε γιατί βρίσκονται σε έπαρση μιας και νομίζουν ότι
κέρδισαν τον πόλεμο κατά των ανθρώπων αλλά δεν ξέρουν ότι ο
πόλεμος μόλις άρχισε.

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΙ ΠΡΟ-ΦΥΤΕΥΕΙ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ SITE PRONEWS (σε
κίτρινο πλαίσιο το δικό τους κείμενο και η δική μου ανάλυση
με bold γραφή).

Εθνικές εκλογές το αργότερο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και μετά
πιθανότατα άμεσα δεύτερες κάλπες, είναι η βασική πολιτική
εξέλιξη στο εσωτερικό της χώρας που φέρνει η πανδημία του
κορονοϊού, αν όλα πάνε καλά, ήτοι ξεκινήσουν να αίρονται
σταδιακά οι απαγορεύσεις από τα τέλη Απριλίου (27 Απριλίου
είναι ο βασικός σχεδιασμός) ή τις αρχές Μαΐου (4 Μαΐου
θεωρείται καταληκτική ημερομηνία για το σημερινό σενάριο).

Μάλιστα. Έχετε κληρονομικό χάρισμα να φανταστώ εσείς του
pronews. Eγώ πάντως ήξερα μέχρι τώρα πως τα ΜΜΕ είναι μέσα

μαζικής ενημέρωσης και όχι μέσα προβλέψεις του μέλλοντος.
Δηλαδή ότι ενημερώνουν τους πολίτες για τι έχει γίνει με
αποδεικτικά ατράνταχτα στοιχειά και όχι για το τι πρόκειται να
γίνει, στην περίπτωση μας εδώ μάλιστα, σε έξι (6) μήνες από
τώρα…Το είδατε στα χαρτιά;;; Στο φλιτζάνι;;; Στα ταρώ;;; Γιατί
τότε το site σας δεν αναφέρει ότι είστε και μελλοντολόγοι;;;

Πάντα υπό την προϋπόθεση ότι Γαλλία και Ιταλία 13 ή 20 Μαΐου
θα αρχίσουν να αίρουν τις δικές τους απαγορεύσεις προκειμένου
να διασωθούν οι σοδειές και να μην υπάρξει επισιτιστικός
λιμός στις χώρες αυτές….

Ουπς …εδώ βάζετε και κάποια δικλείδα σε περίπτωση που δεν σας
βγει το μέλλον…

Στην Ελλάδα θα ακολουθηθεί ακριβώς το ίδιο μοντέλο άρσης των
απαγορεύσεων, όπως ακολουθήθηκε το μοντέλο επιβολής τους μετά
από δύο ή τρεις εβδομάδες μετά τις Ιταλία και Γαλλία…

.Πρόβλεψη κι εδώ.

Και βέβαια η σταδιακή άρση των απαγορεύσεων θα έχει και εδώ
ουσιαστικό και κρίσιμο ρόλο σε ότι αφορά τον αγροτικό τομέα.
Αν π.χ. δεν ραντιστούν τα εσπεριδοειδή τις αμέσως επόμενες 20
ημέρες, η σοδειά θα είναι μικρότερη του 50%….

Γνωρίζετε δηλαδή ότι αν δεν ραντιστούν τα εσπεριδοειδή, η
παραγωγή θα πέσει κατά 50%;; Δώστε μας τα στοιχεία… άραγε ποια
είναι τα εσπεριδοειδή… τα πορτοκάλια …τα μανταρίνια …τα
λεμόνια….τα οποία αν εκλείψουν μας βλέπω νεκρούς όλους
μας…….Έρχεται καλοκαίρι που σημαίνει καλλιέργειες με είδη τα

οποία τρέφουν τον άνθρωπο και είναι πρώτα στην λίστα διατροφής
του οπότε γιατί το αναφέρετε ;;; Αναφέρετε επιτέλους ένα πιο
καλό δείγμα…

αλλά όλα αυτά αφορούν την άρση των απαγορεύσεων….

Όλα αυτά;;; Ποια δηλαδή; Ότι η Ελλάδα θα ακολουθήσει τις άλλες
χώρες;;; Μα αυτό είναι κάτι λογικό σε μια πανδημία. Αλλα για
να δούμε πού το πάτε ….

Από εκεί και πέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το επιτελείο του
θέλουν να κεφαλαιοποιήσουν άμεσα «το κέρδος από την
διαχείριση»
στιγμή οι

της πανδημίας και αυτό που εμφανίζουν αυτή την
δημοσκοπήσεις, οι οποίες βέβαια, είναι

«τσιμπημένες»

Μπορούμε

να

δούμε

μια

τέτοια

δημοσκόπηση

εν

μέσω

της

πανδημίας…Πως μιλάτε χωρίς στοιχειά ;;;;…..

αλλά σε γενικές γραμμές συμφωνούν με το πολιτικό κλίμα….

Α μάλιστα …Δικό σας αυτό το συμπέρασμα, γιατί εμείς
δημοσκόπηση δεν είδαμε στο άρθρο σας και θέλετε να σας
…πιστέψουμε…Πάμε παρακάτω…

Οι μεγάλες ηλικίες
απόγευμα στις 18.00
μπάτσου», ας πούμε
ν.χαρδαλιά, όπου
«εμπιστοσύνη» και ο

και οι ευπαθείς ομάδες «κρέμονται» κάθε
από το στόμα του «καλού» και του «κακού
χαρτιτολογώντας, του ς.τσιόδρα και του
ο πρώτος αναδύει «συμπάθεια» και
δεύτερος «τρόμο» και «απαγορεύσεις» για

τους «ανεύθυνους πολίτες», αλλά σε συνδυασμό με ότι όλα αυτά
γίνονται «για το καλό μας». Και όλοι αυτοί θα ψηφίσουν
«μονοκούκι», πλέον κ.μητσοτάκη. αν δεν προλάβουν να πεινάσουν…

Εδώ πλέον αρχίζει …η φυτεία… «μονοκούκι». Είστε και σίγουροι
….μιλάμε για σιγουριά απόλυτη…και στην επόμενη πρόταση….η
φράση κλειδί …αν δεν «προλάβουν» να πεινάσουν…Eδώ αρχίζουν τα
ωραία…Δεν θα έχουν να φάνε εσπεριδοειδή μάλλον για αυτό το
γράφετε…αλλιώς γιατί να πεινάσουν …;;; Έχετε κάποια άλλη
πληροφόρηση;;; Γιατί δεν παραθέτετε τα ακριβή στοιχειά ως
απόδειξη της φράσης σας αυτής…;;;

Αμέσως μετά την σταδιακή λήξη των μέτρων, κάτι που δεν θα
γίνει πριν μηδενιστούν τα κρούσματα ή βρεθεί σίγουρο φάρμακο
για την ίαση της συντριπτικής πλειοψηφίας των νοσούντων, η
κυβέρνηση θα μπει σε τροχιά εθνικών εκλογών. γιατί;…..

Για να δούμε το γιατί….

γιατί αυτό που έρχεται στην ελληνική οικονομία, ότι και αν
αποφασιστεί σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης για οικονομικές
«ενέσεις», δεν θα μπορεί να αντιμετωπιστεί σε ορίζοντα
περισσότερων από 2-3 μήνες από καμία κυβέρνηση, ακόμα και με
αυτή που θα έχει διαχειριστεί το κλίμα του τρόμου,

Οπαααααα….το πιο;;;

Τόσο αποτελεσματικά. Η χώρα θα χρειαστεί, όχι πέντε ή δέκα ή
είκοσι δισεκατομμύρια ευρώ για να ξανασταθεί στα πόδια της,
αλλά μεσοπρόθεσμα τουλάχιστον εκατό δισ. ευρώ (100.000.000.000
ευρώ) τον επόμενο χρόνο. Κάθε ημέρα από την αρχή της έναρξης

των περιορισμών χάνεται από την αγορά 500 εκατ. ευρώ, συν την
ήδη υπάρχουσα «τρύπα» στην οικονομία..

Μάλιστα ….δεν θα μπορεί να το διαχειριστεί η ελληνική
οικονομία ..βρε την κακομοίρη ελληνική οικονομία που θα
χρειαστεί 100 δις …όταν εδώ και χρόνια από τα μέσα του 2015
παρουσιάζεται ένας κρατικός προϋπολογισμός μεγαλύτερος της
Γερμανίας….άλλα ξέχασα τα ΦΕΚ είναι ψεύτικα …έτσι λένε κάποιοι
ψευτο-στάρ της ελληνικής «πολιτικής» …και θα σας πάω και ακόμη
πιο μακριά …εκείνοι οι καταπιστευματικοί λογαριασμοί στην
παγκόσμια τράπεζα οι οποίοι υπάρχουν για ώρες δύσκολες όπως
αυτήν εδώ τι στο καλό γιατί δεν τους κάνουμε χρήση …ώστε να
μην πεινάσουμε;;….εσείς ως δημοσιογράφοι κάνατε κάποια έρευνα
για το θέμα αυτό;;; Ή μπαααα;; Γιατί υπάρχουν ένα σωρό
αποδείξεις για την παγκόσμια τράπεζα και τα κεφάλαια που
βρίσκονται προς χρήση για κάθε χώρα στον πλανήτη για έκτακτες
ανάγκες και μιλάμε για τρις …όχι απλά για δις…αλλά εσείς
ξέρω….μελλοντολόγοι γαρ …δεν σας ενδιαφέρει το παρελθόν δηλαδή
πως δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα κεφάλαια …αλλά τι θα γίνει στο
μέλλον …χωρίς κεφάλαια…άρα καλά το ανέφερα στην αρχή …δεν
είστε δημοσιογράφοι αλλά …κάποιοι με κληρονομικό χάρισμα…Πάμε
παρακάτω…

Όταν θα ξεκινήσει η άρση των απαγορεύσεων για να επιστρέψει η
κίνηση στην αγορά στα επίπεδα του τέλους Φεβρουαρίου 2020, θα
χρειαστεί περισσότερο από έξι μήνες, εκτιμάται!αυτή είναι η
πραγματικότητα μετρημένη μέχρι το τελευταίο σεντ από το
οικονομικό επιτελείο.

Που είναι τα στοιχεία που αναφέρεστε;;; Σε ποια έκθεση του
οικονομικού
επιτελείου;;;;
Ποιανού
οικονομικού
επιτελείου;;;…Ενός οποιουδήποτε;;;

Και αυτά τα χρήματα, τα 100 δισ. ευρώ δεν υπάρχουν, ούτε και
πρόκειται να βρεθούν άμεσα.

Αχά και τον αριθμό γνωρίζετε και ότι δεν θα βρεθούν άμεσα …Για
τόσο κληρονομικό χάρισμα λέμε…Να έρθω να μου πείτε τους
αριθμούς του λόττο ρε παιδιά…

Άρα αυτό που σταδιακά θα διαδεχθεί την «ευγνωμοσύνη» της
τρίτης ηλικίας προς την κυβέρνηση γιατί «τους έσωσε την ζωή»
με την πρώτη μείωση συντάξεων θα μεταβληθεί σε οργή….

Καλά εδώ μιλάμε για ειδικούς… Σοβαρά τώρα αυτό είναι σοβαρή
δημοσιογραφία ;;; Θα …και Θα…. και θααααα….κάτι…. «θα»
απόλυτης σιγουριάς…

Και μείωση συντάξεων να μην υπάρξει, θα υπάρξει τέτοια ανεργία
που παιδιά, εγγόνια θα επιστρέφουν στο σπίτι άνεργα, θα
βρίζουν καθημερινά την κυβέρνηση και θα μετατρέψουν το
«ωσαννά» της οικογένειας σε «άρον άρον σταύρωσον αυτόν»….

Ααα …τώρα εδώ το αλλάζετε …είναι σαν αυτό που έλεγαν …Ή θα
βρέξει …ή θα χιονίσει ή καλό καιρό θα κάνει….οπότε θα είστε
μέσα έτσι και αλλιώς…αν δεν είναι οι παππούδες θα είναι οι
νέοι…

Έτσι θα έρθει το 4ο μνημόνιο με μέτρα που θα κάνουν τα
μνημόνια των 2010, 2012 και 2015 να φαντάζουν ως «μετριοπαθείς
οικονομικές περικοπές»….

Εδώ σας πιάνω αδιάβαστους!

4ο μνημόνιο είχαμε …Πάμε ομως για

5ο;; Μια χαρά μας ετοιμάζετε βλέπω….Τι ωραία
φέρνετε… «Έτσι θα έρθει το 4ο μνημόνιο..»

που

το

Αυτό θέλει να αποφύγει οπωσδήποτε το κυβερνητικό επιτελείο….

Τι θέλει να αποφύγει;;; Αφού το είχε σχεδιάσει για εκλογές
έτσι ή αλλιώς τς τς τς…Μας μπερδεύετε…

Ξέρει ότι μετά τον σεπτέμβριο (αν όλα πάνα καλά,

Καλά ;;;; Αχαχαχαχααχα, εδώ μας μαυρίσατε την ψυχή, με
ελλείψεις και ότι χρήματα δεν υπάρχουν …

επαναλαμβάνουμε) δεν υπάρχει πολιτικός χρόνος, ειδικά από την
στιγμή που πρέπει να γίνουν μέρα σε 1,5 μήνα δύο εκλογές (όπως
έγιναν τον μάϊο και τον ιούνιο του 2012, προκειμένου να «καεί»
η απλή αναλογική και αμέσως να προσφύγουν σε δεύτερη κάλπη με
ενισχυμένη αναλογική.

Αυτό το θέμα …δήθεν αναλυτές να μιλούν για το μέλλον με
ξεπερνάει ….δημοσιογραφοι αναλυτές …μπουχτήσαμε να μας
«φυτεύουν» ένα μέλλον που δεν είναι δικό μας αλλά κάποιων
καθεστωτικών κέντρων μέσω κάποιων φερέφενων που προλειάνουν το
«έδαφος» δηλαδή την σκέψη των ανθρώπων και την
αποπροσανατολίζουν σπέρνοντας σπόρους φόβου….και μάλιστα
διπλές εκλογές γράφετε…όλα τα ετοιμάζετε …είσαστε τόσο
σίγουροι πως οι σπόροι που θα φυτεύσετε σε (6) μήνες θα
καρποφορήσουν …σανός για το ποίμνιο …αλλά δεν θα πάρουμε
…καθώς οι πολίτες δεν τρώνε πλέον σανό….ααα δεν το ξέρετε …Όσο

εσείς φυτεύετε σανό εμείς τον ξεριζώνουμε …και ενημερώνουμε με
αληθινά στοχίια για τον πλούτο των ανθρώπων έτσι ώστε οι
πολίτες μόνοι τους πλέον θα επιλέγουν …τι θα έχει το τραπέζι
τους και όχι ό,τι τους σερβίρετε εσείς….ως σερβιτόροι των
καθεστωτικών εστιατοριών που μόνο σανό σερβίρουν…

προκειμένου να κυβερνήσουν εν συνεχεία αδιατάρακτα (αν
και στην ελλάδα η πολιτική ιστορία δείχνει ότι δεν
υπάρχει «αδιατάρακτη διακυβέρνηση») μία πλήρη
τετραετία. ε ναι δεν υπαρχει γιατι ετσι το κανουν
χρονια τωρα για να μπερδευουν τον πολιτη με στημενες
δηθεν εντασεις για να του κλεβουν την κραταιοτηταδυναμη μεσω της ψηφους του…αχ ελληνα …αχ…εδω συμφωνω
μαζι σας…να μην λετε οτι πουθενα δεν συμφωνω…αν και
εσεις τα μμε βοηθατε για αυτες τις στημενες εντασεις
…με δηθεν …προ-φυτειες …αχαχχαχαχα

ετσι ή αλλιώς αυτός ήταν ο κυβερνητικός σχεδιασμός…ειδατε τι
σας λεω…δεν ενδιαφερε την κυβερνηση να αποφυγει κατι…παραπανω
τα λετε αποφασιστε …ηταν σχεδιασμος εκλογων
για τον
σεπτεμβριο-οκτωβριο ασχετως πανδημιας;;;;και ξερετε γιατι δεν
την ενδιαφερει γιατι δεν την ενδιαφερει ο πολιτης αλλα το πως
θα κρατησουν τις καρεκλες τους για να τρωνε τον πλουτο των
ανθρωπων που διαχειριζονται αιωνες τωρα …αλλα τι λεω μια χαρα
το ξερετε για αυτο και πατε μπρος πισω μπερδευοντας τους
πολιτες … και πριν από όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα.σεπτέμβριο
ή οκτώβριο θα γίνονταν εκλογές, αλλά για άλλους λόγους. η
οικονομία δεν πήγαινε καλά, αρα το μνημονιο δεν το γλυτωναμε
….παρά τις κυβερνητικές «διαβεβαιώσεις» και είναι βέβαιο ότι
και το πρώτο τρίμηνο του έτους, μετά το τέταρτο του 2019 θα
ήταν με αρνητικό πρόσημο σε ότι αφορά την ανάπτυξη….α μαλιστα
…παντως ξερετε και τον σχεδιασμο της κυβερνησης για
εκλογες…οπως να φανταστω ως μελλοντολογοι ξερατε οτι θα ειχαμε
πανδημια …και μαλλον θα ξερετε οτι δεν θα εχουμε και απο
οκτωβριο αλλη πανδημια να υποθεσω ή μηπως οχι;;; γιατι κατι

τετοιο μεταφερουν αλλα καθεστωτικα φερεφωνα …μην ξεχνατε ομως
ολοι εσεις πως μιλαμε για πανδημια δηλαδη για ολον τον πλανητη
που σημαινει οτι τα δεδομενα μπορει να αλλαζουν μερα με την
μερα …παυει δηλαδη ο στενος αρα και πιο ελεγχομενος χωρος της
ελλαδας και μιλαμε για ολον τον πλανητη οποτε καμια …προφυτεια δεν θα ειναι σιγουρη….

με αυτή την έννοια «κάθισε κουτί» στην κυβέρνηση η κρίση του
κορωνοϊού. οπως και η ελληνοτουρκική κρίση στον εβρο.βασικά η
κυβέρνηση εκεί που «χανόταν» μετά την ταπεινωτική υποχώρηση
των ματ από λήμνο και χίο, διασώθηκε από την επίθεση των
παράνομων μεταναστών στον εβρο και εν συνεχεία της κρίση του
κορωνοϊού….αχα διασωθηκε …διασωθηκε η κυβερνηση;;; …και εσεις
ως εγκριτοι δημοσιογραφοι αναλυτες βλεπετε οτι με αυτο που
εγινε στον εβρο οτι διασωθηκε η κυβερνηση ….την στιγμη που
εχουν υπογραφει και νομιμοποιηθει εν μεσω πανδημιας
28 hot spots οταν πριν δεν υπηρχε καμια αλλη τετοια κυα ;;;
και οι πολιτες δεν βλεπουν νομιζετε τι γινεται ….θα δουμε πολυ
συντομα ..ποιος δια-σωθηκε …

υπάρχει σε όλα αυτά και το ο αστάθμητος
παράγων «τουρκία» αλλά θα δούμε εν
συνεχεία πώς θα μπορούσε να επηρεάσει το
όλο σκηνικό. α μαλιστα η τουρκια ειναι ο
ασταθμητος παραγοντας …θα δουμε συντομα
ποιος ειναι ο ασταθμητος παραγοντας
….ειναι δυνατον να λετε κατι τετοιο οταν
συσπαται ολος ο πλανητης;;;
από εκεί και πέρα και ο προγενέστερος σχεδιασμός «έδειχνε»,
όπως προαναφέραμε εκλογές τον σεπτέμβριο ή τον

οκτώβριο, … ειχατε μαλλον εσωτερικη πληροφορηση …το εμπεδωσαμε
οτι αυτο φυτευετε να περασει ως σκεψη γιατι αυτο σας ειπαν να
λετε …καθώς το «καλοκαίρι» θα κάλυπτε τις «μαύρες τρύπες»
οικονομίας και κυβερνητικής διαχείρισης.ποιες ειναι αυτες για
δειξτε μας στοιχεια…

με έναν συριζα να μην έχει συνέλθει ακόμα από την ήττα του
2019, μία δεξιά (;;;;;;;;) ο μητσοτακης στην νδ δεν ανηκει
δηλαδη στην δεξια;;; τι εννοειτε;; να αδυνατεί να οργανωθεί σε
μία ενιαία πολιτική πλατφόρμα, μία ακροδεξιά εγκλωβισμένη σε
μία δίκη και πιθανόν και σε ένα αρνητικό αποτέλεσμα …ακομη πια
να βγει αποφαση ;;; και ένα κιναλ διχασμένο, σχετικά εύκολα θα
έπαιρνε τις εκλογές και θα προσέφευγε και πάλι εντός 1,5 μήνα
σε δεύτερες εκλογές, όπου θα τις κέρδιζε και πάλι. αν εχεις
κληρονομικο χαρισμα τυφλα να εχουν οι καλυτεροι μελλοντολογοι
…βγαζεις και συμπερασμα…αλλη σπορα «ιδεας»….

εδώ υπήρχε και μία παραλλαγή του σεναρίου: προκειμένου να
περάσει μία χάγη και μία συνολική ρύθμιση των ελληνοτουρκικών
και με δεδομένες τις εθνικές απώλειες. θα αναζητούσε
«συνεταίρο» σε μία πιθανή συγκυβέρνηση μετά τις πρώτες εκλογές
με απλή αναλογική, στο πρόσωπο του συριζα ή/και του κιναλ.
μϊα (τα διαλυτικα στο «μια» ειναι γιατι το αρθρο το γραφει
…αγραμματος ή αλλογενης μια και το site ανηκει πλεον …σε
αλλογενη;;;) κυβέρνηση π.χ. ενός έτους, ειδικού σκοπού. τώρα,
αυτό το ενδεχόμενο απομακρύνεται….πολλα σεναρια …σκηνοθετης ο
ιδιος …και πρωταγωνιστες ιδιοι και καμμενα χαρτια πλεον…αλλα
αυτα συμβαινουν οταν στην βουλη εχουμε πολλους celebrιties…θα
γυριζουμε thriller με θυμα τον ελληνα πολιτη)

τώρα, αυτό που ήταν εκλογικός σχεδιασμός, γίνεται
πλέον πολιτική βεβαιότητα..ειστε και απολυτα σιγουροι εχετε
δηλαδη αμεση ενημερωση απο το στρατηγειο και εχετε …πολιτικη
βεβαιοτητα…να μας πειτε τι σημαινει πολιτικη βεβαιοτητα …γιατι

εγω τοσα χρονια μονο μια πολιτικη αβεβαιοτητα βιωνω ως πολιτης
αυτης της χωρας…αλλα εσεις …ειστε βεβαιοι για τις εκλογες …αχ
ελληνα κοιτα πως το φυτευουν ….

η συνέπειες της οικονομικής καθίζησης από τη πανδημία είναι
πολύ ευρύτερες της ελλάδας και ακριβώς θα είναι και πολύ
βαθύτερες. αχα …στην ελλαδα…ευρυτερες …δλδ πιο δυσκολες
συγκριτικα με αλλα κρατη …στοιχεια εχετε για αυτο;;; ή
μπαααα….μαλλον και αυτο …στο κληρονομικο χαρισμα σας το αφηνω…

διότι δεν καταστρεφόμαστε μόνο εμείς και
περιμένουμε την αλληλεγγύη των εταίρων
για να διασωθούμε.
ολη η εε θα έχει υποστεί οικονομική καθίζηση πολύ μεγαλύτερη
ενός συμβατικού πολέμου π.χ. ενός μηνός.

αυτό είναι και «καλό» από την άλλη. δεν είμαστε το «μαύρο
πρόβατο». είμαστε το μέλος ενός κοπαδιού από «μαύρα
πρόβατα». αχα …μαυρα προβατα …λευκα προβατα ….αλλα ανθρωποι
πουθενα….εγω παντως δηλωνω ανθρωπος ….και δεν ανηκω σε
κοπαδια ζωων αν εσεις θεωρειτε οτι ανηκετε σε κοπαδια μην
τσινατε οταν σας αποκαλουμε ….ζωα….εσεις το λετε…

ακόμα και αν έρθει το 4ο μημόνιο…εχει ερθει λεμε…ανημερωτοι
ειστε …εσεις που μας «ενημερωνετε»
αυτή η πραγματικότητα
επικοινωνιακά θα το «γλυκάνει» α ρε πως τα περνατε ετσιιιιι
…δηθεν αντιστροφα αλλα το ιδιο γιατι ξερετε καλα την μεθοδο
…ειστε αντιθετοι εσεις αλλα …ετσι θα γινουν ..παλιο το κολπο
της προπαγανδας για οσους εχουν ξυπνησει πραγματικα.

στην ελλάδα μπορεί να τεθούν μέχρι και ζητήματα διατροφικής
επάρκειας, μετά από το εξάμηνο, εκτός του ότι ελλοχεύουν
(μάλλον βέβαιες αν δεν βρεθούν χρήματα) μειώσεις (προσωρινές;)
στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και στις συντάξεις.αυτό
θέλουν να προλάβουν στην κυβέρνηση, πριν στήσουν κάλπες. αυτη
εδω η παραγραφος ειναι η «ιδεα» που φυτευετε εσεις …οι
δημοσιογραφικοι αναλυτες….μα τι ωραια το κανετε ειλικρινα σας
φθονω για αυτης σας την δεξιοτητα … γραφετε για διατροφικη
επαρκεια…να υποθεσω εχετε στοιχεια και για αυτο…μιλατε για
μειωσεις συνταξεων και μισθων…εχετε στοιχεια και για αυτο….και
καλπες….μα τι ωραια …ετοιμαζετε το χαλι για ολα οσα θα συμβουν
που εσεις με το κληρονομικο χαρισμα σας τα προβλεπετε
…….αχχαχαχα παλαια τεχνικη …των μμε που αναλυουν …το
μελλον….και παντα βγαινει …μα τι σοι επιστημονικη μεθοδο
χρησιμοποιειτε οταν τα γεγονοτα ειναι ασταθη σε πλανητικο
επιπεδο πλεον…εκτος και αν εχετε αμεση πληροφορηση απο τα
…γραφεια σχεδιασμου …

ο
αστάθμητος
«τουρκία»

παράγων

που

λέγεται

θα μπορούσε μια κίνηση από την τουρκία να τα ανατρέψει όλα
αυτά; θα μπορούσε, αλλά το ζήτημα είναι κατά πόσο η τουρκία θα
είναι έτοιμη πριν τον σεπτέμβριο να κάνει τέτοιες κινήσεις.
εχει και αυτή την κρίση του κορωνοϊού, έχει και αυτή σοβαρά
οικονομικά προβλήματα και βέβαια πολλούς στο εξωτερικό που θα
ήθελαν τον ρ.τ.ερντογάν «στο πάτωμα».το ζήτημα είναι μήπως τα
δύο πρώτα δημιουργήσουν στον ρ.τ.ερντογάν την ανάγκη να κάνει
μια εντυπωσιακή κίνηση που να αλλάξει το κλίμα και να
συσπειρώσει τους τούρκους στο πρόσωπό του (όχι ότι σήμερα τον
έχουν αποκηρύξει αφού παραμένει δημοφιλέστερος μακράν)….πολυ
προμοταρετε την τουρκια ως ασταθμητο παραγοντα
και τους
σχεδιασμους της …αραγε γιατι ;;; αυτην την δεδομενη στιγμη
κανεις δεν μπορει να κανει σεναρια εκτος και αν γνωριζει εκ

των εσω …γνωριζετετε κατι και γιατι παντα αναφερετε οτι ο
ασταθμητος παραγοντας μπορει να ειναι η τουρκια…ενω αυτην την
στιγμη δεν ξερουμε …αν ο κορωνοιος «αποφασισει»να αποδεκατησει
πολλους ακομη ….κανονικα θα επρεπε να πειτε οτι ο ασταθμητος
παραγοντας ειναι ο κορωνοιος…ή οχι;;;

και δεν μιλάμε για μια «ασύμμετρη» επίθεση με εύκολα
αντιμετωπίσιμες ορδές αναλώσιμων βασιβουζούκων σε ένα
συρματόπλεγμα, όπως έγινε στον εβρο, αλλά σε κάτι πολύ
ευρύτερο. αυτό, ναι, θα μπορούσε να αλλάξει τον κυβερνητικό
σχεδιασμό, ειδικά αν το αποτέλεσμα δεν είναι το εθνικά
προσδοκώμενο.
εθνικα προσδοκωμενο …εδω σας χειροκροτω….εσεις ως ενημερωμενοι
που ενημερωνετε ολους μας που μαλιστα κατα καιρους γεματο
επαρση για τους ποσους αναγνωστες εχετε ….δεν ξερετε πως το
εθνικα προσδοκωμενο απεβιωσε με τα μνημονια …εφοσον εχουμε
απωλεσει εθνικη κυριαρχια οποτε πειτε μας τι εννοειτε εθνικα
προσδοκωμενο;;; ….μα τι γραφω εσεις τα ξερετε ολα …εχετε
απευθειας συνδεση με το μελλον …ξερετε σχεδιασμους της
κυβερνησης …σχεδιασμους της τουρκιας….αλλα δεν ξερετε κυριοι
πως ο ασταθμητος παραγοντας ειναι ο ιδιος ο ανθρωπος….ο ιδιος
ο πολιτης…
κυριοι δημοσιογραφισκοι μην προσπαθειτε να σπειρετε σπορους
φοβου ….οπως κανετε παντα προκειμενου να αλλοιωσετε την σκεψη
των ανθρωπων…αλλα δειξτε μας και αποδειξτε μας με στοιχεια οτι
αυτα που γραφετε εχουν συζητηθει και εχουν σχεδιαστει να
γινουν αλλιως σωπαστε επιτελους….σωπαστε και αφηστε να
σκεφτουν με ηρεμια οι ανθρωποι …

να σκεφτουν πως θα βγουν απο αυτα τα
δεινα που εχουν πεσει και που στα οποια
εχετε ενα μεγαλο μεριδιο ευθυνης και

εσεις….
αντι κυριοι να ψαξετε και δειτε τα στοιχεια για τον πλουτο των
ανθρωπων …καθεστε και γραφετε …σεναρια επηρεαζοντας την σκεψη
των ανθρωπων οδηγωντας την παλι σε παγιδες …

κυριοι οι επομενες εκλογες θα ειναι των
πολιτων και θα τις αποφασισουν εκεινοι
ποτε θα γινουν ….
αν εισασταν «καθαροι» αυτο θα κανατε …θα βοηθουσατε τους
πολιτες να ενεργοποιηθυν και οχι να απενεργοποιηθουν μιλωντας
για σχεδιασμους απανθρωπους του καθεστωτος…και θα γραφατε αν
οντως εχετε στοιχεια …οτι η κυβερνηση αυτη αποβλεπει στο να
μεινει στην κυβερνηση αδιαφορωντας το τι θα γινουν οι
πολιτες…κατι που ομως εντεχνα το αποφευγετε…

εμεις οι πολιτες ….οι ενεργοι πολιτες που ειδαμε τα στοιχεια
και που καθε μας κινηση φραση και πραξη αποδεικνυεται …ειμαστε
ο απροβλεπτος παραγοντας….

εμας θα κοιτατε απο εδω και περα …οπου και να ειστε …..απο
οποια χωρα και να γραφετε…ειτε ειναι ελλαδα ειτε
ειναι….βουλγαρια….

ευθυμια εφραιμιδου

ελλην ανθρωπος αυτοχθων κυριαρχος ιθαγενης

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

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2020/04/06/tis-epomenes-ekloge
s-tha-tis-apofasisoyn-oi-ellines/

Εισβολείς με ρόπαλα στα χέρια
–
Λεηλατούν
σπίτια
και
χωράφια
Ελλήνων
–
Εξοργιστικές εικόνες (ΒΙΝΤΕΟ)
Εισβολείς με ρόπαλα στα χέρια – Λεηλατούν σπίτια και χωράφια
Ελλήνων – Εξοργιστικές εικόνες (ΒΙΝΤΕΟ)

Βρήκαν ευκαιρία με την καραντίνα – Σοκάρουν οι εικόνες από την
Μόρια της Λέσβου… Ενώ οι Έλληνες βρίσκονται σε καραντίνα και
περιορισμένη κυκλοφορία λόγω κορωνοϊού, οι μουσουλμάνοι
εισβολείς λεηλατούν σπίτια, κόβουν δέντρα Ελλήνων και στην
συνέχεια αθλούνται.05-04-2020-21:53

Βρήκαν ευκαιρία με την καραντίνα – Σοκάρουν οι εικόνες από την
Μόρια της Λέσβου…

Ενώ οι Έλληνες βρίσκονται σε καραντίνα και περιορισμένη
κυκλοφορία λόγω κορωνοϊού, οι μουσουλμάνοι εισβολείς λεηλατούν
σπίτια, κόβουν δέντρα Ελλήνων και στην συνέχεια αθλούνται.

Μάλιστα βίντεο καταγράφει Αφγανούς μουσουλμάνους με ρόπαλα στα
χέρια. Συγκεκριμένα μεγάλες ομάδες εισβολέων, κυρίως Αφγανικής
υπηκοότητας κινήθηκαν με πέτρες και ρόπαλα στα χέρια, μέσα στα
χωράφια, σε μια προσπάθεια να κινηθούν κατά άλλης ομάδας
αλλοδαπών. Οι δυο ομάδες συνεπλάκησαν το απόγευμα της Τρίτης
για άγνωστα κίνητρα.

Μάλιστα κατά τη διάρκεια της έντασης, διερχόμενο αυτοκίνητο με
έναν επιβάτη δέχτηκε πέτρες με αποτέλεσμα όπως φαίνεται στις
φωτογραφίες του lawandorder.gr να προκληθούν φθορές στο όχημα,
ενώ από θαύμα δεν τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός.

Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας!

Δείτε:

Λεηλατούν σπίτια και χωράφια Ελλήνων

Λεηλατούν σπίτια και χωράφια Ελλήνων

Λεηλατούν σπίτια και χωράφια Ελλήνων

Λεηλατούν σπίτια και χωράφια Ελλήνων

Λεηλατούν σπίτια και χωράφια Ελλήνων

Λεηλατούν σπίτια και χωράφια Ελλήνων

Εισβολείς με ρόπαλα στα χέρια

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

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2020/04/05/eisvoleis-ropala-st
a-cheria-leilatoyn-spitia-chorafia/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ.

Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου ενημερώνει σε σχέση με τη λειτουργία
της λαϊκής αγοράς στη Ραφήνα:

· Ο χώρος λειτουργίας της λαϊκής αγοράς της Ραφήνας θα
παραμείνει στην οδό Προύσης, μέχρι τη λήξη των έκτακτων
περιοριστικών μέτρων .

· Μετά τη λήξη τους η λαϊκή αγορά θα μετακινηθεί στην οδό
Τριγλίας με βάση την σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
, μετά από συμφωνία με την ομοσπονδία λαϊκών αγορών και την
Περιφέρεια Αττικής, για αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

· Σε ό,τι αφορά στους όρους προστασίας των καταναλωτών και των
επαγγελματιών, η λειτουργία της λαϊκής της Δευτέρας στη Ραφήνα
γίνεται με βάση τους προβλεπόμενους αυστηρούς κανόνες
ασφαλείας .

· Οι αποστάσεις των πάγκων που επιτρέπεται να λειτουργούν με
βάση τη νομοθεσία, ξεπερνούν τα 5 μέτρα μεταξύ τους , ώστε να
περιορίζεται σε μέγιστο βαθμό το ενδεχόμενο συνωστισμού των
πολιτών.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο του Δήμου Ραφήνας
Πικερμίου με επικεφαλής τον Δήμαρχο Ευάγγελο Μπουρνούς,
διαπιστώθηκε ότι τα μέτρα προστασίας τηρούνται. Οι έλεγχοι θα
συνεχιστούν σε μόνιμη βάση.

Οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις ασφαλείας τηρούνται απαρέγκλιτα
και στη λαϊκή αγορά του Σαββάτου στη Διασταύρωση.

Συνιστούμε στους πολίτες να τηρούν τα προβλεπόμενα από τον
ΕΟΔΥ μέτρα προστασίας και αυτοπροστασίας σε κάθε περίπτωση.

ΠΗΓΗ:EASTRUNNER.GR

