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Κεραμέως:
Πώς
θα
λειτουργήσουν τα σχολεία –
Αναλυτικά όλα τα μέτρα
Ανοίγουν τα σχολεία: Όλα όσα είπε η Νίκη Κεραμέως στις
ανακοινώσεις της από το Υπουργείο Υγείας. Πώς θα ανοίξουν
τα σχολεία – Τι θα γίνει με τις Πανελλήνιες 2020. Αναλυτικά η
ομιλία της Υπουργού:

Η παρουσίαση του σχεδίου της σταδιακής επαναλειτουργίας των
εκπαιδευτικών δομών από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Νίκη Κεραμέως.

Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας,

Η πρωτοφανής υγειονομική κρίση που διανύουμε ανέδειξε τις
δυνατότητές μας για συλλογική δράση, αλληλεγγύη και κοινωνική
ευθύνη, και στο χώρο της Παιδείας.

Στη βάση όσων εξήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός, προχωρούμε τώρα
στο επόμενο βήμα, την αποκλιμάκωση των μέτρων και τη σταδιακή
επαναλειτουργία δομών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Από την αρχή αυτής της κρίσης, έχουμε τονίσει
ότι ακούμε προσεκτικά τους ειδικούς, τους εξαιρετικούς
επιστήμονες που έχουμε το προνόμιο να μας συμβουλεύουν και να
μας καθοδηγούν. Και το σχέδιο δράσης που θα σας παρουσιάσω
σήμερα στηρίζεται και στην ομόφωνη απόφαση της Εθνικής
Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού.

Έχουμε ως Κυβέρνηση επιλέξει ένα σχέδιο συντηρητικό, πιο
μετριοπαθές σε σχέση με κάποιες προτάσεις ειδικών, και
ξεκινάμε μία διαδικασία δυναμική: κάθε βήμα θα αξιολογείται,
και θα επανεξετάζεται αν χρειαστεί στο πλαίσιο νέων δεδομένων.

Πρώτον, για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και
Ειδική αγωγή:

Η λειτουργία των ΣΧΟΛΕΙΩΝ θα επανέλθει σταδιακά σε δύο φάσεις:

Στις 11 Μαΐου επιστρέφουν στις αίθουσες οι μαθητές της Τρίτης
Λυκείου.

Στις 18 Μαΐου επιστρέφουν στις αίθουσες οι μαθητές της Πρώτης
& Δευτέρας Λυκείου, και του Γυμνασίου.

Προβλέπεται η επέκταση του διδακτικού έτους για Γυμνάσια και
Λύκεια μέχρι τις 12 Ιουνίου.

Η νέα διδακτική χρονιά θα αρχίσει πιθανότατα νωρίτερα για
όλους, από την 1η Σεπτεμβρίου.

Δημοτικά και Νηπιαγωγεία

Παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο ανοίγματος την 1 η Ιουνίου, μόνο αν

είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι η πορεία της επιδημίας βαίνει
καθοδικά.

Αν τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία επαναλειτουργήσουν φέτος,
εξετάζεται το ενδεχόμενο παράτασης του διδακτικού έτους ως τις
30 Ιουνίου.

Θα υπάρξουν δύο ζώνες λειτουργίας του σχολείου:

Οι μαθητές θα πηγαίνουν στο σχολεία σε εκ περιτροπής υποτμήματα (που θα προκύψουν από τη διαίρεση του τμήματος στα
δύο) με στόχο τη μείωση του συγχρωτισμού εντός της ίδιας
αίθουσας. Η απόσταση μεταξύ μαθητών θα πρέπει να είναι 1,5 μ.
και απώτατος αριθμός μαθητών εντός τάξης τα 15 άτομα.

Εκ περιτροπής διδασκαλία στα δύο υπο-τμήματα. Δευτέρα –
Τετάρτη – Παρασκευή θα πηγαίνει σχολείο το μισό τμήμα και
Τρίτη – Πέμπτη το άλλο μισό, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα
γίνεται το αντίστροφο. Τα ολιγομελή τμήματα (ως 15 άτομα) θα
μπορούν να λειτουργούν καθημερινά.

Θα υπάρχει πρόγραμμα για μελέτη στο σπίτι για τις ημέρες που
οι μαθητές δεν θα είναι σχολείο.

Συνεχίζονται οι άδειες ειδικού σκοπού και στο δημόσιο και στον
ιδιωτικό τομέα για γονείς με παιδιά σε εκπαιδευτικές δομές που
παραμένουν σε αναστολή.

Στα σχολεία θα υπάρχουν αντισηπτικά, θα γίνεται φυσικός
εξαερισμός.

Προβλέπεται καθαρισμός 2 φορές την ημέρα.

Θα προβλεφθούν διαφορετικά διαλείμματα για τους μαθητές.

Θα απαγορεύεται η λειτουργία των κυλικείων.

Θα είναι προαιρετική χρήση μάσκας στην τάξη και στα μέσα
μεταφοράς μαθητών.

Προ της έναρξης, θα σταλούν στους Διευθυντές των σχολείων
οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου, οι οποίες θα
γνωστοποιηθούν σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, σχετικά
με αναγκαία μέτρα προστασίας.

Θα υπάρχει Ιδιαίτερη μέριμνα (πρόβλεψη άδειας) για
εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στην κατηγορία ειδικών αδειών
απουσίας όπως αυτές έχουν οριστεί από το ΥΠΕΣ.

Θα υπάρχει η δυνατότητα μη προσμετρώμενης απουσίας για μαθητές
που έχουν ειδικό λόγο (βάσει δήλωσης γονέα/κηδεμόνα περί
ύπαρξης ατόμου ευπαθούς ομάδας στο σπίτι όπως έχει οριστεί από
την Επιτροπή, ή περίπτωση ατόμου που νοσεί).

Θα προβλέπεται ζωντανή αναμετάδοση του μαθήματος μέσω
τηλεκπαίδευσης για όσους μαθητές έχουν ειδικό λόγο απουσίας
από το σχολείο.

Θα υπάρχει πρωτόκολλο ΕΟΔΥ για τη διαχείριση τυχόν συμπτωμάτων
που εμφανίζονται σε μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας –

Διαδικασία ιχνηλάτησης με διαβαθμίσεις ανάλογα με το κάθε
περιστατικό.

Δεν θα διεξαχθούν προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

Έμφαση θα δοθεί στην κάλυψη της ύλης, κατόπιν οδηγιών του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Η αξιολόγηση των μαθητών θα γίνει βάσει των βαθμών των
τετραμήνων.

Λειτουργία φροντιστηρίων

Τα φροντιστήρια θα ακολουθήσουν τη σταδιακή επαναλειτουργία
της αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας, δηλαδή τα τμήματα της
Γ’ Λυκείου ξεκινούν στις 11 Μαΐου, ενώ τα τμήματα της Α’, Β’
Λυκείου και Γυμνασίου καθώς και τα
γλωσσών επανεκκινούν στις 18 Μαΐου.

μαθήματα

ξένων

Υπάρχει ωστόσο ισχυρή σύσταση για τηλεκπαίδευση.

Θα ισχύουν και στα φροντιστήρια τα μέτρα πρόληψης, δηλαδή η
απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ μαθητών, και το όριο 15 μαθητών ανά
τμήμα.

Για τα ειδικά σχολεία και τις δομές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
εξωτερικού

Για τα ειδικά σχολεία παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας.

Η επαναλειτουργία των δομών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
εξωτερικού θα πραγματοποιείται βάσει απόφασης του συντονιστή
εκπαίδευσης, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες της κάθε
χώρας.

Έναρξη Πανελλαδικών Εξετάσεων

Ημερομηνία έναρξης των Πανελλαδικών ορίζεται η 15η Ιουνίου
2020 για τα Γενικά Λύκεια και η 16η Ιουνίου για τα
Επαγγελματικά Λύκεια. Θα εκδοθεί αναλυτικό πρόγραμμα προσεχώς.

Αναμένονται οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της
Δημόσιας Υγείας για επιμέρους πτυχές του τρόπου διεξαγωγής των
εξετάσεων.

Επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση

Για τα ΙΕΚ

Η επανέναρξη της λειτουργίας τους ορίζεται για τις 18 Μαΐου.

Ισχύει και εδώ ο περιορισμός των 15 ατόμων ανά τμήμα, με 1,5μ.
ενδιάμεση απόσταση.

Προβλέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή καταρτιζομένων.

Ανάλογα με την ειδικότητα και τη δυνατότητα διεξαγωγής
εργαστηριακών μαθημάτων, η λήξη του έτους κατάρτισης θα είναι
η 30η Ιουνίου ή 30η Σεπτεμβρίου.

Ημερομηνία επανέναρξης της μαθητείας και των Σχολείων Δεύτερης
Ευκαιρίας ορίζεται η 18η Μαΐου.

Για το θεσμό της ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Η λήξη του έτους θα γίνει σταδιακά έως τις 15 Νοεμβρίου το
αργότερο, αντί για τις 15 Σεπτεμβρίου.

Για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Θα επιστρέψουν στις αίθουσες μόνο οι μαθητές του Β’ κύκλου που
αποφοιτούν φέτος, ξανά με το όριο των 15 ατόμων ανά τμήμα, με
1,5 μ. απόσταση.

Οι
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βάσει

της

περιγραφικής

αξιολόγησης που είχαν λάβει προ αναστολής λειτουργίας.

Το σχολικό έτος θα λήξει στις 30 Ιουνίου.

Για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Συνεχίζεται κανονικά η εξ αποστάσεως διδασκαλία, και με αυτόν
τον τρόπο θα ολοκληρωθεί το ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Από την 25η Μαΐου, θα υπάρχει η δυνατότητα να
πραγματοποιούνται δια ζώσης εργαστηριακές και κλινικές
ασκήσεις.

Επαναλειτουργία εστιών για φοιτητές κλινικών/εργαστηριακών
ασκήσεων.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν. Αναμένεται έκδοση οδηγιών
της Εθνικής Επιτροπής αναφορικά με πτυχές του τρόπου
διεξαγωγής τους.

Το ακαδημαϊκό εξάμηνο θα ολοκληρωθεί κανονικά.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Δεν προβλέπεται για την ώρα η επαναλειτουργία τους.

Για τους χώρους λατρείας

Ευχαριστούμε θερμά την Εκκλησία της Ελλάδος, για την
εξαιρετικά υπεύθυνη στάση που επέδειξε ως προς την εφαρμογή
των περιοριστικών

μέτρων, ιδιαίτερα δε κατά την περίοδο του Πάσχα. Επίσης,
ευχαριστούμε τους εκπροσώπους όλων των θρησκειών και δογμάτων,
για την άριστη συνεργασία και τη στήριξή τους στην κοινή μας
προσπάθεια.

Από 4 Μαΐου, οι χώροι λατρείας θα είναι ανοιχτοί για ατομική
προσευχή.

Από 17 Μαΐου, οι λειτουργίες θα μπορούν να πραγματοποιούνται
με συμμετοχή πιστών.

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, με αυστηρή τήρηση όλων των
μέτρων ατομικής προστασίας και διαφύλαξης της δημόσιας υγείας,
που θα αποσαφηνιστούν πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

Συνεχίζεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση

όσο δεν έχουν επαναλειτουργήσει οι εκπαιδευτικές μονάδες

για μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που για ειδικούς λόγους
δεν μπορούν να έχουν φυσική παρουσία στις εκπαιδευτικές δομές.

Θα ακολουθήσουν σχετικές διατάξεις, υπουργικές αποφάσεις και
εγκύκλιοι που θα ορίζουν αναλυτικά όλες τις πτυχές αναφορικά
με την επαναλειτουργία δομών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.

Κλείνοντας θα ήθελα να εκφράσω τις πιο θερμές ευχαριστίες του
Υπουργείου και της Κυβέρνησης, σε εκπαιδευτικούς, στελέχη
εκπαίδευσης, μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές και γονείς για τη
θερμή ανταπόκριση, για τη ζέση με την οποία αγκάλιασαν το νέο
εγχείρημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, για την
προσαρμοστικότητά τους. Μας γεμίζουν δύναμη και αισιοδοξία.

Το μάθημα συνεχίστηκε στο σπίτι για μαθητές, σπουδαστές και
φοιτητές. Πήραμε, όμως, και όλοι μας ένα μάθημα ζωής. Ένα
μάθημα ζωής για το πόσο πολλά μπορούμε να επιτύχουμε όλοι
μαζί όταν είμαστε ενωμένοι.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Δείτε αναλυτικά την παρουσίαση για τη σταδιακή επαναλειτουργία
των σχολείων ΕΔΩ

Διαβάστε περισσότερα: Νίκη Κεραμέως: Πώς θα λειτουργήσουν τα
σχολεία – Αναλυτικά όλα τα μέτρα – iPaidia.gr

ΠΗΓΗ:https://www.ipaidia.gr/paideia/niki-kerameos-pos-tha-leit
ourgisoun-ta-sxoleia-analitika-ola-ta-metra

Νέα μέτρα για μετακίνηση και
μεταφορά
επιβατών
–
Θα
ισχύσουν για 2 μήνες
Με εγκύκλιο που υπέγραψε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Γιάννης Κεφαλογιάννης προς αποφυγή της διασποράς και της
διάδοσης του κοροναϊού, τα εν λόγω μέτρα έχουν ισχύ έως
31.5.2020 και δύνανται να παραταθούν, εφόσον οι έκτακτες
συνθήκες το επιβάλουν. Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται
κατ’ εξαίρεση η υπέρβαση των ορίων επιβατών, μόνο εφόσον στο

όχημα επιβαίνουν γονέας με τα ανήλικα τέκνα του.

Νέα μέτρα για μετακίνηση και μεταφορά επιβατών – Θα ισχύσουν
για 2 μήνες

Νέα μέτρα για μετακίνηση και
μεταφορά επιβατών – Θα ισχύσουν για
2 μήνες

Νέα, συμπληρωματικά μέτρα για την απαγόρευση κυκλοφορίας και
τους περιορισμούς στη μετακίνηση των επιβατών με κάθε είδους
μεταφορικά μέσα, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης (όπως ταξί,
τρόλεϊ λεωφορεία, πούλμαν κ.λπ.) εφαρμόζει η κυβέρνηση.

Με εγκύκλιο που υπέγραψε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Γιάννης Κεφαλογιάννης προς αποφυγή της διασποράς και της

διάδοσης του κοροναϊού, τα εν λόγω μέτρα έχουν ισχύ έως
31.5.2020 και δύνανται να παραταθούν, εφόσον οι έκτακτες
συνθήκες το επιβάλουν.

Αναλυτικά προβλέπονται:
Για επιβατικά οχήματα μέχρι 5 θέσεις, δημόσιας χρήσης
(Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ) ή ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.), επιτρέπεται η
μεταφορά ενός επιβάτη. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται και η
μεταφορά δεύτερου επιβάτη, εφόσον η μεταφορά εκτελείται
για ιατρικούς λόγους (μεταφορά σε νοσοκομείο, ιατρικό
κέντρο ή άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα).

Για επιβατικά οχήματα
χρήσης, επιτρέπεται η
Για επιβατικά οχήματα
χρήσης, επιτρέπεται η

6 ή 7 θέσεων, δημόσιας ή ιδιωτικής
μεταφορά δύο επιβατών.
8 ή 9 θέσεων, δημόσιας ή ιδιωτικής
μεταφορά τριών επιβατών.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται κατ’
εξαίρεση η υπέρβαση των ορίων επιβατών,
μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν γονέας
με τα ανήλικα τέκνα του.
Επίσης, για όλα τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης (λεωφορεία και
τρόλεϊ Ο.ΣΥ., λεωφορεία Ο.Α.Σ.Θ., λεωφορεία αστικών και
υπεραστικών ΚΤΕΛ, λεωφορεία μεμονωμένων αυτοκινητιστών άγονων
γραμμών και τουριστικά λεωφορεία) ή λεωφορεία ιδιωτικής
χρήσης, συμπεριλαμβανομένης και της δημοτικής συγκοινωνίας,
επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών μέχρι πλήρωσης ποσοστού 50%
των προβλεπόμενων θέσεων του οχήματος.

Επίσης, με εγκύκλιο του υπουργείου δίνεται η δυνατότητα σε
επιχειρήσεις που διαθέτουν Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία
Δημόσιας Χρήσης ή Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης
Ανοικτού Τύπου Αστικής Περιήγησης Πόλεων να καταθέσουν
προσωρινά την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες των
οχημάτων ιδιοκτησίας τους. Η προσωρινή ακινησία που χορηγείται
διαρκεί έως τις 31 Μαΐου.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

O ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

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

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2020/04/02/nea-metra-metakinis
i-metafora-epivaton-tha-ischysoyn-2/

ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΩΘΟΥΝ
ΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ
ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ lock down;;;
ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ

lock down;;;

ΣΕ ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΡΙΖΕΣΤΕ ΚΥΡΙΕ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ;;; ΠΩΣ ΤΑ
ΣΥΛΛΕΓΕΤΕ;;; ΑΝ ΟΣΟΙ ΠΕΘΑΝΑΝ ΕΙΧΑΝ ΟΠΩΣ ΛΕΤΕ “ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ”. ΠΩΣ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΙΟΣ ΤΟΥΣ ΕΣΤΕΙΛΕ ΣΤΟΝ
ΘΑΝΑΤΟ; 24-03-2020-11:13

ΤΟ ΝΑ ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ, ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
ΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΦΙΛΤΡΟ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ.

ΤΟΝ “ΚΟΡΩΝΟΙΟ” ΜΑΣ ΤΟΝ ΕΦΕΡΑΝ ΣΤΟ ΒΙΟ ΜΑΣ – ΓΙΑ “ΖΩΗ” ΟΥΤΕ
ΛΟΓΟΣ- ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΧΜΗ ΤΟΥ ΔΟΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ. .

ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΘΕΣΟΥΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΛΟΓΙΚΗ
ΣΕΙΡΑ ΩΣΤΕ ΝΑ
ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ Ο,ΤΙ ΑΚΟΥΜΕ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΕΙΛΗ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΩΝ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΟΤΙ
“ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ” ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΑΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ
“ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ”, ΤΗΝ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ “ΠΑΝΔΗΜΙΑ” ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΣΤΕΥΟΥΝ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΤΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ
ΚΡΥΜΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2013 ΠΟΥ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΜΑΣ ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ.

ΤΟ “ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ” ΚΑΙ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ
ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ.
ΤΩΡΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΟΥΣΚΑ” ΠΟΥ ΟΙ
ΙΔΙΟΙ ΕΦΤΙΑΞΑΝ!
Ο ΕΧΘΡΟΣ “ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ” ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ “ΑΟΡΑΤΟΣ”, ΟΠΩΣ ΛΕΤΕ. ΕΙΝΑΙ
ΠΟΛΥ ΟΡΑΤΟΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ
ΝΟΗΣΗΣ
ΜΑΣ
ΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ
ΚΑΙ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ
ΝΑ

ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΤΕ, ΒΓΑΙΝΟΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΣΑΝ
ΜΑΘΗΤΟΥΔΙ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΤΕ “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΘΑ ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ”.

ΠΟΙΑ ΚΡΙΣΗ;;; ΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΠΕΡΝΑΜΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ
ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ
ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ! ΑΛΛΑ ΑΣ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ “ΠΑΝΔΗΜΙΑ” –
ΦΥΣΙΚΑ ΟΛΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ – ΚΙ ΑΣ ΒΑΛΟΥΜΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΠΟΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ…
ΓΙΑΤΙ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ!
ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ, ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΚΛΥΖΕΣΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΙΚΟ, ΔΕΝ
ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΣ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΑΙΤΙΑ
ΚΑΙ
ΤΙ
ΚΡΥΒΕΤΑΙ
ΠΙΣΩ
ΑΠΟ
ΟΛΑ
ΑΥΤΑ
ΠΟΥ
ΜΑΣ…. “ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ”;; ΟΧΙ! ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ! ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΑΚΟΜΑ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΓΙ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ
ΑΥΤΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ.

ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ:
Διεθνές πείραμα δημιουργεί επικίνδυνο ιό
εργαστηρίου
in.gr
13 Νοεμβρίου 2015, 15:50 Ενημερώθηκε: 13 Νοεμβρίου
2015, 17:50
“ Διεθνές πείραμα δημιουργεί επικίνδυνο ιό
εργαστηρίου
Συνδυάζοντας έναν ιό των νυχτερίδων με τον φονικό ιό του SARS,
διεθνής ερευνητική

ομάδα δημιούργησε έναν υβριδικό ιό που μπορεί να μολύνει τους
ανθρώπους και
ενδεχομένως να προκαλέσει επιδημίες. Οι ερευνητές υποστηρίζουν
ότι η μελέτη βοήθησε
στο να αναγνωριστεί ένας δυνητικός κίνδυνος, άλλοι όμως
πιστεύουν ότι τα πειράματα
αυτού του είδους είναι υπερβολικά ριψοκίνδυνα.,,,
Ενδεχόμενη απόδραση του υβριδικού ιού θα μπορούσε να οδηγήσει
σε επιδημίες

-ΕΚΟΝΑ ΑΡΧΕΙΟΥ-…. Dr. Doreen Muth from the virology institute
of the Bonn Faculty of Medicine works under a flow head at a
clean bench in a biosafety level three (BSL-3) laboratory in
the western German city of Bonn May 31, 2013. The virology
institute of the Bonn university researches on viruses with
the help of bat and human cell culture models and reverse
genetic systems for corona viruses (SARS-Coronavirus, HCoVNL63) to characterize and compare the functions of homologous
viral proteins from newly identified viruses. Picture taken
May 31, 2013. REUTERS/Wolfgang Rattay (GERMANY – Tags: SCIENCE
TECHNOLOGY HEALTH)

…Την ίδια άποψη εκφράζει και ο Ρίτσαρντ Έμπραϊτ, ειδικός σε
θέματα βιοασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Ράτγκερς του Νιου Τζέρσι.
«Το μόνο που προκύπτει από αυτή τη μελέτη είναι η δημιουργία
ενός νέου, μη φυσικού ρίσκου» εκτιμά.”

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ:
Pandemic simulation exercise spotlights
massive preparedness gap
Αυτό είναι μέρος της ατζέντας ID2020 – και αυτά είναι τα
βήματα που πρέπει να εφαρμοστούν τώρα – προετοιμασμένοι για
πολύ καιρό, συμπεριλαμβανομένης της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
ΣΕ ΙΟ, στο Johnson Hopkins στη Βαλτιμόρη στις 18 Οκτωβρίου
2019, με τη χορηγία του WEF και του Ιδρύματος Bill and Melinda
Gates.

ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ στελέχη φαρμακευτικών,
επιχειρηματικών και ιατρικών ομίλων και παράγοντες
των υπηρεσιών πληροφορίας της Αμερικής … Ο Μπιλ
Γκέιτς, ένας από τους κύριους υποστηρικτές των
εμβολιασμών για όλους, ειδικά στην Αφρική, είναι
επίσης ένας τεράστιος υποστηρικτής της μείωσης του
πληθυσμού. Στους χορηγούμενους του ιδρύματος του
και η GAVI, ο συνασπισμός εμβολιαστών ..”
Ο ΠΙΟ “ΧΟΥΒΑΡΝΤΑΣ” ΙΔΙΩΤΗΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ
ΚΑΡΤΕΛ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
“ΥΓΕΙΑΣ”. Ο ΟΠΟΙΟΣ GATES, ΤΟ 2009 ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
“ΠΑΝΔΗΜΙΑ” ΑΠΟ Ο,ΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΛΕΓΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ MOSANDO ΚΑΙ ΤΗΣ BAYER (Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΗΝ MOSANΤO ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ “ΤΑΙΖΟΥΝ”
“ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΟ” ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ “ΣΩΖΟΥΝ”
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ.

Δύο εβδομάδες μετά την προσομοίωση στον
υπολογιστή
στο
ιατρικό
κέντρο
Τζόν Χόπκινς στη Βαλτιμόρη στο Μέριλαντ,
που
αναπαρήγαγε
(προσομοίωσε)
65 εκατομμύρια θανάτους (!), ο Ιός
COVID-19 εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη
πόλη Γουχάν στην Κίνα.
Είναι απλώς μια σύμπτωση το γεγονός ότι το ID2020 εκτυλίσσεται
στην αρχή αυτού που ο Π.Ο.Υ. ονομάζει πανδημία;

– Ή είναι μια πανδημία που απαιτείται για να «ξεδιπλώσει» τα
πολλαπλά καταστροφικά προγράμματα του ID2020; Μπορεί να
είμαστε πράγματι στην αρχή της εφαρμογής του ID2020 – που
περιλαμβάνει τον καταναγκαστικό εμβολιασμό, τη μείωση του
πληθυσμού και τον πλήρη ψηφιακό έλεγχο όλων – στο δρόμο προς
την Παγκόσμια Τάξη Πραγμάτων – και την παγκόσμια οικονομική
ηγεμονία – Full Spectrum Dominance, όπως το PNAC (Σχέδιο για
έναν νέο αμερικανικό αιώνα) θέλει να το ονομάσει.

ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ, ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΥΧΑΙΑ.. ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 2019
ΒΓΑΖΟΥΝ ΝΑ “ΞΕΣΚΟΝΙΣΟΥΝ” ΕΝΑΝ ΠΑΛΙΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1950 ΓΙΑ ΤΙΣ
ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΗ

ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΜΕ ΠΟΙΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΙΣΟΒΙΑΣ ΚΑΘΕΙΡΞΗΣ ΣΤΟΥΣ
… “ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ”!!!!.(ΕΙΚΟΝΑ 1)
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΑΚΟ ΧΑΜΟ ΠΕΡΑΣΑΝ ΠΟΛΥ ΥΠΟΥΛΑ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ
ΚΑΙ
ΜΕ
ΠΡΑΞΗ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΤΟΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΠΟΙΟΙ ΘΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ “ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ”!!ΕΙΚΟΝΑ
2 ΚΑΙ ΠΕΡΝΑΝΕ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ
ΜΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΤΑ ΜΜΕ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΤΙ ΕΛΕΓΑΝ- ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΒΟ ΤΟΥΣ ΖΗΤΑΝΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΑΥΣΤΗΡΑ ΕΠΕΙΔΗ
ΤΟΥΣ ΕΠΕΙΣΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΕ ΛΟΓΙΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ … ΓΙΑ ΤΟ “ΚΑΛΟ
ΜΑΣ”!!!!

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝ ΜΙΑ ΕΜΦΥΛΟΠΟΛΕΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ
ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ, Η ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΑΣ! ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ ΤΗΝ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΙΚΟΝΑ, ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ
ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΓΙΔΑ!!

ΑΛΛΑ ΟΣΟ ΨΑΧΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΣΟ ΒΛΕΠΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΒΡΩΜΑΕΙ ΠΑΡΑ
ΜΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ… ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ Ο
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ “ΙΟΣ” ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΠΟΥ ΤΡΕΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΑΣ
ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΚΙ ΟΣΟ ΧΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΜΑΣ ΤΟΣΟ ΑΥΤΟΣ ΘΕΡΙΕΥΕΙ
ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΦΑΝΙΖΕΙ
ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ!!

ΤΟΣΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΧΝΙΚΑ

ΧΩΡΙΣ

ΚΑΝ

ΝΑ

ΤΟ

ΕΔΩ ΘΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ – ΚΑΙ Η ΣΙΩΠΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ- ΟΤΑΝ
ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ::

Σε
μηνυτήρια
αναφορά
κατά
παντός
υπευθύνου
προχωρά
ο
Ιατροδικαστής
Κέρκυρας Ιωάννης Αϊβατίδης, καθώς παρά τα
έγγραφα που έχει υποβάλλει αρμοδίως, δεν
του δίνεται η άδεια να προχωρήσει σε
νεκροψία 73χρονου που απεβίωσε προ
ημερών.
ΤΥΧΑΙΟ;;; ΤΥΧΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΑ ΑΣ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ “ΚΑΤΙ”
ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ ΕΔΩ.
ΟΠΩΣ ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΦΕΡΕΤΡΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΝ ΣΤΟ
ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΤΟ 2013

Ή ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ, ΠΟΥ
ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΜΕ ΜΕ “ΜΝΗΜΗ ΧΡΥΣΟΨΑΡΟΥ” ΤΙ
ΓΙΝΟΤΑΝ ΜΟΛΙΣ ΠΕΡΣΥ ΤΕΤΟΙΟ ΚΑΙΡΟ.
Γρίπη: Στους 118 οι νεκροί – Επτά θάνατοι
την τελευταία εβδομάδα
… ΕΔΩ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΩ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΙΣ
“ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ”( ΚΑΙ ΜΗ) ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ! (ΣΥΝ. 3)ΚΑΙ
ΑΣ ΜΑΣ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝ ΔΕΝ ΔΙΑΠΡΑΤΤΕΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ

“ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΛΑΟΥ” ΝΑ ΛΕΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΨΕΜΜΑΤΑ Ο ΙΔΙΟΣ Ο
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΜΑΣ ΚΙΟΛΑΣ
ΟΤΙ “ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΜΗΝΟ Η
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΨΕΙ” ΚΑΙ “ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ
ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΕ ΤΟΥΣ “ΕΙΔΙΚΟΥΣ” ΘΑ ΜΑΣ
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΑ ΜΕΤΡΑ!!!!”
ΣΕ ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΡΙΖΕΣΤΕ ΚΥΡΙΕ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ;;; ΠΩΣ
ΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΤΕ;;; ΑΝ ΟΣΟΙ ΠΕΘΑΝΑΝ ΕΙΧΑΝ ΟΠΩΣ ΛΕΤΕ
“ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ”. ΠΩΣ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΙΟΣ
ΤΟΥΣ ΕΣΤΕΙΛΕ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ;
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΙ
ΠΟΤΕ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ;;;
ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΤΣΙΟΔΡΑ ΠΟΥ
“ΑΝΗΣΥΧΕΙ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ, ΑΥΤΗΝ ΠΟΥ ΠΕΤΣΟΚΟΨΑΝ ΟΙ
ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ, ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΑΝ ΧΩΡΙΣ ΥΓΕΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΛΕΦΤΑ, ΧΩΡΙΣ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΕΥΧΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ “ΚΑΠΟΙΟΙ” ΝΑ ΑΠΟΔΗΜΗΣΟΥΝ ΣΕ ΤΟΠΟ
ΧΛΟΕΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ!!!!!

ΕΘΝΟΣ: Κορονοϊός: Διδάσκοντες ΕΚΠΑ κατά
Τσιόδρα: «Απαράδεκτες οι θέσεις του»
Καθηγητής Stanford
“Για ποιο λόγο δεν κάνουν τα προβλεπόμενα από τα
επιδημιολογικά πρωτόκολλα, διερωτάται ο σύλλογος
καθηγητών…”
ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ! ΚΑΙ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ…

ΜΟΝΟ ΟΔΗΓΙΕΣ
“ΑΝΩΘΕΝ”!

ΤΩΝ

“ΕΙΔΙΚΩΝ”!!!

ΟΠΩΣ

ΛΕΜΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ.

ΓΙΑΤΙ;; ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ… ΑΡΗ! ΟΧΙ;; ΣΥΝΕΧΙΣΕ
ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ…
ΟΣΟ ΟΜΩΣ ΚΑΝΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΩΡΑ
ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΩΝΕΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΟΥ ΚΑΝΕΝΑΣ
“ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ” ΚΑΝΕΝΑΣ “ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ” Ή ΕΣΤΩ ΕΝΑΣ
“ΕΙΔΙΚΟΣ” ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΑΓΓΙΞΕΙ.
ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ SITE ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ:

World Bank Launches First-Ever
Pandemic Bonds to Support $500
Million
Pandemic
Emergency
Financing Facility
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΚΔΙΔΕΙ “ΟΜΟΛΟΓΑ
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 28/6/2017 ΤΟ

ΚΑΘΕ ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 500.000.000 ΔΟΛΑΡΙΩΝ (ΔΕΝ
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ
ΠΩΛΗΘΗΚΑΝ)! ΝΑΙ ΟΠΩΣ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ… ΟΜΟΛΟΓΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ!!!

ΕΔΩ ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ Η
ΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ “ΥΓΕΙΑΣ” ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ….”ΤΖΟΓΑΔΟΡΟΥΣ” ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ
ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΑΧ – ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΤΟΝ ΡΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ!

ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2017 ΛΟΙΠΟΝ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΗΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ “ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ” (PAMDEMIC BONDS)

Bonds to Support $500 Million
Pandemic
Emergency
Financing
Facility (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)
ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ “ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ” (PANDEMIC EMERGENCY
FINANCING FACILITY) ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΙΟ ΠΡΙΝ.

OPERATIONS MANUAL
FINANCING FACILITY

PANDEMIC

EMERGENCY

ΤΟ PEF ΛΟΙΠΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΝΑ
ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΕΙ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ.

Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ PEF ΣΤΙΣ “ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ” ΧΩΡΕΣ ΘΑ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΟΤΑΝ:
ΜΙΑ ΕΣΤΙΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΕ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΟΛΥΝΣΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΙ ΑΝ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΙΑΣΧΙΣΕΙ ΤΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΟΡΑ! ΟΠΟΤΕ ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΑ ΓΙΑΤΙ ΟΛΗ ΑΥΤΗ Η
ΠΡΕΜΟΥΡΑ ΣΤΑ ΜΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΡΡΩΣΤΟΙ ΑΚΟΜΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΥΓΙΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΙ “ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΝΙΩΘΟΥΜΕ, ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΤΟ
ΞΕΡΟΥΜΕ”!! ΕΝΩ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Η ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ!!! ΓΙΑ ΕΜΑΣ;;; ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ!!
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΤΟ ΞΑΝΑΠΑΘΑΙΝΟΥΜΕ!!

ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΑ
ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΓΓΕΛΟΥΝ
ΟΤΙ “ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑ” ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ
ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ!!!
ΕΔΩ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΥΜΕ ΣΕ ΒΑΘΥΤΕΡΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΔΟΜΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ “ΟΜΟΛΟΓΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ” ΚΑΘΩΣ
ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΘΟΥΝ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ
ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΜΕ ΤΡΑΓΙΚΕΣ
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΗΜΕΙΟ
ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΙ ΑΝ ΒΙΩΝΟΥΜΕ!!!

ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΑΝΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΨΑΞΕΙ
ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΙΔΙΑ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ ΔΕ ΟΤΙ ΑΥΤΗ Η ΔΟΜΗ ( PEF) ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ “ΓΙΑ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΕΙ ΕΝΑ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΙΟ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ”.

https://www.zerohedge.com/markets/wall-street-behind-de
lay-declaring-covid-19-outbreak-pandemic

“….Ορισμένοι αναλυτές υποστήριξαν ότι αυτά τα πανδημικά
ομόλογα δεν προορίζονταν ποτέ να βοηθήσουν χώρες με χαμηλά
εισοδήματα από πανδημία, αλλά να εμπλουτίσουν τους επενδυτές
της Wall Street.

Για παράδειγμα, ο Αμερικανός οικονομικός προγνώστης Martin
Armstrong χαρακτήρισε τα πανδημικά ομόλογα της Παγκόσμιας
Τράπεζας
<<ένα
γιγάντιο
στοίχημα
στο
παγκόσμιο
χρηματοπιστωτικό καζίνο>> και ένα “σχέδιο όπως κανένα άλλο“,
υποστηρίζοντας πρόσφατα ότι αυτά τα ομόλογα θα μπορούσαν να
παρουσιάσουν μια δομημένη – παράγωγο ωρολογιακή βόμβα που θα
μπορούσε να αναζωπυρώσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές εάν μια
πανδημία δηλωθεί από την Π.Ο.Υ.

Ο Armstrong συνέχισε να λέει ότι είναι προς το συμφέρον του
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ να κηρύξει μια πανδημία κρούσματος του
κορωναϊού, αλλά
σημείωσε ότι, με αυτόν τον τρόπο, θα προκαλούσαν σημαντικές
απώλειες στους
κατόχους ομολόγων….?

ΠΩΛΗΘΗΚΑΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ
ΕΠΕΝΔΥΣΑΝ ΣΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΑΝ
ΕΜΦΑΝΙΖΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 6 ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ. ΤΟΤΕ ΤΑ PANDEMIC BONDS ΤΑ
ΟΜΟΛΟΓΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΝ ΣΤΟ 100%. Ή ΚΑΙ
ΚΑΘΟΛΟΥ.

ΚΑΙ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΟΥ
ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ.!!!
ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ. ΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΜΙΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΔΕΝ
ΣΥΝΕΒΑΙΝΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΤΙΣ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ
2020 ΑΥΤΟ ΤΟ “ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ” ΟΠΩΣ ΤΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕ ΠΙΣΩ Ο,ΤΙ ΕΙΧΕ ΑΡΧΙΚΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΣΥΝ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΚΩΝ ΣΥΝΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΧΡΙ
ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ/ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ!!

<<Αυτό που είναι σημαντικό είναι να επικεντρωθεί κανείς στο
ποιος θα επωφεληθεί από το να μην κηρυχθεί μια
πανδημία>>
δεδομένου ότι η ταυτότητα των περισσότερων
ομολογιούχων δεν είναι επί του παρόντος διαθέσιμη στο κοινό.

Το 2017 η σελίδα ειδήσεων Quartz περιέγραφε το
μηχανισμό των ομολόγων πανδημίας “pandemic bonds”
ως εξής:
Το πρώτο ομόλογο έθεσε 225 $ εκατομμύρια και διαθέτει ένα
επιτόκιο της τάξης του 7%. Η πληρωμή για το ομόλογο
αναστέλλεται εάν υπάρξει ένα ξέσπασμα των νέων ιών της γρίπης
ή Coronaviridae (ΜΑRS, SARS). To δεύτερo, πιο επικίνδυνo
ομόλογο έθεσε 95 εκατομμύρια $ με επιτόκιο άνω του 11%. Αυτό
το ομόλογο κρατά τα χρήματα των επενδυτών, αν υπάρξει ένα
ξέσπασμα Filovirus, κοροναϊού, Lassa πυρετός, ο πυρετός Rift
Valley, και / ή της Κριμαίας Κονγκό αιμορραγικό πυρετό. Η
Παγκόσμια Τράπεζα εξέδωσε επίσης 105 εκατομμύρια $ σε παράγωγα
ανταλλαγής που λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο.

ΑΡΑ, ΤΙ ΠΙΟ ΑΠΛΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥΣ
ΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΝΘΡΩΠΩΝ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΜΙΑ “ΠΑΝΔΗΜΙΑ”,
ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΣΑ ΕΙΠΑΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΘΑΡΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΙΣ
ΒΑΡΟΣ ΠΑΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ;;;;

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΘΑ ΠΑΜΕ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ
ΛΕΜΕ “ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ” ΑΠΟ ΤΟ SITE ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΙΣ
ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΩΝ…. (ΤΕΛΟΣ Α’ ΜΕΡΟΥΣ)

ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
ΕΚΤΑΚΤΟ: Η Βρετανία υποβίβασε τον COVID-19 – Δεν
τον θεωρεί πλέον επιδημία «υψηλής επίπτωσης στον
πληθυσμό»
Συνεχώς καταυθάνουν λεωφορεία με μετανάστες στο
Σιδηρόκαστρο Σερρών εν μέσω Πανδημίας. Κατά τα
άλλα «Μένουμε σπίτι»… (Video)

Κατά του lock down ο πρόεδρος
Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου

του

Ανατροπή απο Ελληνίδα Λοιμωξιολόγο: Η απαγόρευση
κυκλοφορίας ΔΕΝ είναι για τον περιορισμό της
επιδημίας

Τι είναι τα ΟΜΟΛΟΓΑ;
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ
ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2020/03/24/omologa-pandimias-o
thoyn-tin-pagkosmia-kiryxi-pandimias-lipseis/

«Είμαστε εδώ για σένα»! Νέες
δράσεις και μέτρα από τον
Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου
«Είμαστε εδώ για σένα»! Νέες δράσεις και μέτρα από τον Δήμο
Ραφήνας – Πικερμίου

Η επιτροπή διαχείρισης κρίσεων του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου,
υπό την προεδρία του Δημάρχου Ευάγγελου Μπουρνούς, στην
τακτική της συνεδρίαση, υλοποιώντας τη δράση «Είμαστε εδώ για
σένα» και η οποία αφορά σε μέτρα και δράσεις στήριξης ευπαθών
και ευάλωτων ομάδων συμπολιτών μας αποφάσισε ότι στην
κατεύθυνση αυτή και σε συνέχεια προηγούμενων δράσεων:

Α.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ – ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Από την Πέμπτη 19 Μαρτίου όσοι από τις ευπαθείς -ευάλωτες
ομάδες των συμπολιτών μας έχουν ανάγκη φαρμακευτικής κάλυψης
(συνταγογραφήσεις φαρμάκων ή αναγκαίων εξετάσεων, διάθεση
αναγκαίων φαρμάκων κλπ) μπορούν να επικοινωνούν με την
Δημοτική τηλεφωνική γραμμή άμεσης ανάγκης 22940-22222 η οποία
είναι πλέον σε λειτουργία ώστε να καταγράφονται οι
συγκεκριμένες εξατομικευμένες ανάγκες φαρμακευτικής κάλυψης, ή
συνταγογραφήσεις.

Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλων των
αναγκών και την κατ’οίκον διανομή του αναγκαίου φαρμακευτικού
υλικού.

Οι ενδιαφερόμενοι συμπολίτες μας το μόνο που χρειάζεται να
δίνουν στο τηλεφωνικό κέντρο είναι:
1. ONOMATEΠΩNYMO AΣΘENOYΣ,
2.AMKA,
3. ΠOIA ΦAPMAKA XPEIAZONTAI H ΠOIEΣ EΞETAΣEIΣ

Β. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»: ΓΡΑΜΜΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Παράλληλα, από τις 19 Μαρτίου 2020 μέσω της δομής του ΝΠΔΔ

Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής “Φίλιππος
Καβουνίδης, θα λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ : 2294025717 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή:
10.00 – 16.00.

ΠΗΓΗ:IRAFINA.GR

Σαλμονέλα, σαλμονέλωση με
πυρετό, διάρροια, από άπλυτα
λαχανικά ή κακοσυντηρημένα
τρόφιμα
Σαλμονέλα, σαλμονέλωση με πυρετό, διάρροια

του

Κωνσταντίνου Λούβρου, M.D., medlabnews.gr

Η τροφική δηλητηρίαση από σαλμονέλα συνήθως σχετίζεται με
χαλασμένο κρέας, καθώς και τα παθογόνα που ζουν στα έντερα των
ζώων. Η μόλυνση είναι πιθανότερο να συμβεί κατά τη σφαγή του
ζώου.

Όμως η σαλμονέλα μπορεί επίσης να μολύνει σαλάτες και φρούτα,
κάτι που μερικές φορές παραγνωρίζεται.

Καθώς οι άνθρωποι αλλάζουν διατροφικό στιλ για να τρώνε πιο
υγιεινά και προτιμούν πιο πολύ τις σαλάτες, σε συνδυασμό με
την αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση της αγοράς τροφίμων, θα πρέπει
να αναμένονται στο μέλλον περισσότερα περιστατικά μόλυνσης από
σαλμονέλα και κωλοβακτηρίδια (E.coli).

Η σαλμονέλα είναι ένα βακτηρίδιο με παγκόσμια εξάπλωση που
κατοικεί στο έντερο θερμόαιμων και ψυχρόαιμων ζώων και που
έχει αναγνωρισθεί ως ένας σημαντικός ζωονοσογόνος παράγοντας
(παράγοντας δηλαδή που προκαλεί νόσο που μεταδίδεται από τα
ζώα στον άνθρωπο) με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στα ζώα
και στους ανθρώπους. Απαντάται ιδιαίτερα συχνά στα ζώα, ειδικά
στα πουλερικά και τους χοίρους. Οι περιβαλλοντικές πηγές του
μικροοργανισμού περιλαμβάνουν το νερό, το χώμα, τα έντομα, τις
επιφάνειες εργοστασίων, τις επιφάνειες κουζινών, τα ζωικά
περιττώματα, τα ακατέργαστα κρέατα, ακατέργαστα πουλερικά και
τα ακατέργαστα θαλασσινά.

Η νόσηση οποία εκδηλώνεται συνήθως με έντονη εντεροκολίτιδα
που συνοδεύεται από πονοκέφαλο, κοιλιακό πόνο, διάρροια,
ναυτία και μερικές φορές με εμετούς. Η αφυδάτωση, κυρίως στα
παιδιά και στους ηλικιωμένους, μπορεί να είναι σοβαρή. Σχεδόν
πάντα συνοδεύεται και από πυρετό. Η ανορεξία και η διάρροια
συχνά επιμένουν για πολλές μέρες. Η μόλυνση ξεκινάει με οξεία
εντεροκολίτιδα και μπορεί να καταλήξει σε σηψαιμία, ή εστιακή
λοίμωξη. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο μολυσματικός παράγοντας
μπορεί να εντοπιστεί σε οποιοδήποτε ιστό του σώματος και να
προκαλέσει σηπτική αρθρίτιδα, χολοκυστίτιδα, ενδοκαρδίτιδα,
περικαρδίτιδα,
μηνιγγίτιδα,
πνευμονία,
πυόδερμα
ή
πυελονεφρίτιδα. Οι θάνατοι είναι σπάνιοι εκτός από τις πολύ
μικρές ηλικίες, τους ηλικιωμένους, τους εξασθενημένους
οργανισμούς και τους ανασοκατεσταλμένους. Ωστόσο, η νοσηρότητα
και τα συνδεόμενα αποτελέσματα από την σαλμονέλωση μπορεί να
είναι υψηλή.

Περίοδος επώασης: Η περίοδος επώασης της νόσου κυμαίνεται από
6 έως 72 ώρες, συνήθως όμως μεταξύ 12-36 ωρών.

Οι S . typhi και S . paratyphi A, B, και C προκαλούν τυφοειδή
ή τύπου τυφοειδή πυρετό στον άνθρωπο. Διάφορα όργανα μπορούν
να μολυνθούν με αποτέλεσμα την αλλοίωσή τους. Το ποσοστό
θανατηφόρων περιστατικών τυφοειδούς πυρετού είναι 10% έναντι
σε λιγότερο από 1% για τις περισσότερες μορφές σαλμονέλωσης. Η
S . dublin έχει ένα ποσοστό θνησιμότητας 15% στους
ηλικιωμένους και η S . enteritidis καταδεικνύει ένα περίπου
ποσοστό θνησιμότητας 3,6% στα ξεσπάσματα νοσοκομείων/οίκων
ευγηρίας, με τους ηλικιωμένους να εμφανίζονται ιδιαίτερα
ευπαθείς.Η σηψαιμία σαλμονέλας έχει συνδεθεί με την μόλυνση
στη συνέχεια ουσιαστικά κάθε συστήματος οργάνων.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ KAI ΘΕΡΑΠΕΙΑ:
Σε περιστατικά σηψαιμίας η σαλμονέλα μπορεί να απομονωθεί σε
κατάλληλα θρεπτικά υλικά από κόπρανα και αίμα ή και υγρά των
ιστών κατά την οξεία φάση της νόσησης. Σε περιστατικά
εντεροκολίτιδας η αποβολή από τα κόπρανα συνήθως επιμένει για
μερικές ημέρες ή εβδομάδες πέραν της οξείας φάσης. Η χορήγηση
αντιβιοτικών είναι δυνατόν να μη μειώνει αυτή την διάρκεια.
Για την ανίχνευση ασυμπτωματικών λοιμώξεων προτιμάται η
καλλιέργεια από 3-10 g υλικού κοπράνων σε σχέση με τη χρήση
στυλεών με υλικό από το απευθυσμένο και αυτά θα πρέπει να
εμβολιάζονται σε κατάλληλα εμπλουτιστικά υλικά. Τα δείγματα θα
πρέπει να συλλέγονται επί μερικές ημέρες καθόσον η αποβολή των
μικροοργανισμών είναι δυνατόν να είναι διαλείπουσα. τα
εργαστήρια θα πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν την απομόνωση
και την ταυτοποίηση των πιο συνηθισμένων οροτύπων. Οι σπάνιοι
ορότυποι θα πρέπει να αποστέλλονται σε Εργαστήρια Αναφοράς
για ταυτοποίηση-τυποποίηση. Οι ορολογικές δοκιμές δεν είναι
χρήσιμες στη διάγνωση. Για τον τυφοειδή πυρετό, οι προσφάτως
αναπτυχθείσες συγκολλητινοαντιδράσεις για το αντίσωμα του
αντιγόνου Vi έχουν ευαισθησία 95%, με πολύ χαμηλά ποσοστά
ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων.

Για τις περιπτώσεις που δεν έχουμε επιπλοκές δεν απαιτείται
ειδική θεραπεία παρά μόνο αποκατάσταση της αφυδάτωσης με
χορήγηση από το στόμα υγρών και υδατικών διαλυμάτων
ηλεκτρολυτών. Τα αντιβιοτικά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν
μειώνουν την φορεία και μπορεί να οδηγήσουν σε δημιουργία
ανθεκτικών στελεχών ή πιο σοβαρής λοίμωξης.

Χορήγηση θεραπείας απαιτείται στα βρέφη έως 2 μηνών,
ηλικιωμένους, εξασθενημένους οργανισμούς, σε άτομα που πάσχουν
από δρεπανοκυτταρική αναιμία, σε άτομα που έχουν μολυνθεί από
το ιό HIV, άτομα με υψηλό και συνεχόμενο πυρετό ή εκδηλώσεις

εξωεντερικής λοίμωξης. Η αντοχή στα αντιμικροβιακά των μη
τυφοειδών σαλμονελλών ποικίλλει. Στους ενήλικες, η
σιπροφλοξασίνη είναι εξαιρετικά αποτελεσματική, όμως δε
χορηγείται στα παιδιά. Η κοτριμοξαζόλη και η χλωραμφαινικόλη
αποτελούν εναλλακτικές λύσεις όταν εμπλέκονται στελέχη με
αντοχή. Για ασθενείς με HIV μπορεί να απαιτηθεί θεραπεία δια
βίου για να προληφθεί σηψαιμία με Σαλμονέλλα.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Τα βακτήρια της σαλμονέλας χρησιμοποιούν τις ινώδεις αποφύσεις
τους («μαστίγια») για να προσκολλώνται στις σαλάτες και τα
άλλα λαχανικά. Τα «μαστίγια» χρησιμοποιούνται από τα βακτήρια
κυρίως για να κινούνται, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση της
σαλμονέλας λειτουργούν και ως «αρπάγες» για να συγκρατούνται
στα λαχανικά.

Η σαλμονέλα είναι ευαίσθητη στη θέρμανση και εξουδετερώνεται
με τη θέρμανση (πάνω από 70 °C). Τα ωμά ή όχι πολύ μαγειρεμένα
φαγητά και η επαναμόλυνση, όταν έρχεται το μαγειρευμένο υλικό
σε επαφή με τα ακατέργαστα προϊόντα ή τα μολυσμένα υλικά
(σανίδες τεμαχισμού), είναι οι κύριες αιτίες της μόλυνσης. Το
κατάλληλο μαγείρεμα και ο υγιεινός χειρισμός τροφίμων μπορούν
να προλάβουν τις μολύνσεις από σαλμονέλα σε μεγάλο βαθμό.

Οι καταναλωτές πρέπει να καθαρίζουν τα χέρια τους με σαπούνι
και ζεστό νερό πριν και μετά την προετοιμασία του φαγητού και
των σαλατών. Επίσης να καθαρίζουν καλά την επιφάνεια των
λαχανικών και των φρούτων. Το όξινο pH του χυμού λεμονιού και

του ξυδιού καταστρέφει τους παθογόνους μικροοργανισμούς και
για αυτό η χρήση τους κατά το πλύσιμο, κατά τη συντήρηση αλλά
και κατά την κατανάλωση της σαλάτας προστατεύει από τις
δηλητηριάσεις. Ασφαλέστερες είναι οι σαλάτες που
καταναλώνονται χωρίς να τεμαχιστούν. Στην περίπτωση που
κάποιος επιθυμεί την σαλάτα κομμένη θα πρέπει να την
καταναλώσει αμέσως μετά τον τεμαχισμό ενώ εάν πρόκειται να την
καταναλώσει αργότερα θα πρέπει να τη συντηρήσει με χυμό
λεμονιού ή ξύδι έστω και σε μικρή ποσότητα.

Το κρέας, το κοτόπουλο και τα θαλασσινά πρέπει να φυλάγονται
ξεχωριστά στο ψυγείο και, στην ιδανική περίπτωση, να κόβονται
σε διαφορετικές επιφάνειες. Το ψυγείο δεν πρέπει να είναι
τελείως γεμάτο, ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα στο
εσωτερικό του ο ψυχρός αέρας για να διατηρεί ασφαλή τα
τρόφιμα.

Επειδή στην πόρτα του ψυγείου η ψύξη δεν είναι τόσο δυνατή όσο
στα υπόλοιπα μέρη του, προτιμάτε να βάζετε εκεί τα προϊόντα
μακράς διαρκείας (π.χ. αναψυκτικά, μπίρες, χυμούς κλπ.) και τα
πιο ευπαθή (π.χ. γάλα, γιαούρτι κλπ.) στα ράφια.

• Όταν τοποθετείτε στο ψυγείο μεγάλη ποσότητα ζεστού φαγητού,
έχετε υπόψη σας ότι αυτό καθυστερεί να κρυώσει στο κέντρο, με
αποτέλεσμα να αναπτύσσονται και να πολλαπλασιάζονται τα
μικρόβια, γεγονός που μπορεί να καταστήσει το τρόφιμο αυτό
επικίνδυνο για τροφική δηλητηρίαση.

• Αποθηκεύετε τα ευπαθή προϊόντα -ή αυτά που θέλετε να
διατηρήσετε περισσότερο- στο ψυχρότερο μέρος του ψυγείου
(ψυχρότερα ράφια θεωρούνται αυτά που βρίσκονται κοντά στην
κατάψυξη).

• Τα μαλακά ή φρέσκα τυριά (κατίκι, γαλοτύρι), αν είναι
συσκευασμένα, διατηρούνται στο ψυγείο μέχρι την ημερομηνία
λήξης τους. Αν τα αγοράσετε χύμα, μην τα κρατάτε πάνω από 10
μέρες στο ψυγείο.

• Τα τυριά άλμης (φέτα, τελεμές, δανέζικα) καλό είναι να τα
καταναλώνετε εντός μίας εβδομάδας από την αγορά τους. Αν τα
διατηρήσετε σε άλμη, θα κρατήσουν περισσότερο, αλλά πρέπει να
τα καλύπτει τελείως.

• Τα κρέατα, τα ψάρια και τα θαλασσινά μπορούν να φυλάσσονται
στο ψυγείο το πολύ 2 μέρες. Το ιδανικότερο όμως είναι -αν δεν
καταναλωθούν άμεσα- να μπαίνουν απευθείας στην κατάψυξη.

• Το βούτυρο, όταν είναι καλά σκεπασμένο, μπορεί να συντηρηθεί
στο ψυγείο 1-2 μήνες. Αν αλλάξει χρώμα, αρχίσει να μυρίζει και
εμφανίσει μούχλα, είναι ακατάλληλο για κατανάλωση.

• Τα φρούτα πρέπει να φυλάσσονται, όταν είναι ώριμα, στα ράφια
που βρίσκονται μακριά από την κατάψυξη.

• Τα λαχανικά διατηρούνται καλύτερα στα ψυχρότερα μέρη του
ψυγείου. Τα φρούτα και τα λαχανικά πρέπει να μπαίνουν στο
ψυγείο χωρίς να έχουν πλυθεί.

• Τα αυγά πρέπει να μπαίνουν (χωρίς ρωγμές και σπασίματα) στα
ψυχρότερα μέρη του ψυγείου, χωρίς προηγουμένως να έχουν
πλυθεί. Διατηρούνται περίπου 3-4 εβδομάδες στη συντήρηση, ενώ
τα βρασμένα 3-4 μέρες.

Για να περιορίσετε την ανάπτυξη βακτηρίων καθαρίζετε το ψυγείο
σας τακτικά, περίπου κάθε 1-2 εβδομάδες. Αφαιρέστε όλα τα
τρόφιμα από το ψυγείο και καθαρίστε όλα τα σημεία του ψυγείου
με ήπιο υγρό πιάτων ή χλιαρό νερό και ξίδι. Καθαρίστε
ξεχωριστά και σχολαστικά τα συρτάρια του ψυγείου. Έπειτα,
στεγνώστε το ψυγείο χρησιμοποιώντας ένα καθαρό στεγνό πανί ή
πετσέτα.
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Κορωνοϊός: Τα μέτρα για την
οικονομία -Αποζημίωση 800
ευρώ για τους εργαζόμενους
που σταμάτησαν να δουλεύουν
Σε συνέντευξη Τύπου των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και
Ανάπτυξης ανακοινώθηκαν τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων,
εργαζομένων και νοικοκυριών που πλήττονται λόγω της εξάπλωσης
του κορωνοϊού.

Χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο διάγγελμά του
ανακοίνωσε πως θα δοθούν 2 δισ. ευρώ στην οικονομία, ενώ ο κ.

Σταϊκούρας ανέφερε το πρωί πως θα δοθούν ακόμα 1,8 δισ. ευρώ.

Σε άμεση ισχύ, από σήμερα, η ρήτρα για τις επιχειρήσεις ότι
δεν κάνουν απολύσεις και τα ευνοϊκά μέτρα αναστολής φόρωνεισφορών. Για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν, τα μέτρα ισχύουν
από την ημέρα δημοσίευσης της σχετικής ΚΥΑ.

Επίσης, Σε λίγες μέρες, δύο μήνες νωρίτερα από τον
προγραμματισμό μας, θα είναι έτοιμο το http://gov.gr σε beta
version, για την εξυπηρέτηση των πολιτών από το σπίτι. Μία
σειρά από υπηρεσίες θα διατεθούν στους πολίτες ψηφιακά.

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο 2ο πακέτο

Αναστέλλονται για 4 μήνες:

Καταβολή οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ

Καταβολή κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών

Καταβολή δόσεων και ρυθμίσεων

Προϋπόθεση για την αναστολή είναι η διατήρηση των
υφιστάμενων θέσεων εργασίας

Αποζημίωση 800 ευρώ σε όσους σταμάτησαν να εργάζονται

Στα 800 ευρώ θα ανέλθει, τελικώς, η αποζημίωση προς τους
πολίτες των οποίων ανεστάλη η σύμβαση λόγω αναστολής
λειτουργίας της επιχείρησης στην οποία εργάζονται.

Όπως επί λέξει είπε ο υπουργός Οικονομικών στη συνέντευξη
Τύπου που είναι σε εξέλιξη, όλοι οι εργαζόμενοι για τους
οποίους αναστέλλεται προσωρινά η σύμβαση εργασίας τους λόγω
αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με κρατική εντολή, θα
λάβουν αποζημίωση στις αρχές Απριλίου από τον κρατικό
προϋπολογισμό ύψους 800 ευρώ. Το μέτρο αυτό αφορά περίπου
500.000 εργαζόμενους με κόστος περίπου, στα 400 εκατ. ευρώ,
σύμφωνα με τον Χρήστο Σταϊκούρα.

Εξάλλου, συνέχισε, το κράτος καλύπτει πλήρως τα ασφαλιστικά
δικαιώματα, συνταξιοδοτικά και υγείας των εργαζομένων και τις
ασφαλιστικές εισφορές τους με βάση το σύνολο του ονομαστικού
τους μισθού. Το δημοσιονομικό κόστος Μαρτίου και Απριλίου για
τους περίπου 500.000 εργαζόμενους ανέρχεται περίπου στα 450
εκατ. ευρώ. Παράλληλα για αυτούς τους εργαζόμενους
αναστέλλεται η πληρωμή των φορολογικών υποχρεώσεων Μαρτίου για
4 μήνες, σημείωσε κλείνοντας τη σχετική ανακοίνωση ο υπουργός.

Μείωση ΦΠΑ από 24% σε 6% σε μάσκες, γάντια, αντισηπτικά

Ο κ. Σταϊκούρας ανακοίνωσε επίσης ότι μειώνεται στο 6% από 24%
ο ΦΠΑ σε προϊόντα που είναι απαραίτητα για την αποφυγή
μετάδοσης του κορωνοϊού, μάσκες, γάντια, αντισηπτικά κλπ. Η
μείωση αυτή αποσκοπεί στη μείωση του κόστους των προϊόντων.

Παρεμβάσεις για ακίνητα -Τι θα ισχύει για τον ΕΝΦΙΑ

Ο κ. Σταϊκούρας ανακοίνωσε και παρεμβάσεις και στην αγορά
ακινήτων. Οι επιχειρήσεις που πλήττονται θα πληρώνουν το 60%
των μισθωμάτων τους μήνες Μάρτιο & Απρίλιο. Το ίδιο ισχύει για
εργαζομένους που χάνουν τη δουλειά τους Ο ΕΝΦΙΑ του 2020 θα
βασιστεί στο προηγούμενο καθεστώς, οι νέες αντικειμενικές θα
ισχύσουν από την επόμενη χρονιά.

Ο υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε επίσης την άμεση πληρωμή των
οφειλών του Δημοσίου προς τους πολίτες.

Παρεμβάσεις και από τις τράπεζες

Ως προς τις τράπεζες δήλωσε ότι πρέπει να προχωρήσουν σε
παρεμβάσεις και για τα φυσικά πρόσωπα. Πρέπει να ενισχυθεί η
ρευστότητα των επιχειρήσεων, σημείωσε. Τέλος, τόνισε ότι τα
τραπεζικά καταστήματα μένουν ακόμα ανοιχτά αλλά θα δοθούν
οδηγίες για προστασία εργαζομένων και συναλλασσόμενων.

Γεωργιάδης:

800

ευρώ

ενίσχυση

για

αυτοαπασχολούμενους,

ελεύθερους επαγγελματίες

Δέσμη έξι χρηματοδοτικών εργαλείων ανακοίνωσε ο υπουργός
Ανάπτυξης & Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης στο πλαίσιο της
δεύτερης δέσμης οικονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων από την εξάπλωση του κορωνοϊού.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι όλα τα μέτρα συνδέονται με
διατήρηση των θέσεων εργασίας, πριν την ανακοίνωση των μέτρων
υπογράμμισε ότι η αγορά έχει ομαλοποιηθεί και προσέθεσε : «Από
αυτή κρίση θα εξέλθουμε όλοι μαζί και κανένας δεν θα μείνει
πίσω, κρινόμαστε άπαντες, κυβέρνηση, επιχειρήσεις, εργαζόμενοι

πολίτες».

Τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι:

Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες
και ατομικές επιχειρήσεις που πλήττονται, για το
διάστημα 15 Μαρτίου-30 Απριλίου, θα δοθεί στις αρχές
Απριλίου ενίσχυση 800 ευρώ.

Επιδότηση επιτοκίου ενήμερων επιχειρηματικών δανείων για
3 μήνες για τους κλάδους της οικονομίας που πλήττονται
άμεσα από τον κορωνοϊό. Σε περίπτωση που η κρίση
συνεχιστεί, το μέτρο δύναται να επεκταθεί περαιτέρω
χρονικά. Ενώ σε συνεννόηση με τις τράπεζες που ήδη το
ανακοίνωσαν, αναβάλλεται η πληρωμή και των χρεολυσίων
τους έως 30/9/2020.

Σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την περίοδο
επανεκκίνησης της οικονομίας, θα υλοποιηθεί εγγυοδοτικός
μηχανισμός για χορηγήσεις δανείων κεφαλαίου κίνησης σε
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έως 3 δισ. ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα χορηγήσει ρευστότητα
στις τράπεζες για τη χορήγηση νέων επιχειρηματικών
δανείων ύψους 2 δισ. ευρώ.

Σε συνεργασία με τον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων, δημιουργείται εγγυοδοτικός μηχανισμός για
δάνεια επενδυτικού σκοπού έως 500 εκατ. ευρώ.

Απλοποιείται το Ταμείο Επιχειρηματικότητας της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας και αυξάνουμε τους πόρους του κατά
250 εκατ. ευρώ για την χορήγηση νέων δανείων σε
επιχειρήσεις που πλήττονται από τον κορωνοϊό με
επιδότηση 100% του επιτοκίου για δύο χρόνια.

Βρούτσης: Οι εργοδότες δεν πρέπει να προχωρούν σε απολύσεις

Από την πλευρά του ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης,
τόνισε ότι οι εργοδότες δεν πρέπει αναίτια και αδικαιολόγητα
να προχωρούν σε απολύσεις, να εκδηλώνουν καταχρηστικές
συμπεριφορές, δεν πρέπει να λειτουργούν υπό καθεστώς πανικού.
Σημείωσε ωστόσο ότι δυστυχώς η εικόνα της αγορά εργασίας για
τον Μάρτιο είναι από απογοητευτική έως τραγική.

«Μέσα σε ένα κλίμα δημιουργικής συνεργασίας με τα συναρμόδια
υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης, και όλη η κυβέρνηση
συνολικά, με πρώτο τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ερχόμαστε να
στηρίξουμε έμπρακτα το σύνολο των εργαζομένων και των
επιχειρήσεων τόσο εκείνων που ανεστάλη η λειτουργία τους, όσο
και εκείνων που συνεχίζεται η λειτουργία τους. Δυστυχώς, η
εικόνα της αγοράς εργασίας έως σήμερα, για τον Μάρτιο, είναι
απογοητευτική έως και τραγική, σύμφωνα με τα στοιχεία του
πληροφοριακού συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ”» σημείωσε ο κ. Βρούτσης.

Όπως είπε, οι επιχειρηματίες δεν πρέπει αναίτια και
αδικαιολόγητα να προχωρούν σε απολύσεις και να εκδηλώνουν
καταχρηστικές συμπεριφορές ούτε να λειτουργούν υπό το καθεστώς
πανικού. «Η κρίση ήρθε και θα περάσει και στο τέλος θα
νικήσουμε» τόνισε ο υπουργός Εργασίας.

Υπογράμμισε δε ότι όλα τα ευνοϊκά μέτρα και οι εξαγγελίες των

υπουργείων και της κυβέρνησης συνδέονται με τη ρήτρα
διατήρησης των θέσεων εργασίας. «Τη μάχη κατά αυτής της
πρωτοφανούς κρίσης θα πρέπει να τη δώσουμε και να συμβάλουμε
όλοι μαζί, ενωμένοι -Πολιτεία, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι»
δήλωσε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι πρέπει να διασφαλιστεί
η κοινωνική συνοχή, στο τέλος της κρίσης να είμαστε υγιείς
και, κυρίως, η κοινωνία να είναι όρθια και ζωντανή.

«Γι’ αυτό, η κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας λαμβάνουμε
έκτακτα και αναγκαία μέτρα, τα οποία συνιστούν ένα συνολικό
δίχτυ προστασίας των εργαζομένων, των επιχειρήσεων, των
ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων» σχολίασε ο
υπουργός Εργασίας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε τα εξής μέτρα:

Μέτρα για τους εργαζόμενους:

Ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας σε όλες τις
επιχειρήσεις που δεν ανεστάλη η λειτουργία τους, ως
προϋπόθεση για την αναστολή καταβολής ασφαλιστικών και
φορολογικών υποχρεώσεων και τη χρήση
χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης.

έκτακτων

Ρητή απαγόρευση απόλυσης εργαζομένων σε επιχειρήσεις που
έχει ανασταλεί η λειτουργία τους, κατόπιν εντολής
δημόσιας Αρχής, ενώ, σε περίπτωση που αυτή λάβει χώρα,
θα θεωρείται άκυρη.

Αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ, για διάστημα
κάλυψης από τις 15 Μαρτίου έως τις 30 Απριλίου ως

έκτακτη οικονομική ενίσχυση για όλους τους εργαζόμενους
επιχειρήσεων που ανεστάλη η λειτουργία τους, η οποία θα
καταβληθεί το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου.

Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη των παραπάνω εργαζομένων για
όλο το διάστημα αναστολής της λειτουργίας των
επιχειρήσεων, υπολογιζόμενης στον ονομαστικό τους μισθό.

Μέτρα για τους ανέργους:

Παράταση καταβολής της τακτικής επιδότησης ανεργίας,
καθώς και του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και του
βοηθήματος ανεργίας, σε ελεύθερους επαγγελματίες και
αυτοαπασχολούμενους, για δύο ακόμη μήνες, σε όσους
ανέργους το σχετικό δικαίωμα λήψης επιδόματος λήγει την
31η Μαρτίου.

Μέτρα για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους:

Αναστολή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων
επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων μηνός Φεβρουαρίου
για τρεις μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.

Μέτρα για επιχειρήσεις και εργοδότες

Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός
Φεβρουαρίου για τρεις μήνες, χωρίς τόκους και
προσαυξήσεις, σε μισθωτούς επιχειρήσεων που πλήττονται.

Αναστολή καταβολής ρυθμισμένων οφειλών σε ασφαλιστικά
Ταμεία για τρεις μήνες για όλες τις επιχειρήσεις που
πλήττονται.

Μέτρα ενίσχυσης ευελιξίας των επιχειρήσεων για τη
λειτουργική προσαρμογή
συνεπειών του κορονοϊού:

τους

στην

αντιμετώπιση

των

Πρόβλεψη λειτουργίας επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς
λειτουργίας, με ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας.

Θέσπιση μέτρων για την
ιατρού εργασίας και την
επιχειρήσεις, υπηρεσίες
προστασία της υγείας και
της δημόσιας υγείας.

απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών
άρση διοικητικών εμποδίων για
και ιατρούς και, ιδίως, την
ασφάλειας των εργαζομένων και

Αξιοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ

Καθιέρωση σημαντικών διευκολύνσεων για όλους τους
πολίτες. Για παράδειγμα, η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των
πολιτών στον Ηλεκτρονικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕΦΚΑ) και τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ), μέσω της επίσπευσης της προγραμματισμένης
υλοποίησης βασικών λειτουργιών των δύο αυτών
οργανισμών».

«Βρισκόμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση, ώστε με τις ελάχιστες
δυνατές απώλειες να ξεπεράσουμε και αυτήν την κρίση όλοι μαζί,
ενωμένοι: Πολιτεία, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι» επανέλαβε ο
υπουργός Εργασίας.

Πηγή:
iefimerida.gr
–
https://www.iefimerida.gr/oikonomia/koronoios-metra-epiheirise
is-ergazemenoi-noikokyria-800-eyro-gia-toys-ergazomenoys

Κορονοϊός: Κλείνουν όλα τα
εμπορικά καταστήματα – Νέα
μέτρα από την κυβέρνηση
Κορονοϊός: Σε καραντίνα 14 ημερών θα μπαίνουν οι ταξιδιώτες
που έρχονται στην Ελλάδα από το εξωτερικό, όπως ανακοίνωσε η
αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη κατά
τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Επίσης η κυβέρνηση αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας όλων των
εμπορικών καταστημάτων από την Τετάρτη. Την ίδια ώρα, η ίδια
ξεκαθάρισε πως δεν θα κλείσουν τα φαρμακεία, ωστόσο θα
κλείσουν τα εμπορικά καταστήματα.

Παράλληλα, πολύ δύσκολο χαρακτήρισε τον επόμενο μήνα στην
προσπάθεια αντιμετώπισης του κορονοϊού η αναπληρώτρια
κυβερνητική εκπρόσωπος. «Προέχει να περιοριστεί η εξάπλωση του
ιού» πρόσθεσε.

Παράλληλα αποφασίστηκε:

η αναστολή της εφαρμογής του μέτρου του δακτυλίου μέχρι

το τέλος Απριλίου
η αναστολή για δύο εβδομάδες από το υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ

Επίσης η Αριστοτελία Πελώνη τόνισε πως: «Δεν ανταποκρίνονται
στην πραγματικότητα οι φήμες για καθολική απαγόρευση
κυκλοφορίας» σημειώνοντας παράλληλα, ότι η κυβέρνηση παίρνει
σταδιακά τα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον
κορονοϊό, αλλά και πως σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να
κλείσουν σούπερ μάρκετ, φαρμακεία και πρατήρια υγρών καυσίμων.

Η κ. Πελώνη υπογράμμισε ότι ο Πρωθυπουργός είχε επικοινωνία με
τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και του ζήτησε οι Ιεροί Ναοί να
μείνουν ανοιχτοί μόνο για προσευχή. Σημείωσε ότι στο σημερινό
Eurogroup, η Ελλάδα προσέρχεται με αιτήματα και για εξαίρεση
των δαπανών της υγείας από το πρωτογενές πλεόνασμα.

Παράλληλα, επισήμανε ότι σήμερα αποφασίστηκε ότι ολόκληρο το
νοσοκομείο ΝΙΜΙΤΣ θα τεθεί στη διάθεση του συστήματος υγείας
για την πανδημία του κορωνοϊού.

Δείτε την ενημέρωση από την Αριστοτελία Πελώνη

ΠΗΓΗ:https://www.newsbomb.gr/politikh/story/1063223/koronoioskleinoyn-ola-ta-emporika-katastimata-nea-metra-apo-tinkyvernisi

Νέο φορολογικό νομοσχέδιο: Τα
14 μέτρα-ανάσα για νοικοκυριά
και επιχειρήσεις
Ο κύκλος φοροελαφρύνσεων που άνοιξε με
τον ΕΝΦΙΑ συνεχίζεται με μειώσεις φόρου
εισοδήματος, μειώσεις ΦΠΑ, βελτιώσεις για
ιδιοκτήτες ακινήτων και κίνητρα για
παροχές σε εργαζόμενους – Ανοίγει ο
δρόμος και για νέα πάγια ρύθμιση χρεών με
διπλάσιες δόσεις και από 30 ευρώ ελάχιστη
μηνιαία δόση για την εφορία
Θεαματικές ανατροπές και βελτιώσεις της τελευταίας στιγμής
επεφύλασσε η δημοσιοποίηση αργά χθες βράδυ των διατάξεων του
νέου φορολογικού νομοσχεδίου.

Από 1.1.2020:

1. Το έξτρα αφορολόγητο που προσφέρεται πλέον και στους
πολύτεκνους για κάθε παιδί (από το 5ο και οσαδήποτε παραπάνω)
δεν θα «ψαλιδίζεται» όσο και αν ανεβαίνει το εισόδημά τους.

2. Μπαίνει «κόφτης» στις ηλεκτρονικές δαπάνες (30% του
εισοδήματος), όταν αυτές απαιτούνται από τα φτωχά νοικοκυριά,
τους άνεργους και τους ανάπηρους. Και η μεσαία τάξη όμως θα
απαλλάσσεται για το ποσόν της εισφοράς αλληλεγγύης ή τα

στεγαστικά και άλλες μεγάλες δαπάνες που επωμίζεται.

3. Μειώνεται στα 300 από 500 ευρώ το όριο πληρωμών με μετρητά
μεταξύ επιτηδευματιών. Για να αναγνωρίζονται και να εκπίπτουν
από την εφορία, πρέπει να γίνονται πλέον μόνον με ηλεκτρονικά
μέσα πληρωμής.

Με 40 άρθρα, το φορολογικό νομοσχέδιο που θα μείνει αναρτημένο
προς διαβούλευση από το υπουργείο Οικονομικών έως την επόμενη
Παρασκευή για να δεχθεί κριτικές και προτάσεις πολιτών και
φορέων της αγοράς, συνεχίζεται ο κύκλος των φοροελανφρύνσεων
που άνοιξε με τον ΕΝΦΙΑ. Μειώσεις φόρου εισοδήματος,
μειώσεις ΦΠΑ, φοροελαφρύνσεις σε ιδιοκτήτες ακινήτων και
κίνητρα για παροχές σε εργαζόμενους, συμπληρώνουν ένα ακόμα
μέρος από τις προγραμματικές εξαγγελίες της κυβέρνησης.

Ανοίγει όμως ο δρόμος και για νέα πάγια ρύθμιση χρεών με
διπλάσιες δόσεις και από 30 ευρώ ελάχιστη μηνιαία δόση για την
εφορία. Αναλυτικότερα:

Αναλυτικότερα, το φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπει:

1.ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ: Μειώνονται ο συντελεστής 22% σε 9%
για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, αλλά και κατά 1 μονάδα όλοι οι
υψηλότεροι σντελεστές για εισοδήματα πάνω από 20.000 ευρώ.
Αυξάνεται όμως και το έμμεσο αφορολόγητο για οικογένειες με
παιδιά –ειδικά τις πολύτεκνες. Η νέα έκπτωση φόρου ξεκινά από
777 ευρώ ως εξής:

* Άγαμος: 777 ευρώ/ αφορολόγητο όριο 8.636 ευρώ

* Έγγαμος με 1 παιδί: 810 ευρώ/ αφορολόγητο 9.000 ευρώ

* Έγγαμος με 2 παιδιά: 900 ευρώ/ αφορολόγητο όριο 10.000 ευρώ

* Τρίτεκνοι: 1.120 ευρώ/ αφορολόγητο 11.000 ευρώ

* Πολύτεκνοι με 4 παιδιά: για πρώτη φορά έκπτωση1.340 ευρώ/
αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ.

* Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το τέταρτο, η μείωση
του φόρου αυξάνεται κατά 220 ευρώ χωρίς άλλον περιορισμό. Και
ενώ για πάνω από 20.000 ευρώ η έκπτωση σταδιακά «ψαλιδίζεται»
(κατά 20 ευρώ ανά χίλια ευρώ εισοδήματος), η μείωση αυτή δεν
ισχύει για οικογένειες με 5 ή περισσότερα παιδιά.

Από τις αλλαγές αυτές προκύπτουν ελαφρύνσεις έως και 500 ευρώ
τον χρόνο, αλλά για την πλειονότητα των μισθωτών και
συνταξιούχων η μείωση του φορολογικού βάρους θα διαμορφωθεί
στα 100 έως 170 ευρώ.

Δείτε αναλυτικούς πίνακες με το νέο φόρο ανάλογα με το
εισόδημα ΕΔΩ

2.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: Μπαίνει φρένο στην απαίτηση να
δαπανούν όλοι με ηλεκτρονικές συναλλαγές το 30% του
εισοδήματός τους, επί ποινή 22% για κάθε ευρώ που δεν ξόδεψαν
από όσα θα έπρεπε. Τίθενται εξαιρέσεις και περιορισμοί όπως:

– σε περίπτωση που πληρωμές για φόρους εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ ή

δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και
ενοίκια, υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, το
απαιτούμενο ποσοστό των ηλεκτρονικών αποδείξεων περιορίζεται
στο 20%.

– στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν θα
περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης. Η εξέλιξη που
ευνοεί τη μεσαία τάξη (μειώνει τη βαση υπολογισμού του 30%)
καθώς η εισφορά επιβάλλεται από τα 12.000 ευρώ και
πολλαπλασιάζεται στα κλιμάκια πάνω από 20 ή 30 χιλιάδες ευρώ
το χρόνο)

–

για

φορολογούμενους

τους

οποίους

έχει

κατασχεθεί

ο

λογαριασμός, το όριο δαπανών περιορίζεται σε 5.000 ευρώ το
χρόνο.

– οι άνω των 70, άτομα με αναπηρία 80%, ανήλικοι
φορολογούμενοι, μόνιμοι κάτοικοι σε χωριά με έως 500 κατοίκους
και νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων, οι δικαιούχοι Κοινωνικού
Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), τρόφιμοι ιδρυμάτων ή σε
νοσοκομεία (άνω των 6 μηνών) απαλλάσονται από την υποχρέωση
πληρωμών, αλλά και την προσκόμιση χάρτινων αποδείξεων.

Δείτε πίνακες με το ποσό αποδείξεων ανάλογα με το εισόδημα ΕΔΩ

3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: Μείωση του σημερινού ορίου από τα
500 στα 300 ευρώ για τις συναλλαγές με μετρητά. Οι αγορές άνω
των 300 ευρώ πρέπει να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικές
συναλλαγές.

4. ΦΟΡΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης

των επιχειρήσεων από το 28% στο 24% για τη χρήση του 2019, ενώ
το 2020 ο συντελεστής θα μειωθεί περαιτέρω στο 20%.

5. ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ: Δυνατότητα έκπτωσης
από τα ακαθάριστα έσοδα για:

* δαπάνη αγοράς μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων
διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς προσαυξημένη κατά 30%
* δαπάνη παροχής ηλεκτρικών ή υβριδικών οχημάτων προσαυξημένη
κατά 30%
Παροχές σε είδος έως 300 ευρώ δεν φορολογούνται για τον
εργαζόμενο, ενώ εξορθολογίζονται οι φόροι για χρήση οχημάτων,
παροχή δανείων, μετοχών κλπ

6. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ- ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ : Μειώνεται ο συντελεστής
φορολόγησης των μερισμάτων από 10% σε 5% και θεσπίζεται η υπό
όρους απαλλαγή νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι
Ελλάδας από το φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής.
Απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και την εισφορά
αλληλεγγύης οι τόκοι εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε
οργανωμένη αγορά.

7. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ: Μείωση της προκαταβολής φόρου
εισοδήματος στο 95% του για τα νομικά πρόσωπα (χρήση 2018).

8. ΦΠΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: παγώνει για τρία χρόνια ο ΦΠΑ που επιβάλλεται
σήμερα με συντελεστή 24% στα νεόδμητα ακίνητα. Το μέτρο ισχύει
για τα ακίνητα των οποίων η άδεια έχει εκδοθεί από την 1η
Ιανουαρίου 2006 και μετά. Οι αγοραστές ακινήτων θα καταβάλουν
φόρο μεταβίβασης 3%.

9. ΦΠΑ: Μείωση του ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη και για τα κράνη
των μοτοσυκλετών από το 24% που είναι σήμερα στον μειωμένο
συντελεστή 13%

10. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ: έκπτωση φόρου 40% για τις εργασίες
που παρέχουν ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ελαιοχρωματιστές και
άλλοι επαγγελματίες. Το μέτρο αφορά μόνο τις παρεχόμενες
υπηρεσίες (όχι τα υλικά) και το 40% της δαπάνης ανακαίνισης θα
εκπίπτει από τον τελικό φόρο.

11. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ: Κίνητρα για προσέλκυση πλουσίων από
το εξωτερικό για να επενδύσουν ποσά άνω των 500.000 ευρώ,
προκειμένου να μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα
και να τύχουν σημαντικών φορολογικών εκπτώσεων, πληρώνοντας
«ταρίφα» φόρου για το παγκόσμιο εισόδημα τους 100.000 ευρώ
(ανεξαρτήτως του ύψους του) συν 20.000 ευρώ για κάθε μέλος της
οικογένειάς του.

12. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: Καθιέρωση χαμηλού φορολογικού συντελεστή
10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα.

13. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: Ανοίγει παράθυρο για επέκταση κατά 1
επιπλέον έτος και πάνω από τον 5έτη χρόνο παραγραφής των
φορολογικών υποθέσεων.

14. ΝΕΑ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ: Η νέα ρύθμιση αυξάνει από 12 σε 24 τις
μηνιαίες δόσεις, ενώ για τις έκτακτες οφειλές, όπως είναι ο
φόρος κληρονομιάς και τα φορολογικά πρόστιμα, αυξάνεται από
τις 24 στις 48 δόσεις.

Για τη χρήση της δυνατότητας αποπληρωμής σε περισσότερες

δόσεις οι οφειλέτες θα επιβαρύνονται με μεγαλύτερο επιτόκιο,
το οποίο πάνω από τις 12 δόσεις θα είναι προσαυξημένο κατά
15%. Επί της ουσίας η ρύθμιση θα είναι ακριβότερη για όσους
αποφασίσουν να τακτοποιήσουν τις τακτικές οφειλές τους με το
ανώτατο όριο των δόσεων.

Η νέα πάγια ρύθμιση για τις οφειλές προς την εφορία
ενεργοποιείται από τις αρχές του επόμενου έτους, για να
εφαρμοστεί στις οφειλές που θα βεβαιωθούν το 2020. Αυτό
σημαίνει ότι οι φόροι που έμειναν απλήρωτοι το 2019 ή οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι το τέλος του
2018 και δεν εντάχθηκαν στις 120 δόσεις μπορούν να εξοφληθούν
μόνο με τη σημερινή πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 μηνιαίων δόσεων.
Η ελάχιστη μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ.

ΠΗΓΗ:https://www.protothema.gr/economy/article/943476/neo-foro
logiko-nomoshedio-analutika-oles-oi-elafrunseis-gianoikokuria-kai-epiheiriseis/

Χρεοκοπία Thomas Cook: Με
Πράξη
Νομοθετικού
Περιεχομένου
τα
μέτρα
ενίσχυσης των επιχειρήσεων
Η τρίτη ευρεία σύσκεψη για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από
την κατάρρευση της Thomas Cook, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή
στο υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να παρθούν οι οριστικές

αποφάσεις για τα μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων
επλήγησαν από την χρεοκοπία του ταξιδιωτικού κολοσσού.

που

Προκειμένου τα μέτρα να ενεργοποιηθούν πριν τη Δευτέρα 30
Σεπτεμβρίου, ημερομηνία λήξης της προθεσμία πληρωμής δόσεων
φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, καθώς
και υποβολής των μηνιαίων δηλώσεων ΦΠΑ Αυγούστου από υπόχρεους
με διπλογραφικά βιβλία, η κυβέρνηση αναμένεται να
εκδώσει Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, εντός του
Σαββατοκύριακου.

Τα μέτρα που αναμένεται να περιλαμβάνει η Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο ΣΚΑΪ,
είναι:

Εξάμηνο

πάγωμα

στην

καταβολή

ΦΠΑ

μόνο

για

όσες

τουριστικές επιχειρήσεις πλήττονται σε ποσοστό άνω του
25% του τζίρου τους από την υπόθεση Thomas Cook.
Παράταση για ένα μήνα στην προκαταβολή φόρου. Η
προθεσμία έληγε στα τέλη Σεπτεμβρίου και μετατίθεται για
τα τέλη Οκτωβρίου. Έως τότε θα έχει ληφθεί υπόψη η ζημιά
των ελληνικών επιχειρήσεων και θα μπορούν να πληρώσουν
μικρότερη προκαταβολή φόρου.
Μέτρα για εργαζόμενους. Μάλλον θα υπάρχει διεύρυνση της
περιόδου δυνατότητας που έχουν να παίρνουν επίδομα
ανεργίας. Ενδεχομένως να συνδυαστεί και με άλλα μέτρα
δεδομένου ότι τώρα λήγουν πολλές συμβάσεις και πολλοί
εργαζόμενοι απολύονται για να ξαναπροσληφθούν ως
εποχικοί υπάλληλοι την επόμενη άνοιξη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σύνδεσμος Ελληνικών
Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) έχει ζητήσει:

Τουριστικών

Απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης ΦΠΑ για τα ανείσπρακτα
τιμολόγια της Thomas Cook με ημερομηνία έκδοσης από την 1η
Μαΐου 2019 έως και τις 22 Σεπτεμβρίου 2019. Εάν αυτό δεν είναι
εφικτό (ενδεχομένως επειδή ο ΦΠΑ έχει ήδη καταβληθεί),
πρόβλεψη της δυνατότητας συμψηφισμού του αντίστοιχου ποσού με
τον ΦΠΑ των επόμενων μηνών.

Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής φόρου διαμονής για τις
διανυκτερεύσεις των προερχόμενων από την Thomas Cook ενοίκων
των τουριστικών καταλυμάτων για τη χρονική περίοδο από 23
Σεπτεμβρίου 2019 και έως την αναχώρησή τους από τα τουριστικά
καταλύματα.

Με δεδομένο πως η ζημιά που θα προκληθεί στις τουριστικές
επιχειρήσεις από την πτώχευση του συγκεκριμένου tour operator
αναμένεται να κυμανθεί από 250 εκατ. ευρώ έως 500 εκατ. ευρώ,
η συντριπτική πλειοψηφία των τουριστών που προέρχονταν από τον
συγκεκριμένο tour operator έκαναν χρήση υπηρεσιών Full Board ή
All Inclusive, θα πρέπει ως ένα μέτρο ελάφρυνσης να
τροποποιηθεί άμεσα η ΠΟΛ 2083/2019, που προβλέπει την κατανομή
των συντελεστών ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο, ώστε στις
περιπτώσεις αυτές (Full Board ή All Inclusive) το 10% μόνον
της ενιαίας τιμής να υπάγεται στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ και το
υπόλοιπο 90% στον χαμηλό συντελεστή.

Ενεργοποίηση για την πτώχευση της Thomas Cook των προβλέψεων
που περιλαμβάνονται στη με αριθμό 1170/2015 ΠΟΛ σχετικά με
την έκπτωση επισφαλών απαιτήσεων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
λόγω πτώχευσης αλλοδαπών τουριστικών πρακτορείων.

ΠΗΓΗ:https://www.cnn.gr/news/politiki/story/192096/xreokopia-t
homas-cook-ta-metra-enisxysis-ton-epixeiriseon-poy-thaanakoinothoyn

Νέα κρίση: O Μ.Νετανιάχου
ανακοινώνει
μέτρα
κατά
Τουρκίας μετά από έκθεση των
υπηρεσιών της χώρας
Και ξαφνικά νέα σοβαρή κρίση στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας με
τον ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών, Yisrael Katz, να ανακοινώνει
πριν λίγες ώρες πως το συμβούλιο ασφάλειας της χώρας αποφάσισε
να ληφθούν μέτρα εναντίον της Τουρκίας για να εμποδιστούν “οι
ανατρεπτικές ενέργειες του Ρ.Τ.Ερντογάν στην Ανατολική
Ιερουσαλήμ που πλήττουν την εθνική ασφάλεια της χώρας”.

Για πρώτη φορά, το Ισραήλ δίνει στην δημοσιότητα μελέτη think
tank για τον ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή με επίκεντρο την
Ιερουσαλήμ και την χαρακτηρίζει ως “μεγάλο εχθρό καθώς θέλει
να μετατραπεί σε περιφερειακό ηγεμόνα”!

Ο ισραηλινός ΥΠΕΞ, Y.Katz, ανακοίνωσε την απόφαση της
ισραηλινής κυβέρνησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα
αραβικά και εβραϊκά ενώ τόνισε πως “λεπτομέρειες του σχεδίου
θα αποκαλυφτούν αργότερα” !

«Έδωσα εντολή στη διοίκηση του Υπουργείου Εξωτερικών να
επεξεργαστεί μια σειρά/δέσμη μέτρων για να σταματήσει η
προβληματική, ανατρεπτική και αποσταθεροποιητική δραστηριότητα
της Τουρκίας στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Περισσότερες
λεπτομέρειες αργότερα» έγραψε ο ΥΠΕΞ του Ισραήλ.

Ο David Koren, πρώην σύμβουλος για ζητήματα σχετικά με την
ανατολική Ιερουσαλήμ, περιέγραψε την τουρκική επιρροή στο
think tank “Institute for Strategy and Security”.

“Η Τουρκία είναι η πιο δραστήρια ξένη χώρα που επιχειρεί στην
ανατολική Ιερουσαλήμ. Μεγάλος στρατηγικός της στόχος είναι η
αύξηση της επιρροής στην ανατολική Ιερουσαλήμ και ειδικά στο
Τέμενος.

Το καθεστώς του Ρ.Τ.Ερντογάν βλέπει την Ιερουσαλήμ ως στοιχείο
εγκαθίδρυσης τουρκικής περιφερειακής ηγεμονίας εις βάρος άλλων
παικτών.

Ως αποτέλεσμα η Τουρκία ξοδεύει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε
σχέδια για την πόλη.

Ο θαυμασμός για την Τουρκία ανάμεσα στoυς κατοίκους της
ανατολικής Ιερουσαλήμ είναι πρωτοφανής. Τουρκικές σημαίες
κυματίζουν στις ταράτσες των κτιρίων στην ανατολική Ιερουσαλήμ
ακόμη και στο τέμενος.

H επιβολή της τουρκικής κουλτούρας στην πόλη αντανακλάται στην
μελέτη της τουρκικής γλώσσας και την παρουσία τουρκικής
μουσικής και τουρκικής κουζίνας.

Η δημόσια υποστήριξη για το Παλαιστινιακό ζήτημα και για το
τέμενος Al Aqsa, τα εκατομμύρια δολάρια που διανέμει στην
ανατολική Ιερουσαλήμ, κερδίζουν την συμπάθεια και υποστήριξη
της Τουρκίας.

Η τουρκική δημοτικότητα στην ανατολική Ιερουσαλήμ έχει αυξηθεί
πάρα πολύ τόσο που στα πρόσφατα χρόνια οι ηγέτες της
Ιορδανίας, Σαουδικής Αραβίας και το PA έχουν πει στο Ισραήλ
ότι ο Ρ.Τ.Ερντογάν κτίζει σφαίρες επιρροής στην ανατολική
Ιερουσαλήμ που βάζουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα τους καθώς και
τα συμφέροντα του κράτους μας.

Η Τουρκική εμπλοκή διευκολύνεται μέσω της συνεργασίας με την
Μουσουλμανική Αδελφότητα, σύμμαχο της Αγκυρας.

Η Τουρκία διεξάγει τις δράσεις και τις επενδύσεις στην
ανατολική Ιερουσαλήμ μέσω κρατικών εταιρειών (ανθρωπιστικής)
βοήθειας, μέσω του τουρκικού Προξενείου στην Ιερουσαλήμ και
έναν αριθμό τουρκικών οργανώεων που διατηρούν
παρακλάδια στο Ισραήλ, σε Judea και Samaria.

τοπικά

Η Τουρκία ανακαινίζει κτίρια στην Παλιά Πόλη και αναλαμβάνει
σχέδια υποδομών μέσω οργανώσεων που λειτουργούν εκ μέρους της.

Η τουκρική ενθάρρυνση θρησκευτικού τουρισμού στην Ιερουσαλήμ
ήταν “αξιοσημείωτο” καθώς η τουρκική κυβέρνηση “πρόσφατα
διακήρυξε πως το προσκύνημα στην Ιερουσαλήμ ήταν αναπόσπαστο
τμήμα πριν το προσκύνημα στη Μέκκα.

Κάποιοι Τούρκοι προσκυνητές έχουν εμπλακεί σε συγκρούσεις με
την αστυνομία στο Τέμενος.

Η τουρκική ξένη βοήθεια σύμφωνα με την ετήσια αναφορά του 2015
έδειχνε ότι η Αγκυρα ανέλαβε πάνω από 500 σχέδια αξίας περίπου
30 εκατομμυρίων δολαρίων στα παλαιστιναικά εδάφη, 81 στην
ανατολική Ιερουσαλήμ”.

הנחיתי את הנהלת משרד החוץ לגבש חבילת צעדים להפסקת פעילות
 פרטים נוספים בהמשך.ההסתה והחתרנות של טורקיה במזרח ירושלים
—  ישראל כ”ץIsrael Katz (@Israel_katz) August 26, 2019

E Jerusalem: Israel announces 'measures against Turkey'
https://t.co/pmOrp98t3I pic.twitter.com/884VwBxQQ8
— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) August 26, 2019

Katz demands Foreign Ministry stop Turkish subversion in east
Jerusalem
(1)"Foreign Minister Israel Katz directed the ministry
formulate package of measures to “stop Turkey’s incitement +
subversion in East Jerusalem …" –https://t.co/B39nYT6Ony via
@NewsNowUK
— Friedhelm Hepping (@demian_goldmund) August 26, 2019

ΠΗΓΗ:https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/diethnis-asfaleia/7
99683_ektakto-nea-krisi-o-mnetaniahoy-anakoinonei-metra-kata

Σαμοθράκη: Πέντε μέτρα από

την
κυβέρνηση
–
Στον
εισαγγελέα ο φάκελος από το
Λιμενικό
Στη σύσκεψη στο Μαξίμου αποφασίστηκε η
εξασφάλιση της απρόσκοπτης τακτικής
ακτοπλοϊκής σύνδεσης του νησιού με
Αλεξανδρούπολη μέχρι τέλος Οκτωβρίου, η
άμεση έναρξη των εργασιών καθαρισμού των
λιμένων Καμαριώτισσας και Θερμών, η
προσθήκη κονδυλιών για τα αντιπλημμυρικά
έργα και ειδική καμπάνια για την
προσέλκυση τουριστών από τη Ρουμανία
Δέσμη πέντε μέτρων για την αποκατάσταση των προβλημάτων στην
ακτοπλοϊκή σύνδεση της Σαμοθράκης με την Αλεξανδρούπολη μετά
το χάος που δημιουργήθηκε τις προηγούμενες ημέρες αποφασίστηκε
στην ευρεία διυπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου το μεσημέρι
της Δευτέρας υπό τον υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής:

– Η εξασφάλιση της απρόσκοπτης τακτικής ακτοπλοϊκής σύνδεσης
του νησιού με την Αλεξανδρούπολη, μέχρι 31/10/2019, οπότε και
λήγει η παρούσα σύμβαση.

– Η βελτιστοποίηση του πλαισίου προκήρυξης για τις συμβάσεις

που αφορούν στις άγονες γραμμές με καλύτερα πλοία,
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πλοίου αντικατάστασης.

έναρξη των εργασιών καθαρισμού των λιμένων Καμαριώτισσας και
Θερμών, η προσθήκη κονδυλιών για τα αντιπλημμυρικά έργα και
ειδκή καμπάνια για την προσέλκυση τουριστών από τη Ρουμανία

– Η άμεση έναρξη, ύστερα από πολλά χρόνια, των εργασιών
καθαρισμού και αποκατάστασης των λιμένων Καμαριώτισσας και
Θερμών. Ήδη από σήμερα διατέθηκαν για το σκοπό αυτό, τα πρώτα
κονδύλια από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
προς τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης. Επιπλέον
επιταχύνονται τα έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των
λιμένων του νησιού.

– Η προσθήκη κονδυλίων ύψους 4,5 εκατ. ευρώ για αντιπλημμυρικά
έργα που είχαν εξαγγελθεί μετά τις καταστροφές του Σεπτεμβρίου
του 2017, αλλά δεν υλοποιήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση,
στα έργα συντήρησης οδικού δικτύου, ύψους 3,5 εκατ. ευρώ που
ήδη υλοποιούνται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης.

– Η ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στο νησί με άμεση
ενέργεια, την προσέλκυση Ρουμάνων τουριστών από τη Ρουμανία
(που αποτελούν περίπου το 1/3 των επισκεπτών), κατόπιν
συνεννόησης του Υπουργείου Τουρισμού με το γραφείο του ΕΟΤ στη
Ρουμανία και μεσοπρόθεσμα, με τη δρομολόγηση νέας ακτοπλοϊκής
γραμμής, Σαμοθράκης – Αλεξανδρούπολης – Λήμνου.

Αναφορικά με τη διερεύνηση των αιτιών της διακοπής των
δρομολογίων, που δημιούργησαν το πρόβλημα, ο Υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κάλεσε την Κυριακή σε

απολογία τον ανάδοχο, ενώ η Λιμενική Αρχή Αλεξανδρούπολης
διαβίβασε σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης το
σχετικό φάκελο με υλικό για την μη εκτέλεση των δρομολογίων
των επιβατηγών – οχηματαγωγών πλοίων «ΣΑΟΣ ΙΙ» και «ΣΑΟΝΗΣΟΣ»
από την οποία ξεκίνησε το χάος στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια που
προκάλεσε μεγάλη ζημιά στο νησί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακητορείου Ειδήσεων η
εισαγγελική αρχή δεν αποκλείεται να διεξάγει προανάκριση μετά
την εξέλιξη αυτή.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των Υπουργών,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννη Πλακιωτάκη,
Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου, Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη,
Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή, του Υφυπουργού
Παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιου για το συντονισμού του
Κυβερνητικού έργου, Άκη Σκέρτσου, του Υφυπουργού Παρά τω
Πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου, Στέλιου Πέτσα και του
Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χρήστου
Μέτιου.

Θα ακολουθήσει σύσκεψη και με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων
στις 17:00 μ.μ., στο Μέγαρο Μαξίμου, ξανά υπό τον υπουργό
Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή του Γενικού
Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, του Υφυπουργού
Παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιου για το συντονισμού του
Κυβερνητικού έργου, Άκη Σκέρτσου, του Υφυπουργού Παρά τω
Πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου, Στέλιου Πέτσα, των
Βουλευτών
Έβρου,
Αναστάσιου
Δημοσχάκη,
Χρήστου
Δερμεντζόπουλου, Σταύρου Κελέτση, του Περιφερειάρχη Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, Χρήστου Μέτιου, του απερχόμενου

Δημάρχου Σαμοθράκης, Αθανάσιου Βίτσα και του νέου Δημάρχου
Σαμοθράκης, Νικόλαου Γαλατούμου.

ΠΗΓΗ:https://www.protothema.gr/greece/article/917476/samothrak
i-fakelo-apo-to-limeniko-ston-eisaggelea-gia-to-haos/

Βουλευτο-κυβερνητικὴ σύνθεσις
στὰ μέτρα τῶν «δανειστῶν»!!!

Νὰ θὲς νὰ ἁγιάσῃς καὶ νὰ μὴν μπορῇς…!!!

Εἶπα νὰ ἀποφύγω αὐτὲς τὶς ἡμέρες τὰ πολιτικὰ σχόλια, ἀλλὰ
«φωνὴ λαοῦ, ὀργὴ Θεοῦ»!
Ὅλα κυλοῦν ὑπέροχα στὴν Ἑλλάδα μας! Ποδαρικὸ μὲ μηνύσεις,
ἀπολύσεις, μεταγραφὲς τῆς τελευταίας στιγμῆς, διαγραφές… Ὅλα
τὰ εἶχε ὁ μπαξές!

Ὁ Χρυσοχοΐδης τοῦ ΠΑΣΟΚ, ὑπουργὸς μὲ ΝΔ… Διαγραφή του ἀπὸ
ΚΙΝΑΛ. Καὶ …ἐστεναχωρήθη ὁ Χρυσοχοΐδης. Δὲ φαντάζεσθε πόσο…
Ἄσε ποὺ μὲ τὸ «καλημέρα» ἀπελύθη ἕνας δημόσιος ὑπάλληλος…
Ἔτυχε!

«Μαχαιρώματα» καὶ μηνύσεις ἑκατέρωθεν μεταξὺ Βελοπούλου καὶ
Νασίκα (ὑποψήφιος βουλευτὴς Λαρίσης, πρῶτος σὲ ψήφους μὲ
Ἑλληνικὴ Λύση), ἔβαλαν τὸ κόμμα τῶν κηραλοιφῶν καὶ τῶν
ἐπιστολῶν τοῦ Χριστοῦ, μὲ τὸ δεξὶ στὴν βουλή. Βρὲ τί κάνει ἡ
καρέκλα… Ὁ δὲ Νασίκας, τώρα -λέει- κατάλαβε ὅτι ὁ Βελλόπουλος
εἶναι ἀπατεών. Ἐὰν ὅμως ἔπαιρνε τὴν βουλευτικὴ θεσούλα, δὲν θὰ
τὸ εἶχε πάρει εἴδηση… Λογικό!

51 ἄτομα ἡ νέα κυβερνησούλα τῆς ΝουΔούλας… Μόνο… Ἔ, βαλ’ τὲ
βρὲ παιδιὰ καὶ μερικοὺς «ἄνευ χαρτοφυλακίου». Τὸ ξέρετε τὸ
κόλπο. Τὸ κάνατε μὲ τὸν Μίκη Θεοδωράκη… Τί διάολο… Νὰ μὴ
βολέψετε τὰ δικά σας παιδιά; Ντροπή…

Μετακίνηση πρὸς τὸ κέντρο θὰ κάνει ὁ Ἀλέξης… Πιὸ ΠΑΣΟΚ,
πεθαίνεις δηλαδή. Προβλέπω νὰ βγαίνουν οἱ εἰκόνες τοῦ
Βελουχιώτου καὶ νὰ μπαίνουν τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου…
Κι ὁ Κουρουμπλῆς ἐξακολουθεῖ νὰ μὴ βλέπει βουλευτικὴ ἕδρα.
Κυριολεκτικά! Κάτι τέτοια ἀκούει ἡ Φώφη καὶ κλαίει στὴν
ἀγκαλίτσα τοῦ ἀΓΑΠούλα…

Ὁ δὲ Βαρουφάκης ἀπολαμβάνει καὶ πάλι τὴν βουλευτικὴ ἀσυλία.
Χαζός εἶναι; Λέτε νὰ γίνῃ «Μέρα 26» μετά;;;

Τὸ δὲ ΚΚΕ, εἶναι ἐδῶ, ἡνωμένο κι ἀμείωτο. Οὔτε πρὸς τὰ ἐπάνω
δὲν πάει.

Συναγωνιστικὰ «μαχαιρώματα» καὶ στὴν Χρυσῆ Αὐγή… Οἱ
παραιτήσεις πηγαίνουν σύννεφο ἔμαθα… Ἐπιστροφὴ στὸ 1,3%
μυρίζει πάλι…

Ὁ Κικίλιας ὑπουργὸς ὑγείας… Ὁ Κικίλιας… Δὲν ἔχω καὶ κοτσίδες
νὰ τραβήξω, τὸ φελέκι μου…

Μὲ λίγα λόγια… Εἴμαστε μία ὡραία ἀτμόσφαιρα, εἴμαστε… Κι ὅσοι
ἐψήφισαν, περιμένουν ἀπ’ αὐτὸν τὸν ὀχετὸ νὰ τοὺς σώσῃ. Μία
βουλευτικὴ καὶ κυβερνητικὴ σύνθεσις, κομμένη καὶ ῥαμμένη στὰ
μέτρα τῶν «δανειστῶν».
Τὰ φθάνετε τὰ καντήλια, ἢ νὰ κατεβάσω μερικὰ νὰ ὑπάρχουν;

Μεταξᾶς Γεώργιος

ΠΗΓΗ:https://filonoi.gr/2019/07/10/boyleyto-kybernhtikh-synthe
sis-sta-metra-ton-daneiston/

