Εκχωρούν
στην
Ιταλία
τα
αλιευτικά
αποθέματα
του
Ιονίου για να ασκήσουμε το
νόμιμο δικαίωμα της ΑΟΖ
Επισιτιστικη κριση εν’οψει. Ελληνακο , σου κοβουν και το
ψαρακι. Το ψαρακι σου βγαζει τα γαλανολευκα και φοραει τα
“ατζουρι”. Για διαβασε!

Για να ασκήσουμε το νόμιμο δικαίωμά μας, της οριοθέτησης ΑΟΖ,
ακόμα και με τους «ειρηνικούς» Ιταλούς εκχωρούμε τα αλιευτικά
αποθέματα του Ιονίου!

Συγκεκριμένα η Ρώμη θέλει την δέσμευση της Αθήνας ότι μετά την
οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης στο Ιόνιο οι
Ιταλοί ψαράδες θα διατηρήσουν το δικαίωμα αλίευσης στη ζώνη
μεταξύ των 6 και 12 ναυτικών μιλίων από τις ακτές των νησιών.

Δηλαδή εκχωρούμε μέρος της δικής μας κυριαρχίας σε ότι άπτεται
την αποκλειστική οικονομική εκμετάλλευση των χωρικών μας
υδάτων για να κερδίσουμε το αυτό που μας ανήκει, την
πολυπόθητη ΑΟΖ με βάση την οποία θα μπορούμε να
πραγματοποιήσουμε έρευνες στο Ιόνιο.

Οι Ιταλοί δεν είναι κορόιδα που το θέλουν αυτό γιατί
εποφθαλμιούν την περίφημη κόκκινη γαρίδα.

Γενιικά τα οστρακόδερμα, όπως οι καραβίδες, τα καβούρια και οι

αστακοί, κυρίως όμως οι μεγάλες κόκκινες γαρίδες που ζουν στο
Ιόνιο και τα αποθέματά τους ειδικά στα ανοικτά της Ζακύνθου
και της Κεφαλονιάς-, είναι πολύ μεγαλύτερα απ’ ό,τι στην
υπόλοιπη Μεσόγειο.

Οι Ιταλοί ψαράδες έχουν βγάλει ένα αφήγημα πως έχουν ιστορικά
δικαιώματα αλιείας (Αλήθεια από πότε; Από τη Ρωμαϊκή
Αυτοκρατορία;) και θέλουν όταν τα ελληνικά χωρικά ύδατα
επεκταθούν από τα 6 ναυτικά μίλια, που είναι σήμερα, στα 12,
όπως προβλέπει η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, αυτοί να
συνεχίσουν να ψαρεύουν μέχρι τα 6!

Με την ισχύουσα Κοινή Αγροτική Πολιτική, τα κράτη-μέλη έχουν
το δικαίωμα να περιορίσουν την αλίευση σε μια ζώνη 12 ν.μ. από
την ακτογραμμή μέχρι το 2022.

Οι Ιταλοί ψαράδες φοβούνται ότι αν η ελληνική κυβέρνηση
προχωρήσει σε επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 ν.μ.,
αυτομάτως θα χάσουν το δικαίωμα της αλίευσης στη ζώνη που
σήμερα εκτείνεται από το όριο των ελληνικών χωρικών υδάτων στα
6 μίλια από την ακτογραμμή των νησιών του Ιονίου μέχρι τα 12
ν.μ., περιοχή που σήμερα ανήκει στα διεθνή ύδατα και είναι
ελεύθερη για το κυνήγι της μεγάλης κόκκινης γαρίδας!

‘Ετσι η Ρώμη θέλει από την Αθήνα να απεμπολήσει το δικαίωμα
αυτό! Το καταλάβατε; Δεν υπάρχουν «φιλικά» ή «εχθρικά» κράτη
(εκτός αν υπάρχουν σημαντικές ιστορικές συγκρούσεις όπως στην
περίπτωση Ελλαδας-Τουρκίας) παρά μόνο τα «καλά και
συμφέροντα».

Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν θα μείνουν αλιεύματα για εμάς
στην Ελλάδα.

Η κάθοδος των Ιταλών ψαράδων στο Ιόνιο είναι γνωστή εδώ και
πολλά χρόνια. Αλλά το Ιόνιο δεν έχει πια τόσο ψάρι ώστε να
καλύπτεται το κόστος των μεγάλων αλιευτικών σκαφών.

Και έτσι τι κάνουν; Εδώ
και δύο χρόνια μεγάλες ιταλικές
μηχανότρατες κατέβηκαν στο Αιγαίο, «κουρσεύοντας» τον βυθό
δυτικά των Δωδεκανήσων, μεταξύ Δωδεκανήσων και Κρήτης, ενώ
προσεγγίζουν και τις Κυκλάδες.

Γράφει: Θεόφραστος Ανδρεόπουλος

pronews.gr

ΠΗΓΗ:https://katohika.gr/ellada/ekchoroun-stin-italia-ta-alief
tika-apothemata-tou-ioniou-gia-na-askisoume-to-nomimodikaioma-tis-aoz/
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χωρίς εργασία

Η ανταποκρίτρια του βρετανικού Μέσου Jean Mackenzie συνάντησε

Ιταλούς που δεν μπορούν πλέον να πληρώσουν ούτε το φαγητό τους
στην περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού. «Αυτή τη στιγμή δεν
έχω τρόπο να βγάλω λεφτά, όχι» δηλώνει απογοητευμένος ένας
άνδρας μέσης ηλικίας. Για να συμπληρώσει απελπισμένη μια
Ιταλίδα που μιλάει από ένα μπαλκόνι: «Τα παιδιά πεινάνε.
Πνιγόμαστε εδώ».

Άρχισε η πείνα στην Ιταλία – Άνθρωποι σε καραντίνα, άφραγκοι,
χωρίς εργασία

Οι άνθρωποι στην Ιταλία ζουν κάτω από
αυστηρούς κανόνες αποκλεισμού εδώ και 1
μήνα και αρκετοί έχουν ξοδέψει ήδη όλες
τους τις οικονομίες.

Ενώ η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει να
πληρώσει μέρος των μισθών, τα χρήματα
ακόμη
δεν
έχουν
δοθεί,
αναφέρει
δημοσίευμα του BBC.
Η ανταποκρίτρια του βρετανικού Μέσου Jean
Mackenzie συνάντησε Ιταλούς που δεν
μπορούν πλέον να πληρώσουν ούτε το φαγητό
τους στην περίοδο της πανδημίας του
κορονοϊού.
«Αυτή τη στιγμή δεν έχω τρόπο να βγάλω
λεφτά, όχι» δηλώνει απογοητευμένος ένας
άνδρας μέσης ηλικίας.
Για να συμπληρώσει απελπισμένη μια
Ιταλίδα που μιλάει από ένα μπαλκόνι:
«Τα παιδιά πεινάνε. Πνιγόμαστε εδώ».
Την κατάσταση εξηγεί καλύτερα ένας άνδρας που οδηγεί στους
άδειους δρόμους της χώρας:

«Μου τηλεφώνησε μια φίλη μου. Έκλαιγε γιατί είχε ξοδέψει όλες
τις οικονομίες της.

»Της είχαν μείνει στην τσέπη μόνο 2.50 ευρώ.

»Όταν έκλεισα το τηλέφωνο, αποφασίσαμε να κάνουμε ψώνια και να
της τα πάμε».

Ο Tito και ο Domenico αποφάσισαν εθελοντικά να πηγαίνουν
φαγητό σε όσους έχουν ανάγκη.

«Όταν είδα τα δάκρυά απελπισίας της να μετατρέπονται σε
ελπίδα, αυτό μου έδωσε δύναμη και αποφάσισα να το κάνω» είπε ο
πρώτος.

«Εργαζόμουν ως καθαρίστρια. Τώρα έχω
μείνει χωρίς δουλειά και χωρίς στήριξη.
»Όταν είσαι μητέρα, συμπεριφέρεσαι και λίγο σαν άγριο ζώο.

»Ανησυχείς αν θα μπορείς να βάλεις φαγητό στο τραπέζι» λέει
μια γυναίκα, που δέχτηκε τη βοήθεια του Tito.

«Δυστυχώς η κυβέρνηση ενεργεί με καθυστέρηση» λέει η πρώην
καθαρίστρια.

«Οι άνθρωποι πρέπει να τρώνε κάθε μέρα. Τα παιδιά πεινάνε».

«Θέλω να έχω μέλλον. Εγώ, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου»
λέει ο Stefano. «Δεν ξέρω ποιον κόσμο θα τους αφήσω».

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

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2020/04/12/archise-peina-stinitalia-anthropoi-se-karantina/

Ο κορωναϊός ωθεί την Ευρωζώνη
στην κατάρρευση
Ο κορωναϊός ωθεί την Ευρωζώνη στην κατάρρευση

Εάν η Ιταλία φύγει το ευρώ θα καταστραφεί…

Πολλοί είναι οι οικονομολόγοι που στρέφουν την προσοχή τους
στις βαθύτερες επιπτώσεις της έξαρσης του Covid-19 στην Ευρώπη
στις ήδη πληγείσες από το υπερβολικό χρέος μεσογειακές χώρες,
αναφέρει
η
εφημερίδα
Telegraph
σε
κείμενο
των Charles–Henri Gallois και Alexandra Phillips.

Τα αυστηρά μέτρα περιορισμού που υιοθετήθηκαν για την ανάσχεση
της εξάπλωσης θα οδηγήσουν, αναπόφευκτα σε επώδυνη ύφεση και
θα επιδεινώσουν τα ήδη υψηλά ποσοστά των ελλειμμάτων
προϋπολογισμού. Τα μεσογειακά κράτη της ευρωζώνης γνωρίζουν
πολύ καλά τον επικείμενο οικονομικό κίνδυνο και ζήτησαν από

την Ε.Ε. την έκδοση ‘’κορωνα-ομολόγων’’, ωστόσο οι χώρες με
ισχυρότερη οικονομία, όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και η
Φινλανδία απέρριψαν αυτήν την ιδέα ίσως για πολιτικούς λόγους.

Αν δεν υπάρξει συμφωνία για τη σταθεροποίηση του χρέους στην
ευρωζώνη, μια εναλλακτική λύση θα ήταν η εφαρμογή μαζικών
μετακινήσεων χρέους εντός του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.
Ωστόσο, δεδομένων των συνθηκών, η Γερμανία, η Ολλανδία και η
Φινλανδία θα αναγκάζονταν να καλύψουν μεγάλο τμήμα του
προϋπολογισμού και, από πολιτική άποψη, αυτή η επιλογή δεν
πρόκειται να ευσταθήσει.

Αντιθέτως, τα ευπορότερα κράτη πρότειναν την εφαρμογή του ΕΜΣ
για τη διασφάλιση πρόσβασης σε φθηνότερα δάνεια. Ωστόσο, αντί
να παράσχει ένα ελιξήριο για την τόνωση της δημοσιονομικής
υγείας, η χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου συνοδεύεται από
πρωτοφανείς
οικονομία.
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Κατά τη διάρκεια κρίσης της ευρωζώνης η Ελλάδα έλαβε τρία
δάνεια από τον ΕΜΣ το 2010, 2012 και 2015 ύψους 289δις. Το
πολιτικό κόστος ήταν τεράστιο καθώς το άρθρο 12 του ΕΜΣ
απαιτεί σχεδόν τον πλήρη έλεγχο της οικονομικής και κοινωνικής
πολιτική.

Η Γερμανία ανέλαβε ουσιαστικά την ελληνική οικονομία,
επιβάλλοντας λιτότητα για να δώσει παράδειγμα σε άλλα έθνη της
ευρωζώνης. Το ελληνικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 25% σε μια
δεκαετία, έγιναν περικοπές μέχρι και 40% επί των συντάξεων,
σημειώθηκε άνοδος των αυτοκτονιών κατά 45%. Ο συμβιβασμός για
την πρόσβαση στον ΕΜΣ σημαίνει ουσιαστικά τον θάνατο της
αυτοδιοίκησης μιας χώρας με τους πολίτες της να να βρίσκονται

σε καθεστώς δουλείας.

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η Ιταλία δεν θέλει να
δεχθεί τον ΕΜΣ και αυτό αφήνει μόνο μια επιλογή: την επιστροφή
στη λίρα και τη χρηματοδότηση του χρέους της μέσω πρωτογενών
αγορών και μέσω της ιταλικής κεντρικής τράπεζας.

Εάν η Ιταλία εγκαταλείψει το ευρώ, ως η τρίτη μεγαλύτερη
οικονομία της ευρωζώνης, το ενιαίο νόμισμα θα καταστραφεί. Η
Ισπανία, ο πλησιέστερος άμεσος ανταγωνιστής της Ιταλίας, θα
αναγκαστεί να ακολουθήσει το παράδειγμά της μετά από το
τεράστιο σοκ που θα προκύψει.

Η κλίμακα των εφιαλτικών οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων
του κορωναϊού είναι μέχρι τώρα απρόβλεπτη. Αλλά αυτό που έχει
καταδειχθεί είναι ότι – ενώπιον μιας τέτοιας κρίσης- το κάθε
κράτος μένει μόνο του στην αντιμετώπισή της. Η ευρωζώνη, και
ίσως η ίδια η ΕΕ, θα μπορούσε να είναι ένα από τα θύματα του
Covid-19.

HellasJournal

ΠΗΓΗ:https://kostasxan.blogspot.com/2020/04/blog-post_186.html
?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blog
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F%85%CE%BC%CE%B5+%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF
%85%CF%82!)&m=1

TΟ ΠΙΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟ ΣΚΙΤΣΟ
ΕΒΕΡ. ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΙΤΑΛΙΑ _ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΕΛΛΑΔΑ
TΟ ΠΙΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟ ΣΚΙΤΣΟ ΕΒΕΡ.

ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΙΤΑΛΙΑ -_ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΗΓΗ:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4239284269430428&
set=a.106333262725570&type=3&theater

Ιταλία: «Σημαντική» αύξηση
στην Τοσκάνη των κρουσμάτων
μόλυνσης
από
το
«σούπερ
βακτήριο» NDM-1
Η ιταλική περιφέρεια της Τοσκάνης ανακοίνωσε πως ενίσχυσε τα
προληπτικά μέτρα στα νοσοκομεία της εξαιτίας μιας
«σημαντικής» αύξησης των κρουσμάτων μόλυνσης από το
πολυανθεκτικό βακτήριο NDM-1, που αντιστέκεται στα αντιβιοτικά
και αποτελεί αντικείμενο παρακολούθησης σε όλον τον κόσμο.

Σύμφωνα με μια έκθεση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Υγείας που
δόθηκε χθες, Τετάρτη, στη δημοσιότητα, το βακτήριο «διαδόθηκε
σημαντικά στη βορειοδυτική Τοσκάνη», όπου απομονώθηκε στο αίμα
75 ασθενών στην περιοχή στο διάστημα από τον Νοέμβριο του 2018
μέχρι τις 31 Αυγούστου 2019.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης κάνουν επίσης λόγο σήμερα για «31
ύποπτους θανάτους» σε 17 νοσοκομεία της Τοσκάνης ασθενών που
έπασχαν από διάφορες παθολογίες (νεφρικές, πνευμονικές ή
ηπατικές).

Το

NDM-1

(New

Delhi

metallo-beta-lactamase),

το

οποίο

αποκαλείται κοινώς «σούπερ βακτήριο», αποτελεί αντικείμενο
διεθνούς παρακολούθησης.

Εντοπίσθηκε για πρώτη φορά το 2009 στην Ινδία και θεωρείται
από τους ειδικούς βραδυφλεγής βόμβα.

Πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα ανθεκτικό γονίδιο που
διαδόθηκε σε είδη παθογόνων βακτηρίων, υπεύθυνων για τη
δυσεντερία, αλλά και για τη χολέρα.

«Η ανθεκτικότητά του στα αντιβιοτικά καθιστά αυτό το βακτήριο
επικίνδυνο, κυρίως για τους ευάλωτους ασθενείς, που έχουν ήδη
προσβληθεί από παθολογίες ή βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή»,
υπογράμμισε η υπηρεσία υγείας της περιφέρειας στην έκθεσή της.

Η υπηρεσία διευκρίνισε πως δημιούργησε τον Μάιο μια μονάδα
κρίσης και ανακοίνωσε κατευθυντήριες γραμμές για τα μέτρα που
πρέπει να υιοθετούνται όσον αφορά την υγιεινή και την
πρόληψη.ΑΠΕ

Πηγή: https://medlabgr.blogspot.com/2019/09/italia-simantiki-a
uxisi-stin-toskani-ton-krousmaton-molunsis-apo-to-souperbaktirio-ndm-1.html#ixzz5zUfWmG6g

Νίκη
Σαλβίνι:
διακίνηση
μεταναστών από
στην Ιταλία

Σταματά
η
παράνομων
την Αφρική

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε σήμερα να αναστείλει προσωρινά την
ανάπτυξη ναυτικών μέσων της για τη διάσωση μεταναστών ανοικτά
της Λιβύης και άρα την μεταφορά τους σε ευρωπαϊκές χώρες και
ειδικότερα στην Ιταλία, που είχε ξεκινήσει το 2015, στο
πλαίσιο της στρατιωτικής επιχείρησης “Σοφία” όπως ανακοίνωσε
Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Τα κλειστά ιταλικά λιμάνια ανάγκασαν την ΕΕ να διακόψει τις
μεταφορές.

Σημειώνεται ότι η κατάσταση στην Ιταλία έχει φτάσει στο
απροχώρητο καθώς βρίσκονται 5,5 εκατομμύρια μετανάστε, το 10%
του πληθυσμού.

«Μέχρι τώρα καμία λύση δεν έχει βρεθεί
αποβίβασης» των μεταναστών που διασώζονται στη
ο αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας,
απαιτεί την αλλαγή των κανόνων εκείνων που
αποβίβαση μεταναστών στα λιμάνια της.

στο θέμα της
θάλασσα, δήλωσε
καθώς η Ιταλία
επιβάλλουν την

Μια συμφωνία έχει επιτευχθεί ανάμεσα στις 28 χώρες-μέλη της ΕΕ
για την εξάμηνη παράταση της αποστολής κατά των διακινητών
“Σοφία”, έως τον Σεπτέμβριο του 2019, αλλά χωρίς αυτή τη
ναυτική συνιστώσα της που αποτελούσε μια ουσιώδη πλευρά.

«Η επιχείρηση “Σοφία” είναι μια ναυτική επιχείρηση. Είναι
σαφές πως χωρίς τα θαλάσσια μέσα, δεν θα μπορεί πλέον να φέρει
σε πέρας αποτελεσματικά την εντολή της», παραδέχθηκε ο
Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Η παράταση της αποστολής αφορά επίσης δύο άλλες πλευρές: τις
αεροπορικές περιπολίες για τον εντοπισμό πλοιαρίων που
μεταφέρουν μετανάστες και την εκπαίδευση της λιβυκής
ακτοφυλακής στη μάχη κατά της διακίνησης ανθρώπων.

Η συμφωνία, διευκρίνισε ακόμη ο ίδιος αξιωματούχος, θα πρέπει,
μέχρι το τέλος της ημέρας, να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο που εκπροσωπεί τα κράτη μέλη.

Υπό ιταλική διοίκηση, το αρχηγείο της αποστολής έχει την έδρα
του στη Ρώμη και το ιταλικό Πολεμικό Ναυτικό έχει μεγάλη
ανάμιξη στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται ανοικτά της
Λιβύης, απ΄όπου αναχωρούν πλοιάρια με αιτούντες άσυλο.

Όμως ο πατριωτικός συνασπισμός, ο οποίος βρίσκεται στην
εξουσία στη Ρώμη από το 2018, απαιτούσε την αλλαγή των κανόνων
που επιβάλλουν την αποβίβαση των ναυαγών που περισυλλέγονται
από τα πλοία της “Σοφία” στα ιταλικά λιμάνια.

Η “Σοφία” διεκδικεί τα εύσημα για τη διάσωση δεκάδων χιλιάδων
ανθρώπινων ζωών στην κεντρική Μεσόγειο τα τελευταία τέσσερα
χρόνια.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας Ματέο Σαλβίνι απηύθυνε την
προηγούμενη Δευτέρα νέα προειδοποίηση προς τις ανθρωπιστικές
οργανώσεις που διασώζουν μετανάστες στη Μεσόγειο ανοικτά της

Λιβύης κι αποπειρώνται να τους αποβιβάσουν σε ιταλικά λιμάνια.

«Τα λιμάνια ήταν και συνεχίζουν να είναι κλειστά», ανέφερε ο
Σαλβίνι, υπουργός Εσωτερικών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης,
μέσω Twitter, πληκτρολογώντας τη λέξη «κλειστά» με κεφαλαία.
Παράλληλα, το υπουργείο του δημοσιοποίησε μια οδηγία οκτώ
σελίδων υπ’ όψιν όλων των ΜΚΟ που τις αφορά, υπενθυμίζοντας τη
νομοθεσία που τελεί σε ισχύ όσον αφορά τις επιχειρήσεις
έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα — νομοθεσία που ο Σαλβίνι
διατείνεται πως ορισμένα πλοία ανθρωπιστικών οργανώσεων
παραβιάζουν.

Σημειώνεται ότι πριν μια εβδομάδα καραμπινιέροι έσωσαν την
τελευταία στιγμή 51 μαθητές που κρατούσε ομήρους κοντά στο
Μιλάνο, Σενεγαλέζος ο οποίος έβαλε φωτιά στο λεωφορείο στο
οποίο
επέβαιναν
για
να
διαμρτυρηθεί
κατά
Μ.Σαλβίνι όπως ενημέρωσε πρώτο το pronews.gr.

του

“Είναι θαύμα, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ένα μακελειό. Οι
καραμπινιέροι έκαναν εξαιρετική δουλειά, καθώς απέκλεισαν το
δρόμο κι έβγαλαν όλους τους μαθητές” δήλωσε σε δημοσιογράφους
ο εισαγγελέας του Μιλάνου Φραντζέσκο Γκρέκο, διευκρινίζοντας
ότι δεν έχει αποκλείσει το “σενάριο της τρομοκρατίας”.

Οι 51 μαθητές της Β’ Γυμνασίου επέστρεφαν από μια αθλητική
εκδήλωση, με τρεις συνοδούς, όταν ο οδηγός ξαφνικά άλλαξε
πορεία στο Σαν Ντονάτο Μιλανέζε και κράτησε τους επιβάτες
ομήρους.

“Κανείς δεν θα βγει από εδώ ζωντανός” είπε, σύμφωνα με τις
μαρτυρίες πολλών παιδιών.

Έχοντας μαζί του δύο μπιτόνια με βενζίνη κι έναν αναπτήρα,
απειλούσε τα παιδιά, τους πήρε τα κινητά τηλέφωνα και τους
έδεσε χρησιμοποιώντας καλώδιο.

Ένα από τα παιδιά, ωστόσο, κατάφερε να τηλεφωνήσει στους
γονείς του, οι οποίοι με τη σειρά τους ειδοποίησαν την
αστυνομία.

Αστυνομικοί απέκλεισαν τον δρόμο κι έσπασαν τα πίσω τζάμια του
λεωφορείου για να βγουν οι μαθητές, προτού το βαρύ όχημα
τυλιχθεί στις φλόγες.

“Πρέπει να σταματήσουν οι θάνατοι στη Μεσόγειο” ούρλιαζε ο
οδηγός, όπως μεταδίδουν ιταλικά ΜΜΕ.

Δώδεκα μαθητές και δύο ενήλικες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο,
καθώς είχαν εισπνεύσει καπνό. Ο οδηγός συνελήφθη και
νοσηλεύεται έχοντας υποστεί εγκαύματα στα χέρια του.

ΠΗΓΗ:https://www.pronews.gr/kosmos/eyropaiki-enosi/761353_i-ee
-stamataei-tin-metafora-metanaston-logo-tis-apagoreysissalvini

Η

Ιταλία

απέρριψε

το

τελεσίγραφο Eurogroup: «Θα
προχωρήσουμε όπως θέλουν οι
Ιταλοί και όχι όπως θέλουν οι
Βρυξέλλες»
Τελεσίγραφο παρέδωσαν οι Βρυξέλλες στον Τζοβάνι Τρία ο οποίος
όμως παρά το μπαράζ απειλών από τους υπόλοιπους υπουργούς
Οικονομικών της ευρωζώνης και το ασφυκτικό πρέσινγκ που
δέχτηκε, το απέρριψε!
Η Κομισιόν έδωσε διορία στη Ρώμη να κάνει αλλαγές στο
προσχέδιο του προϋπολογισμού έως τις 13 Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με την Κομισιόν, ο Ιταλός υπουργός Οικονομικών,
Giovanni Tria, παρουσίασε στο Eurogroup τις θέσεις της
κυβέρνησής τους, με καλά πληροφορημένες πηγές να υποστηρίζουν
ότι δεν δέχθηκε να δεσμευθεί για καμία αλλαγή στον
προϋπολογισμό της χώρας.
Το Eurogroup στη συνεδρίαση της Δευτέρας αποδέχθηκε τις
ενστάσεις της Κομισιόν για τον ιταλικό προϋπολογισμό και
κάλεσε τη Ρώμη να προχωρήσει σε διορθώσεις.
Παρόλα αυτά, ο Τρία επανέλαβε ότι αυτό δεν πρόκειται να
συμβεί.
«Ζητήσαμε την υπoβολή νέου προσχεδίου προϋπολογισμού, ή ενός
αναθεωρημένου», είπε ο Πιερ Μοσκοβισί μετά το Eurogroup.
«Αναμένουμε να γίνει έως τις 13 Νοεμβρίου και αυτό είναι μια
αναγκαιότητα», συμπλήρωσε ο Επίτροπος Οικονομικών.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι υπουργοί Οικονομικών ήταν
τουλάχιστον επιφυλακτικοί απέναντι στις διαβεβαιώσεις του
Τρία.

Χαρακτηριστική η αντίδραση του Μπρούνο Λεμέρ.
«Δεν μπορείς να βγεις από μία κρίση ξοδεύοντας!», είπε ο
Γάλλος υπουργός Οικονομικών, σύμφωνα με το Politico.
Ο Λεμέρ κάλεσε την Ιταλία να σεβαστεί τους κανόνες, τονίζοντας
μάλιστα ότι «ο,τιδήποτε διαφορετικό θα σήμαινε το τέλος της
ευρωζώνης».
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ, οι
χώρες-μέλη πρέπει να τηρούν το έλλειμμα κάτω από το 3% του ΑΕΠ
και το χρέος κάτω από το 60% του ΑΕΠ. Στα τέλη του
προηγούμενου έτους το ιταλικό έλλειμμα ήταν 2,4% και το
δημόσιο χρέος 132% του ΑΕΠ, το δεύτερο μεγαλύτερο στην ΕΕ μετά
την Ελλάδα.
«Συμφωνούμε

με

την

εκτίμηση

της

Κομισιόν»,

αναφέρει

η

ανακοίνωση του Eurogroup.
«Ανυπομονούμε η Ιταλία και η Κομισιόν να εμπλακούν σε έναν
ανοιχτό και εποικοδομητικό διάλογο και η Ιταλία να συνεργαστεί
στενά με την Κομισιόν στην προετοιμασία ενός αναθεωρημένου
προσχεδίου προϋπολογισμού», τονίζεται ακόμη.
Ομως, αποχωρώντας από το Eurogroup ο Τρία δήλωσε ότι η
κυβέρνησή του δεν είναι σε διαδικασία αλλαγής του
προϋπολογισμού, καθώς όπως είπε θα προχωρήσουμε όπως θέλουν οι
Ιταλοί και όχι όπως θέλουν οι Βρυξέλλες”.
Επίσης, εξέφρασε την αισιοδοξία ότι τα ιταλικά ομόλογα θα
ανακάμψουν.
«Ελπίζουμε ότι τα spreads θα πέσουν όταν η αγορά κατανοήσει τη
στρατηγική μας», συμπλήρωσε ο Ιταλός υπουργός Οικονομικών.
Centeno: Μία εβδομάδα προθεσμία στην Ιταλία για να αναμορφώσει
τον προϋπολογισμό της
Διορία μία εβδομάδα έχει η Ιταλία προκειμένου να αναμορφώσει
το προσχέδιο του προϋπολογισμού της ανέφερε στις δηλώσεις του

ο επικεφαλής του Eurogroup, M. Centeno στην καθιερωμένη
συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης των ΥΠΟΙΚ
της ευρωζώνης.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Centeno «είχαμε μία μακρά
αλλά καλή συνεδρίαση. Εξετάσαμε τα προσχέδια προϋπολογισμού με
επικέντρωση σε αυτόν της Ιταλίας.
Οι υπουργοί τόνισαν ότι η Ιταλία θα πρέπει να συνεργαστεί
στενά με την Κομισιόν και να αναμορφώσει τον προϋπολογισμό
της.
Η Ιταλία έχει περιθώριο μίας εβδομάδας για να προχωρήσει στην
αναμόρφωση του προϋπολογισμού της βάσει των κανόνων που
ισχύουν».
Για το μείζον θέμα των κόκκινων δανείων ο επικεφαλής του
Eurogroup ανέφερε ότι «καλωσορίζουμε τα θετικά αποτελέσματα
από τα stress tests, αν και υπάρχει ακόμη η ανάγκη για
περαιτέρω μείωση των NPLs από αρκετές ευρωπαϊκές τράπεζες
Πέραν των NPLs υπάρχουν και άλλα προβλήματα για τις ευρωπαϊκές
τράπεζες, όπως το σκαιώδες τραπεζικό σύστημα, τα οποία
συζητήσαμε σήμερα εκτενώς».
Moscovici: Οι κανόνες της Ευρωζώνης πρέπει να γίνονται
σεβαστοί από όλους
Ο ευρωπαίος Επίτροπος P. Moscovici έστειλε το δικό του μήνυμα
προς την Ιταλία από το βήμα του Eurogroup τονίζοντας ότι «οι
κανόνες της Ευρωζώνης πρέπει να γίνονται σεβαστοί από όλους».
Ο κ. Moscovici τόνισε πως
η ανάλυση της Κομισιόν για τα
προσχέδια των προϋπολογισμών δεν έχει ολοκληρωθεί.
Παράλληλα ο κ. Moscovici ανέφερε πως «τονίσαμε ότι σαφώς θα
πρέπει να υπάρξει εποικοδομητικός διάλογος με τις χώρες που
υπάρχει πρόβλημα. Όμως υπάρχει ένας κανονισμός για τους
προϋπολογισμούς στον οποίο όλοι έχουν συμφωνήσει

Ευχαριστούμε το Eurogroup που στήριξε απόλυτα την Κομισιόν
αναφορικά με τις απόψεις που εξέφρασε για τον προϋπολογισμό
της Ιταλίας.
Η «μπάλα» είναι πλέον στο γήπεδο της Ιταλίας, η Ιταλία θα
πρέπει να καταθέσει έναν αναθεωρημένο προϋπολογισμό.
Ευελπιστώ ότι θα συνεχιστεί ο διάλογος με τις ιταλικές αρχές
έως τις 21/11.
Εκείνη την ημερομηνία θα ανακοινωθούν οι απόψεις της Κομισιόν
για όλους τους προϋπολογισμούς της Ευρωζώνης».
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με αρκετές δηλώσεις του ενάντια
σε κορυφαία στελέχη της ιταλικής κυβέρνησης (σ..σ: κυρίως
ενάντια στον Matteo Salvini) ο Επίτροπος έσπευσε να εκφράσει
τον απόλυτο σεβασμό του προς όλα τα στελέχη της ιταλικής
κυβέρνηση.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το γεγονός ότι ο κ. Moscovici
επανέλαβε αρκετές φορές ότι ούτε η Κομισιόν ούτε ο ίδιος ως
Επίτροπος τάσσονται υπέρ των κυρώσεων και των τιμωριών.
«Είμαστε και εγώ προσωπικά ως Επίτροπος υπέρ του διαλόγου.
Ενός ανοιχτού διαλόγου που μπορεί να οδηγήσει σε θετικά
αποτελέσματα.
Η Ιταλία είναι και θα παραμείνει στην καρδιά της Ευρωζώνης
τόσο για το δικό της καλό όσο και για το καλό όλων μας».
Regling (ESM): Nα τηρούνται οι κανόνες – Μόνο με αυτόν τον
τρόπο η Ευρωζώνη μπορεί να λειτουργήσει σωστά
Ιδιαίτερα λιτός ήταν στις δηλώσεις του ο επικεφαλής του ESM Κ.
Regling, στέλνοντας όμως σαφές μήνυμα στην Ρώμη τονίζοντας ότι
«οι κανόνες πρέπει να τηρούνται από όλους καθώς μόνο με αυτόν
τον τρόπο η Ευρωζώνη μπορεί να λειτουργήσει σωστά.
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