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Συνάντηση του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ με τον κ. Α/ΓΕΑ
Την Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Α.
επισκέφτηκε τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου
Αεροπορίας (Γ.Ε.Α) Αντιπτέραρχο (Ι) Χρήστο
Χριστοδούλου. Κατά την επίσκεψη συζητήθηκαν
και όλα τα θέματα που απασχολούν τα μέλη της
Ε.Α.Α.Α..
Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Α/ΓΕΑ τόσο για το
άριστο κλίμα της επίσκεψής μας όσο και για την
πλήρη κατανόησή του για τα προβλήματα μας, με
αποτέλεσμα μερικά εξ αυτών, επείγοντα, που
ανήκουν στις αρμοδιότητές του, άρχισαν ήδη να
επιλύονται.
Η ανταπόκριση του κ. Α/ΓΕΑ και η πλήρης
κατανόησή του αντανακλά στο σύνολο των
μελών μας.

Μ

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΑΑΑ ΤΙΜΗΣΕ
ΤΟΝ ΠΤΕΡΑΡΧΟ (Ι) ε.α. τ. Α/ΓΕΑ-Α/ΓΕΕΘΑ-ΥΠΕΘΑ κ. ΙΩΑΝ. ΓΙΑΓΚΟ

ε μια απέριττη και σεμνή τελετή το Δ.Σ. της Ενώσεως τίμησε,
στις 22 Ιουνίου, τον τ. Α/ΓΕΑ – Α/ΓΕΕΘΑ- ΥΠΕΘΑ, Πτέραρχο
(Ι) ε.α. κ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΓΚΟ, για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τη
στοργική φροντίδα, την οποία επέδειξε για την Ένωση, κατά την περίοδο
της Αρχηγίας του ως Α/ΓΕΑ, οπότε ασκούσε την εποπτεία της ΕΑΑΑ.
Στην τελετή παρέστησαν τα μέλη του Δ.Σ. και αρκετά μέλη της Ενώσεως.
Τον αγαπητό συνάδελφο καλωσόρισε στην Ένωση ο Πρόεδρος της
ΕΑΑΑ Απτχος (Ι) ε.α. Σπύρος Καββούρης και προσέφερε στον κ.
Γιάγκο την πλακέτα της Ενώσεως. Προσφωνώντας τον τιμώμενο συνάδελφο ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ είπε τα εξής :
« Αγαπητέ κ. Αρχηγέ, ως Πρόεδρος της Ενώσεως αισθάνομαι
ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που μου δίνεται η ευκαιρία, με αυτή
την απέριττη και σεμνή, έστω, τελετή να εκφράσω την ευγνωμοσύνη
των 15.000 μελών της Ενώσεως προς το πρόσωπό σας για το αδιάπτωτο και έμπρακτο ενδιαφέρον σας για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Ενώσεως. Για οικονομία χρόνου δεν θα
σταθώ στις επί μέρους λεπτομέρειες των ενεργειών σας, οι οποίες
αποδεικνύουν το έμπρακτο και ειλικρινές ενδιαφέρον σας για την
Ένωση, στις οποίες θα αναφερθεί το παλαιότερο μέλος του Δ.Σ. Πριν
όμως σας επιδώσω την πλακέτα της Ενώσεως, θεωρώ οφειλόμενο
χρέος των χιλιάδων μελών ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, για όσα
προσφέρατε στην Ένωση, κατά τη διάρκεια της θητείας σας ως
Αρχηγού του ΓΕΑ, οπότε ασκούσατε την εποπτεία της Ενώσεως».
Χαιρετισμό στον κ. Γιάγκο απηύθυνε και ο Αντιπρόεδρος της
ΕΑΑΑ Υπτχος (Ι) ε.α. Ιωάν. Κολοβός. ο οποίος είπε τα εξής: «Αγαπητέ
Αρχηγέ, νοιώθω ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που παρευρίσκομαι
στη σεμνή αυτή τελετή. Αποτελεί ευτυχή συγκυρία ότι άρχισες την
καριέρα σου ως Αξιωματικός και Χειριστής από την 339 Πολεμική
Μοίρα στην Ανδραβίδα, στην οποία υπηρετούσα κι εγώ. Έτσι είχα
την ευκαιρία να πετάξω πολλές εξόδους μαζί σου και να διαπιστώσω
τόσο τις έμφυτες αεροπορικές σου δυνατότητες, όσο και τις ηγετικές
σου ικανότητες . Ανέβηκες με την αξία σου ένα ένα τα σκαλιά της ιεραρχίας του υπερήφανου Όπλου μας και προσέφερες ανεκτίμητες
υπηρεσίες στην Αεροπορία και την Πατρίδα. Κι όμως η αλματώδης
πορεία σου προς την κορυφή δεν σε μέθυσε. Διατήρησες την ανθρώπινη υπόστασή σου μέχρι το τέλος και δεν παρέλειψες ποτέ να ενδιαφέρεσαι για το προσωπικό το οποίο διοικούσες, διότι πίστευες
ακράδαντα ότι αξιόμαχο ενός Όπλου χωρίς ηθικό του προσωπικού
δεν δημιουργείται. Απόρροια της ανθρώπινης αυτής συμπεριφοράς
σου είναι να χαίρεις της εκτιμήσεως από το σύνολο των συναδέλφων».
Τέλος για την προσφορά του κ. Γιάγκου στην Ένωση μίλησε το
παλαιότερο μέλος του Δ.Σ. , Επγός (Ι) ε.α. Γεώρ. Κασσαβέτης. ο οποίος την περίοδο εκείνη ήτο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΑΑ, ειπών
τα εξής.
«Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,
Η σημερινή εκδήλωση δεν είναι μια συνηθισμένη τυπική εκδήλωση
προς τιμή ενός άξιου συναδέλφου, ο οποίος ηγήθηκε του υπερήφανου

Όπλου της Πολεμικής Αεροπορίας, αλλά και των Ενόπλων Δυνάμεων
της χώρας. Είναι μια εκδήλωση με ιδιαίτερο συμβολικό χαρακτήρα,
η οποία εκφράζει τον σεβασμό, την εκτίμηση και την αγάπη του συνόλου των μελών της Ενώσεως, προς έναν αδιαμφισβήτητο στρατιωτικό ηγέτη, έναν αγαπητό συνάδελφο και έναν πραγματικό φίλο της
ΕΑΑΑ.
Η περίοδος της θητείας σας, ως Αρχηγού του ΓΕΑ , κ. Αρχηγέ, ήταν
η μόνη ίσως, κατά την οποία τα μέλη του Δ.Σ. ένοιωθαν ότι επιτελούσαν τους σκοπούς της Ενώσεως, όπως αυτοί περιγράφονται στο ιδρυτικό Ν.Δ. 1171/72. Η αγάπη, η στοργή, η φροντίδα και η μέριμνά σας
προς την Ένωση εκδηλώθηκε πολύ νωρίς. Δεν είχαν περάσει παρά
λίγοι μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων σας, όταν ζητήσατε να
επισκεφθείτε την Ένωση και να ενημερωθείτε από το τότε Δ.Σ. για το
σύνολο των προβλημάτων της Ενώσεως και των συναδέλφων.
Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε και
δυστυχώς αντιμετωπίζει και σήμερα η Ένωση, ήταν το πρόβλημα της
στελεχώσεώς της με στρατιωτικό προσωπικό, το οποίο βάσει του
άρθρου 4 του Π.Δ. 163/80 “διατίθεται από το ΓΕΑ, όπως προβλέπεται υπό των εκάστοτε ισχυόντων Π.Ο.Υ.”. Επειδή όμως κανείς
από τους προηγούμενους Αρχηγούς δεν μπήκε στη διαδικασία να
συντάξει Π.Ο.Υ. , το διατιθέμενο στην ΕΑΑΑ στρατιωτικό προσωπικό,
δεν συναρτάτο με τις ανάγκες της Ενώσεως, αλλά με τη φιλευσπλαχνία του εκάστοτε Αρχηγού.
Με την υπό στοιχεία Φ.028/ΑΠ.811025Σ.8 / 8 Φεβ. 2007/ΓΕΑ/
ΚΛ. Δ’ – Δ/νση Δ1/ ΤΜΗΜΑ 1Β Διαταγή σας συγκροτήσατε “
Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών
Αεροπορίας” και διατάξατε την εφαρμογή από λήψεως. Με την
ίδια διαταγή καθορίσατε και το προβλεπόμενο για την ΕΑΑΑ στρατιωτικό προσωπικό, ήτοι τρείς (3) Αξιωματικοί, δύο (2)
Ανθυπασπισταί και πέντε (5) Οπλίτες – ΕΠΥ. Αξίζει να τονισθεί ότι
καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας σας ως Α/ΓΕΑ, ο ως άνω καθορισθείς αριθμός στρατιωτικού προσωπικού τηρήθηκε με ευλάβεια. Δυστυχώς μετά την αντικατάστασή σας το διατιθέμενο στην
Ένωση προσωπικό άρχισε και πάλι να δίνεται με το σταγονόμετρο.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι παρά τη ρητή απαγόρευση, του

άρθρου 4 παρ. 2 του Π.Δ. 163/80, προσλήψεως προσωπικού από
την ΕΑΑΑ, με εξαίρεση “ δύο (2) καθαριστριών επί ωριαία αποζημιώσει”, το ΓΕΑ αμελεί να παραχωρήσει στην ΕΑΑΑ ένα λογιστή,
με αποτέλεσμα να προσλαμβάνει « παρανόμως» έμμισθο λογιστή
προς κάλυψη των αναγκών της.
Τελειώνοντας κ. Αρχηγέ, ως το παλαιότερο μέλος του σημερινού
Δ.Σ. της Ενώσεως, αισθάνομαι την ανάγκη να αναφέρω και το εξής.
Αναπολώντας τη χρυσή εποχή της Αρχηγίας σας, αβιάστως προκύπτει η σύγκριση με ορισμένους διαδόχους σας Αρχηγούς, οι
οποίοι, όχι μόνο δεν ενδιαφέρθηκαν να αφουγκρασθούν τα προβλήματα των πενομένων συναδέλφων μας, όχι μόνο δεν επισκέφθηκαν την ΕΑΑΑ, αλλά το χειρότερο, δεν φρόντισαν να πληροφορηθούν ούτε καν τη διεύθυνσή της.
Κλείνοντας κ. Αρχηγέ επιθυμώ να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους των 15000 μελών της Ενώσεως, για όσα προσφέρατε
στην κοινωνία, την πατρίδα, την Π.Α. και τις Ένοπλες Δυνάμεις της
χώρας γενικότερα .Σας εύχομαι προσωπική και οικογενειακή υγεία
και ευτυχία».
Απαντώντας ο Πτέραρχος κ. Γιάγκος είπε τα εξής:
«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο και το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ένωσης για την τιμητική αυτή εκδήλωση προς το
πρόσωπό μου. Θεωρώ αυτή την τιμή μεγάλη και ιδιαίτερα σημαντική καθόσον μου αποδίδεται από έναν εκ των κορυφαίων θεσμών
της Πολεμικής Αεροπορίας, όπως είναι η Ένωσή μας. Ιδιαίτερα
ευχαριστώ τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης κυρίους
Καββούρη και Κολοβό καθώς και τον κύριο Κασσαβέτη για τα κολακευτικά τους σχόλια, αναφερόμενοι στην σταδιοδρομία μου και
την προσφορά μου στην Πολεμική Αεροπορία. Θέλω όμως να τονίσω ότι η Πολεμική Αεροπορία και γενικά οι Ένοπλες Δυνάμεις
προσέφεραν πάρα πολλά σε μένα και όχι εγώ. Εκτέλεσα απλά το
καθήκον μου.
Σήμερα ο ρόλος και η σπουδαιότητα της Ένωσης καθίσταται
ιδιαίτερα σημαντική. Καλείται να προασπίσει τα αναφαίρετα δικαιώματα και να διεκδικήσει τα δίκαια αιτήματα των εν ενεργεία
και εν αποστρατεία στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας σε ένα
περιβάλλον άναρχης και μη ορθολογικής δημοσιονομικής πολιτικής καθορισμού των αποδοχών τους. Επιπλέον, η καθημερινή
της παρουσία πρέπει να είναι ιδιαίτερα δυναμική, προκειμένου η
Ένωση να παραμείνει κυρίαρχος παράγων εκπροσώπησης των
αποστράτων, αλλά και σε πολλούς τομείς των εν ενεργεία στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας.
Τέλος πρέπει να υπάρξει προσέγγιση σύγκλισης των απόψεων
της Ενεργού Αεροπορίας και της Ένωσης σε διάφορα θέματα που
κατά καιρούς ανακύπτουν.
Και πάλι σας ευχαριστώ θερμά για την τιμητική αυτή εκδήλωση».
Επηκολούθησε δεξίωση προς τιμήν του Πτεράρχου και επιλέκτου
μέλους της Ενώσεως κ. Ιωάννου Γιάγκου .
ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.ΤΗΣ ΕΑΑΑ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - EΠEIΓΟΥΣΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΡΟΥ
Αγαπητοί αναγνώστες,
Μετά από αίτημα συναδέλφων διευκρινίζεται ότι τα μέλη
του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Στελεχών Π.Α. Ο
ΙΚΑΡΟΣ Συν.Π.Ε. σύμφωνα με το νέο καταστατικό του 2015
οφείλουν να καταβάλλουν την ετησία εισφορά και συνδρομή
που καθόρισε η Γ.Σ. του 2016 σε 30 ευρώ, (15ευρώ το εξάμηνο). Επειδή το 2016 δεν παρακρατήθηκε το ποσόν της εισφοράς των 6ευρώ, φέτος τον Ιούνιο για σκοπούς λογιστικής

ευθυγράμμισης παρακρατήθηκαν αναδρομικά και τα περσινά
6 ευρώ τα οποία θα συνυπολογιστούν στην ετήσια αύξηση του
αποθεματικού του ΙΚΑΡΟΥ. Τοιουτοτρόπως στο αποθεματικό
των μελών θα προστεθούν 12 ευρώ Χ τον αριθμό των μελών,
ώστε να προσδιορισθεί η νέα τιμή της συνεταιριστικής μερίδας (από 2,98 Ευρώ τουλάχιστον σε 350-400 ευρώ). Σύντομα
θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση επί του θέματος.
ΤΟ ΔΣ του ΙΚΑΡΟΥ σας εύχεται
Καλό καλοκαίρι.

O ΔΑΙΜΩΝ ΤΟΥ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΞΑΝΑΧΤΥΠΗΣΕ
Στο προηγούμενο φύλλο
(549) της εφημερίδας ΗτΑ μηνός
Ιουνίου, εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε το όνομα του συντάκτη
του άρθρου της 8ης σελίδας με
τιτλο " Έλλάς" , ζητάμε συγνώμη
από τον συντάκτη Απτχο ε.α
Γρηγόριο Δημ. Νούσια.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Συνάδελφοι σας υπενθυμίζουμε ότι:
α) Μπορείτε να ενημερώνεστε αναλυτικά για την μηνιαία σύνταξή σας, από την ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr) με τη χρήση των προσωπικών σας κωδικών του taxisnet.
β) Γίνεται ενημέρωση για όλα τα θέματα της ΕΑΑΑ και μέσω της ιστοσελίδας της στο διαδίκτυο (internet) στη διεύθυνση www.eaaa.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ ΑΕΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Νο 2 / 2017
Κατά την φετινή χρονιά είχαμε μέχρι τώρα την ευκαιρία να συναντηθούμε δύο φορές με τους Οικοπεδούχους του Αετού Καρύστου, να τους ενημερώσουμε για τις εξελίξεις και να ακούσουμε τους προβληματισμούς τους:
Την 12η Μαρτίου 2017 στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας και την 25η
Ιουνίου 2017, στην Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού μας, που έγιναν και οι
δύο στο Πνευματικό Κέντρο της ΕΑΑΑ.
Στην Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού μας ομίλησε εκ μέρους του
Συλλόγου μας ο Αντιπρόεδρος κ. Αστέριος Ματαφτσής, στην οποία τόνισε ιδιαιτέρως τα ακόλουθα τρία θέματα:
1. Να δοθεί έμφαση από τον Συνεταιρισμό στον χρόνο που απομένει μέχρι την
παράδοση του Οικισμού μας στην δικαιοδοσία του Δήμου Καρύστου, στην ολοκλήρωση των έργων υποδομής του Οικισμού και ιδιαίτερα στο δίκτυο ύδρευσης, ώστε
να είναι λειτουργικό για όλους τους Οικοπεδούχους του Οικισμού.
2. Να ολοκληρωθούν τα βασικά έργα περίφραξης και εξασφάλισης του κοινοχρήστου παραλιακού κτήματος. Ο Συνεταιρισμός έχει ξεκινήσει πρόγραμμα αξιοποίησης και εκμετάλλευσης της κοινόχρηστης αυτής ιδιοκτησίας, για το οποίο οι
Οικοπεδούχοι δεν έχουν τύχει μέχρι τώρα λεπτομερούς ανάλυσης έργων και κόστους, και δεν έχουν δώσει την τελική τους έγκριση. Το θέμα αυτό, μαζί με ανάλυση
του τρόπου αντιμετώπισης της απαιτούμενης δαπάνης για τις εργασίες αυτές, πρέπει να παρουσιασθεί από τον ΙΚΑΡΟ για έγκριση σε επόμενη Γενική Συνέλευση.
3. Να γίνει εκκαθάριση οικονομικών θεμάτων των Οικοπεδούχων με τον
Συνεταιρισμό και διαφόρων περιουσιακών θεμάτων του Συνεταιρισμού πριν τον
διαχωρισμό του Οικισμού από τον Συνεταιρισμό, προς τον Δήμο Καρύστου.

Τονίσθηκε για μία ακόμα φορά ότι δεν θα γίνει δεκτή από τους Οικοπεδούχους του
προγράμματος Αετού Καρύστου καμία άλλη οικονομική επιβάρυνση εάν δεν έχουν
προηγουμένως ενημερωθεί έγκαιρα και αναλυτικά και έχουν αποδεδειγμένα συμφωνήσει για την πραγματοποίησή της.
Συνιστούμε σε όλους τους Οικοπεδούχους του Αετού Καρύστου να επισκεφθούν την νέα ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού μας (http://www.osmosa.gr/), του
ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΣΥΝ. Π.Ε. και να μελετήσουν ιδιαίτερα την από 5-7-2017 Θερινή
Ενημέρωση του ΙΚΑΡΟΥ, εδώ:
http://www.osmosa.gr/2017/07/05/%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B
D%CE%AE%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B
7/
Περιέχει αρκετά ενδιαφέροντα θέματα, μερικά από τα οποία χρειάζονται

ακόμη διαπραγματεύσεις και επεξηγήσεις, που θα ζητηθεί να γίνουν στην
επόμενη έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΙΚΑΡΟΥ, που έχει εξαγγείλει ο
Συνεταιρισμός μας να πραγματοποιήσει το προσεχές Φθινόπωρο.
Ευχόμαστε σε όλους του Συναδέλφους και τις Οικογένειές τους «Καλό
Καλοκαίρι», με Υγεία και μία ευχάριστη επίσκεψη στον ωραίο Οικισμό μας,
τον Αετό Καρύστου.
Με εκτίμηση,
Γεώργιος Κάργας
Ταξ/χος (ΤΑ) ε.α. – Πρόεδρος

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ KAI ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ YΠHPETHΣΑN ΤΟ Α/ΦΟΣ F-104
Στις 24 Ιουνίου έγινε στο ΚΕΔΑ Ζούμπερι η καθιερωμένη συνάντηση των εν θέματι Αξιωματικών που υπηρέτησαν το F-104.
Η εκδήλωση ήταν άκρως συγκινητική, μια και συναντηθήκαμε μετά από τρία χρόνια. Και τα τρία άλλα μέλη της οργανωτικής ομάδας Γιάννης Βολάνης, Νώντας Δημόπουλος
και Νίκος Μανουσάκης, επιθυμούν να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους προς όλους και όλες που ανταποκρίθηκαν στην
πρόσκλησή μας. Όλοι μας επιθυμούμε να συνεχιστούν ΟΙ
οργανώσεις αυτών των εκδηλώσεων, γιατί στις καρδιές
μας είναι η αγάπη που μας ενώνει το θρυλικό F -104 και
όχι μόνο.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, εκτός των
άλλων και οι παρακάτω χειριστές του F-I04 Δημήτριος
Αποστολάκης, πρώην Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης και
επίτιμος Αρχηγός ΓΕΑ, Δημήτριος Λυτζεράκος επίτιμος Αρχηγός ΓΕΛ, Ιωάννης Χατζήρης επίτιμος Αρχηγός Α Τ Α, Νικόλαος Νόκας πρόεδρος Αεροπορικής Ακαδημίας

Ελλάδος.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μοιράστηκε σε όλους
τους προσκεκλημένους από ένα κεντητό μπρελόκ με κεντημένο το F-I04. Ακόμη κληρώθηκε και ένας πολύ όμορφος
πίνακας, προσφορά του συναδέλφου και ζωγράφου Νίκου
Μανουσάκ που τον κέρδισε ένας χειριστής του F-I04. Κληρώθηκε ακόμη και ένα βιβλίο προσφορά ενός τεχνικού συναδέλφου του το κέρδισε και πάλι ένας χειριστής.
Εμείς η οργανωτική επιτροπή, επειδή πιστεύουμε ότι
δεν τρέπει να παύσουμε να εκφράζουμε τον σεβασμό μας
και την αγάπη μας, προς όλους τους χειριστές και τους συναδέλφους Αξιωματικούς των άλλων ειδικοτήτων, που
υπηρέτησαν αυτό το θρύλο, θα συνεχίσουμε να οργανώνουμε αυτή την εκδήλωση κάθε δύο χρόνια, όπως μέχρι και
σήμερα.
Για την οργανωτική επιτροπή
Ξαρχουλάκος Στυλιανός
Απτχός ε.α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κοι Συνάδελφοι σας γνωστοποιώ ότι υπηρέτησα εις την
θέση του Διευθυντού Επι χειρήσεων του Αρχηγείου
Αεροπορίας στο διάστημα των
γεγονότων της Κυπριακής
Τραγωδίας από 20 Ιουλίου
1974 έως την άφιξη του Κων.
Καραμανλή. Τα όσα γνωρίζω
δια την περίοδο αυτήν δημοσιεύονται στην εβδομαδιαία
εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ από του
Σαββάτου 8 Ιουλίου και για
τρεις εβδομάδες ακόμη.
Νικ. Παγώνης
Ταξ/χος (Ι) ε.α.

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ «Η.τ.Α.»

14/07/2017
21/07/2017.

Αγαπητοί συνάδελφοι, τα προς δημοσίευση άρθρα σας να τηρούν τη δεοντολογία που υπαγορεύεται από τις αρχές και τις αξίες που υπηρετήσαμε. Τα κείμενα
που αποστέλλονται για δημοσίευση στην «Ηχώ των Αιθέρων » θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις :
α. Να είναι δακτυλογραφημένα και κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή.
Χειρόγραφα δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Τα κείμενα να είναι περιεκτικά και να
μην υπερβαίνουν τις 1300 λέξεις, οι δε επικήδειοι να μην ξεπερνούν τις 250 λέξεις.
β. Να είναι καλώς συνταγμένα, εύληπτα, σαφή, περιεκτικά, ενδιαφέροντα, σε
ευπρεπή γλώσσα.
γ. Να μην περιέχουν προσωπικές αιχμές εναντίον συναδέλφων, ύβρεις και συκοφαντίες και να μην προκαλούν αντιπαραθέσεις, οι οποίες υπονομεύουν την ενότητα των μελών.
δ. Να μη στρέφονται κατά των θεσμών και των εθνικών θέσεων και να μην
έχουν κομματική χροιά.
ε. Να μην περιέχουν προσωπικούς επαίνους για φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα

ή δημόσιες ευχαριστίες για παρασχεθείσες υπηρεσίες, οι οποίες ενδεχομένως
δρουν διαφημιστικά και δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό.
στ. Να μην έχουν δημοσιευθεί σε άλλο έντυπο Αεροπορικού Συλλόγου.
ζ. Να φέρουν το ονοματεπώνυμο, το βαθμό, την υπογραφή και τα τηλέφωνα του
συντάκτη και την ένδειξη «προς δημοσίευση». Για τη δημοσίευση στην εφημερίδα
του μηνός να έχουν περιέλθει στα γραφεία της ΕΑΑΑ μέχρι τις 5 εκάστου μηνός.
Τα προς δημοσίευση άρθρα εξετάζονται από συντακτική επιτροπή , η οποία εισηγείται σχετικά στον Πρόεδρο-εκδότη της εφημερίδας, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα της μη δημοσίευσης , σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι συνεργασίας, θίγονται κλαδικά ή εθνικά συμφέροντα ή προσβάλλεται φανερά η ευθυκρισία των συναδέλφων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για τη δημοσίευση αποφασίζει το Δ.Σ..Τα δημοσιευμένα κείμενα απηχούν τις απόψεις του συντάκτη και
όχι κατ΄ ανάγκην του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α..
Το Δ.Σ. δεν οφείλει να ενημερώσει τους συναδέλφους για τη μη δημοσίευση
των κειμένων τους και ούτε να επιστρέφει τα κείμενα αυτά. Τα μη δημοσιευμένα
κείμενα καταστρέφονται μετά 4μηνο.
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®ANAKOINΩΣΕΙΣ
ΟΙ ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ
ΤΑ 62 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 13ου ΣΜΗΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΚΟΡΕΑ
Το Σάββατο 27 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε, παρουσία του
Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχου (Ι)
Χρήστου Χριστοδούλου, η ετήσια εκδήλωση Μνήμης και Τιμής του
Πανελλήνιου Συνδέσμου Βετεράνων Αεροπορίας (ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α)
για τους Πεσόντες Αεροπόρους του 13ου Σμήνους, κατά τα έτη 1951
- 1953, στην Κορέα, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι.
Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της
Κορέας στην Ελλάδα, κ. Ahn Young-Jip, Ανώτατοι Αξιωματικοί της
Πολεμικής Αεροπορίας, αντιπροσωπείες Αξιωματικών και
Υπαξιωματικών των Μονάδων της Αεροπορικής Βάσης Δεκέλειας,
εκπρόσωποι Ενώσεων Αποστράτων, Βετεράνοι του 13ου Σμήνους
και συγγενείς των Πεσόντων, καθώς και μαθητές της Σχολής
Iκάρων και της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας.
Μετά το πέρας της τελετής ακολούθησε γεύμα στη λέσχη
Αξιωματικών της 123ΠΤΕ για γιορταστή η 62η επέτειος της επιστροφής του 13ου Σμήνους από την Κορέα, που έγινε στις 23 Μαΐου
1955.

3η ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 17,18,19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2017 131ΣΜ – 4η ΜΣΕΠ (ΑΚΤΙΟ-ΠΡΕΒΕΖΑ-ΠΑΡΓΑΛΕΥΚΑΔΑ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η Ημέρα Κυριακή 17/9

Ο Δ/της ΔΑΕ και ο Πρέσβης της Κορέας με τους Βετεράνους του
13ου Σμήνους: Ταξχο (Ι) εα Γεώργιο Παντελίδη Σμχο (ΡΝ) εα
Βασίλειο Παναγιάρη Σγο (Ι) εα Πούλιο Ζαφειρόπουλο μαζί με τον
Σμχο (Ι) εα Χρήστο Καραδήμο και τον Έφορο του Συνδέσμου
Σμχο (Ε) εα Δ. Δήμου
Αναχώρηση στις 08:30 από Πλ. Ρηγίλλης (ΛΑΕΔ)
Διαδρομές: Αθήνα-Κόρινθος-Ρίο-Μεσολόγγι-Βόνιτσα-Άκτιο
με ενδιάμεσες στάσεις.
2η Ημέρα Δευτέρα 18/9
Περί ώρα 09:00 επίσκεψη στην 131 ΣΜ, στη συνέχεια αναχώ-

ρηση για Πάργα μέσω Αρχ. Νικόπολης, Ζάλογγο, ΝεκρομαντείουΑχέροντα, Πάργα και επιστροφή Πρέβεζα.
3η Ημέρα Τρίτη 19/9
Αναχώρηση για Λευκάδα επίσκεψη στη 4η ΜΣΕΠ στη Λευκάδα
και επιστροφή στην Αθήνα.
ΔΙΑΜΟΝΗ
Δύο διανυκτερεύσεις στο θέρετρο Ακτίου (αριθμός περιορισμένος λόγω θέρετρου)
ΚΟΣΤΟΣ
Περίπου 40,00€ το άτομο, ανάλογα με τον αριθμό των εκδρομέων
(Περισσότερες πληροφορίες από τον Ασμχο εα Κ. Ρώτα Ειδ
Γραμματέα Συνδέσμου τηλ. 6983506596)
Λόγω των θερινών διακοπών τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο
τα γραφεία μας θα παραμείνουν κλειστά, το Σεπτέμβριο τα γραφεία
μας θα είναι ανοικτά μόνο κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 10:30 έως
τις 13:30. Σας υπενθυμίζουμε ότι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Βετεράνων Αεροπορίας έχει έδρα στον 3ο όροφο της οδού Δημ.
Σούτσου 40 ΤΚ 115-21 στους Αμπελοκήπους τηλ 2106422730
ηλεκτρονική διεύθυνση www.pasybeta.gr και e-mail
pasybeta@gmail.com
Από τη Γραμματεία του ΠΑΣΥΒΕΤΑ
Γιάγκος Βουτσινάς
Γιος Βετεράνου Π.Α.

Εαρινή Ενημέρωση του ΙΚΑΡΟΥ: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού

Αγαπητά μέλη του Ικάρου, στο πλαίσιο της διαρκούς επικοινωνίας και ενημέρωσης σας γνωρίζουμε ότι στις 25 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση του συνεταιρισμού
μας σύμφωνα με το νέο του καταστατικό, που αγκαλιάζει πλέον όλα τα μόνιμα εν ενεργεία και εν
αποστρατεία στελέχη της Π.Α. Σύντομα θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση από το ΔΣ στους αποφοίτους των παραγωγικών σχολών και θα κυκλοφορήσει το δεύτερο τεύχος της εφημερίδας μας «
Τα Νέα του Ικάρου» με αποδέκτες τα μέλη μας και όλες τις μονάδες της Π.Α..
Κατά την ετήσια τακτική Γ.Σ. των μελών, την δεύτερη από ιδρύσεώς του (το 1968) αφού πλέον
το ΑΑΣ δεν αντικαθιστά τα μέλη του συνεταιρισμού, με ότι καλό και κακό συνεπάγεται αυτό, ενημερώθηκε το σώμα τόσο για τον Ισολογισμό – Απολογισμό για το 2016 και τον προϋπολογισμό του
2017 από μέλη του ΔΣ, όσο και για τα πεπραγμένα του ΔΣ από το Εποπτικό Συμβούλιο. Επίσης ενημερώθηκαν για τα σχέδια και τις επόμενες δραστηριότητες από τον πρόεδρο του Δ.Σ. Όλα τα ανωτέρω έχουν αναρτηθεί στην νέα ιστοσελίδα του Ικάρου www.osmosa.gr.
Επιλεκτικά για ενημέρωση των αναγνωστών αναφέρονται περιληπτικά τα παρακάτω:
1. Μετά από σειρά ενεργειών της Διοίκησης του Ικάρου προς τα διάφορα εμπλεκόμενα
Υπουργεία, στο νέο Μητρώο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που εκδόθηκε τον Ιούνιο
του 2017 ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε. παρουσιάζεται ως διαγραφής (σελ. 27) από τον κατάλογο Υπηρεσιών
και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης, αφού σύμφωνα με το νέο καταστατικό του 2015 ο έλεγχος
λειτουργίας του ανήκει στα Υπ. Οικονομικών & Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
και όχι στο Υπουργείο Άμυνας που πληθώρα κρατικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου και του
ΥΕΘΑ τον συμπεριελάμβαναν δημιουργώντας πληθώρα δυσλειτουργιών .
2. Επειδή κατά την τελευταία ετήσια Γ.Σ. δεν παρευρέθηκε η προ απαιτούμενη αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 (αναμενόμενο και ανέφικτο) των συνεταίρων, δεν κατέστη δυνατή η συζήτηση αύξησης της τιμής της συνεταιριστικής μερίδας. Κατόπιν αυτού το Δ.Σ. δρομολογεί άμεσα την εφαρμογή σχετικού άρθρου του νέου καταστατικού που εγκρίθηκε στις 22/2/2017 ώστε να γίνουν το
συντομότερο δυνατόν περιφερειακές εκλογές στις 11 περιοχές της χώρας, όπου υπάρχουν και λειτουργούν γραφεία της ΕΑΑΑ, με μοναδικό σκοπό την εκλογή αντιπροσώπων. Οι αντιπρόσωποι των
μελών που θα εκλεγούν θα δύνανται σε έκτακτη Γ.Σ. που θα γίνει στο τέλος του Φθινοπώρου να
αποφασίσουν για την αύξηση της τιμής κατά 100 με 150 φορές (ανάλογα με την έγκριση του Υπ.
Οικ. Και της Τράπεζας της Ελλάδος) αφού το σημερινό αποθεματικό του συνεταιρισμό το επιτρέπει
και η εποχή το επιβάλλει.
3. Εγκρίθηκε η συνέχιση παροχής δανείων στα μέλη για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών με
προτεραιότητα την εξόφληση των οφειλών των στον συνεταιρισμό και την αγορά οικοπέδων μέσω
των τρεχόντων προγραμμάτων.
4. Εγκρίθηκε η προώθηση (Α’ φάση διερευνητική) νέων οικοπεδικών προγραμμάτων του συνεταιρισμού στις Μηλιές Ευβοίας, στο Ντράφι Αττικής, σε Βόλο, Λάρισα, Κρήτη, Θεσσαλονίκη και
όπου αλλού τα μέλη προτείνουν ή ανταποκριθούν σε σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος.
5. Υπάρχουν διαθέσιμα οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως στις Μηλιές Ευβοίας εντός της περιοχής
που αγόρασαν οι συνάδελφοι στο παρελθόν (αγορά μέσω του ΙΚΑΡΟΥ) με μειωμένο κόστος αγοράς.
Θα κυκλοφορήσει σχετικό έντυπο δήλωσης ενδιαφέροντος και παράλληλα θα εκπονηθεί αρχική
μελέτη κόστους κατασκευής των απαραίτητων υποδομών (οδικό, ηλεκτρικό, ύδρευσης) της οποίας
την υλοποίηση προτίθεται να αναλάβει ο συνεταιρισμός σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση
ώστε να αξιοποιηθούν και τα οικόπεδα που έχουν αγοράσει ήδη μέλη μας.
6. Σχετικά με το πρόγραμμα της Καρύστου επισημαίνονται τα εξής:
• Προγραμματίζεται ο οικισμός να αποδοθεί στο Δήμο Καρύστου στα τέλη του 2018.
• Τελικός απολογισμός – ισολογισμός του προγράμματος θα γίνει από ορκωτό λογιστή με την
απόδοση του οικισμού στο Δήμο.
• Τα προγραμματισθέντα έργα που θα γίνουν στο παραλιακό κτήμα καθώς και τα έξοδα υποδομών και συντήρησης του οικισμού θα χρηματοδοτηθούν από το οφειλόμενο ποσό των μελών (έχει
αυξηθεί ελαφρώς λόγω επιβολής τόκου στα μέλη που δεν έκαναν διακανονισμό των οφειλών τους)
χωρίς νέα επιβάρυνση των μελών.
• Το δάνειο που έλαβε το πρόγραμμα Καρύστου από το αποθεματικό του συνεταιρισμού θα ισοσκελισθεί από την αξία των αδιάθετων οικοπέδων.
• Τα οικόπεδα που επεστράφησαν ως ακατάλληλα δόθηκαν σε άλλα μέλη σε χαμηλότερες τιμές
σύμφωνα με αποφάσεις προηγούμενων διοικήσεων. Τα ελάχιστα διαθέσιμα, αν δεν αγορασθούν
από μέλη θα δοθούν ε τρίτους σε ψηλότερη τιμή.

• Όλοι οι οικοπεδούχοι της Καρύστου, που δεν είναι μέλη του Ικάρου, οφείλουν να συμμετέχουν
οικονομικά στις τεκμηριωμένες δαπάνες του προγράμματος καθώς και να καταβάλουν την ετήσια
εισφορά (24 ευρώ) μέχρι ολοκληρώσεως του προγράμματος.
• Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση πινακίδων με τις εγκεκριμένες ονομασίες των οδών και δύο ενημερωτικούς πίνακες στις δύο εισόδους του οικισμού.
• Ολοκληρώθηκε η Α’ φάση ηλεκτροφωτισμού του οικισμού (σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε προς τούτο) με τοποθέτησης λαμπτήρων τεχνολογίας μαγνητικής επαγωγής ελάχιστης κατανάλωσης μακράς διάρκειας ζωής. Ευελπιστούμε ότι με την ολοκλήρωση της Β’ Φάσης ο οικισμός
θα είναι από τους πρωτοπόρους στην Ελλάδα στην εφαρμογή του προγράμματος CLEAN ENERGY
διεκδικώντας από την ρυθμιστική αρχή Ενέργειας την μείωση της τιμής της κιλοβατώρας και την
απόκτηση του διεθνούς πιστοποιητικού ROHS. Το πρόγραμμα παρουσίασε ο πρόεδρος του ΔΣ σε
παγκόσμιο συνέδριο CLEAN ENERGY στην ΚΙΝΑ πρόσφατα και εκδηλώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον από
επενδυτικό φορέα για αγορά γής και κατασκευή 400 πράσινων οικιών στην Κάρυστο με ότι αυτό
συνεπάγεται για την ανάπτυξη του οικισμού μας.
• Αναμένεται η ολοκλήρωση έκδοσης της οικοδομικής αδείας και η κατασκευή στο παραλιακό
κτήμα των προβλεπομένων εκ του συμβολαίου αγοράς έργων υποδομής (χώρος στάθμευσης, αναψυχής, αποδυτήριων, εστιατορίου, αναψυκτηρίου, χώρος πρασίνου κλπ). Στη συνέχεια θα αποφασισθεί από ΓΣ των οικοπεδούχων ο τρόπος περεταίρω αξιοποίησης του εν λόγω ακινήτου προς όφελος του οικισμού και των ιδιοκτητών του.
• Τέλος ανακοινώνεται στα μέλη – ιδιοκτήτες η δυνατότητα πώλησης των οικοπέδων τους σε
στρατηγικό επενδυτή με μεσολάβηση του ΙΚΑΡΟΥ σε τιμή μεγαλύτερη της αντικειμενικής αξίας.
Λεπτομέρειες διατίθενται στην ιστοσελίδα του συνεταιρισμού.
Σας υπενθυμίζουμε ότι τα γραφεία του ΙΚΑΡΟΥ είναι ανοικτά για τα στελέχη της ΠΑ από Τρίτη
έως και Πέμπτη 10:00-14:00 . Τον Αύγουστο ο συνεταιρισμός θα παραμείνει κλειστός αλλά η επικοινωνία θα είναι εφικτή μέσω τηλεφώνου και ηλ. Ταχυδρομείου. Σας ευχόμαστε ένα ευχάριστο
καλοκαίρι και με υγεία και ελπίδα να τα ξαναπούμε το Φθινόπωρο.
Απτχος (Ι) ε.α. Γεώργιος Γερούλης
Πρόεδρος του ΔΣ
του ΟΣΜΟΣΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» Συν. Π.Ε.
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Εκδήλωση μνήμης πεσόντων αεροπόρων στο όρος Βόρα (Καϊμακτσαλάν)
Υπσγών Νεοχωρίτη και Ταγκαλάκη
Ο Σμηναγός Ταγκαλάκης γεννήθηκε το 1921 στον Μπράλο Φθιώτιδας.
Το Σεπτέμβριο του 1940 κατατάχθηκε στο Τμήμα Υπαξιωματικών της Σχολής
Αεροπορίας. Μετά την κατάρρευση του Ελληνικού Μετώπου το 1941, έφυγε για τη Νότια
Ροδεσία, όπου συνέχισε την εκπαίδευση του στο εκεί Ελληνικό Εκπαιδευτικό Τμήμα. Τον
Ιούλιο του 1942 ονομάστηκε Σμηνίας χειριστής. Πήρε μέρος στις επιχειρήσεις του
Β΄Παγκοσμίου Πολέμου.
Ο Σμηναγός Χαράλαμπος Νεοχωρίτης γεννήθηκε το 1915 στα Ματζαβινάτα
Κεφαλληνίας.
Τον Οκτώβριο του 1938 κατατάχθηκε στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού
Κέρκυρας. Αποφοίτησε τον Ιούλιο του 1939 με τον βαθμό του έφεδρου Ανθυπασπιστή.
Τον επόμενο χρόνο αποκτώντας πτυχίο χειριστή, μετατάχθηκε στην Αεροπορία ως έφεδρος Αρχισμηνίας και πήρε μέρος στις επιχειρήσεις του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου.
Σκοτώθηκαν στις 23 Ιουνίου 1947 σε πολεμική αποστολή τακτικής αναγνωρίσεως
στην περιοχή Καιμακτσαλάν με αεροσκάφος Harvard της Αεροπορικής Βάσεως Σέδες,
όταν το αεροσκάφος τους, χτυπημένο από αντιαεροπορικά πυρά, προσέκρουσε στο έδαφος και συνετρίβη.
Οι αδελφές του Γεωργίου Ταγκαλάκη αφιέρωσαν τη ζωή τους για να διαμορφώσουν
ένα καταπράσινο μνημείο για τους αδικοχαμένους Αεροπόρους στο Πάτημα κοντά στο
χιονοδρομικό κέντρο του Καιμακτσαλάν, κτίζοντας τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στη
μνήμη του αδερφού τους.

Την Κυριακή 25 Ιουνίου 2017 τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στο Ναό. Στην σεμνή
τελετή τίμησαν με την παρουσία τους οι Τοπικές, Στρατιωτικές αρχές και των Σωμάτων
Ασφαλείας.
Την όλη διοργάνωση της τελετής ανέλαβε η Ε.Α.Α.Α. η οποία, ανέθεσε στο Παράρτημα
Ε.Α.Α.Α./Θεσσαλονίκης να φροντίσει για το τελετουργικό και αποστολή προσκλήσεως
στις Δημόσιες και Στρατιωτικές Αρχές.
Η αποστολή της Ε.Α.Α.Α. αποτελούμενη από 48 άτομα με επικεφαλής τον Πρόεδρο αυτής Απτχο ε.α. Σπ. Καββούρη και τα μέλη Σμχο ε.α. Πιέρρο Πλατάνα, Σμχο ε.α. Δημ.
Φαλτάιτς και τον Ασμχο ε.α. Κώστα Αναγνωστάκη έφτασε ψηλά στο Βόρα νωρίς το πρωί
της Κυριακής όπου τους περίμεναν δύο μίνι της 2ης Μεραρχίας Πέλλης στην οποία εκφράζουμε τις πιο θερμές ευχαριστίες μας, για να μας μεταφέρουν στο εκκλησάκι Άγιος
Γεώργιος. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Α. Απτχος ε.α.
Σπύρος Καββούρης απηύθυνε εμπνευσμένο λόγο προς τους παρευρισκόμενους. Στη συνέχεια στο κοιμητήριο των νεκρών ετελέσθει τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων από τις
Δημόσιες και Στρατιωτικές Αρχές. Τέλος ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης
πέρνοντας το λόγο ευχαρίστησε όλους εκείνους που βοήθησαν στην επιτυχία αυτής της
εκδήλωσης και ιδιαιτέρως τις αδελφές Τσαγκαλάκη.
Η τελετή έκλεισε με παράθεση γεύματος από τις αδελφές Τσαγκαλάκη.
Εκ της Ε.Α.Α.Α.

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΟ ΒΟΡΡΑ (ΚΑΪΚΜΑΤΣΑΛΑΝ)
Η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για όλους
μας γιατί είναι μια μέρα μνήμης και τιμής. Και αποτελεί
ηθικό χρέος η Πατρίδα να τιμά τη μνήμη των παιδιών της
που επιστράτευσε για να δώσουν τη ζωή τους για τη σωτηρία της.
Και η αναπεμφθείσα σήμερα δέηση υπό της μητρός
εκκλησίας μας υπέρ των πεσόντων αεροπόρων μας, δεν
είναι εκδήλωση απορρέουσα μόνο εκ των ακαταλύτων
και άριστα συνυφασμένων με την ύπαρξη του Ελληνικού
Έθνους Χριστιανικών μας παραδόσεων αλλά ικανοποιεί
και μια άλλη εξίσου επιτακτική και ιστορική μνήμη.
Και είναι μέγα προτέρημα για τους Λαούς να διατηρούν την ιστορική μνήμη διότι δ’ αυτής τα ιστορικά γεγονότα διατηρούν την πρωταρχική τους λάμψη και στέκονται ως φάροι οδηγητικοί στην πορεία των Λαών. Διότι η
μνήμη του παρελθόντος είναι φως και ζωή για το μέλλον
του.
Γνωρίζει ότι με την ιστορία, το παρελθόν ξαναζεί και
μεταβάλλεται σε ενεργητικό στοιχείο του παρόντος. Δια
τούτο αναζητά με προσεκτική μελέτη ο Λαός μας και τις
χρυσές και τις μελανές σελίδες της ιστορίας του.
Οι πρώτες τον γεμίζουν με υπηρηφάνεια και του παρέχουν παραδείγματα φωτεινά προς μίμηση. Οι άλλες
του προκαλούν μεν θλίψη, δίνουν όμως αφορμή σκέψεων και καταλογισμό ευθυνών και συναγωγής διδακτικών για το μέλλον συμπερασμάτων προς αποφυγή επαναλήψεως των.
Αυτή ακριβώς την ιστορική ανάγκη πληροί και η εκδήλωση και της σημερινής τελετής. Η παρουσία μας εδώ
σήμερα, συνιστά ιδιαίτερη αναγνώριση της ιδιαίτερης
συμβολής, των Αεροπόρων αυτών που υπηρέτησαν με

πίστη και αφοσίωση το όπλο, που αν και νέο έχει μια μεγάλη συμβολή στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και
ακεραιότητας της πατρίδα μας.
Η θύμηση των αειμνήστων νεκρών μας Γ. Ταγκαλάκη
και Χ. Νεοχωρίτη μας συγκέντρωσε σήμερα εδώ γύρω
από αυτό το χώρο που με ιδιαίτερη επιμέλεια και για πολλά χρόνια φρόντιζαν οι αδερφές Ταγκαλάκη, που έχει γίνει για εμάς σημείο αναφοράς και το στίγμα μας και θα
προσδιορίζει τη θέση μας απέναντι στην ανάμνηση, στο
σεβασμό και την ευγνωμοσύνη για αυτούς που λείπουν.
Τους Ήρωες

Για αυτούς που εκτέλεσαν την αποστολή τους αλλά
βρίσκονται σε μια συνεχή χωρίς τέλος πτήση θυσίας.
Είμαστε εδώ σήμερα για να αποτίσουμε φόρο τιμής,
σε εκείνους που έπεσαν για το Μεγαλείο της Ελλάδος.
Και έχουμε ιερή υποχρέωση να αποθανατίζουμε, ώστε η
θυσία τους να παραμένει ζωντανή ανάμνηση και παράδειγμα προς μίμηση.
Κλείνουμε ευλαβικά το γόνυ σ εσάς αγαπημένοι συνάδελφοι, ταπεινά σας ευχαριστούμε περήφανα σας θυμόμαστε.
Αιωνία σας η μνήμη Αθάνατοι ήρωες.
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Πώς καταρρέει μια «Αυτοκρατορία»!

ο λογικό, μετά την προσγείωση του Ilyushin 96, θέλει και αυτό
να προσγειωθεί στη νέα πραγματικότητα, αλλά . . . Σε μια διαδρομή αρκετών χιλιομέτρων, από το Sheremetyevo μέχρι το κέντρο
της πρωτεύουσας, οι συνειρμοί, σε αδιάλειπτη ροή, σε διαπερνούν, σε
αναστατώνουν έως ευχάριστα και σε πάνε μακριά. Μορφές και ιστορίες,
πρόσωπα και θρύλοι, οι άνθρωποι και η μοίρα τους, ένας ολόκληρος
κόσμος στο διάβα του χρόνου. Οι Ρώς και οι τσάροι σ΄ έναν ασύλληπτο
επεκτατισμό δια μέσω των αιώνων. Το πολύπυργο Κρεμλίνο ως πολιτικό σύμβουλο και οι κρεμμυδοειδείς χριστιανικοί τρούλοι. Η πολυμήχανη κατά την παράδοση, σοφή κατά την ιστορία, αγία κατά την εκκλησία, πριγκίπισσα Όλγα του Κιέβου, η πρώτη απόστολος του χριστιανισμού στη Ρωσία. Η Σοφία Παλαιολογίνα, παντρεύεται τον τσάρο Ιβάν
Γ’ και παραλαμβάνει τον δικέφαλο αετό, τα σύμβολα των βυζαντινών
Αυτοκρατόρων. Η Μόσχα ως Τρίτη Ρώμη. Τούρκοι εισβάλλουν, επί
Ιβάν Δ’ του τρομερού, και φθάνουν μέχρι το Αστραχάν. Ο διπρόσωπος
Μέγας Πέτρος κτίζει την Αγία Πετρούπολη, χιλιάδες οι ανθρώπινοι
σκελετοί στα θεμέλιά της, και κατεβάζει τον στόλο του στην Αζοφική.
Θα θελήσει να φθάσει στην Κωνσταντινούπολη. Ας όψεται ο δεκαοκταετής Κάρολος Β’ της Σουηδίας. Θα του κηρύξει τον πόλεμο. Η μάχη
της Πολτάβα – ορόσημο. Ο Λομονόσοφ, στα δεκαεφτά του, θα διανύσει
πεζή την απόσταση από τον απώτατο βορρά μέχρι την πρωτεύουσα για
να σπουδάσει και αργότερα, ως καθηγητής, θα ιδρύσει το κρατικό
Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Η Μεγάλη Αικατερίνη βαπτίζει τον εγγονό
της, Κωνσταντίνο, για να τον ανακηρύξει Αυτοκράτορα της νέας ελληνικής Αυτοκρατορίας. Ο Ορλώφ στην Οίτυλο. Ο Καποδίστριας στην υπηρεσία του Αλέξανδρου Α’. Ο Μέγας Ναπολέων στο Κρεμλίνο, αλλά η
‘‘ξύλινη’’ Μόσχα φλέγεται. Ο Τσάρος Νικόλαος Α’ χρησιμοποιεί στη διπλωματική γλώσσα, για πρώτη φορά, τη λέξη Ελλάς. Ο τσαρέβιτς, φθάνει στον Άγιο Στέφανο, προάστειο της Κωνσταντινουπόλεως. Οι στρατιώτες του διακρίνουν τους τρούλους της Αγίας Σοφίας. Ακουρμένονται
τα σήμαντρα και σταυροκοπιούνται. Περιμένουν τη στεντόρια φωνή
του αρχηγού τους, να πάρουν την Πόλη. Πάρτε την επί τέλους! Άι σιχτήρ
. . . Η μεγάλη δούκισσα της Ρωσίας, Όλγα, Βασίλισσα της Ελλάδος. Ο
τσάρος Νικόλαος Β’ , ο τελευταίος των Ρωμανώφ, θα μας ξελασπώσει
στον ατυχή πόλεμο του 1897. Μια ανυπέρβλητη μυθιστοριογραφία με
παγκόσμια απήχηση διαπερνά την αρκτώα χώρα, αλλά και μια αχαλίνωτη δεισιδαιμονία περιορίζει τον λαϊκό ορίζοντα. Και ο Λένιν, στο
τραίνο από Βιέννη προς Αγία Πετρούπολη, δείχνει προς τα χειμερινά
ανάκτορα. Το κομμουνιστικό σύστημα, ως τρόπος διακυβερνήσεως,
ως τρόπος ζωής, και ως δικτατορία του προλεταριάτου, θα μακροημερεύσει. Όμως . . .
Gaspadin Grigorios, βλέπετε εκεί πέρα; Ο οδηγός με συνεφέρνει.
Είναι 9 Μαΐου 1994. Ίσως ακούω τις καμπάνες για τον εσπερινό. Στον
μακρινό ορίζοντα, το λυκόφως πλησιάζει αιματοβαμμένο. Είμαι στο
κέντρο της μέχρι πρότινος πρωτεύουσας του παγκόσμιου μπολσεβικισμού. Μου δείχνει, λοιπόν, ένα πολυώροφο κτίριο, μισοκαπνισμένο,
και διάτρητο από βολίδες διαφόρων διαμετρημάτων. Είναι το ρωσικό
Κοινοβούλιο. Ο Λευκός Πύργος της Μόσχας. Έτσι μοιάζει όλη η Ρωσία,
θα προσθέσει. Άλλοι συνειρμοί, στο προσκήνιο!
Όλοι θυμόμαστε τη Γκλάσνοστ (διαφάνεια) και την Περεστρόικα
(ανοικοδόμηση) του συμπαθέστατου Γκορμπατσώφ. Και η Ράισα πάντα
δίπλα του. Προφανώς, δεν άντεξε τον ανταγωνισμό του πολέμου των
άστρων, του Ρέηγκαν, και θέλησε να δημιουργήσει ένα σοσιαλδημοκρατικό καθεστώς. Το βέβαιον είναι, ότι πέτυχε να βάλει τη Σοβιετική
Ένωση σε διαδικασίες εκσυγχρονισμού. Εκλογές για το κοινοβούλιο.
Ελευθερία του Τύπου. Ανεξάρτητο Συνταγματικό Δικαστήριο. Απέμενε
μια ριζική οικονομική μεταρρύθμιση. Όμως, μέχρι να γίνουν τα πρώτα
βήματα, η ΕΣΣΔ αρχίζει να παραπαίει. Η κάθε πρώην Σοβιετική
Δημοκρατία δειλά-δειλά ακολουθεί ανεξάρτητο μοναχικό δρόμο. Και
η Ρωσία, μία από τις δεκαπέντε πρώην, τον δικό της. Ντόμινο αποσχίσεων. Άνεμος ελευθερίας. Κατάσταση μη ελεγχόμενη και οι παράπλευρες συνέπειες μοιάζουν βίαιες.
Το ημερολόγιο δείχνει 19 Αυγούστου 1991. Μια ομάδα κομμουνιστών της παλαιάς φρουράς στέλνει άρματα μάχης εναντίον του Λευκού
Οίκου της Μόσχας. Επιδίωξη τους, να σταματήσει ο εκδημοκρατισμός.
Πρόεδρος της Ρωσίας είναι ο Μπορίς Γέλτσιν. Βρίσκεται και αυτός
ανάμεσα στο ανώνυμο πλήθος των Ρώσων που έσπευσαν να υπερασπιστούν τη νεοσύστατη δημοκρατία τους με ειρηνικό τρόπο. Ανέβηκε
σε ένα άρμα μάχης, κατήγγειλε το εγχείρημα ως μια κυνική υπερσυντηρητική απόπειρα πραξικοπήματος, και τα άρματα μάχης αποσύρθηκαν.
Ο Γέλτσιν πλέον προβάλλεται ως ο θαρραλέος υπερασπιστής της δημοκρατίας. Κάτι σαν λαϊκός ήρωας. Και στο ανώνυμο πλήθος κυριαρχεί
η αίσθηση, ότι πρώτη φορά μπορούν πράγματι να επηρεάσουν τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα τους. Ο Γκορμπατσώφ παραιτείται. Η
Σοβιετική Ένωση διαλύεται. Και ο Τζέφρι Σάκς θα πει, ‘‘Θεέ μου, τέτοια
γεγονότα συμβαίνουν μια φορά κάθε αιώνα’’! Ποιός Ντοστογιέφσκι και
ποιος Τολστόι θα τα περιγράψει;
Ο Γέλτσιν είχε καλέσει στη Ρωσία, ως σύμβουλο για τις άμεσες μεταρρυθμίσεις, τον 37άχρονο, τότε, Αμερικανό οικονομολόγο Jeffery
Sachs, καθηγητή στο Harvard. Ποιος Τρότσκι να το φανταζόταν!
Συγκρότησε ομάδα από ρώσους οικονομολόγους, αφοσιωμένους οπαδούς του Μίλτον Φρίντμαν, του πατριάρχη της ελεύθερης αγοράς. Ποιός
μπολσεβίκος θα το ονειρευόταν! Και εξασφάλισε για έναν χρόνο την
απόλυτη εξουσία. Εύκολο και σύνηθες! Με αυτό το τρίπτυχο, θα προσπαθήσει για την αναμόρφωση της οικονομίας της Ρωσίας. Έγιναν πολλά. Εφαρμόστηκαν μοντέλα της ‘‘Σχολής του Σικάγου’’, με βάση το αξίωμα, ότι <<στην ελεύθερη αγορά, τα άτομα δρώντας με βάση τις ιδιοτελείς επιθυμίες τους, δημιουργούν τα μέγιστα οφέλη για όλους>>. Με

άλλα λόγια, από τη μαρξιστική εργατική ουτοπία στην επιχειρηματική
ουτοπία, όπως θα λεχθεί. Όμως, έπρεπε να τερματιστεί η κεντρικά ελεγχόμενη οικονομία. Η χώρα αιφνιδιάστηκε. Οι Ρώσοι ζήτησαν ‘‘όχι άλλα
πειράματα’’. Και οι βουλευτές ψήφισαν την ανάκληση των έκτακτων
εξουσιών του Γέλτσιν. Ο ίδιος, βέβαια, σε αγαστή συνεργασία με την
Ουάσιγκτων, θα του δώσει και οικονομική βοήθεια, και το ΔΝΤ παρών
να ζητάει αυστηρή δημοσιονομική προσαρμογή, διαλύει το κοινοβούλιο
και στέλνει στρατιωτικές μονάδες να το ‘‘προστατεύσουν’’. Φθάνομε
έτσι στις 3 Οκτωβρίου 1993. Ένα πλήθος υποστηρικτών του κοινοβουλίου κατευθύνεται προς το τηλεοπτικό μέγαρο και απαιτεί αντικειμενική
ενημέρωση. Θα δεχθεί επίθεση με πολυβόλα. Περίπου εκατό διαδηλωτές θα χάσουν τη ζωή τους. Την επομένη, ο πρόεδρος θα στείλει
εκατοντάδες στρατιώτες και άρματα μάχης. Το κοινοβούλιο θα χτυπηθεί
με εντολή του Γέλτσιν, πλέον, με όπλα ποικίλου διαμετρήματος. Έως
πεντακόσιοι άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή τους. Η μεγαλύτερη έκρηξη
βίας που είχε βιώσει η Μόσχα μετά το 1917. Το κοινοβούλιο θα αποκτήσει το παρωνύμιο ‘‘Μέλας Οίκος’’. Έτσι θα το αντικρύσω επτά μήνες
αργότερα.
Οι αλλαγές είναι ραγδαίες. Ο 35άχρονος γαμβρός του Γέλτσιν,
Ανατόλι Τσουμπάις (τρυποφράκτης), αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο
των αποκρατικοποιήσεων και δηλώνει, <<Για να υπάρχει δημοκρατία
στην κοινωνία, πρέπει να υπάρχει δικτατορία στην εξουσία>>. Τέτοια!
Άνω των διακοσίων χιλιάδων κρατικών επιχειρήσεων οδεύουν προς
την ιδιωτικοποίηση, και προσελκύουν ξένους επενδυτές. Ο καπιταλισμός, στο τσαρικό κατώφλι. Η παρένθεση του μπολσεβικισμού κλείνει.
Λένιν και Στάλιν διαγράφονται οριστικά. Ιδιαίτερα, το ‘‘γκρέμισμα’’ του
Στάλιν είχε ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Ούτε ένα άγαλμά του δεν
έμεινε όρθιο. Στα σχολικά βιβλία, ούτε μιά αναφορά στον ‘‘πατερούλη’’.
Τι απέγινε ο πρωτεργάτης του ‘‘Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου’’;
Εκατομμύρια οι ‘‘αντιφρονούντες’’ που δολοφόνησε.
Ανάμεσα στους πρώτους ξένους επενδυτές, και η ΕΤΕΠ
International των υπομηχανικών-επιχειρηματιών Αρφάνης – Χιόνης.
Όταν τα αφεντικά με κάλεσαν για συνέντευξη, έχοντας μπροστά τους
το βιογραφικό μου, θα μου πουν, πρωτίστως θέλομε αεροπορική αποφασιστικότητα, τα νομικά απαραίτητα, αλλά έρχονται σε δεύτερη μοίρα.
Πράγματι, είχα προσκομίσει και το πτυχίο της Νομικής (1976-81), το
οποίο είχα πάρει με πολύ πορτατίφ, όπως θα έλεγε και ο καλός συνάδελφος Theodoros. Το προξενιό με την εταιρία το είχε κάνει έτερος
καλός συνάδελφος, ο Αντώνης Κοζανίτης.
Στη Μόσχα, η Εταιρεία είχε γραφείο παρακολουθήσεως των προγραμμάτων αποκρατικοποιήσεων, και στο ηρωικό Στάλινγκραντ, μετονομάστηκε σε Βόλγκογκραντ στα πλαίσια της αποσταλινοποιήσεως,
1000 χλμ Ν, ΝΑ της Μόσχας, είχαμε την έδρα για την ανάπτυξη των νέων επενδύσεων και την εκμετάλλευση των όσων ολοκληρώνοντο. Σε
υψηλό επίπεδο, η εταιρία, ως κατασκευαστική, με μεγάλες δραστηριότητες στη Λιβύη (το δίδυμο θα μεσολαβήσει για την περιβόητη, θυμόσαστε, συνάντηση των Μιτεράν, Καντάφι και Παπανδρέου, εδώ να δείτε
μυστική διπλωματία!), θα επιδιώξει και την ανάληψη κατασκευής δύο
γεφυρών επί του Βόλγα. Η στρατηγική της εταιρίας ήταν, <<από τον
σπόρο στο σπαγγέτι>> και <<από το σπέρμα στην τυποποιημένη μπριζόλα>>. Με όλα τα ενδιάμεσα και αναγκαία assets, είτε στην κυριότητά
της είτε υπό τον πλήρη έλεγχό της.
Επιλεγμένοι σπόροι δημητριακών και χοιρομητέρες από το εξωτερικό. Χοιροστάσια (πρώην κολχόζ) σε αναβαθμισμένη λειτουργία.
Εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών (με διευθυντή τον Γιώργο
Ματσούκη, από τη Βωβούσα, παιδί του παιδομαζώματος και ο πατέρας
του θαμμένος στην Τασκένδη, 4000 χλμ ΝΑ της Μόσχας). Δώδεκα χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Όλα τα σχετικά μηχανήματα φερμένα από Ιταλία. Εκ θεμελίων κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας κρέατος. Το συμπαθέστατο γουρούνι να μπαίνει περπατώντας και να βγαίνει τυλιγμένο σε σελοφάν. Κατασκευή εργοστασίου παραγωγής ηλιέλαιου. Ο εξοπλισμός ήρθε σχεδόν συναρμολογημένος
από Ιταλία. Δεν είναι όμως αρκετά . . . !
Η γεωργική παραγωγή στο νομό Βόλγκογκραντ, περίπου όμοιος σε

σχήμα και μέγεθος με τη Γαλλία, ελέγχεται από εικοσιπέντε Elevators,
ας πούμε silos. Τεράστια οικοδομήματα. Τα μόνα ‘‘εμπόδια’’ που διακόπτουν την απέραντη επίπεδη νότια Ρωσία. Μετά την κατάρρευση των
πάντων, μόνον δώδεκα από αυτά λειτουργούσαν. Αποφασίστηκε, λοιπόν, να πάρουμε την πλειοψηφία των μετοχών. Ποιών μετοχών; Η
Κεντρική Εξουσία, στα πλαίσια του προγράμματος ξεπουλήματος, είχε
μοιράσει στους εργαζόμενους, ανάλογα με τη θέση-βαθμό και τα χρόνια
υπηρεσίας, Vouchers, τα οποία μέχρι κάποια σύντομη ημερομηνία μπορούσαν να τα πουλήσουν. Μετά, αυτομάτως μετατρέποντο σε μετοχές,
σε όποιου τα χέρια ευρίσκοντο.
Με μια μαύρη τσάντα, λοιπόν, παραφουσκωμένη με δολάρια, από
τα κέρδη της εταιρίας στη Λιβύη, επισκεπτόμουνα τους χώρους δουλειάς αυτών των οικονομικών οάσεων, για να αγοράσω τόσα vouchers,
ώστε να μας εξασφαλίζουν την πλειοψηφία των μετοχών. Έπρεπε να
τους πείσω για την τιμή που τους προσφέραμε και, το σπουδαιότερο,
ότι θα συνέχιζαν να εργάζονται. Αναφερόμουνα στην ταυτότητα και τις
προοπτικές της εταιρείας. Αλλά εκείνο που τους ενθουσίαζε ήταν η
αναφορά μου στον Γιούρι Γκαγκάριν και στον Leonid Μιλιούτιν, τον
ρώσο αεροπορικό ακόλουθο-συνάδελφο στη Βόννη. Για να μην μακρηγορώ, έγινα πρόεδρος του ΔΣ και στα δώδεκα αυτά υγιή Elevators.
Και τα αφεντικά θα μου διαμηνύσουν, τώρα γνωρίσαμε και τις αεροπορικές ταχύτητες. Την επομένη, βέβαια, των αγοραπωλησιών, τα δολάρια των εισπράξεων μετατρέπονταν σε τηλεοράσεις και στερεοφωνικά, δυτικής προελεύσεως. Πάντως, σε αυτές τις συναλλαγές μου, και
ήταν πάρα πολλές, δεν συνάντησα ούτε έναν αναλφάβητο, ακόμη και
σε προχωρημένες ηλικίες. Ένα από τα τόσα εντυπωσιακά της ρωσικής
κοινωνίας!
Φανταστείτε, τώρα, τι έγινε στη βαριά βιομηχανία, τα ορυχεία και
τους πετρελαϊκούς κολοσσούς. Εδώ οι μετοχές, με τη βοήθεια ξένων,
πάντα, επενδυτών και την εσωτερική πληροφόρηση εξασφαλισμένη,
περιήλθαν στα χέρια της νέας ρωσικής νομενκλατούρας. Κάπως έτσι
δημιουργήθηκαν οι νέοι ρώσοι ‘‘ολιγάρχες’’, σε αγαστή συνεργασία με
τα ‘‘παιδιά του Σικάγου’’, συγκεντρώνοντας για τον εαυτό τους τεράστιο
πλούτο, ο οποίος είτε έμεινε στο εξωτερικό είτε φυγαδεύτηκε στο εξωτερικό. Φανταστείτε έναν Αμπράμοβιτς να βγαίνει από μια . . . ρωσοποιημένη Παλαιά Διαθήκη! Και οι μετοχές να εκτινάσσονται σε στρατοσφαιρικά ύψη. Αλλά τα supermarkets αδειάζουν! Και τα φουγάρα
δεν καπνίζουν, πλέον. Το εργοστάσιο κατασκευής τρακτέρ, στα περίχωρα του Στάλινγκραντ εκτείνεται σε απόσταση δώδεκα χιλιόμετρα
κατά μήκος του Βόλγα. Στον Β’ΠΠ τροφοδοτούσε το μέτωπο με άρματα
μάχης. Τώρα, σκουριάζει. Οι συνταξιούχοι πού και πού εισπράττουν
κάποια πενιχρή σύνταξη. Ξεπωλούνται απίστευτα οικογενειακά κειμήλια. Πως καταρρέει μια αυτοκρατορία!
Ο Χιόνης, μόνον αυτός, (ο Αρφάνης είχε να διαχειριστεί το εσωτερικό ελληνικό πολιτικο-κομματικό μέτωπο) μας επεσκέπτετο τρείς με
τέσσερις φορές το χρόνο, έχοντας μαζί του κάθε φορά γεωπόνους και
κτηνιάτρους καθηγητές των ελληνικών Πανεπιστημίων, με το αεροσκάφος της εταιρίας, με χειριστές τους συναδέλφους, Γιώργο
Χρηστάκη και Παναγιώτη Μπατλάκα. Κάποιες φορές μου παραχωρήθηκε η θέση του συγκυβερνήτη. Και τον Χιόνη να θέλει να ακούει την
αεροπορική μας γνώμη για την επιλογή!
Η τελευταία μας πράξη, ως ξένοι επενδυτές, ήταν η απόκτηση μετοχών (12%) στα ναυπηγεία του Τάγκανρογκ στην Αζοφική. Εκεί που ο
Μέγας Πέτρος κατέβασε από το Γιάροσλαβ 300 καράβια, μέσω Ντόν.
Πριν μεταβώ εκεί για να συμμετάσχω (συμμετέχω . . . κατά τους δικούς
μας δημοσιογράφους!) στον πλειστηριασμό, έγινε μια μικροσύσκεψη
στο Ροστώφ. Αν σας πώ, με επιφύλαξη, ότι παρών ήταν και ο Ιβάν
Σαββίδης, μη με κράξετε!
Αλλά υπάρχουν και οι δίσεκτοι χρόνοι. Ο Καντάφι θα κλείσει τις
στρόφιγγες προς τις ξένες εταιρείες, σε ένα αντι-εμπάρκο για τα αντίποινα που είχε θεσπίσει η Δύση εναντίον του για το γνωστό αεροπορικό
ατύχημα. Οι επενδύσεις της εταιρείας στη Ρωσία, μετά από πέντε χρόνια,
άρχισαν να ξεμένουν από ρευστό. Ο Αρφάνης θα φύγει από τη ζωή και
σε λίγο θα τον ακολουθήσει και ο Χιόνης. Αείμνηστοι, να είναι. Και οι
κληρονόμοι τους θα ακολουθήσουν τη γνωστή καταστροφική συνταγή.
Οι επενδύσεις εξανεμίζονται. Πως καταρρέει μια αυτοκρατορία!
Αυτή η συγκυρία θα συμπέσει με τις απανωτές επιθέσεις τσετσένων
στη Μόσχα. Είχε προηγηθεί ο πόλεμος στην Τσετσενία. Ατέλειωτοι οι
συρμοί με πολεμικό υλικό. Μια ατέρμονη πολεμική μηχανή στις ράγες
προς Καύκασο. Δέος! Ο Πούτιν, λοιπόν, ο πρωθυπουργός της Ρωσίας,
ο ψυχρός και αόριστα απειλητικός Bladimir, όπως τον αποκαλούσαν,
θα αναλάβει την καταδίωξη των τσετσένων ‘‘τρομοκρατών’’. Και οι νέοι
ρώσοι ολιγάρχες θα μεθοδεύσουν την παράδοση της εξουσίας, και μάλιστα χωρίς εκλογές, από τον Γέλτσιν στον Πούτιν. Από πρωθυπουργός,
πρόεδρος. Το ημερολόγιο δείχνει, 31 Δεκεμβρίου 1999. Η πρώτη πράξη του Πούτιν, ως προέδρου, πλέον, θα είναι ένας νόμος που θα προστατεύει τον Γέλτσιν από οποιαδήποτε ποινική ευθύνη. Ο Γκόρκι, μετά
τις πρώτες επαναστατικές πράξεις των Λένιν και Τρότσκι θα γράψει,
<<Δεν έχουν ιδέα για την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Αλλοτριώνονται ήδη από το βρωμερό δηλητήριο της εξουσίας>>.
Ισχύει διαχρονικά, με πολλές αποχρώσεις.
Αντί επιλόγου, θα πω, χωρίς ιεραποστολική διάθεση, αλίμονο στους
ανθρώπους που είναι πάντα θύματα τυχοδιωκτισμού, ιδεοληψιών και
‘‘περίεργων ιδεολογιών’’, ένθεν κακείθεν. Κι εμείς σφαζόμαστε για το
ποιός μας έσωσε περισσότερο. Σας κούρασα!
Σπασίμπα, Ντασβιντάνια
Γρηγόριος Δημ. Νούσιας
Απτχος (Ι) ε.α.

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 • Αρ. Φύλλου 550

6

®AΡΘΡΑ

Mετάβαση στη δραχμή
Εισαγωγή
Εάν εξαιρέσουμε τις 17 χώρες (από τις 27 χώρες) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) που ανήκουν στην Ευρωζώνη και έχουν
ως νόμισμα το ευρώ, η πλειοψηφία των υπόλοιπων χωρών της γης
έχουν η κάθε μία το δικό της εθνικό νόμισμα και οι περισσότερες
από αυτές τις χώρες έχουν οικονομική σταθερότητα και μερικές μάλιστα από αυτές έχουν και θεαματική ανάπτυξη.
Η δραχμή που είχε η χώρα μας πριν από την ένταξή της στην
Ευρωζώνη ήταν για πολλά χρόνια αποδεκτή από πολλές αναπτυγμένες χώρες, στις δε Βαλκανικές χώρες εκυκλοφορούσε όπως το
δολάριο, το μάρκο κλπ. σκληρά νομίσματα.

Γενικά
Οι δανειστές μας (ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ) που μας οδηγούν μετά βεβαιότητος στην καταστροφή, μας υποδούλωσαν όχι με πόλεμο, αλλά
με το εξωτερικό δημόσιο χρέος και το ευρώ.
Όσοι Έλληνες και ξένοι έχουν ασχοληθεί με αυτό το δημόσιο
χρέος υποστηρίζουν ότι για να τακτοποιηθεί αυτό το χρέος πρέπει
να κουρευθεί σε μεγάλο ποσοστό και το υπόλοιπο που θα μείνει να
εξοφληθεί σε βάθος χρόνου με ένα μικρό επιτόκιο γύρω στο 1%, και
με ρήτρα ανάπτυξης της χώρας.
Όσον αφορά το ευρώ πολλοί διακεκριμένοι Έλληνες οικονομολόγοι και καθηγητές οικονομικών, όπως και ξένοι οικονομικοί οργανισμοί με διεθνές κύρος, μεγάλοι ξένοι πολιτικοί ηγέτες (μεταξύ
των οποίων ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κ. Τραμπ) και ξένοι οικονομολόγοι
με διεθνή φήμη, ακόμα και με βραβείο Νόμπελ περί των οικονομικών, υποστηρίζουν ότι η χώρα μας για να σωθεί πρέπει να επανέλθει
στο εθνικό της νόμισμα, το συντομότερο δυνατόν.
Οι αντιτιθέμενοι στην επαναφορά του εθνικού νομίσματος υποστηρίζουν ότι εάν η χώρα μας επανέλθει στη δραχμή:
α) θα επακολουθήσει ένας υπερπληθωρισμός που θα εξανεμίσει
τα εισοδήματα των Ελλήνων και θα απαξιώσει τις περιουσίες των
Ελλήνων πολιτών και του κράτους, και
β) η χώρα δεν θα έχει συνάλλαγμα να εισάγει φάρμακα, καύσιμα,
τρόφιμα κλπ. αγαθά που χρειάζεται και δεν τα έχει και ότι θα καταστραφεί.
Επιχειρήματα που είναι φανταστικά και κατά συνέπεια αβάσιμα
για τους λόγους που περιγράφω στη συνέχεια του άρθρου μου.

Λίγα περί οικονομίας
Η κατάσταση της οικονομίας κάθε χώρας έχει σχέση με τα μεγέθη
της προσφοράς (παραγωγή) και της ζήτησης (αγοραστική δύναμη).
Όταν υπάρχει εξισορρόπηση παραγωγής και αγοραστικής δύναμης
η οικονομία είναι σταθερή και στάσιμη εάν παραμένει στο ίδιο μέγεθος
η παραγωγή και η ζήτηση.
Όταν η αγοραστική δύναμη αυξάνεται και υπάρχουν συνθήκες αναλόγου αύξησης και της παραγωγής (παραγωγικές δυνατότητες, εργατικό
δυναμικό και χρηματοδότηση) αυξάνεται και ο πλούτος της χώρας. Η
αύξηση της παραγωγής απορροφά ανέργους οι οποίοι αποκτούν εισόδημα, το οποίο προστίθεται στην αγοραστική δύναμη και εάν υπάρχουν
συνθήκες περαιτέρω αύξησης της παραγωγής αυξάνεται ακόμη περισσότερο ο πλούτος της χώρας και η ευημερία του λαού συνεχώς βελτιώνεται.
Όταν η συνολική αγοραστική δύναμη μειώνεται, μειώνεται αντίστοιχα και η παραγωγή και ο πλούτος της χώρας. Η μείωση της παραγωγής
εκτός των πολλών δυσμενών συνεπειών, δημιουργεί νέους ανέργους,
οι οποίοι μένουν χωρίς εισόδημα και έτσι μειώνεται ακόμη περισσότερο
η συνολική αγοραστική δύναμη, με συνέπεια περαιτέρω μείωση της παραγωγής, που δημιουργεί ανέργους χωρίς εισόδημα και ο φαύλος κύκλος της μείωσης του πλούτου της χώρας να συνεχίζεται.
Η παραγωγή κάθε χώρας δεν καλύπτει όλες της τις ανάγκες και γι’
αυτό η κάθε χώρα εισάγει ότι της λείπει από ξένες χώρες. Για τις εισαγωγές αυτές όμως χρειάζεται συνάλλαγμα, το οποίο η κάθε χώρα αποκτά από αγαθά που εξάγει σε ξένες χώρες.
Επειδή όμως υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών το ύψος
των εξαγωγών της κάθε χώρας εξαρτάται από το κόστος της παραγωγής
και την ποιότητα των αγαθών που εξάγει.
Εάν μια χώρα έχει περισσότερες εξαγωγές (σε συνολική αξία) από
τις εισαγωγές εισπράττει περισσότερο συνάλλαγμα και είτε το αξιοποιεί
είτε με αυτό ξεχρεώνει δάνεια που μπορεί να έχει.
Όταν έχει λιγότερες εξαγωγές (σε συνολική αξία) από τις εισαγωγές
τότε, εάν δεν έχει συνάλλαγμα, είναι υποχρεωμένη να δανείζεται, να
αυξάνει το χρέος της και να πληρώνει νέα τοκοχρεολύσια.
Γι’ αυτό κάθε χώρα προσπαθεί να εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματά
της και να βελτιώνει την ποιότητα και να μειώνει το κόστος, για να εξάγει
περισσότερα και να εισάγει λιγότερα.
Η αγοραστική δύναμη μιας χώρας μειώνεται από την:
α) Μείωση των αποδοχών των εργαζομένων και των συνταξιούχων.
β) Δημιουργία ανέργων που μένουν χωρίς εισόδημα.
γ) Αύξηση της φορολογίας, και
δ) Έλλειψη χρημάτων.
Η μείωση της παραγωγής γίνεται λόγω:
α) Μείωσης της αγοραστικής δύναμης.
β) Προσφοράς αγαθών ξένης παραγωγής που προσφέρονται σε
φθηνότερη τιμή, ή καλύτερη ποιότητα.
γ) Αύξησης της φορολογίας που αυξάνει το κόστος, και
δ) Έλλειψης χρηματοδότησης της παραγωγής

Λίγα περί την έκδοση του χρήματος
Κάθε κράτος έχει το προνόμιο να εκδίδει το χρήμα που χρειάζεται η
οικονομία για να διεξάγονται ομαλά εντός της χώρας οι οικονομικές
δοσοληψίες, τόσο του ιδίου του κράτους, όσο και του ιδιωτικού τομέα
και μάλιστα το κράτος έχει τη δυνατότητα να καθορίζει ως υποχρεωτική
κάθε εσωτερική συναλλαγή με το εθνικό νόμισμα και να απαγορεύει
συναλλαγές εντός της χώρας με ξένο νόμισμα.
Το ύψος της συνολικής αξίας του κυκλοφορούντος χρήματος εντός
της χώρας εξαρτάται από το ύψος του ΑΕΠ αυτής.
Το ΑΕΠ της κάθε χώρας δεν είναι σταθερό και τούτο διότι αυξάνεται
κάθε φορά που αυξάνεται ο πληθυσμός (περισσότεροι καταναλωτές),
όταν αυξάνεται το κατά κεφαλήν εισόδημα (κατανάλωση περισσότερων
ή νέων αγαθών και υπηρεσιών), από τον πληθωρισμό (ανατίμηση αγαθών και υπηρεσιών) από την αύξηση της εθνικής παραγωγής, από νέες
εκμεταλλεύσεις, έργα κλπ. και αντίστροφα.
Για να υπάρχει σταθερότητα στις τιμές σε μία οικονομία και να διεξάγονται ομαλά οι οικονομικές συναλλαγές εντός της χώρας, οι ειδήμονες καθηγητές οικονομικών υποστηρίζουν ότι η συνολική αξία του
κυκλοφορούντος εθνικού νομίσματος μπορεί να φθάνει μέχρι ποσοστού
20% του ΑΕΠ της χώρας αλλά μπορεί και να αυξάνεται ανάλογα με τις
ειδικές συνθήκες (απόθεμα από ξένες χώρες, αποθησαυρισμό, νέες εκμεταλλεύσεις εντός της χώρας κλπ.).
Πέραν όμως των ως άνω εσωτερικών συναλλαγών κάθε χώρα
χρειάζεται και χρήμα για τις συναλλαγές της με άλλες χώρες. Αυτό το
χρήμα είναι συνήθως νομίσματα ξένων μεγάλων χωρών σταθερής κατά
το δυνατόν αξίας.
Το συνολικό ύψος αυτών των ξένων νομισμάτων σε αξία είναι πολύ
μικρότερο από την αξία του συνολικού ύψους του εθνικού νομίσματος
που χρειάζεται κάθε χώρα, για τις εσωτερικές της συναλλαγές και εξαρτάται από τι χρέος έχει μια χώρα και κατά πόσο έχει αυτή η χώρα θετικό
ή αρνητικό ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών.

Έκδοση χρήματος από το κράτος
Όταν ένα κράτος ασκεί το προνόμιο που έχει να εκδίδει το ίδιο το
κράτος εθνικό νόμισμα για τις εντός της χώρας οικονομικές συναλλαγές:
α) Μπορεί να ρυθμίζει αυξομειώσεις της παραγωγής και της αγοραστικής δύναμης, σύμφωνα με τις δυνατότητες της οικονομίας και τα
εθνικά συμφέροντα.
β) Να έχει όσο χρήμα χρειάζεται και όποτε το χρειάζεται και να μην
εξαρτάται από κανένα ξένο δανειστή, και
γ) Να εκδίδει το εθνικό νόμισμα που χρειάζεται δωρεάν στο νομισματοκοπείο του, χωρίς να δημιουργεί κανένα εξωτερικό χρέος και να
μην υποχρεούται να πληρώνει τοκοχρεολύσια σε ξένους δανειστές.

Έκδοση χρήματος από ιδιωτικές τράπεζες
Εδώ το κράτος παραχωρεί το προνόμιο έκδοσης χρήματος σε μια
ιδιωτική τράπεζα, η οποία συνήθως έχει μια ονομασία που δείχνει ότι
ανήκει στο κράτος και στην οποία τράπεζα μπορεί να συμμετέχει και το
ίδιο το κράτος, συνήθως σε μικρό ποσοστό.
Αυτή η τράπεζα τυπώνει σε δικά της νομισματοκοπεία, ή ακόμη και
σε κρατικά νομισματοκοπεία το εθνικό νόμισμα και στη συνέχεια το δανείζει αυτό το νόμισμα στο κράτος με τόκο, τον οποίον τόκο πληρώνει
κάθε χρόνο το κράτος στη δανείζουσα τράπεζα. Λίγο περίεργο φαίνεται
αυτό το σύστημα, αλλά είναι ελάχιστες οι χώρες στη γη που δεν έχουν
αυτό το σύστημα. Τώρα γιατί υπάρχει αυτή η περίεργη παραχώρηση του
προνομίου έκδοσης χρήματος από το κράτος σε μια ιδιωτική, στην ουσία,
τράπεζα είναι ένα θέμα που χρειάζεται ειδική ανάλυση.
Στην περίπτωση αυτή το κράτος εξασφαλίζει όλα τα πλεονεκτήματα
που έχει το σύστημα έκδοσης χρήματος από το ίδιο το κράτος, με μόνη
διαφορά ότι για την παρέμβαση της ιδιωτικής αυτής τράπεζας το κράτος
πληρώνει σε αυτήν κάθε χρόνο τόκο για το εθνικό νόμισμα που έχει δανεισθεί μόνο που αυτός ο τόκος έχει πολύ μικρότερο επιτόκιο από το
επιτόκιο των ξένων αγορών.

Έκδοση χρήματος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (ΕΚΤ)
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει παραχωρήσει το προνόμιο έκδοσης
του ευρώ στην ΕΚΤ η οποία τυπώνει τα κυκλοφορούνται ευρώ στα νομισματοκοπεία των χωρών της λεγόμενης Ευρωζώνης.
Η ΕΚΤ δεν έχει δικαίωμα να δανείζει χρήματα απευθείας στις χώρες
της Ευρωζώνης. Έτσι οι χώρες της Ευρωζώνης, όταν χρειάζονται χρήματα τα δανείζονται από τις αγορές, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι
ιδιωτικές ευρωπαϊκές τράπεζες.
Στην προκειμένη περίπτωση οι ιδιωτικές ευρωπαϊκές τράπεζες δανείζονται ευρώ από την ΕΚΤ με ένα χαμηλό συνήθως επιτόκιο γύρω στο
1% και αυτές οι τράπεζες στη συνέχεια δανείζουν την ενδιαφερόμενη
χώρα αυτά τα ευρώ, αλλά με ένα αυξημένο επιτόκιο γύρω στο 3 έως
και 7%, ανάλογα με την φερεγγυότητα της δανειζόμενης χώρας.
Εάν οι αγορές φοβούνται ότι μια δανειζόμενη χώρα δεν θα μπορέσει
να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις, ή για άλλους λόγους,
μπορούν οι αγορές ανά πάσα στιγμή να σταματήσουν να δανειοδοτούν
αυτή τη χώρα και έτσι αυτή η χώρα να μη διαθέτει τα απαιτούμενα χρήματα για:
α) Να εξυπηρετήσει τις δανειακές της ανάγκες
β) Να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες του κράτους
γ) Να διεξάγονται ομαλά όλες οι οικονομικές δοσοληψίες της χώρας

και να διαταραχθεί η βασική οικονομική αρχή της εξισορρόπησης της
προσφοράς (παραγωγή) και της ζήτησης (αγοραστική δύναμη καταναλωτών) και να οδηγηθεί η χώρα μέχρι και σε χρεοκοπία και να βυθισθεί
η οικονομία της σε ανεξέλεγκτη ύφεση.

Τι χρήμα συμφέρει κάθε χώρα για τις εσωτερικές
της δοσοληψίες
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι εάν μια χώρα ασκεί το προνόμιό της
να εκδίδει η ίδια το χρήμα που χρειάζεται για τις εσωτερικές της οικονομικές συναλλαγές, το εκδίδει η ίδια όποτε το θέλει και σε όση αξία
της χρειάζεται, χωρίς να δημιουργεί κανένα εξωτερικό χρέος και να
πληρώνει τοκοχρεολύσια.
Τουναντίον μια χώρα που είναι στην Ευρωζώνη, όσο χρήμα χρειάζεται για τις εσωτερικές της οικονομικές συναλλαγές, πρέπει αυτό το
χρήμα να το δανείζεται από τις αγορές και εάν οι αγορές της το δανείσουν η χώρα αυτή θα δημιουργεί χρέος και κάθε χρόνο θα πληρώνει
τοκοχρεολύσια αναλόγου ύψους.
Δηλαδή η Ελλάδα μας εάν εξέδιδε στο νομισματοκοπείο της το δικό
της χρήμα θα το είχε για τις εσωτερικές της συναλλαγές, όποτε το ήθελε
και όσο χρειαζότανε και θα το είχε και δωρεάν.
Τώρα που η χώρα μας έχει το ευρώ για όλες τις εσωτερικές της συναλλαγές θα έχει το χρήμα που χρειάζεται άμα και όποτε της το δανείσουν οι ξένες αγορές, με όποιο επιτόκιο αυτές κρίνουν και θα πληρώνουμε ανάλογο τοκοχρεολύσιο κάθε χρόνο.
Το πόσο χρειάζεται δε αυτό το χρήμα η χώρα μας για τις εσωτερικές
της συναλλαγές, το βλέπουμε (τώρα που δεν μας δανείζουν οι αγορές,)
με το πόσο έχει βυθισθεί στην ύφεση η οικονομία μας και πόσο υποφέρει
ο ελληνικός λαός και όλα αυτά επειδή δεν υπάρχει στη χώρα μας ένα
οποιοδήποτε νόμιμο χρήμα για να διεξάγονται οι εντός της χώρας μας
οικονομικές συναλλαγές.

Καθιέρωση του ευρώ
Με την καθιέρωση από 1/2/02 του ευρώ ως επισήμου χρήματος και
την επιβαλλόμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και κεφαλαίων, όλες οι εσωτερικές και οι εξωτερικές οικονομικές δοσοληψίες της χώρας μας γίνονται ελεύθερα και ανεξέλεγκτα σε ευρώ.
Το περισσότερο από το διακινούμενο χρήμα σε ευρώ το χρειάζεται
η χώρα μας για τις εσωτερικές της δοσοληψίες και σχετικά πολύ λιγότερο χρήμα (σε συνολική αξία) για τις εξωτερικές της δοσοληψίες.
Επειδή όμως η χώρα μας έπαψε να έχει εθνικό νόμισμα, όλο αυτό
το χρήμα, που χρειάζεται η χώρα για να γίνονται ομαλά οι εσωτερικές
της δοσοληψίες δεν το έχει δωρεάν, αλλά το δανείζεται από τις εξωτερικές αγορές και αυτό σημαίνει δημιουργία νέου και μεγάλου χρέους,
το οποίο αυξάνει το παλαιό εξωτερικό χρέος, που είχε η χώρα και κατά
συνέπεια αυξάνει και τους τόκους που πληρώνει κάθε χρόνο η χώρα,
για την εξυπηρέτηση αυτού του χρέους.
Όσον αφορά τώρα τις εξωτερικές συναλλαγές εισάγονται στη χώρα
ευρώ από τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, από τουρισμό, ναυτιλιακά εμβάσματα κλπ. και εξάγονται ευρώ για
α) Εισαγωγή αγαθών και υπηρεσιών
β) Εξόφληση των τοκοχρεολυσίων του εξωτερικού δανεισμού (τόκοι
και χρεολύσια)
γ) Αποστολή εμβασμάτων από μετανάστες, που υπελογίζετο στο ποσό των 12 δισ. ευρώ περίπου κάθε χρόνο
δ) Χρηματιστηριακές δραστηριότητες
ε) Τοποθετήσεις ή αναλώσεις στο εξωτερικό
στ) Μεταφορά κερδών ή ακόμη και όλων των εισπράξεων επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός της Ελλάδος κλπ.
Η εξαγωγή ευρώ για τις ως άνω περιπτώσεις είναι εύκολη και ανεξέλεγκτη γιατί όποιος θέλει να εξάγει χρήμα σε ευρώ το έχει είτε σε μετρητά στην κατοχή του ή σε λογαριασμούς του σε ελληνικές ή ξένες τράπεζες, δεδομένου ότι όλες οι συναλλαγές γίνονται σε ευρώ.
Επίσης σε ευρώ είναι και το χρήμα που αποσύρουν οι καταθέτες από
τις τράπεζες για φύλαξη σε θυρίδες ή στο σπίτι τους κλπ. Να σημειωθεί
εδώ ότι οι συνολικές καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες το 2008 ανήρχοντο στο ποσό των 250 δισ. ευρώ και σήμερα όπως αναγράφεται στον
τύπο, υπολογίζονται στα 119 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 131 δισ. ευρώ.
Το χρήμα σε ευρώ που εξάγεται από τη χώρα ή αποσύρεται από τις
τράπεζες ως ανωτέρω αφαιρείται από την οικονομία της χώρας και έτσι
όταν μειώνεται αισθητά το χρήμα (σε μετρητά) που υπάρχει στη χώρα
σε ευρώ, δεν είναι δυνατόν να διεξάγονται ομαλά οι εσωτερικές δοσοληψίες και υποχρεώσεις της χώρας.
Κατά συνέπεια η χώρα είναι αναγκασμένη να αναπληρώνει τα μετρητά που της λείπουν με εξωτερικό δανεισμό που συνεπάγεται αύξηση
του χρέους και καταβολή κάθε χρόνο τόκων.
Εδώ όμως υπάρχει και μια ζωτικής σημασίας αδυναμία για κάθε δανειζόμενη χώρα και αυτή η αδυναμία είναι εάν οι δανειστές διακόψουν,
για οποιονδήποτε λόγο τον δανεισμό μιας χώρας σε μια κρίσιμη περίοδο
που η χώρα αυτή χρειάζεται μετρητά, για να εξυπηρετήσει τις δανειακές
της υποχρεώσεις ή να καλύψει σωστά την εσωτερική λειτουργία του
κράτους κλπ. Σε μια τέτοια περίπτωση διαταράσσεται όλη η οικονομία
της χώρας που μπορεί να φέρει και χρεοκοπία.

Δημιουργία χρέους
Οι πολιτικοί μας έχουν δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι οι ίδιοι, για λόγους ψηφοθηρίας, έχουν οργανώσει στη χώρα μας το λεγόμενο πελα-
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τειακό κράτος με συνέπεια:
α) Να υπάρχουν πολλές μη αποτελεσματικές υπηρεσίες, καθώς και
υπηρεσίες που έχουν ελάχιστον, ή ακόμη και μηδαμινό αντικείμενο εργασίας.
β) Να υπάρχουν υπεράριθμοι δημόσιοι υπάλληλοι πολλοί από τους
οποίους να υποαπασχολούνται ή να είναι ακόμη και αργόμισθοι.
γ) Να έχουν απονεμηθεί συντάξεις όχι μόνο με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, αλλά ακόμη και με πολιτικά κριτήρια και σύμφωνα με
τα στοιχεία του διαδικτύου τον Δεκέμβριο του 2014 υπήρχαν 2.654.198
συνταξιούχοι που έλαβαν 4.526.178 συντάξεις συνολικού ύψους
2.338.764.679 ευρώ. Ποσόν που εάν το πολλαπλασιάσουμε με 12 μήνες
αντιστοιχεί στο 15,6% του ΑΕΠ του 2014 το οποίο ήτο 177,56 δις ευρώ.
δ) Η γραφειοκρατία να βασιλεύει και η διαφθορά να βρίσκεται σε
απαράδεκτα επίπεδα.
ε) Να έχουν δημιουργηθεί πολλές ανεξέλεγκτες υποχρεώσεις για
την χώρα κλπ.
Οι ως ανωτέρω δυσμενείς καταστάσεις εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του κράτους και δημιουργούν προβλήματα στην ασφάλεια και
την διαβίωση των Ελλήνων πολιτών. Πέραν όμως αυτών έχουν δημιουργήσει στο κράτος και υπέρογκες δαπάνες που ξεπερνούν τα έσοδα
από φόρους κλπ. και το κράτος είναι αναγκασμένο να δανείζεται συνεχώς για να μπορεί να λειτουργεί.
Με την πολιτική αυτή έφθασε το κράτος το 2009 να έχει ένα δημόσιο
χρέος ύψους 299 δις ευρώ και οι δανειστές φοβούμενοι ότι το ελληνικό
δημόσιο δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις, σταμάτησαν τον δανεισμό με αποτέλεσμα το ελληνικό δημόσιο να μην διαθέτει τα απαιτούμενα χρήματα για να ανταποκριθεί στις
δανειακές του υποχρεώσεις, αλλά ούτε και να καλύπτει σωστά την εσωτερική λειτουργία του κράτους.
Η τότε κυβέρνηση για να αποφύγει τη χρεοκοπία εζήτησε τη βοήθεια
της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία μαζί με το ΔΝΤ και την ΕΚΤ ανέλαβαν
να βγάλουν την χώρα από το αδιέξοδο.
Στην προκειμένη περίπτωση οι δανειστές, μας επέβαλαν για την οργάνωση του κράτους ορισμένα διαρθρωτικά μέτρα και για την οικονομία
μέτρα λιτότητας.
Από τα διαρθρωτικά μέτρα πολλά δεν τα εφάρμοσαν οι ελληνικές
κυβερνήσεις, για λόγους κομματικούς. Αντιθέτως τα οικονομικά μέτρα
λιτότητας εφαρμόζονται, γιατί εδώ οι δανειστές έχουν το επάνω χέρι
και οι ελληνικές κυβερνήσεις εκτελούν κανονικά ότι επιθυμούν οι δανειστές.
Με την λιτότητα οι δανειστές επέβαλαν στο εσωτερικό της χώρας:
α) Μεγάλη μείωση της συνολικής αγοραστικής δύναμης, με αντίστοιχη μείωση των αποδοχών των εργαζομένων και των συνταξιούχων.
β) Υψηλή φορολογία που αυξάνει το κόστος παραγωγής και μειώνει
ακόμη περισσότερο την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών με συνέπεια να μειώνεται σημαντικά η εθνική παραγωγή και να δημιουργούνται συνεχώς άνεργοι, οι οποίοι να μην έχουν εισόδημα, να μειώνεται
ακόμη περισσότερο η συνολική αγοραστική δύναμη και η οικονομία να
βυθίζεται όλο και περισσότερο στην ύφεση.
Μεγάλο χτύπημα στη μείωση της εθνικής παραγωγής είναι και η
ελεύθερη εισαγωγή πληθώρας αγαθών ξένης παραγωγής που προσφέρονται σε φθηνότερες τιμές από αντίστοιχα αγαθά ελληνικής παραγωγής.
Όσον αφορά όμως την ανάγκη να ενισχυθεί από τους δανειστές σε
μεγάλη έκταση και εντατικά η παραγωγή στους εξαγωγικούς τομείς που
η χώρα πλεονεκτεί ώστε να απορροφηθεί η ανεργία και να εισαχθεί στη
χώρα πλούτος και να δημιουργηθούν δυνατότητες εξόφλησης του δημοσίου εξωτερικού χρέους, οι δανειστές όχι μόνον αδιαφόρησαν αλλά
εφρόντισαν να αυξήσουν την φορολογία και να δημιουργήσουν και προσκόματα ώστε να απαξιωθούν οι αντίστοιχες παραγωγικές μονάδες που
θα έφερναν πλούτο στη χώρα μας για να ανακάμψει η οικονομία και να
μπορεί η χώρα να χρηματοδοτήσει τα δάνεια αυτών των δανειστών.

Σημερινή κατάσταση της χώρας
Η χώρα έχει χάσει μέρος της εθνικής κυριαρχίας της και οι δανειστές
καθορίζουν την οικονομική λειτουργία της χώρας μας σύμφωνα με τα
συμφέροντά τους.
Παρά την αυστηρή και επώδυνη λιτότητα το δημόσιο χρέος έχει εκτοξευθεί στα 328 δισ. ευρώ παρά την ελάφρυνση του από το γενόμενο PSI
και την αγορά ορισμένων ελληνικών ομολόγων, σε χαμηλή τιμή από
την ελεύθερη αγορά που και από τις δυο αυτές πράξεις είχε μειωθεί το
χρέος κατά 136 δισ. ευρώ (κατά δήλωση της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου).
Πολλοί Έλληνες και ξένοι οικονομολόγοι, δημοσιογράφοι και διανοούμενοι ακόμη και ξένα οικονομικά ινστιτούτα και οικονομικοί οργανισμοί (όπως και το ΔΝΤ) πιστεύουν ότι το ανωτέρω χρέος δεν είναι
βιώσιμο και ότι για να μπορέσει η χώρα να το εξοφλήσει σε βάθος χρόνου και με σταθερό μικρό επιτόκιο, πρέπει αυτό το χρέος να κουρευθεί
σε μεγάλο ποσοστό.
Η ρευστότητα της χώρας σε κυκλοφορούν χρήμα συνεχώς περιορίζεται και οι συναλλασσόμενοι όπως και οι τράπεζες δεν έχουν στην
διάθεσή τους τα απαιτούμενα χρήματα για χρηματοδότηση της παραγωγής με αποτέλεσμα η παραγωγή να μειώνεται, η ανεργία να αυξάνεται
και η όλη οικονομία να βυθίζεται όλο και περισσότερο στην ύφεση.
Το κράτος με εντολή των δανειστών έχει επιβάλει στα νοικοκυριά
και στις επιχειρήσεις μια εξοντωτική φορολογία η οποία:
α) Μειώνει συνεχώς την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
β) Καθιστά αντιοικονομική την δραστηριότητα των περισσότερων
παραγωγικών μονάδων, με αποτέλεσμα μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις να μεταφέρουν την έδρα τους σε ξένες χώρες με μικρότερη φορολογία. Στην Καθημερινή της 29/4/17 αναγράφεται ότι από τη μελέτη

του ισχύοντος φορολογικού συστήματος για κάθε συναλλαγή 100 ευρώ
τα 50 έως 80 ευρώ αποδίδονται σε φόρους.
γ) Οι επιχειρήσεις που μένουν στην χώρα αγωνιούν για το μέλλον
τους και πολλές από αυτές μειώνουν την δραστηριότητά τους στα όρια
επιβίωσης των επιχειρηματιών ή των παραγωγών.
Πολλοί Έλληνες που διαθέτουν κεφάλαια δεν τα επενδύουν στην
παραγωγή αλλά τα κρατούν ανεκμετάλλευτα για μελλοντικές τους ανάγκες και αρκετοί τα έχουν ή τα φυγαδεύουν με διαφόρους τρόπους στο
εξωτερικό για ασφάλεια ή για μια σωστή απόδοση. Η εθνική παραγωγή
όλο και μειώνεται και η επιβίωση της χώρας όλο και περισσότερο εξαρτάται από τους δανειστές.
Η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών έχει εξαντληθεί και γι’ αυτό
πολλοί φορολογούμενοι δεν μπορούν να καλύψουν τις φορολογικές ή
δανειακές τους υποχρεώσεις και χάνουν ή περιμένουν να χάσουν τα
σπίτια τους.
Οι Έλληνες πολίτες μειώνουν την κατανάλωση ακόμη και των τροφίμων με αντίστοιχη μείωση και της εθνικής παραγωγής.
Πολλά νοικοκυριά ξεπουλάνε τα χρυσαφικά που είχαν για να επιβιώσουν. Τα καταστήματα αγοράς χρυσών κοσμημάτων έχουν γεμίσει
τη χώρα και ο χρυσός αυτών των κοσμημάτων εξάγεται. Οι άνεργοι στη
χώρα πλησιάζουν τα 1,5 εκατομμύρια και η μερική απασχόληση εργαζομένων αρχίζει να γίνεται καθεστώς. Ένας στους δυο νέους ηλικίας
15-25 χρόνων είναι άνεργος και στην ηλικία των 26-35 χρόνων άνεργοι
είναι 1 στους 3. Όποιος από τους εργαζόμενους είναι άνω των 50 χρόνων και χάσει τη δουλειά του, πολύ δύσκολα θα βρει άλλη δουλειά.
Τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων συνεχώς περιορίζονται. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι δεν ελπίζουν σε αυξήσεις, αλλά
σκέφτονται πως θα αντιμετωπίσουν τις μειώσεις, τις οποίες μετά βεβαιότητας περιμένουν.
Ικανοί και μορφωμένοι νέοι που δεν βρίσκουν δουλειά στην Ελλάδα
ξενιτεύονται. Υπολογίζεται ότι κατά το διάστημα της κρίσης έχουν εγκαταλείψει τη χώρα πάνω από 430.000 ικανοί νέοι. Οι νέοι που μένουν
στη χώρα με την οικονομική κρίση δεν μπορούν να δημιουργήσουν οικογένεια και η υπογεννητικότητα στη χώρα μας μεγαλώνει επικίνδυνα.
Ο ελληνικός λαός όλο και περισσότερο φτωχοποιείται, οι περιουσίες
των Ελλήνων και του κράτους απαξιώνονται και δεν υπάρχει αισιοδοξία
για το μέλλον.
Οι κλοπές, οι ληστείες, οι φόνοι, οι αυτοκτονίες και λοιπές παρανομίες είναι ανησυχητικές.
Οι συστημικές τράπεζες έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία ξένων.
Φυσικό λοιπόν είναι οι τράπεζες που ελέγχουν και ρυθμίζουν την όλη
οικονομία να αγνοούν τα ελληνικά συμφέροντα και να ενδιαφέρονται
αποκλειστικά και μόνο για τα συμφέροντα των ξένων νέων ιδιοκτητών
τους.
Το κράτος πρόνοιας συνεχώς υποβαθμίζεται, ακόμη περικόπτονται
και οι αμυντικές δαπάνες σε μια κρίσιμη συγκυρία για την περιοχή και
ειδικότερα για την χώρα μας.
Με το πρόσχημα της ιδιωτικοποίησης κρατικά αεροδρόμια, λιμάνια
και σιδηρόδρομοι έχουν ξεπουληθεί σε ξένες στην ουσία κρατικές επιχειρήσεις. Επίσης έχουν ξεπουληθεί ακίνητα που το κράτος τα έχει ανάγκη και τα χρησιμοποιεί (ακίνητο ΓΑΔΑ) και πληρώνει κάθε μήνα ενοίκιο
στους νέους κατά κανόνα ξένους ιδιοκτήτες. Υπάρχουν μάλιστα και πωλήσεις ακινήτων (κτήριον ΚΕΡΑΝΗ) που η χώρα δεν χρησιμοποιεί και
είναι υποχρεωμένη να πληρώνει κάθε μήνα μίσθωμα στο νέο ξένο ιδιοκτήτη.
Ευρίσκονται προς πώληση κρατικές επιχειρήσεις ζωτικές για την
επιβίωση, την ασφάλεια ακόμη και την άμυνα της χώρας, όπως επιχειρήσεις ύδρευσης, ενέργειας (μαζί με τον ορυκτό πλούτο τους) υδροηλεκτρικά εργοστάσια, δρόμοι κλπ. που εστοίχισαν τεράστια ποσά για
απαλλοτριώσεις, για κατασκευή κλπ. ως επίσης και πολλά χρόνια για
τη δημιουργία τους. Ετοιμάζονται μάλιστα και εκποιήσεις της ΕΑΒ και
της ΕΛΒΟ που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της εθνικής άμυνας και διαθέτουν υψηλή τεχνολογία, αναγνωρισμένη από ΗΠΑ και άλλες αναπτυγμένες χώρες.
Τελευταία μάλιστα ο κ. Σόιμπλε έβαλε σκοπό να πάρει και την ελληνική ναυτιλία και γι’ αυτό ζητάει να επιβάλλουν υψηλή φορολογία
στα ελληνικά πλοία με στόχο να φύγουν αυτά τα πλοία από τα ελληνικά
νηολόγια και να πάνε σε γερμανικά νηολόγια, όπου η Γερμανία προσφέρει στους Έλληνες εφοπλιστές σημαντικά προνόμια και μικρότερη φορολογία.
Κρίνω σκόπιμο να πληροφορήσω τους αναγνώστες ότι οι ξένες επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους εκτός της Ελλάδας, ότι αγοράζουν
θα το εκμεταλλεύονται όχι σύμφωνα με τα ελληνικά συμφέροντα, αλλά
σύμφωνα με τα δικά τους συμφέροντα και τα κέρδη που θα αποκομίζουν
από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θα μεταφέρονται στο εξωτερικό και
θα φορολογούνται στην έδρα τους. Δηλαδή παραγόμενος στην Ελλάδα
πλούτος θα ανήκει σε ξένες χώρες και θα φορολογείται από αυτές.
Την απελπιστική κατάσταση της χώρας την συμπληρώνει και η απόφαση των Ελλήνων πολιτικών να είναι ανοικτά τα σύνορα της χώρας
και όποιος ξένος θέλει μπαινοβγαίνει, ή εγκαθίσταται ελεύθερα όπου
θέλει στη χώρα και μάλιστα με δικαιώματα εργασίας, στέγασης, φαγητού, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, απόκτησης ελληνικής υπηκοότητας κλπ. Οι μουσουλμάνοι μάλιστα που εισρέουν στη χώρα μας πολλαπλασιάζονται γρήγορα με τις πολλές γεννήσεις παιδιών και προβλέπεται ότι σε σύντομο χρόνο θα γίνουν πλειοψηφία στη χώρα μας.

Σχέδιο Δανειστών
Τα ανωτέρω που περιέγραψα και πολλά άλλα που συμβαίνουν στη
χώρα μας δυσάρεστα γεγονότα και που για να αναπτυχθούν, χρειάζεται
ολόκληρο πολυσέλιδο βιβλίο, δείχνουν ότι οι δανειστές δεν θέλουν η
εθνική μας οικονομία να ανακάμψει, ούτε να μπορέσει η χώρα να ξεπληρώσει τα δάνειά της, γι’ αυτό όλες οι ενέργειές τους βυθίζουν την

χώρα όλο και περισσότερο στην ύφεση.
Από ότι φαίνεται σχέδιο των δανειστών είναι:
α) Να αρπάξουν όλες τις υποδομές και τα περιουσιακά στοιχεία του
κράτους και των Ελλήνων πολιτών.
β) Να γίνουν κύριοι όλου του ορυκτού πλούτου της χώρας.
γ) Να φτωχοποιήσουν τον ελληνικό λαό όσο γίνεται περισσότερο
ώστε να αναγκάσουν τους ικανότερους και πιο μορφωμένους Έλληνες
να εγκαταλείψουν την Ελλάδα και να παραμείνουν στη χώρα οι ανειδίκευτοι και οι συνταξιούχοι με πενιχρές αποδοχές.
δ) Να επιστρέψουν στη χώρας μας όλους τους μετανάστες που έχουν
και δεν τους θέλουν στις χώρες τους, και
ε) Να μετακινήσουν στη χώρα μας και άλλους μετανάστες από φτωχές χώρες όπως το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές κλπ.
Με το ανωτέρω σχέδιο οι δανειστές σκοπεύουν η Ελλάδα να γεμίσει
από φτωχούς αποίκους, οι οποίοι θα αποτελούν την μεγάλη πλειοψηφία
στη χώρα και οι Έλληνες θα είναι μια μικρή μειοψηφία που δεν θα μπορούν ποτέ να διεκδικήσουν εθνική κυριαρχία και έτσι όλη η χώρα θα
έχει ένα μεγάλο και πολύ φθηνό εργατικό δυναμικό το οποίο θα χρησιμοποιήσουν σε δικές τους επιχειρήσεις, τις οποίες θα εγκαταστήσουν
στη χώρα μας, για να ανταγωνιστούν την Κίνα και τις άλλες αναδυόμενες
χώρες της Ανατολής.
Η κοινή λογική λέει ότι εάν μια οικονομία δεν πηγαίνει καλά και
χρωστάει και οι δανειστές θέλουν να πάρουν πίσω τα λεφτά τους, συμφέρει τους δανειστές να ενισχυθεί και να αυξάνεται συνεχώς η παραγωγή αυτής της οικονομίας και η παραγωγή αυτή να απορροφάται εξ
ολοκλήρου, ώστε να δημιουργείται πλούτος σε αυτή την οικονομία όσο
το δυνατόν γρηγορότερα και με υψηλούς ρυθμούς, για να μπορέσει αυτή
η οικονομία να σταθεί στα πόδια της και να πληρώσει και τα χρέη της
και όχι κάθε χρόνο να βυθίζεται όλο και περισσότερο στην ύφεση όπως
γίνεται στη χώρα μας, με τα μέτρα που μας επιβάλλουν οι δανειστές μας.
Όλα δείχνουν καθαρά ότι η συνέχιση της ακολουθουμένης πολιτικής
θα καταστρέψει μετά βεβαιότητα τη χώρα μας. Πρέπει όλοι οι Έλληνες
ανεξάρτητα από ιδεολογίες να αφυπνισθούμε και να πάψουμε να έχουμε
αυταπάτες ότι η χώρα μας θα ανακάμψει με την παρέμβαση αυτών των
δανειστών. Μόνοι μας ενωμένοι πρέπει να ανακτήσουμε την εθνική μας
κυριαρχία και να απομακρύνουμε το συντομότερον δυνατόν από τη χώρα
μας τους επικίνδυνους αυτούς ξένους επισκέπτες.
Με την άποψη της μετά βεβαιότητας επερχόμενης καταστροφής συντάσσονται πολλοί έγκριτοι Έλληνες οικονομολόγοι, δημοσιογράφοι,
διανοούμενοι και απλοί πολίτες, καθώς επίσης και πολλοί ξένοι με διεθνές κύρος πολιτικοί, οικονομολόγοι, δημοσιογράφοι, διανοούμενοι,
ξένοι οικονομικοί οργανισμοί, διεθνή οικονομικά ινστιτούτα ακόμη και
επώνυμα μέλη των δανειστών και τελευταία προστέθη και ο πρόεδρος
των ΗΠΑ κ. Τραμπ.
Και μάλιστα όλοι αυτοί προτείνουν την όσο το δυνατόν συντομότερη
επάνοδο στο εθνικό μας νόμισμα.
Τώρα αυτά που υποστηρίζουν οι ευρωλάγνοι, ότι η επιστροφή στο
εθνικό νόμιμα θα καταστρέψει τη χώρα είναι τελείως αβάσιμα, διότι σε
τρόφιμα, φάρμακα, καύσιμα κλπ. ζωτικής σημασίας αγαθά δεν θα παρουσιασθεί καμία έλλειψη, διότι ήδη η χώρας μας εισάγει αυτά τα αγαθά
και πολλά άλλα (μέχρι και λάδι ελληνικό που συσκευάζεται στη
Γερμανία) και από το 2014 έχει και θετικό ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών, παρ’ όλο που πληρώνει η χώρα, από εθνικούς πόρους, και μέρος του δημοσίου χρέους και όπως φαίνεται στη συνέχεια του άρθρου
μου, με τον μελλοντικό έλεγχο των συναλλαγματικών αποθεμάτων η
χώρα μας θα μπορεί να διαθέτει, εάν χρειασθεί, περισσότερο συνάλλαγμα για προμήθεια αγαθών που η ίδια δεν παράγει καθ’ ολοκληρίαν
ή σε επαρκείς ποσότητες.
Όσον αφορά δε τον υπερπληθωρισμό και τις συνέπειες αυτού που
επικαλούνται οι ευρωλάγνοι ούτε και αυτός πρόκειται να συμβεί με τα
μέτρα που περιγράφω στη συνέχεια.
Αυτό που πρέπει να αντιμετωπισθεί με στρατηγική και σύμφωνα με
την διεθνή νομοθεσία και την διεθνή πρακτική είναι το δημόσιο χρέος
για το οποίο καταθέτω τις απόψεις μου.

Ο πλούτος της χώρας
Ο πλούτος της χώρας δημιουργείται από την έγγειο πρόσοδο, την
εργασία και το κεφάλαιο. Η χώρα μας με τη βοήθεια Του Θεού, τις θυσίες
και την εργατικότητα των προγόνων μας έχει:
α) Αρκετή και γόνιμη γη, θάλασσα, νερά, απέραντες ακρογιαλιές,
άριστο κλίμα και πλούσιο υπέδαφος (έγγειος πρόσοδος).
β) Έναν λαό έξυπνο, ικανό και από τους πιο μορφωμένους στη γη με
πολύ υψηλή τεχνογνωσία (εργασία).
γ) Ανεκτίμητους ιστορικούς και θρησκευτικούς θησαυρούς, σύγχρονες υποδομές, παραγωγικές μονάδες υψηλής τεχνολογίας ικανές να
παράγουν παντοειδή αγαθά και στους τρεις τομείς της οικονομίας και
μάλιστα με δυνατότητα να αναπτυχθούν ταχέως σε πολύ μεγάλη έκταση
και ποικιλία (κεφάλαιον).
Αυτό που λείπει σήμερα και χρειάζεται η χώρα για να ξεκινήσει μια
δυναμική ανάπτυξης είναι η χρηματοδότηση όλων αυτών των παραγωγικών μονάδων μας και μια προστασία της εθνικής παραγωγής, από τον
ανταγωνισμό ξένης παραγωγής αγαθών, που προσφέρονται σε φθηνότερες τιμές.
Βέβαια η χώρα χρειάζεται μια επανίδρυση του κράτους, αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος, καταπολέμηση της διαφθοράς
και της γραφειοκρατίας κλπ.
Σε αυτό το άρθρο περιορίζομαι στην ανάγκη χρηματοδότησης των
εγχωρίων παραγωγικών μονάδων και στην προστασία της παραγωγής
αυτών.
Από ότι φαίνεται παροχή χρηματοδότησης (ρευστότητα) της χώρας
μας δεν πρόκειται και δεν συμφέρει να επιτευχθεί με δανεισμό ούτε και
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με χρήματα που θα φέρουν οι ξένοι, διότι αυτοί οι ξένοι για να έλθουν
θέλουν μεγάλες και σίγουρες ευκαιρίες για γρήγορα κέρδη που θα τα
μεταφέρουν στις χώρες τους αδιαφορώντας για τα εθνικά μας συμφέροντα.
Τώρα εάν τυχόν παρουσιασθούν κάποιοι σοβαροί επενδυτές που θα
βοηθήσουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της χώρας μας, είναι ευπρόσδεκτοι.
Παροχή χρηματοδότησης των παραγωγικών μας μονάδων θα γίνει
σίγουρα και γρήγορα με εθνικό νόμισμα, το οποίο θα κυκλοφορεί στο
απαιτούμενο ύψος, μέσα στα πλαίσια που επιβάλλει ο κανόνας εξισορρόπησης προσφοράς (παραγωγή) και ζήτηση (αγοραστική δύναμη καταναλωτών).

Αντικατάσταση του ευρώ
Με την καθιέρωση της δραχμής ως υποχρεωτικό νόμισμα το ευρώ
θα αποσυρθεί από την κυκλοφορία εντός της χώρας και την θέση του
για όλες τις εσωτερικές οικονομικές δοσοληψίες θα πάρει η δραχμή.
Το ευρώ θα θεωρείται ως ξένο νόμισμα και σταδιακά θα συγκεντρώνονται στις τράπεζες κυρίως, τα κυκλοφορούνται στη χώρα ευρώ, τα
οποία και θα αποτελούν μέρος των συναλλαγματικών αποθεμάτων της
χώρας μας.
Το εισαγόμενο στη χώρα συνάλλαγμα από εξαγωγές, τουρισμό, ναυτιλιακά εμβάσματα κλπ. θα κατατίθενται κυρίως στις τράπεζες ως συναλλαγματικό απόθεμα της χώρας και κάθε φορά που οι εισαγωγείς
του συναλλάγματος θέλουν να προβούν σε εσωτερικές οικονομικές
δοσοληψίες θα αγοράζουν με το συνάλλαγμά τους δραχμές από τις τράπεζες χωρίς κανένα πρόβλημα στην οικονομία.
Συναλλαγές σε συνάλλαγμα (ευρώ, δολάρια κλπ.) απαιτείται για:
α) Εισαγωγές αγαθών ή υπηρεσιών.
β) Αποστολή ορισμένων εμβασμάτων στο εξωτερικό κλπ.
γ) Εξόφληση υποχρεώσεων εξωτερικών δανείων (τόκοι και τοκοχρεολύσια).
δ) Μεταφορά κερδών ή και εισπράξεων ξένων επιχειρήσεων που
λειτουργούν εντός της χώρας.
ε) Τοποθέτηση ή ανάλωση στο εξωτερικό.
στ) Μεταφορά κεφαλαίων από χρηματιστηριακές δραστηριότητες
κλπ.
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το αιτούμενο συνάλλαγμα θα διατίθεται από τις τράπεζες μέχρι αξίας ορισμένου ύψους. Πέραν αυτού του
ύψους θα διατίθεται συνάλλαγμα από τις τράπεζες, κατόπιν αδείας αρμοδίας ελληνικής υπηρεσίας προστασίας συναλλάγματος, η οποία θα
κρίνει με βάση τα αποθέματα της χώρας σε συνάλλαγμα, και τις σχετικές
ανάγκες της χώρας.
Εάν π.χ. η χώρα έχει περιορισμένα αποθέματα συναλλάγματος και
η χώρα χρειάζεται εισαγωγή αγαθών ζωτικής σημασίας δια την επιβίωση, η ασφάλεια και άμυνά της, ή έχει ανάγκη εξόφλησης δανειακών
υποχρεώσεων προς ξένες χώρες κλπ. φυσικό είναι να μην εγκρίνει την
διάθεση αυτών των περιορισμένων συναλλαγματικών αποθεμάτων για
εμβάσματα εξωτερικού από μετανάστες, ή για εισαγωγή αγαθών παραγόμενων στη χώρα, ή για τοποθέτηση ή ανάλωση κεφαλαίων στο εξωτερικό κλπ.
Η επιβαλλόμενη από την ΕΕ ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και
αγαθών γίνεται εάν υπάρχουν επαρκή αποθέματα συναλλάγματος στη
χώρα. Εάν δεν υπάρχουν δεν μπορεί με καμία λογική μια χώρα να υποχρεωθεί να δανείζεται συνεχώς συνάλλαγμα και με την επιβάρυνση των
τόκων να δημιουργεί εξωτερικό χρέος που θα την καταστρέψει.
Η χώρα με μία λογική διάθεση του συναλλάγματός της θα παρέχει
ένα δίχτυ προστασίας στην εθνική παραγωγή, αφού αντί να διαθέτει συνάλλαγμα για εισαγωγή ανταγωνιστικών αγαθών ξένης παραγωγής θα
μπορεί αυτό το συνάλλαγμα να το διαθέτει για εισαγωγή εξοπλισμού ή
άλλων αγαθών που θα αυξάνουν και θα βελτιώνουν την εθνική μας παραγωγή και κατά συνέπεια τον πλούτο της χώρας και την ευημερία του
ελληνικού λαού.
Για την ανάπτυξη της οικονομίας θα πρέπει να αρχίσει μια αύξηση
της ζήτησης (αγοραστική δύναμη καταναλωτή) με ταυτόχρονη χρηματοδότηση των παραγωγικών μονάδων για ανάλογη αύξηση της προσφοράς (παραγωγής) ώστε να καλύπτεται επαρκώς η αυξανόμενη ζήτηση (αγοραστική δύναμη καταναλωτών).
Η αύξηση της παραγωγής απορροφά ανέργους οι οποίοι αποκτούν
εισόδημα, το οποίο περαιτέρω αυξάνει την συνολική αγοραστική δύναμη
των καταναλωτών, η οποία χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη παραγωγή
με νέα απορρόφηση ανέργων και ούτω καθεξής, ώστε έτσι συνεχώς να
βελτιώνονται οι οικονομικοί δείκτες της οικονομίας.
Για να έχουμε όμως πραγματική αύξηση της εθνικής παραγωγής, θα
πρέπει η αυξανόμενη αγοραστική δύναμη να καλύπτεται από αγαθά και
υπηρεσίες ελληνικής παραγωγής και να αποφεύγονται αγαθά και υπηρεσίες ξένης παραγωγής, που προσφέρονται σε φθηνότερες τιμές από
τα αγαθά και τις υπηρεσίες της ελληνικής παραγωγής.
Αποκλειστική κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών ελληνικής παραγωγής θα επιτευχθεί με την αποφυγή διάθεσης συναλλάγματος για
εισαγωγή παρομοίων αγαθών και υπηρεσιών ξένης παραγωγής και αυτό θα είναι έργο αρμοδίας αρχής προστασίας των συναλλαγματικών
αποθεμάτων της χώρας, για την οποία αρχή αναφέρομαι στο επόμενο
κεφάλαιο περί αντικατάστασης του ευρώ.
Εδώ μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι ένας εισαγωγέας μπορεί να
πληρώσει εντός της χώρας σε δραχμές σε κάποιον εξαγωγέα την αξία
των εξαγομένων από αυτόν αγαθών και έτσι το ισόποσης αξίας συνάλλαγμα να μην εισαχθεί στη χώρα, αλλά να παραμείνει στο εξωτερικό
και στη συνέχεια ο εισαγωγέας να το χρησιμοποιήσει για να εισάγει στη
χώρα μας αγαθά που παράγονται ή είναι δυνατόν να παραχθούν στην
Ελλάδα και κατά συνέπεια να ανταγωνισθούν τα αντίστοιχα αγαθά της

ελληνικής παραγωγής.
Κάτι παρόμοιο μπορεί να συμβεί στον τουρισμό, την ναυτιλία, στα
εμβάσματα προς το εξωτερικό κλπ.
Κατ’ αρχήν οι περιπτώσεις αυτές θα είναι εκτός της συνήθους ομαλής διεξαγωγής των συναλλαγών, θα είναι περιορισμένου αριθμού,
θα έχουν προσκόματα, θα εντοπίζονται εύκολα και ίσως μερικές από
αυτές να τιμωρούνται αυστηρά, όταν οι συναλλαγές αυτές επηρεάζουν
σοβαρά το ύψος των συναλλαγματικών αποθεμάτων της χώρας και
έχουν δυσμενή επίδραση στην επιβίωση, ή την ασφάλεια και άμυνα
της χώρας.

Διαδικασία καθιέρωσης της δραχμής
Πολλοί καταξιωμένοι Έλληνες οικονομολόγοι έχουν ασχοληθεί σοβαρά με την διαδικασία εισαγωγής και καθιέρωσης της δραχμής ως
επισήμου εθνικού νομίσματος, για την διεξαγωγή των εντός της χώρας
οικονομικών συναλλαγών.
Όλοι οι ανωτέρω οικονομολόγοι έχουν συντάξει σοβαρές μελέτες
τις οποίες έχουν δημοσιεύσει σε βιβλία ή άρθρα τους. Μεταξύ αυτών
των μελετών υπάρχουν όμως μερικές διαφορετικές απόψεις, όσον
αφορά την σταθερότητα της ισοτιμίας ευρώ και δραχμής. Την τύχη των
καταθέσεων και των δανείων, τον τρόπο συναλλαγών μέχρι την κυκλοφορία της νέας δραχμής, τα ύψη των αποδοχών των εργαζομένων και
των συνταξιούχων κλπ.
Η προσωπική μου άποψη είναι ένας συνδυασμός των ανωτέρω απόψεων και των δικών μου σκέψεων και αυτή μου την άποψη την περιγράφω στη συνέχεια.
Η χώρα πρέπει μια Παρασκευή να ανακοινώσει:
α) Καθιέρωση της δραχμής ως επισήμου χρήματος με σταθερή ισοτιμία 1 ευρώ=1 δραχμή και απαγόρευση διαπραγμάτευσης της δραχμής
στα χρηματιστήρια μέχρι να ομαλοποιηθεί η οικονομία.
β) Διακοπή εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.
γ) Εθνικοποίηση των μεγάλων συστημικών τραπεζών.
δ) Απομάκρυνση των δανειστών από τη χώρα.
ε) Υπαγωγή στις αρμόδιες ελληνικές κρατικές υπηρεσίες όλων των
εντός της χώρας υπηρεσιών που εποπτεύονται από τους δανειστές.
στ) Προσωρινό κλείσιμο του χρηματιστηρίου.
ζ) Σύσταση αρμόδιας αρχής προστασίας των συναλλαγματικών αποθεμάτων και απαγόρευση εξαγωγής κεφαλαίων από τη χώρα μέχρι να
ομαλοποιηθεί η κατάσταση.
η) Κατάργηση των μνημονίων.
θ) Διάλυση του ΤΑΙΠΕΔ και δικαστική έρευνα για τυχόν σκάνδαλα.
ι) Σταθεροποίηση των αποδοχών των εργαζομένων και των συνταξιούχων στα υφιστάμενα επίπεδα μέχρι να αρχίσει η ανάπτυξη στη
χώρα.
Στις νέες εθνικοποιημένες τράπεζες θα μεταφερθούν οι καταθέσεις
και τα δάνεια σε ευρώ όπως είναι.
Μέχρι την έκδοση της νέας δραχμής θα χρησιμοποιείται το ευρώ και
για τις εσωτερικές δοσοληψίες.
Μέχρι την έκδοση της δραχμής το κράτος θα καταβάλλει τις αποδοχές των εργαζομένων και των συνταξιούχων, καθώς και τις οφειλές
του εντός της χώρας στις τράπεζες σε δραχμές σε λογιστική μορφή και
οι τράπεζες θα πιστώνουν σε δραχμές τον λογαριασμό που έχουν ήδη
οι δικαιούχοι σε ευρώ και τα ευρώ που έχουν οι δικαιούχοι θα μεταφέρονται σε νέους λογαριασμούς σε ευρώ.
Έτσι όποιος αγοράζει αγαθά θα χρεώνεται ο λογαριασμός του σε
δραχμές και εάν δεν έχει υπόλοιπο σε δραχμές και έχει υπόλοιπο σε ευρώ θα χρεώνεται ο λογαριασμός του σε ευρώ, θα πιστώνεται ο λογαριασμός του σε δραχμές και από αυτόν τον λογαριασμό θα γίνεται η εξόφληση.
Για την ως άνω διαδικασία έχουν συνταχθεί από ειδικούς σοβαρές
μελέτες που καλύπτουν όλες τις λεπτομέρειες και εξασφαλίζουν πλήρη
ομαλότητα, μέχρι τον χρόνο της κυκλοφορίας της νέας δραχμής.

Ξεκίνημα της δραχμής
Το κράτος θα προχωρήσει στην έκδοση του νέου εθνικού νομίσματος
σε δραχμές και η συνολική αξία των εκδοθησομένων δραχμών θα ανέλθει στο ποσό των 36 δισ. ευρώ (δηλαδή στο 20% του ΑΕΠ της χώρας,
που υπολογίζεται σήμερα στα 180 δισ. ευρώ).
Το ανωτέρω ποσό ύψους 36 δισ. ευρώ που θα είναι 36 δις δραχμές, όταν εκδοθεί θα ανήκει στο ελληνικό δημόσιο και θα είναι ένα
ποσόν στα χέρια του κράτους, πέραν των εισπραττομένων εσόδων
από φόρους κλπ. Με αυτό το ποσόν θα ξεκινήσει η χρηματοδότηση
της εθνικής οικονομίας για να προχωρήσει η οικονομική ανάπτυξη
της χώρας.
Στην αρχή το κράτος θα εξοφλήσει όλες τις οφειλές του εντός της
χώρας, οι οποίες υπολογίζονται γύρω στα 7 δισ. ευρώ που θα είναι σε
δραχμές σε λογιστική μορφή. Στη συνέχεια το κράτος θα δανειοδοτήσει
σε δραχμές σε λογιστική μορφή τις εθνικοποιημένες τράπεζες, για να
μπορέσουν αυτές να χρηματοδοτήσουν τις υγιείς παραγωγικές μονάδες,
ώστε να ξεκινήσει η αύξηση της παραγωγής που θα απορροφά ανέργους, που το εισόδημά τους, που θα αποκτούν, θα αυξάνει την συνολική
αγοραστική δύναμη της χώρας.
Ταυτόχρονα το κράτος για να αυξήσει σημαντικά την συνολική αγοραστική δύναμη και να μειώσει το κόστος παραγωγής θα προβεί σε:
α) Μείωση στο επίπεδο των ανταγωνιστριών γειτονικών χωρών
του ΦΠΑ, των συντελεστών φορολογίας των εισοδημάτων και των επιχειρήσεων και του ύψους του αφορολόγητου εισοδήματος.
β) Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ που έχει κριθεί άδικος και αντισυνταγματικός.
γ) Σύνταξη ενός άλλου κατανοητού και ολιγοσέλιδου φορολογικού
συστήματος κατά τα πρότυπα των ανεπτυγμένων χωρών και κατάργηση του πολυσέλιδου και ακατανόητου ισχύοντος φορολογικού συστήματος.

Επανάκτηση εκποιηθέντων
Στις πρώτες ενέργειες που το κράτος θα πρέπει να προβεί θα είναι
και η επανάκτηση όλων των υποδομών και των περιουσιακών στοιχείων που μας υποχρέωσαν οι δανειστές να εκποιήσουμε, όπως έκανε και
ο Κίρχνερ στην Αργεντινή.
Όσον αφορά την περαιτέρω αξιοποίηση και εκμετάλλευση αυτών
των περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να γίνει: ή
α) Από το κράτος με ικανά στελέχη που θα διαθέτουν γνώσεις, εμπειρία και θα ξέρουν από οργάνωση και διοίκηση και σε καμία περίπτωση δεν θα διατεθούν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία σε πολιτικούς ή κομματικά στελέχη τα οποία όπως έχει αποδειχθεί, ενεργούν κυρίως με
οδηγό το κομματικό όφελος ή
β) Θα ιδιωτικοποιηθούν και θα δοθούν σε εξειδικευμένες ιδιωτικές
εταιρίες που θα έχουν υποχρεωτικά την έδρα τους εντός της Ελλάδας.
Έτσι όλος ο παραγόμενος πλούτος από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία
θα παραμείνει εντός της Ελλάδος και θα χρησιμοποιείται σύμφωνα με
τα εθνικά συμφέροντα.

Άλλες ενέργειες οικονομικού ενδιαφέροντος
Μαζί με την εθνικοποίηση των συστημικών τραπεζών θα ανακτηθούν από τα ξένα Funds και τα δάνεια που έχουν ξεπουληθεί σε αυτά
και θα τακτοποιηθούν αυτά τα δάνεια σταδιακά μέσα στα πλαίσια των
δυνατοτήτων της εθνικής οικονομίας.
Με διάφορα κίνητρα θα φροντίσει το κράτος να επαναπατρίσει τις
επιχειρήσεις που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, να επανακατατεθούν
στις τράπεζες τα αποσυρθέντα από τις τράπεζες ευρώ και να επιστρέψουν στην χώρα τα εκπατρισθέντα κεφάλαια.
Σταδιακά και με την πρόοδο της εθνικής οικονομίας θα αυξάνονται
οι αποδοχές των εργαζομένων και των συνταξιούχων και θα αποκαθίσταται το κοινωνικό κράτος.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και με άμεση προτεραιότητα να αντιμετωπισθεί το μεταναστευτικό πρόβλημα της χώρας. Εδώ υπάρχουν λύσεις
απλές, γρήγορες και με τεράστιο εθνικό και οικονομικό όφελος για την
Ελλάδα μας.
Για τις ως άνω επανακτήσεις υπάρχει διεθνής εμπειρία και πολλές
μελέτες που εξασφαλίζουν την ομαλή επανάκτηση, τη σωστή αξιοποίηση
και την άριστη εκμετάλλευση των υπόψη περιουσιακών στοιχείων με
όφελος όλων.

Δημόσιο χρέος
Όπως περιγράφω ανωτέρω το υφιστάμενον χρέος του ελληνικού
δημοσίου δεν είναι δυνατόν να εξοφληθεί όπως είναι, και όσοι Έλληνες
και ξένοι έχουν ασχοληθεί σχετικά έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα
ότι το χρέος αυτό πρέπει να κουρευθεί σε μεγάλο ποσοστό και αυτό που
θα μείνει θα πρέπει να αποπληρωθεί σε βάθος χρόνου, με ένα μικρό
επιτόκιο και με ρήτρα ανάπτυξης της χώρας μας.
Εδώ χρειάζονται δυναμικά μέτρα αντιμετώπισης των δανειστών για
να έλθουν σε σοβαρή διαπραγμάτευση και αυτά είναι:
α) Τα μέτρα που περιγράφονται ανωτέρω στα κεφάλαια περί των
διαδικασιών καθιέρωσης της δραχμής και περί την ανάκτηση των εκποιηθέντων.
β) Σύσταση ειδικής επιτροπής που θα ερευνήσει το χρέος για να εντοπισθεί το ακριβές ύψος αυτού και αναλυτικά οι δικαιούχοι του.
γ) Σύσταση ειδικής επιτροπής η οποία θα εντοπίσει και θα περιγράψει
αναλυτικά τις ζημιές που υπέστη η εθνική μας οικονομία, με τα μέτρα
που μας επέβαλαν οι δανειστές να εκτελέσουμε, όπως οι ζημίες με την
μείωση του ΑΕΠ της χώρας, την μείωση της παραγωγής την εξάρτησή
μας από τους δανειστές, την αύξηση της ανεργίας, την μείωση των εισοδημάτων των εργαζομένων και των συνταξιούχων, την κατάρρευση
του κοινωνικού κράτους, τον διεθνή διασυρμό της χώρας κλπ.
Οι ανωτέρω ζημίες να κοστολογηθούν αναλυτικά και μια ειδική ομάδα από εκλεκτούς νομικούς να συντάξει και να υποβάλει προσφυγή της
χώρας μας στο αρμόδιο διεθνές δικαστήριο εναντίον της Ε.Ε. του ΔΝΤ
και της ΕΚΤ προκειμένου να αποζημιωθεί η χώρα.

Επίλογος
Ακολουθούμε λάθος πολιτική. Πρέπει γρήγορα να πάμε στο εθνικό
μας νόμισμα και να έχουμε δωρεάν και αμέσως διαθέσιμα τα 36 δισ.
δραχμές και να ξεκινήσουμε την χρηματοδότηση της εσωτερικής μας
οικονομίας και σταδιακά να συγκεντρώσουμε στις τράπεζες μας, τα κυκλοφορούντα στη χώρα ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν ένα μεγάλου
ύψους σε αξία, συναλλαγματικό απόθεμα για τη χώρα.
Να αγνοήσουμε τις επικίνδυνες συμβουλές των δανειστών μας, που
λένε να βγούμε πάλι στις ξένες αγορές για να ξαναδανεισθούμε με υψηλά επιτόκια και να αυξήσουμε ακόμη περισσότερο το δημόσιο χρέος και
να πληρώνουμε ακόμη υψηλότερα τοκοχρεολύσια για χρήμα, εσωτερικών συναλλαγών, που μπορούμε να το έχουμε αμέσως και δωρεάν.
Η χώρα μας είναι μια από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου στους
περισσότερους κλάδους της οικονομίας και οι έμπειροι επιστήμονες
του κάθε οικονομικού κλάδου το αποδεικνύουν, με αναλυτικές μελέτες
και πίνακες, που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Ο πλούτος αυτός είναι
γνωστός σε όλους τους ξένους και γι’ αυτό όλοι οι γείτονές μας, έχουν
προς την χώρα μας κατακτητικές βλέψεις.
Ιδιαίτερα μάλιστα οι δανειστές, που βρήκαν την ευκαιρία, είναι αυτοί
που βιάζονται και προσπαθούν με κάθε τρόπο να μας αρπάξουν αυτόν
τον πλούτο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, διότι ξέρουν ότι εάν αργήσουν
και ο ελληνικός λαός εκλέξει μια ελληνική κυβέρνηση που θα εφαρμόσει μία σωστή και πειθαρχημένη οικονομική πολιτική κα παράλληλα
διαρθρώσει ορθολογικά το κράτος, θα εκδιωχθούν αυτοί οι δανειστές
αμέσως από τη χώρα και η Ελλάδα μας θα φθάσει εκεί που της πρέπει,
κάτι που χαλάει τα σχέδιά τους.
Μιχ. Ανδρικόπουλος
Υπτχος (Ε) ε.α.
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Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ Η ΠΡΟΪΟΥΣΑ ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Του Επισμηναγού (Ι) ε.α. Γεωρ. Β. Κασσαβέτη
Μέλους του Δ.Σ. ΕΑΑΑ – τ. Δ/ντος Συμβούλου

Σ

τη δεκαετία του 60 την απουσία του κοινωνικού κράτους επιχείρησε να καλύψει ένας φιλεύσπλαχνος , ελεήμων και φιλάνθρωπος συμπολίτης μας, ο γνωστός σε
όλους
εμάς
τους
παλαιοτέρους
Αδαμάντιος
Καραμουρτζούνης.- Τότε η ευρεσιτεχνία όσων αρέσκονται να
ζουν χωρίς να εργάζονται δεν είχε ακόμη επινοήσει τις Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) - Ο Καραμουρτζούνης έστηνε, εν είδη κουμπαρά, μεγάλα χαρτoκιβώτια έξω από δημόσια
κτίρια, εκκλησίες, υπουργεία, ή άλλα πολυσύχναστα μέρη και
περισυνέλεγε τον οβολό των πονόψυχων χριστιανών, με στόχο την παράθεση συσσιτίων, οργάνωση εκδρομών και οικονομική ενίσχυση απόρων και αναξιοπαθών οικογενειών.
Φημολογείται ότι μετά το θάνατό του διαπιστώθηκε ότι είχαν
αυξηθεί κατά πολύ και τα προσωπικά του περιουσιακά στοιχεία. Ανεξαρτήτως όμως αν αυτό είναι αληθές ή όχι, επ’ ουδενί
μπορεί να ακυρώσει την κοινωνική προσφορά του, σε μια πολύ κρίσιμη για τη χώρα περίοδο.
Στις μέρες μας το ρόλο του Καραμουρτζούνη υπερκέρασε
ο γνωστός πλέον ανά το πανελλήνιο κ. Αρτέμης Σώρας. Η…
πληθωρική φιλευσπλαχνία του εν λόγω συμπατριώτου μας,
δεν περιορίστηκε στην ενίσχυση αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας, αλλά επεκτάθηκε στη διάσωση της χώρας από τη
χρεοκοπία. Με δημόσιες δηλώσεις του, ο υποτιθέμενος «μέγας ευεργέτης», ανέλαβε να καταβάλλει το ποσό των 600 δις
ευρώ, για την αποπληρωμή του οφειλομένου χρέους της χώρας προς τους δανειστές, αλλά και των οφειλών των
Ελλήνων πολιτών προς το κράτος.
Δυστυχώς προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία, ήτοι να γίνει
αποδοχή της δαψιλούς γενναιοδωρίας…από τον Υπουργό
Οικονομικών της χώρας, ο μεγάλος δωροδότης καταδικάστηκε για αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου και αναζητείται,
προκειμένου να εκτίσει ποινή οκταετούς καθείρξεως στις φυλακές. Ευελπιστούμε ότι η χώρα δεν θα γνωρίσει και τυπικά
πλέον τη χρεοκοπία – διότι ουσιαστικά έχει ήδη χρεοκοπήσει
- μέχρι την αποφυλάκισή του, οπότε πιθανολογούμε ότι ο οικτίρμων «μεγάλος ευεργέτης» της χώρας θα είναι σε θέση

Δ

να τακτοποιήσει … οριστικά το θέμα, ώστε να απαλλάξει τη
χώρα από τα νύχια των τοκογλύφων δανειστών μας.
Τέλος τις αγαθοεργίες του μακαρίτη Καραμουρτζούνη εζήλωσε και ο σημερινός Πρόεδρος της Βουλής, με τις εξής διαφορές. Πρώτον ότι τα χρήματα που διαθέτει ο κ. Βούτσης δεν
προέρχονται από εθελοντικές προσφορές φιλεύσπλαχνων
συμπατριωτών μας, αλλά από τον οβολό των πενομένων
Ελλήνων φορολογουμένων και δεύτερον ότι τα χρήματα δεν
δίδονται για ενίσχυση αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας, αλλά «ημετέρων» ΜΚΟ με άδηλους στόχους. Βεβαίως για να είμαστε δίκαιοι πρέπει να παραδεχθούμε ότι όλοι οι Πρόεδροι
της Βουλής έβαζαν χέρι στον προϋπολογισμό της, προκειμένου να ενισχύσουν φιλικές τους ΜΚΟ. Η διαφορά είναι ότι
επί Προεδρίας του κ. Βούτση η ενίσχυση ξεπέρασε κάθε λογικό και θεμιτό όριο. Αναλυτικότερα.
Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους ο κ. Βούτσης ενέκρινε ενισχύσεις προς άσχετες με το γενικότερο λαϊκό συμφέρον ΜΚΟ, οι οποίες υπερβαίνουν το ποσό των 360.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των 31! ενισχυθέντων
υπό του κ. Βούτση φορέων περιλαμβάνονται, η Εταιρία
Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας, ο
Φιλανθρωπικός Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων
Καρλοβασίου, η Αλληλεγγύη της Κω, το Δίκτυο Αλληλεγγύης
Λέρου κ. ά.
Κατόπιν όλων αυτών των παραδόξων που συμβαίνουν
στην ταλαίπωρη χώρα μας, ερωτούμε κάθε καλόπιστο συμπολίτη μας τα εξής. Όταν οι δύο προηγούμενοι Πρόεδροι της
Βουλής Ευάγ. Μεϊμαράκης και Ζωή Κωνσταντοπούλου ενέκριναν ενισχύσεις 7.000 και 21.000 ευρώ αντιστοίχως , σε
μια περίοδο οικονομικής κρίσεως, συνεπεία της οποίας
20.000 συμπολίτες μας – μόνο στη περιοχή Αθηνών - είναι
άστεγοι (homeless) και κοιμούνται στους δρόμους και πολλαπλάσιοι σιτίζονται από τα συσσίτια της Αρχιεπισκοπής και
του Δήμου , δικαιολογείται η ενίσχυση αδήλων σκοπών ΜΚΟ,
όπως η Εταιρία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής
Νεολαίας, ή ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος Κυριών και

Δεσποινίδων Καρλοβασίου;
Διερωτώμεθα ειλικρινά. Τι θα ωφεληθεί ο ελληνικός λαός
από τη γνώση της ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας, ώστε να
χρηματοδοτήσει τη συγκεκριμένη μελέτη; Αλλά και πέραν αυτού, τι θα κάνει ο κ. Βούτσης αν υποβληθούν αλλεπάλληλα αιτήματα οικονομικής ενισχύσεως από Συλλόγους, όπως π.χ. ο
Σύλλογος Κυριών και Κορασίδων Κολοκοτρωνιτσίου,
Κυρίων και Παίδων Κάτω Παρταλίου, ή και άλλους παρεμφερείς Συλλόγους διαφόρων περιοχών της χώρας; Φρονούμε
ότι σε μια τόσο κρίσιμη οικονομική κατάσταση, που η πατρίδα
μας ουσιαστικά έχει χρεοκοπήσει, οι διαχειρισταί του δημοσίου χρήματος πρέπει να είναι φειδωλοί , δίνοντας εμπράκτως
το παράδειγμα του σεβασμού του χρήματος, το οποίο προέρχεται από τις θυσίες των Ελλήνων φορολογουμένων και όχι
να κάνουν μνημόσυνα με ξένα κόλλυβα. H γυναίκα του
Καίσαρα δεν πρέπει να είναι, αλλά και να φαίνεται τιμία, έλεγαν οι αρχαίοι Ρωμαίοι. Τι να περιμένει όμως κανείς από μια
κυβέρνηση, η οποία σκυλεύει κυριολεκτικά μια χρεοκοπημένη
χώρα, καθιστώντας το ελληνικό κράτος πολιτικό γραφείο του
Κόμματος.
Αναμφιβόλως, αν η περίπτωση του κ. Βούτση αποδεικνύει περίτρανα τη διαφθορά σύσσωμου του πολιτικού
συστήματος της χώρας, η περίπτωση του κ. Σώρα αποδεικνύει την απόλυτη παρακμή του ελληνικού κράτους. Διότι
αν η Ελλάδα αποτελούσε ευνομούμενο και οργανωμένο
ευρωπαϊκό κράτος, θα είχε βάλλει από χρόνια στη θέση
του τον κ. Σώρα και δεν θα του επέτρεπε να παραμυθιάζει
τη μισή Ελλάδα ότι μπορεί να απαλλάξει τη χώρα απ’ τους
δανειστές, βασιζόμενος στη ρήση του Λένιν « το ψέμα γίνεται πειστικότερο, όσο μεγαλύτερο είναι». Δυστυχώς η
άθλια αντιμετώπιση του θέματος από όλες της κυβερνήσεις
της χώρας είχε ως αποτέλεσμα η «Ελλήνων Συνέλευση»
του κ. Σώρα να διαθέτει 214 Γραφεία σε ολόκληρη την επικράτεια και να προαναγγέλλει την κάθοδό της στις εκλογές, επαγγέλλοντας το σκίσιμο των μνημονίων και την
επάνοδο της χώρας στην ομαλότητα.

«Μια συγγνώμη την δικαιούνται»

ιάχυτο είναι το αίσθημα θλίψης που διακατέχει κάθε
νουνεχή και σώφρονα συνάδελφο από σχετικό ανάγνωσμα που δημοσιεύτηκε στην ΗτΑ αριθ. Φύλλου
548/Μάιος 2017.Πρόκειται ασφαλώς για την περιώνυμη
επιστολή που συνέταξαν και απέστειλαν στον ΥΠΕΘΑ και
Α/ΓΕΑ 49 τον αριθμό απόστρατοι Αξιωματικοί της Πολεμικής
Αεροπορίας (Π.Α) εκ των οποίων οι 46 ανήκουν στην κατηγορία Ανωτάτων Πτεράρχων, ζητώντας κατάργηση σχετικής
με την μοριοδότηση παραθερισμού απόφασης του Δ.Σ της
ΕΑΑΑ. Λυπάμαι βαθύτατα αγαπητοί συνάδελφοι ΠΤΧΟΙ που
αδυνατώ να συμμεριστώ τη «λογική» τοιαύτης αξιώσεώς
σας, καθόσον κατά την ταπεινή άποψή μου πάντοτε το θέμα
άπτεται τόσο της κοινής λογικής όσον και της στοιχειώδους
στήριξης στο περί δικαίου αίσθημα. Κατ, αρχήν προς τι το μίσος και ο σπαραγμός, εναντίον μιας πράξης καθ΄όλα επαινετής του παρόντος Δ.Σ της Ενώσεως που κατά κοινή παραδοχή καταβάλλει προσπάθειες αν όχι να θεραπεύσει τουλάχιστον να μετριάσει κατάφωρες αδικίες και παθογένειες
δεκαετιών εις βάρος μιας τάξης συναδέλφων μας, οι οποίοι
δεν ευτύχησαν για τον Α ή Β λόγο ν΄ αναρριχηθούν στις ανώτατες βαθμίδες του όπλου; Έχουν, άραγε, λιγότερες ανάγκες
οι ίδιοι και οι οικογένειές τους από άλλες κατηγορίες: Αντί
λοιπόν να είμαστε όλοι ανεξαιρέτως μια γροθιά στοιχισμένοι
στους συναδέλφους της ΕΑΑΑ που εμείς, άλλωστε, τους
εκλέξαμε ως ικανότερους και καταλληλότερους και να τους
ενθαρρύνουμε για παρόμοιες δίκαιες αποφάσεις τιθέμενοι
απέναντι στους πολιτικούς τους κυρίως υπεύθυνους για την
γενικώτερη κατάντια της Χώρας, ΕΜΕΙΣ, εκεί!, γιατί οι κατώτεροι στο 10ήμερο παραθερισμού στο Ζούμπερι κι όχι η
αφεντιά μας, βγάζοντες έτσι οι ίδιοι τα μάτια μας μεταξύ μας.
Ε! όχι, σύντροφοι, συνάδελφοι, ΠΤΧΟΙ, δεν δείχνει δυστυχώς
και το καλύτερο παράδειγμα αδελφοσύνης αλτρουισμού και
αλληλεγγύης, αρετές που διδαχτήκαμε στην Σχολή Ικάρων
την και Ναό ευθύνης και υποχρεώσεων αποκαλούμενη, η
παράλογη απαίτησή σας. Μια τέτοια πρωτοβουλία αποτελεί
αντιπροσωπευτικό δείγμα ιεράρχησης αξιών και αντίληψης

εκ μέρους των κυρίων Πτεράρχων και λοιπών της υπ΄όψιν
επιστολής, σαφώς αντίθετη με όσα εξ απαλών ονύχων γαλουχηθήκαμε. Οι αεροπόροι (Σ.Σ: και εννοώ ασφαλώς όλους
όσοι είχαν τη μέγιστη και εξαιρετική τιμή να υπηρετήσουν
στις τάξεις της ένδοξης Π.Α από οποιοδήποτε πόστο και μετερίζι μέχρι τον τελευταίο Σμηνίτη που υπηρετεί την θητεία
του), έχουν καταξιωθεί στη συνείδηση του ελληνικού λαού,
απολαμβάνοντες τον απόλυτο σεβασμό τον ανυπόκριτο ενθουσιασμό και την πλήρη αποδοχή του. Τούτου δοθέντος,
πολύ φοβούμαι, ότι παρόμοιες ενέργειες και συμπεριφορές,
αν μη τι άλλο, αδυνατίζουν την εικόνα της Αεροπορίας μας
στα μάτια της συμπαθούσης αυτήν ελληνικής κοινωνίας, σε
εποχές μάλιστα γενικής σήψης, παρακμής και κατάπτωσης
αρχών και αξιών- όταν η τελευταία ψάχνει και ψάχνεται από
κάπου να πιαστεί και κάποιον επιτέλους να εμπιστευθεί προκειμένου να ορθοποδήσει και να μην καταρρεύσει και αφανιστεί. Κι ας μη ξεχνάμε όσοι ενασκήσαμε διοίκηση, στους
εκάστοτε υφιστάμενους και κατώτερους βαθμολογικώς και
στη δική τους συμβολή οφείλουμε την ανέλιξή μας στην επετηρίδα της ιεραρχίας. Κατά τεκμήριο, οθεν, τους οφείλεται
εκ μέρους όλων μας ευγνωμοσύνη κι όχι πικρία και αχαριστία. Και εν πάση περιπτώσει αγαπητοί συνάδελφοι συντάκτες και αποστολείς της ειρημένης επιστολής, τι φοβάστε
διατηρώντας την ανωνυμία σας; Βγείτε θαρραλέα στο ξέφωτο της δημοσιότητας γνωστοποιώντας πλήρη τα στοιχεία
της ταυτοτητάς σας, να ιδούμε και να κρίνουμε κι εμείς οι
υπόλοιποι τις όποιες περγαμηνές σας καθώς και το μέγεθος
της ατομικής προσφοράς από αρχηγικούς θώκους που τυχόν
κατείχατε, γνωστού όντος, ότι μικρή η Αεροπορική
Ιερουσαλήμ και γνωριζόμαστε από τι ύφασμα είναι φτιαγμένος ο καθένας μας. Πόσοι και ποιοι ενδιαφέρθηκαν για τους
ε.α συναδέλφους των οποίων τα δικαιώματα καταπατούσαν
κατάφωρα οι διάφοροι πολιτικοί ολετήρες χάριν των καταραμένων ψηφαλακίων; Μια ματιά λ.χ στο 251 ΓΝΑ το αποκούμπι των γηρατειών μας, όπου έχουν πιάσει στασίδι κάθε
καρυδιάς καρύδι, εκτοπίζοντας στο πυρ το εξώτερο τους νό-

μιμους δικαιούχους και οιονεί ιδιοκτήτες, αποδεικνύει περίτρανα του λόγου το αληθές. Πόσοι και ποιοι αντέδρασαν
σθεναρά ως όφειλαν, πόσοι παραιτήθηκαν για λόγους ευθιξίας, και πόσοι λούφαξαν απολαμβάνοντες καρέκλες και
προνόμια των Ε.Ε.
Ενίοτε παρασυρόμενοι από ματαιοδοξία, λησμονάμε γρήγορα και γινόμαστε σκληροί, ανάλγητοι, άδικοι και στεγνοί
από συναισθήματα φιλαλληλίας και ανθρωπιάς. Βλέπετε,
όσο κρατάει το σαγηνευτικό άρωμα και η γοητεία της πλανεύτρας εξουσίας, εθελοτυφλούμε ακόμη και στις θυμοσοφίες, που ωστόσο κρύβουν τις μεγάλες αλήθειες :
«Καλοχαιρέτα τους πεζούς όσο καβαλικεύεις για να σε χαιρετούν και αυτοί όταν θα ξεπεζεύεις» ή «Εκεί που είσαι
ήμουνα κι εδώ που είμαι θάρθεις»! Τότε έπρεπε να δείξουν
την αξία τους οι φαρδιές επωμίδες κι όχι τώρα που νομοτελειακά βρίσκονται παρκαρισμένες στα αζήτητα της λησμονιάς και της αχρηστίας, μη έχοντες εξουσιαστική δύναμη ούτε καν ισότιμης του συμπαθή σμηνία ΠΟΠ!
Συνελόντι ειπείν, όπως θα λέγαμε σε αλλοτινές εποχές,
προτού ορδές βαρβάρων, απαίδευτων, αστοιχείωτων και
απάτριδων, πλην «προοδευτικών» και «δήθεν» τρομάρα
τους, κατασπαράξουν και αυτήν την κατά νομπελίστα μας ΣΕΦΕΡΗ : Ρέουσα σαν γάργαρο νερό της πηγής, πεισματάρα κι
ερωτιάρα «πλούσια και πανέμορφη γλώσσα μας, εις ένδειξη
ειλικρινούς μεταμέλειας και επίδειξη γενναιοφροσύνης,
οφείλουν οι εν λόγω 49 συνάδελφοι, αφενός την ανάκληση
της επίμαχης άστοχης τουλάχιστον και σίγουρα άδικης επιστολής και αφ΄ετέρου την έκφραση δημοσίως μιας τεράστιας συγγνώμης προς τους θιγέντες «κατωτέρων» βαθμών συναδέλφους μας. Έτσι θαρρώ θα εκδηλώσουν πειστικά και εν τοις πράγμασι την ανωτερότητά τους. Αλλιώς ας
σιωπήσουν. Κι εμείς οι υπόλοιποι, τους ευχαριστούμε που
μας έδωσαν την ευκαιρία να ντεπόμαστε γι΄αυτούς.
Ηλίας Νικ. Κάτρης
Υπτχος (Ι) ε.α.
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Η Κοίμηση της Θεοτόκου
το Πάσχα του Καλοκαιριού Των Ελλήνων

Κοίμηση της Θεοτόκου είναι μεγαλύτερη Θεομητορική εορτή των ορθοδόξων χριστιανών που εορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνυξη στις 15
Αυγούστου. Η εκκλησία μας γιορτάζει την κοίμηση της Θεοτόκου που περιλαμβάνει πρώτο,
το θάνατο και την ταφή της και δεύτερο, την
ανάσταση και τη μετάστασή της στους ουρανούς Στην Ελλάδα ονομάζεται και «Πάσχα του
καλοκαιριού» και είναι επίσημη αργία.
Όπως όλοι γνωρίζουμε ο Κύριος μας
Ιησούς Χριστός, την ώρα του μαρτυρίου του
και ενώ ήταν επάνω στο Σταυρό έδωσε εντολή και την Παναγία μητέρα του παρέλαβε ο
Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στο σπίτι του. Η
Παναγία διέμενε μαζί με τον Ιωάννη ,με τον
αδελφό του Ιάκωβο και τη μητέρα του
Σαλώμη, συγγενή της Θεοτόκου. Η Παναγία
μετά την Ανάληψη του Χριστού πηγαίνει καθημερινά στο ζωοδόχο μνήμα και προσεύχεται. Σύμφωνα με την παράδοση τρεις ημέρες
πριν το θάνατο της ημέρα Παρασκευή πήγε να
προσευχηθεί. Καθώς γονάτιζε να προσευχηθεί τα δέντρα έγειραν, λύγισαν τις κορυφές
των προς τα κάτω σαν να έκαναν μετάνοια για
να την προσκυνήσουν. Τότε παρουσιάσθηκε
μπροστά της ο Αρχάγγελος Γαβριήλ που κρατούσε κλάδο φοίνικος, σύμβολο νίκης κατά
του θανάτου και την χαιρετά: «Χαίρε, η γεννήσασα Χριστόν τον Θεόν ημών. Ο Κύριος άκουσε την προσευχή σου και θα αφήσης τον κόσμο
και θα πορευθής εις την ζωήν την αληθινήν
και αδιάδοχον».
Η Θεοτόκος επιστρέφει στον οίκο της και
ενημερώνει για τον επικείμενο θάνατο της.
Προετοιμάζεται προσευχόμενη. Ποιοι θα την
κηδεύσουν; Τα παιδιά συνήθως κηδεύουν
τους γονείς. Η Παναγία είχε ένα και μόνο κατά
σάρκα Yιόν τον Kύριον ημών Iησούν Xριστόν
και πνευματικά παιδιά τους δώδεκα απόστολους για να παρασταθούν στον θάνατό της. Οι
Απόστολοι δεν ήταν όλοι στα Ιεροσόλυμα, αλλά σε μακρινούς τόπους όπου κήρυτταν το
Ευαγγέλιο. O Πέτρος στη Ρώμη, ο Παύλος
προς τη Μακεδονία, ο Ανδρέας στην Πάτρα, ο
Θωμάς στις Ινδίες, ο Iωάννης στην Έφεσο.
Παρακαλεί το Χριστό να της στείλει τον Ιωάννη και τους λοιπούς
Αποστόλους για τη κηδεία της. Η προσευχή της εισακούεται και πρώτος
φθάνει, αρπαγής από νεφέλη, ο Ιωάννης και σε λίγο επί νεφελών και
οι λοιποί Απόστολοι που ήσαν διεσπαρμένοι στα πέρατα του κόσμου.
Μαζί με τους Αποστόλους ήρθε και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης,
ο Απόστολος Τιμόθεος και οι λοιποί θεόσοφοι ιεράρχες. Το γεγονός
αυτό μας διδάσκει ότι όταν κάποιος γνωστός μας, πεθαίνει πρέπει να
διακόπτουμε κάθε εργασία και να πάμε στο νεκρό, για να εκπληρώσουμε ένα ιερό χρέος πρώτον μεν προς εκείνον που έφυγε και δεύτερον πρός τους συγγενείς, που παρηγορούνται με την παρουσία μας.
Η Παναγία κοιμήθηκε τη Κυριακή δηλαδή τρεις ημέρες αργότερα
από την ενημέρωση της και σε ηλικία 59 ετών. Κατά την εκφορά του
τιμίου λειψάνου της στην Γεθσημανή, για να ταφεί, κάποιος Εβραίος,
ονόματι Ιεφωνίας, επιχειρεί να βεβηλώσει το τίμιο σώμα της. Όμως
ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, του κόβει τα χέρια, τα οποία μένουν κολλημένα
επάνω στο σώμα της Παναγίας. Μπροστά στο θαύμα ο Εβραίος μετανοεί και αποκαθίσταται η σωματική του ακεραιότητα. Ο μοναδικός
απόστολος που, κατά θεία οικονομία δεν παρεβρέθει στη κηδείας της
ήταν ο Απόστολος Θωμά ς που βρισκόταν στις Ινδίες. Τρεις ημέρες
αργότερα η νεφέλη που τον μετέφερε από την Ινδία στη Γεθσημανή
συνάντησε την Παναγία τη στιγμή της μεταστάσεως της. Δηλαδή τη
στιγμή που το σώμα της και το πνεύμα της. ανέβαιναν στους ουρανούς.
Τότε ο απόστολος ζήτησε από την Παναγία να του δώσει κάτι για ευλογία και του έδωσε τη ζώνη της. Ο Θωμάς διηγήθηκε στους υπόλοιπους αποστόλους και στους ιεράρχες τη συνάντηση του με τη Παναγία
και τους έδειξε τη Ζώνη της που του έδωσε. Οι απόστολοι άνοιξαν το
μνήμα της Παναγίας και είδαν ότι το σώμα της έλειπε
Οι πρώτες μαρτυρίες για τον εορτασμό της Κοίμησης της Θεοτόκο
εμφανίζονται τον πέμπτο αιώνα μΧ. Το θεομητορικό δόγμα που καθορίσθηκε στη Γ’ Οικουμενική Σύνοδο της Εφέσου (451) έγινε η αιτία
να αναπτυχθεί η τιμή στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Για πρώτη φορά
φαίνεται να γιορτάστηκε στα Ιεροσόλυμα στις 13 Αυγούστου και λίγο
αργότερα μετατέθηκε στις 15 του ίδιου μήνα .Στον 7ο μΧ αιώνα, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, καθιερώθηκε η νηστεία που
προηγείται της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η νηστεία αρχικά
ήταν χωρισμένη σε δύο περιόδους. Η πρώτη πριν από την εορτή της
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και η δεύτερη πριν από την εορτή της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Τον 10ο αιώνα, οι δύο περίοδοι συνενώθηκαν σε μία νηστεία, που περιλαμβάνει 14 ημέρες και ξεκινά την 1η
Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης νηστείας, νηστεύεται
το λάδι εκτός του Σαββάτου και της Κυριακής, ενώ στη γιορτή της
Μεταμόρφωσης του Σωτήρα καταλύεται (επιτρέπεται) το ψάρι.
Ανήμερα της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου καταλύονται τα πάντα, εκτός και αν η εορτή πέσει σε Τετάρτη ή Παρασκευή, οπότε καταλύεται μόνο το ψάρι. Τις ημέρες της νηστείας του Δεκαπενταύγουστου
ψάλλονται τις απογευματινές ώρες στις εκκλησίες (εκτός Κυριακής),
εναλλάξ, ο «Μικρός και ο Μέγας Παρακλητικός Κανών εις την

Υπεραγίαν Θεοτόκον», οι λεγόμενες «Παρακλήσεις».
Στην ανωτέρω εικόνα γίνεται πιστή αναπαράσταση του κατωτέρω
εξαποστειλαρίου που ακούγεται στις παρακλήσεις της Παναγίας:
«Απόστολοι εκ περάτων, Απόστολοι εκ περάτων, συναθροισθέντες ενθάδε, Γεθσημανή τω χωρίω, κηδεύσατε μου το σώμα,
και συ, Υιέ και Θεέ μου, παράλαβέ μου το πνεύμα.»
Οι αγίες εικόνες της Κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι πολυπρόσωπες. Δύο όμως πρόσωπα ξεχωρίζουν στην όλη παράσταση: Ο Χριστός
και η Παναγία. Ο Χριστός μας με το ηγεμονικό Του παράστημα που κρατεί την ψυχή της Παναγίας Μητέρας Του, βρέφος φασκιωμένο, και το
λιπόσαρκο σκήνωμα της Παναγίας. Στην εικόνα δεσπόζει το νεκρικό
κρεβάτι, στολισμένο με πλούσια ποδέα, όπου αναπαύεται η Παναγία
με τα χέρια σταυρωμένα. Μπροστά στερεωμένο σε ένα απλό κηροπήγιο καίει ένα χοντρό κερί. Πίσω από το νεκρικό κρεβάτι και στη μέση
ακριβώς στέκει ο Χριστός με το σώμα σε περίεργη στροφή προς τα δεξιά, προς την κεφαλή της Μητέρας Του. Στα χέρια Του απλωμένα στην
ίδια κατεύθυνση, κρατεί την ψυχή της, που έχει τη μορφή φασκιωμένου
μωρού με τα χέρια σταυρωμένα. Τον τριγυρίζει δόξα και πλήθος αγγέλων. Πάνω ακριβώς από το Χριστό στην κορυφή του τόξου της εικόνας έχουν ανοίξει οι πύλες του ουρανού και φαίνονται δύο άγγελοι.
Στην κεφαλή και στα πόδια του νεκρικού κρεβατιού είναι μαζεμένοι
οι δώδεκα απόστολοι με εκφράσεις, στάσεις και χειρονομίες που δείχνουν βαθειά λύπη. Ο Πέτρος θυμιατίζει στην κεφαλή της Παναγίας,
ο δε Απόστολος Παύλος και ο Θεολόγος Ιωάννης σκύβουν στα πόδια
της και την ασπάζονται. Πιο πίσω είναι τρεις ιεράρχες (ο Ιάκωβος ο
Αδελφόθεος, ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο Τιμόθεος και δεν . εικονίζεται ο Ιερόθεος) με ανοιχτά βιβλία και στα αριστερά, στο βάθος, θρηνούν δύο γυναίκες (συνήθως είναι τρεις.) Τη σύνθεση κλείνουν δύο
συμβατικά αρχαιόπρεπα κτήρια. Ανάμεσα σ’ αυτά διαβάζεται η επιγραφή Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ Θ(ΕΟ)ΤΟΚΟΥ». Στην εικόνα αυτή απεικονίζεται
και η κοπή των χειρών του άπιστου Ιεφωνία.
Μεταξύ της Ορθόδοξης και της Καθολικής Εκκλησίας υπάρχει δογματική διαφορά σχετικά με την Κοίμηση της Θεοτόκου. Η Καθολική
Εκκλησία πιστεύει στο δόγμα της ενσώματης ανάληψης της Θεοτόκου
(Assumptio Beatae Mariae Virginis), που οριστικοποιήθηκε με την
αποστολική εγκύκλιο του Πάπα Πίου IB’ «Munificentissimus Deus» (1
Νοεμβρίου 1950). Αντίθετα, η Ορθόδοξη Εκκλησία κάνει λόγο πρώτα
για Κοίμηση της Θεοτόκου, δηλαδή πραγματικό θάνατο (χωρισμό
Θεοτόκου ψυχής και σώματος) και στη συνέχεια για μετάσταση της
Θεοτόκου, δηλαδή ανάσταση (ένωση ψυχής και σώματος) και ανάληψή
της κοντά στον Υιόν της. Οι προτεσταντικές ομολογίες θεωρούν την
Κοίμηση της Θεοτόκου δευτερεύουσα εορτή, επειδή δεν βασίζεται σε
βιβλικές αναφορές. Η εορτή της Κοιμήσεως της γιορτάζεται με λιγότερο εμφατικό τρόπο στις λοιπές ορθόδοξες και καθολικές χώρες του
κόσμου, στις περισσότερες από τις οποίες ο Δεκαπενταύγουστος είναι
επίσημη αργία, όπως και στην Ελλάδα.
Η Κοίμηση της Θεοτόκου δεν είναι ένα πένθιμο γεγονός για το ελ-

ληνικό λαό, επειδή η Παναγία «μετέστη προς
την ζωήν» και για το λόγω αυτό η Κοίμηση
της Θεοτόκου εορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα, ονομάζεται δε και «Πάσχα του
Καλοκαιριού». Χαιρόμαστε διότι η Μητέρα
του Θεού είναι Μητέρα όλων μας και ότι με
τη Κοίμησή της δεν εγκαταλείπει τον κόσμο
αλλά με την παρρησία που έχει, πρεσβεύει
στον Υιό της και Θεό μας για μας σκεπάζει
όλους «λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς
ημών». Σε πολλά νησιά του Αιγαίου (Τήνος,
Πάρος, Πάτμος) στολίζουν και περιφέρουν
επιτάφιο προς τιμήν της Παναγίας.
Αναρίθμητοι ναοί και μονές έχουν χτιστεί
προς τιμήν της Κοιμήσεώς της σε όλη τη επικράτεια. Στις πόλεις και στα χωριά που
υπάρχουν εκκλησίες αφιερωμένες στην
Κοίμηση της Θεοτόκου διοργανώνονται παραδοσιακά πανηγύρια, που καταλήγουν σε
γενικευμένο γλέντι.
Η Παναγία μας διεδραμάτισε σημαντικό και κορυφαίο ρόλο στην όλη ιστορική
εμφάνιση του Χριστιανισμού στο προσκήνιο της παγκόσμιας Ιστορίας. Η όλη της
ζωή είναι ένα αξιοθαύμαστο γεγονός,
στην πραγματικότητα ένα θαύμα του Θεού.
Γεννήθηκε με θαυματουργικό τρόπο από
πολύ ηλικιωμένους, αλλά πολύ ευσεβείς
και πιστούς γονείς, τους οποίους η
Εκκλησία μας ονομάζει Θεοπατέρες, τον
Ιωακείμ και την Άννα. Η Παναγία δεν σώζει, αλλά δεν σώζεται κανείς χωρίς αυτήν.
Ο μητροπολίτης Μεσογείας Νικόλαος λέγει ότι « η Παναγία είναι και πύλη. Το
πρόσωπο της Παναγίας είναι η πύλη διά
της οποίας κανείς εισέρχεται σε αυτήν την
ουράνια κατάσταση, στη βασιλεία του
Θεού»
Δυστυχώς σήμερα μόνο οι μανάδες μας
και οι και γιαγιάδες (συνήθως πολύ μεγάλης
ηλικίας) καθώς και οι καλόγεροι με τις καλόγριες ετοιμάζουν, με φόβον Θεού και ευλάβεια, το πρόσφορον για να το προσκομίσουν οι ιερείς στην Θεία Λειτουργία για να
γίνει το Άγιο Σώμα του Χριστού, όπως η
Παναγία μας πρόσφερε το δικό της Σπλάχνο
για να γεννηθεί στον κόσμο αυτός που έσωσε τον κόσμο εκ του θανάτου και της αμαρτίας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Οι νέες γυναίκες
σήμερα αγνοούν τη σημασία του πρόσφορου και αγοράζουν τα έτοιμα.
Για να πετύχει το πρόσφορο πρέπει να προηγηθεί πνευματική προετοιμασία και προσευχή καθώς και να επικρατεί καθαριότητα και ησυχία, και ηρεμία στο περιβάλλον στη διάρκεια τη του ζυμώματος και
της ζύμωσης. Το στρογγυλό σχέδιο του Πρόσφορου συμβολίζει την
κοιλιά της Παρθένου Μαρίας, απ’ όπου προήλθε (γεννήθηκε) ο μονογενής Υιός της. Πάνω στο Πρόσφορο υπάρχει ανάγλυφο σχέδιο, που
σχηματίζεται από σφραγίδα. Από το
κέντρο του Πρόσφορου βγαίνει ο
Αμνός δηλ. το δηλ. το κεντρικό τετράγωνο του σχεδίου με τα γράμματα: ΙΣ
ΧΣ ΝΙ ΚΑ (Ιησούς Χριστός νικά). Τα
γράμματα αυτά πρέπει να είναι ευδιάκριτα και να φαίνονται καθαρά.
Λέγεται Αμνός (αρνάκι), γιατί ο προφήτης Ησαϊας προφήτευσε ότι ο
Μεσσίας σαν ένα άκακο αρνάκι θα οδηγηθεί στη θυσία. Το σχέδιο
του Πρόσφορου περιέχει επίσης τη μερίδα της Παναγίας με τα γράμματα Μ και Θ, δηλ. Μήτηρ Θεού. Από τα εννέα τριγωνάκια, που βρίσκονται στο δεξί μέρος του πρόσφορου, εξάγονται οι μερίδες των αγγέλων και όλων των αγίων και τοποθετούνται αριστερά του Αμνού.
Οι άγιοι που μνημονεύονται είναι οι Προφήτες, οι Απόστολοι, οι
Ιεράρχες, οι Μάρτυρες, οι Όσιοι, οι Ανάργυροι, οι Θεοπάτερες μαζί με
τον άγιο ης ημέρας και τελευταίος ο Πατέρας της Εκκλησίας που συνέγραψε την τελευμένη Θεία Λειτουργία. Οι άγιοι, επειδή δεν έχει
γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου και δεν έχουν εισέλθει ακόμα στον Παράδεισο, ωφελούνται κι αυτοί από τη μνημόνευση στις
Θείες Λειτουργίες. Από άλλα τμήματα του Πρόσφορου εξάγονται οι
μερίδες υπέρ των ζώντων και των κεκοιμημένων, οι οποίοι ανήκουν
στην Ορθόδοξη Εκκλησία.
Στις δύσκολες ημέρες της οικονομικής κρίσεως που περνάμε, ας
μην απογοητευόμαστε. Η πατρίδα μας πέρασε πολλές τέτοιες κρίσεις
κατά το παρελθόν και τις αντιμετώπισε με πίστη, θάρρος και ελπίδα.
Εκείνο που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι ο ενανθρωπήσας Υιός και
Λόγος του Θεού έχει το πρώτο και το τελευταίο λόγο για όλα και για
όλους. Ας εντείνουμε τις προσευχές μας προς το σεπτό πρόσωπο της
Κυρίας Θεοτόκου για τη βοήθεια της πατρίδος μας. Ας ακούσουμε
τη, γεμάτη πατρική στοργή, προτροπή του νέου αγίου της Εκκλησίας
μας, του Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου: «Πιαστείτε από το χέρι
της Παναγίας και τότε αυτή με ασφάλεια θα σας μεταφέρει στο θρόνο του Υιού και Θεού της».
Ασμχος (Ρ) ε.α. Ιωάννης Κρανιάς
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ & Πρόεδρος ΣΑΙΡ
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Γ. ΚΑΤΣΑΡΙΔΗΣ - Α. ΚΙΤΣΙΟΥ

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΑΣ

KRITSHOTEL ΣΤΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ. ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΒΟΥΝΟ
ΠΙΣΩ, ΠΙΣΙΝΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ, ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΗΣΥΧΟ . ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΕ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ. ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΙΝΑΙ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΡHΤΣΩΤΑΚΗ.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΜΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΥΠΤΧΟΣ εα 6937103708.

®AΡΘΡΑ

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ Ν. ΚΟΡΕΑΣ 1950-1953
Του Επισμηναγού (Ι) ε.α. Γεωρ. Β. Κασσαβέτη

Μ

ε την ευκαιρία της 67ης επετείου από την έναρξη του Κορεατικού Πολέμου, με πρωτοβουλία του
Πανελληνίου Συνδέσμου Παλαιμάχων Πολεμιστών Κορέας,έλαβε χώρα και εφέτος η καθιερωμένη τελετή
τιμής και μνήμης για τους ευκλεώς πεσόντες Έλληνες Αξιωματικούς Υπαξιωματικούς και στρατιώτες του
Στρατού και της Αεροπορίας, στο Ηρώο του Εκστρατευτικού Σώματος, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου Παπάγου. Στην
τελετή, την οποία τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης, ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της
Κορέας, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και πλήθος κόσμου, μίλησε ο ΥΠΕΘΑ, ο πρέσβης της Κορέας στη χώρα
μας και ο Πρόεδρος των Παλαιμάχων Πολεμιστών Κορέας Στρατηγός ε.α. Στυλ. Δράκος. Ας επαναφέρουμε όμως
στη μνήμη μας τα τραγικά γεγονότα, τα οποία δρομολογήθηκαν με την επίθεση της κομμουνιστικής Β. Κορέας,
εναντίον της Ν. Κορέας τον Ιούνιο του 1950.
Όταν η Ελλάδα μετρούσε ακόμη τις πληγές της από τον αιματηρό Συμμοριτοπόλεμο, ξέσπασε ο Πόλεμος της
Κορέας. Τι είχε συμβεί; Η Κορέα μετά τη λήξη του Β΄Π.Π. είχε διαιρεθεί σε δύο κράτη, ήτοι στη Βόρειο Κορέα υπό
την επιρροή της Σοβιετικής Ενώσεως και της Κομμουνιστικής Κίνας και στη Νότιο, υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ και
των συμμάχων τους. Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, η οποία είχε ιδρυθεί στο Βόρειο τμήμα από τον Σεπτέμβριο
του 1948 ζητούσε επιμόνως από την ηγεσία της Νοτίου Κορέας την «ειρηνική ενοποίηση», ( η λέξη MIR= ειρήνη
ήταν ψωμοτύρι για τους απανταχού κομμουνιστάς)τουτέστιν την οικειοθελή παράδοσή της, ώστε και τα δύο τμήματα
να αποτελέσουν ενιαίο κράτος, υπό Κομμουνιστικό, φυσικά, καθεστώς. Όταν η δημοκρατική ηγεσία της Νοτίου
Κορέας ηρνείτο πεισματικά να παραδώσει το τμήμα αυτό της Κορέας στην ανελευθερία του κομμουνιστικού καθεστώτος, οι κομμουνισταί του Βορρά αποφάσισαν να προχωρήσουν στην «δια των όπλων ενοποίηση», εφαρμόζοντας την ελληνική παροιμία « όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος».
Στις 25 Ιουνίου 1950 ο στρατός της Κομμουνιστικής Κορέας υπό την ηγεσία του εκλεκτού της Σοβιετικής
Ενώσεως Κιμ Ιλ Σούνγκ επιτίθεται αιφνιδιαστικά εναντίον της Νοτίου Κορέας. Ο Κορεατικός πόλεμος, ο οποίος θα
διαρκέσει τρία και πλέον χρόνια, έχει ήδη αρχίσει.Η επίθεση αποτελούσε αναμφισβήτητα μια πρόκληση του διεθνούς
κομμουνισμού εναντίον του ελευθέρου κόσμου, πλην όμως ο χειρισμός του θέματος θα έπρεπε να είναι ιδιαίτερα
λεπτός, διότι υπό το επικρατούν διεθνές κλίμα του ψυχρού πολέμου, ένας τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος ήτο πολύ
πιθανός. Προ αυτού του κινδύνου ο τότε Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Χάρρυ Τρούμαν έφερε το θέμα στον
ΟΗΕ και με κατάλληλους διπλωματικούς ελιγμούς κατάφερε να πετύχει μια πολιτική και νομική καταδίκη της
Βόρειας Κορέας. Η απόφαση του ΟΗΕ προέβλεπε τη συμμετοχή στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, υπό τη σημαία του ΟΗΕ, σε μια «Αστυνομική Επιχείρηση» όπως την αποκαλούσε.
Η Ελλάδα, η οποία είχε μόλις βγει από μια παρόμοια περιπέτεια, αλλά και ως χώρα που γέννησε τη δημοκρατία,
δεν ήτοδυνατόν να μείνει ασυγκίνητη και να μη δώσει το παρόν σε αυτό το πάνδημο προσκλητήριο για την ελευθερία
και τη δημοκρατία. Αλλά και πέραν των σπουδαίων αυτών λόγων η χώρα μας είχε και έναν ακόμη πρόσθετο λόγο να
συμμετάσχει στην πολυεθνική αυτή δύναμη, στη συγκρότηση της οποίας πρωτοστατούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες,
ήτοι την αναγνώριση των εξαίρετων υπηρεσιών που οι ΗΠΑ προσέφεραν στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των
Κομμουνιστικής Ανταρσίαςτου 1944-49. ( Σημ. Αν οι Αμερικανοί, παρά την πεισματική άρνηση της Αγγλικής Αποστολής
, η οποία είχε τότε την εποπτεία της εκπαιδεύσεως των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων,δεν μας έδιναν τα αεροσκάφη
Helldiversτον Αύγουστο του 1949, ενδεχομένως….να πολεμούσαμε ακόμη στο Γράμμο και στο Βίτσι).

Η στρατιωτική δύναμη την οποία απέστειλε η χώρα μας στη μακρινή Κορέα αποτελείτο από ένα Τάγμα Στρατού,
δυνάμεως 1000 ανδρών, το οποίο στα μέσα του 1953 έγινε Σύνταγμα και ένα Σμήνος μεταφορικών αεροσκαφών
C-47 Dakota, συνολικής δυνάμεως 67 ανδρών. Η συμμετοχή του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος στον πόλεμο
της Κορέας δεν είχε απλώς συμβολικό χαρακτήρα, αλλά υπήρξε ουσιαστική και συνέβαλε καθοριστικά στην τελική
νίκη των δημοκρατικών δυνάμεων. Ειδικότερα, το μεν Τάγμα Στρατού κέρδισε τη διεθνή διάκριση στις μάχες των
υψωμάτων “381”τον Ιανουάριο του 1951 και “hary” τον Ιούνιο του 1953, όπου κατόρθωσε να απωθήσει πολλαπλάσια
δύναμη αντιπάλων, το δε Σμήνος επέσυρε τα κολακευτικότερα λόγια των Αμερικανών Αεροπορικών Διοικητών
για τη χειριστική ικανότητα των πιλότων, αλλά και το θάρρος και την αυταπάρνησή τους στις ριψοκίνδυνες αεροπορικές επιχειρήσεις τις οποίες εκτελούσαν.
Το πόσο καθοριστική στην τελική έκβαση του πολέμου της Κορέας ήταν η συμμετοχή του Τάγματος του Ελληνικού
Στρατού και του Σμήνους της τότε Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας, πέραν των κολακευτικών σχολίων, αποδεικνύεται και εκ των συνολικών απωλειών τις οποίες είχαν, ήτοι 186 νεκρούς και 566 τραυματίες. Στις απώλειες
του εκστρατευτικού Σώματος συμπεριλαμβάνονται και οι 14 νεκροί του Σμήνους και η απώλεια τεσσάρων αεροσκαφών Dakota. Οι μαχητές του Εκστρατευτικού Σώματος της Κορέας πρέπει να αισθάνονται πολύ υπερήφανοι,
που η συμμετοχή τους συνέβαλε στη νίκη της δημοκρατίας επί του ολοκληρωτισμού και δεν είχε την τύχη του αντίστοιχου πολέμου του Βιετνάμ, 20 χρόνια αργότερα.
Με την κατάρρευση του Κομμουνιστικού Συστήματος καιτη διάλυση της Σοβιετικής Ενώσεωςτο 1989, τον τερματισμό του ψυχρού πολέμου και τη συμφωνία Αμερικής – Ρωσίας για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλωνο κίνδυνος
για ένα νέο Παγκόσμιο Πόλεμο μεταξύ Ανατολής Δύσεως έχει σχεδόν μηδενισθεί. Παραδόξως, ενώ το κομμουνιστικό
σύστημα κατέρρευσε διεθνώς, η Λαϊκή Δημοκρατία της Β. Κορέας αποτελεί το τελευταίο και μοναδικό καθαρόαιμο
μετερίζι του Μαρξισμού, σε ολόκληρο τον κόσμο, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί διαρκή απειλή όχι μόνο για τη
δημοκρατική και φιλειρηνική Ν. Κορέα, αλλά για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Μια μικρή σχετικά χώρα 21.5 εκ. κατοίκων η Β. Κορέα, η οποία δεν απειλείται από κανένα, διατηρεί έναν υπέρογκο στρατό άνω του ενός εκατομμυρίου
ανδρών, κάτι λιγότερο από τον αντίστοιχο των ΗΠΑ των 321 εκ. κατοίκων. Για τη διατήρηση του τεράστιου αυτού
στρατεύματος έχει καθιερώσει υποχρεωτική στράτευση εννέα (9) ετών. Εν αντιθέσει προς τον όντως πολεμοχαρή
και παρανοϊκό δικτάτορα της Β. Κορέας Κιμ Γιόνγκ Ουν, οι δικοί μας φιλειρηνικοί πολιτικοί, παρ’ ότι η χώρα μας
απειλείται πανταχόθεν, μετέτρεψαν τη θητεία σε στρατιωτικό περίπατο εννέα(9)μηνών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν
τεράστιες τρύπες στη φύλαξη των αχανών θαλασσίων συνόρων μας.
Κλείνοντας θεωρούμε σκόπιμο να προσθέσουμε και τα εξής. Η απειλή της Β. Κορέας στη διεθνή κοινότητα, δεν
προέρχεται ούτε από τις υπερμεγέθεις Ένοπλες Δυνάμεις της, ούτε από τα πυρηνικά της όπλα, τα οποία με τη μακαριότητα και την ανοχή της Δύσεως ανέπτυξεκαι τα οποία επιδεικνύει προκλητικά με τακτικές εκτοξεύσεις πυραύλων.
Προέρχεται κυρίως από τη διαταραγμένη προσωπικότητα ενός παρανοϊκού ηγέτη, ο οποίος απειλεί τους πάντες και
τα πάντα με το πυρηνικό οπλοστάσιό του, αγνοώντας ενδεχομένως ότι ένας πυρηνικός πόλεμος αποτελείπρωτίστως
ταφόπλακα για την ίδια του τη χώρα. Όμως, το γεγονός ότι ο ίδιος έχει το ακαταλόγιστο δεν σημαίνει, ότι οι ηγέτες
των μεγάλων δυνάμεων απαλλάσσονται των ευθυνών τους να τον επαναφέρουν στην τάξη με κάθε θεμιτό ή αθέμιτο
μέσον.
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Ευχαριστήριο

Ευχαριστήριο

Με αισθήματα χρέους και τιμής θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια σε όλο το προσωπικό του
251ΓΝΑ για όσα προσέφεραν κατά την διάρκεια της νοσηλείας της συζύγου μου στην 3β ορθοπεδική κλινική και ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον διευθυντή του νοσοκομείου
αλλά και θεράποντα γιατρό της συζύγου μου ταξίαρχο
ιατρό κ. ΚΟΤΣΙΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ τους βοηθούς του στο χειρουργείο αλλά και την προισταμένη της κλινικής ασμχο
κ.ΚΑΡΥΔΑΚΗ και όλο το νοσηλευτικό και μη προσωπικό
της κλινικής για την άψογη συμπεριφορά τους, την ακούραστη ενεργό παρουσία τους, την υψηλή κατάρτιση,την
προθυμία τους, την ευγένεια, το χαμόγελο τους και την θετική τους ενέργεια που αντανακλούν στους ασθενείς με
ευεργετικά αποτελέσματα. Τέτοιοι άνθρωποι υπηρετούντες στις Ε.Δ αλλά και στα νοσοκομεία μας γεμίζουν αισιοδοξία και ασφάλεια.

[ 1. Ευχαριστώ θερμά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Α' χειρουργικής κλινικής τού
251ΓΝΑ για τις άριστες υπηρεσίες πού προσφέρει στους νοσηλευόμενους. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τον
Ασμχο ιατρό κ. Χρήστο
Μπαντιά χειρουργό και την Ασχμο κ. Ντάβα προϊσταμένη της κλινικής - και 2 επί πλέον κλινικών πού
συστεγάζονται στην ίδια πτέρυγαπού μού συμπαραστάθηκαν με ιδιαίτερη φροντίδα κατά την διάρκεια
της νοσηλείας μου, αλλά και στις ιδιαιτερότητες που προέκυψαν μετά από αυτήν.
2. Επίσης ευχαριστώ τον Σμήναρχο ιατρό κ. Γρηγόρη Ραπτίδη, Δντή της ουρολογικής κλινικής για
την θεραπεία των προβλημάτων που παρουσιαστηκαν μετα την εγχειρηση.
3. Γενικότερα το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό τού 251 ΓΝΑ με προθυμία και αγάπη εξυπηρετεί
τις υγειονομικές ανάγκες των δικαιούχων και παρά την οικονομική κρίση πού όλοι βιώνουμε ανταποκρίνεται πλήρως στην αποστολή του.
4. Θερμά συγχαρητήρια σε όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου, πού με τις συνεχείς προσπάθειες
πού καταβάλει, τόσο οι εκάστοτε Διοικηταί, όσο και τα διευθυντικά στελέχη όλων των δραστηριοτήτων,
το έχουν αναδείξει ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία της χώρας.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΖΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΓΟΣε.α ΒΟΛΟΣ

Ιωάννης Ηλία Αυγερινός
Υπτχος ε.α.]
Β. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την δημοσίευση της, εις την φιλόξενη εφημερίδα της Ε.Α.Α.Α.
Ηχώ των Αιθέρων.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ασμχος (ΤΕΑ) Νικόλαος Γλαρέντζος
Γεννήθηκε το 1939 στο Άργος. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1958 (5η Σειρά
ΣΥΔ) και αποστρατεύθηκε το 1987.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και μίας κόρης. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 27-6-2017, στο Κοιμητήριο Κόκκινου
Μύλου Ν. Φιλαδελφείας.

Σμχος (ΤΤΗ) Μαρίνος-Γεώργιος-Δημήτριος Βαρούχας
Γεννήθηκε το 1949 στο Μοναστήρι Ρεθύμνης. Εισήλθε στην Αεροπορία
το 1967 (19η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 2004.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και μίας κόρης. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης Σητείας στις 30-6-2017
και η ταφή του στο Κοιμητήριο Σητείας.

(ΣΥΔ) και αποστρατεύθηκε το 2010.
Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 3-7-2017, στον Ιερό Ναό Αγίου
Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λυγαριά Σερρών.

Ασμίας Χαλκιόπουλος Κων/νος.
Γεννήθηκε το 1949 στον Αλμυρό Μαγνησίας. Εισήλθε στην αεροπορία το
1968 (20η σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1976.
Απο το 1981 εώς το 1998 υπηρέτησε ως πολιτικό προσωπικό της Π.Α. και
συνταξιοδοτήθηκε.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιού και μίας κόρης.
Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 28-6-2017 στο κοιμητήριο
Αλμυρού.

Υπτχος (ΥΙ) Βενετσάνος Πολυμενάκος

Υπσγός (ΤΤΗ) Ευστάθιος Γκλέτσος
Γεννήθηκε το 1941 στη Στυλίδα. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1960 (13η
Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1988.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και μίας κόρης. Η εξόδιος ακολουθία έγινε την 1-7-2017 στο Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Στυλίδας και
η ταφή του στο Κοιμητήριο Στυλίδας.

Σμχος Εμμανουήλ Παντράκης
Γεννήθηκε το 1954 στη Λυγαριά Σερρών. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1975

Γεννήθηκε το 1931 στην Καστανιά Γυθείου. Εισήλθε στην Αεροπορία το
1951 (ΣΙΣ) και αποστρατεύθηκε το 1993.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και μίας κόρης. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 9-7-2017, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Καστανιά Γυθείου.
Η ΕΑΑΑ εύχεται, να είναι ελαφρύ το χώμα που σκέπασε τους αείμνηστους συναδέλφους μας και στους οικείους τους την, εξ ύψους, παρηγοριά.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑ
Αισθάνομαι την ανάγκη να πω δυο λόγια για έναν
εξαίρετο συνάδελφο και αγαπητό φίλο, το Γιάννη
Μουστάκα, που αποχαιρετήσαμε πρόσφατα. Το κάνω
από εσωτερική παρόρμηση προς έναν συνάδελφο και
φίλο που υπήρξε και διακεκριμένο μέλος στο Δ.Σ. της
Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας.
Αλησμόνητε φίλε περάσαμε στιγμές προσφοράς
αλλά και ζωής, εκτελώντας τις προσταγές της πατρίδος μας ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις κάθε περιόδου. Ήσουν σοβαρός, άρτιος επιστήμονας και ολιγόλογος και η άποψή σου ήταν πάντα σεβαστή και υπο-

λογίσιμη.
Ευτύχησες να δημιουργήσεις μια θαυμάσια οικογένεια με ισχυρούς δεσμούς αγάπης τόσο με την αγαπημένη σου σύζυγο όσο και με τα αξιολάτρευτα παιδιά
και εγγόνια σου και είχες την τύχη να τα δεις αποκαταστημένα.
Γιάννη στη ζωή κάνουμε όλοι μηδενός εξαιρουμένου το ίδιο λάθος, πιστεύουμε ότι πάντοτε έρχεται ένα
αύριο, κάποτε όμως το αύριο αυτό δεν έρχεται και τώρα μετανιώνουμε για ότι δεν κάναμε και για ότι δεν είπαμε.

Δεν θυμάμαι πότε τελευταία σου είπα πόσο σε εκτιμώ και πόσο σε αγαπώ, για αυτό το φωνάζω ξανά και
πιστεύω ότι θα με ακούσεις. Οι άνθρωποι με ψυχή δεν
πεθαίνουν, παραμένουν στις καρδιές και στη θύμηση
των ανθρώπων που αγαπούν. Έτσι θα σε θυμούμεθα
για πάντα και θα νοιώθουμε την φυσική απουσία σου
μόνο. Στη ψυχή μας θα είσαι μαζί μας. Καλό ταξίδι και
καλή αντάμωση.
Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Α.Α.Α.
Υπτχος (Ι) ε.α. Ιωάννης Κολοβός
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ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ

Στόν Υποπτέραρχο (ΥΤ) Βενετσάνο Πολυμενάκο
Από τον Υποπτέραρχο (Ε) Θεόφιλο Κυριακαράκο
Αγαπητέ μου, φiλε, συμπατριώτη και συνάδελφε Βένο.
Με βαθύ πόνο ψυχής και ανείπωτη οδύνη πληροφορηθήκαμε τον αιφνίδιο θάνατό σου.
Εκείνος που ρυθμίζει τις τύχες όλων μας, αποφάσισε ότι ήλθε η ώρα να σε καλέσει
κοντά του.
Κανείς μας, δυστυχώς, δεν ξεφεύγει από τον αδυσώπητο αυτό κανόνα.
Ξεκίνησες από την αγαπημένη σου Καστάνια, το ιστορικό ορεινό χωριό του Ταϋγέτου,
για να ξεφύγεις από τα στενά τοπικά όρια και να κατακτήσεις μια καλύτερη ζωή, σε μιά
δύσκολη χρονική περίοδο.
Ήσουν ένας γνήσιος Μανιάτης και είχες βαθειά ριζομένες στην ψυχή σου της έννοιες
τις φιλοπατρίας, της προσφοράς και του καθήκοντος. Και όπως λέει ο λαός, αν σου τύχει
να γεννηθείς Μανιάτης, η καταγωγή σου σε υποχρεώνει να είσαι τρία πράγματα: Γενναίος,
ντόμπρος και έντιμος. Και εσύ ήσουν και τα τρία.
Αγωνίστηκες με σθένος και καρτερικότητα και κατάφερες να ξεπεράσεις επιτυχώς
όλα τα εμπόδια και τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετώπιζες.
Με πίστη και επιμονή, αλλά πάνω απ' όλα με πολύ αγάπη γι’ αυτό που έκανες, πιστός
στις Ελληνοχριστιανικές Παραδόσεις και τις Αρχές με τις οποίες γαλουχήθηκες, κατάφερες τελικά να επιτύχεις αυτό που επιθυμούσες.
Υπήρξες ένας εξαίρετος και καταξιωμένος Στρατιωτικός Ιατρός, που κόσμησε με την
παρουσία του την Πολεμική Αεροπορία, αφήνοντας πίσω του σοβαρό δημιουργικό έργο.
Υπήρξες λαμπρός επιστήμων, αλλά πάνω από όλα υπήρξες «άνθρωπος». Σε κάθε
ασθενή, έβλεπες και την ανθρώπινη πλευρά του προβλήματός του και στοργικά προσπαθούσες να του συμπαρασταθείς, όσο καλύτερα μπορούσες, για να του απαλύνεις τον πόνο
του.
Η προσφορά σου στην Πολεμική Αεροπορία υπήρξε εξόχως σημαντική. Σε ό,τι σου ανατέθηκε το έφερες πάντοτε εις πέρας κατά τον καλύτερο τρόπο και για τον λόγο αυτό η
Πολιτεία σε τίμησε με σημαντικές διακρίσεις.
Η σταδιοδρομία σου στην Πολεμική Αεροπορία υπήρξε λαμπρή. Κατά την διάρκεια της
πολυετούς Υπηρεσίας σου τοποθετήθηκες σε πολύ σημαντικές θέσεις και με την αξία σου
κατέκτησες τον βαθμό του Υποπτεράρχου, που είναι η ανώτερη προβλεπόμενη εξέλιξη
για την ειδικότητα των Στρατιωτικών Ιατρών.
Μετά την αποστρατεία σου, συνέχισες να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου στους συναδέλφους μας, ως αιρετός Αντιπρόεδρος της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών
Αεροπορίας, επί τρείς συνεχείς θητείες, γεγονός που μαρτυρεί το πόσο αγαπητός και παραδεκτός ήσουν από το σύνολον των συναδέλφων μας.
Ήσουν προικισμένος με εξαιρετικές ικονότητες και είχες σπάνιες αρετές.
Ήσουν έντιμος, ειλικρινής, προσιτός, συνεργάσιμος και εργατικός, γεγονός που σε

έκανε ιδιαίτερα αγαπητό και αποδεκτό σε όλους όσους σε γνώρισαν.
Στην ιδιωτική σου ζωή υπήρξες λαμπρός οικογενειάρχης, ανεκτίμητος σύζυγος της
αγαπημένης σου Τάσας στοργικός πατέρας των πολυαγαπημένων παιδιών σας Πέτρου
και Ειρήνης, ιατρών επίσης, και παππούς των λατρεμένων εγγονών σας Αναστασίας και
Κατερίνας, από την κόρη σας.
Στην τελευταία περίοδο της ζωής σου κτυπήθηκες, δυστυχώς, αλύπητα από τη Μοίρα.
«Έχασες» πρόωρα την αγαπημένη σου σύζυγο Τάσα, τον αγαπημένο σου γιό Πέτρο, σε
πολύ νεαρή ηλικία, που είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε άνθρωπο, και τον αγαπημένο σου αδελφό Αντώνη. Και όμως με στωικότητα αποδέχθηκες την ειμαρμένη.
Άντεξες. Στάθηκες όρθιος μέχρι το θάνατό σου.
Η ζωή έχει τους δικούς της κανόνες, που εμείς, δυστυχώς, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε.
θα μας λείψεις φίλε Βένο. Η απουσία σου θα είναι οδυνηρή. Η ανάμνησή σου όμως θα
είναι πάντοτε παρούσα και θα αποτελεί παρηγοριά για μας.
Θα σε τιμούμε Πτέραρχε Πολυμενάκο, όπως αξίζει σε Αξιωματικό σαν εσένα, που προσέφεραν στην Πατρίδα και στην Πολεμική Αεροπορία και στους συνανθρώπους τους, ό,τι
καλύτερο διέθεταν.
Θα θυμόμαστε πάντα, με ιδιαίτερη συγκίνηση, τα γυμνασιακά μας χρόνια στο αγαπημένο
μας Γύθειο, τη μακρά και αδιατάρακτη φιλία μας, τους κοινούς παράλληλους αγώνες μας
στην Πολεμική Αεροπορία, την ευθύτητα του χαρακτήρος σου και την προσήλωση σου εις
το καθήκον.
Τώρα πιά, στην απανεμιά της Ιθάκης σου, θα πρέπει να είσαι ικανοποιημένος ότι σε όλη
σου τη ζωή εφήρμοσες κατά γράμμα αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος:
"Τον αγώνα τον καλόν ηγώνισμαι, το δρόμον τετέλεκα, την πίστητετήρηκα, λοιπόν απόκειταί μοι ο της δικαιοσύνης στέφανος"
Στην πολυαγαπημένη σου θυγατέρα Ειρήνη, ιατρό Νευρολόγο, στον διαπρεπή παιδίατρο
σύζυγό της Παναγιώτη και τις πολυαγαπημένες θυγατέρες τους και λατρεμένες εγγονές
σας Αναστασία και Κατερίνα ως και τους λοιπούς συγγενείς σας, εύχομαι ο Μεγαλοδύναμος
Θεός να τους δίνει κουράγιο για να αντέξουν το δυσαναπλήρωτο κενό που τους δημιουργεί
η απώλειά σου.
Με την οδύνη εκείνων που μένουν, σε έναν κόσμο που η απώλεια ανθρώπων σαν εσένα
είναι δυσαναπλήρωτη, σου απευθύνω εκ μέρους όλων των φίλων, συμπατριωτών και
συναδέλφων μας το ύστατο χαίρε.
Καλό κατευόδιο καλέ μου φίλε.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της γενέτειράς σου πατρώας γης, στην οποία επέστρεψες,
όπως ήταν επιθυμία σου.

ΥΣΤΑΤΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΦΙΛΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟ ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟ
ΥΠΟΠΤΕΡΑΡΧΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ε.α.
Την Παρασκευή 7 lουλίου 2017 έφυγε από κοντά
μας ένας γνήσιος Λακεδαίμονας και Μανιάτης που
γεννήθηκε και μεγάλωσε εδώ στο χωριό του στην
Καστάνια στις νότιες παρυφές του Ταύγετου, πλησίον
της Μονής «Παναγία η Γιάτρισσα».
Συγκεντρωθήκαμε αγαπημένε μου Βένο σήμερα
όλοι εδώ. Η οικογένειά σου, οι συγγενείς, οι συνάδελφοι και οι γνωστοί σου για να σε αποχαιρετήσουμε και
να σε κατευοδώσουμε στο τελευταίο σου ταξίδι.
Ένα ταξίδι το οποίο όλοι υποχρεωτικά θα πραγματοποιήσουμε και τον χρόνο δεν καθορίζουμε εμείς αλλά ο Δημιουργός μας, ο οποίοι μας έδωσε ένα δάνειο
ζωής χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία εξόφλησης.
Ήλθαμε λοιπόν σήμερα όλοι εδώ για να σου πούμε
το στερνό αντίο και να σε διαβεβαιώσουμε ότι θα είσαι
πάντοτε στη μνήμη μας και θα σε έχουμε κοντά μας με
τη σκέψη μας, ενώ ο Κύριος θα τάξει την ψυχή σου εκεί
που οι δίκαιοι αναπαύονται,
Θεωρώ όμως καθήκον μου και υποχρέωσή μου να
αναφέρω χωρίς υπερβολή ορισμένα χαρακτηριστικά
ανθρώπου, πέραν αυτών που μας είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Υπήρξες άριστος από τα παιδικά σου
χρόνια, εδώ στην Καστάνια της Λακωνίας, καθ' όλη
τη διάρκεια της ζωής σου ήσουν εργατικόσκαι μεθοδικός, κρατούσες ένα πολύ καλό αρχείο, απόδειξη αυ-

τού είναι η συννραφή του βιβλίου σου με τίτλο «Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΟΥ». Από τα ευλογημένα μονοπάτια του
Ταύγετου στις μεγάλες λεωφόρους της γνώσης και
της ζωής. Ένα βιβλίο 500 και πλέον σελίδων, σε πολλά σημεία αυτού καταγράφεις με ακρίβεια γεγονότα,
μέχρι και τα μικρά ονόματα ανθρώπων που συνάνrησες και συνεργάστηκες μαζί τους ακόμη και στην μακρινή Αμερική.
Ήσουν τίμιος με μια ισχυρή προσωπικότητα και εξέπεμπες μία θετική ενέργεια με την οποία στήριζες
όλους μας, πάντα καλοπροαίρετος και πρόθυμος να
προσφέρεις τις υπηρεσίες σου και την βοήθεία σου τόσο στην οικογένεία σου όσο και στους συγγενείς, συναδέλφους και φίλους σου.
Με άλλα λόγια ένας άνθρωπος φιλήσυχος, φιλαλήθης, άοκνος αλλά και γεμάτος ζωή, χωρίς να έχεις
την παραμικρή διάθεση να βλάψεις τους συνανθρώπους σου ή να μειώσεις την προσωπικότητά τους.
Μαζί σου ένοιωσα την πραγματική φιλία γιατί όχι
μόνο σε αγάπησα αλλά και σε θαύμαζα.
Πάντως να είσαι σίγουρος ότι πίσω σου αφήνεις την
κόρη σου Ειρήνη και τον γαμπρό σου Παναγιώτη οι
οποίοι είναι αντάξιοι με όλα σου τα προτερήματα και
με πολύ καλή συμπεριφορά και ήθος. Επίσης τα εγγόνια σου, Αναστασία και Κατερίνα, θα συνεχίσουν την

ψυχική επικοινωνία και αγάπη στον καλό τους πάντοτε
παππού και θα ζουν με την ανάμνησή του.
Αγαπημένε μου φίλε Βένο να είσαι βέβαιος, ήσυχος
και ήρεμος ότι εδώ στη Γή έκανες το καθήκον σου στο
ακέραιο τόσο στην οικογένειά σου όσο και στην κοινωνία. Η μνήμη σου θα παραμένει πάντοτε ανεξίτηλη
στη συνείδησή μας και πάντοτε θα θυμόμαστε τον αγαπημένο μας Πτέραρχο.
Εκεί που πηγαίνεις να πεις χαιρετίσματα στις Ψυχές
των ανθρώπων που αγάπησες πολύ και να τους διαβεβαιώσεις ότι πάντοτε θα παραμένουν στη μνήμη μας.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Λακωνικής γης που
θα σε σκεπάσει σε λίγο και ο δίκαιος Κριτής να σε εντάξει όπως σου αξίζει στους δίκαιους και τον όμορφο
κόσμο των αγγέλων.
Εμείς όλοι εδώ, οι φίλοι σου από τον Άλιμο Αττικής,
από την Φωκίωνος Νέγρη της Κυψέλης Αθηνών και
όλοι που σε γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί σου και
δεν μπόρεσαν να έρθουν εδώ σε χαιρετούμε για το μακρινό σου ταξίδι με βαθειά συγκίνηση και αγάπη.
Αιωνία σου η Μνήμη
Αξιαγάπητε φίλε και συνάδελφε
Παναγιώτης Δημητρέλος Σμήναρχος
Ραδιοναυτίλος ε.α.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΑΑΑ/ ΠΑΡΑΡΤ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σας ενημερώνουμε ότι το Παράρτημα
Θεσσαλονίκης θα παραμείνει κλειστό από 24
Ιουλίου 2017 έως και 27 Αυγούστου 2017.
Για δραστηριότητες και ανακοινώσεις θα
ενημερώνεστε από
Α. την ιστοσελίδα www.eaaathess.gr ,
Β. το profile facebook https://www.facebook.com/eaaathess/
Γ. με e-mail
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μπορείτε να επικοινωνείτε
τηλεφωνικά ή SMS με τον Πρόεδρο Ασμχο (ΤΥΜ) ε.α. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ τηλ. 6983501543 ή τον Γραμματέα Σγό (ΥΥΔ)
ε.α. ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΥΛΩΣΗ τηλ 6936628038.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
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στην ΕΑΑΑ/Παράρτημα Θεσσαλονίκης προσφορά, που αφορά
την αλλαγή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, με προνομιακό τιμολόγιο για τα μέλη της Ένωσης και τους συγγενείς α΄ βαθμού.
Σχετικές πληροφορίες περιέχονται στην ιστοσελίδα μας
www.eaaathess.gr , ενώ για περισσότερες διευκρινήσεις οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Πρόεδρο του
Παραρτήματος κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ τηλ 2310261321, 2310264459,
6983501543

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΣΣΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ»
Σας ενημερώνουμε ότι το Διαγνωστικό Κέντρο «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» υπέβαλλε στην ΕΑΑΑ/Παράρτημα Θεσσαλονίκης προσφορά, σύμφωνα με την οποία παρέχει στα μέλη της Ένωσης
και τους συγγενείς α΄ βαθμού
έκπτωση 30% και επί του ποσού της συμμετοχής ασφαλισμένου αλλά και σε διαγνωστικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται ιδιωτικά.
Σχετικές πληροφορίες περιέχονται στην ιστοσελίδα μας
www.eaaathess.gr.

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Μέλη του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης συμμετείχαν στην
Πανελλαδική Πανσυνταξιοδοτική Διαμαρτυρία, που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη την 8 Ιουνίου 2017. Το Δ.Σ. εκπροσώπησε ο Πρόεδρος κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ και ο Γραμματέας κ. ΜΥΛΩΣΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 22ας ΣΕΙΡΑΣ ΣΤΥΑ

Την Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε ημερήσια
εκδρομή, με το παρακάτω πρόγραμμα
50 περίπου εκδρομείς αναχωρήσαμε το πρωί από τη
Θεσσαλονίκη με πρώτο σταθμό την Αραβησσό, που είναι ένα
από τα πιο προικισμένα χωριά της περιοχής Πέλλας. Εκεί στην
τοποθεσία «Παραδείσιο» απολαύσαμε τον πρωινό καφέ μέσα
σ΄ ένα πλούσιο φυσικό περιβάλλον, με πλατάνια και άφθονα
νερά από τις πηγές της Αραβησσού.
Επόμενος προορισμός τα περίφημα λουτρά Πόζαρ
Πρόκειται για έναν τόπο πνιγμένο στη βλάστηση, με φυσική αρμονία και πολλές ξεχωριστές ομορφιές. Το ιδιαίτερο αυτό τοπίο
συνδυάζει την μοναδικότητα και το μεγαλείο ενός φυσικού θαύματος: μία χαράδρα που μέσα της ρέει ο θερμοπόταμος
«Τόπλιτσα», σχηματίζοντας μικρούς καταρράκτες και ρηχές
κοίτες στις όχθες. κατάλληλες για λουτροθεραπεία.
Μετά από την περιήγηση στην περιοχή και την λουτροθεραπεία που ακολούθησαν πολλοί εκδρομείς, άνοιξε και η όρεξη
και έπρεπε να πάμε κάπου με ανάλογη ομορφιά για να γευματίσουμε
Και που πιο όμορφα από το κοντινό χωριό Όρμα. Ένα φιλόξενο χωριό της Αριδαίας, κτισμένο στους πρόποδες του ΒόραΚαϊμάκτσαλαν. Το δάσος της Όρμας, γνωστό ως Μαύρο Δάσος,
έχει πυκνή βλάστηση με τις ακτίνες του ήλιου να μην φτάνουν
σχεδόν ποτέ στο έδαφος.
Και αφού ικανοποιήσαμε της ανάγκες του σώματος, έφτασε
η ώρα να επισκεφθούμε και τον τελικό μας προορισμό, τους
Βασιλικούς Τάφους της Βεργίνας. Ένα μνημείο πολιτιστικής
κληρονομιάς, που όσες φορές και αν επισκεφτεί κανείς, δεν
παύει να σε μαγεύει, με το μεγαλείο των σημαντικότερων αρχαιολογικών ευρημάτων της Αρχαίας Ελλάδας.

λοιπα μέλη του Δ.Σ που ήταν παρόντα, Αντιπρόεδρο κ. ΛΑΣΠΙΔΗ,
Γραμματέα κ. ΜΥΛΩΣΗ και Δχστή κ. ΧΡΙΣΤΙΔΗ.

Με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της ΕΑΑΑ/Παραρτ.
Θεσσαλονίκης κ. ΛΑΣΠΙΔΗ, πραγματοποιήθηκε την 31/5/2017
συνάντηση συναδέλφων της 22ης Σειράς ΣΤΥΑ, στις εγκαταστάσεις του Παραρτήματος.

Τον νέο Δκτή της ΣΣΑΣ Ταξχο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ επισκέφθηκαν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος Κοι
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ και ΛΑΣΠΙΔΗΣ.
Τον ενημέρωσαν για τις δράσεις και τους σκοπούς της
ΕΑΑΑ, του ευχήθηκαν καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και
ότι προσβλέπουν σε στενότερη συνεργασία και επαφή με τη
Σχολή.

ΔΙΑΛΕΞΗ
Την 7 Ιουνίου 2017 στα γραφεία του Παραρτήματος ο Ιατρός
Καρδιολόγος κ. ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ο οποίος συνεργάζεται
με το Παράρτημα Θεσσαλονίκης, έδωσε διάλεξη με θέμα
«ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ» και ο
συνάδελφος Ασμχος ε.α. κ. ΜΕΝΤΗΣ, έκανε επίδειξη εφαρμογής Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).
Οι συνάδελφοι είχαν την ευκαιρία να λύσουν αρκετές απορίες σχετικά με την αντιμετώπιση των καρδιακών παθήσεων,
ενώ εξ ίσου ενδιαφέρουσα ήταν μια επίδειξη ΚΑΡΠΑ.
Το Δ.Σ. ευχαριστεί τους Κους ΣΙΔΕΡΗ και ΜΕΝΤΗ για την
ανταπόκριση τους στο αίτημα μας, για την πραγματοποίηση της
εκδήλωσης.

Στη συνάντηση είχαν προσκληθεί όσοι διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και ανταποκρίθηκαν οι κ.
ΛΑΣΠΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ,
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ, ΝΤΟΥΝΑΣ, ΣΠΥΡΟΥΔΗΣ, ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ και ΚΑΣΙΔΑΚΗΣ.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΑΑΑ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΑΣ
50 περίπου εκδρομείς του Παραρτήματος Πάτρας, με επικεφαλής του Πρόεδρο κ. ΧΡΟΝΗ επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις
του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης, την Κυριακή 27 Μαΐου 2017.
Ο Πρόεδρος κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ τους καλωσόρισε και τους ενημέρωσε για τα πεπραγμένα και τους στόχους του Παραρτήματος
και επέδωσε ως αναμνηστικό ένα ρολόι με το λογότυπο.
Ο κ. ΧΡΟΝΗΣ ευχαρίστησε για την φιλοξενία και προσκάλεσε
τα μέλη του Παραρτήματος να διοργανώσουν μια εκδρομή στην
Πάτρα

ΑΔΙΣΠΟ: Τελετή αποφοίτησης

Έτσι όλοι μας, πλήρεις εμπειριών και έχοντας την ευκαιρία
να συσφίξουμε τις διαπροσωπικές μας σχέσεις και να δημιουργήσουμε νέες φιλίες και γνωριμίες, επιστρέψαμε στη
Θεσσαλονίκη, ανταλλάσσοντας ευχές για καλό καλοκαίρι και
καλή αντάμωση σε επόμενη ταξιδιωτική εξόρμηση

ΠΡΟΣΦΟΡΑ PROTERGIA
Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία PROTERGIA υπέβαλλε

Στους επισκέπτες προσφέρθηκαν καφές, αναψυκτικά και γλυκά
και κατά τη διάρκεια της σύντομης παραμονής τους δόθηκε ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και πληροφορίες και με τα υπό-

Την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε η τελετή αποφοίτησης των σπουδαστών της 14ης Εκπαιδευτικής Σειράς της
Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ), στις εγκαταστάσεις της Σχολής, στη Θεσσαλονίκη.
Τα πτυχία, επέδωσε ο Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ, Αντιστράτηγος
Κωνσταντίνος Φλώρος.
Στην τελετή παρέστη ως εκπρόσωπος του Παραρτήματος
Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 113 ΠΜ
Την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε , η τελετή παράδοσης – παραλαβής της Διοίκησης της 113 ΠΜ.
Την ΕΑΑΑ/Παραρτ. Θεσσαλονίκης εκπροσώπησαν o
Πρόεδρος κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ, ο Αντιπρόεδρος κ. ΛΑΣΠΙΔΗΣ και
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Γραμματέας κ.ΜΥΛΩΣΗΣ
Ο Πρόεδρος επέδωσε στον παραδώσαντα Δκτη Σμχο (Ι) κ. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ αναμνηστική πλακέτα και τον ευχαρίστησε για την στενή συνεργασία και υποστήριξη της Μονάδας στα αιτήματα μας.
Στον παραλαμβάνοντα Δκτή Σμχο (Ι) κ. ΣΕΞΤΟ ευχήθηκε καλή
επιτυχία στα καθήκοντά του και εξέφρασε την βεβαιότητα για
την συνέχιση της στενής συνεργασίας.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 350ΠΚΒ
Την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε , η τελετή παράδοσης – παραλαβής της Διοίκησης της 350ΠΚΒ.
Την ΕΑΑΑ/Παραρτ. Θεσσαλονίκης εκπροσώπησαν o
Πρόεδρος κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ, και ο Ταμίας κ. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
Ο Πρόεδρος επέδωσε στον παραδώσαντα Δκτη Σμχο (Ι) κ. ΚΙΤΡΙΝΑΚΗ αναμνηστική πλακέτα και τον ευχαρίστησε για την στενή συνεργασία και υποστήριξη . Στον παραλαμβάνοντα Δκτή
Σμχο (Ι) κ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ευχήθηκε καλή επιτυχία στα καθήκοντά
του και εξέφρασε την βεβαιότητα για την συνέχιση της στενής
συνεργασίας.

ΕΝΑΡΞΗ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Εορταστικές εκδηλώσεις διοργάνωσε την 19/6/2017 ο
Δήμος Ωραιοκάστρου στο Μελισσοχώρι, με αφορμή τη συμπλήρωση 104 χρόνων από την ημέρα έναρξης του Β΄ Βαλκανικού
Πολέμου στις 19 Ιουνίου 1913.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε, στο χώρο όπου ήταν εγκατεστημένο το στρατηγείο των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων
στη διάρκεια της τριήμερης μάχης του Κιλκίς-Λαχανά.
Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης εκπροσώπησε ο Πρόεδρος κ.
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ.
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ΕΓΚΑΡΔΙΕΣ ΕΥΧΕΣ
Τα μέλη του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης της ΕΑΑΑ εύχονται
στον Ταμία του Δ.Σ. κ. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ και στη σύζυγό του να είναι
γεροί και να χαίρονται τον Μιχάλη και τη Ναστάζια, που ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου.
Στους νεόνυμφους ευχόμαστε η ημέρα του γάμου τους να είναι η αρχή μιας υπέροχης ζωής που κάθε μέρα θα γίνεται πιο
όμορφη. γεμάτη χαμόγελο, αγάπη και ευτυχία.

ΛΑΡΙΣΑ
Παράδοση – Παραλαβή Διοίκησης της ΔΑΚ
Την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017, πραγματοποιήθηκε στη
Διοίκηση Αγωγού Καυσίμων (ΔΑΚ), στη Λάρισα, η τελετή παράδοσης – παραλαβής της Διοίκησης της ΔΑΚ, από τον Σμήναρχο (Ε)
Νικόλαο Δ. Παπαδή στον Σμήναρχο (Ε) Πλάτων Γαβριηλίδη, παρουσία του Διευθυντή της Διεύθυνσης Εφοδιασμού του Γενικού
Επιτελείου Αεροπορίας, Ταξίαρχου (Ε) Θεόδωρου Μπάκα.
Στην τελετή παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, διατελέσαντες
Διοικητές της Διοίκησης, αντιπροσωπείες από τις τοπικές πολιτειακές, στρατιωτικές και θρησκευτικές Αρχές και απόστρατοι
Αξκοι που υπηρέτησαν στη μονάδα. Η ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας
εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο, Σγο ε.α. Κων/νο Λιούτα και
το γραμματέα Επγο ε.α. Αθανάσιο Ντιγκμπασάνη.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Την 10 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε στη ΛΑΦΘ από τον
Σύνδεσμο Καταδρομέων και Ιερολοχιτών Μακεδονίας Ημερίδα,
με θέμα « Κύπρος 1974. Επιχειρήσεις Δυνάμεων Καταδρομών
κατά του ΑΤΤΙΛΑ»
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας ακούστηκαν γεγονότα και
ανέκδοτες αφηγήσεις που αφορούν στις αποστολές και το έργο
των Μοιρών Καταδρομών, οι οποίες αντιμετώπισαν τις τουρκικές δυνάμεις εισβολής στην Κύπρο το καλοκαίρι του 1974.
Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης εκπροσώπησε ο Γραμματέας κ.
ΜΥΛΩΣΗΣ.

ΠΑΤΡΑ
Το Παράρτημα Πάτρας κατά τον μήνα Ιούλιο συμμετείχε στις
παρακάτω εκδηλώσεις :
1. Την Τρίτη 4-7-2017 πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης
- παραλαβής της Διοίκησης του ΚΕΑΤ από τον Ταξίαρχο (Ι)
Δημήτριο Παναγιωτόπουλο στον Σμήναρχο (Ι) Αντώνιο
Πανίδη, παρουσία του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας
Αντιπτεράρχου (Ι) Γεωργίου Μπλιούμη. Στην τελετή παρευρέθησαν αντιπροσωπείες από τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα
Σώματα Ασφαλείας ως και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής. Την Ε.Α.Α.Α./Παράρτημα Πάτρας εκπροσώπησε ο γραμματέας Αντισμήναρχος ε.α. Σαρδελής
Μιχάλης.
2. Την Τρίτη 4-7-2017 πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης
- παραλαβής της Διοίκησης της 116ΠΜ από τον Σμήναρχο (Ι)
Γεώργιο Βαγενά στον Σμήναρχο (Ι) Δημήτριο Σιδερίδη, παρουσία του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας Αντιπτεράρχου (Ι)
Γεωργίου Μπλιούμη. Στην τελετή παρευρέθησαν αντιπροσωπείες από τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας ως
και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής. Την
Ε.Α.Α.Α./Παράρτημα Πάτρας εκπροσώπησε ο Πρόεδρος
Αντισμήναρχος ε.α. Χρόνης Βασίλειος, ο οποίος προσέφερε
αναμνηστική πλακέτα της Ε.Α.Α.Α. στον απερχόμενο Διοικητή,
μαζί με τις ευχαριστίες του Δ.Σ. του Παραρτήματος για την άριστη συνεργασία και για την υποστήριξη που παρείχε στο
Παράρτημα.
3.Την Τρίτη 11-7-2017 πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης
- παραλαβής της Διοίκησης του ΕΡΓ ΜΜ & ΕΕ από τον
Σμήναρχο (ΜΑ) Παναγιώτη Δήμου στον Σμήναρχο (ΜΑ)
Δημήτριο Ντρε, παρουσία του Διοικητή ΔΑΥ (Ι) Υποπτεράρχου
Θεμιστοκλή Μπουρολιά. Στην τελετή παρευρέθησαν αντιπροσωπείες από τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας
ως και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής.
Την Ε.Α.Α.Α./Παράρτημα Πάτρας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος
Αντισμήναρχος ε.α. Χρόνης Βασίλειος και ο Αντιπρόεδρος
Αντισμήναρχος ε.α. Χρήστος Ζάγκλας. Αναμνηστική πλακέτα
της Ε.Α.Α.Α. προσέφερε στον απερχόμενο Διοικητή ο
Πρόεδρος του Παραρτήματος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ή/και ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦOPOΛOΓIKO ΕΤΟΣ 2017
ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική
συναλλαγή (Με την χρήση πιστωτικών χρεωστικών καρτών ή
τραπεζικής εντολής), σύμφωνα με ακόλουθη κλίμακα:
Για φορολογητέο εισόδημα
από 1 έως 10.000 ευρώ ποσοστό 10%
από 10.001 έως 20.000 ευρώ ποσοστό 15%
από 20.001 έως 30.000 ποσοστό 20%
* Σε περίπτωση μη κάλυψης του αναλογούντος ποσού δαπανών
η ποινή είναι 22% επί του υπολειπόμενου ποσού
(ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ 2 ΣΥΖΥΓΟΙ) αν ο ένας από τους 2 είναι κάτω των
70 ετών τότε αυτός υποχρεούται σε συγκέντρωση δαπανών με
πλαστικό χρήμα εφόσον έχει δικό του πραγματικό ή τεκμαρτό
εισόδημα, Σεπερίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό
δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων το τυχόν
πλεονάζον ποσό Δύναται να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο για
τυχόν κάλυψη του ελάχιστου απαιτούμενου ποσού δαπανών.
Από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για
την πραγματοποίηση των δαπανών εξαιρούνται:
• φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω
• άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω
• όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση
• οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.ο.χ., υπό τις
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Ν.4172/2013,που
υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και
φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και
συντάξεις.
Για τους φορολογούμενους αυτούς, απαιτείται η προσκόμιση
αποδείξεων ίσης αξίας, σύμφωνα με την κλίμακα.
ΟΛΙΚΉ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΑΟΔΕΙΞΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Εξαιρούνται ΟΛΙΚA από την υποχρέωση προσκόμισης
αποδείξεων για την πραγματοποίηση δαπανών ΚΑΙ EΧΟΥΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛOΓΗΤΟ
• όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα
και οι φυλακισμένοι.

Στη λίστα με τις δαπάνες που γίνονται δεκτές περιλαμβάνονται
αγορές, σύμφωνα μετά την απόφαση του Υπ. Οικονομικών, από:
ΔΙΑΤΡΟΦΗ:
Όλα τα είδη διατροφής, ποτά αλκοολούχα και μη αλκοολούχα
ΕΝΔΥΣΗ - ΥΠΟΔΗΣΗ:
Όλα τα είδη ένδυσης, υπόδησης, υφάσματα, επιδιορθώσεις και καθαρισμός αυτών, ενοικίαση ειδών ένδυσης
ΣΤΕΓΑΣΗ:
Όλες η δαπάνες επισκευής-συντήρησης από ελαιοχρωματιστές,
ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ύδρευση, αποχέτευση, Δημοτικά
τέλη, Ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, όλα τα στερεά-υγρά καύσιμα
θέρμανσης, κοινόχρηστα πολυκατοικιών κλπ. ΟΧΙ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ
ΕΙΔΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
Έπιπλα πάση φύσεως, υφαντουργικά, κλινοσκεπάσματα, οικιακέ;
συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια κλπ), συσκευέξ θέρμανσης
κλιματισμού, ηλεκτρικέ; συσκευέξ νοικοκυριού, σκεύη κουζίναξ,
εργαλεία και οικιακό; εξοπλισμός, αγαθά και υπηρεσίες
νοικοκυριού, υπηρεσίες καθαρισμού.κλπ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ:
Ποδήλατα, ανταλλακτικά αυτοκινήτων-μοτοποδηλάτων μηχανών,
ελαστικά τροχοφόρων, καύσιμα κίνησης επισκευή συντήρηση
μεταφορικών μέσων, οδικές μεταφορές προσώπων με
λεωφορεία ταξί αεροπλάνα τρένα ακτοπλοϊκά σε διαδρομές
εσωτερικού. Όχι αγορές αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων,
μοτοσικλετών, σκαφών, ελικοπτέρων, αεροπλάνων.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ:
Τηλεφωνία σταθερή και κινητή, ταχυδρομικές υπηρεσίες,
υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών όπως συσκευές τηλεφώνων, τηλεομοιοτυπίας

ΑΝΑ ΨΥΧΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Οπτικοακουστικό; εξοπλισμός όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα,
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, βίντεο, μουσικά όργανα, άνθη φυτά,
κατοικίδια ζώα, είδη παιχνιδιών και είδη αθλητισμού, είδη εξοχής,
προϊόντα κήπου, κτηνιατρικές υπηρεσίες, αθλητικές
δραστηριότητες, κινηματογράφοι, θέατρα, μουσεία, βιβλιοθήκες,
ενοικίαση ειδών αναψυχής, φωτογραφικές υπηρεσίες, βιβλία,
εφημερίδες, περιοδικά, γραφική ύλη, πακέτα διακοπών στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό
ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ
Και οι δαπάνες φαρμάκων, ιατρών, ιατρικών εξετάσεων
αναγνωρίζονται ΜΟΝΟ αν η πληρωμή τους έχει γίνει με την χρήση
πλαστικού χρήματος (θα πρέπει δηλαδή να εξοφλούνται με τη
χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών ή άλλων ηλεκτρονικών
μέσων πληρωμής.
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 500 ΕΥΡΩ θα πληρώνονται
υποχρεωτικά με πλαστικό χρήμα αλλιώς θα επιβάλλεται πρόστιμο
1.000 ευρώ ανά συναλλαγή.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
Σύνταξη ή μισθό 720 ευρώ (φορολογητέο ποσό) το μήνα ΤΟΤΕ 720
Χ 12= 8640
Δαπάνες το 10% δηλαδή 8.640 Χ 10% = 864 ευρώ το χρόνο
864/12 = 72,00 ευρώ το μήνα (ενδεικτικό το ποσό ανά μήνα και
όχι υποχρεωτικό)
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
Σύνταξη ή μισθό 1.990 (φορολογητέο ποσό) ευρώ το μήνα
ΤΟΤΕ 1.990 Χ 12 = 23.880
Δαπάνες το 10% οι πρώτες 10.000 και 15% οι επόμενες 10.000
και 20% τα υπόλοιπα
δηλαδή 10.000 Χ 10% = 1.000 ευρώ το χρόνο + 10.000 Χ 15% =
1.500 ευρώ + 3.880 Χ 20% = 776 ευρώ
Συνολικό ποσό δαπανών ετήσιο 1.000 + 1.500 + 776 = 3.276 οπότε
3.276/12 = 273,00 το μήνα (ενδεικτικό)
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Ο Διαχρονικά Προκλητικός Γείτονας και η Επώδυνη
Οικονομικά Εξοπλιστική Αντιπαράθεση
Υποπτέραρχος (Τ) εα Περικλής Ηρ. Κοντοδιός

« Πάντα ανοιχτά, Πάντα άγρυπνα, τα Μάτια της Ψυχής μου»
Κωστής Παλαμάς

Ή

ταν πρωί την ημέρα του Προστάτου της Αεροπορίας μας
στις 8/11/1967, όταν η τότε ΕΒΑ ετοιμαζόταν για τη
γιορτή του Πολιούχου της, τις επισκέψεις στις Μονάδες
και τις επιδείξεις που θα ακολουθούσαν. Τότε ειδοποιήθηκα
από το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΓΕΑ να επιστρέψω στη θέση
μου (στη Δ/νση Γ1/ΓΕΑ), γιατί διατάχθηκε η άμεση ανάκληση
όλου του προσωπικού. Στο ΓΕΑ και στο Κέντρο Επιχειρήσεων
που πήγα, μας ενημέρωσαν ότι μεγάλος σχηματισμός τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών είχε διεισδύσει απροειδοποίητα
στον δικό μας εναέριο χώρο, είχε διασχίσει το Αιγαίο και φτάσει στο Σούνιο (!!!), από όπου και γύρισαν πίσω ανενόχλητοι
και επέστρεψαν στη Χώρα τους. Εκαναν στην κυριολεξία την
«τσάρκα» τους, περνώντας ταυτόχρονα το δικό τους μήνυμα.
Ο αιφνιδιασμός όλων από την κίνηση αυτή των Τούρκων ήταν
απόλυτος. Το ΓΕΑ αποφάσισε τότε να τεθεί η Αεροπορία σε
ύψιστη ετοιμότητα και διατάχθηκε η εφαρμογή των υφισταμένων εθνικών πολεμικών σχεδίων (γιατί υπήρχαν και τέτοια,
πέρα από τα υποχρεωτικά ΝΑΤΟικά), με μετασταθμεύσεις και
αραιώσεις αεροσκαφών, τον εξοπλισμό τους κλπ. Μπήκαμε
στο Κέντρο Επιχειρήσεων του ΓΕΑ κυριολεκτικά αδιάβαστοι
για τις πραγματικές προθέσεις τους και βγήκαμε από τα «χαρακώματα» μετά από ένα περίπου μήνα, αφού στο μεταξύ έγιναν κάποιες κινήσεις στο πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο
και στο ΝΑΤΟ, ώστε να εκτονωθεί η κρίση.
Φαίνεται πως η κίνηση αυτή της Τουρκίας ήταν μέρος καλοστημένου σχεδίου, ώστε να εξαναγκασθεί η Χώρα μας να
αποσύρει την Ελληνική Μεραρχία από την Κύπρο, την οποία
είχε στείλει εκεί το 1964 ο τότε Πρωθυπουργός Γ.
Παπανδρέου, για να προστατεύσει τον πληθυσμό της ελληνικής
κοινότητας από τις πράξεις βίας των Τουρκοκυπρίων, που εκδηλώνονταν σε σκόρπιους θύλακες, όπου κατοικούσαν. Τα
γνωστά γεγονότα της Κοφίνου στην Κύπρο συνέπεσαν χρονικά
τον Νοέμβριο του 1967 και τελικά οι Τούρκοι επέτυχαν τον
σκοπό τους, Η αιφνιδιασμένη και απροετοίμαστη ελληνική κυβέρνηση συμφώνησε – δυστυχώς – να αποσύρει τη Μεραρχία
αμέσως και μάλιστα χωρίς να εξασφαλίσει ανταλλάγματα, Το
μοιραίο λάθος, όπως και άλλα που ακολούθησαν στην Κύπρο,
το πληρώσαμε πολύ ακριβά το 1974 με τον Αττίλα και με τη
συνεχιζόμενη μέχρι σήμερα παρουσία εκεί μεγάλης στρατιωτικής (κατοχικής) δύναμης των Τούρκων, που θέλουν έτσι να
επηρεάζουν την ειρηνική επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες και στόχους.
Να συμπληρώσω εδώ λέγοντας ότι η Αεροπορία μας δοκιμάστηκε σκληρά τον αμέσως επόμενο μήνα, όταν ξαφνικά βρεθήκαμε υπό την απειλή της κάννης και των πολυβόλων οπλιτών του ΣΞ στα γραφεία μας, γιατί η τότε ηγεσία μας βρέθηκε
να στηρίζει το αντικίνημα του Βασιλέως κατά της Χούντας την
13/12/1967 Ακολούθησε σχεδόν αυθημερόν αλλαγή της ηγεσίας και παράλληλα αργότερα η αναδιοργάνωση του
Επιτελείου στα πρότυπα του ΓΕΣ (με επιτελικά γραφεία κλπ).
Η ηρεμία στο Επιτελείο και σε μας και η επιστροφή σε φυσιολογικές συνθήκες εργασίας, ξαναβρήκαν τον δρόμο τους μετά
από μερικούς μήνες και αφού στο μεταξύ, εκτός της Ηγεσίας,
αρκετοί Διοικητές Μονάδων και Πολεμικών Μοιρών απομακρύνθηκαν λόγω της συμμετοχής τους.
Εν όψει των μετώπων που εκαλείτο πλέον να στηρίζει από
αέρος η ΠΑ, στα οποία πέραν των ορίων της Ελληνικής
Επικρατείας προστίθετο και η απομακρυσμένη Κύπρος, ξεκίνησαν προσπάθειες εξοπλισμού της με κατάλληλα και σύγχρονα πλέον αεροσκάφη (μαχητικά, μεταφορικά, εκπαιδευτικά).
Να σημειωθεί εδώ ότι μέχρι τότε όλα τα αεροσκάφη μας ήταν
αμερικανικής προέλευσης και παρεχωρούντο δωρεάν από τις
ΗΠΑ (τα προγράμματα ΜΑΡ) και η όλη διάταξη Μάχης των
Μοιρών μας «έβλεπε» προς Βορρά σύμφωνα με τα ΝΑΤΟικά
σχέδια. Και βέβαια αεροσκάφη εδίδοντο σε μας αλλά και στην
Τουρκία, σε διαμορφώσεις που οι ίδιες οι ΝΑΤΟικές αρχές
επέλεγαν, για κάλυψη των ΝΑΤΟικών σχεδίων. Η Ελλάδα επομένως αν ήθελε να έχει Πολεμική Αεροπορία που να μπορεί
να υπηρετεί Εθνικούς σκοπούς, θα έπρεπε να βάζει το χέρι
στην τσέπη και να αγοράζει πλέον με δικά της χρήματα και
πάντα υπό την έγκριση των ΗΠΑ, αν αγόραζε από εκεί. Ομως
τότε και μέχρι σχεδόν τα τέλη του 1971, οι πόρτες πρόσβασης
σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη (μαχητικά και μεταφορικά) ήταν κλειστές, λόγω του έμπαργκο εξ αιτίας της 21ης
Απριλίου 1967.
Μεταξύ των μειζόνων αναγκών σε αεροσκάφη ήταν και η
εξασφάλιση κατάλληλου μεταφορικού μεσαίων αποστάσεων,
που θα εκάλυπτε και την Κύπρο, για μεταφορά και ρίψη εφο-

δίων και κυρίως της αναγκαίας δύναμης αλεξιπτωτιστών, αντικαθιστώντας τον παλαίμαχο C-47, που είχε περιορισμένες
δυνατότητες. Οι αμερικανικές αρχές απέκλεισαν κάθε πρόσβασή μας σε C-130 ή και σε προγενέστερα μεταφορικά δικής τους
σχεδίασης, λόγω του εμπάργκο. Ετσι μοναδική διέξοδος ήταν
η Ευρώπη και τα εν αποθέσει μεταφορικά αεροσκάφη NORATLAS σε Γαλλία και Γερμανία, που τέτοια αεροσκάφη είχε χρησιμοποιήσει επιτυχώς το Ισραήλ στον πόλεμο των Εξι (6) ημερών. Η κρούση προς τις χώρες αυτές απέδωσε. Ταυτόχρονα
συνεργασθήκαμε με το εργοστάσιο στο Ισραήλ (τη γνωστή τότε
BEDEK) που θα αναλάμβανε την επαναφορά τους σε ενεργό
κατάσταση και θα εκτελούσε τις ειδικές επιθεωρήσεις επιπέδου εργοστασίου σε όσα είχαν ανάγκη. Ετσι αποκτήθηκαν το
1969 τα NORATLAS και βρέθηκα στο Ισραήλ στα τέλη του
1969, όταν ξεκίνησαν οι πρώτες εργασίες εκεί. Αυτά εξόπλισαν
Μοίρα Μεταφορών και μάλιστα πήραν μέρος στις επιχειρήσεις
στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974 στη γνωστή επιχείρηση ΝΙΚΗ.
Την περίοδο 1969-1970, ο Α’ Κλάδος του ΓΕΑ εκπόνησε
μελέτη για τις ανάγκες της ΠΑ σε μαχητικά αεροσκάφη, στην
οποία ανέλυε τις απειλές και κυρίως αυτή πλέον την σημαντικότερη την εξ Ανατολών, και κατέληγε στην εισήγηση να αποκτηθούν σύντομα σύγχρονα μαχητικά. Αυτή παρουσιάστηκε στο
ΑΣΕΑ που συμφώνησε να ζητηθεί FMS Case από ΗΠΑ για 40
αεροσκάφη PHANTOM (F-4E). Περί τα τέλη του 1971 οι ΗΠΑ
ενέκριναν την πώληση και σε νεώτερη συνεδρίαση του ΑΣΕΑ
τον Μάρτιο του 1972 δόθηκε το ΟΚ και υπεγράφη η σύμβαση
προμήθειας. Τα αεροσκάφη αυτά άρχισαν να φτάνουν στη χώρα
μας – στην Ανδραβίδα, από τα μέσα του 1974. Μάλιστα μικρός
αριθμός τους ήταν διαθέσιμος για συμμετοχή σε επιχειρήσεις
και ήταν στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν εκδηλώθηκε ο Αττίλας
τον Ιούλιο του 1974. Τελικά για άγνωστους λόγους δεν χρησιμοποιήθηκαν εναντίον των Τούρκων στις επιχειρήσεις του
Αττίλα, κακώς για ορισμένους από τους πρώτους φαντομάδες.
Περί τα τέλη του 1973 και εν όψει της διαμορφουμένης πλέον κύριας απειλής εξ ανατολών κατά της Χώρας μας, η τότε
νέα ηγεσία του ΓΕΑ (Α. Παπανικολάου) κατάφερε, κάπως αργά
για τις επερχόμενες εξελίξεις του 1974, να ζητήσει και να πείσει τους κρατούντες για την άμεση αναγκαιότητα της αγοράς
μαχητικών, μεταφορικών και άλλων αεροσκαφών, που θα
εξασφάλιζαν το συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι στην
Τουρκία. Ετσι πήρε την έγκριση για αγορά πολεμικών αεροσκαφών σε είδη, αριθμούς, χώρες προέλευσης ανήκουστες
για άλλες εποχές. Με συμβάσεις που υπογράφηκαν στις αρχές
του 1974 αγοράστηκαν περισσότερα από 150 αεροσκάφη, μεταξύ αυτών τα σπουδαία Α-7 (60) σε ρόλο Δ/Β, τα μεταφορικά
C-130 (12), τα εκπαιδευτικά Τ-2Ε (40) και για πρώτα φορά –
με άνοιγμα προς την Ευρώπη, τα γαλλικά Mirage F-1 (40) αποκλειστικά σε ρόλο αναχαίτισης. Αργότερα, τον Μάρτιο του 1985
(Ν. Κουρής) αγοράσθηκαν σύγχρονα μαχητικά νέας γενιάς 40
F-16 και 40 Mirage M-2000 με δικαίωμα προαίρεσης (option)
για 20 ακόμη, στην αποκληθείσα ‘αγορά του αιώνα’. Οι προσπάθειες, ενδιάμεσα σε αυτές τις αγορές αλλά και μετέπειτα,
συνεχίστηκαν, ώστε να διατηρείται πάντα – κατά το δυνατόν
– το συγκριτικό προβάδισμά μας, κυρίως στο χώρο του
Αιγαίου, αφού πλέον η από Βορρά απειλή είχε ουσιαστικά
εκλείψει, λόγω κατάρρευσης της ΕΣΣΔ και του Συμφώνου
Βαρσοβίας. Σε αυτές τις «κούρσες» αγοράς και των εξοπλισμών άλλοτε ακολουθούσε και η Τουρκία και άλλοτε προηγείτο. Λεπτομερή στοιχεία για όλα τα αεροσκάφη διαχρονικά που
είχε η ΠΑ, από το 1950 έως και το 2000, τους χρόνους ένταξης
σε Πολεμικές Μοίρες, τις δράσεις τους κλπ, περιλαμβάνονται
στο πόνημα «ΙΚΑΡΟΙ, οι Σύγχρονοι Μονομάχοι 1952-2002»
που τυπώθηκε στην ΥΜΔΑΕ και διανεμήθηκε δωρεάν κατά τα
τέλη του 2003.
Να συμπληρώσω εδώ δύο σημαντικά ακόμη στοιχεία που
συνεισφέρουν στην μαχητική διαθεσιμότητα και ετοιμότητα
των αεροσκαφών της ΠΑ και που έλαβαν χώρα το 1970 με
1982. Και αυτά είναι η υπογραφή τα τέλη του 1975 των
Συμβάσεων για την ίδρυση της ΕΑΒ, (που καλύπτει την υποστήριξη στο εργοστασιακό επίπεδο όλου του δυναμικού των
Ενόπλων μας Δυνάμεων σε αεροσκάφη, ελικόπτερα, βλήματα,
ηλεκτρονικά, κλπ) καθώς και η ενεργοποίηση στις αρχές του
1982 του αεροδρομίου της Σκύρου (με παρούσα όλη την τότε
ηγεσία των ΕΔ και του Πρωθυπουργού Α.Γ. Παπανδρέου), αεροδρομίου που αποτελεί πλέον ζωτικό παράγοντα υποστήριξης
των επιχειρήσεων αποτροπής στο Αιγαίο.
Διαχρονικά στην Τουρκία οι Ένοπλες Δυνάμεις έπαιζαν σημαντικό και μείζονα ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας αυτής,

επειδή υπήρχε μικτό όργανο, στο οποίο συμμετείχε και κυριαρχούσε η στρατιωτική ηγεσία, που έπαιρνε τις βασικές αποφάσεις πολιτικής. Η αντιπαλότητα και οι συγκρούσεις μεταξύ
στρατιωτικών και πολιτικών ήταν συχνές και έφτασε αρκετές
φορές στα άκρα, με κατάληξη παρεμβάσεις ή και δικτατορίες.
Στα τελευταία εξήντα χρόνια για παράδειγμα είχαμε δικτατορίες – πέρα από τυχόν άλλες παρεμβάσεις – τις χρονιές 1960
(οπότε καθαιρέθηκε και κρεμάστηκε ο Πρωθυπουργός
Μεντερές και άλλοι δύο Υπουργοί), το 1971, το 1980 και το
1997 (αμέσως μετά τα Ιμια, με απομάκρυνση της Τσιλέρ). Αυτή
η αντιπαλότητα εκφραζόταν επίσης στην εξωτερική πολιτική
τους, που σχεδόν πάντα είχαν και έχουν στόχο την Ελλάδα ή /
και την Κύπρο, ενώ στο εσωτερικό το Κουρδικό ήταν και είναι
πάντα μείζον θέμα. Η επίκληση του εχθρού (Έλληνες,
Ελληνοκύπριοι, Κούρδοι) και η κατατρόπωσή του αποτελούσε
και αποτελεί τον κύριο στόχο κάθε πολιτικού αρχηγού, που θέλει να μείνει με θετικό πρόσημο στην ιστορία της Τουρκίας (π.χ
Μεντερές, Ετσεβίτ, Τσιλέρ και τώρα Ερντογάν).και την καυτή
ανάσα αυτής της αντιπαλότητας την ένοιωθε πάντα το ελληνικό
στοιχείο Οι Τούρκοι συνηθίζουν να καραδοκούν και προσπαθούν να εκμεταλλευθούν κάθε συγκυρία (ακόμη και στημένη)
για ίδιο όφελος. Και αυτή τη συγκυρία δεν πρέπει επ΄ ουδενί
να την επιτρέψουμε. Ο Ερντογάν είναι ξεχωριστή περίπτωση
γιατί θέλει να βάλει τους πάντες κάτω από τον έλεγχό του,
εκλεγόμενος ως Πρόεδρος με υπερεξουσίες απ’ ευθείας από
τον λαό, κάτι που αναμένεται να γίνει με το δημοψήφισμα που
έχει προκηρύξει για τον Απρίλιο 2017. Και επειδή είναι απρόβλεπτος στις αντιδράσεις του – όπως όλοι οι δικτάτορες, αλλά
και ταυτόχρονα ζώντας από τη βάση της λαϊκής εξουσίας, που
του παραχωρείται, γίνεται και θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνος.
Μάλιστα έχει καταφέρει, μετά από το αποτυχόν εναντίον του
πραξικόπημα, να εκκαθαρίσει τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας
του αλλά και τον κρατικό μηχανισμό, τον δικαστικό και τα ΜΜΕ
από όλους οσους θεωρεί ότι του είναι ή θα του είναι εμπόδιο
στις επιδιώξεις του.
Ο Ερντογάν δεν διστάζει στο πεδίο της εξωτερικής και πολιτικής διπλωματίας να τα βάζει – φραστικά επί του παρόντος,
με όλους (Γερμανούς, Αμερικανούς, Ρώσους, Σύριους,
Ιρακινούς, Ιρανούς, Έλληνες, Ελληνοκύπριους, ΕΕ και πρόσφατα Ολλανδούς) και να επικαλείται συναισθηματικούς λόγους για το μέχρι που θα ήθελε να φτάσει η καρδιά του, η ισχύς
του, η επιρροή του (λέγε οι εδαφικές βλέψεις του). Και σε αυτές
δεν άφησε έξω μεγάλο τμήμα της Ελλάδας (νησιά, εναέριος
χώρος, υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ), αλλά και της Κύπρου, που
φαίνεται ότι η παρουσία μας του προκαλεί αλλεργία !! Και ας
μη μας διαφεύγει ότι ανακοίνωσε πρόσφατα μεγάλο για τα μέτρα και τις δυνατότητες της Τουρκίας πρόγραμμα υπερσύγχρονων εξοπλισμών, για να αποκτήσει υπεροπλία στο έδαφος, τη
θάλασσα και τον αέρα. Και ταυτόχρονα επιδιώκει τη χειραγώγηση του Τουρκικού λαού για την επίτευξη των σκοπών του,
γιατί αυτός ο λαός, όπως λένε και οι ίδιοι, εύκολα χειραγωγείται (θυμηθείτε τί έκαναν με σαθρά επιχειρήματα εναντίον
μας, στο ελληνικό στοιχείο στην Πόλη το 1955). Για ποιό λόγο;;
Προφανώς για να τα χρησιμοποιήσει εναντίον μας όποτε θα το
έκρινε σκόπιμο.
Αυτή την εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση για τη Χώρα μας
αλλά και για την Κύπρο πρέπει να βρούμε άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης και αποτροπής πιθανών νέων τετελεσμένων εις βάρος μας. Η διαρκής επαγρύπνηση και ετοιμότητα πρέπει να είναι η μόνη κυρίαρχη σκέψη. Επίσης η άμεση
εξασφάλιση των αποτρεπτικών εξοπλισμών που θα αντιμετωπίζουν αυτούς που οραματίζεται να έχει ο Ερντογάν, είναι όλως
αναγκαία. Πρέπει να δώσουμε στα Παιδιά της Ελλάδας τα
αναγκαία όπλα, για να μπορέσουν να σταθούν όρθια στις προκλήσεις. Και ας μην αυταπατώμεθα. Γιατί ο ξένος παράγων,
ακόμη και αν τον ζητήσουμε, δεν θα έρθει ποτέ αρωγός μας στο
μέτρο που θα το θέλαμε, όπως δεν ηρθε ποτέ μέχρι σήμερα και
έχουμε χάσει δικό μας έδαφος σχεδόν παντού. Δυστυχώς πρέπει
να υπάρξει δική μας εξοπλιστική αντιπαράθεση και απάντηση.
Και λέω δυστυχώς, γιατί η οικονομική συγκυρία στη Χώρα μας
δεν είναι ευνοϊκή. Και ακόμη γιατί η διατήρηση ικανών ΕΔ σε
πλήρη ετοιμότητα είχαν και έχουν το τίμημά τους, γιατί στηρίζονται στον προϋπολογισμό μας, με συνέπεια το ποσοστό του
ΑΕΠ που δαπανάται για το σκοπό αυτό να είναι το μεγαλύτερο
από όλες τις χώρες της ΕΕ. Κυριολεκτικά αυτές οι εξοπλιστικές
δαπάνες θα προέλθουν από το υστέρημα του ελληνικού λαού.
Αυτός όμως ο λαός πάντα ξεχώριζε στα δύσκολα και θα ξεχωρίσει ξανά εδώ και τώρα.

