4784

ΚΩ∆.: 012860

Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Α
και το Διοικητικό Συμβούλιο
σας εύχονται
Καλό Καλοκαίρι
και καλό παραθερισμό
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.)
Αρ. 574 • ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

ΣΕΛ. 5

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021
19/05/2021 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Ετήσιο Μνημόσυνο
των Αρκάδων Πεσόντων
Αεροπόρων,

ΣΕΛ. 3

Οικονομικά

Τροποποιητικές δηλώσεις Φόρου
Εισοδήματος
Φορολογία Εισοδήματος
Οικονομικού Έτους 2021
Μειώσεις Συντάξεων
Διεκδίκιση Αναδρομικών
ΣΕΛ. 4
(5ετίας)

Παραθερισμός
Τροποποίηση
Οδηγιών
Παραθερισμού 2021

ΣΕΛ. 4

Εκλογές
ΕΑΑΑ 2021
Γενικές Οδηγίες

ΣΕΛ. 6

Αντιπτέραρχος (Ι)
Γεώργιος Μπλιούμης
Αρχηγός Γενικού
Επιτελείου Αεροπορίας

Θα ήθελα να εκφράσω
τις θερμές μου ευχαριστίες
στον Επισμηναγό ε.α.
Σεβαστό Βλαχογιάννη
για τη διάθεση του έργου του
με θέμα «Γαλλικά Τεχνικά
Λεξικά» στην Πολεμική
Αεροπορία, συμβάλλοντας
στην εκπλήρωση
της αποστολής της.
Στο έργο αποτυπώνεται
η εμπειρία του
στην υπηρεσία, καθώς και
η δημιουργικότητά του,
στοιχεία που αποτελούν
σημαντικό βοηθητικό
παράγοντα για
την εκπαίδευση
των στελεχών και την
εκπλήρωση της αποστολής
της ΠΑ.

ΕΚΛΟΓΕΣ
ΕΑΑΑ 2021
Η θητεία του σημερινού ΔΣ της ΕΑΑΑ λήγει στις 31-1-2022.
Οι εκλογές θα πρέπει να προκηρυχτούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πέντε μήνες πριν από την ημερομηνία λήξεως
της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η προκήρυξη των εκλογών πρέπει
να γίνει μέσα στο μήνα Αύγουστο που όλος ο Κόσμος βρίσκεται
σε διακοπές.
Τ0 ΔΣ, για την πληρέστερη ενημέρωση των συναδέλφων ,
αποφάσισε τα ακόλουθα στην υπ΄αριθμ . 18 /22-6-2021 τακτική
του συνεδρίαση (θέμα 4ο ):
α. Οι εκλογές θα προκηρυχτούν στο ΔΣ της 31/8/2021.
β. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν τη Κυριακή 14/11/2021.
γ. Υποβολή αιτήσεων υποψηφιοτήτων από 09: 00 της 1-92021 έως 14:00 της 30-9-2021.
συνέχεια στη σελίδα 6

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΑΑΑ ΛΟΓΩ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
Η λειτουργία της ΕΑΑΑ θα διακοπεί από 19/ 7/2021 μέχρι 27/8/2021 λόγω των
καλοκαιρινών διακοπών. Στο διάστημα αυτό θα λειτουργεί κανονικά το τμήμα παραθερισμού για την εξυπηρέτηση των συναδέλφων.
Το ωράριο λειτουργίας της ΕΑΑΑ στο διάστημα από 19/7/2021 μέχρι και 27/8/2021
θα είναι από 09:00 μέχρι 13:00

ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ • Αρ. Φύλλου 574

Χαλκοκονδύλη 5 (3ος όροφος)
106 77 - Αθήνα
E-mail: info@eaaa.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
210-3802241, 3820271, 3820501
FAX: 210-3825393
ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ε.Α.Α.Α.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( εσωτ.: 1 ή 18 )
E-mail: proedros@eaaa.gr
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ( εσωτ.: 2 ή 16 )
E-mail: antiproedros@eaaa.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (εσωτ: 3 ή 20)
E-mail: CEO@eaaa.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. (εσωτ.: 13 )
E-mail: grammateas@eaaa.gr
ΓΡ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ( εσωτ.: 12 )
E-mail: pubrel@eaaa.gr
ΤΥΠΟΣ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ( εσωτ.: 9 ή 12 )
E-mail: press@eaaa.gr
ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ( εσωτ.: 7 ή 14 )
E-mail: logistirio@eaaa.gr
TAMEIO ( εσωτ.: 28 )
ΓΡ. ΜΕΛΕΤΩΝ ( εσωτ.: 26 )
E-mail: meletes@eaaa.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ - ΜΗΤΡΩΟ (εσωτ.: 6 ή 15 )
E-mail: tautotites@eaaa.gr
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
( εσωτ.: 4 ή 11 )
E-mail: info@eaaa.gr
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ( εσωτ.: 5 ή 22 ή 27 )
E-mail: paratherismos@eaaa.gr
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ( εσωτ.: 8 ή 17 )
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ( εσωτ.: 23 )

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ε.Α.Α.Α.
ΑΧΑΪΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΛΕΩΦ. ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ 77-79, 26225 - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.: 2610-224225 FAX: 2610-224179
E-mail: patra@eaaa.gr
ΗΛΕΙΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ)
ΔΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 5, 27131- ΠΥΡΓΟΣ
ΤΗΛ.:
E-mail: pyrgos@eaaa.gr
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ 16, 71305 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ.: 2810-286333 FAX: 2810-286333
E-mai : heraclion@eaaa.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γ. ΘΕΟΧΑΡΗ 2, 54621 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310-269033 & 2310-261321
FAX: 2310-264459
E-mail: thessaloniki@eaaa.gr
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 59, 69100 - KOMOTHNH
ΤΗΛ. & FAX: 25310-28191
E-mail: komotini@eaaa.gr
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΠΗΘΩΝ 6, 41221 - ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ.: 2410-251548 & 2410-512995
(2995 εσωτ. ΑΤΑ) FAX: 2410-251913
E-mail: larissa@eaaa.gr
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΤΟΠΑΛΗ 35, 38221 - ΒΟΛΟΣ
ΤΗΛ.: 24210-28522 FAX: 24210-28522
E-mail: volos@eaaa.gr
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΠΑΓΩΝΗ 10, 24100 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΤΗΛ.: 27210-94511 FAX: 27210-95044
E-mail: kalamata@eaaa.gr
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 2, 48100 - ΠΡΕΒΕΖΑ
ΤΗΛ. & FAX: 26821-00323
E-mail: preveza@eaaa.gr
ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ 7, 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ
Τηλ. & FAX: 22210-24623
E-mail: chalkida@eaaa.gr
ΧΑΝΙΩΝ
Π. ΚΕΛΑΪΔΗ 8, 73100 - ΧΑΝΙΑ
ΤΗΛ.: 28210-76172 & 28210-05955
(γραμμή 115 ΠΜ)
FAX: 28210-76170
E-mail: chania@eaaa.gr

2

ΔΩΡΕΕΣ υπέρ ΠΑΣΥΒΕΤΑ
Παράκληση για δημοσίευση στο επόμενο τεύχος της εφημερίδας της ΕΑΑΑ σχετικά με τις παρακάτω δωρεές υπέρ ΠΑΣΥΒΕΤΑ:
«Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βετεράνων Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑΣΥΒΕΤΑ) για την ενίσχυση του έργου του ευχαριστεί τους:
• Οικογένεια του Υπτχου (Ι) ε.α. Γεωργίου Παπαδάκου {ΑΣΤΕΡΑΣ αε} (1.000,00€) για την ευόδωση των σκοπών του Συνδέσμου.
• Τον Γεώργιο Καραγιάννη (1000,00€) στη μνήμη πατέρα του
Υπτχου (Ι) ε.α. Παναγιώτη Καραγιάννη και της μητέρας του.
• Την Πρόεδρο ΠΑΣΟΙΠΑ κα Μιράντα Παπασταύρου (60,00€)
στη μνήμη των πεσόντων Αεροπόρων.
• Τον Γιάγκο Βουτσινά (50,00€) στη μνήμη του συμπολεμιστή
και φίλου του Πατέρα του Απτχου (Ι) ε.α. Γεώργιου Πλειώνη.
• Την κα Μερόπη Μανιάκη (40,00€) στη μνήμη του αγαπητού
της πατέρα.

		
251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
		
		
		

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Π. Κανελλοπούλου 3, 11525, Αθήνα
Τηλ.: 210 746 4011

Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας
Χαλκοκονδύλη 5, 106 77 Αθήνα
Αθήνα, 25 Ιουνίου 2021
Αξιότιμοι Κύριοι,
Σας ενημερώνουμε ότι με την ενεργοποίηση του πληροφοριακού
συστήματος ΕΔ ΟΠΣΥΕΔ είναι αναγκαία η ταυτοποίηση των στοιχείων όλων των δικαιούχων υγειονομικής περίθαλψης του 251 ΓΝΑ
προκειμένου να είναι δυνατή η εξέταση στα Εξωτερικά Ιατρεία του
Νοσοκομείου.
Η εν λόγω ταυτοποίηση θα γίνεται με φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων και απαιτείται η
προσκόμιση των παρακάτω:
α. Ταυτότητα αποστράτου
β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και φωτοτυπία της
ταυτότητας του αποστράτου, για τους γονείς, τη σύζυγο και τα τέκνα.
γ. Ταυτότητα, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 και φωτοτυπία ταυτότητας του αποστράτου, για τα πεθερικά.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη της
Ένωσης για την εν λόγω διαδικασία. Σε διαφορετική περίπτωση δεν
θα είναι δυνατή η κράτηση οποιουδήποτε ραντεβού από πλευράς συστήματος. Τηλέφωνο επικοινωνίας για ταυτοποίηση: 210 7463602.
Σας διαβεβαιώνουμε ότι η Διοίκηση του Νοσοκομείου βρίσκεται
πάντα δίπλα σας για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει.

Ταξχος (ΥΙ) Κωνσταντίνος Γεωργανάς
Διοικητής

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Π.Α. «Ο ΙΚΑΡΟΣ» Συν.Π.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)
Σχετ. α. Ν.1667/1986
β. Καταστατικό Συνεταιρισμού ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. ΠΕ.
γ. Αποφάσεις ΔΣ Νο 609/29/1/21
δ. 612/30-4-21
ε. ΚΕΛ αγροτεμαχίου οικισμού Αετού Καρύστου/Άρθρο 7.2
στ. 613/31-5-21
1.Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ σύμφωνα με
την (στ) σχετική απόφαση, λαμβάνοντας υπόψιν τους ισχύοντες και
για τον Ιούνιο υγειονομικούς περιορισμούς συγκέντρωσης στην
αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου, αναβάλει για τέλη Σεπτεμβρίου – αρχές Οκτωβρίου την εξαγγελθείσα για τις 26 Ιουνίου ετήσια
τακτική ΓΣ του συνεταιρισμού.
2. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ακριβή ημερομηνία και τον χώρο διεξαγωγής της ΓΣ μετά την εξαγγελία των νέων
κυβερνητικών αποφάσεων για την πανδημία.
3. Το ΔΣ θα είναι στην διάθεση των μελών για εξυπηρέτηση και
παροχή πληροφοριών στα γραφεία μετά από ραντεβού και τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλη την περίοδο του
καλοκαιριού.
4. Υπενθυμίζουμε τι υποχρεώσεις των μελών για οικονομική τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων των, (καταβολή ετήσιων εισφορών
– συνδρομών για 2019-20 και 21) και των κατά περίπτωση οφειλών
των οικοπεδούχων του προγράμματος Καρύστου.
5. Ειδικά για το πρόγραμμα Καρύστου διευκρινίζεται ότι μέχρι την
απόδοση του οικισμού στο Δήμο Καρύστου αποκλειστικά υπεύθυνος και αρμόδιος για την συντήρηση του οικισμού είναι ο Συνεταιρισμός ο οποίος κατέβαλε για λογαριασμό των οικοπεδούχων και το
ΤΑΠ για το 2020. Εκκρεμεί η ολοκλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης κατασκευής των έργων υποδομής του παραλιακού αγροτεμαχίου τα οποία θα ολοκληρωθούν μετά την έκδοση του αναμενόμενου ΦΕΚ ορισμού του Αιγιαλού και την έκδοση σχετικής αδείας
οικοδόμησης, (εφόσον οι οικοπεδούχοι καταβάλουν την ορισθείσα
από την περσυνή ΓΣ εφάπαξ εισφορά των 100 ευρώ).
6. Επίσης ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι είμαστε σε αναμονή τελικής απάντησης από τον κ. ΥΕΘΑ για την επανέναρξη συνεργασία
μας με το ΜΤΑ, καθώς και για την έγκριση αιτημάτων χρηματοδότησης του Συνεταιρισμού μέσα από προγράμματα ΕΣΠΑ για κάλυψη
οικιστικών αναγκών Καρύστου, Μηλιών και Εξαμιλίων.
7. Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και με υγεία να συναντηθούμε
στην ΓΣ και στην προετοιμαζόμενη τελετή – σε συνεργασία με τον
Δήμο Καρύστου – του πρώτου Υβριδικού μετεωρολογικού σταθμού «ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ» στον οικισμό του Αετού Καρύστου τέλη
Φθινοπώρου. Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του συνεταιρισμού www.osmosa.gr
Εκ μέρους του ΔΣ
O Πρόεδρος
Γ. Γερούλης Απτχος (Ι) ε.α.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ
Απτχος (Ι)ε.α. Σπυρίδων Καββούρης
Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Μέλη Συντακτικής Επιτροπής
Υπτχος (ΕΑ)ε.α. Παύλος Χρήστου
Σμχος (ΤΥΜ)ε.α. Πιέρρος Πλατάνας
Σμχος (ΥΥΟ)ε.α. Αθανάσιος Πάνος
E-mail: panosaunas@gmail.com
Σγός (ΥΔΚ)ε.α. Ηλίας Ντούβλης
E-mail: press@eaaa.gr
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Σμχος (ΥΥΟ)ε.α. Αθανάσιος Πάνος
( εσωτ.: 28 )
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ελένη Κακαβά
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Κώστας Κικίμης
ΕΚΤΥΠΩΣΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ATHENS PRINT
Η ύλη του φύλλου αυτού, έκλεισε στις 29-6-21 και
παραδόθηκε στο ταχυδρομείο στις 5-7-21.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής της “ΗτΑ” να
ενοχλούνται τα κατά τόπους γραφεία των ΕΛΤΑ.

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ «Η.τ.Α.»
Αγαπητοί συνάδελφοι, τα προς δημοσίευση άρθρα σας στην «Ηχώ των Αιθέρων» να τηρούν
τη δεοντολογία που υπαγορεύεται από τις αρχές και τις αξίες που υπηρετήσαμε. Τα κείμενα που
αποστέλλονται για δημοσίευση, θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α. Να είναι δακτυλογραφημένα, σε ηλεκτρονική μορφή (τύπος αρχείου .docx). Χειρόγραφα
δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
β. Να είναι καλώς συνταγμένα, εύληπτα, σαφή, περιεκτικά, ενδιαφέροντα, σε ευπρεπή γλώσσα
και να μην υπερβαίνουν τις 1300 λέξεις, οι δε επικήδειοι τις 250 λέξεις.
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 φέρουν το ονοματεπώνυμο, το βαθμό, την υπογραφή και τα τηλέφωνα του συντάκτη και
την ένδειξη «προς δημοσίευση».
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..
Η ΕΑΑΑ 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.
Η Συντακτική Επιτροπή ΕΑΑΑ

Αποστολή των προς δημοσίευση άρθρων αποκλειστικά στο email: press@eaaa.gr
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ετήσιο Μνημόσυνο των Αρκάδων Πεσόντων Αεροπόρων
Την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ.κ. Αλέξανδρος, χοροστάτησε στο ετήσιο Μνημόσυνο των Αρκάδων Πεσόντων Αεροπόρων, που έλαβε χώρα στο μνημείο της Επισκοπής Τεγέας.
Στην σεπτή αυτή τελετή παρευρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος της
Βουλής των Ελλήνων κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο
Βουλευτής Αρκαδίας κ. Γεώργιος Παπαηλιού, ως εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος, η
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρίπολης
κ. Γεωργία Παναγοπούλου, οι Αντιδήμαρχοι Πολιτισμού και
Καθαριότητας κ. Ελένη Καρούντζου και Γεώργιος Λαγός και
ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΤ κ. Στέφανος Χατζόπουλος.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Μια επίμονη και μονότονη σάρωση στις οθόνες των ραντάρ επιφανείας, διερευνητικά και προστατευτικά χαϊδεύει
ασταμάτητα το ανάγλυφο της πατρίδας μας. Και ξαφνικά,
μια μικρή φωτεινή κουκίδα, ένα στίγμα στην οθόνη, σημάνει συναγερμό που ταράζει την περιστροφή του χάλκινου
γίγαντα Τάλου, ο οποίος αστραπιαία από παρατηρητής γίνεται ατσάλινος πολεμιστής, φοράει την εθνική μας υπερηφάνεια για πανοπλία και καταδιώκει τον εισβολέα.
Κι έτσι, ο Διγενής μπαίνει στο αλώνι με τα ατσάλινα φτερά
του, έτοιμος για τη μάχη, τη μάχη της τιμής, τη μάχη των
ιδανικών, τη μάχη με τον προαιώνιο εχθρό, τον εχθρό που
για χιλιετίες, με μανία θέλει στο πνεύμα να αντιτάξει την
άσπονδη λυσσώδη ορμή της βαρβαρότητας, που στο φως
θέλει να επιβάλει την ανυπαρξία, που αξιώνει δυναμικά να
αντικαταστήσει την αρμονία με το άλογο.
Αξιότιμοι παρευρισκόμενοι, (θεοφιλέστατε, αντιπεριφερειάρχα, δήμαρχε, στρατηγέ διοικητά της 4ης ΜΠ μέλη της
τοπικής αυτοδιοίκησης),
σεβαστές οικογένειες των ηρώων πεσόντων μας, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι που όπως κάθε χρόνο έτσι
και σήμερα βρεθήκαμε στο μνημείο της Επισκοπής για να
τιμήσουμε τους Αρκάδες Αεροπόρους Πεσόντες,
το περικαλλές αυτό μνημείο, με τη δύναμη της φωνής
του, καλεί τη Μνημοσύνη, την τιτανίδα κόρη της γαίας και
του ουρανού, να μας θυμίζει τη θυσία αυτών των ανδρών
στην εκτέλεση του καθήκοντος και να μας δείχνει πως το
αιεν υψικρατείν, το πάντοτε να κυριαρχείς στα ύψη, θέλει
γνώση, τόλμη, αρετή, αυτοκυριαρχία, αποφασιστικότητα,
ταλέντο, συνεχή και επίπονη προσπάθεια, δύναμη και θέληση αυτοθυσίας για το καλό του συνόλου.
Διαβάζουμε, στην αναθηματική αυτή πλάκα, τα ονόματα
εκείνων που πέταξαν και που δεν γύρισαν από την τελευταία αποστολή που τους ανατέθηκε. Αναγράφει τα ονόματα
αυτών που πρόσφεραν την ίδια τους τη ζωή στο βωμό της
υπεράσπισης της πατρίδας και των ιδανικών του έθνους, σε
μια θυσία της οποίας το βαρύ τίμημα πλήρωσαν οι ίδιοι, οι
οικογένειές τους, η Πολεμική Αεροπορία, οι Ένοπλες Δυνάμεις που έχουν την ευθύνη για τη διαφύλαξη των εθνικών
κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας και ολόκληρη η
Ελληνική κοινωνία.
Από τους δεκαέξι συνολικά Αρκάδες Πεσόντες Αεροπό-

Μετά το πέρας της επιμνημόσυνης δέησης, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Τρίπολης κ. Ελένη Καρούντζου και
ο Πρόεδρος της τοπικής Κοινότητας Επισκοπής κ. Ιωάννης
Σταυρόπουλος απηύθυναν χαιρετισμό, ενώ την κεντρική ομιλία έκανε ο Αντισμήναρχος Φωτόπουλος Δημήτρης, Διευθυντής του Πολεμικού Μουσείου Τρίπολης.
Μετά την κατάθεση στεφάνων και το Προσκλητήριο των
Πεσόντων, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και η Φιλαρμονική
του Δήμου Τρίπολης παιάνισε τον Εθνικό Ύμνο.
Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας του Αντισμηνάρχου Δημητρίου Φωτόπουλου.

ρους κατά τα έτη 1935 έως το 1997, τέσσερις κατέπεσαν
κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών πτήσεων, ο ένας μάλιστα
στη μακρινή Ιορδανία συμμετέχοντας στο συμμαχικό αγώνα
κατά του άξονα. Τέσσερις κατέπεσαν σε αερομαχίες σε καιρό πολέμου, δύο εξ αυτών στο Ιβάν της Αλβανίας, ένας στην
Αίγυπτο με συμμαχικό αεροπλάνο και ένας στα Ιωάννινα.
Ο επισμηνίας Κωνσταντίνος Σιώρης από το ίσαρη που είχε
ηρωική δράση στον αέρα του Αλβανικού μετώπου, κατά τη
διάρκεια της κατοχής προσπάθησε να διαφύγει στη Μέση
Ανατολή για να πετάξει ξανά με τα συμμαχικά αεροπλάνα,
συνελήφθη όμως στα μικρασιατικά παράλια από τουρκική
περίπολο που τον παρέδωσε στους Γερμανούς στη Μυτιλήνη και οδηγήθηκε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Σε ειρηνική
περίοδο, πέντε ακόμα αεροπόροι δεν επέστρεψαν από την
τελευταία τους αποστολή αναχαιτήσεων επί παραβιάσεων
του εθνικού εναερίου μας χώρου.
Από τα παιδιά της Επισκοπής Τεγέας, ο Σμηναγός Σταυρόπουλος Βασίλειος, κατέπεσε σε αναχαίτιση το 1970 στη Χίο
με αεροσκάφος F-5, ενώ ο Σμηναγός Σωκράτης Κάββουρας, αποτελούσε πλήρωμα του πολύνεκρου αεροπορικού
ατυχήματος της Πολεμικής Αεροπορίας στο όρος Όθρυς,
εκτελώντας αποστολή μεταφοράς προσωπικού αεράμυνας
υψηλής ετοιμότητας κατά την περίοδο του Περσικού πολέμου το 1991.
Με μεταγωγικό C-130 κατέπεσε και ο Αντισμήναρχος
Θεόφιλος Γεωργακόπουλος από το ηρωικό χωριό του Νικηταρά το Τουρκολέκα, σε ανθρωπιστική αποστολή έρευνας διάσωσης στο όρος Πάστρα της Αττικής, αναζητώντας
τα συντρίμμια του ουκρανικού αεροσκάφους Γιάκοβλεφ το
1997. Ας ευχηθούμε, ο Θεόφιλος να είναι ο τελευταίος του
οποίου το όνομα γράφτηκε στο μνημείο.
Στην τελευταία τους αποστολή, άφησαν βιαστικά πίσω
τους τη στοργή, την τρυφή και τις ομορφιές της επίγειας
ζωής και πέταξαν στην αιωνιότητα για να ενταχθούν στις
δυνάμεις των Παμεγγίστων Ταξιαρχών και του Αρχαγγέλου
προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, φωνάζοντάς μας από
τότε με τη σιωπή τους, ότι το ευδαίμον προϋποθέτει ελευθερία, και η ελευθερία προϋποθέτει αρετή και την με κάθε
τρόπο και μέσο σθεναρή υπεράσπιση της πατρώας γης στη
ξηρά, στη θάλασσα, στον αέρα και στο υπέδαφος.
Σήμερα, όλοι μας, και ιδιαίτερα οι νέοι, έχουμε την ανάγκη προτύπων, που να αποτελούν παραδείγματα ζωής, που
με τις πράξεις των να αναδεικνύουν το σωστό και το άριστο.
Οι πεσόντες αεροπόροι, αποτελούν απαράμιλλο πρότυπο

αυταπάρνησης και ανιδιοτέλειας, με την χωρίς όρια προσφορά στο συνάνθρωπο, στο κοινωνικό σύνολο και στην
πατρίδα.
Εμείς σήμερα, οφείλουμε να συνεχίσουμε το δρόμο που
εσείς χαράξατε για ένα καλύτερο μέλλον, υποκλινόμαστε
στη μνήμη σας, και τιμάμε τη θυσία σας, υποσχόμενοι, ότι
θα είμαστε πάντα στις επάλξεις, φυλάσσοντας θερμοπύλες
μηδενί του χρέους μη κινούμενοι, με φάρο την ηθική υποχρέωση, να κρατάμε ψηλά την Ασπίδα, και τη Σημαία.
Και θα κλείσω με το ποίημα τελευταία αποστολή από την
ποιητική συλλογή Φουρτουνιασμένοι ουρανοί του Σμηνάρχου εν αποστρατεία και φίλου Ηλία Σβάρνα
Φύγατε για μια ακόμη αποστολή
την υστερνή
μοίρα κακιά σας είχε καρτερέψει
το πέταγμα σας το είχανε ζηλέψει
ο χάρος και η γη.
Τα κυπαρίσσια γύραν τις κορφές
εκείνο το λυκαυγές
που πέταξε στα σύννεφα η ψυχή σας
κι έκλαιγαν οι αετοί για τη θανή σας
μες τις αϊτοφωλιές.
Κι ο χάρος από τύψεις το πρωί
σκυφτός θρηνεί
σπάζοντας οργισμένος το δρεπάνι
τρικλίζοντας κρατούσε ένα στεφάνι
κι ακολουθούσε την νεκρώσιμη πομπή
Αθάνατοι οι Αρκάδες Αεροπόροι Πεσόντες
Αθάνατοι οι πεσόντες του έθνους μας στο βωμό του ιερού καθήκοντος
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OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Τροποποιητικές Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος
Όπως είναι γνωστό, στις 27/10/2020 μας έχουν καταβληθεί
αναδρομικά ποσά , που προέρχονται από το ύψος του ποσού
επιστροφής της μείωσης της σύνταξής μας του ν.4093/2012,
κατά το χρονικό διάστημα από 11/06/2015 εως 12/05/2016.
Το e-ΕΦΚΑ Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής
Ασφάλισης σε ενημερωτικό σημείωμα, Επιστροφή, Μειώσεων Συντάξεων προβαίνει σε ανάλυση των αναδρομικών
ποσών που μας έχουν καταβληθεί στις 27/10/2020 αναλυτικά
κατ έτος 2015 κ 2016.
Κατόπιν των ανωτέρω από 01/09/2021- 31/12/2021 θα
πρέπει , προς αποφυγή προστίμου, να υποβάλλουμε ‘’ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ’’ Τροποποιητικές Δηλώσεις Φ.Ε στα έτη 2015 και
2016.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ
(5ΕΤΙΑΣ)

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,
Λαμβάνοντας υπ όψη μας σχετικές πληροφορίες από νομικούς συμβούλους και
δικηγόρους σας πληροφορούμε ότι όσοι
δεν έχετε προβεί σε αγωγές, για διεκδίκηση αναδρομικών ποσών ( 5ετίας) από την
παρακράτηση της εισφοράς Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ) , την μείωση της
σύνταξής μας του ν.4051/2012, την μείωση της σύνταξής μας του ν.4093/2013 την
περικοπή των δώρων Χριστουγέννων
και Πάσχα και επιδόματος άδειας από το
δημόσιο κα το Μ.Τ.Α. κλπ μπορείτε κατά
την κρίση σας, να προβείτε σε αγωγή, το
συντομότερο δυνατόν.

Συμπληρωματικά σας πληροφορούμε ότι : οι φορολογικοί
συντελεστές Φ.Ε για τα έτη 2015 και 2016 είχαν ως κατωτέρω:
Για το 2015:
Εισόδημα (€) 0-25.000 22% και από 25.001-42.000 32%.
Για το 2016:
Εισόδημα (€) από 0-20.000 22%, από 20.001-30.000 29%
και από 30.000-40.000 37%.
Οι Φορολογικοί Συντελεστές
Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης για τα έτη 2015 και 2016
είχαν ως κατωτέρω. Για το έτος 2015, εισόδημα (€) από
12.001-20.000 0,7%, από 20.001-30.000 1,4% και από 30.00150.000 2%. Για το έτος 2016, εισόδημα (€) από 12.001- 20.000
2,2%, από 20.001-30.000 5% και από 30.001-40.000 6,5%.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
1. Κυρίες και κύριοι όπως είναι γνωστό οι συντάξεις μας μηνός Μαΐου
2021 ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ
2. Οι μειώσεις προέκυψαν λόγω της αύξησης του μερίσματός μας και του
ΕΚΟΕΜΑ, τα ποσά των οποίων ελήφθησαν υπόψη για τον επαναπροσδιορισμό του συνολικού ύψους του ποσού της μείωσης του ν.4093/2012
, με αποτέλεσμα:
	• Να αυξάνεται το ποσό της μείωσης , των συντάξεων μας , του
ν.4093/2012.
	• Να μειώνεται το παλαιό ποσό των συντάξεων μας προ φόρου , με
αποτέλεσμα να αυξομειώνεται ανάλογα και το ποσό της προσωπικής
μας διαφοράς .
	• Να αυξάνεται ο μηνιαίος φόρος των συντάξεων μας και να επανυπολογίζονται οι κρατήσεις Υγ. περίθαλψης και Έναντι Ειδικών Εισφορών.
	• Να αυξάνεται και το ποσό της κράτησης από το μέρισμά μας του
ν.4093/2012.
3. Για πιο πολλές διευκρινήσεις μπορείτε να συμβουλευτείτε και τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής των συντάξεων σας και του
μερίσματός σας μηνός Απριλίου και Μαΐου 2021.

Φορολογία
Εισοδήματος

Οικονομικού Έτους 2020
1∙ Η
 νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος συνταξιούχων για
το 2020 που έχει εφαρμογή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν
από 01/01/2020 – 31/12/2020 έχει ως κατωτέρω.
Εισόδημα από Συντάξεις:		
Σύνολο Φ.Ε.
ΑΠΟ:
0-10.000 9%
Για 10.000€ 900€
ΑΠΟ:
10.001-20.000 22%
Για 20.000€ 3.100€
ΑΠΟ:
20.001- 30.000 28%
Για 30.000€ 5.900€
ΑΠΟ:
30.001-40.000 36%
Για 40.000€ 9.500€
ΑΠΟ: 40.000 και άνω 44%
2∙ Ο
 φόρος που θα προκύψει μειώνεται κατά 777€ για τον
φορολογούμενο χωρίς προστατευόμενα τέκνα. Η μείωση
του φόρου ανέρχεται σε 810€ για τον φορολογούμενο με (1)
εξαρτώμενο τέκνο ,σε 900€ για (2) δύο εξαρτώμενα τέκνα , σε
1.120€ για (3) τρία εξαρτώμενα τέκνα, σε 1340€ για (4) τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα και για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το τέταρτο η μείωση του φόρου αυξάνεται κατά 220€
για κάθε επόμενο τέκνο. Εάν το ποσό του φόρου που αναλογεί
είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.
3∙ Γ ια φορολογητέο εισόδημα το οποίο υπερβαίνει τα 12.000€ το
ποσό της μείωσης μειώνεται κατά 20€ ανά 1.000€ του φορολογητέου εισοδήματος.
4∙ Η
 Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης ( Ε.Ε.Α) μας επιβάλλεται στα
εισοδήματα μας με συντελεστές .Για εισόδημα: από 0-12.000€
0%, από 12.001-20.000 2,2% από 20.001-30.000 5%, από 30.00140.000 6.5%.
5∙ Η
 υποβολή των φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 27 Αυγούστου 2021.
6∙ Όσοι υποβάλλουμε φορολογική δήλωση εως 28 Ιουλίου 2021
και πληρώσουμε εφ’ άπαξ όλο τον φόρο εως 30 Ιουλίου υα
έχουμε έκπτωση 3%.

Aρθρογραφια μελων

Ο ΜΑΪΟΣ και τα σημαντικά του

Την ώρα που θα διαβάζετε αυτό το κείμενο της εφημερίδας θα έχει παρέλθει ο μήνας Μάιος.
Ο Μάιος είναι ο πέμπτος (5ος) μήνας του ημερολογίου μας με 31 ημέρες.
Η καταγωγή του προέρχεται από την αρχαιοελληνική λέξη «Μαία» που σημαίνει
τροφός, μητέρα η γομιμότητα της γης.
Προέρχεται επίσης από το όνομα της αρχαίας ρωμαϊκής θεότητας Maja {Μάγια}.
Η πρώτη (1η ) μέρα του Μαϊου είναι η λαϊκή γιορτή των λουλουδιών που γιορτάζεται
με ομαδικές εξόδους στην ύπαιθρο για διασκέδαση κι επαφή με τη φύση.
Ο Μάιος θεωρούταν επικίνδυνος μήνας γιατί η σοδειά του προηγούμενου χρόνου
τελείω-νε και η καινούρια δεν είχε συγκεντρωθεί ακόμη.
Οι αρχαίοι Έλληνες γιόρταζαν τα «Αδώνεια» που συμβόλιζαν την αναζωογόνηση της
φύσης.
Η 1η Μαϊου, η Πρωτομαγιά καθιερώθηκε ως ημέρα πανεργατικής γιορτής από το
Διεθνές Εργατικό Συνέδριο του Παρισιού το 1889 σε ανάμνηση της απεργίας που
κηρύχτηκε την 1η Μαϊου 1886 στο Σικάγο των ΗΠΑ για την καθιέρωση της οκτάωρης εργασίας.
Στην Ελλάδα οι πρώτες προσπάθειες εορτασμού έγιναν ανάμεσα στο 1891 και 1894
από τον Καλλέργη, τον Δρακούλη και τις ισχνές πολιτικές ομάδες τους, σε συνθήκες
ιδιαίτερα αρνητικές για την εργασία των φτωχών, χωρίς δικαιώματα, ασφάλιση και
αργίες.
Στις 2 Μαϊου 1893 στην εκδήλωση για την Πρωτομαγιά που οργάνωσε η κίνηση
Καλλέρ-γη στον χώρο όπου αργότερα χτίστηκε το Καλλιμάρμαρο Στάδιο, συμμετείχαν 500 άτομα διεκδικώντας την αργία της Κυριακής, το οκτάωρο και την ασφάλιση.
Το έτος 1894 συγκεντρώθηκαν πάνω από 1.000 άτομα υπό την άγρυπνη επιτήρηση
της αστυνομίας.
Η 1η Μαϊου του 1936 ξεχωρίζει εξαιτίας των αιματηρών γεγονότων της Θεσσαλονίκης που έμεινε στην ιστορία του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος. Ήταν ο
αγώνας για την καταπάτηση των εργατικών δικαιωμάτων που είχαν κατακτηθεί και

διασφαλισθεί σε ένα δίκαιο, ειρηνικό και ανθρώπινο εργατικό περιβάλλον.
Γι’ αυτό τον λόγο η κάθε Πρωτομαγιά είναι μπροστά μας για να μας το θυμίζει.
Ο μήνας Μάιος συνδέεται με την Βασιλεύουσα των πόλεων! Στις 11 Μαϊου η εκκλησία γιορτάζει τα εγκαίνια της Κωνσταντινούπολης,στις 21 Μαϊου τιμά τη μνήμη
του ιδρυτή της και της μητέρας του και στις 29 Μαϊου 1453 τη μνήμη στοιχειώνει η
Άλωσή της.
Επίσης κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Μαϊου γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο η
γιορτή της Μητέρας που θεωρείται Μητέρα της ζωής μας.
Μάνα σημαίνει θυσία-λατρεία-αυτοθυσία-αγάπη-πίστη στη ζωή-Άγγελος στη γη-ζεστασιά-αγκαλιά-παρηγοριά-στήριγμα στον αγώνα της ζωής-δημιουργός.
Μητέρα είναι το πιο γλυκό όνομα στον κόσμο! Φωνάζουμε Μητέρα-Μάνα-Μανούλα-Μαμά και γεμίζει όλο μας το στόμα.
Ο Θεός καθαγίασε τη Μάνα και έγινε σύμβολο με τη Θεομήτορα, τη Μητέρα όλων
μας, την Παναγία μας.
Αυτή πόνεσε για να μας φέρει στον κόσμο, αυτή κοίταξε με το πιο γλυκό χαμόγελο
καθώς βγάζαμε την πρώτη άναρθρη φωνή τη στιγμή που γεννηθήκαμε.
Η φροντίδα της Μάνας στο παιδί δημιουργεί δυνατό και ακατάλυτο δεσμό που επιδρά καθοριστικά στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.
Στη Μητέρα λοιπόν, στη μεγάλη ηρωίδα που γιορτάζει, αφήνουμε κάθε σκέψη μας.
Για όλα αυτά τα πολύ σημαντικά ο Μάιος είναι ο μήνας της καρδιάς μας!
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ
Επσγός ε.α. 9η σειρά Σ.Τ.Υ.Α.
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AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021
1. Στο πλαίσιο λήψης των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη
διασποράς του COVID-19 εντός των ΚΕΔΑ, καθορίζονται τα εξής:
α. Επιτρέπεται η είσοδος και χρήση των ευκολιών των ΚΕΔΑ της
ΠΑ σε όλους τους δικαιούχους χωρίς χρονικούς περιορισμούς.
β. Το σύνολο των εισερχομένων (παραθεριστές – επισκέπτες –
προσκεκλημένοι) για χρήση των ευκολιών των ΚΕΔΑ Ζούμπερι,
Σκοτίνας, Ακτίου και Χαλκουτσίου, να υποβάλλεται σε θερμομέτρηση κατά την είσοδο του σε αυτά.
γ. Το σύνολο των προερχόμενων από την ηπειρωτική Ελλάδα,
γιαχρήση των ευκολιών των ΚΕΔΑ Σαντορίνης, Ρόδου και Τυμπακίου(παραθεριστές – επισκέπτες – προσκεκλημένοι), να
υποβάλλεται σε θερμομέτρηση κατά την είσοδο και επιπλέον
υποχρεούται να κατέχει και να επιδεικνύει ένα (1) εκ των κατωτέρω:
(1) Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης εμβολιασμού έναντι του COVID-19,
με ημερομηνία τουλάχιστον 14 ημέρες μετά την ολοκλήρωση
αυτού
ή (2) Αποτέλεσμα αρνητικού μοριακού ελέγχου (PCR) εντός 72
ωρών
ή (3) Αποτέλεσμα αρνητικού αντιγονικού ελέγχου (rapid test ή self
test) εντός 24 ωρών

ή (4) Βεβαίωση νόσησης από τον ιό COVID-19, μετά πάροδο 2 μηνών από τη νόσηση και έως 9 μηνών.
δ. Στις περιπτώσεις άφιξης στα ΚΕΔΑ δικαιούχων και μελών
από χώρες του εξωτερικού ή άφιξης αλλοδαπών μέσω προγραμμάτων CLIMS, να επιτρέπεται η είσοδος μόνο εφόσον έχουν
ολοκληρωθεί οι εκάστοτε ισχύουσες, από τη Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, διαδικασίες περιοριστικών μέτρων.
ε. Οι μετακινήσεις των δικαιούχων στα ΚΕΔΑ Σαντορίνης, Ρόδου
και Τυμπακίου, θα γίνουν με ιδία ευθύνη τους, καθώς δεν θα διατεθεί υπηρεσιακό Α/Φ και αίρεται η απαίτηση κενών δωματίων
επί 24ωρο, μεταξύ των περιόδων.
2. Πέραν των ανωτέρω, οι Διοικητές των ΚΕΔΑ οφείλουν να
οργανώσουν τη λειτουργία των πάσης φύσεως χώρων-ευκολιών
(παραλία, εστίαση, αναψυκτήρια κλπ), σε συμφωνία με τα ισχύοντα
μέτρα για τον γενικό πληθυσμό, βάσει των εκάστοτε οδηγιών της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

νους στα ΚΕΔΑ ότι οφείλουν:
α. Να τηρούν κατά την παραμονή τους, πέραν των προβλεπομένων στο (α) σχετικό, τόσο τις γενικές οδηγίες ατομικής υγιεινής
σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα του
ΕΟΔΥ, όσο και τις επιμέρους οδηγίες και μέτρα που καθορίζονται
από τη διοίκηση των ΚΕΔΑ.
β. Να ενημερώσουν άμεσα την Υγειονομική Υπηρεσία της Μονάδος και να ακολουθήσουν τις οδηγίες της σε περίπτωση:
(1)Ύπαρξης συμβατής συμπτωματολογίας σχετικά με τη νόσο
COVID-19 (πυρετός, κόπωση, βήχας, ανορεξία, μυαλγίες, δύσπνοια, διαρροϊκές κενώσεις, ανοσμία, απώλεια γεύσης).
(2)Τυχόν στενής επαφής με άτομο με επιβεβαιωμένη λοίμωξη
COVID-19, τις τελευταίες δεκατέσσερις (14) ημέρες.
4. Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης και μέχρι την έκδοση τυχόν νεώτερων οδηγιών, ανάλογα
με τα νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα και τις αποφάσεις των αρμοδίων φορέων της Πολιτείας.

3. Επιπρόσθετα, εφιστάται η προσοχή σε όλους τους εισερχόμε-

Aρθρογραφια μελων

ΤΑ STARFIGHTERS F-104 ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
Του ΕΠΓΟΥ ΕΑ, Γ. ΤΑΓΚΑΛΟΥ, ΤΥΜ

Τα STARFIGHTERS F, TF και RF έπαψαν να πετούν αλλά δεν
έπαψαν να μας θυμίζουν τη λαμπρή πορεία τους στην Π.Α.
- Έφτασαν στο Φάληρο με παλιό αεροπλανοφόρο στις 13/3/64 και
προωθήθηκαν μέσω ΚΕΑ Φαλήρου και Ελληνικού στο Α/Δ της
ΤΑΝΑΓΡΑΣ.
- Αρχικά τοποθετήθηκαν στην 114 Μ.Σ.Α., σύμφωνα με το σύστημα
66-1 της USAF και αργότερα στην 336 Μ.Κ. όπου ήσαν εντεταγμένοι κι όλοι οι χειριστές.
- Η πρώτη παραλαβή αποτελείτο από 4 TF και 16 FG , ήτοι σύνολο 20 Α/φη. Τα TF ήσαν Αμερικανικής κατασκευής [TF-272, 273,
274, 275] ενώ τα FG ήσαν ολοκαίνουρια Καναδικής κατασκευής.
- Το Δεκέμβριο αφήχθησαν με τον ίδιο τρόπο 15 FG και 1 TF τα
οποία συγκρότησαν την 336 Μ.Κ.
- Στις 19/12/66, η 336Μ μεταστάθμευσε στην 116 Σ.Μ. και την ακολούθησε η 335 Μ. στις 30/6/1977.
- Από το 1969 και μετά η ΙΣΠΑΝΙΑ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ μας
εφοδίασαν με μεγάλο αριθμό Α/φών τα οποία αποσύρροντο αντικαθισταμένα με νεότερου τύπου Α/φη.
- Υπολογίζεται ότι μεταξύ των ετών 1964-1968 περίπου 160 Α/φη
F, TF, RF, τμηματικώς, εντάχθηκαν στην Π.Α., τα περισσότερα
κατασκευής CONSORTIUM. Πάνω από 40 χρησιμοποιήθηκαν για
λήψη ανταλλακτικών.
- Την 31η Μαρτίου του 1993 τα F-104 αποσύρθηκαν από την Π.Α.
μετά από μια λαμπρή παρουσία 29 ετών, όμως δεν έπαψαν να
μας θυμίζουν τη μεγάλη προσφορά τους γιατί 47 από αυτά βρίσκονται σε περίοπτες θέσεις πακτωμένα σε διάφορες στάσεις ανά
τη χώρα μας, σε ΜΟΝΑΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΧΩΡΙΑ και ΠΟΛΕΙΣ ως
εκθέματα, για να θυμίζουν σ’ όσους τ’ αντικρύζουν την ανεπανάληπτη 29χρονη παρουσία τους στην Αεροπορία μας.
Όμως ας μην ξεχάσουμε τους 16 πεσόντες σε σύνολο 223.384
ωρών πτήσεων και 332 χειριστών που χειρίστηκαν τα ατίθασα αυτά
Αερ/φη όπως και το πλήθος των τεχνικών εδάφους που τα υποστήριζαν.
Πηγές
1. Lockheed F-104: Starfighters (Υπό ομάδος χειριστών)
2. Λεύκωμα Πεσόντων Αεροπόρων. Έκδοση Μουσείου Ιστορίας
3. Google Maps
4. Ιδιωτικό Αρχείο Γ. Τάγκαλου

Ακολουθεί ο πίνακας των περιοχών όπου είναι υπό
μουσειακής μοφής πακτωμένα.

Α/ΦΗ F-TF και RF σε εκθεσιακή τοπθέτηση
Α/Α ΤΥΠΟΣ

S/N

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ-ΠΕΡΙΟΧΗ

1 TF-104G

TF-274

ΔΕΚΕΛΕΙΑ – ΠΟΛ. ΜΟΥΣΕΙΟ

2 TF-104G

5708

ΣΕΔΕΣ

3 TF-104G

5908

4 TF-104G
5 TF-104G

S/N

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ-ΠΕΡΙΟΧΗ

25 F-104G

12734

ΒΑΣΙΛΙΑΔΑ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ

26 F-104G

17781

111 Π.Μ.

ΔΕΚΕΛΕΙΑ – ΠΟΛ. ΜΟΥΣΕΙΟ

27 F-104G

17782

ΚΕΔΑ/Ζ

5953

ΛΗΜΝΟΣ-ΒΑΡΟΣ

28 F-104G

6639

132 Σ.Μ. – ΑΓΡΙΝΙΟ

5955

ΑΓ. ΓΙΩΡΓΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ

29 F-104G

6668

ΛΑΡΙΣΑ – Α.Τ.Α.

6 TF-104G

5958

ΔΕΚΕΛΕΙΑ – ΣΧ. ΙΚΑΡΩΝ

30 F-104G

6695

ΑΘΗΝΑ - ΠΟΛ. ΜΟΥΣΕΙΟ

7 TF-104G

5961

114 Π.Μ.

31 F-104G

7088

ΜΑΛΕΜΕ – ΚΡΗΤΗ2

8 TF-104G

5665

ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ - ΕΔΕΣΣΑ

32 F-104G

7090

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ

9 RF-104G

6639

132 Σ.Μ. - ΑΓΡΙΝΙΟ

33 F-104G

7097

116 Π.Μ. – 336 Μ.3

10 RF-104G

6662

114 Π. Μ.

34 F-104G

7151

ΔΕΚΕΛΕΙΑ -ΜΟΥΣΕΙΟ

11 RF-104G

6667

ΓΛΥΦΑΔΑ

35 F-104G

7163

114 Π.Μ.

12 RF-104G

6678

ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ – ΑΘΗΚΙΑ

36 F-104G

7168

ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ – ΛΑΚΩΝΙΑ

13 RF-104G

6691

114 Π. Μ.

37 F-104G

7205

ΑΙΓΙΟ

14 RF-104G

6692

110 Π. Μ.

38 F-104G

7415

ΔΕΚΕΛΕΙΑ – ΜΟΥΣΕΙΟ

15 RF-104G

6681

ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΟΥΔΙ1

39 F-104G

7421

ΜΕΝΙΔΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

16 RF-104G

7206

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ –
ΚΑΡΔΙΤΣΑ

40 F-104G

7422

ΛΕΡΟΣ

17 F-104G

12304

117 Π.Μ.

41 F-104G

7424

124 Π.Β.Ε. – ΤΡΙΠΟΛΗ

18 F-104G

12307

110 Π.Μ. / 336 Μ.

42 F-104G

FG-425

ΤΡΑΓΑΝΟ – ΗΛΕΙΑΣ

19 F-104G

63708

116 Π.Μ. – 339 Μ.

43 F-104G

7426

ΛΕΥΚΤΡΑ – ΒΟΙΩΤΙΑΣ

20 F-104G

12715

124 Π.Β.Ε. - ΤΡΙΠΟΛΗ

44 F-104G

7427

ΚΑΠΝΟΧΩΡΙ ΦΘΟΙΩΤΙΔΟΣ

21 F-104G

12717

ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΛΑΤ. ΗΡΩΩΝ

45 F-104G

7443

132 Σ.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟ

22 F-104G

12720

ΔΕΚΕΛΕΙΑ – ΜΟΥΣΕΙΟ

46 F-104G

7435

ΜΕΝΙΔΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

23 F-104G

12724

ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

47 F-104G

9095

ΒΟΥΛΑ – ΚΟΡΩΠΙ

24 F-104G

12750

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ

48 F-104G

-

ΙΚΑΡΙΑ4

1 Αποσύρθηκε μετά από βανδαλισμό.
2 Αντικαταστάθηκε με F-5A.
3 Αντικαταστάθηκε με FG-303.
4 Μονο τμήμα εμπροσθίας ατράκτου από F-104G 6684 ή 6697.

Α/Α ΤΥΠΟΣ
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συνέχεια από τη σελίδα 1

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΑΑΑ 2021
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1/ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
α . Η υποβολή των υποψηφιοτήτων θα αρχίσει από τη Τέταρτη 1/9/2021 και ώρα 09:00 και θα
περατωθεί την Πέμπτη 30/9/2021 και ώρα 14:00.
β. Η υποβολή της υποψηφιότητας γίνεται με έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου , η οποία κατατίθεται στην γραμματεία της ΕΑΑΑ, Χαλκοκονδύλη 5, 3ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες από ώρας
09:00 έως 14:00 με την επίδειξη της υπηρεσιακής ταυτότητας (ΕΑΑΑ) του μέλους. Η αίτηση μπορεί να
αποσταλεί ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (προς ΕΑΑΑ Χαλκοκονδύλη 5, Τ.Κ. 10677 Αθήνα) ή
ηλεκτρονικά (ceo@eaaa.gr) η οποία όμως πρέπει να συνοδεύεται με φωτοαντίγραφο της υπηρεσιακή
ταυτότητας του μέλους της ΕΑΑΑ. Αντίγραφο αιτήσεως θα διατίθεται στα γραφεία της ΕΑΑΑ και των
Παρατημάτων και δημοσιεύεται στη σελίδα 4 της παρούσης.
γ. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του πρόεδρου και του αντιπροέδρου δεν κωλύονται να θέσουν υποψηφιότητα και για μέλος του Δ.Σ.
δ. Οι εκλογές διεξάγονται υπό τη προϋπόθεση , ότι θα υποβληθούν τουλάχιστον δεκαέξι (16) υποψηφιότητες για όλες τις θέσεις του Δ.Σ.

2/ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΠΟΨΗΦΙΩΝ
α . Ο έλεγχος της νομιμότητας των υποψηφίων και η ενημέρωση τους πραγματοποιείται από το Δ.Σ.
της ΕΑΑΑ εντός δεκαημέρου από της λήξεως της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων και όχι
αργότερα από τις 10 Οκτωβρίου 2021.
β. Ενστάσεις επί της νομιμότητας υποβάλλονται εντός 2ημέρου από της ενημερώσεως των υποψηφίων και κρίνονται αμετακλήτως εντός 5ημέρου από της υποβολής τους από την Κεντρική Εφορευτική
Επιτροπή.
γ. Δικαίωμα του εκλέγειν κα εκλέγεσαι έχουν όλα τα τακτικά, ορφανικά και προαιρετικά μέλη της
ΕΑΑΑ με τους εξής περιορισμούς:
	• Για τις θέσεις του προέδρου και αντιπροέδρου οι υποψήφιοι πρέπει να είναι βαθμού Απτχου ή
Υπτχου.
• Τα ορφανικά μέλη δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις θέσεις προέδρου και αντιπροέδρου

3/ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
α . Για τις εκλογές του 2021 οι εφορευτικές επιτροπές θα είναι συνδεδεμένες On line με το εκλογικό
κατάλογο της ΕΑΑΑ.
β. Με την ψήφιση του κάθε μέλους θα ενημερώνεται άμεσα η βάση του εκλογικού καταλόγου και δεν
θα υπάρχει δυνατότητα διπλοψηφίας.
γ. Εκλογικοί κατάλογοι θα αποσταλούν στα εκλογικά τμήματα για τη περίπτωση που απρόβλεπτες
καταστάσεις δεν επιτρέψουν την ηλεκτρονική σύνδεση με την ΕΑΑΑ
δ. Ο εκλογικός κατάλογος στους οποίο αναγράφονται τα τακτικά, ορφανικά και προαιρετικά μέλη θα
πρέπει να έχει ελεγχθεί και να έχουν διορθωθεί τα λάθη ή παραλήψεις με μέριμνα του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ
μέχρι 31-10-2021

4/ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

β . Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και οι Εφορευτικές Επιτροπές των Εκλογικών Τμημάτων της
ΕΑΑΑ στην Αθήνα αποτελούνται από τρία (3) τακτικά και έξι (6) αναπληρωματικά μέλη, που ορίζονται
από το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ δια κληρώσεως μεταξύ των προτεινομένων από τους υποψηφίους, μελών της
ΕΑΑΑ, που διαμένουν στο λεκανοπέδιο αττικής.
γ. Οι Εφορευτικές Επιτροπές των εκλογικών τμημάτων Παραρτημάτων αποτελούνται επίσης από τρία
(3) τακτικά και έξι (6) αναπληρωματικά μέλη, που ορίζονται από το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ δια κληρώσεως ,
μεταξύ των προτεινομένων από τα Δ.Σ. των Παραρτημάτων εκ των κατοικούντων στο Νομό εκάστου
Παραρτήματος μελών.
Για τον ορισμό των Εφορευτικών Επιτροπών κάθε υποψήφιος μπορεί να προτείνει μέχρι τρία (3) άτομα.
δ. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ όσο και των Παραρτημάτων δεν μπορεί να είναι μέλη
των Εφορευτικών Επιτροπών.
ε. Πρόεδρος της κάθε Εφορευτικής επιτροπής ορίζεται από τον ανώτερο ή αρχαιότερο μέλος προ της
αποστρατείας. Σε περίπτωση αναπληρώσεως μέλους της Κεντρικής Εφορευτικής επιτροπής ο αναπληρωτής ορίζεται από το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ. Σε περίπτωση αναπληρώσεως μέλους Εφορευτικής επιτροπής
Τμήματος ο αναπληρωτής ορίζεται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
Στ. Στα τακτικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και των Εφορευτικών Επιτροπών θα χορηγηθεί χρηματικό ποσό εκατό (100 ) ευρώ, για αντιμετώπιση των εξόδων κινήσεως.

5/ ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
 α. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν, μπορούν να προσκομίσουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία εκτάσεως μιας δακτυλογραφημένης σελίδας και μέχρι διακόσιες (200) λέξεις, στο
οποίο θα μπορούν να καταχωρήσουν και τις απόψεις τους, όσον αφορά την επίλυση των κλαδικών
θεμάτων. Τα βιογραφικά και οι πρόσφατες φωτογραφίες υποβάλλονται ως συνημμένα στην αίτηση
υποψηφιότητας.
β. Επιμέρους λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στην «ΗτΑ», στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΑ και δι’ εγγράφων προς τα Παραρτήματα της ΕΑΑΑ.

6/ ΑΤΥΠΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ-ΣΦΥΓΜΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

α . Παράλληλα με τις εκλογές για το νέο Δ.Σ. της ΕΑΑΑ θα διεξαχθούν και άτυπες εκλογές-σφυγμομετρήσεις σε όλα τα παραρτήματα της ΕΑΑΑ, πλην εκείνων που οι υποψήφιοι είναι ισάριθμοι με τις θέσεις
των μελών του Δ.Σ.
β. Οι άτυπες εκλογές σε όλα τα παραρτήματα θα γίνουν από τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές των εκλογών της ΕΑΑΑ, πλην του παραρτήματος Λάρισας στο οποίο οι άτυπες εκλογές θα διενεργηθούν από
ξεχωριστή εφορευτική επιτροπή, η οποία θα διοριστεί από το ΔΣ της ΕΑΑΑ.
γ. Τα ψηφοδέλτια των Παραρτημάτων χωρίζονται σε δυο μέρη:
• Το πρώτο για τη θέση του προέδρου, όπου τίθεται ένας σταυρός προτίμησης.
• Το δεύτερο για τις θέσεις των μελών του ΔΣ όπου τίθενται από ένας (1) έως δυο (2) σταυροί προτίμησης.
δ. Αντίγραφο αιτήσεως θα διατίθεται στα γραφεία της των Παρατημάτων και δημοσιεύεται στη
σελίδα 5 της παρούσης.
Το ΔΣ της ΕΑΑΑ

α. Μέχρι 10-10-2021 πρέπει να έχουν ορισθεί οι εφορευτικές Επιτροπές (Κεντρική και Εκλογικών τμημάτων.
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α) Για τη θέση του Προέδρου

1. Σας πληροφορώ ότι επιθυμώ να υποβάλω υποψηφιότητα για την εκλογή μου στο νέο
Τ. Σ./Παραρτήματος……………………

β) Για τη θέση του Αντιπροέδρου

α) Για τη θέση του Προέδρου

γ) Για τη θέση Μέλους του Δ.Σ

β) Για τη θέση Μέλους του Δ.Σ

2. Συνημμένα υποβάλλω για δημοσίευση στην «ΗτΑ»:

2. Συνημμένα υποβάλλω για δημοσίευση στην Ιστοσελίδα του παραρτήματος :

α) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

α) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

β) πρόσφατη φωτογραφία

β) πρόσφατη φωτογραφία
Ο Αιτών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σημειώσατε Χ στο τετραγωνάκι που ενδιαφέρεστε να είστε υποψήφιος και στο βιογραφικό και στη πρόσφατη φωτογραφία.

Ο Αιτών
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σημειώσατε Χ στο τετραγωνάκι που ενδιαφέρεστε να είστε υποψήφιος και στο βιογραφικό και στη πρόσφατη φωτογραφία.

ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ • Αρ. Φύλλου 574
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Aρθρογραφια μελων

Ο ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ
ΜΝΗΜΗ
Αυξημένη
ανάγκη
για αίμα όλων
των ομάδων λόγω
έξαρσης των ιώσεων
Λόγω έξαρσης των εποχικών ιώσεων που
παρατηρούνται αυτή την περίοδο, καταγράφεται
χαμηλή ροή αιμοδοτών, και συνεπακόλουθα
αυξημένη ανάγκη για αίμα όλων των ομάδων.
Με στόχο να συνεχιστεί απρόσκοπτα
η προσφορά αίματος στους συνανθρώπους
μας που το έχουν ανάγκη, η ΕΑΑΑ απευθύνει
κάλεσμα σε τακτικούς και νέους αιμοδότες
που δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα
υγείας, να προσέρχονται για αιμοδοσία
στους Σταθμούς Αιμοδοσίας ή στις εξωτερικές
αιμοδοσίες που διοργανώνονται σε συνεργασία
με διάφορους φορείς και οργανώσεις.

ενΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

1945-2021

76
ΧΡΟΝΙΑ
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Του Υποπτεράρχου (Ε.Α) ε.α. ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
Αντιπροέδρου της ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Η γενοκτονία σημαίνει τη μεθοδική εξολόθρευση ,
ολική ή μερική, μιας εθνικής , φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας , αφορά ένα έγκλημα που αποβλέπει
στη συστηματική , με βίαια ως επί το πλείστον μέσα,
επιδιωκόμενη εξόντωση ολόκληρης φυλής ή τμήματος αυτής σε ορισμένο τόπο και πρόκειται για ένα
πρωτογενές έγκλημα , το οποίο δεν έχει συνάρτηση
με πολεμικές συγκρούσεις . Η γενοκτονία αποτελεί το
βαρύτερο έγκλημα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ,
για το οποίο μάλιστα δεν υπάρχει παραγραφή . Αυτός
ο οποίος διαπράττει τη γενοκτονία δεν εξοντώνει μια
ομάδα για κάτι που έκανε , αλλά για κάτι που είναι. Η
γενοκτονία μπορεί να επιδιωχθεί είτε με σειρά ομαδικών φόνων , όλων ή σχεδόν όλων των μελών μιας
φυλής , είτε με συστηματική εξασθένιση αυτής ( με
διάφορα μέσα ) μέχρι τη βαθμιαία εξάλειψη της φυλής . Στα βίαια δε μέσα αυτά περιλαμβάνονται και σειρά απαγορευτικών μέτρων επί εθνικών , θρησκευτικών , γλωσσικών , ηθικών , ιστορικών ή άλλων
παραδόσεων προκειμένου να επέλθει διαφοροποίηση ή αλλοίωση της ομάδας με βέβαιη με την πάροδο
του χρόνου απώλεια του εθνικού και φυλετικού γνωρίσματός της . Ωστόσο , η απόδοση του όρου για μια
συγκεκριμένη ενέργεια , οργανωμένου χαρακτήρα ,
ενέχει υποκειμενικά κριτήρια και τα τελευταία χρόνια
έχει προκαλέσει αρκετές φορές διάσταση απόψεων .
Σε μια περίοδο βαθύτατης κρίσης του ελληνισμού,
για να συνεχίσουμε να έχουμε μέλλον, χρειάζεται να
έχουμε συνείδηση και γνώση της ιστορίας μας. Διακόσια χρόνια μετά την Επανάσταση του 21, και εκατό
δύο χρόνια μετά το 1919 και τη γενοκτονία του Ελληνισμού του Πόντου, η ανεξαρτησία μας κινδυνεύει
άμεσα. Και όχι μόνο εξ αιτίας της απειλητικής επανεμφάνισης του νέο-οθωμανισμού, αλλά και από τη
στάση μεγάλου μέρους των ελίτ της εξουσίας που
υποστηρίζουν πως θα πρέπει να πάψουμε να αντιστεκόμαστε.
Από την Κύπρο έως την Θράκη και το Αιγαίο, ο Ελληνισμός απειλείται στις τελευταίες του εστίες. Την
ίδια στιγμή, έχουμε εξαντληθεί οικονομικά και πνευματικά και επιχειρείται να μεταβληθούμε σε ένα απλό
σύνορο με την Οθωμανική Ανατολή. Απέναντι σε
αυτές τις απειλές, επιχειρείται μια σταδιακή αλλά καθολική αναθεώρηση της νεοελληνικής ιστορίας, μια
γενοκτονία της μνήμης. Επιδίωξή τους είναι η απόρριψη της ιστορικής συνέχειας και του αγωνιστικού
ήθους του Ελληνικού έθνους.
Αναζητώντας λύση στα αδιέξοδα, στα οποία έχουμε περιπέσει, είμαστε υποχρεωμένοι, ως έθνος, να
ξανασκύψουμε στην ιστορία μας. Συρρικνωνόμαστε
δημογραφικά, πιεζόμαστε από τις μεγάλες μεταναστευτικές μετακινήσεις, είμαστε κατεστραμμένοι οικονομικά, καταπονημένοι και απογοητευμένοι. Δεν
διαθέτουμε πλέον τίποτε άλλο για να ξανασηκωθούμε, παρά τη μεγάλη μας ιστορική διαδρομή.
Ο Ποντιακός ελληνισμός αποτελεί ένα προνομιακό
τμήμα του ελληνισμού από όλες τις απόψεις. Πρώτον, διότι υπέστησαν μια πρωτοφανή γενοκτονία και
διώξεις χωρίς προηγούμενο. Σφαγιάστηκαν και κυνηγήθηκαν από τους Τούρκους από την εποχή των
Βαλκανικών πολέμων μέχρι τον οριστικό εξανδραποδισμό τους το 1919-1922. Δεύτερον, διότι βίωσαν την
προσφυγιά και αναρίθμητες ταλαιπωρίες στην ίδια
τους την πατρίδα, αντιμετωπίζοντας ακόμα και έναν
εκτεταμένο αντιποντιακό ρατσισμό. Και όμως, αντιστάθηκαν αποφασιστικά και ένοπλα στις τουρκικές

διώξεις... από το 1453 μέχρι το 1922, ενώ πρωτοστάτησαν και στους αγώνες εναντίον της Βουλγαρικής
κατοχής στη διάρκεια του Β’ Π.Π.
Για όλους αυτούς τους λόγους διατηρούν μια ισχυρή ταυτότητα, που τους μεταβάλει σε αιχμή του δόρατος ενάντια σε κάθε προσπάθεια λοβοτόμησης της
ιστορικής μας συνείδησης και της εκ νέου επιστροφής της νεοοθωμανικής Τουρκίας. Για αυτό και παραμένει ζωντανή, τόσο η πολιτιστική τους ταυτότητα
όσο και η συλλογική τους συνείδηση. Για αυτό και
πρέπει και μπορούν να αποτελέσουν την πρωτοπορία
του αγώνα για την επανεθνικοποίηση της πολιτικής
και πνευματικής μας ζωής.
Η οποιαδήποτε ανάλυση των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να έχει οξύτατη αίσθηση της
ιστορικότητας, της διαλεκτικής της και των αντιφάσεων της. Η απελευθερωτική δύναμη της ανάμνησης δεν καλείται εδώ να αποσπάσει το παρόν από
την εξουσία του παρελθόντος, ούτε να εξοφλήσει
ένα χρέος του παρόντος προς το παρελθόν. Βέβαια η
Εθνική Στρατηγική, όπου και όταν υπάρχει, στηρίζεται κύρια στη διαφυλαγμένη κοινωνική εμπειρία και
ιστορική Μνήμη. Η σχέση μας με το παρελθόν και η
μετάδοση της μνήμης αποκτούν κεντρική σημασία τη
στιγμή του Κινδύνου. Η μετάδοση της μνήμης γίνεται
ένα πεδίο μάχης, όπου αναπτύσσεται μία “επαναστατική κατάσταση στην πάλη για την απελευθέρωση του
καταπιεσμένου παρελθόντος”.
Η απελευθέρωση αυτή γίνεται πάντα προς την κατεύθυνση του μελλοντικού κόσμου. “Δεν υπάρχει
μνήμη παρά στην κατεύθυνση του κόσμου που έρχεται”. Η Εθνική Στρατηγική παράγεται μέσα από την
αντιπαράθεση αυτού που υπάρχει, με εκείνο που
το ίδιο βεβαιώνει ότι είναι και την αντίφαση μεταξύ
υπαρκτού και της δυνατότητάς του.
Η αποσύνδεση του ορίζοντα προσδοκιών από το δυναμικό της
παραδεδομένης εμπειρίας επιτρέπει κατ’ αρχήν, την
ανάδυση-θέση μιας νέας εποχής και έτσι το παρόν,
το παρελθόν και το μέλλον αλλάζουν κατά τρόπο ιδιαίτερο. Υπό την πίεση προβλημάτων του παρελθόντος
και του μέλλοντος, ένα Παρόν καλείται να δράσει κατά
τρόπο ιστορικά υπεύθυνο, χωρίς να έχει γίνει εντελώς μεταβατικό λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ανοικτές
εναλλακτικές δυνατότητες του μέλλοντος. Η αξονική
σχέση και διασύνδεση του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, χωρίς πολλαπλασιαζόμενες
αλληλοπιέσεις με κατεύθυνση και προσανατολισμό
στην κινητοποίηση, εντάσσει το παρόν στη ‘’φυσική’’
του διάσταση και το αποδεσμεύει από το επικοινωνιακό πλέγμα μιας εν δυνάμει επικίνδυνης ‘’αλληλεγγύης’’ και από το πνεύμα του «παρελθοντικού και
μελλοντικού» παρόντος.
Η Ελευθερία αποτελεί ουσιώδη ιδιότητα της Εθνικής
Στρατηγικής, η οποία επιβεβαιώνεται ως απολύτως
ανεξάρτητη μέσω της ελευθερίας της και επομένως
η εθνική στρατηγική αποτελεί θεμέλιο της ύπαρξής
της χάρη της ελευθερίας της. Αυτή η πρόσβαση στην
αυτονομία παρακινεί την Κοινωνία-Έθνος, να αναπτύξει την εποπτεία της ίδιας του της δραστηριότητας
και η άσκηση αυτής της ελευθερίας της επιτρέπει να
υπάρχει. Αυτό που απαιτείται ως συνθήκη ύπαρξης
της αυτοσυνείδησης της εθνικής στρατηγικής, είναι η
έκκληση για ελεύθερη δράση. Εξάλλου, “ελεύθερος
είναι αυτός που θέλει να καταστήσει ελεύθερο οτιδήποτε τον περιβάλλει”.
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ΒΥΖΑΝΤΙΟ:

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ – ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ

1. Η ΑΠΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΕΥΣΗΣ
Δύσκολο να μιλήσουμε για ένα τόσο σημαντικό θέμα, που είπαν οι
προφητείες και έκλαψαν οι λαοί σαν άκουσαν: «το πάρθεν, πάρθεν
η πόλις, πάρθεν». Που το ψιθύρισαν οι ταπεινωμένες γενιές του
σκλαβωμένου έθνους μας, αυτές που θρήνησαν στα ερείπια: «της
ούτως ελεεινώς εφθαρμένης, και πρώην καλλίστης των εν τη
γή πόλεων, της μιας και κοινής πατρίδος τώ Ελληνικώ γένει»
σύμφωνα με τα λόγια του Πατριάρχη Γεννάδιου.
Τα κύματα των βαρβαρικών ορδών που σάρωναν την πολιτισμένη
Βυζαντινή Αυτοκρατορία σπέρνοντας στο δρόμο τους το θάνατο, την
καταστροφή και τον τρόμο, προέρχονταν όλα από την περιοχή που
βρίσκεται μεταξύ των Ουραλίων και Αλταΐων. Ο Αττίλας και οι Ούνοι
του, ο Αρπάντ και οι Μαγυάροι του, ο Ασπαρούχ και οι Βούλγαροί
του, ο Αλπ Αρσλάν και οι Σελτζούκοι του, ο Ερτογρούλ και οι Οθωμανοί του, είναι όλοι ένα και το αυτό. Το αποτύπωμα της οπλής τού
αλόγου τους έχει αφήσει βαθιά ίχνη στην ανθρώπινη ιστορία και ειδικά στον Ελληνισμό που μας αφορά εν προκειμένω.
Ο 12ος αιώνας ήταν η τελευταία λαμπρή περίοδος που το Βυζάντιο υπολογιζόταν ακόμη ως αυτοκρατορία. Η Κωνσταντινούπολη
παρέμενε η πλουσιότερη πόλη της Χριστιανοσύνης « Πόλις πόλεων,
πασών οφθαλμός, άκουσμα παγκόσμιον, θέαμα υπερκόσμιον, εκκλησιών γαλουχός, πίστεως αρχηγός, ορθοδοξίας ποδηγός, λόγων
μέλημα, καλού παντός ενδιαίτημα» όπως γράφει ο Νικήτας Χωνιάτης.
Τα κοινωνικά προβλήματα όμως και οι πολιτικές διαμάχες μεταξύ
της πολιτικής γραφειοκρατίας στην πρωτεύουσα και των στρατιωτικών στις επαρχίες (θέματα) για την κατάκτηση της εξουσίας, επέτρεψαν στους Τούρκους εισβολείς να σαρώσουν τη Μικρά Ασία και
να εγκατασταθούν στις περιοχές που άλλοτε εφοδίαζαν το στρατό με
τους περισσότερους στρατιώτες και την πρωτεύουσα με τρόφιμα.
Τα αποτελέσματα της διαμάχης αυτής ήταν καταστροφικά: οδήγησαν στην κατάρρευση, του βυζαντινού στρατιωτικού, ναυτικού και
διοικητικού συστήματος. Ο στρατός είχε μεταβληθεί σε μισθοφορικό
διαφόρων εθνοτήτων με υψηλό κόστος συντήρησης, καθότι ουδείς
νέος της πόλης ήθελε να υπηρετήσει ως στρατιώτης.
Η αντιστρατιωτική πολιτική των δύο θεωρητικών εκπροσώπων
των γραφειοκρατών καθηγητών, Ψελλού και Ξιφιλίνου, είχε προσλάβει τέτοιες διαστάσεις, ώστε συνέχισε να εφαρμόζεται ακόμα
και μετά την ήττα στο Μαντζικέρτ το 1071. Ό ιστορικός Μιχαήλ Ατταλειάτης, ο οποίος παραβρέθηκε στη μάχη, μας δίνει πληροφορίες
από πρώτο χέρι για τη στρατιωτική παρακμή. «Το αντιστρατιωτικό
πνεύμα των γραφειοκρατών εξαπλώθηκε σε όλη την κοινωνία. Οι
στρατιώτες εγκατέλειψαν τα όπλα τους τη στρατιωτική θητεία και
έγιναν δικηγόροι, λάτρεις νομικών προβλημάτων και ερωτημάτων».
Η ήτα στο Μαντζικέρτ, ένεκα της προδοσίας του γιου τού καίσαρα
Νικηφόρου (γραφειοκράτη), σηματοδοτεί την απαρχή της απώλειας
της Μικράς Ασίας από την Αυτοκρατορία από τις ορδές των Σελτζούκων Τούρκων του Αλπ Αρσλάν. Μέσα σε δέκα χρόνια οι Σελτζούκοι Τούρκοι είχαν εξαπλωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της και είχαν
φθάσει στα παράλια της Ιωνίας. Ο αυτοκράτορας Αλέξιος Κομνηνός
κατόρθωσε μετά από σκληρούς αγώνες να ανακαταλάβει τα παράλια. Η ενδοχώρα όμως παρέμεινε υπό τουρκικό έλεγχο και υπέστη
βίαιο εξισλαμισμό.
Το 1204,οι σταυροφόροι της Δ’ Σταυροφορίας, με τη συνεργασία
των Βενετών, κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη, καταστρέφοντας
το μεγαλύτερο κέντρο πολιτισμού της εποχής και καταλύοντας το
κράτος που είχε σταθεί για αιώνες πρόμαχος της Ευρώπης ενάντια
στη μουσουλμανική επέλαση. Στην πολύπλοκη υπόθεση της τέταρτης Σταυροφορίας εμπλέκονται, ο Πάπας, η Βενετία με τον Δάνδολο
και ο Γερμανός Βασιλιάς, ο καθένας για τους δικούς του σκοπούς. Η
πολιορκία και κατάληψη Κωνσταντινούπολης έγινε με πρόσχημα την
αποκατάσταση του Ισαακίου Β’ στο θρόνο της Αυτοκρατορίας, μετά
από προτροπή και οικονομικές υποσχέσεις του υιού του Αλεξίου
Δ΄. Λίγο πριν την επίθεση, η συμφωνία μεταξύ της Βενετίας και των
Σταυροφόρων για το μοίρασμα της Αυτοκρατορίας μετά την κατάκτησή της, άρχιζε με τις εξής εντυπωσιακές λέξεις: “Εν ονόματι του
Χριστού πρέπει να καταλάβουμε δια των όπλων την Πόλη”.
Στις 13 Απριλίου του 1204 έπεσε η πρωτεύουσα της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας στην επίθεση αυτής της εγκληματικής και πειρατικής
εκστρατείας της Δύσης.
Η Αυτοκρατορία, όμως, είχε ακόμα δυνάμεις. Αναπτύχθηκαν
εστίες αντίστασης σε διάφορα σημεία και από αυτές αναδείχθηκε η
Αυτοκρατορία της Νίκαιας, η οποία απελευθέρωσε την Κωνσταντινούπολη από τους σταυροφόρους και επανέφερε την Πρωτεύουσα
στην παλαιά της έδρα με πολύ λιγότερη, όμως, εδαφική έκταση και
πολιτική ισχύ. Μαζί με την ανάκτηση της Πόλης εγκαθιδρύθηκε και
μια νέα δυναστεία στον αυτοκρατορικό θρόνο, η δυναστεία των Παλαιολόγων, που έμελλε να είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια αλλά και
η τελευταία στην ιστορία του Βυζαντίου.
Το κράτος των Παλαιολόγων μόνο κατ’ όνομα ήταν αυτοκρατορία.
Η έκτασή του ήταν περιορισμένη και συνεχώς συρρικνωνόταν. Οι
συνεχείς επιδρομές των Τούρκων στη Μικρά Ασία ανάγκασαν τον
ελληνικό πληθυσμό να εγκαταλείψει τη γη του, και να συγκεντρωθεί
πίσω από τα τείχη των μεγάλων πόλεων ή να αλλαξοπιστήσει. Οι πιο
πλούσιοι και μορφωμένοι κατέφυγαν στην δύση.
Ο στρατός είχε διαλυθεί και η άμυνα στηριζόταν πλέον στους

αναξιόπιστους ξένους μισθοφόρους, κυρίως δυτικούς τυχοδιώκτες
και μέλη διαφόρων βάρβαρων φυλών της Ανατολής, ακόμα και σε
Τούρκους. Η τελευταία προσπάθεια για ανάκτηση της Μικράς Ασίας
στηρίχθηκε σε μια ομάδα Καταλανών μισθοφόρων, οι οποίοι κατέληξαν να προξενήσουν χειρότερες καταστροφές από τους Τούρκους,
καθώς ερήμωσαν τη Θράκη.
Η Αυτοκρατορία δεν μπορούσε παρά να εγκαταλείψει τη Μικρά
Ασία και να ρίξει το βάρος της στις ευρωπαϊκές επαρχίες. O εκτουρκισμός και ο εξισλαμισμός είχαν ήδη διανύσει πορεία τριών αιώνων
και είχαν σχεδόν ολοκληρωθεί.
Οι Οθωμανοί επιπρόσθετα εκμεταλλεύθηκαν και τον εμφύλιο
πόλεμο ανάμεσα σε δύο διεκδικητές του θρόνου, τον Ιωάννη Ε΄ Παλαιολόγο και τον Ιωάννη ΣΤ΄ Καντακουζηνό και το 1352 κατέλαβαν
ένα μικρό φρούριο στη χερσόνησο της Καλλίπολης. Δύο χρόνια αργότερα κατέλαβαν την Καλλίπολη και τη μετέτρεψαν σε βάση για την
εξάπλωσή τους στη Θράκη που εκείνη την εποχή, βρισκόταν υπό τον
έλεγχο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Στη νότια Ελλάδα, υπήρχαν τα κατάλοιπα της Δ΄ Σταυροφορίας,δηλαδή δυο μικρές λατινικές ηγεμονίες, το Δουκάτο της Αθήνας
στην Αττική και τη Βοιωτία και το Πριγκιπάτο της Αχαΐας, το οποίο
μοιραζόταν την Πελοπόννησο με το Δεσποτάτο του Μυστρά , που
ανήκε στην Αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης. Οι Βενετοί κατείχαν την Κρήτη και τις Κυκλάδες και οι Γενουάτες τη Χίο, τη Λέσβο
και τη Φώκαια στις μικρασιατικές ακτές.
Οι δύο μεγάλες ναυτικές δημοκρατίες, η Βενετία και η Γένοβα που
είχαν εγκατασταθεί σε καίρια γεωγραφικά και στρατηγικά σημεία
παρενέβαιναν στην εσωτερική πολιτική της Αυτοκρατορίας, καθώς
το λιμάνι της Κωνσταντινούπολης αποτελούσε τον σημαντικότερο
σταθμό για τη μεταφορά σιτηρών και ειδών πολυτελείας από τα λιμάνια του Ευξείνου Πόντου.
Η βοήθεια των ναυτικών δυνάμεων είχε καταστεί απαραίτητη για
την Αυτοκρατορία, η οποία δεν διέθετε καθόλου πολεμικό στόλο.
Οι τελευταίοι Παλαιολόγοι, ήταν αναγκασμένοι να χρησιμοποιούν
την υπόσχεση της ένωσης στις σχέσεις τους με τον Πάπα με την ελπίδα ότι, ίσως θα έφερνε τη σωτηρία του κράτους τους. Τελικά, η
διαμάχη αυτή αντί να φέρει την πολυπόθητη ξένη βοήθεια διαίρεσε
τους κατοίκους σε ενωτικούς και ανθενωτικούς, καταρρακώνοντας ακόμη περισσότερο τη δυνατότητά της για αντίσταση.
2 . ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ
Ό Αυτοκράτορας Ιωάννης ο Ε΄ κατέφυγε στη Δύση για βοήθεια
χωρίς αποτέλεσμα κι όταν επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη βρήκε την κατάσταση σε ακόμα χειρότερο σημείο. Οι Οθωμανοί είχαν
καταλάβει και την Αδριανούπολη. Και η Θράκη, η πλουσιότερη περιοχή της Αυτοκρατορίας, που συντηρούσε την Κωνσταντινούπολη,
είχε πλέον χαθεί. Ήταν θέμα χρόνου να αναγκασθεί η Αυτοκρατορία
να αναγνωρίσει την οθωμανική ηγεμονία, κάτι που τελικά έγινε. Οι
τούρκοι με το Μουράτ μετέφεραν την πρωτεύουσα του κράτους τους
στην Αδριανούπολη, για να βρίσκονται μόνιμα στο ευρωπαϊκό έδαφος, που ήταν ο στόχος της επεκτατικής πολιτικής τους και το 1387
κατέλαβαν και την Θεσσαλονίκη.
Τα μοναστήρια του Αγίου Όρους μη έχοντας άλλη λύση αναγνώρισαν και αυτά τη σουλτανική κυριαρχία. Ο σουλτάνος Μουράτ μετά
τη Θράκη είχε εξασφαλίσει τον έλεγχο και της Μακεδονίας και συνέχισε διευρύνοντας τα όρια του κράτους του. Στόχος πλέον, δεν ήταν
η απλή αναγνώριση της επικυριαρχίας του, αλλά ο άμεσος έλεγχος
εδαφών. Ως ηγεμόνας έθεσε τα θεμέλια για τη μετέπειτα οργάνωση
του οθωμανικού κράτους και ήταν αυτός που, πρώτος, έλαβε τον τίτλο του σουλτάνου και ξεκίνησε τη δημιουργία έμπιστων, επίλεκτων,
φανατικών στρατευμάτων από παιδιά χριστιανών που άρπαζε σε μικρή ηλικία για να χρησιμοποιηθούν στον οθωμανικό στρατό. Έθεσε,
έτσι, τα θεμέλια για τη δημιουργία του σώματος των γενίτσαρων.
3. ΕΣΧΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΥΤΡΩΣΗ
Ο σουλτάνος Βαγιαζήτ το 1394 αποφάσισε να καταλάβει την
Κωνσταντινούπολη και την πολιόρκησε για οκτώ χρόνια. Ευτυχώς
για τους υπερασπιστές της Πόλης, ο Βαγιαζήτ δεν διέθετε στόλο και
αδυνατούσε να αποκόψει το θαλάσσιο ανεφοδιασμό τους.
Η είδηση, όμως, ότι η Κωνσταντινούπολη πιέζεται ασφυκτικά
και επίκειται η πτώση της ευαισθητοποίησε τη μέχρι τότε αδιάφορη
Δύση. Ο βασιλιάς της Ουγγαρίας ήταν ανήσυχος, καθώς γνώριζε ότι
μετά τα κρατίδια της χερσονήσου του Αίμου θα ερχόταν και η δική του
σειρά. Ανέλαβε την πρωτοβουλία για μια νέα σταυροφορία εναντίον
των Οθωμανών και προσέφερε στρατό από 60.000 άνδρες, ενώ άλλοι 40.000 συγκεντρώθηκαν από τη υπόλοιπη Δύση, το ένα τέταρτο
από αυτούς Φράγκοι. Στην εκστρατεία συμμετείχαν και οι Ιωαννίτες
Ιππότες και οι ναυτικές δημοκρατίες της Γένοβας και της Βενετίας. Οι
δύο αντίπαλοι στρατοί συναντήθηκαν στη Νικόπολη της Βουλγαρίας
όπου ο Βαγιαζήτ αναδείχθηκε νικητής για μια ακόμα φορά.
Τρία χρόνια μετά τη χριστιανική ήττα ο Αυτοκράτορας Μανουήλ
πιεζόμενος από τους Τούρκους αποφάσισε να ακολουθήσει το παράδειγμα τού πατέρα του (Ιωάννη Ε΄) και να αναζητήσει βοήθεια στη
Δύση. Η πρεσβεία επισκέφθηκε το Παρίσι και το Λονδίνο, όπου οι
βασιλείς της Γαλλίας και της Αγγλίας υποδέχθηκαν τον αυτοκράτορα με μεγάλη λαμπρότητα, χωρίς, όμως, να προσφέρουν ουσιαστική
βοήθεια. Η κατάσταση της Αυτοκρατορίας ήταν πραγματικά τραγική

και επιδεινωνόταν ακόμη περισσότερο από την ενδοοικογενειακή
έριδα των Παλαιολόγων.
Μετά τη νίκη των τούρκων στη Νικόπολη τίποτα δεν φαινόταν ικανό να εμποδίσει την κατάληψη της Πόλης. Την κρίσιμη εκείνη στιγμή, εμφανίστηκε ένας ισχυρός Μογγόλος αρχηγός, ο Ταμερλάνος, ο
οποίος είχε απλώσει τον έλεγχό του σε μεγάλο μέρος της Ασίας και
το 1400 έφθασε για πρώτη φορά στα όρια της Μικρασίας. Ο Βαγιαζήτ
πιστεύοντας ότι μπορούσε για μια ακόμα φορά να βγει νικητής σε
μια μάχη εκ παρατάξεως συγκρούστηκε με τους Μογγόλους στις 28
Ιουλίου του 1402 στην Άγκυρα. Ο Τουρκικός στρατός δεν μπόρεσε
να αντισταθεί στις μογγολικές ορδές και ο ίδιος ο Βαγιαζήτ αιχμαλωτίσθηκε και πέθανε δέσμιος, περιφερόμενος, μέσα σε ένα σιδερένιο κλουβί. Το θαύμα είχε γίνει. Η Κωνσταντινούπολη είχε σωθεί,
αλλά, μόνο προσωρινά καθότι η αυτοκρατορία περιοριζόταν, πλέον
στα τείχη της Πόλης
Ο Μανουήλ παραχώρησε την εξουσία στο γιο του Ιωάννη τον Η΄.
Ο νέος αυτοκράτορας μπροστά στη δύσκολη κατάσταση ακολούθησε και αυτός το δρόμο της αναζήτησης βοήθειας από τη Δύση, προσφέροντας, πάλι, ως αντάλλαγμα την ένωση των δύο εκκλησιών. Ο
αυτοκράτορας συμφώνησε να συγκληθεί οικουμενική σύνοδος στη
Φερράρατης Ιταλίας, με αντιπροσώπευση όλων των χριστιανικών
πατριαρχείων, με σκοπό τη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στο
ανατολικό ορθόδοξο και το Παπικό δόγμα. Στην Ιταλία μετέβησαν για
τη σύνοδο ο αυτοκράτορας και ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως,
ο οποίος πέθανε πριν τελειώσουν οι εργασίες, ενώ θα παρίστατο και
ο πάπας. Οι άλλοι πατριάρχες της Ανατολής έστειλαν εκπροσώπους.
Οι αρχιερείς διχάσθηκαν. Ο Βησσαρίων, επίσκοπος Νικαίας και ο
Έλληνας μητροπολίτης Κιέβου Ισίδωρος υποστήριξαν την ένωση.
Αντίθετοι στάθηκαν ο Γεώργιος Σχολάριος και ο επίσκοπος Εφέσου
Μάρκος Ευγενικός, ο οποίος υπήρξε ο μόνος που αρνήθηκε μέχρι
τέλους να αποδεχθεί την ένωση,παρά τις πιέσεις του αυτοκράτορα
και των Λατίνων. Τελικά, υπογράφτηκε η συμφωνία της ένωσης
και στις 6 Ιουλίου 1439 διακηρύχθηκε πανηγυρικά στη Φλωρεντία,
όπου στο μεταξύ είχαν μεταφερθεί οι εργασίες της συνόδου για την
ένωση των δύο εκκλησιών.
4. ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ
Η ένωση των δύο εκκλησιών. δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα για βοήθεια από τη Δύση. Οι ορθόδοξοι (ανθενωτικοί)
αρνήθηκαν να αποδεχθούν την ένωση και θεώρησαν προδότες της
πίστης τούς ενωτικούς. Ο λαός σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση διχάσθηκε. Ο Μάρκος Ευγενικός αναδείχθηκε σε εκκλησιαστικό ήρωα
και ο Γεώργιος Σχολάριος αποκήρυξε την αποδοχή της ένωσης που
ομολογήθηκε στη Φλωρεντία. Η τύχη της Αυτοκρατορίας δεν μπορούσε πλέον να αλλάξει με την προσμονή βοήθειας από τους ξένους
με εξευτελιστικά ανταλλάγματα.
Στις 31 Οκτωβρίου του 1449 πέθανε ο Ιωάννης και ανακηρύχθηκε
Αυτοκράτορας ο Κωνσταντίνος, ο οποίος εστέφθη στο Μυστρά στις 6
Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου, και μετέβη στην Πόλη με Καταλανικά πλοία για να αναλάβει το θρόνο.
Στις αρχές του Απριλίου, του 1453 άρχισε η μεγάλη πολιορκία της
πόλεως. Στην επιτυχία των Τούρκων συνέβαλε η υπεροχή τους στις
στρατιωτικές δυνάμεις, και τα γιγάντια κανόνια, του Ούγγρου Ουρβανού, που εκτόξευαν σε μεγάλη απόσταση τεράστια πέτρινα βλήματα στων οποίων τα πλήγματα δεν ήτο δυνατόν να αντέξουν τα παλαιά
τείχη της πόλεως.
Η γενική επίθεση άρχισε την Τρίτη το βράδυ, μεταξύ μία και δύο,
στις 28 προς 29 Μαΐου από τρεις πλευρές ταυτοχρόνως. Ο τραγικός
Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, αφού πολέμησε ηρωικά σαν ένας απλός στρατιώτης, έπεσε στην μάχη αναφωνώντας: «Η
πόλις αλίσκεται καμοί ζήν έτι περίεστιν» Δεν βρίσκεται ένας
χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι;. Δεν υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες για το θάνατο του τελευταίου Έλληνα Αυτοκράτορα του
Βυζαντίου και για το λόγο αυτό ο θάνατός του έγινε γρήγορα θέμα
ενός θρύλου που έχει συσκοτίσει την ιστορική πραγματικότητα.
Οι Τούρκοι όρμησαν μέσα στην πόλη σαν λυσσασμένα σκυλιά,
αρχίζοντας μια τρομερή σφαγή και λεηλασία. «όσους μεν παραδίδονταν από μόνοι τους, λέγει ο ιστορικός Φραντζής, τους άρπαζαν
και τους έσερναν αιχμαλώτους, εκείνους όμως, που αντιστέκονταν ή
συνελάμβαναν τους έσφαζαν»
Ο Πολωνός ιστορικός Halecki γράφει «Ή ήττα αυτή της Κωνσταντινουπόλεως, τόσον αθλία όσον και αξιοθρήνητη υπήρξε μια μεγάλη νίκη των Τούρκων μια τρομερή καταστροφή των Ελλήνων ένα
αίσχος των Λατίνων και με την ήττα αυτή ετραυματίσθη η πίστη των
καθολικών η θρησκεία εταράχθη και το όνομα του Χριστού εξυβρίσθη και εταπεινώθη. Ένα από τα δύο μάτια του Χριστιανισμού εξερριζώθη, ένα από τα δύο του χέρια εκόπη εφόσον οι βιβλιοθήκες εκάησαν και οι αρχές της ελληνικής φιλολογίας, δίχως τις οποίες κανείς
δεν μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του μορφωμένο, κατεστράφησαν»
Θα κλείσω με αυτό που γράφει και λέγει πάντα η κορυφαία βυζαντινολόγος και πρώην πρύτανης του πανεπιστημίου της Σορβόνης
Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, «oι Έλληνες είναι το μοναδικό Έθνος των
Βαλκανίων που δεν μπόρεσε ακόμη να απελευθερώσει την πρωτεύουσά του».
Υπτχος(Ι) ε.α Σωτ. Γαραντζιώτης
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Aρθρογραφια μελων

ΣΕΠΑ - ΜΙΑ ΠΙΚΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΑΝΑΔΡΟΜΗ - ΣΚΕΨΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ
Του Υποπτεράρχου (ο) ε.α. Κων/νου Αναστασίου
Αφορμή παίρνοντας από την πληροφορία - δημοσίευση
που αναρτήθηκε πρόσφατα στο διαδί- κτυο στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.Α. και δημοσιεύθηκε και στην εφημερίδα ΗΧΩ
ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ σχετικά με τη δημιουργία νέου ΣΕΠΑ στους
χώρους της τέως 350 ΠΚΒ θέλω να καταθέσω ορισμένες
σκέψεις και προβληματισμούς καθώς και προτάσεις για το
θέμα αυτό.
Αυτό το μήνα συμπληρώνονται 3 χρόνια από το κλείσιμο
του ΣΕΠΑ στην περιοχή του Ελληνικού, γεγονός που πιστεύω ότι λύπησε πραγματικά όλα τα στελέχη της Π.Α. ε.ε.
και αποστράτους. Μία βια- στική και αψυχολόγητη απόφαση
δεδομένου ότι ακόμη τίποτα δεν έχει γίνει σε αυτό το χώρο.
Υπήρξε μια ανεξήγητη πίεση για γρήγορη εκκένωση και ουσιαστικά δεν έγινε σχεδόν καμία προσπάθεια για μα- ταίωση ή έστω για καθυστέρηση. Θα ανέμενε κανείς μία σοβαρή
προσπάθεια εκ μέρους των αρμοδίων φορέων της Π.Α.,
Ηγεσίας και Υπουργείου προς την κατεύθυνση αυτή. Τουναντίον, υπήρξε μια διάχυτη φήμη ότι η Π.Α. το αποδέχτηκε με
το επιχείρημα ότι δεν το χρειαζόταν για οικονομικούς λόγους και κυρ- ίως ότι αποδεσμευόταν προσωπικό για κάλυψη αναγκών των Μονάδων.
Το ΣΕΠΑ υπήρξε ένα δημιούργημα της Π.Α. από τη δεκαετία του 1950. Είναι μια ιστορία τουλάχιστον 70 χρόνων. Όλα
αυτά τα χρόνια εξυπηρέτησε σε δύσκολους καιρούς τις βιοτικές ανάγκες του προσωπικού της και παράλληλα των Μονάδων της Π.Α. σε όλη την Επικράτεια. Παράλληλα δεν πρέπει να παραγνωρίζει κανείς τον κοινωνικό ρόλο που έπαιξε
το ΣΕΠΑ στη σύσφιξη των σχέσεων τόσο του εν ενεργεία
προσωπικού της όσο κυρίως των αποστράτων μελών της
Αεροπορικής οικογένειας.
Ήταν ένας τόπος όπου θα συναντούσες συναδέλφους και
θα μπορούσες να πιεις έναν καφέ, να περάσεις δύο ώρες
ευχάριστα κάνοντας και τα ψώνια σου.
Κυρίως όμως έχεις την ικανοποίηση ότι η Αεροπορία ενδιαφέρεται για όσους την υπηρέτησαν και την υπηρετούν
και δεν αισθάνονται αποξενωμένοι μετά από τη μακρά προσφορά προς αυτήν. Κρίμα και για όλα αυτά που οι εκάστοτε
Ηγεσίες και κυρίως αυτοί που στις κρίσιμες στιγμές δεν το
κατάλαβαν και δεν πάλεψαν για αυτό. Το θέμα είχε και έχει
σημαντική οικονομική επίπτωση και για το Μετοχικό Ταμείο
Αεροπορίας. Στερεί το Ταμείο από πολύτιμους πόρους (περίπου 800.000-1.000.000□ ), δηλαδή μέρισμα 200□ μηνιαίως για 400 οικογένειες αποστράτων και χηρευουσών
οικογενειών. Άδικο και σα σκέψη ακό- μη.
Το θέμα είναι όμως τι γίνεται τώρα. Η ενέργεια της ΕΑΑΑ
προς το ΓΕΑ για δημιουργία νέου ΣΕΠΑ στους χώρους της
τέως 350 ΠΚΒ έχει λίγα θετικά και πολλά αρνητικά στοιχεία. Τα αρνητικά είναι:
α. Δίπλα ακριβώς βρίσκεται το ΕΚΕΜΣ του Στρατού Ξηράς
και δύσκολα μπορεί να αναπτυχθεί το ΣΕΠΑ για πολλούς
ευνόητους λόγους, (ανταγωνισμός, μακροχρόνια λειτουργία ΕΚΕΜΣ, περισσότερο προσω- πικό, πελατεία ολόκληρος
οικισμός Παπάγου).
β. Εγκαταστάσεις για δημιουργία των εκμεταλλεύσεων
που χρειάζονται δεν υπάρχουν και πρέπει να σχε- διαστούν,
μετατραπούν και κατασκευαστούν από την αρχή.
γ. Το κόστος για την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων θα
είναι μεγάλο και θα είναι σχεδόν αδύνατο να χρηματοδοτηθούν.
δ. Η θέση της τέως 350 ΠΚΒ είναι εντελώς παράπλευρη
προς τις κύριες οδικές αρτηρίες της Αθήνας και δεν εξυπηρετείται καθόλου από δημόσιες συγκοινωνίες (λεωφορεία,
μετρό κλπ.).

ε. Η όλη ιδέα για τη δημιουργία νέου ΣΕΠΑ στο χώρο αυτό
θα χρειαστεί με τις ανωτέρω συνθήκες εξαιρε- τικά μακρό
χρόνο, πιθανόν πέρα της 5ετίας.
Μετά από όλα τα παραπάνω κι επειδή βλέπω ότι η ΕΑΑΑ
ανακινεί και πάλι το θέμα, εκτιμώ ότι η πλέον συμφέρουσα
λύση είναι οι όποιες προσπάθειες να επικεντρωθούν αρχικά
προς την κατεύθυνση το ΣΕΠΑ να επαναλειτουργήσει στην
ίδια θέση που λειτούργησε μέχρι την κατάργησή του στο Ελληνικό με τις αναγκαίες ανακατασκευές, τροποποιήσεις και
συμπληρώσεις.
Παραθέτω εδώ ορισμένες απόψεις, ιδέες και προτάσεις
για το θέμα αυτό προκειμένου να αποτελέσουν στοιχεία για
περαιτέρω αξιολόγηση και αξιοποίηση:
α. Ενοικίαση του χώρου. Έχει δημοσιευθεί ότι στην πάνω
πλευρά κατά μήκος της Λεωφόρου Βουλιαγμένης θα δημιουργηθούν από τον επενδυτή εμπορικές χρήσεις και κατοικίες για πώληση - ενοικ- ίαση σε ιδιώτες. Υπήρξε μια
πληροφόρηση - φήμη ότι ο επενδυτής πρότεινε η Π.Α. να
ενοικιάσει το χώρο του ΣΕΠΑ. Δε γνωρίζω αν είναι αληθές.
Εάν όμως είναι, πιστεύω ότι ήταν μεγάλο σφάλμα της Π.Α.
που δε διαπραγματεύτηκε την ενοικίαση ενώ θα μπορούσε
να πληρώνει ενοίκιο από ένα μέρος των κερδών του ΣΕΠΑ
και το υπόλοιπο να πηγαίνει στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας.
β. Αγορά του χώρου, 12 - 15 στρέμματα από το ΜΤΑ. Μπορεί με διαπραγμάτευση να αγοραστεί ο χώρος από το ΜΤΑ
με δάνειο που μπορεί να χορηγηθεί είτε από Τράπεζα ή το
Ταμείο Παρ. & Δανείων, εί- τε με δάνειο από τα διαθέσιμα πόρων του ΓΕΑ. Η εξυπηρέτηση του δανείου μπορεί να
γίνεται από τα έσοδα - κέρδη του ΣΕΠΑ με μακροχρόνια διάρκεια εξόφλησης π.χ. 20-30 ετών. Παράδειγμα προς τούτο
μπορεί να αποτελέσει το ΘΑΑ/1 (Αγ. Ανδρέας) καθώς και
χώροι του ΘΑΑ Σκοτίνας που είναι ιδιοκτησίες του ΜΤΑ κι
έχουν παραχωρηθεί στην ΠΑ για εκμετάλλευση έναντι ενός
μικρού ανταποδοτικού ενοικίου.
Συμπεράσματα: Μπορούν να εξεταστούν οι λύσεις αυτές
με τον επενδυτή (Lamda Development - οικ. Λάτση). Χρειάζεται προσέγγιση σε ανώτατο επίπεδο της Ηγεσίας της ΠΑ
προκειμένου να υπάρξει θε- τικό αποτέλεσμα. Αποτελεί ένδειξη τιμής προς την ΠΑ οι εφοπλιστές να αποδεικνύουν την
προσφορά τους προς τις Ένοπλες Δυνάμεις και ειδικά προς
την ΠΑ που προσέφερε 750 νεκρούς αεροπόρους για την
προάσπιση της ελευθερίας της Πατρίδας.
Τρανό παράδειγμα στις μέρες μας είναι οι προσφορές των
εφοπλιστών Ιάκωβου Τσούνη και Πανα- γιώτη Λασκαρίδη
με την ιδιαίτερη αγάπη και τιμή προς τις Ένοπλες Δυνάμεις.
Ελπίζω με όλα τα παραπάνω να έχω καταφέρει να προσθέσω ορισμένα στοιχεία στο θέμα του ΣΕΠΑ που απασχολεί
την ΕΑΑΑ για να μπορέσει να προσφερθεί ένας χώρος στις
οικογένειες του Στρατιωτικού και Πολιτικού προ- σωπικού
της ΠΑ που αριθμούν πάνω από 60.000 χιλιάδες μέλη.
Για να έχουν αποτέλεσμα οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει
να γίνουν πολλές συντονισμένες και σο- βαρές ενέργειες
από τους αρμόδιους φορείς (ΕΑΑΑ, ΜΤΑ, ΓΕΑ, Υπουργείο).
Επίσης μπορούν να ενεργο- ποιηθούν προσωπικότητες της
ΠΑ που βρίσκονται κοντά σε κόμματα, βουλευτές - Υπουργούς για ανάλογες ενέργειες. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει
κάποιο ευνοϊκό αποτέλεσμα. Και βέβαια αυτά πρέπει να γίνουν γρήγορα, άμεσα πριν τα γεγονότα της επένδυσης του
Ελληνικού τρέξουν και είναι πλέον αργά. Η προσπάθεια θα
είναι μια προσφορά προς τις μελλοντικές γενιές των στελεχών της Πολεμικής Αεροπορ- ίας.

Η ΕΥΘΥΜΗ ΧΗΡΑ
Θα έχετε ακούσει για την ‘’ΕΥΘΥΜΗ ΧΗΡΑ’’ του
LEHART και ίσως να την έχετε δει στο θέατρο κλπ.
…αλλά σας συστήνω να πάτε στο INTERNET και
να δείτε την ‘’ΕΥΘΥΜΗ ΧΗΡΑ’’ με την ΑΛΙΚΗ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ που είναι
ΚΑ – ΤΑ – ΠΛΗ – ΚΤΙ – ΚΗ!!!
…και τι γίνεται με τις δικές μας Εύθυμες Χήρες???
…βέβαια, σπάνια, μπορεί να υπάρξει κάποια Εύθυμη
Χήρα, επειδή στην Αεροπορία μας και στην χώρα μας
πρέπει αντί για ‘’ΕΥΘΥΜΗ ΧΗΡΑ’’ να μιλάμε για
‘’ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΧΗΡΑ’’
…κι έχουμε πολλά σπουδαία παραδείγματα από την
δικιά μου χρονοδιαδρομή στην Αεροπορία, όπου οι
Χήρες των φίλων μου στάθηκαν σωστά κι έκαναν
αλήθεια τα όνειρα πού ‘κτιζαν με το φτερωτό τους
ταίρι.
…όπως π.χ. η Χήρα του Ρούλια έβγαλε ένα
σπουδαίο Γιατρό κι ένα Μηχανικό και η Χήρα του
Κωστόπουλου ένα πετυχημένο Γιατρό και η Χήρα του
Μπουρολιά έβγαλε ένα Γιατρό, μια Οικονομολόγο
και τον σημερινό Αρχηγό του ΑΤΑ και η Χήρα του
Νησιωτάκη δυο Γιατρούς και η Χήρα του Δαμιανίδη,
πού ‘πεσε και χάθηκε μαζί με τον εκπαιδευόμενο
Φιλίππου, ένα ανώτερο Αξιωματικό της Σ.Μ.Α. και
η Χήρα του Συμεωνίδη, πού ‘πεσε στην Κύπρο, ένα
Γιατρό!!
…και κανένα παιδί απ’ αυτά τα ορφανά των
Αεροπόρων δεν λάθεψε ή ξώκυλε
…και τα ΄΄και΄΄ δεν θα ‘χαν σταματημό..
…κι εδώ σκοπός μου είναι να θυμίσω ότι χωρίς
καμιά ιδιαίτερη φροντίδα ή χάδια από εμάς, τα
όνειρα εκείνων που χάθηκαν έγιναν αλήθεια
κι εμείς υστερήσαμε, ακόμη κι όταν ντύναμε
Πρωτοχρονιάτικα κάποιον Άι Βασίλη κι ερχόταν με
το ελικόπτερο ή αεροπλάνο και δεν είχε ούτε ένα
μικρό δωράκι ή σοκολατάκι για αυτό το παιδάκι,
που περήφανα έλεγε ότι ο Πατέρας του έπεσε με το
αεροπλάνο!
…κι όσον αφορά τα οικονομικά και πως τα έφερναν
βόλτα αυτές οι …’’ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΧΉΡΕΣ’’ είναι
μια άλλη ιστορία αφού το κράτος έχει λεφτά
για τους ‘’ΡΩΜΑ’’ και τρίχες κατσαρές για τους
‘’ΡΩΜΑΛΕΟΥΣ’’
		
…και το σταματάμε εδώ…
Απόσπασμα
από το υπό έκδοση βιβλίο
‘’Ένας Αεροπόρος θυμάται’’

Μέτρα κατά του δημογραφικού
Οι τελευταίες μελέτες για την πορεία και εξέλιξη του Δημογραφικού Προβλήματος της χώρας, χωρίς να έχουν υπολογίσει την
επίδραση της πανδημίας που διαγράφει καθημερινώς ένα μεσαίο
χωριό της Ελλάδας, καθώς και τη μείωση των γεννήσεων, προβλέπουν ότι το 2050 ο πληθυσμός της χώρας μας θα προσμετράται
σε 7,5 εκατομμύρια ανθρώπους.
Τα χειρότερα έρχονται άμεσα, διότι το 60% αυτών των ανθρώπων θα είναι πάνω από 60 ετών. Εάν υπολογίσουμε και τις 600
χιλιάδες των νέων ανθρώπων που πρόσφατα εγκατέλειψαν τη
χώρα μας αναζητώντας εργασία στο εξωτερικό, δεν μένει πολύ
για να καταλάβουμε που θα καταλήξει το Δημογραφικό Πρόβλημα
της χώρας και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι γείτονές μας το παρακολουθούν και πράττουν ανάλογα καθημερινά.
Τα χωριά μας ερημώνουν, τα αγροτεμάχια και τα σπίτια των
πατέρων μας πωλούνται σε εξευτελιστικές τιμές στους βόρειους
λαούς και σε λαθρομετανάστες.
Πώς αντιδρούμε εμείς που επί αρκετά χρόνια βλέπουμε την πατρίδα μας να συρρικνώνεται δημογραφικά και να απειλείται καθη-

μερινά από τον γείτονά μας;
Για αρκετά χρόνια αδιαφορήσαμε για τον εξοπλισμό και την κατρακύλα του Δημογραφικού Προβλήματος, ενώ όλοι μας δώσαμε
όρκο να φυλάμε την Πατρίδα μας και να την υπερασπιζόμαστε.
Γι’ αυτό προτείνω άμεσα τα παρακάτω:
1. Να προσφύγουμε άμεσα στους κυβερνώντες της χώρας μας
και να τους υπενθυμίσουμε τις συνέπειες της αδιαφορίας
τους για την εξέλιξη του Δημογραφικού, τις ευθύνες που φέρουν για την ολιγωρία τους, και να τους παρακαλέσουμε να
αναλάβουν το συντομότερο τα ακόλουθα μέτρα.
2. Να ζητήσουμε την εφαρμογή του Πορίσματος της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για το Δημογραφικό του Φεβρουαρίου του 1993.
3. Απαγόρευση των εκτρώσεων μέχρι νεωτέρας.
4. Ίδρυση Ταμείου Δημογραφικού που θα τροφοδοτείται από
φορολογία εισοδήματος (από 10%) όλων των Ελλήνων και
Ελληνίδων από 30 ως 70 ετών που δεν έχουν αποκτήσει του-

λάχιστον παιδιά, ανεξάρτητα αν έχουν παντρευτεί ή όχι.
5. Π
 ριμοδότηση με σεβαστό ποσό για τα τρίτο και έπειτα παιδιά.
6. Όλες οι Ελληνίδες να μπορούν να γεννούν δωρεάν στις γυναικολογικές κλινικές(εκτός των πλουσίων) με έξοδα του
Ταμείου Δημογραφίας.
7.
8. Να ληφθούν μέτρα επιστροφής στην Πατρίδα όσων Ελλήνων
ξενιτεύτηκαν προκειμένου να καλύψουν τα κενά που έχουν
δημιουργηθεί στις πόλεις και τα χωριά μας.
9. Στα σχολικά βιβλία δημοτικού και γυμνασίου να διδάσκεται
ανάλογα η ανάγκη δημιουργίας οικογένειας και ό,τι συμβάλει
στην ανάπτυξη και πολλαπλασιασμό των Ελλήνων.
10. Στράτευση των γυναικών στα πλαίσια της ισότητας των δύο
φύλλων και στην ανάγκη κάλυψης των κενών των διαφόρων μονάδων του Στρατεύματος.
11. Θητεία τουλάχιστον 16 μηνών και για τα τρία όπλα μέχρι νεωτέρας.
Μέριανος Δημήτριος
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Άγνωστοι Αγωνιστές,
Μάρτυρες κι’ Ευεργέτες
της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας
του 1821
Ευχαριστώ θερμά, το συνάδελφο κ. Ηλία Σβάρνα για το
βιβλίο που μου δώρισε, με συγγραφέα του, αυτόν, τον ίδιο.
Αναμφίβολα, η έκπληξή μου ήταν ξαφνική, αλλά και γρήγορα μετατράπηκε σε ικανοποίηση όταν είδα τον υπέροχο
τίτλο του, «Άγνωστοι Αγωνιστές κατά τον Απελευθερωτικό Αγώνα της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας του 1821».
Συγχρόνως, όμως, και τον εύστοχο υπότιτλό του: «2021
ονόματα Αγωνιστών, Μαρτύρων και Ευεργετών», με
τον οποίο ενισχύει τη διάσταση στην ποιότητα, της κεντρικής του ιδέας.
Αναμφίβολα, αυτό το βιβλίο του, των 400 σελίδων, περιέχει τόσες πληροφορίες, για εκείνη την εθνική μας Επανάσταση, όπου κάθε αναγνώστης του απ’ το ενδιαφέρον
που θα του προξενείται, θα γίνεται και μελετητής του. Κι’
αυτό, χάρις στο συγγραφέα του Ηλία Σβάρνα, που φρόντισε να το ενισχύσει και με καταλυτικά πλεονεκτήματα,
τα οποία θα προωθούν το συναίσθημα της ικανοποίησης
σε υπερηφάνεια, αλλ’ επίσης και την αντοχή του υψηλού
ηθικού για το μέλλον. Σημαντικότερη επιμέλειά του, πως
το όνομα τού κάθε Αγωνιστή το ενισχύει και μ’ αντίστοιχο
βιογραφικό του, που θα του προσφέρει, εκτός από ζωντάνια, και δυνατότητα πηγής για μελλοντικές εξερευνήσεις.
Παράλληλα όμως προχώρησε και σε μια αξιέπαινη πρωτοποριακή ενέργεια. Διεύρυνε τις περιοχές ελέγχου, ώστε
να καλύψει ολόκληρη τη χώρα, αρχίζοντας από Μακεδονία- Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κρήτη, Νησιά Αιγαίου, Νησιά Ιονίου. Μ’ αυτή
την πρωτοβουλία του, που επισφραγίστηκε και μ’ επιτόπιες
έρευνες, αφ’ ενός δόθηκε μια γενικότερη εικόνα της όλης
Επανάστασης, κι’ αφ’ ετέρου τα ονόματα με τα βιογραφικά
τους είναι πλέον έγκυρα και προπαντός ηλεγμένα, γι’ αυτό
και το βιβλίο θα’ ναι πάντα επίκαιρο και προπαντός χρήσιμο
με την αντάξια βαρύτητά του.
Ομοίως, κι’ ο επίλογος του, διανθισμένος με ποιήματα
του Βίκτ. Ουγκώ (1802-1885) που έχουν σχέση με την Επανάσταση του 1821, αλλά και με λόγια του ίδιου του Ουγκώ
απ’ την 63η επέτειο της, (1884), στην οποία κλήθηκε να μιλήσει: « Η καρδιά μου θα είναι μαζί σας. Κανείς δεν μπορεί να λείψει από τον εορτασμό της απελευθέρωσης των
Ελλήνων… Είχα γράψει άλλοτε, στις ημέρες του αγώνα,
αυτό που ξαναθυμάμαι σήμερα, τη μέρα της νίκης: Την
Ιταλία έχω μάνα μου και προμάμμη την Ελλάδα»
Και κλείνει το βιβλίο μ’ ένα συγκινητικό απόσπασμα απ’
το ποίημά του «25 του Μαρτιού», της ποιητικής συλλογής
του «Φουρτουνιασμένοι Ουρανοί» έκδ. 2000. με τελευταίο
απ’ τα 5 τετράστιχα «… Στη μάχη παν χορεύοντας/ρίχνονται σαν θεριά/ «Ελευθερία ή θάνατος»/βοήθα Παναγιά/κι’ ήρθε η ΛΕΥΤΕΡΙΑ».
Κι’ ο συγγραφέας, κ. Ηλ. Σβάρνας, ως προς το βιβλίο
της 7χρονης και πλέον έρευνάς του, προέβη σε μι’ αξιέπαινη πρωτοβουλία. Το δώρισε στην Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος (Α.ΑΚ.Ε), της οποίας είναι κι’ εκλεγμένο
μέλος ,στο Διοικητικό της Συμβούλιο. Αυτή, η Αεροπορική
Ακαδημία, με τη σειρά της, το εκτύπωσε, ως εγνωσμένα
επίκαιρο, και για τη γιορτή των 200 χρόνων απ’ την Εθνική μας Παλιγγενεσία του 1821. Έτσι, μέσα σ’ αυτό αναφέρεται σύντομο ιστορικό, η δομή, αλλά κι οι σκοποί της
Ακαδημίας, που εκφράζονται και απ’ την εφημερίδα της,
«Αεροπορική Ιδέα». Παράλληλα, έχει ενισχυθεί με προλόγους και χαιρετισμούς, μεταξύ των οποίων και το υπέροχο Προοίμιο του προέδρου της Αντιπτεράρχου (Ι) ε.α
κ. Στυλιανού Αλεξόπουλου, ο οποίος δίνει μια θαυμάσια
εικόνα, για την Επανάσταση του 1821, τους γνωστούς
και άγνωστους Αγωνιστές της, για το πόνημα του Ηλία
Γ. Σβάρνα, αλλά κι’ ως Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος,
τις ευχαριστίες της «προς το εξαίρετο Μέλος της, Ηλία
Γ. Σβάρνα, για το πολύτιμο δώρο του». Και καταλήγει
ο πρόεδρος της μ’ αυτές τις όντως εγνωσμένες σκέψεις
του: « Η ιστορική γνώση που προσφέρει (ο Ηλ. Σβάρνας)
είναι εφόδιο για να «διαβάσουμε» σωστά το παρόν, να
αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της εποχής μας και να
σχεδιάσουμε με διορατικότητα και σιγουριά το μέλλον.

Το απώτερο κέρδος από τη γνώση αυτή της ιστορίας
μας, είναι το μέγα πανανθρώπινο ζητούμενο, η Αυτογνωσία και η συνείδηση της ταυτότητάς μας». Εύχομαι
καλή τύχη στο βιβλίο, να’ναι πάντα επίκαιρο, συγχαρητήρια
στην Αεροπορική μας Ακαδημία Ελλάδος, καθώς και στο
παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, που άμεσα αξιοποίησε αυτό
το τόσο χρήσιμο πόνημα. Κι’ όσο για τον Ηλία Σβάρνα, τον
συγχαίρω και πάλι και του υπενθυμίζω να ξαναδιαβάσει
το σχολιασμό που του είχα κάνει στην ηχώ των αιθέρων
(φ333 Ιούλιο-Αύγουστο 1996), για την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Τρανή κληρονομιά». Είχα γράψει
και τα ακόλουθα: Γράφει έμμετρα, με ρυθμό και γλώσσα εύληπτη για «τη Χώρα του Έλληνα», για τις ηθικές
αξίες που τροφοδοτούνται με τις έννοιες, «αθάνατος,
ελευθερία ή θάνατος, φιλότιμο , για τον όρκο στη Μακεδονία μας, το τελευταίο δάκρυ για την Κύπρο, τη Βόρειο
Ήπειρο κλπ. Με συγκίνηση αγνή προσπαθεί, να φωνάξει
την αδικία σε καταπιεσμένους λαούς που έχουν απολέσει την ελευθερία, αλλά και την πορεία τους πάνω στο
δικό τους πεπρωμένο…» Ήταν τότε, επί προεδρίας του
Αντιπτεράρχου και επίτιμου Αρχηγού ΑΤΑ κ. Ιωάννη Χατζήρη, όταν ένας άλλος συνάδελφος, έκανε μια υπέροχη
πρόταση και μάλιστα την πιο κατάλληλη στιγμή. Ήταν, ο
βετεράνος αεροπόρος, αείμνηστος Ιωάννης Αραμπατζής
προέλευσης απ’ τη Ναυτική Αεροπορία, τον οποίο μια και
ζούσε επί της ιδίας οδού, τον είχαμε καθημερινή συντροφιά, όπως και πολλούς ακόμα, γιατί ερχόταν και γιατρός με
πρόγραμμα, και κυρίως να γράφει φάρμακα. Όμως κάποια
ημέρα, μετά την πληροφόρηση από ερώτησή του, ότι όλο
το προσωπικό της ΕΑΑΑ θα συστεγάζεται στο Μετοχικό ταμείο Ακαδημίας 27, ζήτησε και συναντήθηκε με τον
πρόεδρο, την επόμενη κιόλας ημέρα. Του δήλωσε, πως
διαθέτει όλα τα χρήματα, αν αγοραστεί ένας ολόκληρος
όροφος, στην ίδια πολυκατοικία με το Πνευματικό Κέντρο,
για την άνετη εγκατάστασή τους, αλλά και την ανετότερη
εξυπηρέτηση των συναδέλφων. Ευτυχώς που κατέστη δυνατόν για τον τρίτο όροφο. Η φωτογραφία και το όνομά
του, θα δεσπόζουν στην αφιερωμένη σ’ αυτόν μεγάλη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στον 7ο όροφο, αλλά και
θα μαρτυρούν ΑΙΩΝΙΑ, τόσο το έργο, όσο και το επαινετό
παράδειγμά του.

Σωκράτης Τζ. Σμυρνής
Υποπτέραρχος εα & Πτυχιούχος Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Αγγλικό)

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης (Ραμοβούνι, Μεσσηνία, 3
Απριλίου 1770 - Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 1843) ήταν Έλληνας
αρχιστράτηγος και ηγετική μορφή της Επανάστασης του 1821,
οπλαρχηγός, πληρεξούσιος, Σύμβουλος της Επικρατείας. Απέκτησε το προσωνύμιο Γέρος του Μοριά. Μετά θάνατον τιμήθηκε από την Ελληνική Πολιτεία με τον βαθμό του Στρατάρχη.
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καταγόταν από φημισμένη
οικογένεια που προερχόταν από το χωριό Ρουπάκι (μέχρι το
1670 είχε την ονομασία Κότσικας• δεν υφίσταται ως οικισμός από το 1780) στα σύνορα Μεσσηνίας-Αρκαδίας. Στην
απογραφή του 1461-63 που πραγματοποιήθηκε απο τους
Οθωμανούς, το Ρουπάκι αναφέρεται ότι είχε αμιγή Ρωμαϊκό
(Ελληνικό) πληθυσμό και αριθμούσε 21 σπίτια. Το επώνυμο
της οικογένειας αρχικά ήταν Τζεργίνης, και στη Μεσσηνία ευρίσκοντο 60 οικογένειες με το ίδιο επώνυμο, όπως αναφέρει
ο ίδιος στα απομνημονεύματά του. Ο Δήμος Τζεργίνης που
ήταν προ-προπάππους του Θεόδωρου και έζησε την εποχή της
Βενετοκρατίας στη Πελοπόννησο (1685-1715), είχε έναν υιό
που ονομάστηκε Μπότσικας (επίθετο για μικρόσωμο και μαυριδερό). Ο υιός του Μπότσικα ονόματι Γιάννης, ήταν ο πρώτος
της γενιάς του που υιοθέτησε το όνομα Κολοκοτρώνης. Κατά
την οικογενειακή παράδοση κάποιος Αρβανίτης χαρακτήρισε
το Γιάννη με το προσωνύμιο «Μπιθεκούρας» (στα αρβανίτικα
σημαίνει αυτός που έχει δυνατά οπίσθια) και έμεινε στον ίδιο
το όνομα «Κολοκοτρώνης», που είναι η ακριβής μετάφαση
του αρχικού στη μητρική του γλώσσα. Ο Κολοκοτρώνης γεννήθηκε στο Ραμοβούνι της Μεσσηνίας, αν και η οικογένειά του
ζούσε στο Λιμποβίσι Αρκαδίας και πέρασε τα παιδικά του χρόνια στον πύργο της Καστάνιτσας στη Μάνη. Τον πατέρα του τον
έβλεπε πολύ σπάνια.Το όνομα Θεόδωρος ήταν καινούργιο στη
γενιά του. Του το έδωσαν προς τιμήν του Ρώσου αξιωματικού
Θεόδωρου Ορλώφ (Фёдор Григорьевич Орлов) ο οποίος
κατά τη διάρκεια του της Ορλωφικής επανάστασης είχε γίνει
πολύ αγαπητός, εξιστορώντας συνεχώς στους πληθυσμούς
την αρχαία ελληνική δόξα. Τον βάφτισε ο Ιωάννης Παλαμήδης από τη Στεμνίτσα, πατέρας του Ρήγα Παλαμήδη. Ο πατέρας
του Θεόδωρου, Κωνσταντής Κολοκοτρώνης, πήρε μέρος στην
ένοπλη εξέγερση των Ορλοφικών η οποία υποκινήθηκε από
την Αικατερίνη Β΄ της Ρωσίας το 1770 και σκοτώθηκε μαζί με
δύο αδελφούς και τον φημισμένο Παναγιώταρο στον πύργο
της Καστάνιτσας από τους Τούρκους.
Το 1818 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και τον Ιανουάριο
του 1821 ξαναγύρισε στη Μάνη όπου άρχισε να προετοιμάζει
την Επανάσταση στην Πελοπόννησο γνωρίζοντας ότι η ημέρα
έναρξης ήταν η 25 Μαρτίου]. Βρέθηκε στην Καλαμάτα κατά
την αναίμακτη κατάληψη της πόλης στις 23 Μαρτίου 1821 υπό
τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και την πομπώδη δοξολογία.
Την επομένη κινήθηκε προς την Μεγαλόπολη με τον Νικηταρά και την 25η Μαρτίου το πρωί βρίσκονταν στον Κάμπο της
Καρύταινας ή της Μεγαλόπολης. Ο Κολοκοτρώνης έμεινε στο
χωριό Τετέμπεη ενώ ο Νικηταράς στα «πίσω χωριά» ή Σιαμπάζικα. Είχε οριστεί στις 25 Μαρτίου να βρίσκονται όλοι οι
οπλαρχηγοί στις επαρχίες τους ώστε να κηρυχθεί η Επανάσταση, όπως και έγινε.
Πρωταγωνίστησε σε πολλές στρατιωτικές επιχειρήσεις του
Αγώνα, όπως στη νίκη στο Βαλτέτσι (13 Μαΐου 1821), στην
άλωση της Τριπολιτσάς (23 Σεπτεμβρίου 1821), στην καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη στα Δερβενάκια (26 Ιουλίου 1822), όπου διέσωσε τον Αγώνα στην Πελοπόννησο, αφού
πρυτάνευσαν η ευφυΐα και η τόλμη του στρατηγικού του νου.
Οι επιτυχίες αυτές τον ανέδειξαν σε αρχιστράτηγο της Πελοποννήσου. Στη διάρκεια του Εμφυλίου πολέμου, πολλές φορές προσπάθησε να αμβλύνει τις αντιθέσεις ανάμεσα στους
αντιπάλους, αλλά παρόλα αυτά δεν απέφυγε τη ρήξη. Μετά
από ένοπλες συγκρούσεις, ο ίδιος και ο γιος του συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν στο Ναύπλιο. Με την ενηλικίωση του
Όθωνα όμως το 1835 ο βασιλιάς υπογράφει την αποφυλάκιση τόσο του Κολοκοτρώνη όσο και των άλλων αγωνιστών.
Πέθανε στις 4 Φεβρουαρίου 1843 το πρωί, από εγκεφαλικό
επεισόδιο, έχοντας επιστρέψει από γλέντι στα βασιλικά ανάκτορα, όπου τα τελευταία χρόνια ήταν υπασπιστής του Όθωνα.
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Η Αλήθεια για τις Πατέντες Εμβολίων
Η προστασία των πατεντών φαρμάκων-εμβολίων
προβλέπεται στην TRIPS (Συμφωνία Προστασίας Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας) στο πλαίσιο του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (κυρώθηκε από
την Ευρωπαϊκή Ένωση με την Απόφαση 94/800/ΕΚστο Ελληνικό δίκαιο:Νόμος 2290/1995).
Η Συμφωνία TRIPS προστατεύει το δικαίωμα του
δημιουργού ευρεσιτεχνίας σε νέα φάρμακα-εμβόλια
για: α)την «Καινοτομία» εφεύρεσης, β)την «Διαδικασία Παραγωγής». Εμποδίζει την αντιγραφή κατασκευής του φαρμάκου-εμβολίου παρέχοντας δεκαετή περίοδο μονοπωλιακής παραγωγής-εμπορίας του
στον δημιουργό.
Η δυτική φαρμακοβιομηχανία ανησυχεί ότι η άρση
της πατέντας θα οδηγούσε στην αντιγραφή της καινοτομίας MessengerRNA εμβολίων από χώρες όπως
Κίνα, Ρωσία, Ινδία. Η Ελληνική φαρμακοβιομηχανία
είναι ισχυρή, χωρίς όμως δυνατότητα κατασκευής-παραγωγής εμβολίων σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπων της βιομηχανίας.
Με οικονομοτεχνική προσέγγιση διαπιστώνεται:
Πρώτον, δεν παράγουν όλες οι φαρμακοβιομηχανίες εμβόλια. Πολλές εταιρείες προσπάθησαν, επένδυσαν αλλά δεν το κατάφεραν, πχ η γαλλική Sanofi/
GSK που αναμένεται να αναπτύξει εμβόλιο βασισμένο σε πρωτεΐνη. Η Bionteck με την Pfizer παράγουν
mRNA εμβόλιο, η Moderna επίσης, οι Astra Zeneca,
Johnson & Johnson, εμβόλια ιϊκού φορέα. Η επιστημονική έρευνα (Research & Development) είχε τεράστιο κόστος και δεν ήταν μονομερής, αλλά αφορούσε
πολλές εναλλακτικές στοχεύσεις εκ των οποίων πέτυχε η μία. Αν οι εταιρείες αποζημιωθούν με το R&D
κόστος πιθανολογείται ότι θα δεχτούν να διαθέσουν
τις πατέντες.

Δεύτερον, τα εμβόλια λόγω του σκοπού για τον
οποίο προορίζονται, τιμολογούνται χαμηλά. Τα υψηλά
κέρδη οφείλονται στον μεγάλο αριθμό διάθεσης εμβολίων προς κάλυψη του παγκόσμιου πληθυσμού,
κάτι που δεν συνέβη για πολλές δεκαετίες. Οι εταιρείες που καινοτομούν με νέα εμβόλια πετυχαίνουν:
κατακόρυφη αύξηση της φήμης τους διεθνώς, μεγέθυνσή του τζίρου, εταιρική ισχυροποίηση, αύξηση
χρηματιστηριακής αξίας.
Τρίτον, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που ένα
νέο εμβόλιο παράγεται σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, μικρότερου του έτους, ενώ στο παρελθόν
περνούσαν 3,5,7 χρόνια για την ανακάλυψη εμβολίων. Πως έγινε αυτό; Σίγουρα ήταν οι μεγάλες και
άμεσες χρηματοδοτήσεις επενδύσεων στην έρευνα,
τόσο από τις ίδιες τις εταιρείες, όσο και από κράτη και
διεθνείς οργανισμούς. Επίσης, δεν έγιναν εκπτώσεις
στην ασφάλεια των εμβολίων και οι αρμόδιοι ρυθμιστικοί οργανισμοί δεν ενέκριναν την κυκλοφορία τους
χαριστικά, αλλά μετά από σχολαστική αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων των κλινικών δοκιμών.
Τέταρτον, Για την παραγωγή ενός εμβολίου μετά
την υποτιθέμενη άρση της πατέντας, θα απαιτηθούν
2-3 χρόνια, στην καλύτερη των περιπτώσεων, από
τη στιγμή που θα εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και
απαιτούνται για μια νέα βιομηχανική μονάδα :
α) Κατάλληλοι χώροι, αρχιτεκτονική μελέτη-κατασκευή εργοστασίου.
β) Ειδικός βιοϊατρικός εξοπλισμός. Εκπαίδευση

προσωπικού από δυσεύρετους ειδικούς επιστήμονες του εξωτερικού.
γ) Δοκιμές αξιοπιστίας και ασφάλειας εμβολίου στα
αρχικά ποιοτικά χαρακτηριστικά-προδιαγραφές.
δ) Πρώτες Ύλες και διάθεση της παραγωγής.

Αναπάντητα Ερωτήματα που εύλογα προκύπτουν
είναι για :
- Το ύψος μιας τέτοιας τεράστιας επένδυσης, ποιος
θα το αναλάβει, ιδιωτικός, δημόσιος τομέας, ή συνδυασμός των δύο.
- Ποια η μελλοντική τύχη της επένδυσης, όταν σχετικά σύντομα δεν θα είναι αναγκαία, με τη λήξη της
πανδημίας.
- Πως θα διατεθούν τα εμβόλια, σε ποια τιμή, με δεδομένο ότι οι εταιρείες κατασκευής δήλωσαν ότι
σύντομα θα ικανοποιήσουν την παγκόσμια ζήτηση.

Έλληνες. Έμαθε, αυτός ο Ιός, σε όλο τον κόσμο ότι και
σε αυτό τον πόλεμο, όπως σε όλους τους πολέμους,
βρίσκουν την δύναμη και την ικανότητα, οι Έλληνες,
να νικούν και να θριαμβεύουν !
Ακόμα βρήκα τον χρόνο και την ευκαιρία να πάρω
και να με πάρουν στο τηλέφωνο, άνθρωποι που είχαμε ξεχαστεί. Ευτυχώς λέγαμε δεν μεταδίδεται ο ιός με
τα τηλέφωνα.
Στερηθήκαμε την εκκλησία και δεν εορτάσαμε το
Πάσχα; Όχι, απεναντίας, κάθε άλλο. Προσωπικά αλλά
νομίζω και όλοι μας ……χορτάσαμε, χαρήκαμε εκκλησία. Στο σπίτι μου, όλες οι συσκευές, στο σαλόνι και στα δωμάτια, μετέδιδαν την Θεία λειτουργία.
Πρώτη φορά μου δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσω καταπληκτικά ντοκιμαντέρ και να ακούσω ψαλμούς και ωραία ιερά κείμενα και σκέπτεσαι ότι αυτά
τα λόγια τα έγραψαν πάνσοφοι, Άγιοι άνθρωποι και
γεμάτος θρησκευτικό συναίσθημα, ψιθύρισα πολλές
φορές. «Τις Θεός Μέγας, ως ο Θεός ημών, ο Ποιών
θαυμάσια μόνον!»
Και όλα αυτά γιατί ευτυχώς είχαμε τηλέφωνα, είχαμε τηλεόραση. Σκεφτείτε αν δεν είχαμε την τηλεόραση και τηλέφωνα πως θα περνούσαμε; Θα κλινόμαστε στα σπίτια μας και πως θα περνούσαμε τις ώρες
μας και πως θα παίρναμε τις πληροφορίες για τον
εχθρό. Με ντουντούκες και χωνιά! Σκεφτείτε αν αύριο, σε λίγα χρόνια, αυτός ο ιός, ξαναέλθει, πιο σπουδαγμένος, πιο εξελιγμένος, όπως έρχεται κάθε φορά,
πότε σαν λέπρα, πότε σαν AIDS, πότε σαν κορονοιός
και όταν σηκώνεις το τηλέφωνο να σου μπαίνει στο
αυτί, ή όταν ανοίγεις την τηλεόραση να σου χαλάει τα
μάτια και σκεφτείτε αν κάποτε ο εχθρός αυτός έλθει

τόσο εξελιγμένος που να μπορέσει να εισέλθει στον
αέρα ή στο νερό. Ουαί της ανθρωπότητας, τότε θα την
εξαφανίσει.
Άνθρωποι, Άνθρωποι ιατροί, Άνθρωποι επιστήμονες, Λαοί, Κράτη, όλης της οικουμένης, όλης
της γης, …..ξυπνήστε, λογικευτείτε, ενωθείτε και
αντιμετωπίστε αυτό τον πανίσχυρο εχθρό και φονιά της ανθρωπότητας. Μην αποδεικνύεστε μικρόψυχοι και …. αιμοβόροι και τα βάζετε με τους
γείτονές σας. Συνέλθετε, λογικευτείτε, ένας είναι
ο εχθρός , εχθρός όλης της ανθρωπότητας, ο ιός,
αυτός ο υπάρχων και ο….μελλοντικός ερχόμενος!
Ερντογκάν, σύνελθε, λογικέψου και κοίταξε πως θα
γλυτώσεις το λαό σου από τα θύματα αυτού του ένα
και μοναδικού εχθρού της ανθρωπότητας. Σύνελθε,
λογικέψου και μην ασχολείσαι πως θα ενοχλήσεις,
πως θα βλάψεις τον γείτονά σου από μικρότητα και
κακία.
Έλληνες! Έλληνες ιατροί, Έλληνες επιστήμονες!
Εγερθείτε….γρηγορείτε… πρωτοπορείτε, όπως σε
όλες σχεδόν τις επιστήμες της ανθρωπότητας, βρείτε το … όπλο, το φάρμακο και εξουδετερώστε αυτό
τον εχθρό και αναδειχτείτε και σεις, όπως οι πρόγονοί
μας Έλληνες, βγήκανε- αναδειχτήκανε σε όλους τους
πολέμους, νικητές και θριαμβευτές, αναδειχτείτε και
σεις ΝΙΚΗΤΕΣ και ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΕΣ και ΣΩΣΤΕ όχι μόνον την Πατρίδα μας, αλλά ολόκληρη την ανθρωπότητα !
ΕΙΘΕ !!!

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι είναι μάλλον αμφίβολο αν μια τέτοια επένδυση καταστεί κερδοφόρα,
βιώσιμη και ικανή να αποσβέσει το κόστος της σε
ορατό χρονικό ορίζοντα. Επίσης δεν είναι βέβαιο ότι
η άρση της πατέντας θα οδηγήσει στην αύξηση της
παραγωγής εμβολίων, αλλά στο αντίθετο αποτέλεσμα όπως δήλωσαν πρόσφατα γερμανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι.
Συνεπώς η συζήτηση περί άρσης των πατεντών με
πρόσχημα την αύξηση της παραγωγής εμβολίων
υπέρ των φτωχών χωρών, είναι μάλλον μια ουτοπική συζήτηση. Σίγουρα λειτούργησε θετικά αφού
πίεσε τις εταιρείες να γίνουν ανταγωνιστικές μεταξύ
τους αυξάνοντας την παραγωγή εμβολίων υπό την
απειλή απώλειας της πατέντας που θα αποτελούσε
προηγούμενο και για τα φάρμακα.

Αθανάσιος Πάσχου
Υποπτέραρχος ε.α.
ΜSc-Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο

Τα καλά του ιού
Ο νέος επερχόμενος ιός, ο κορονοιός, αυτός ο
μικρός, ο μονοκύταρος, ο μικροσκοπικός, αόρατος οργανισμός, αλλά πανίσχυρος εχθρός, επέφερε
συμφορές και ξεφτίλισε επιστήμονες, οργανωμένες κοινωνίες, κράτη, ολόκληρη την ανθρωπότητα.
Έσπειρε φόβο και τρόμο παντού, κλιστήκαμε μέσα,
ταμπουρωθήκαμε στα σπίτια μας για να γλυτώσουμε
από τα ισχυρά και αόρατα όπλα του και μετρούσαμε με τρόμο κάθε μέρα τα αυξανόμενα θύματά του.
Θύματα που κανένας πόλεμος δεν μπορεί να έχει και
αυτό είναι το χειρότερο. Όλα διορθώνονται μόνον οι
άνθρωποι δεν γυρίζουν πίσω. Κλιστήκαμε μέσα στα
σπίτια μας, ολόκληρους μήνες, συνέχεια μέρα – νύκτα. Ήταν δύσκολα. Είχε όμως και καλά. Καλά και
πολλά καλά μάλιστα ! «ουδέν καλόν αμιγές κακού».
Πρώτα- πρώτα γνωριστήκαμε με τους γείτονές μας,
με τους συγκατοίκους μας και με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για διαφορετικούς ανθρώπους από
ότι νομίζαμε. Πρώτα τρέχανε και σε προσπερνούσανε
πάντα βιαστικοί και μόλις από υποχρέωση σου έλεγαν μια ψυχρή καλημέρα. Τώρα σου μιλάνε θερμά με
αγάπη και καλοσύνη, σε ρωτούν και σε ξαναρωτούν
αν θέλουμε να μας βοηθήσουν σε κάτι και εκπλήττεσαι, θαυμάζεις και χαίρεσαι που βρίσκεις τόση αγάπη
και καλοσύνη. Χαίρεσαι που έμαθες ότι μπορείς να
γίνεις καλύτερος, όπως λέει και μήνυμα της πολιτικής
προστασίας. Και αφορά όλους μας. Όλοι μας μπορούμε και εμείς ακόμα της μεγαλύτερης ηλικίας γιατί το
σοφό Ελληνικό ρητό «Γηράσκω αεί διδασκόμενος»
έχει και εδώ απήχηση και εφαρμογή. Γίνετε λοιπόν
όλοι σας, όλοι μας, καλύτεροι. Μπορείτε, μπορούμε!
Και ακόμα κάτι πιο ωραίο, πιο θαυμαστό για μας τους

Σάκης Μαρκόπουλος
Χαλάνδρι
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Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩ
Μιχ. Ανδρικόπουλος, Υποπτέραρχος (Ε.) ε.α.

1. Μέσα στην μεγάλη ύφεση που βρίσκεται η χώρα μας, για 11 χρόνια, μας προέκυψε και η πανδημία του κορωνοϊού, εκ της οποίας
πιστεύεται ότι η οικονομία μας θα βυθισθεί σε ακόμη μεγαλύτερη ύφεση.
2. Στη συγκεκριμένη δε αυτή συγκυρία υπάρχουν και οι υποστηρικτές του ευρώ, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι ευτύχημα που
η Ελλάδα βρίσ κεται μέσα στην Ευρωζώνη, διότι διαφορετικά θα
ήμασταν μόνοι και η συμφορά για την χώρα μας θα ήταν πολύ
μεγαλύτερη.
3. Υπάρχει όμως και η άποψη ότι εάν η χώρα μας δεν ήταν στην Ευρωζώνη, η χώρα θα ήταν σήμερα σε πολύ καλύτερη οικονομική
κατάσταση, θα είχε μεγαλύτερη αυτάρκεια σε παραγωγή αγαθών
και υπηρεσιών, δεν θα είχε την μεγάλη εξάρτηση που έχει σήμερα από το εξωτερικό και κατά συνέπεια θα αντιμετώπιζε ευκολότερα την πανδημία του κορωνοϊού.
4. Κατόπιν των ανωτέρω δημιουργούνται δύο ουσιώδη ερωτήματα:
• Η συμμετοχή της Ελλάδας στο ευρώ ήταν συμφέρουσα για την
χώρα μας; και
• Συμφέρει τη χώρα μας η συνέχιση της παραμονής της στο ευρώ
ή η επαναφορά στο Εθνικό νόμισμα την δραχμή;
Είσοδος της χώρας στο ευρώ
5. Η χώρα μας την 31/12/2001 είχε 146,4 δις ευρώ ΑΕΠ και 145,74
δις ευρώ δημόσιο χρέος, το οποίο αντιστοιχούσε στο 99,6% του
ΑΕΠ.
6. Εκ του ανωτέρω χρέους, 30 δις ευρώ περίπου (20% του χρέους)
ήταν σε ξένα νομίσματα και το υπόλοιπο 115,7 δις ευρώ (80% του
χρέους) ήταν σε δραχμές.
7. Με την είσοδό μας στο ευρώ από την 1/1/2002 η χώρα μας διέκοψε την έκδοση εθνικού νομίσματος και έλαβε, για την διεξαγωγή
των οικονομικών της συναλλαγών, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) σε χαρτονομίσματα 13,33 δις ευρώ και σε κέρματα 1,6 δις ευρώ (Απογευματινή, 11-3-2003).
8. Με την διακοπή της έκδοσης εθνικού νομίσματος, το δημόσιο
χρέος που ήταν σε δραχμές, μετετράπη σε χρέος σε ευρώ, συνολικού ύψους 145,7 δις ευρώ και κατά συνέπεια η κατ’ έτος εξόφληση όλων των τοκοχρεολυσίων από το 2002 και μετά γινότανε
σε ευρώ, τα οποία η χώρα ήταν υποχρεωμένη να τα δανείζεται
από τις αγορές, οι οποίες δάνειζαν τότε στην Ελλάδα με επιτόκιο
5%.
9. Χρέος σε νόμισμα που δεν εκδίδει η χώρα δημιουργεί ανάγκη
εξωτερικού δανεισμού, ενώ χρέος σε νόμισμα που εκδίδει η
χώρα δεν συνεπάγεται εξωτερικό δανεισμό και η χώρα μπορεί
να το αντιμετωπίζει όπως την συμφέρει. Παράδειγμα η Ιαπωνία,
η οποία έχει χρέος 250% σε σχέση με το ΑΕΠ και δεν έχει πρόβλημα, επειδή το χρέος της είναι σε Γεν και το ρυθμίζει όπως
την συμφέρει.
10.Έτσι κάθε χρόνο η χώρα μας από το 2002 και μετά εξοφλούσε
σε ευρώ τα τοκοχρεολύσια που έληγαν. Και εάν δεν είχε θετικό
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, για την πληρωμή όλου του
ποσού των τοκοχρεολυσίων που έληγαν το συγκεκριμένο έτος
έπρεπε το ελλείπον ποσόν να το δανεισθεί από τις τράπεζες, διότι
η ΕΚΤ δεν δανείζει απ’ ευθείας τα κράτη, παρά μόνο τις ιδιωτικές
τράπεζες οι οποίες αγοράζουν έντοκα ομόλογα των κρατών.
11. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται για κάθε χρόνο, περιόδου
2002-2018 η πορεία του ΑΕΠ (στήλη Α) η πορεία αύξησης του
χρέους (στήλη Β) και τα πληρωθέντα τοκοχρεολύσια (στήλη Γ).
Εν προκειμένω το ΑΕΠ από 146,4 δις ευρώ το 2002 έφθασε στα
184,7 δις ευρώ το 2018, το δημόσιο χρέος από 145,74 δις ευρώ
το 2001 έφθασε στα 358,95 δις ευρώ το 2018 (ο πίνακας αυτός
δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο στις 20/5/2019 από τον κ. Όθωνα
Κουμαρέλλα).

12. Για την εξυπηρέτηση του χρέους ύψους 145,737 δις ευρώ η
χώρα ήταν υποχρεωμένη να πληρώσει το 2002 για τοκοχρεολύσια 28,874 δις ευρώ (χρεολύσια 20.280 δις ευρώ τόκους
8,535 δις ευρώ και λοιπά έξοδα 0,059 δις ευρώ).
	Μεγάλα επίσης ποσά για τοκοχρεολύσια πλήρωσε η χώρα και
τα επόμενα χρόνια, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και το χρέος
κάθε χρόνο, επειδή η χώρα δεν είχε θετικά ισοζύγια τρεχουσών
συναλλαγών και ήταν υποχρεωμένη να δανείζεται τα ελλείποντα χρηματικά ποσά από τις αγορές.
Πορεία της Χώρας μέσα στο ευρώ
13. Το γεγονός ότι όλες οι συναλλαγές εσωτερικού και εξωτερικού
εγένοντο με ευρώ, όλες οι καταθέσεις και τα μετρητά που κυκλοφορούσαν μετετράπησαν σε ευρώ. Η διακίνηση χρηματικών ποσών ήταν ελεύθερη και εύκολη και όσοι Έλληνες είχαν
συναλλαγές ή εκινούντο στο εξωτερικό μπορούσαν να μεταφέρουν εκτός χώρας όσα χρήματα ήθελαν είτε για αγορές, ή τοποθέτηση το ίδιο και οι ξένοι που είχαν εισοδήματα στην Ελλάδα.
14. Η ως ανωτέρω ελεύθερη διακίνηση χρηματικών ποσών είχε
σαν αποτέλεσμα να γίνεται εκροή στο εξωτερικό μεγάλων χρηματικών ποσών και από το έτος 2002 να έχει η χώρα αρνητικό
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
15. Για να καλυφθεί το ως άνω αρνητικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και να εξυπηρετηθεί το δάνειο η Χώρα αναγκάστηκε
να δανειστεί εκ νέου και το χρέος στις 31-12-2002 να αυξηθεί
από 145,735 δις ευρώ σε 156,117 δις ευρώ.
16. Η ίδια πολιτική συνεχίσθηκε τα επόμενα χρόνια και έτσι η χώρα
το 2009 έφτασε να έχει χρέος 301,062 δις ευρώ και το 2018 το
χρέος να φτάσει στα 358,95 δις ευρώ, παρά το PSI του κ. Βενιζέλου.
17. Όταν οι δανειστές διαπίστωσαν ότι σε μια επταετία το ελληνικό
δημόσιο χρέος έφθασε το 2009 στο ποσό των 301,062 δις ευρώ,
φοβήθηκαν ότι η χώρα μας δεν θα είχε δυνατότητες να εξυπηρετήσει τέτοιο χρέος και διέκοψαν τον δανεισμό.
18. Για να συνεχίσει η χώρα να έχει ρευστότητα και να ανταποκρίνεται στις συναλλαγές της η νέα κυβέρνηση του 2009 προσέφυγε στην Ευρωζώνη και έτσι μας προέκυψε η Τρόικα η οποία μας
επέβαλε μια δανειακή σύμβαση με την οποία η χώρα
α) Παραιτείται από την εθνική της κυριαρχία
β) Αναθέτει στην τρόικα τη διαχείριση των οικονομικών της χώρας
γ) Παραχώρησε στην Τρόικα δικαίωμα να διαχειρίζεται την ελληνική περιουσία.
	Στο διαδίκτυο υπάρχει μια συνέντευξη του καθηγητού του συνταγματικού δικαίου κ.Γ.Κασιμάτη. [Γ.Κασιμάτης 1ο Μνημόνιο-πραξικόπημα και κατοχή 16\8\2014 ] στην οποία ο κ. .καθηγητής αναλύει τους κινδύνους που θα προξενήσει στη χώρα μας
η εν προκειμένω δανειακή σύμβαση που μας επέβαλε η Τρόικα.
Παραίτηση της εθνικής κυριαρχίας
19. Με τη δανειακή σύμβαση η χώρα παραιτείται άνευ όρων και
αμετάκλητα από την εθνική της κυριαρχία [Άρθρον 14 παράγραφος 5 Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης ]. Κάτι που δεν
έχει γίνει στην ιστορία από κανένα ελεύθερο κράτος στον κόσμο. Αυτό γίνεται μόνο μετά από μια πολεμική ήττα ενός κράτους.
	Όπως έγινε με την Γερμανία στον πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η οποία παρεδόθη άνευ όρων στους νικητές
της. Και εδώ όμως οι νικητές παρά το γεγονός ότι η Γερμανία
ήτο υπό κατοχή το 1953 οι νικητές περιέκοψαν τα χρέη της Γερμανίας κατά 50% και για την αποπληρωμή του υπολοίπου χρέους έθεσαν ρήτρα ανάπτυξης και προϋπόθεση ύπαρξης θετικού
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Γερμανίας. Επιπλέον οι
ισχυροί κεφαλαιούχοι πλημμύρισαν τη Γερμανία με άπειρα κε-

φάλαια, τα οποία συνέβαλαν στη δημιουργία του τότε Γερμανικού θαύματος.
Διαχείριση οικονομικών από Τρόικα
20. Η
 Τρόικα επέβαλε οικονομική λιτότητα με σημαντική μείωση
των μισθών και συντάξεων, με το σκεπτικό ότι έτσι θα μειωθεί το κόστος παραγωγής, θα μειωθεί η εγχώρια ζήτηση και η
εισαγωγή αγαθών και υπηρεσιών από το εξωτερικό και κατ’
ακολουθία θα αυξηθούν οι εξαγωγές και η χώρα θα παρουσιάζει συνεχώς θετικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και θα
μπορέσει να αναπτυχθεί και να εξοφλεί κανονικά τις δανειακές
υποχρεώσεις της.
	Για να αυξηθούν όμως οι εξαγωγές θα έπρεπε να υπάρχουν
διαθέσιμα κεφάλαια, ή να γίνουν επενδύσεις και να εισαχθούν
εκ του εξωτερικού κεφάλαια, τα οποία θα ενίσχυαν σημαντικά
την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών στα οποία η χώρα έχει
οικονομικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων χωρών.
21 Τουναντίον:
α. Η
 χώρα μας έπρεπε να εξοφλεί στο ακέραιο τις δανειακές τις
υποχρεώσεις.
β. Η προκύψασα οικονομική κρίση και η ελεύθερη διακίνηση
κεφαλαίων είχαν σαν συνέπεια να φυγαδεύονται στο εξωτερικό τεράστια χρηματικά ποσά, όπως περιγράφεται στις παραγράφους 13 και25.
γ. Ήταν υποχρεωμένη να δανείζεται η Χώρα, μόνον από την
Τρόικα, ανάλογα ποσά σε Ευρώ για να καλυφθούν οι εκροές
των χρηματικών ποσών των υποπαραγράφων α και β ανωτέρω.
δ. Στη δυσμενή αυτή οικονομική κατάσταση οι δανειστές δεν
εισήγαγαν οι ίδιοι κεφάλαια για την ανάπτυξη της χώρας και
δεν επέτρεπαν δανεισμό από άλλες χώρες.
ε. Οι ξένοι κεφαλαιούχοι όταν έβλεπαν ότι από την χώρα φυγαδεύοντο στο εξωτερικό τα τεράστια χρηματικά ποσά, ως
ανωτέρω, φυσικό ήταν να φοβούνται να προβούν σε σοβαρές
επενδύσεις στη χώρα μας.
Έτσι η χώρα μας είχε συνεχώς αρνητικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και δεν είχε καμία δυνατότητα αυξήσεως του παραγωγικού της ιστού. Απεναντίας η μείωση της αγοραστικής δύναμης
της χώρας [από την επιβληθείσα από την Τρόικα σημαντική μείωση
των μισθών και των συντάξεων] είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί
ανάλογα και η παραγωγή, η μείωση της οποίας δημιούργησε νέους ανέργους, οι οποίοι μη έχοντας πλέον εισόδημα μείωσαν ακόμη περισσότερο την αγοραστική δύναμη, με συνέπεια νέα μείωση
στην παραγωγή, δημιουργία νέων ανέργων και συνέχιση έτσι του
φαύλου κύκλου της ύφεσης, η οποία φτωχοποίησε τον ελληνικό
λαό κι μείωσε αισθητά και τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων
του ελληνικού κράτους και των Ελλήνων.
Και όταν η χώρα έφθασε στο σημείο της μεγάλης ύφεσης η Τρόικα
απλά είπε ότι έκαναν λάθος, ενώ η κα Λαγκάρντ είπε ότι θυσιάστηκε η Ελλάδα αλλά σώθηκαν οι τράπεζές τους.
22. Τα δεινά που υπέστη η χώρα και ο ελληνικός λαός με την οικονομική πολιτική που μας επέβαλε η Τρόικα για να αναφερθούν
θα χρειασθεί ολόκληρο βιβλίο. Αξίζει όμως να αναφερθούν η
από μέρους των δανειστών πίεση για παραμέληση της Άμυνας
της χώρας, για διάλυση της πολεμικής μας βιομηχανίας και για
συρρίκνωση του παραγωγικού ιστού της χώρας και με τη συρρίκνωση αυτή να περιορισθεί σημαντικά η αυτάρκεια και για
να επιβιώσει η χώρα να είναι υποχρεωμένη να εισάγει πολλά
αγαθά και υπηρεσίες, που παλαιότερα παρήγαγε η χώρα και σε
πολλά από αυτά έκανε και εξαγωγές.
Παραχώρηση δικαιώματος διαχείρισης της ελληνικής περιουσίας
23. Με το PSI και τα μνημόνια που υπέγραψε η χώρα υποθήκευσε
ολόκληρη την εθνική περιουσία στους δανειστές. Έτσι η Τρόικα
για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της, έχει το δικαίωμα να ιδιωτικοποιεί την εθνική περιουσία και το 70% των εσόδων να διατίθεται για εξόφληση δανειακών υποχρεώσεων της χώρας και
το υπόλοιπο 30% να διατίθεται για ανάγκες της χώρας. Και στην
παρούσα οικονομική κρίση που η αξία της εθνικής περιουσίας
έχει υποτιμηθεί σημαντικά, δίδεται η ευκαιρία στους δανειστές
αυτή η περιουσία να περιέρχεται σταδιακά και μεθοδικά και με
πολύ χαμηλές τιμές στην ιδιοκτησία ξένων , γεγονός που σημαίνει ότι όλα τα κέρδη από την εκμετάλλευση αυτής της περιουσίας
και οι φόροι επί αυτών των κερδών, να διοχετεύονται στις χώρες
των ξένων ιδιοκτητών. Κάτι που στο τέλος θα έχει σαν συνέπεια
το ελληνικό κράτος και οι Έλληνες από ιδιοκτήτες της Ελλάδος να
καταντήσουν ακτήμονες και ενοικιαστές.
Πορεία της χώρας με δραχμή
24. Η
 χώρα δεν θα είχε πέσει στην παγίδα του χρέους με την οποία
όλο το εσωτερικό χρέος μετετράπη σε εξωτερικό και η εξυπηρέτηση του εγένετο με ευρώ που δεν εξέδιδε η χώρα και εφόσον δεν είχε ανάλογο θετικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
έπρεπε να τα δανείζεται από τις αγορές με τόκο και μάλιστα με
τη πρώτη χρονιά το 2002 είχε υποχρέωση να πληρώσει τοκοχρεολύσια ύψους 28,874 δις ευρώ, όσο ήταν όλο περίπου το
δημόσιο χρέος εξωτερικού το 2001.
25. Η
 ελεύθερη και εύκολη διακίνηση του ευρώ είχε ως αποτέλε-
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Aρθρογραφια μελων
σμα να στέλλονται στο εξωτερικό ως εμβάσματα ή για τοποθέτηση
ή για μεγαλύτερη ασφάλεια ή μαύρα κλπ μεγάλα χρηματικά ποσά
τα οποία απεσύροντο από την κυκλοφορία, με συνέπεια η χώρα να
είναι υποχρεωμένη να τα αναπληρώνει με δανεισμό από τις αγορές, ώστε να υπάρχει ρευστότητα για τις συναλλαγές εσωτερικού.
26. Με τη δραχμή η χώρα θα είχε όση ρευστότητα εχρειάζετο για τις
εσωτερικές συναλλαγές και δεν θα είχε ανάγκη να δανείζεται
ευρώ με τόκο από τις αγορές, οι οποίες είχαν και την δυνατότητα
να μας εκβιάζουν με μια διακοπή δανεισμού, όπως και το έκαναν.
	Όλες οι εσωτερικές δοσοληψίες θα εγένετο υποχρεωτικά με
δραχμές και κατά συνέπεια τα χρήματα που θα κυκλοφορούσαν
θα ήταν σε δραχμές.
27. Το συνάλλαγμα που εισπράττει η χώρα κάθε χρόνο από την ναυτιλία, τον τουρισμό, τις εξαγωγές κλπ θα το είχαν οι εγχώριες
τράπεζες. Όποιος ήθελε να εξάγει στο εξωτερικό συνάλλαγμα θα
το αγόραζε από αυτές τις τράπεζες, οι οποίες θα πουλούσαν συνάλλαγμα ανάλογα με τα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας
και τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής προστασίας του συναλλάγματος και του εθνικού νομίσματος και η οποία αρχή θα φρόντιζε να
καλυφθούν οι ανάγκες της χώρας για υποχρεώσεις της στο εξωτερικό ή για εισαγωγές πρώτων υλών, μηχανικού εξοπλισμού
πολεμικού υλικού τροφίμων φαρμάκων και ό,τι άλλο η χώρα δεν
παρήγαγε και εχρειάζετο για την κάλυψη ζωτικών αναγκών της.
28. Το τυχόν επιπλέον ποσόν θετικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θα διετίθετο για εισαγωγή πρώτων υλών και υλικό εξοπλισμού για εκσυγχρονισμό και ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας της χώρας και θα αποφεύγετο εκροή συναλλάγματος για
ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή για σκοπούς που δεν θα εξυπηρετούσαν τα εθνικά συμφέροντα. Θα είχαμε μια ορθολογική διάθεση
του συναλλάγματος, όπως στο παρελθόν κατά την περίοδο της
αυξημένης οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, όπως τότε που
δεν υπήρχε η ευρωζώνη και το εξωτερικό χρέος ήταν σε χαμηλό
επίπεδο και το 2001 ήταν 30 δις ευρώ περίπου, που αντιστοιχούσε
στο 20% του ΑΕΠ.
29. Να σημειωθεί εδώ ότι το απαιτούμενο για όλες τις εισαγωγές της
χώρας, ποσό συναλλάγματος είναι αρκετά μικρότερο από τα ποσά
συναλλάγματος που εισπράττει κάθε χρόνο η χώρα μας από την
ναυτιλία τον τουρισμό και τις εξαγωγές.
	Ενδεικτικά αναφέρω ότι το 2018 η αξία όλων των εισαγωγών της
χώρας ανήλθε στο ποσόν των 54,119 δις ευρώ και το ποσό που εισέπραξε η χώρα ανήλθε στα 66,187 δις ευρώ (ναυτιλία 16,630 δις
ευρώ, τουρισμός 16,085 δις ευρώ και εξαγωγές 33,472 δις ευρώ).
Το δε 2019 η αξία όλων των εισαγωγών της χώρας ανήλθε στο
ποσόν των 55,521 δις ευρώ και τα ποσά που εισέπραξε η χώρα
ανήλθαν στα 69,255 δις ευρώ (ναυτιλία 17,303 δις ευρώ, τουρισμός 18,151 δις ευρώ και εξαγωγές στα 33,801 δις ευρώ).
	Τα επί πλέον ποσά που εισπράττει κάθε τόσο από την ναυτιλία, τον
τουρισμό και τις εξαγωγές δεν μένουν εδώ για να αυξήσουν τον
πλούτο της χώρας, αλλά διοχετεύονται στο εξωτερικό για τοκοχρεολύσια και αλόγιστη εξαγωγή συναλλάγματος και επειδή δεν
φθάνουν γι αυτή την διοχέτευση αναγκάζεται η χώρα να δανείζεται από τις αγορές και να αυξάνεται συνεχώς το δημόσιο χρέος.
30. Τα υψηλά τοκοχρεολύσια που πληρώθηκαν και οι αλόγιστες εκροές συναλλάγματος από το 2002 μέχρι σήμερα, είχαν ως αποτέλεσμα να φεύγει κάθε χρόνο ένας μεγάλος πλούτος από τη χώρα, ο
οποίος εάν έμενε στην Ελλάδα, θα συνέβαλλε στην συνεχή αύξηση της αγοραστικής δύναμης της χώρας και κατ’ ακολουθία και
της ελληνικής παραγωγής και η οικονομική κατάσταση στη χώρα
μας θα ήταν σε πολλαπλάσιο ύψος του σημερινού επιπέδου με
καθόλου, ή ελάχιστο δημόσιο χρέος.
31. Την οικονομική πολιτική της χώρας θα ασκούσε το ελληνικό κράτος σύμφωνα με τα εθνικά συμφέροντα. Τρόικα και θεσμοί δεν θα
υπήρχαν στη χώρα μας, καμία λιτότητα δεν θα είχε αγγίξει την Ελλάδα, θα είχαμε την εθνική μας κυριαρχία και η Ελληνική περιουσία
θα ήταν στην ιδιοκτησία του ελληνικού κράτους και των Ελλήνων.
32. Μια ικανοποιητική ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας θα επέφερε και η καθιέρωση μίας φορολογικής πολιτικής, που θα δημιουργούσε οικονομικά κίνητρα ώστε
α) Κεφαλαιούχοι Έλληνες και ξένοι να φέρουν στη χώρα μας κεφάλαια που έχουν στο εξωτερικό.
β) Όλες οι ελληνικές και οι ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας να έχουν την έδρα τους εδώ
γ) Ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο
εξωτερικό και έχουν την έδρα τους σε ξένες χώρες να μεταφέρουν την έδρα τους στη χώρα μας.
33. Η χώρα μας με μια σωστή οικονομική πολιτική, με άνετη ρευστότητα σε εθνικό νόμισμα για τις εσωτερικές συναλλαγές και με μια
ορθολογική διάθεση συναλλάγματος, θα είχε μια μεγάλη οικονομική ανάπτυξη και θα είχε την ευχέρεια το κράτος με μια επαρκή
χρηματοδότηση να επιτύχει:
α) Ενίσχυση του παραγωγικού ιστού της χώρας για να παράγει νέα,
περισσότερα και καλύτερα αγαθά και υπηρεσίες, ώστε να έχει
μια ικανοποιητική αυτάρκεια η χώρα και η εξάρτηση της από
ξένες χώρες να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη και ελεγχόμενη.
β) Επέκταση και βελτίωση του κοινωνικού κράτους
γ) Ελαχιστοποίηση της ανεργίας και οι δραστήριοι και μορφωμένοι νέοι της Ελλάδος να μην μεταναστεύουν, να μένουν εδώ, να
δημιουργούν οικογένειες εδώ και να συμβάλλουν καθοριστικά
στην ανάπτυξη της χώρας μας.

δ) Το κράτος να χορηγεί ικανοποιητικά επιδόματα στις πολύτεκνες
οικογένειες για να λυθεί το πρόβλημα της υπογεννητικότητας
που μαστίζει τη χώρα μας.
ε) Διατήρηση της κρατικής περιουσίας και περαιτέρω αξιοποίηση
αυτής είτε από το ίδιο το κράτος, ή από ιδιωτικές επιχειρήσεις
που θα έχουν την έδρα τους στη χώρα μας.
34. Κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο θα μπορούσε η χώρα να διαθέσει στις
ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας τις απαιτούμενες πιστώσεις σε δραχμές για τις εσωτερικές συναλλαγές και πιστώσεις
σε συνάλλαγμα για την εισαγωγή πρώτων υλών και εξοπλισμού
που δεν παράγει η χώρα και εχρειάζοντο, ώστε τα κρατικά εργοστάσια. (ΕΛΒΟ, ΕΒΟ, ραφεία ιματισμού, ναυπηγεία, ΕΑΒ κλπ) ως
επίσης και τα συναφή ιδιωτικά εργοστάσια να είχαν πλήρη απασχόληση και ανάπτυξη και σε συνεργασία με ξένους κατασκευαστές, να είχαμε συμπαραγωγές όχι μόνο στα χρησιμοποιούμενα
αλλά και σε οπλικά συστήματα νέας γενιάς.
	Η χώρα θα είχε μια άμυνα που θα κάλυπτε όλα τα επιχειρησιακά
σχέδια των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας.
35. Ακόμη και εξαγωγή πολεμικού υλικού θα έκανε η χώρα μας και
θα ενισχύετο ακόμη περισσότερο η ελληνική οικονομία.
36. Θα μπορούσαμε ακόμη να εξοπλίζουμε και την Κύπρο και να δημιουργήσουμε εκεί απαραίτητες πολεμικές υποδομές ώστε να
υπάρχουν δυνατότητες απειλής της Τουρκίας εάν τούτο εκρίνετο
αναγκαίο.
37. Οι ανατολικοί μας γείτονες είχαν και έχουν επεκτατικές βλέψεις
εις βάρος της χώρας μας και περιμένουν πότε θα τους δοθεί η
ευκαιρία να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους. Το γεγονός τούτο επιβάλλει στη χώρα μας να έχει ισχυρές ετοιμοπόλεμες δυνάμεις για
να έχουμε ειρήνη.
Παραμονή ή όχι στο ευρώ
38. Και τώρα στο ερώτημα «συμφέρει τη χώρα να συνεχίσει να παραμένει στο ευρώ ή να επιστρέψει στο εθνικό νόμισμα, τη δραχμή;»
Υποστηρικτές του ευρώ
39. Οι υποστηρικτές της παραμονής της χώρας μας στο ευρώ ισχυρίζονται ότι εάν η χώρα μας φύγει από την ευρωζώνη και προχωρήσει στην έκδοση εθνικού νομίσματος θα καταστραφεί τελείως,
διότι θα της λείψουν τρόφιμα, φάρμακα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο
και πολλά άλλα αγαθά και υπηρεσίες που δεν παράγονται στη
χώρα και εισάγονται.
	Επί πλέον υποστηρίζουν ότι η φτώχεια και η ανεργία θα κορυφωθούν και γενικά η χώρα θα παραδοθεί στο χάος.
40. Υποστηρικτές του ευρώ είναι κατ’ αρχήν οι εκπρόσωποι της Ευρωζώνης, οι οποίοι φοβούνται ότι μια αποχώρηση από την Ευρωζώνη, εάν επιτύχει, θα είναι καταστροφή για την Ευρωζώνη,
διότι την επιτυχημένη αποχώρηση θα την ακολουθήσουν και
όσες άλλες χώρες έχουν ζημιωθεί από την συμμετοχή τους στο
ευρώ. Μην ξεχνάμε ότι σε πολλές χώρες της ευρωζώνης υπάρχουν πολλοί που επιθυμούν η χώρα τους να επιστρέψει σε εθνικό
νόμισμα.
41.Όσον αφορά τους Έλληνες υποστηρικτές του Ευρώ, έχω την πεποίθηση ότι οι περισσότεροι δεν έχουν τις απαιτούμενες οικονομικές γνώσεις περί χρέους, ή δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι, ή
έχουν άγνοια και φυσικό είναι να παρασύρονται. Δεν παύουν όμως
να είναι υποστηρικτές οι υπόλοιποι που έχουν προσωπικά, οικονομικά ή άλλου είδους συμφέροντα με την υπάρχουσα ελεύθερη
και εύκολη διακίνηση στο εξωτερικό χρηματικών ποσών σε ευρώ.
Υποστηρικτές της δραχμής
42. Η δυσχερής από πάσης πλευράς κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας, έχει γίνει γνωστή σε όλον τον κόσμο και αποτελεί παράδειγμα πρός αποφυγήν. Γι αυτό πολλοί έγκριτοι διεθνώς
οικονομολόγοι και αναλυτές έχουν μελετήσει την κατάσταση της
χώρας μας και όλοι υποστηρίζουν την ανάγκη προσφυγής στη
δραχμή για να αποφευχθεί η καταστροφή της χώρας.
43. Ενδεικτικά αναφέρω τα ονόματα μερικών εξ’ αυτών όπως: Πωλ
Κρουγκμαν, Τζόζεφ Στίγκλιτς, Κένεθ Ρογκόφ, Ότμαρ Ισίγκ, Τόμας
Μάγιερ, Νουριέλ Ρουμπινί, Μαρτσέλο ντε Κέκο, Χανς Βερνερ Σιν.
Χανς Πετερ Φριντριχ, Κλαους Καστνέρ, Χέλμουντ Σλέσιγκερ, Μάικλ Φουκς, Ζαν Σαπίρ, Τζωρτζ Φρίντμαν του Stutfor Institute, και
πολλοί άλλοι. Ακόμη και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ, ο Ζισκαρ
Ντ’εσταιν και ο πρωτεργάτης του Ισλανδικού θαύματος Γκρίμσον,
το Γερμανικό ινστιτούτο Wessen Μanufuctur κλπ. .
	Ειδικά για την Ισλανδία που το έτος 2003 είχε χρέος 900% του ΑΕΠ
της, έχω γράψει σχετικό άρθρο [541,542 και 543 φύλλα της Ήχους
των Αιθέρων ] στο οποίο φαίνεται, πως η Ισλανδία .
α. Απέρριψε την βοήθεια που της πρόσφεραν η ΕΕ και το ΔΝΤ.
β. Επέτυχε σε σύντομο χρόνο να ξεπεράσει την οικονομική κρίση
και το έτος 2019 να είχε κατά κεφαλή ετήσιο εισόδημα 67.000$ [
4η στον κόσμο ].
γ. Α
 παλλάχθηκε με απόφαση του δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Ανταλλαγών [AELE ] από το ως άνω χρέος της
δ . Ακύρωσε την ένταξή της στην Ε.Ε
	Να σημειωθεί ότι όταν εζητήθη από τον τότε πρόεδρο της Ισλανδίας κ.Γκρίμσον η άποψή του για την προσφυγή της Ελλάδος για
βοήθεια στην ΕΕ και το ΔΝΤ απήντησε ότι ποτέ δεν θα έμπαινε σε
ένα φλεγόμενο οίκημα για να αποφύγει μια καταιγίδα.

44. Όσον αφορά έλληνες υποστηρικτές της δραχμής στο διαδίκτυο
υπάρχουν στοιχεία πλήθους βιβλίων και μελέτες που έχουν εκπονηθεί από έγκριτους οικονομολόγους, αναλυτές, διανοούμενους, καθηγητές πανεπιστημίων κλπ οι οποίοι έχουν μελετήσει
την σημερινή κατάσταση και το προβλεπόμενο μέλλον της χώρας
και περιγράφουν με λεπτομέρειες, πως η χώρα μας
α) θα επιστρέψει στο εθνικό της νόμισμα, τη δραχμή
β) θα ανακτήσει την περιουσία της, την οποία έχουν πάρει οι ξένοι
γ) θα γίνει η στάση πληρωμών και η χώρα θα μπορέσει να απαλλαγεί από το μεγαλύτερο ποσό του χρέους της νόμιμα.
45. Όσον αφορά τους φόβους των υποστηρικτών του ευρώ (παράγραφος 39 ανωτέρω) οι υποστηρικτές της δραχμής ισχυρίζονται
ότι οι φόβοι αυτοί δεν ευσταθούν, διότι με την αλλαγή του νομίσματος δεν θα αλλάξουν οι οικονομικές συναλλαγές, μόνο που στο
εσωτερικό θα γίνονται με δραχμές και με το εξωτερικό με ξένα
νομίσματα.
46. Να σημειωθεί εδώ ότι το απαιτούμενο για όλες της εισαγωγές της
χώρας ποσό συναλλάγματος είναι αρκετά μικρότερο από τα ποσά
που εισπράττει κάθε χρόνο η χώρα μας από την ναυτιλία, τον τουρισμό και τις εξαγωγές (παράγραφος 29 ανωτέρω)
47. Το κύριο πρόβλημα της χώρας είναι ο πλούτος που φεύγει κάθε
χρόνο με την πληρωμή των υψηλών τοκοχρεολυσίων (όπως στον
πίνακα της εξέλιξης του δημοσίου χρέους και του ΑΕΠ) και η ανεξέλεγκτη θεμιτή και αθέμιτη εξαγωγή συναλλάγματος (παράγραφος 25 ανωτέρω).
Το μέλλον της χώρας
48. Η Χώρα μας παρά τα δεινά που έχει υποστεί, με τη συμμετοχή
στο ευρώ, επιπλέον πλήρωσε μεγάλα ποσά για τοκοχρεολύσια
και απώλεσε τεράστια κεφάλαια με τη φυγή τους στο εξωτερικό,
συνεπεία της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων, με αποτέλεσμα
και συγκριτικά με το 2001 να εμφανίζει την 31|12|2020 μια ασήμαντη αύξηση του ΑΕΠ της και μία υπερβολική διόγκωση του
δημοσίου της χρέους. Έτσι το ΑΕΠ της από 146,4 δις ευρώ που
ήταν το 2001,ανέβηκε το 2009 στα 237,53 δις ευρώ, έφθασε στα
μόλις 192,75 δις ευρώ το 2019 και το 2020 έπεσε στα 165,83 δις
ευρώ, ενώ το δημόσιο χρέος σε ξένα νομίσματα και ευρώ από 30
δις ευρώ που ήταν το 2001 ανέβηκε το 2009 στα 301,06 δις ευρώ,
το 2019 ανέβηκε στα 356 δις ευρώ και το 2020 [σύμφωνα με το
υπ.αριθ. 100 δελτίο δημοσίου χρέους του Υπουργείου Οικονομικών ] έφθασε στα 374 δις ευρώ. Που σημαίνει ότι την 31|12|2020
το δημόσιο χρέος αντιστοιχούσε σε 225,53% του ΑΕΠ.
49. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος δεν
μειώνεται, αλλά συνεχώς αυξάνεται και η αγωνία μας είναι τι θα
γίνει στο μέλλον. Την αγωνία μας αυτή ενισχύει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) με δύο εκθέσεις του, που περιληπτικά
περιγράφονται κατωτέρω.
50. Το CNN στις 26/1/2017 δημοσίευσε έκθεση του ΔΝΤ στην οποία
αναφέρεται ότι το δημόσιο χρέος της Ελλάδας είναι εξαιρετικά
μη βιώσιμο ακόμη και με την πλήρη εφαρμογή των πολιτικών
που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος του ΕSM.
51. Στο βασικό σενάριο του ΔΝΤ το ελληνικό χρέος αναμένεται να
φθάσει στο 170% του ΑΕΠ το 2020 και στο 164% μέχρι το 2022,
αλλά εν συνεχεία θα φθάσει στο 275% του ΑΕΠ, μέχρι το 2060,
επειδή το κόστος του χρέους θα αυξάνεται με τον χρόνο, καθώς ο
δανεισμός από τις αγορές θα αντικαθιστά τα δάνεια του επισήμου
τομέα. Αυτή η εξέλιξη θα αντισταθμίσει όποια πιθανά οφέλη από
την αύξηση του ΑΕΠ και τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Στη
βάση των προβλέψεων αυτών το ΔΝΤ αναμένει ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδος θα ανέλθουν στο 15%
του ΑΕΠ της, από το 2024 και στο 20% του ΑΕΠ μέχρι το 2039,
φθάνοντας στο περίπου 33% από το 2040 και περίπου στο 62%
του ΑΕΠ μέχρι το 2060.
52. Με την προκύψασα πανδημία του κορονοϊού το CNN στις
15|4|2020 [CNN.gr 15|4|2020 ] δημοσίευσε νέα έκθεση του ΔΝΤ
στην οποία αναφέρει ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος θα φτάσει στο
200,8% του ΑΕΠ το 2020 και στο 194,8% του ΑΕΠ το 2021. Δηλαδή η κατάσταση θα γίνει ακόμα χειρότερη από αυτήν που περιγράφεται ανωτέρω στις παραγράφους 50 και 51. Τώρα με χρέος
225,53% [ως παράγραφος 48 ανωτέρω], εύκολα μπορεί κανείς να
φαντασθεί ποιές θα είναι οι προβλέψεις του ΔΝΤ για το μέλλον της
Χώρας μας.
Αντιμετώπιση της κατάστασης
53. Με το εξαιρετικά μη βιώσιμο ελληνικό δημόσιο χρέος (όπως χαρακτηρίζεται και από το ΔΝΤ) την εύκολη και ανεξέλεγκτη διακίνηση προς το εξωτερικό χρηματικών ποσών σε ευρώ και την
εφαρμοζόμενη από τους θεσμούς οικονομική πολιτική η χώρα
μας δεν είναι δυνατόν να επιβιώσει, παρά τις πολλές δυνατότητες
που έχει.
54. Η χώρα χρειάζεται να απαλλαγεί από τη δανειακή σύμβαση, που
έχει υπογράψει με τους δανειστές για να ανακτήσει την εθνική της
κυριαρχία, ώστε να μπορέσει να διαγράψει το μεγαλύτερο μέρος
του δημοσίου χρέους και να εφαρμόσει οικονομική πολιτική που
θα εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα.

Η συνέχεια του άρθρου στο επόμενο τεύχος της εφημερίδας
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ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Επγός ε.α. Κωνσταντίνος Ματσούκας

Γεννήθηκε το 1931 στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας. Κατατάχθηκε στην Π.Α
και αποστρατεύτηκε το 1978. Ήταν παντρεμένος και πατέρας Τριών (3)
τέκνων. Απεβίωσε την 19-04-2021.

Απτχος (ΙΓΥ) ε.α. Γεώργιος Πλειώνης

Γεννήθηκε το 1920 στην Κύμη Ευβοίας. Κατατάχθηκε στην Π.Α το 1939
και αποστρατεύτηκε το 1972. Ήταν παντρεμένος και πατέρας Δύο (2)
τέκνων. Απεβίωσε την 20-04-2021.

Ταξχος (ΥΙ) ε.α. Αθανάσιος Θεοχάρης

Γεννήθηκε το 1938 στην Κερασιά Δωρίδος. Κατατάχθηκε στην Π.Α το
1956 (ΣΑΣ) και αποστρατεύτηκε το 1988. Ήταν παντρεμένος και πατέρας Τριών (3) τέκνων. Απεβίωσε την 21-04-2021.

Σμχος (ΥΥΑ) ε.α. Ιωάννης Αδάμ

Γεννήθηκε το 1934 στην Εβροστινή Κορινθίας. Κατατάχθηκε στην Π.Α
το 1955 (ΣΥΔ) και αποστρατεύτηκε το 1990. Ήταν παντρεμένος και πατέρας Ενός (1) τέκνου. Απεβίωσε την 23-04-2021.

Σμχος (ΥΑΔ) ε.α. Ευάγγελος Παπαδόπουλος

Γεννήθηκε το 1937 στην Αθήνα. Κατατάχθηκε στην Π.Α το 1956 (ΣΥΔ)
και αποστρατεύτηκε το 1990. Ήταν παντρεμένος και πατέρας Δύο (2)
τέκνων. Απεβίωσε την 23-04-2021.

Ασμχος ε.α. Στέργιος Λαγός

Γεννήθηκε το 1937 στην Αθήνα. Κατατάχθηκε στην Π.Α το 1975 (ΣΥΔ)
και αποστρατεύτηκε το 2010. Απεβίωσε την 25-04-2021.

Σμχος (ΤΥΜ) ε.α. Ιωάννης Κόλλιας

Γεννήθηκε το 1932 στο Βέλος Εύβοιας. Κατατάχθηκε στην Π.Α. (4η
ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1987. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο
(2) τέκνων. Απεβίωσε 30-04-2021.

Ταξχος (Ο) ε.α. Γεώργιος Καρανάσιος

Γεννήθηκε το 1939 στο Γάβρο Τρικάλων. Κατατάχθηκε στην Π.Α. το
1959 και αποστρατεύτηκε το 1998. Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός
(1) τέκνου.

Σμχος (ΤΥΗ) ε.α. Γεώργιος Παναγιωτονάκος

Γεννήθηκε το 1943 στην Αθήνα. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το
1963 με την (15η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1998. Ήταν παντρεμένος
και πατέρας δύο (2) τέκνων.

Ασμχος (ΤΥΜ) ε.α. Κωνσταντίνος Σιδέρης

Γεννήθηκε το 1942 στον Αυλώνα Αττικής. Κατατάχθηκε στην Π.Α. το
1959 με την (11η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1989. Ήταν παντρεμένος
και πατέρας δύο (2) τέκνων. Απεβίωσε την 01-05-2021.

Επγος (ΤΥΜ)ε.α. Ανδρέας Καποτάς του Βασιλείου.

Γεννήθηκε το 1936 στην Καλλιρρόη Μεσσηνίας. Κατατάχθηκε στην Π.Α.

το 1956 (8η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1982. Ήταν παντρεμένος και
πατέρας δύο (2) τέκνων. Απεβίωσε την 04-05-2021.

(ΣΥΔ) και αποστρατεύτηκε το 1980. Ήταν παντρεμένος και πατέρας
Οκτώ (8) τέκνων. Απεβίωσε την 07-06-2021.

Σμχος (ΤΥΤ) ε.α. Γεώργιος Μπαλωμένος

Υπτχος (ΤΑΤ) ε.α. Επαμεινώνδας Μποζανάς

Γεννήθηκε το 1947. Κατατάχθηκε στην Π.Α. το 1966 (18η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 2000. Απεβίωσε την 07-05-2021.

Σμχος (ΙΓΥ) ε.α. Δημήτριος Νικολαΐδης

Γεννήθηκε το 1933 στην Νέα Αρτάκη Ευβοίας. Κατατάχθηκε στην Π.Α
το 1950 (ΣΙ) και αποστρατεύτηκε το 1980. Ήταν παντρεμένος και πατέρας Τριών (3) τέκνων. Απεβίωσε την 08-06-2021.

Ταξχος (ΥΟ) ε.α. Ηλίας Παπαχαραλάμπους

Γεννήθηκε το 1934 στην Φίλια Καρδίτσας. Κατατάχθηκε στην Π.Α. το
1954 (6η Σ.Τ.Υ.Α) και αποστρατεύτηκε το 1984. Ήταν παντρεμένος και
πατέρας δύο (2) τέκνων. Απεβίωσε την 12-06-2021.

Ασμχος (ΙΓΥ)ε.α. Γεώργιος Κυράκης

Γεννήθηκε το 1937 στο Μέζαλο Λακωνίας. Κατατάχθηκε στην Π.Α
το 1957 (ΣΥΔ) και αποστρατεύτηκε το 1992. Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός (1) τέκνου. Απεβίωσε την 13-06-2021.

Ταξχος (ΜΕΤ) ε.α. Ευάγγελος Μάντης

Γεννήθηκε το 1934 στην Αγιά Ρεθύμνης. Κατατάχθηκε στις τάξεις της
Π.Α. το 1952 και αποστρατεύτηκε το 1979. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο (2) τέκνων. Απεβίωσε την13-06-2021.

Γεννήθηκε το 1931 στον Κορυδαλλό Αττικής. Κατατάχθηκε στην Π.Α το
1952 (ΕΚΕΧ) και αποστρατεύτηκε το 1972. Ήταν παντρεμένος και πατέρας Ενός (1) τέκνου. Απεβίωσε την 12-05-2021.
Γεννήθηκε το 1932 στην Κέρκυρα. Κατατάχθηκε στην Π.Α. το 1956 και
αποστρατεύτηκε το 1983. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο (2) τέκνων. Απεβίωσε την 14-05-2021
Γεννήθηκε το 1935 στο Ναύπλιο Αργολίδας. Κατατάχθηκε στην Π.Α. το
1956 με την (21η Ε.Κ.Ε.Χ) και αποστρατεύτηκε το 1979. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο (2) τέκνων. Απεβίωσε την 16-05-2021.

Ασμχος (ΤΥΤ) ε.α. Αθανάσιος Κανδρής

Σγός (ΥΥΔ) ε.α Ηλίας Σάσσαρης

Ανθσγός (ΤΥΜ) ε.α. Ιωάννης Παπαδογιάννης

Γεννήθηκε το 1937 στην Αθήνα. Κατατάχθηκε στην Π.Α το 1954 (1η ΣΥΔ)
και αποστρατεύτηκε το 1987. Ήταν παντρεμένος και πατέρας Δύο (2)
τέκνων. Απεβίωσε την 18-05-2021.

Σγός (ΤΜΜ) ε.α Αναστάσιος Τσιλιγγίρης

Υπτχος (ΔΓΥ) ε.α. Νικόλαος Κίρκης

Γεννήθηκε το 1953 στην Αθήνα. Κατατάχθηκε στην Π.Α. το 1974 (5η Σ.Ι.Ρ) και αποστρατεύτηκε το 1993. Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός (1)
τέκνου. Απεβίωσε την 21-06-2021.

Γεννήθηκε το 1933 στην Αθήνα. Κατατάχθηκε στην Π.Α το 1958
και αποστρατεύτηκε το 1989. Ήταν παντρεμένος και πατέρας Δύο (2)
τέκνων. Απεβίωσε την 22-05-2021.

Ασμχος (ΥΔΚ) ε.α. Μιχαήλ Διασάκος

Γεννήθηκε το 1959 στην Αθήνα. Κατατάχθηκε στην Π.Α το 1977 (22α
ΣΥΔ) και αποστρατεύτηκε το 2010. Ήταν παντρεμένος και πατέρας Δύο
(2) τέκνων. Απεβίωσε την 25-05-2021.

Σμχος (ΥΙ) ε.α. Εμμανουήλ Χατζηδάκης

Γεννήθηκε το 1944 στην Αθήνα. Κατατάχθηκε στην Π.Α το 1962 (ΣΑΣ)
και αποστρατεύτηκε το 1989. Ήταν παντρεμένος και πατέρας Δύο (2)
τέκνων. Απεβίωσε την 29-05-2021.

Επγός (Ρ) ε.α. Παναγιώτης Καπετάνιος

Γεννήθηκε το 1947 στη Φρέγκαινα Αργολίδας. Κατατάχθηκε στην Π.Α
το 1967 (ΣΙΡ) και αποστρατεύτηκε το 1989. Ήταν παντρεμένος και πατέρας Δύο (2) τέκνων. Απεβίωσε την 03-06-2021.

Απεβίωσε την 14-06-2021

Υπσγός (Ρ)ε.α. Σταύρος Ζερβέας

Επγος (ΤΥΑ) ε.α. Θεοφάνης Τσιακαρδώνης

Γεννήθηκε το 1951 στην Λαμία. Κατατάχθηκε στην Π.Α. το 1970
(22α Σ.Τ.Υ.Α) και αποστρατεύτηκε το 2010. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο (2) τέκνων. Απεβίωσε την 21-06-2021.

Ταξχος ε.α Παναγιώτης Σιδηροκαστρίτης
Απεβίωσε την 23-06-2021.

Σμχος (ΙΓΥ) Πολ. Διαθ. Σπυρίδων Μαστρογιάννης
Απεβίωσε την 24-06-2021.

Σμχος (ΤΥΕ) ε.α Απόστολος Ανδρούλης

Γεννήθηκε το 1937 στον Πειραιά. Κατατάχθηκε στην Π.Α το 1957 (8η
ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1989. Ήταν παντρεμένος και πατέρας
τριών (3) τέκνων. Απεβίωσε την 25-06-2021.

Επγός (ΤΥΟ) ε.α. Ιωάννης Κωνσταντόπουλος

Γεννήθηκε το 1941 στην Ελληνοεκκλησιά Μεσσηνίας. Κατατάχθηκε
στην Π.Α το 1960 (ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1988. Ήταν παντρεμένος και πατέρας Δύο (2) τέκνων. Απεβίωσε την 05-06-2021.

Επγός ε.α. Χρίστος Τσέτος

Γεννήθηκε το 1934 στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Κατατάχθηκε στην Π.Α

Η ΕΑΑΑ εύχεται, να είναι ελαφρύ το χώμα που σκέπασε τους αείμνηστους συναδέλφους μας και στους οικείους τους την εξ ύψους παρηγοριά.

Aρθρογραφια μελων

Από τον “αρχισιδηρουργό” του Ζωρζ Ονέ . . .
στον “πιλότο” των Γλυκών Νερών!
Χθες, παιδιά και εγγόνια μάς ευχήθηκαν για τη
γιορτή του πατέρα, με τη βεβαιότητα ότι απέναντί τους
έχουν τον εν ενεργεία ή απόστρατο γεννήτορα/πιλότο που είναι ταυτισμένος με το άτομο που εξ ορισμού
έχει σώας τας φρένας, έχει το προβλεπόμενο εστιακό
βάθος, την απόλυτη ισορροπία στο έσω ούς, τη φυσιολογική αντίδραση στα σφυροκοπήματα του ψυχίατρου, τα συναισθήματα αλφαδιασμένα, τις υπερβολές
σε μόνιμη αποδρομή, το άγχος περιχαρακωμένο, την
πειθαρχία οριζοντιωμένη και σε ευθύγραμμη απόδοση, και τις ψυχολογικές αναστολές σε ασφαλή πηδαλιούχηση.
Τώρα, θα μου πείτε, τι προσπαθώ να περιγράψω,
αφού ο πιλότος (ο αεροπόρος, θα προτιμούσα . . .) είναι καταχωρισμένος στην κοινωνική συνείδηση ως ο
πρίγκιπας καβάλα στο άσπρο άλογο. Πολλοί, βέβαια,
έσπευσαν, και δικαιολογημένα, να εκφράσουν αγανάκτηση για την καταχρηστική επίκληση του τίτλου
“πιλότος” από τους εκφέροντες δημόσιο λόγο, στο
πρωτάκουστο έγκλημα, που γρήγορα θα γίνει και
κινηματογραφική ταινία Χολιγουντιανού επιπέδου.
Αλήθεια, πιστεύουμε ότι οι οποιεσδήποτε καταχρηστικές δημοσιογραφικές αποστροφές είναι διαποτισμένες με χημικά λοιδωρίας της έννοιας του “πιλότου”;

Ο Οδυσσέας, ως αντίλογο, προβάλει τον “πιλότο”
στην περίπτωση του Τσέσλι «Σάλι» Σάλενμπέργκερ
στον οποίο και υποκλίνεται: “Αυτόν πράγματι αξίζει
να τον αποκαλούμε πιλότο γιατί έσωσε όλους τους
επιβαίνοντες (αναγκαστική προσγείωση στον ποταμό
Χάτσον) με την άριστη επαγγελματική του ικανότητα
και ψυχραιμία και όχι το κάθαρμα που δολοφόνησε τη
γυναίκα του.
Η Έμυ διερωτάται, “Γιατί σε κάθε ρεπορτάζ πρέπει
να ακούμε να επαναλαμβάνεται, συνεχώς, το επάγγελμα και όχι το όνομα, τα αρχικά, ο ηλικιακός προσδιορισμός, ή, το απλούστερο: ο σύζυγος, ή, ο συζυγοκτόνος, ή, ο γυναικοκτόνος . . .”.
Και ο Στάθης, με τις συναισθηματικές ρουκέτες, επισημαίνει στους εξ επαγγέλματος καιροσκόπους διαμορφωτές της κοινής γνώμης ότι “κάποιοι μπαμπάδες
αεροπόροι δεν γύρισαν . . .”!
Ναι, τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, κανείς δεν θα
θυμάται στο βάθος του χρόνου. Όμως, ο πιλότος των
Γλυκών Νερών που δολοφόνησε την εικοσάχρονη
σύζυγό του με άκρως ειδεχθή τρόπο, θα προκαλεί συνειρμούς, οι οποίοι κάποιες φορές θα παραπέμπουν
στην έννοια του πιλότου με αρνητικό πρόσημο.
Όπως τον Φίλιππο, τον ήρωα του Ζωρζ Ονέ, κα-

νείς δεν γνωρίζει ή έστω ουδείς θυμάται. Αλλά τον
Αρχισιδηρουργό (το επάγγελμα του Φίλιππου), στο
ομώνυμο έργο του διάσημου συγγραφέα, τον γνωρίζει και τον θυμάται ο καθένας ως τον εκφραστή
του αιώνιου ανταγωνιστή ανάμεσα στον άνδρα και
στη γυναίκα, όπου η ανεξαρτησία της γυναίκας και η
ανάπτυξη της δικής της προσωπικότητας είναι πράγμα αδιανόητο. Και ότι η γυναίκα, η όποια περήφανη
Κλαίρη (σύντροφος του Φίλιππου), πάντοτε θα βγαίνει
νικημένη στον αγώνα της με τον όποιον Φίλιππο, τον
Αρχισιδηρουργό. Αλλά, τελικά, θα βρίσκει την ευτυχία της, την ολοκλήρωσή της, κοντά στη δύναμη και
τον συναισθηματισμό του άντρα της, έστω και αν είναι
αρχισιδηρουργός, φθάνει να μην είναι ο “πιλότος των
Γλυκών Νερών”!
Δεν είναι, λοιπόν, ο τίτλος που φέρει το άτομο, που
μετράει, αλλά ο “άνθρωπος” που κουβαλάει!
21 Ιουνίου 2021.
Γρηγόριος Δημ. Νούσιας – Αεροπόρος.
Υ.Γ. Μόλις τώρα, “Θρήνος για τους δύο πιλότους
που έχασαν τη ζωή τους στο αεροπορικό ατύχημα στην
Ηλεία με ιδιωτικό αεροσκάφος”!
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κοινωνικά
«Το Χαμόγελο»
Χαμόγελο, η ελαφρά σύσπαση του προσώπου,
με μικροανασήκωμα των ακρο-χειλιών,
χωρίς συνήθως ο άνθρωπος ν’ ανοίξει το στόμα,
προς έκφραση ευχαρίστησης για γεγονότα,
που ηχούν χαρμόσυνα στα ώτα.
Προκαλεί συνήθως ευχάριστα συναισθήματα,
μ’ εσωγενή ή κι εξωγενή ερεθίσματα,
που με την πηγή προέλευσης έχουν σχέση.
Χαμόγελο που για κάτι σε άλλον συμβαίνει,
ή για συμβάν στον εαυτόν του κι επιχαίρει.
Μας χαροποιεί η ευτυχία του συνανθρώπου
και μειδιώντες φέρουμε την χείρα επί του ώμου.
επιδοκιμάζοντάς τον και δι’ αυτού του τρόπου.
Για τον εαυτόν μας το υπομειδίαμα αρκεί,
ίνα μη υπερβολή ή έπαρση θεωρηθεί.
Έχουμε και χαμόγελα επιδοκιμασίας,
μεσ’ από τη χαρά προσωπικής δημιουργίας,
ή και διακηρυγμένων αγαθών προθέσεων,
που εκδηλώνονται υπό προσώπων φερέγγυων
και που το χαμόγελο θεωρούν απαραίτητον.
Το χαμόγελο, ως φορέας χαράς και ηρεμίας,
αποτελεί και συντελεστή ψυχικής υγείας,
ανάλογα δε και πνευματικής ευεξίας.
Όλ’ αυτά μαζί του ηθικού είναι καλή τροφή,
που ανεβαίνει και διατηρείται στην κορυφή.
Για του λόγου το αληθές υπάρχουν στοιχεία,
για την υγεία και την ψυχική μας ευφορία:
Δέκα τρεις (13) μόνο μύες στου χαμόγελου την παραγωγή,
ενώ η βλοσυρότητα και του θυμού η οργή,
περί τους Τεσσαράκοντα οκτώ (48) μύες … ταλαιπωρεί.
Πολλαπλάσια της ενέργειάς μας η σπατάλη,
για να φέρουμε τη ζωή μας στην παραζάλη,
σε σχέση με αυτή που θέλει το χαμογελάκι.
Τετραπλάσια κοστίζει η φθορά σε ψυχή-κορμί,
ενώ του χαμόγελου η χαρά είναι πολύ φθηνή.
Ο άνθρωπος σήμερα με τ’ αγχώδη προβλήματα,
αντιμετωπίζει ψυχολογικά νοσήματα,
που προφανώς τον ταλαιπωρούν επαγγελματικά,
περ’ από τα καθημερινά του νοσολογικά,
που μπορεί να είναι επώδυνα περιοδικά.
Η ψυχιατρική θεραπευτική αγωγή
περιλαμβάνει και του χαμόγελου τη συνταγή,
μαζί και με το κάθε τι που ευφραίνει την ψυχή,
διώχνοντας συγχρόνως κάθε εικόνα σκοτεινή,
που μπλοκάρει της ευθυμίας τη φεγγοβολή.
Σοβαροί και σκυθρωποί στο χαμόγελο ελλειπτικοί,
είναι και στης οικονομίας το δείκτη αρνητικοί,
διότι στην εργασία είναι προβληματικοί
και σε κάθε περίπτωση αντιπαραγωγικοί,
πολλώ μάλλον αν απέχουν πάρα πολύ από αυτή.
Η κοινωνία μας οφείλει να συμπαρασταθεί,
επιστρατεύοντας και των μελών της τη συμβολή,
σε τρόπον ώστε ο καθένας μας σε κάθε στιγμή,
να μη παραλείπει τη χαρά του να μοιραστεί,
μεσ’ από το χαμόγελο που ζεσταίνει την ψυχή.
Στο σκυθρωπό μπροστά, εύχαρεις και χαμογελαστοί,
με αβροφροσύνης και προσήνειας φεγγοβολή,
κάθε φοβία και δισταγμός θα εξαφανιστεί,
για να έλθει στη θέση τους η … χαμογελαστή,
η Κυρία με τη λαμπερή και αγαθή ψυχή.
Στο χαμόγελο μπροστά ο σκύλος κουνάει την ουρά
και το περήφανον «άτι» σηκώνει τη χαίτη ψηλά.
Η πεθερά τα βρίσκει όλα τέλεια και καλά,
η κάλπη του υποψήφιου επίσης … χαμογελά
και η συγκίνηση δονεί κάθε άπονη καρδιά.
Χαμόγελα υπάρχουν πολλά και αντιφατικά,
η διάθεσή μας θα δώσει εύθυμη ή μη χροιά.
Αγνές προθέσεις με αλληλέγγυα αισθήματα
φωτίζουν ενός χαμόγελου την ειλικρίνεια
που σκοπεί να εξαλείψει ψυχικά ενοχλήματα.
Γεώργιος Αθ. Καμποσιώρας,
Σμήναρχος (Ε.Α.)

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΛΟΓΙΑ
ΣΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΟΝ (ΕΑ) ΜΑΝΤΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΝ
Αείμνηστε Συμμαθητή, Συνάδελφε
κι Επίτιμε Πρόεδρε του Συλλόγου αποφοίτων της Σχολής μας:
Μοίρα Σκληρή, μοίρα πικρή που έσταζε φαρμάκι,
στο στόχαστρόν της σ’ έβαλε άξιο παλικάρι,
γιατί στο δικόν της πειρατικό καράβι
ποτέ δεν διανοήθηκες να υψώσεις κατάρτι
και να υπηρετήσεις της ανομίας τα Πάθη.
Η Νομική σου άλλωστε παιδεία – κατάρτιση,
διευκόλυνε τη συνειδησιακή σου αντανάκλαση
και οδηγούσε σε αποτρεπτική διάθεση.
Η καθυστερημένη είδηση της πρόωρης αναχώρησής
σου για τις Ταξιαρχίες των Ουράνιων δυνάμεων, μας συγκλόνισε βαθύτατα, δεδομένου ότι δεν υπήρχε και καμία
προς τούτο σχετική προδιάθεση.
Την, μέσω του Συλλόγου θλιβερή πληροφορία, δεν
ήθελα να πιστέψω και ν’ αποδεχτώ ως αυθεντική, μπροστά στη γνωστή, μέχρι τούδε στιβαρή σου προσωπικότητα, σωματική και ψυχική σου σφριγηλότητα.
Συναντηθήκαμε κατά πρώτον στο Αμφιθέατρο της τότε
Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών κι Εμπορικών Επιστημών, για τις εισαγωγικές εξετάσεις στη ΣΥΔ.
Στη Σχολή, ελλείψει Διοικούσας Τάξης, αποτελέσαμε,
ως βαθμοφόροι, την καθοδηγητική Ομάδα, υπό την επίβλεψη της Διοίκησης και των αξ/κών Επιτηρητών.
Είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω τη συνειδησιακή σου
συναίσθηση της Διοικητικής ευθύνης και την, μέσω αυτής, επιτυχή εκτέλεση των πάσης φύσεως καθηκόντων
σου, ως Επικεφαλής Σμήνους μαθητών – Δοκίμων.
Η μαθησιακή σου απόδοση, βασισμένη στην άριστη
κατάρτιση στα θρανία της Μέσης Παιδείας, αλλά και στην
εξ ιδιοσυγκρασίας ανώτερή σου αντίληψη, σημείωνε καθημερινά εντυπωσιακή πρόοδο, με αποτέλεσμα να είσαι
ο πρώτος στην Τάξη των Μετεωρολόγων και ν’ αποφοιτήσεις επίσης πρώτος.
Ως Μετεωρολόγος απολάμβανες της αναγνώρισης
των προϊσταμένων σου, Του θαυμασμού και της εκτίμησης συναδέλφων και υφισταμένων, μεταξύ των οποίων
ήσουν και πολύ αγαπητός.
Η Μετεωρολογία, ως επιστήμη, έγινε βίωμά σου. Την
υπηρέτησες με τον καλύτερον τρόπον, διακριθείς εις τον
επιχειρησιακόν της προσανατολισμόν, μεσ’ από ενημερώσεις, περί πτησίμου καιρού στα Κέντρα Επιχειρήσεων
των Μονάδων, ή και περισσότερον με την καθοριστική
συμβολή σου σ’ επιτελική κατεύθυνση.
Ευτύχησες να Διοικήσεις και την Σχολή από την οποία

ευδοκίμως αποφοίτησες, γεγονός που αποτελεί ύψιστη
για τον αξιωματικόν Τιμή.
Ενώ είχες καταξιωθεί ως Μετεωρολογικό Στέλεχος,
δεν θεώρησες ποτέ τη γνώση στατική. Απόκτησες με ίδια
πρωτοβουλία ανώτατη-Πανεπιστημιακή μόρφωση, η
οποία προώθησε και τη βαθμολογική σου εξέλιξη.
Μέγα, μέγιστον επίτευγμά σου, κατά τη διάρκεια της
αποστρατείας, η συγγραφή και έκδοση του Πρώτου (Α)
Τόμου, (1931-1950) της Ιστορίας της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
Τα τυπικά και ουσιαστικά σου προσόντα, συναγωνίζονταν την πολιτισμική σου προσωπικότητα, ιδιαίτερα δε
στην ανθρωπιστική της έκφραση, που ήθελε τον άνθρωπον ως αξία στην πρώτη θέση.
Συνυπηρετήσαμε στη Βάση της Τανάγρας, εκεί στην
ιδιαίτερή σου Πατρίδα, όπου διαπίστωσα και τη μεταξύ
των συμπατριωτών σου υψηλή εκτίμηση.
Ως Πρώτος εκλεγμένος Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων της Σχολής, είχες την κύρια και βασική ευθύνη
της ορθολογισμένης οργάνωσης και λειτουργίας αυτού,
υπηρετήσας, μεσ’ από το Συλλογικόν αυτό όργανον, επί
πολλά έτη τους συναδέλφους, με την εντυπωσιακή πάντα
εκλογή σου που ενίοτε είχε χαρακτήρα παμψηφίας.
Τη θλίψη μας μετριάζει η βάσιμη προσδοκία ότι θα συγκαταλέγεσαι, ως εξέχον στέλεχος, στις Ταξιαρχίες των
Άνω Δυνάμεων, υπό την σκέπην των Αρχιστρατήγων
Αυτών.
Δέσμη με τριαντάφυλλα και ανθισμένη δάφνη
συνθέτουν το «Τιμής και Μνήμης» των Συναδέλφων, Στεφάνι,
που όμως όσον και να λάμπει κι ευωδιάζει,
δεν φτάνει την προσωπικότητά σου να προσομοιάσει
και την προσφορά σου με μέτρα σύγκρισης να ξεπεράσει.
-------------------Με θυμίαμα μνήμης εκεί ψηλά θα σε αναζητούμε
και τα πεπραγμένα μας θ’ σε αναπολούμε,
πάντα με τις καλύτερες αναμνήσεις θα σε υμνολογούμε.
Αιωνία σου η μνήμη Ταξίαρχε Ευάγγελε Μαντή!
Εγγύηση γι αυτό, η εν γένει ζωή σου αποτελεί,
μαζί και με όλων των συναδέλφων Την υπογραφή.
Αιωνία Σου η μνήμη εκλεκτέ Συμμαθητή!

Γεώργιος Αθ. Καμποσιώρας
Σμήναρχος (εα)

Πέταγμα ουράνιο του Ικάρου ψηλα
αψηφά τον κίνδυνο του Δαίδαλου φτερα
κερινα, δεν συλλογα του Ήλιου πάνω αντηλια,
Σαν λιώσουν γρήγορα, θαρθει η συμφορά.
Στης θάλασσας πως χάθηκε κι έσβησε η φωτια,
πελώρια κυματα, αρπάζουν τ’ατυχο κορμί.
Ικαριον πέλαγος στο βυθό του θάφτηκε εκεί,
λατρεμένο μονάκριβο καμαρι του Δαίδαλου παιδί.
Τρανός ο θρήνος του γονιού, τρύπα τα σωθηκα
πως άφησε του Ικάρου παρακαλεί του νέου
αιχμαλωσία,
πως τόλμησε το πείραμα η γνώση και η μάστορια,
στου Δαίδαλου το βλέμμα, η θλίψη τώρα για την
αποκοτιά.
Σαν χάθηκε στο πέλαγος και έσβησε η πνοή,
της θάλασσας το σκότος σφράγισε τη ζωή,
περνούν αιώνες μα ο Ίκαρος μέσω του μύθου ζει.
Κωνσταντίνα Κότση

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΘΕΣΗ 101-6,
ΕΜΒΑΔΌ 500 Μ..
ΤΗΛ. 2106393001, 6951098777
ΠΕΝΤΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΟΥ Ο.ΣΜ.Ο.Σ.Α.
Ο ‘’ΙΚΑΡΟΣ’’ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ
500 Τ.Μ.ΟΙΚ.ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 104/2. 15.000€.
ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΓΟΣ ε.α.
ΤΗΛ ΕΠΙΚ:6906267740
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΟΥ Ο.ΣΜ.Ο.Σ.Α.
Ο ‘’ΙΚΑΡΟΣ’’ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ
ΟΙΚ.ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 198/3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΑΤΣΑΡΑ χήρα Σμχου ε.α.
ΤΗΛ ΕΠΙΚ: 6946108440.
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Aρθρογραφια μελων

Διακλαδικότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις
Αθήνα 31 Μαΐου 2021
Τί είναι η Διακλαδικότητα για τον χώρο των Ε.Δ.;
Είναι το κάλλιστο πλαίσιο συνεργασίας των τριών
Κλάδων των Ε.Δ. για να εξασφαλίσουν την Άμυνα
της χώρας, όταν απαιτηθεί.
Αυτό σημαίνει ότι, εκπαιδευόμαστε και οργανωνόμαστε από τον καιρό της ειρήνης, ώστε όταν
απαιτηθεί, με διακλαδικό σχεδιασμό, αντίληψη και
πνεύμα, οι Ε.Δ. να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.
Αυτό επιδιώκουν όλες οι Ε.Δ. των Κρατών που
έχουν απειλή, ή σχετικούς εθνικούς στόχους. Μία
βασική παράμετρος που πρέπει να λαμβάνεται
πολύ σοβαρά υπόψη κατά την οργάνωση και την
σχεδίαση λειτουργίας των Ε.Δ. υπό διακλαδικό
πλαίσιο, είναι η διατήρηση και μη μείωση, όλων
των πλεονεκτημάτων του κάθε Όπλου, που του
προσδίδουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού. Είναι αλήθεια ότι, στην ελληνική πραγματικότητα, όσο
πάμε χρονικά πίσω, το Κλαδικό πνεύμα και σκέψη,
αλλά και συμπεριφορά, στις Ε.Δ. είναι κυρίαρχα.
Αφήνουμε εκτός σχολιασμού την ανωμαλία της περιόδου 1967-1974, όπου στην ουσία είχαμε την
εξουσία ενός Όπλου, με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα για το σύνολο του Ελληνισμού. Ο Στρατός
Ξηράς, αλλά και το Π.Ν., λόγω ιστορικών δεδομένων, θεωρούσαν το νέο Όπλο της Π.Α., Όπλο υποστήριξης των δικών τους σχδίων και επιδιώξεων.
Και αυτό όχι μόνο στη χώρα μας. Στις Η.Π.Α. η Αεροπορία τους έγινε ανεξάρτητο Όπλο το 1947, μετά
από αγώνες και συγκρούσεις σε κυβερνητικά και
επιτελικά επίπεδα. Εδώ η διορατικότητα του Ελ.Βενιζέλου και η εργατικότητα του Αλ.Ζάνα, την κατέστησαν ανεξάρτητο Όπλο από το 1930. Φυσικά όλοι
αναγνωρίζουμε ότι ο πυρήνας των στελεχών που
δημιούργησαν το νέο Όπλο, είχαν προέλευση από
τα άλλα δύο παλαιότερα. Επανερχόμενος όμως
στην οπτική γωνία υπό την οποία έβλεπαν και αντιμετώπιζαν οι αρχαιότεροι Κλάδοι το νέο Όπλο, η
κατάσταση αυτή σταδιακά, κυρίως μετά το 1996
(Ίμια), εμπέδωσε την εντύπωση ότι, δεν υπάρχει
αγαστή συνεργασία, σε επιχειρησιακό επίπεδο, μεταξύ των τριών Κλάδων και πως ο κάθε ένας επικέντρωνε την προσοχή και το ενδιαφέρον του, στην
δική του κλαδική αποστολή. Αυτό μπορεί να έχει
βάση αλήθειας, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι η
μισή. Η άλλη μισή έχει δύο παραμέτρους. Η πρώτη
λέει πως η βασική αιτία αυτής της κατάστασης, ήταν
η συνεχής προσπάθεια του «μεγαλυτέρου και παλαιοτέρου» να επιβάλει τις απόψεις του στους «μικρότερους» και όσον αφορά την Π.Α. και επί του
«νεότερου». Η δεύτερη παράμετρος είναι πως και
αυτή η πραγματικότητα που ίσως, έπρεπε να αλλάξει, χρησιμοποιήθηκε μεθοδικά για να αλλάξει ο
τρόπος Διοίκησης των Ε.Δ, που για κάποιους, αυτός ήταν ο τελικός σκοπός, αντί να αναπτυχθεί το
πλαίσιο και η ουσία της διακλαδικότητας. Δηλαδή
να αποκτήσει η Στρατιωτική Ηγεσία διακλαδική
γνώση,αντίληψη και συμπεριφορά. Σήμερα ο Α/ΓΕΕΘΑ, μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν στον
Ν.2292/1995, μέχρι και το 2010, ασκεί την «Πλήρη
Διοίκηση» των Ε.Δ. Τί σημαίνει αυτό; Από το Βασικό Δόγμα της Π.Α διαβάζουμε: «Πλήρης Διοίκηση
είναι η Στρατιωτική εξουσία και ευθύνη ενός Διοικητή να εκδίδει διαταγές, να αναθέτει έργα και εν
γένει να διευθύνει, συντονίζει και ελέγχει υφιστά-

μενους Σχηματισμούς ή Μονάδες των Ε.Δ. Καλύπτει κάθε πλευρά των Στρατιωτικών Επιχειρήσεων,
των Διοικητικών θεμάτων και της Υποστήριξης Διοικητικής Μέριμνας μέσα στα πλαίσια της αποστολής του Διοικητού που ασκεί Πλήρη Διοίκηση». Να
λάβουμε δε υπόψη ότι, Πλήρης Διοίκηση = Επιχειρησιακή + Διοικητική Διοίκηση. Αυτό σημαίνει ότι
οι Αρχηγοί των τριών Γ.Ε. είναι Επιχειρησιακά,
υπεύθυνοι μόνο στο να εκτελούν εντολές του Α/ΓΕΕΘΑ, ή να λένε απλά τη γνώμη τους (και αν αυτή
εισακουστεί έχει καλώς), χωρίς κατ’ ουσία να δύνανται να αυτενεργήσουν ή να λάβουν κρίσιμες
αποφάσεις σε επιχειρησιακούς και διοικητικούς
τομείς του Κλάδου τους που μόνο οι ίδιοι γνωρίζουν σε βάθος και μπορούν να αξιολογήσουν τις
δυνατότητες. Και εννοούμε βέβαια με τα προαναφερθέντα, ότι οι Αρχηγοί των Κλάδων έχουν λίαν
περιορισμένη ευθύνη Επιχειρησιακά, διότι ο νομοθέτης για να μη εξισώσει πλήρως το ΓΕΕΘΑ με το
αλήστου μνήμης Α.Ε.Δ., βάζει στον νόμο μία παραδοξότητα, ελληνικής μάλλον επινόησης, δίνοντας
στο Άθρο 11,παρ. 6α την Διοικητική Διοίκηση των
Όπλων τους, στους Αρχηγούς των Γ.Ε. Επειδή
όμως γνωρίζει ότι αυτό που κάνει έρχεται σε αντίθεση με την Πλήρη Διοίκηση που έχει ήδη αναθέσει στον Α/ΓΕΕΘΑ, προσθέτει ότι ασκούν αυτήν, «...
στο πλαίσιο των ενιαίων οδηγιών και διαταγών του
Α/ΓΕΕΘΑ». Δηλαδή την ασκούν, αλλά όπως θέλει ο
Α/ΓΕΕΘΑ. Η παραδοξότητα όμως συνεχίζεται και
στο άρθρο 11,παρ.6β που αναφέρεται στον επιχειρησιακό τομέα. Τους εντάσσει, «...στην αλυσίδα της
Επιχειρησιακής Διοίκησης...» και λέει ότι, «..διοικούν τους Κλάδους τους σύμφωνα με τις οδηγίες
και διαταγές του Α/ΓΕΕΘΑ...αναλαμβάνοντας τις
αποστολές και τα έργα που τους ανατίθενται από
αυτόν». Αν όλα αυτά νομοθετήθηκαν για να προάγουν την διακλαδικότητα και την αποτελεσματικότητα των Ε.Δ, στην κοινή αποστολή και δράση, τότε
εμείς κάτι δεν έχουμε καταλάβει. Η ουσία είναι ότι ο
Α/ΓΕΕΘΑ ασκεί Πλήρη Διοίκηση επί των Ε.Δ από
τον καιρό της ειρήνης, διότι η Κυβέρνηση και η
Βουλή έτσι πίστευαν και πιστεύουν, ότι θα υπάρξει
διακλαδικότης και η κάλλιστη αποτελεσματικότης
αυτών. Τα άλλα είναι «χρυσόσκονη» που φαίνεται
πως είναι αναγκαία στην ελληνική πραγματικότητα,
για τόσο σοβαρά θέματα.Η εκτίμησή μας είναι ότι,
παρά την αλλαγή της νομοθεσίας περί της Διοίκησης των Ε.Δ., που από το 2010 έλαβε την σημερινή
της μορφή, η επιδιωκόμενη διακλαδικότης δεν έχει
επιτευχθεί στον βαθμό που θα έπρεπε, μετά από
δέκα και πλέον χρόνια. Και αυτό γιατί διακλαδικότης δεν είναι μόνο τρόπος διοίκησης των Ε.Δ. και
στελέχωσης των επιτελείων με Αξιωματικούς και
από τα τρία Όπλα. Είναι βέβαια και αυτά, αλλά κυρίως είναι οι βαθιές διακλαδικές γνώσεις και η ανάλογη σκέψη και συμπεριφορά που απαιτείται, σε
επίπεδο Ηγεσίας οπωσδήποτε, αλλά και σε όλα τα
υψηλόβαθμα στελέχη. Αυτά όλα απαιτούν ανάλογη
εκπαίδευση η βάση της οποίας, νομίζουμε, πρέπει
να ξεκινάει από το επίπεδο των ΑΣΕΙ και όχι μόνο
στην ΑΔΙΣΠΟ που σίγουρα είναι μία αναγκαία και
εξαιρετική επιτελική Σχολή των Ε.Δ. Οι αποφοιτούντες Αξιωματικοί από τα ΑΣΕΙ, θα πρέπει να έχουν
«μπολιαστεί» με την ανάγκη και την αξία της διακλαδικής αποστολής, διότι θα έχουν διδαχθεί τα

υπέρ και τα κατά κάθε Όπλου, δηλαδή, δυνατότητες
και αδυναμίες εκάστου. Επειδή ο αεροπόρος, για
παράδειγμα, είναι αναγκασμένος από τη φύση των
αποστολών του να αναλύει καταστάσεις και να πέρνει αποφάσεις γρήγορα, δεν πρέπει να θεωρείται
ελάττωμα το αντίθετο για τους Αξιωματικούς των
άλλων Όπλων. Δείχνουμε δηλαδή να θέλουμε Διοίκηση που να ενισχύει την διακλαδικότητα και νομοθετούμε με βάση αυτή την αρχή και ανάγκη, αλλά
από την άλλη κρατάμε ετεροβαρώς την πρόβλεψη
ότι, Α/ΓΕΕΘΑ θα γίνονται κατ’ αναλογία δύο από τον
Σ.Ξ., ενώ ένας από Π.Ν. και Π.Α. Συνεπώς φαίνεται
ότι το μέγεθος και η αρχαιότητα των Όπλων καθορίζει ακόμα πολλά πράγματα στις ελληνικές Ε.Δ., ανεξάρτητα από το γεγονός ότι την Άμυνα της Χώρας θα
την εξασφαλίσουν οι αεροπορικές και οι ναυτικές
επιχειρήσεις, στα αρχικά τουλάχιστον στάδια της
κρίσης, της έντασης ή της σύγκρουσης. Με άλλα
λόγια αυτές,μάλλον, θα καθορίσουν το τελικό αποτέλεσμα. Επίσης, έχουν υπάρξει και άλλα παραδείγματα που δείχνουν ότι δεν γίνονται και μεγάλες
προσπάθειες από τους ασκούντες την «Πλήρη Διοίκηση» για εμπέδωση διακλαδικής νοοτροπίας και
συμπεριφοράς μεταξύ των Όπλων, κάτι που νομίζουμε ότι, τραυματίζει την εμπιστοσύνη του προσωπικού στις σχετικές νομικές προβλέψεις. Προσπάθειες, στα όρια της νομιμότητας και εμμονές για
αύξηση των εσόδων του Μ.Τ.Σ. σε βάρος των άλλων δύο Μετοχικών Ταμείων (Μ.Τ.Ν. – Μ.Τ.Α.), δείχνουν έντονη Κλαδική νοοτροπία που προσπαθεί
να εκμεταλλευτεί συγκυριακές καταστάσεις. Ο
τραυματισμός της συναδελφικότητας και διακλαδικότητας, είναι δεδομένος. Η διάθεση μόνο του
Γ.Ν.Α στο Ε.Σ.Υ. και όχι αναλογικά των άλλων Στρατιωτικών Νοσοκομείων, για ενίσχυση των αναγκών
της ελληνικής κοινωνίας από την πανδημία, χωρίς
βοήθεια από άλλο προσωπικό, αυτούς τους δύο
μήνες, δείχνει,νομίζουμε, αδιαφορία για τις επιπτώσεις του αισθήματος αδικίας που δημιούργησε
στο εν ενεργεία προσωπικό της Π.Α., με ότι αυτό
μπορεί να σημαίνει. Αλλά και εξ’ άλλης σκοπιάς,
από απάντηση του ΥΠΕΘΑ, σε ερώτηση στη Βουλή
για την κατανομή των ερευνητικών προγραμμάτων
της Ε.Ε, διαβάζουμε ότι από τα 19-20 συνολικά, που
έχει αναλλάβει αυτό, η κατανομή ήταν, ΓΕΑ/ΕΜΥ : 1
και άλλο ένα ΓΕΑ + ΓΕΣ. Όλα τα άλλα στα άλλα Γ.Ε.
Μπορεί να είναι τυχαίο, μπορεί η Π.Α. να μην ενδιαφέρθηκε. Κάποιοι όμως λένε άλλα… Δεν ξέρω αν
πρέπει να επανεξετασθούν οι νομικές προβλέψεις
περί «Πλήρους Διοίκησης». Εκείνο που φαίνεται
είναι, πως το επιδιωκόμενο πνεύμα διακλαδικότητας δεν έχει εμπεδωθεί. Η φροντίδα για αυτό, στον
τομέα των επιχειρήσεων, που πραγματικά λαμβάνεται, με διάφορες κινήσεις θα είναι ημιτελής, αν δε
δοθεί και η ανάλογη έμφαση στην σχετική εκπαίδευση από πολύ ενωρίς. Ακόμα, η «Διοικητική Διοίκηση» που έχει πολλές δράσεις τώρα στην ειρήνη, διότι έχει όλη την προετοιμασία των Ε.Δ., παίζει
τεράστιο ρόλο στην εδραίωση του πνεύματος και
της νοοτροπίας της διακλαδικότητας. Ας το προσέξουμε.
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