Αναστάσιος Μπασαράς

Μεγάλες Πνευματικές Δράσεις
Απρίλιος 2019

Αναστάσιος Μπασαράς

Μεγάλες Πνευματικές Δράσεις
Απρίλιος 2019

Aa

Αναστάσιος Μπασαράς

Η Επισκόπηση της Διηνεκούς Ελληνικής
Οικονομικής Κρίσης & η Γυμνή Αλήθεια!

22/4/2019

Κλικ το
εικονίδιο αν
θέλετε να δείτε
το βίντεο της
παρουσίασης !
Η Επισκόπηση της Διηνεκούς Ελληνικής Οικονομικής Κρίσης
& η Γυμνή Αλήθεια! Αναστάσιος Μπασαράς

Αγαπητοί (ες) Φίλοι (ες)
Παρουσίασα την Πέμπτη 7/3/2019, στην κατάμεστη αίθουσα του
Συλλόγου των Αθηναίων (ΣτΑ) το θέμα "Η επισκόπηση της Διηνεκούς
ελληνικής οικονομικής κρίσης και η γυμνή αλήθεια."
Παρόντες οι Επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΣ, Κ. Γκίνης και Α. Στεφανής, ΓΕΝ Κ.
Χρηστίδης, ΓΕΑ Γ. Αντωνετσής, οι Πρόεδροι του ΣτΑ Ε. Σκιαδάς, του
ΕΛΙΣΜΕ Β. Μαρτζούκος, του ΣΑΣΙ Ε. Γεωργούσης, της Αεροπορικής
Ακαδημίας Ι. Αλεξόπουλος, του ΕΣΜΑ Ι. Κούτρας, της ΕΑΑΑ
αντιπρόσωπος Η. Σβάρνας, Ο Πρέσβυς ε.τ. Δ. Κωνσταντίνου, Ο
Πνευματικός μου Πατήρ Γεώργιος, οι Καθηγητές πανεπιστημίων Α.
Συρίγος και Γ. Στρατόπουλος, ο Πρόεδρος της Κιβωτού Ολιστικής
παιδείας Δ. Μπάκας, Ο Επίτιμος πρόεδρος του Συνδέσμου των
Κολλεγίων Κ. Καρκανιάς, ο τ. Γενικός Διευθυντής της ΓΔΑΕΕ Κ. Βούρης
κλπ!! Παρόντες, επίσης, οι παλιοί πρόεδροι του ΕΛΙΣΜΕ: Στρατηγός Χ.
Μουστάκης, Ναύαρχος Γ. Δεμέστιχας, Στατηγός Η. Καζούκας, Τα ΔΣ του
ΕΛΙΣΜΕ, ΣΑΣΙ και ΣτΑ. Πολλοί μα πάρα πολλοί πεσβύτεροι (και
ιδιαίτερα της ΠΑ ανώτατοι αξιωματικοί τάξεων του 1950 και 60:
Παγώνης, Μπέλιας, Δ. Παπαγεωργίου, Γ. Κακλής, Ν. Σταυρόπουλος, Α.
Παμπούκης, Σ. Ξαρχουλάκος, Π. Ξυπολιάς κλπ) και νεώτεροι ανώτατοι
και ανώτεροι Αξιωματικοί των ΕΔ και των ΣΑ, δημοσιογράφοι και ένα
πλήθος από νέους και νέες, οι περισσότεροι κάτοχοι Δρ και
δυσκολευόμενοι να βρούν το αγαθό της ζωής: 'τη δουλειά’. Τους
ευχαριστώ όλους και όλες διπλά για τη μεγάλη τιμή που μου έκαναν
και την πολλαπλή χαρά που μου έδωσαν. Ξεκίνησα τονίζοντας

Η Επισκόπηση της Διηνεκούς Ελληνικής Οικονομικής Κρίσης
& η Γυμνή Αλήθεια! Αναστάσιος Μπασαράς

Δεν είμαι Οικονομολόγος! Είμαι ένα
Σκεπτόμενο Ατομο με Κοινή Λογική.
Αυτή η παρουσίαση είναι αποτέλεσμα
σκληρής Δουλειάς.
Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι παρέχει 100%
Ανάλυση της Ελληνικής Κρίσης.
Ωστόσο, εγγυώμαι ότι έκανα ό,τι είναι
δυνατό να παρουσιάσω την Ελληνική
Οικονομική Κρίση, εδώ και 190 Χρόνια
χωρίς να αλλάξω τα συμβάντα και τα
γραφόμενα και λεγόμενα εξαιρετικά
αξιόπιστων και έγκυρων Πηγών!

1

22/4/2019

Αυτές είναι οι πηγές μου !!!

Περίγραμμα Παρουσίασης

Εισαγωγή
Οικονομικά Στοιχεία
Δημόσιο Χρέος
Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων
Τα αίτια της οικονομικής κρίσης
Τα Μνημόνια και τα Μεγάλα Ψέματα
Τα μαθήματα της Κρίσης
Μπορεί η Ελλάδα να τα καταφέρει;
Η Προοπτική και τα Μέτρα μετά το 2018

Μικρό 10-λεπτο Βίντεο: Το κείμενο
φαίνεται στα κίτρινα σλάιντσ
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Φτώχια. Απόγνωση. Αβεβαιότητα.
Αυτό είναι που οι περισσότεροι Έλληνες πρέπει να αντιμετωπίζουν καθημερινά λόγω της
οικονομικής κρίσης. Αλλά πώς έφτασαν ως αυτό το σημείο; Είναι εύκολο να κατηγορήσεις
τον ελληνικό λαό για όλα. Κι αν νομίζεις ότι αυτοί... είναι οι λόγοι, βλέπεις μόνο την
κορυφή του παγόβουνου. Η αλήθεια είναι πολύ πιο περίπλοκη από αυτό.
Ας ορίσουμε το πρόβλημα.
Υπάρχουν, προφανώς, πολλαπλοί παράγοντες για την παρακμή της ελληνικής, οικονομικής
κατάστασης. Αλλά για διευκόλυνση, αποφάσισα να χρησιμοποιήσω το χρέος ως σημείο
αναφοράς, δεδομένου ότι είναι ένας σημαντικός δείκτης της σταθερότητας μιας χώρας.
Το ελληνικό δημόσιο χρέος έχει δημιουργήσει έναν φαύλο κύκλο. Το υψηλό δημόσιο χρέος
καθιστά την οικονομική κατάσταση μιας χώρας εύθραυστη για ξένους και τοπικούς
επενδυτές που δεν θέλουν να διακινδυνεύσουν τα χρήματά τους, επιβραδύνοντας, έτσι,
την οικονομία.
Το κράτος, λοιπόν, δεν είναι σε θέση να καλύψει όλες τις δαπάνες για τους πολίτες του και
του δίνονται δάνεια. Τα δάνεια πρέπει να εξοφληθούν αργά ή γρήγορα και, συνεπώς,
αυξάνουν το χρέος, ξεκινώντας τον κύκλο από την αρχή!
Παρατηρώντας αυτό το γράφημα του ελληνικού δημόσιου χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ
μπορούμε να παρατηρήσουμε πότε άρχισε να γίνεται σοβαρό πρόβλημα.
Υπήρξαν δύο σημαντικές αυξήσεις του χρέους που επηρέασαν αρνητικά την πορεία της
οικονομικής βελτίωσης και ανάπτυξης στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
Για τους σκοπούς αυτού του βίντεο, θα σας παράσχω λεπτομερή ανάλυση του ελληνικού
χρέους καθ 'όλη τη διάρκεια των ετών.

Κάθε χώρα στην Ευρώπη διαθέτει μια μοναδικά δομημένη οικονομία, που σημαίνει ότι
ανταποκρίνεται διαφορετικά σε οικονομικές πιέσεις ή γεγονότα. Είναι προς το συμφέρον των
χωρών της Νότιας Ευρώπης όπως της Ελλάδας να υποτιμούν τακτικά τα νομίσματά τους έναντι
του γερμανικού μάρκου σε περιόδους δυσχέρειας, διότι μπορεί να έχει μερικά σημαντικά
οφέλη, όπως η ευκολότερη εξόφληση χρεών και η αύξηση εξαγωγών. Με την εμφάνιση του
ευρώ, όλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες έχασαν τον έλεγχο του νομίσματός τους, αλλά αυτό
επηρέασε κυρίως τις νοτιοευρωπαϊκές χώρες. Έχουν γίνει λιγότερο ανταγωνιστικές. Οι
εισαγωγές έχουν αυξηθεί, ενώ οι εξαγωγές έχουν μειώθεί. Το ευρώ για αυτούς δεν έφερε
τίποτα παρά παγωμένους μισθούς, ενώ οι τιμές διπλασιάστηκαν και τριπλασιάστηκαν.
Δημιούργησε εθνική, οικονομική στασιμότητα και προσωπική εξαθλίωση. Το ευρώ υποτίθεται
ότι υιοθετήθηκε για να ενθαρρύνει την πολιτική ενότητα στην Ευρώπη. Αντιθέτως, προκαλεί
μεγάλη διχόνοια σε καιρους που πρέπει να είμαστε ενωμένοι και είναι καταδικασμένο να
αποτύχει.
Προκειμένου μια ευρωπαϊκή χώρα να εισέλθει στην Ευρωζώνη, πρέπει να επιδείξει βελτίωση
των δημοσίων οικονομικών της, όπως υπαγορεύει η Συνθήκη του Μάαστριχτ. Δεδομένου ότι η
οικονομική κατάσταση της Ελλάδας δεν πήγαινε καλά, ο καιροσκόπος γίγαντας της Wall Street,
Goldman Sachs, επωφελήθηκε από την κατάσταση προτείνοντας στους Έλληνες πολιτικούς μια
περίπλοκη οικονομική συμφωνία, με αποτέλεσμα ένα μικρό ποσοστό του χρέους να
εξαφανιστεί ως εκ θαύματος. Έτσι, η υπόλοιπη Ευρώπη και κυρίως ο ελληνικός λαός
εξαπατήθηκαν. Προσωπικά πιστεύω ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ήταν τόσο
αφελείς και καλοπροαίρετοι να αγνοήσουν ένα τέτοιο σχέδιο. Μου φαίνεται λογικό ότι όχι
μόνο το γνώριζαν από την αρχή, αλλά και ότι συμμετείχαν σε αυτό, εφ 'όσον είχαν οικονομικά
και πολιτικά συμφέροντα να το πράξουν. Αλλά η Goldman Sachs δεν προσφέρει τις ...τίμιες
υπηρεσίες δωρεάν.

Κατά τη διάρκεια της Χούντας, γνωστής και ως Δικτατορία των Συνταγματαρχών, το χρέος
παρέμεινε σχετικά χαμηλό. Ήταν το σημερινό ισοδύναμο των 277 εκατομμυρίων ευρώ, το
οποίο ήταν σύμφωνο με αυτό των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Άρα, η Χούντα δεν απίθωσε σημαντικό χρέος στους ώμους του ελληνικού λαού.
Η επόμενη περίοδος χαρακτηρίστηκε από την αντιπαλότητα μεταξύ του σοσιαλδημοκρατικού
κόμματος, του ΠΑΣΟΚ και του κεντροδεξιού κόμματος, Νέας Δημοκρατίας.
Οι πολιτικές και των δύο κομμάτων ήταν διεφθαρμένες και βασισμένες στην πελατoκρατία,
καθώς έκαναν ψεύτικες υποσχέσεις στον ελληνικό λαό μόνο για να πάρουν ψήφους.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δαπανήθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για την
κρατικοποίηση πολλών βιομηχανιών και εταιρειών, ακόμη και εκείνων που πνίγονταν με χρέη,
προκειμένου να ευνοήσουν βραχυπρόθεσμα τους ανθρώπους.
Ο αριθμός των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα διπλασιάστηκε σε πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα και ξεπέρασε τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων εργασίας.
Με άλλα λόγια, δεν ήταν το κράτος μόνο υποχρεωμένο να πληρώνει τα χρέη και τη διατήρηση
δυσλειτουργικών επιχειρήσεων, αλλά και χιλιάδες εργαζομένους που δεν είχαν καμία δουλειά
να κάνουν.
Η κακή διαχείριση των πόρων δεν περιορίστηκε εκεί, αλλά κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Έτσι
οδηγήθηκε η Ελλάδα στην έξαρση του χρέους κατά τη δεκαετία του '80.
Το 2001 η Ελλάδα εισέρχεται στην Ευρωζώνη. Στην αρχή, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας
παρέμεινε σχετικά σταθερό γύρω στο 100% του ΑΕΠ. Το 2008, όμως, η τάση αυτή άρχισε να
αλλάζει. Και αντεστράφη πλήρως μετά το 2009. Ενώ το χρέος εξακολουθούσε να αυξάνεται, το
ΑΕΠ μειωνόταν, δημιουργώντας ένα διπλό πρόβλημα: ένα μεγαλύτερο χρέος επιβάραινε μια
ασθενέστερη οικονομία. Λοιπόν, πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό;

Σκέψου μόνο ότι η αρχική συμφωνία αντιπροσώπευε το 12% των εσόδων της Goldman από τη
γιγαντιαία της μονάδα συναλλαγών και επενδύσεων μόνο το 2001. Μετά τα επεισόδια της 11ης
Σεπτεμβρίου, η συμφωνία στράβωσε και ξαφνικά η Ελλάδα βρέθηκε να χρωστάει σχεδόν τα διπλάσια
από τα συμφωνηθέντα. Οι γιγαντιαίες τράπεζες της Wall Street είναι άριστοι οικονομικοί θηρευτές
που κρύβονται πίσω από νομικές διαδικασίες. Με λίγα λόγια, η τράπεζα του χρέους & στο μεταξύ
σχεδόν το διπλασίασε, αφήνοντας στους Έλληνες λιγότερες θέσεις εργασίας & περισσότερο χρέος.
Τον Οκτώβριο του 2009, η νέα σοσιαλιστική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το έλλειμμα του
προϋπολογισμού για το 2009 θα είναι 12,7%, 4 φορές το όριο που θέτει το "Σύμφωνο Σταθερότητας
και Ανάπτυξης". Σύντομα, οι Οργανισμοί Αξιολόγησης άρχισαν να υποβαθμίζουν την πιστοληπτική
ικανότητα της Ελλάδας σε κατάσταση "υψηλού κινδύνου". Σε σύντομο χρονικό διάστημα, πολλές
επενδύσεις αποσύρθηκαν από τη χώρα και η κατάσταση επιδεινώθηκε, άμεσα επηρεάζοντας τη ζωή
εκατομμυρίων ανθρώπων. Υπάρχει μια δικαιολογημένη διαμάχη σχετικά με τους Οργανισμούς
Αξιολόγησης. "Οι Τρεις Μεγάλοι" είναι οι Moody's, Standard & Poor's και Fitch, που αποτελούν ένα
ολιγοπώλιο που ελέγχει περίπου το 95% των επιχειρήσεων αξιολόγησης. Η υποβάθμιση μπορεί να
έχει καταστροφικό αντίκτυπο στην ικανότητα μιας χώρας να δανειστεί χρήματα στη διεθνή αγορά.
Επίσης, οι εταιρείες δαπανούν εκατομμύρια για να λάβουν βαθμολογία, καθώς οι αξιολογήσεις
θεωρούνται αξιόπιστες από τους επενδυτές. Αλλά θα έλεγα ότι τελικά δεν είναι και τόσο αξιόπιστες.
Έχουν κατηγορηθεί ότι συνέβαλαν στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, μετά την υποβάθμιση
της πιστοληπτικής ικανότητας ΑΑΑ πολλών χωρών που χαρακτηρίστηκαν από τους ίδιους ως πολύ
αξιόπιστες για επενδύσεις.
Το κύριο πρόβλημα με τους Οργανισμούς Αξιολόγησης είναι το γεγονός ότι είναι ιδιωτικές εταιρείες
που έχουν ως πρωταρχικό στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Αυτό προκαλεί σοβαρή
σύγκρουση συμφερόντων, καθώς οι οργανισμοί μπορούν να υποβιβάσουν σκόπιμα άβολους
αντιπάλους ή χωρες. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η αξιολόγησή τους είχε μεγαλύτερη επίδραση
στην οικονομία από την ίδια την κρίση.
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Φυσικά, οι ελληνικές κυβερνήσεις των τελευταίων 30 ετών δεν θα έπρεπε να έχουν
δημιουργήσει τόσο μεγάλο χρέος και οι τράπεζες θα έπρεπε να γνωρίζουν καλύτερα από το να
αναλάβουν τον κίνδυνο να επενδύσουν σε ομόλογα μιας χώρας που έχει ήδη τόσα χρέη.
Ωστόσο, οι τράπεζες ανέλαβαν τον κίνδυνο επειδή οι τόκοι των ελληνικών ομολόγων ήταν
υψηλότεροι και ακόμα κι όταν απέτυχαν, εξακολουθούσαν να επιδιώκουν το κέρδος. Έκαναν
κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην καταγράψουν απώλειες ακόμη και μετά από μια τέτοια
κακή επένδυση. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα δεν επετράπη να
χρεοκοπήσει ή να ακυρώσει ένα χρέος που είναι αδύνατο να εξοφληθεί. Προκειμένου να
αποφευχθεί η πτώχευση, δόθηκε στην Ελλάδα οικονομική "βοήθεια", γνωστή ως Μνημόνια.
Στην πραγματικότητα, όμως, τα χρήματα "διάσωσης", που ξεπέρασαν το ποσό των 320 δισ.
Ευρώ, δεν κατέληξαν πραγματικά στη χώρα. Η Ελλάδα φαίνεται ότι λαμβάνει δισεκατομμύρια,
αλλά πάνω από το 90% αυτών των χρημάτων πηγαίνει πίσω στις τράπεζες. Δεν
δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας, δεν υπήρχε κατανάλωση και επομένως δεν υπήρχαν
νέα φορολογικά έσοδα. Ό,τι απέμεινε στους Έλληνες είναι ο τόκος που πρέπει να πληρώσουν
για αυτή τη "βοήθεια". 'Οχι μόνο αυτό, αλλά οι πιστωτές, επίσης, υποχρέωσαν την Ελλάδα να
εφαρμόσει αυστηρά μέτρα λιτότητας που εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο την ύφεση.
Η αύξηση των φόρων και η έντονη μείωση των δημοσίων δαπανών είχαν πολύ αρνητικά
αποτελέσματα για την οικονομία. Για παράδειγμα, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις έκλεισαν,
άλλες μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό για να αποφύγουν τη λιτότητα, ενώ όσες παραμένουν
στην Ελλάδα ζορίζονται και το μέλλον τους είναι αβέβαιο. Επιπλέον, χιλιάδες άνθρωποι
έχασαν τη δουλειά τους, πολλές οικογένειες βρίσκονται στα πρόθυρα της φτώχειας και οι νέοι
φεύγουν από την Ελλάδα για ένα καλύτερο μέλλον που η πατρίδα τους δεν είναι σε θέση να
προσφέρει. Ακόμη και αν αυτά τα ακραία μέτρα μειώσουν το συνολικό χρέος, ο λόγος χρέους
προς ΑΕΠ αυξάνεται επειδή το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν συρρικνώνεται αξιοσημείωτα.

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Οικονομικά Στοιχεία
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
Ακαθάριστος Σχηματισμός Κεφαλαίου
Απασχόληση
Εισαγωγές-Εξαγωγές Αγαθών& Υπηρεσιών
Κατά Κεφαλή Μεγέθη: ΑΕΠ & Εθνικό Εισόδημα
Κύρια Μεγέθη Γενικής Κυβέρνησης
Τελική Κατανάλωση
Δημοσιονομικά στοιχεία - Ετήσια
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή - Εθνικός Δείκτης
Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία

Ακαθάριστος Σχηματισμός Κεφαλαίου
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Απασχόληση

Κατά Κεφαλή Μεγέθη: ΑΕΠ & Εθνικό Εισόδημα

Εισαγωγές-Εξαγωγές Αγαθών& Υπηρεσιών

Κύρια Μεγέθη Γενικής Κυβέρνησης
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Τελική Κατανάλωση

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή - Εθνικός Δείκτης

Δημοσιονομικά στοιχεία - Ετήσια

Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Υπηρεσίες
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Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία

Επενδύσεις: 2007-2017 FDI (Foreign Direct Investments)

https://www.enterprisegreece.gov.gr/en/greece-today/why-greece/foreign-direct-investment

Structure of net FDI inflows in manufacturing, 2007-2017

Επενδύσεις: Investment capital by country of origin

https://www.enterprisegreece.gov.gr/en/greece-today/why-greece/foreign-direct-investment

https://www.enterprisegreece.gov.gr/en/greece-today/why-greece/foreign-direct-investment

7

22/4/2019

Structure of net FDI inflows in services during 2007-2017

Greece - Arms imports in constant prices of 1990 $

https://www.enterprisegreece.gov.gr/en/greece-today/why-greece/foreign-direct-investment

Greece - Arms exports in constant prices of 1990 $

Greece – Armed Forces Personnel vs Labor %
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Greece – R and D (%GDP)

Δημόσιο Χρέος

Employment as a share of population aged 15 years & above (%)

Υψος Χρέους

Υψος Χρέους
Μέση Σταθμική Διάρκεια του Χρέους

Ετήσιο Κόστος Εξυπηρέτησης
Μεικτός Ετήσιος Νέος Δανεισμός
Πιστοληπτική Ικανότητα
Πολιτική Δανεισμού & Διαχείριση Χρέους

Η εξέλιξη του χρέους ιστορικά
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Υψος Χρέους Συγκρίσεις

Ετήσιο Κόστος Εξυπηρέτησης

Μέση Σταθμική Διάρκεια του Χρέους

Σύνθεση
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Μεικτός Ετήσιος Νέος Δανεισμός

Πιστοληπτική Ικανότητα

Πολιτική Δανεισμού & Διαχείριση Χρέους-H Πολιτική!
Πολιτική Δανεισμού & Διαχείριση Χρέους- Η Στρατηγική!
- Κάλυψη ετήσιων μικτών χρηματοδοτικών
αναγκών με πρόσβαση στις διεθνείς
κεφαλαιαγορές (προσέγγιση
Επενδυτών ΝΑΙ Δάνεια ΌΧΙ!)

-Παροχή διαφάνειας
-Διαμόρφωση
αποδόσεων

ΕΔ μέσω ομολόγων.
-Μείωση περιθωρίου πιστωτικού κινδύνου.
-Ανάληψη πρωτοβουλιών αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίου.

-Διατήρηση συνεχούς διαλόγου με επενδυτική κοινότητα.

- Ενεργός διαχείριση κινδύνων
αγοράς χαρτοφυλάκιου ΕΔΧ.
- Διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων Ελληνικού
Δημοσίου (ΕΔ)& Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
-Διαχείριση βραχυχρόνιας ταμειακής ρευστότητας ΕΔ

-Οικοδόμηση εμπιστοσύνης με επενδυτές, Οίκους
Αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας,
-Εφαρμογή και επέκταση διαχείρισης βραχυχρόνιας
ρευστότητας, διαθεσίμων κρατικών ταμειακών & συνόλου
Φορέων Γεν.Κυβέρνησης, βάσει μιας συνολικής θεώρησης.
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Η εξέλιξη του χρέους ιστορικά

Επιτόκιο Δανεισμού Ελλάδος

Το χρέος της Ελλάδας εντός ευρωζώνης

Υψηλοί Ρυθμοί Ανάπτυξης

– Ενάρετος Κύκλος
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Υψηλοί Ρυθμοί Ανάπτυξης - Εκτίναξη Χρέους

Η εκτόξευση των ελλειμμάτων

Το παράδοξο των δαπανών

Χρονολόγιο 1821-2018
8-λεπτο Βίντεο, τα σλάιντς φαίνονται παρακάτω
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Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 1974

Χρονολόγιο 1932 -1967
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Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 1981

Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 1992

Η Ελλάδα εντάσσεται στην ΕΟΚ, υπό ηγεσία Κ. Καραμανλή, ως
10ο μέλος που ιδρύθηκε με Συνθήκη Ρώμης το 1957 ως ζώνη
ελευθέρων συναλλαγών γνωστή ως Κοινή Αγορά και είναι
πρόδρομος ΕΕ.

Η ΟΝΕ καθορίζει κριτήρια δημοσιονομικής σύγκλισης για

Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 1999

Το € εισάγεται ως λογιστικό νόμισμα σε 11 χώρες ΕΕ.
Τραπεζογραμμάτια & κέρματα € αρχίζουν να κυκλοφορούν 3
χρόνια αργότερα.

Ωστόσο, η Ελλάδα δεν είναι σε θέση να υιοθετήσει € επειδή
δεν πληροί κριτήρια :
πληθωρισμός < 1,5%, έλλειμμα προϋπολογισμού < 3% &
λόγος Χρέος/ΑΕΠ < 60% -όπως ορίζεται στο Μάαστριχτ.

Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 2001

Η Ελλάδα ενώνει την Ευρωζώνη. Ωστόσο, παραποιεί οικονομικά της
με έλλειμμα προϋπολογισμού >3% & επίπεδο χρέους >100% ΑΕΠ.

Προτάσεις Γιαννιτση Μεταρρυθμίσεων Ασφαλιστικού. Λυσσώδεις
αντιδράσεις συνδικαλιστών/ συντεχνιών, κομμάτων, ½ ΠΑΣΟΚ.
Απόρριψη: Κόστος έως 2009 ~100δ€
Δημοσιοποιείται ότι Goldman Sachs, βοήθησε την Ελλάδα να
αποκρύψει μέρος χρέους της 2001 μέσω πολύπλοκων συναλλαγών

swap-credit.
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Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 2004

Αύγουστος, 2004: ΟΑ Κόστος>9 δισ. €
Δημόσιος δανεισμός αύξάνει έλλειμμα σε
6,1% & Χρέος 110,6% για το 2004.

Η ΕΕ θέτει τη χώρα υπό φορολογική παρακολούθηση 2005.
15/11/2004: Η Ελλάδα ομολογεί αλλοίωση για ικανοποίηση
οικονομικών κριτηρίων.

Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 2008

2008/3-Η Ελλάδα μπλοκάρει ένταξη πΓΔΜ στο ΝΑΤΟ.
- Βουλή εγκρίνει οριακά νομ. μεταρρύθμισης συντάξεων ενόψει
απεργιών & μαζικών διαμαρτυριών.
2008/12- Αθήνα καίγεται.
- Μαθητές & νέοι βγαίνουν δρόμους διαμαρτυρόμενοι για
δολοφονία 15χρονου Γρηγορόπουλου.
- Οι μεγάλες απεργίες συμπίπτουν με τις νέες οικονομικές πολιτικές,
της Κυβέρνησης!

Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 2007

Φεβ, 2007: Έναρξη παγκόσμιας οικονομικής κρίσης η Αμερικικανική
αγορά ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων καταρρέει.
Η Κρίση ΗΠΑ προκαλεί παγκόσμια τραπεζική / πιστωτική κρίση που
διαρκεί μέχρι 2009,

Lehman Brothers κλείνει
Προωθούνται διασώσεις τραπεζών στις ΗΠΑ και ΕΕ.
Κόστος δανεισμού αυξάνει. Χρηματοδότηση στεγνώνει Ελλάδα αδυνατεί
εξυπηρετήσει αυξανόμενο χρέος της.

Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 2009

4 Οκτ 2009- Ο Παπανδρέου κέρδισε εθνικές εκλογές.
- Δηλώνει ότι έλλειμμα Ελλάδας θα υπερβεί 12% ΑΕΠ
- Ο αριθμός αργότερα αναθεωρήθηκε στο 15,4%.
- Το κόστος δανεισμού αυξάνει.
- Ομόλογα υποβαθμίζονται ως σκουπίδια αρχές 2010.
8 Δεκ 2009: Fitch υποβαθμίζει πιστ. Ικαν. σε "BBB +"
-Υποβάθμιση έρχεται μετά δήλωση Παπακωνσταντίνου, ότι έλλειμμα
Ελλάδας ανέβει σε 12,5% ΑΕΠ 2009 – πολύ πάνω από αναμενόμενο.
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Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 2010

3/3/2010 Εκρίνεται σκληρό πακέτο λιτότητας: Περικοπές μισθών,
συντάξεων, αυξήσεις: τσιγάρα, αλκοόλ καύσιμα. Βίαιες διαμαρτυρίες Αθήνα
- Η οικονομική διάσωση ξεκινάει 2 /5/2010: Τα μέλη ΔΝΤ και ΕΖ
συμφωνούν για Πακέτο 110 δισ. €
Βίαιες διαδηλώσεις. 10/5/2010 αγορά ομολόγων ΕΚΤ, δέσμη διάσωσης
750 δ€, πρόγραμμα αγοράς ομολόγων χωρών με δυσκολίες.
Συμφωνούνται μέτρα διάσωσης 750δ€

Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 2011

26-27/10- 2011: Οι ηγέτες ΕΖ συμφωνούν να μειώσουν ελληνικό
χρέος καθώς συνεχίζονται τα οικονομικά προβλήματα της χώρας. Οι
ιδιώτες επενδυτές 50% "κούρεμα" ομολόγων.
31/10/ 2011: Δημόσια οργή για λιτότητα. Ο Παπανδρέου ζητεί εθνικό
δημοψήφισμα και απευθύνει έκκληση αφού η αντιπολίτευση συμφωνεί
να υποστηρίξει νέα συμφωνία ΕΕ-ΔΝΤ.
-

Παπανδρέου αναγκάζεται να αποχωρήσει και ο Λ. Παπαδήμος διορίζεται
επικεφαλής κυβέρνησης ενότητας εφαρμογής περαιτέρω λιτότητας &
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 2012

Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 2012

Ιανουάριος 2012 - Η κυβέρνηση καταγγέλει και κατηγορεί 4.000
φορολογικούς παραβάτες.
2/2012: ΕΕ & ΔΝΤ συμφωνούν με νέα ελληνική διάσωση αξίας 130 Δ€ .

2/3/2012, Η ΕΕ υιοθετεί το δημοσιονομικό σύμφωνο: Οι
κυβερνήσεις να κρατούν ελλείμματα < 0,5% ΑΕΠ με "αυτόματο
μηχανισμό διόρθωσης" για χώρες που χάνουν στόχο.
6/5/2012 – 17/6/2012 : Η πλειοψηφία ψηφίζει τα κόμματα που
αντιτίθενται ΕΕ-ΔΝΤ και περαιτέρω λιτότητα.
- Νέες εκλογές τον Ιούνιο, όπου η ΝΔ νικά με 30% ψήφων.
- Συνασπισμός ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ
8/2012 - Η ανεργία καταγράφει ρεκόρ: 25,4%, υπερδιπλάσιο μέσου όρου

-Η συμφωνία μειώνει 53,5% χρέους - ή "κούρεμα" - για ιδιώτες
ομολογιούχους της Ελλάδας. Μεγαλύτερο κούρεμα στην ιστορία.

ΕΖ: 11,5%. - Το χειρότερο χτύπημα ηλικίες 15-24 ετών, με το 58%
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Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 2012

6/9/2012: Η ΕΚΤ παρουσιάζει Σχέδιο Αγοράς Χρεογράφων: Ο Mario
Draghi ανακοινώνει ένα πρόγραμμα ανοικτού τύπου αγοράς ομολόγων
κρατών ΕΖ στη δευτερογενή αγορά.
27/11/2012: Η ΕΖ αναθεωρεί ελληνικό σχέδιο διάσωσης: Το νέο
σχέδιο επιτρέπει Ελλάδα να μειώσει το λόγο σε 124% έως 2020 & όχι
στο 120% (Πάλι Μέγάλη Πρόβλεψη) -Ενώ δεσμεύεται σε επίπεδα
χρέους "σημαντικά κάτω από" 110% ως το 2022 (Αυτή αν είναι
πρόβλεψη!).

Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 2014

10 Απριλίου 2014, Αναγέννηση: Η Ελλάδα επιστρέφει στην
Αγορά Διεθνών Ομολόγων . Η κυβέρνηση αυξάνει τα 3δ€ σε 5ετή
ομόλογα, απόδοσης < 5% - σημάδι επιστροφής στην οικονομική
ομαλότητα. Σε ένδειξη ανανέωσης εμπιστοσύνης επενδυτών, η
προσφορά αυξάνει κατά 1Δ€ περισσότερο από αναμενόμενο.
29/12/ 2014: Η κυβέρνηση αναγκάζεται - αφού Βουλή δεν επικυρώνει
προεδρικό υποψήφιο- σε εξαγγελία εκλογών 25/1/15. Η Δημοτικότητα
ΣΥΡΙΖΑ εγείρει ανησυχίες προγράμματος διάσωσης.

Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 2013

17 Ιουλίου
2013, Το κοινοβούλιο εγκρίνει μέτρα λιτότητας:

Σειρά ιδιαίτερα αμφιλεγόμενων/βαθιά αντιλαϊκών πολιτικών συνεπάγεται:
αποχώρηση 25.000 δημόσιου τομέα, φορολογικές αυξήσεις, μείωση
μισθών,- περικοπές προϋπολογισμού. Η αναταραχή φτάνει σε ένα

crescendo.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις διεξάγουν γενική απεργία.

Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 2015

22/1/2015: Η ΕΚΤ ανακοινώνει ποσοτική χαλάρωση: QE, ύψους
1,1Τ€ τόνωσης ανάπτυξης. Η ΕΚΤ θα αγοράζει 60Δ€ σε χρηματ/μικά
περιουσιακά στοιχεία + ομολόγων κυριότητας, κάθε μήνα.
-Σύμφωνα με ΕΚΤ, ωστόσο, ελληνικά ομόλογα δεν είναι επιλέξιμα.
25 Ιανουαρίου 2015, το ΣΥΡΙΖΑ κερδίζει τις εκλογές: Ο Τσίπρας
ανακοινώνει αναδιαπραγμάτευση όρων διάσωσης, ακύρωση ΔΧ &
ανανέωση δαπανών ΔΤ, αναμέτρηση με διεθνείς πιστωτές, απειλών
ελληνική οικονομία με έξοδο από ΟΝΕ.
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Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 2015
Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 2015

2015: Η ΕΖ εγκρίνει επέκταση διάσωσης, στις 24/2 , 4 μηνών και
μέτρα ελέγχου ΔΔ , καταπολέμησης διαφθοράς/φοροδιαφυγής.
-Στην Ελλάδα δίνεται χρον/μα αποπληρωμής πιστωτών μεταξύ Απρ
και Ιουν 2015, ωστόσο, δεν τηρούνται οι ημερομηνίες.
30/6/2015: Έληξε η ελληνική αποπληρωμή 1,6δ€ στο ΔΝΤ, Ελλάς
πρώτη ανεπτυγμένη χώρα χρέωσης Ταμείου.
Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και πιστωτών υποχωρούν, όταν ο
Τσίπρας πρότεινε δημοψήφισμα για προτάσεις ΕΕ. και ανακοινώνει
ελέγχους κεφαλαίου έκτακτης ανάγκης, (αναλήψεις 60€ ημέρα, κλείσιμο τραπεζών)

Ο Τσίπρας συμβουλεύει "όχι’’! 61% ΌΧΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Αυξάνει κίνδυνος "Grexit" από ΕΖ. 12 /7/2015: Όλα τα Μέλη ΕΕ
συναντώνται να συζητήσουν προτάσεις συμφωνίας Ελλάδας. Donald
Tusk δήλωσε η εβδομάδα είναι τελευταία ευκαιρία για συμφωνία της Ελλάδας.

16 /7/2015: Ο Τσίπρας γονατίζει στην EZ & πιέζει το ΚΒ να εγκρίνει
νέα μέτρα λιτότητας παρά δημοψήφισμα 5ης Ιουλίου. Η συμφωνία
έρχεται, και ανοίγει δρόμο τρίτου Μνημονίου 86 Δ€.
Συμβιβασμός διασπά ΣΥΡΙΖΑ & θέτει βάσεις εκλογών Σεπτεμβρίου

Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 2015
Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 2015

Αύγουστος, 2015, Εγκρίθηκε το τρίτο Bailout:
-Το ελληνικό ΚΒ υιοθετεί δέσμη οικονομικών μεταρρυθμίσεων με ένα τρίτο
μνημόνιο σε αντάλλαγμα 86 Δ€ μέχρι 9/2018

- Η ΕΕ απαιτεί μετ/θμίσεις, περικοπή ΔΔ, ιδιωτικοποίηση κρατικής
περιουσίας και μεταρρύθμιση εργατικού δικαίου.

Σεπτέμβριος 2015, Εκλογές:
Νίκη ΣΥΡΙΖΑ & σχηματισμός κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

- Το ΔΝΤ αρνείται να συνεισφέρει πρόσθετα κεφάλαια,
μέχρις ότου οι πιστωτές προσφέρουν "σημαντική
ελάφρυνση του χρέους".
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Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 2017

Φεβρουάριος, 2017:

Χρονολόγιο Βασικών Γεγονότων 1974 – 2018: 2018

20/8/2018: Η Ελλάδα βγαίνει από πρόγραμμα διάσωσης:
Συνολικά,
Οφείλει (ΕΕ&ΔΝΤ) περίπου 290 δ€, 180% του ΑΕΠ.

- Οι εντάσεις για τρίτο Μνημόνιο αυξάνονται καθώς το ΔΝΤ
προειδοποιεί ότι χρέος είναι μη βιώσιμο και μεγάλα πλεονάσματα
προϋπολογισμού παρεμποδίζουν ανάπτυξη Ελλάδας.
- ΕΕ συμφωνεί
με πιο επιεικείς δημοσιονομικούς στόχους, αλλά
αρνείται να εξετάσει κάθε ελάφρυνση χρέους.

Ο Τσίπρας συμφωνεί για βαθύτερες φορολογικές και συνταξιοδοτικές
μεταρρυθμίσεις, παρά αποδυνάμωση οικονομίας και αύξηση φτώχειας.

-Η Αθήνα δεσμεύεται για πλεόνασμα προϋπολογισμού έως 2060,
- Αποδέχεται συνεχή εποπτεία ΕΕ & επιβάλλει πρόσθετα.

- ΕΕ χαιρετίζει διάσωση, δείχνοντας επιστροφή στην ανάπτυξη.
Αντίστοιχα, Ανεργία στο 20%, παραμένει υψηλότερη ( ΕΕ).
- ΔΝΤ, υποστηρίζει ότι η ελληνική οικονομία, πιθανόν να χρειαστεί
περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους.

Ως οι Ινδοί εις φυλάς, ούτω και οι
Έλληνες διαιρούνται εις τρεις
κατηγορίας:

α) Εις συμπολιτευομένους, ήτοι έχοντας κοχλιάριον να
βυθίζωσιν εις την χύτραν του προϋπολογισμού.
β) Εις αντιπολιτευομένους, ήτοι μη έχοντας κοχλιάριον
και ζητούντας εν παντί τρόπω να λάβωσιν τοιούτον.
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Κ. Καραμανλής: 2009

Θωρακίσαμε την
Το Τανκ είναι Θωράκιση!
Οικονομία

Κόμμα:
Ομάς ανθρώπων, ειδότων
ν’ αναγιγνώσκωσι και ν’
αρθρογραφώσιν εχόντων
χείρας και πόδας υγιείς,
αλλά μισούντων πάσαν
εργασίαν, οίτινες ενούμενοι
υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν,
ζητούσι να αναβιβάσωσιν
αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού,
ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι.
Εμμανουήλ Ροΐδης, 1836-1904, Έλληνας συγγραφέας

ΧΒΓ 1974 – 2018: Γ. Παπανδρέου 2009

Ο πολιτικός χρειάζεται την ικανότητα να προβλέπει τι
θα συμβεί αύριο, την άλλη εβδομάδα, τον άλλο μήνα
και του χρόνου. Και την ικανότητα να εξηγεί μετά γιατί δεν
συνέβη
.

Ουίνστον Τσώρτσιλ, 1874-1965, Βρετανός

πρωθυπουργός, Νόμπελ 1953
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Οι μάζες δεν διψούν για αλήθεια. Όποιος μπορεί να τις
προμηθεύσει με ψευδαισθήσεις γίνεται εύκολα ο κυρίαρχός
τους. Όποιος προσπαθήσει να διαλύσει τις ψευδαισθήσεις
τους γίνεται εύκολα θύμα τους.
Gustave Le Bon, 1841-1931, Γάλλος ανθρωπολόγος

Η πολιτική είναι η διασκέδαση ασήμαντων ανθρώπων
που, όταν πετυχαίνουν, γίνονται σπουδαίοι στα μάτια
ακόμα πιο ασήμαντων ανθρώπων.
George Nathan, 1882-1958, Αμερικανός αρθρογράφος
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Τα πράγματα για μένα ήσαν σαφή. Δεν μπορεί να λέγεται
Αριστερά η παράταξη που δεν σέβεται τη Δημοκρατία, ούτε
μέσα στο Κόμμα ούτε μέσα στην Κοινωνία. Όμως... πώς να
βιώσεις μια τέτοια αλήθεια, όταν έχεις θυσιάσει τα νιάτα σου σ’
αυτή την ιδεολογία;
Μίκης Θεοδωράκης, 1925-, Συνθέτης και πολιτικός

Ούτε Νεκρός Δεν Θα
Ψηφίσω τα Μνημόνια!

Δημήτρης Κουτσούμπας!
Ούτε το ΝΑΙ ούτε το ΌΧΙ Θα σώσουν την Ελλάδα και
Το ΝΑΙ και το ΌΧΙ Θα καταστρέψουν την Ελλάδα!

Αίτια Οικονομικής Κρίσης- Διαχρονικά αίτια

-.
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-.

-.

Φ

Φτωχός έλεγχος κριτηρίων ΟΝΕ
Παράβλεψη παραβάσεων κριτηρίων
Πιθανές πολιτικές και οικονομικές
σκοπιμότητες
Απειρία και έλλειψη γνώσης χειρισμού
της κρίσης
-.

Περιορισμένη
Αρμοδιότητα
Εσωτερικά προβλήματα
Απειρία
Εσφαλμένες παραδοχές
και εκτιμήσεις

-.
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Τα μαθήματα της Κρίσης

Ελλάδα 59 - Διαφθορά (Corruption) στην Παγκόσμια Αγορά
η

Το προφανές μάθημα: Αυτό συμβαίνει στον καθένα όταν υποκρίνεται ότι δεν
βλέπει πρόβλημα για πολύ καιρό και αναβάλλει μεταρρυθμίσεις
Το βαθύτερο μάθημα: Ελλάδα ακραία εκδοχή οικονομίας Ν. Ευρώπης.
Κοινά συμπτώματα: Σοβαρές στρεβλώσεις οικονομίας αναποτελεσματική

Διακυβέρνηση (διαφθορά, δικαιοσύνη, υψηλό κόστος Επχ Δράσης ...)
Διαστρεβλωμένος
εταιρικός
χαρακτήρας:
Γενναιόδωρες
κοινωνικές παροχές,
αποσύνδεση μεταξύ
Αναδιανομής
& ανταγωνιστικότητας.

Ελλάδα 87 -Αποτελεσματική Διακυβέρνηση στην ΠΑ

Ελλάδα 59 Ανταγωνιστικότητα (competiviness ) στην ΠΑ

η
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Ελλάδα: 69η

Προστιθέμενη Αξία

Ελλάδα 92 Επιχειρείν (Doing Business) στην ΠΑ

Ελλάδα 47 Επιχειρηματικότητα

Ελλάδα 101 Ανθρ. Ανάπτυξη (Human Development) στην ΠΑ
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Μπορεί η Ελλάδα να τα καταφέρει;

Μπορεί η Ελλάδα να τα καταφέρει;

Προκλήσεις!
Μια δύσκολη οικονομική μετάβαση
Κόπωση ύφεσης
Υψηλό κοινωνικό κόστος
Αδυναμίες διακυβέρνησης
Ισχυρή αντίσταση στις μεταρρυθμίσεις από ίδια συμφέροντα
Απoνομιμοποίηση του πολιτικού συστήματος

Μπορεί η Ελλάδα να τα καταφέρει;

• Μερικά ενθαρρυντικά σημάδια!
• Η πρόκληση για την Ευρώπη!
• Ελληνική λαϊκή κουλτούρα!
•

Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;

Μπορεί η Ελλάδα να τα καταφέρει;

Μερικά ενθαρρυντικά σημάδια!

Η πρόκληση για Ευρώπη!
Το πρωτογενές έλλειμμα μειώθηκε.
Το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος μειώθηκε.

Η Ευρώπη & € θεωρούνται πολιτικό & όχι οικονομικό ... υπαρξιακό ζήτημα
Παρά την ύφεση, το ευρωπαϊκό σχέδιο παραμένει βαθιά ριζωμένο.
Ο φόβος εναλλακτικών λύσεων υπερνικά μέχρι κόπωση ύφεσης
Όλα τα νέα λαϊκίστικα κόμματα απέτυχαν
Τα μεγάλα κόμματα υποστηρίζουν μεταρρυθμίσεις.
Προοπτική ενός μεγάλου συνασπισμού επόμενες εκλογές

Το ελληνικό πρόβλημα δεν είναι ένα περιφερειακό ζήτημα
Ούτε ένα απλό οικονομικό πρόβλημα
Είναι Μια μεγάλη δοκιμή για ΕΕ που πρέπει:
Να συνδυάζει πραγματική αλληλεγγύη με αυστηρούς όρους, &,
Να συμμαχεί με τμήματα ελληνικής κοινωνίας προσανατολιζόμενα
στις μεταρρυθμίσεις.
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Μπορεί η Ελλάδα να τα καταφέρει;

Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι
Carmen
M. Reinhart
& Christoph
Trebesh, 2015
Μπορεί
η Ελλάδα
να τα καταφέρει;
Οι παγίδες της εξωτερικής εξάρτησης:
Ελλάδα, 1829-2015

Ελληνική λαϊκή κουλτούρα!

Ποιοί φταίνε;

Πρέπει να αλλάξει!!!

Η πιό δημοφιλής απάντηση οι μπάσταρδοι οι
ξένοι! ... και όλοι φαίνεται να συμφωνούν.

Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;

•Ιστορικές παραλληλίες μεταξύ παρελθόντος και παρόντος
•Επαναληπτικοί/επίμονοι κύκλοι εξωτερικού χρέους/ πτώχευσης.
•Κρατικές αθετήσεις σε ξένους πιστωτές: οδυνηρές& μακρόχρονες
•Τέσσερις κύκλοι εξωτερικού δανεισμού, πτώχευσης.
•Σύνθεση ελληνικού ΔΧ (εξωτ. vs εσωτ.) και όχι μόνο ύψος του,
διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην εξήγηση ιστορικών κύκλων.
•Χρέος & πτώχευση είναι ένα πολυετές θέμα ελληνικής ιστορίας
•Ιστορία Ελλάδας:
αφήγηση χρέους, αθέτησης, εξωτερικής εξάρτησης

Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;

•Παρατεταμένες

κρίσεις χρέους επιλύονται μόνο με περικοπές
ονομαστικής αξίας (Reinhart και Trebesch 2015).

•Αποφασιστική ελάφρυνση χρέους συνδέεται με
υψηλότερη μετέπειτα ανάπτυξη που ήπιες μορφές
ελάφρυνσης, όπως επεκτάσεις ωριμότητας, δεν παρέχουν.

• Η Ελλάδα πάντα βασιζόταν στον εξωτερικό δανεισμό…..

Ξεκίνησε με χρέος > 100% ΑΕΠ, πριν αποκτήσει
ανεξαρτησία.
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•Αγνοημένος κίνδυνος εξωτερικού δανεισμού: βαριές
πολιτικές
δεσμεύσεις
που θέτουν
σε κίνδυνο εθνική κυριαρχία.
Τί λένε
οι Νεοκλασικοί
οικονομολόγοι;

Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;

Η δαπανηρή κληρονομιά εξωτερικού χρέους είναι απώλεια
πολιτικού έλέγχου!

Εν συντομία:
•Με τις δυσκολίες αποπληρωμής, ξένες κυβερνήσεις:
Παρεμβαίνουν,
Βοηθούν
- στην αποπληρωμή ιδιωτών πιστωτών
Και, απαιτούν
περικοπές προϋπολογισμού / προγράμματα
προσαρμογής, Ως προϋπόθεση για διακρατικά δάνεια διάσωσης

- Επιτυχία παρεμβάσεων ήταν συχνά περιορισμένη!
- Επαναλαμβανόμενοι κύκλοι στην ελληνική οικονομική ιστορία.
- Τρία στάδια: Οικονομική Ανθηση, Χρεωκοπία, Οικονομική Στήριξη

(Boom, Bust, Bailout)
- Κύριο κόστος: απώλεια κυριαρχίας που οδηγεί σε "καταστροφή"

- Οφέλη;

-

Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;

Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;
Ο Δανεισμός από Αγορές και Κράτη μετά το 1995 ως % ΑΕΠ και τα έτη κρίσης!

Ο Δανεισμός από τις Αγορές, τα Κράτη και οι Περίοδοι Πτωχεύσεων/ Αδυναμίας

εξόδου στις Αγορές, από το 1822 μέχρι τον ΒΠΠ!
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Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;

Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;

Η Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες οικονομίες αναφορικά με εσωτερικά
ομόλογα!

Συνολικό Εξωτερικό Χρέος (Δ και Ι) ως % ΑΕΠ,
1970/2014

Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;

Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;

Ελείμματα ως % ΑΕΠ
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Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;

Επιχορηγήσεις από ΗΠΑ και ΕΕ ως % του ΑΕΠ

Ποιό είναι το χρέος πού χρησιμοποιείται;
Τα εξωτερικά ομόλογα 1824-1940

Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;
Ελλάδα: Στοιχεία Ανάλυσης του Χρέους, 1826-2015
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Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;
Ελληνικά πρωτογενή πλεονάσματα και πληρωμές τόκων 1833-2011

Τί λένε οι Νεοκλασικοί οικονομολόγοι;
Το πρώτο δάνειο διάσωσης του 1833: χρήση εσόδων

Τα Μνημόνια και τα Μεγάλα Ψέματα

Oχι μόνο η Ελλάδα δεν «θυσιάστηκε» από
την ευρωπαϊκή επέμβαση, την οποία
άλλωστε εκλιπάρησε!!!
Aντιθέτως η ευρωπαϊκή επέμβαση την
διέσωσε από τη μεγάλη καταστροφή!
Kανείς ισχυριζόμενος «θυσία» Eλλάδας προς χάριν τραπεζών,
δεν έχει
δώσει μία λογική περιγραφή για εναλλακτική διαδικασία για να
διέφευγε κάθε κινδυνο και συνέχιζε να ζει με τον ίδιο τρόπο
, ενώ θα είχαν
«τιμωρηθεί» και επωμισθεί τα βάρη της
χρεοκοπίας της

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες.

32

22/4/2019

- 2008 , ΑΕΠ 242 Δ€ - 2017, 174 Δ€, μείωση 28%
- Ισχυρισμός πως αιτία μείωσης ΑΕΠ είναι η ‘πολιτική λιτότητας’, λόγω μνημονίων είναι ψεύδος
αντιμνημονιακής προπαγάνδας.
- Αντίθετα τα Μνημόνια ήταν ο λόγος που μείωση περιορίστηκε μόνο στο 28% και δεν πήρε
καταστροφικές διαστάσεις
- Η άποψη ότι Μνημόνια ευθύνονται για πτώση ΑΕΠ μπορούσε
να ήταν ορθή και βάσιμη, μόνο, όταν κρινόταν ηθικό/ αποδεκτό,
και θα εφαρμοζόταν μέτρο:

Το PSI ήταν η μεγαλύτερη διαγραφή χρέους που συνέβη ποτέ στην παγκόσμια ιστορία (~ 200 Δ€ )
Το να υποκρινόμαστε ότι Ευρώπη απομύζησε Ελλάδα, επιβάλλοντάς «λιτότητα» και να
παρασιωπούμε διαγραφή χρέους 140 Δ€ είναι παρανοϊκό.
Δεν ήταν το PSI που έβλαψε τράπεζες αλλά η ίδια η χρεοκοπία.
Τα οφέλη του PSI ήταν ακέραια για την ελληνική οικονομία. Η
εξαέρωση ελληνικών ομολόγων προήλθε από χρεοκοπία και
όχι από PSI.

Η ΕΖ αναγνωρίζοντας εμπρακτα πολιτισμική, ανατομική,
βιολογική διαφορά και υποκλινόμενη:
- να έκριναν αναγκαίο να επιβάλουν ετήσιο κεφαλικό φόρο στους πολίτες τους προκειμένου να
συγκεντρώνουν 40-50Δ€ και
- να το διέθεταν στους Έλληνες, με τη μορφή δωρεάς, για να καλύπτουν όσες ανάγκες δεν
μπορούσαν να καλύψουν με εργασία τους.

Είναι παραλογισμόςι από επίσημα χείλη να θεωρούν ότι το
PSI «κατέστρεψε τα ταμεία».
Στην πραγματικότητα το PSI διέσωσε τα ταμεία από την καταστροφή.
Διότι, για τα 15Δ€ που διαγράφηκε από τα ομόλογα που διακρατούσαν στα αμέσως επόμενα έτη,
δέχτηκαν πολλαπλάσια επιχορήγηση και αυτό κατέστη δυνατόν αποκλειστικά και μόνο χάρις στο PSI

.

7/72015, δημοσιεύτηκε μία «ανοιχτή επιστολή» προς Γερμανίδα καγκελάριο, πέντε διεθνώς γνωστών
οικονομολόγων.
Στην επιστολή την καλούσαν να βάλει τέρμα στη σκληρή «λιτότητα» στην Ελλάδα, οδηγώντας σε
«ύφεση» και σκληρές δοκιμασίες λαό της. Η άποψη που εξέφραζαν, δεν ήταν πρωτάκουστη ούτε
πρωτοφανής.
Άλλωστε, αυτό ήταν το σύνθημα των κυβερνητικών μεταβολών
σε εκλογές το 2012 και το 2015.
Τι σημαίνει όμως «λιτότητα»; Η ερώτηση, όσον αφορά την
Ελλάδα, δεν απαντήθηκε ποτέ.

Εντούτοις, η επανάληψη και επιμονή αντι-μνημονιακών εμπέδωσε στην κοινή γνώμη ότι η κρίση ήταν
προϊόν πολιτικής «λιτότητας».
Επικράτησε: η κρίση δεν ήταν συνέπεια παρασιτισμού/φαυλοκρατίας που έζησε κοινωνία μας,αλλά,
συνέπεια ξένων μεθοδεύσεων/συνωμοσιών τους.
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Εξοδος από τα Μημόνια: Προοπτική & Μέτρα
Παρά την ‘εξοδο’ από τα Μνημόνια πολλά τα Προβλήματα (Πολιτική & Οικονομία)
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Εξοδος από τα Μημόνια: Μέτρα

Και, Τέλος, η Αναλογία Εξωτερικό/Εσωτερικό Χρέος:
30:70%

https://www.cfr.org/timeline/greeces-debt-crisis-timeline Greece's Debt 1974 – 2018

https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_government-debt_crisis_timeline Greek governmentdebt crisis timeline
https://www.bbc.com/news/world-europe-17373216 Greece profile - Timeline
https://www.bbc.com/news/business-13798000 Eurozone crisis explained

https://greece.greekreporter.com/2018/08/20/8-years-of-bailouts-a-timeline-of-the-greekcrisis/ 8 Years of Bailouts: A Timeline of the Greek Crisis
https://www.dw.com/en/a-timeline-of-greeces-long-road-to-recovery/a-45118014 A
timeline of Greece's long road to recovery
https://www.thebalance.com/what-is-the-greece-debt-crisis-3305525 Greek Debt Crisis
Explained
https://business.financialpost.com/pmn/business-pmn/nasty-brutish-and-long-a-timelineof-greeces-debt-crisis Nasty, brutish and long: A timeline of Greece's debt crisis
https://www.cnbc.com/2015/06/24/greece-debt-crisis-timeline-it-all-started-in-2001.html
Greece timeline: It all started in 2001…

https://www.theguardian.com/business/2015/jun/25/greek-crisis-20-key-momentseurozone Greek debt crisis: the 20 key moments
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https://sputniknews.com/news/201808201067280649-greece-bailout-debt-crisis/

Tragedy of Errors: Timeline History of Greece's Decade-Long Economic
Crisishttp://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/CMS%20pdf
/Latest_news/Crisis-resources.pdf Timelines of the crisis References

http://loukakatseli.gr/wp-content/uploads/2017/04/Lessons-from-the-Greek-Crisis-1-032016.pdf lessons learnt
https://www.forbes.com/sites/francescoppola/2018/08/20/lessons-for-the-eurozone-

from-the-greek-debt-crisis/#5d609b3c55dd
https://cfrd8-files.cfr.org/sites/default/files/pdf/2013/06/GEM%20PDF%20July.pdf
http://todiktio.eu/en/index.php/activities/publications-reports-policy-briefs/item/448-

lessons-from-the-greek-crisis
https://pdfs.semanticscholar.org/ae9b/0be54158c244adc2417262d5c022cb377277.pdf
https://www.liberal.gr/arthro/41761/apopsi/arthra/ta-aitia-tis-oikonomikis-krisis-oi-

sunepeies-kai-i-diexodos-muthoi-kai-pragmatikotita.html
https://www.dianeosis.org/2017/03/ti-mas-emathe-i-krisi/

Τέλος
Τέλος!!!

Αχ Ελλάδα Σαγαπώ!!! Νίκος Παπάζογλου
https://www.youtube.com/watch?v=fFaljbyX1WY

Αγαπητοί κύριοι και κυρίες, ας μην κατηγορούμε τον εαυτό
μας για την κρίση στη χώρα μας. Δεν είναι αποτέλεσμα
των ενεργειών μας. Είναι καθήκον των κυβερνώντων να
υπερασπίζονται τα συμφέροντά μας μακροπρόθεσμα και
για τις μελλοντικές γενιές. Εάν οι πολιτικοί ήταν
πατριώτες, δεν θα είχαν ποτέ φέρει την Ελλάδα σε τόσο
ευάλωτη θέση. Πρέπει να αλλάξουμε την κατάσταση. Να
είμαστε αλληλέγγυοι μεταξύ μας γιατί κάνεις άλλος δεν
θα'ναι. ΠΟΤΕ να μην ξεχάσουμε τις ρίζες μας και το τι
είμαστε ικανοί να κάνουμε.
Τέλος, σας, ευχαριστώ, όλους, που με τιμήσατε και είχατε
την υπομονή να με ακούστε,
Ξεχωρίζω, τον Λεφτέρη Σκιαδά, Δντή της εστίας και
Πρόεδρο του ΣτΑ, που μου εμπιστεύθηκε αυτή των ωραίο
χώρο, και ΞΕΧΩΡΙΖΩ, επιπλέον, τη γυναίκα μου Λίνα, το
γιατί το ξέρει καλά!!!
Περνάω, μέσα από την πάμω δεξιά φωτογραφία, τη
λατρεία στον Κωνσταντίνο μου, ο πόνος της μνημοσύνης
του οποίου μου έδωσε τη μεγάλη δύναμη να κάνω τη
σημερινή παρουσία! Θα συνεχίσουμε με τον κύκλο των
ερωτήσεων σε πέντε λεπτά!

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Πόσο κόστισε η περίφημη διαπραγμάτευση του 2015!
Δημήτριος Κατελούζος, Υποπτέραρχος εα.
Eχουν ακουστεί πολλά νούμερα για τη ζημιά της υπερήφανης διαπραγμάτευσης και
δικαίως ο Δ. Τζανακόπουλος δήλωσε πως καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ωστόσο, ο τέως
πρόεδρος του EuroWorking Group Τόμας Βίζερ, που εκτιμά τη ζημιά στα 200 δισ. ευρώ, δεν
είναι «καθένας»!
+ Οχι πως είναι λίγα τα 20 δισ. ευρώ που χάσαμε από την απαξίωση των τραπεζικών
μετοχών που διακρατούσε το ΤΧΣ,
+ Ούτε τα 7 δισ. ευρώ από τα κέρδη των κεντρικών τραπεζών που χάσαμε οριστικά,
+ Ούτε τα 40 δισ. των καταθέσεων που αποσύρθηκαν.
+ αλλά, η ζημιά σε όρους ανάπτυξης είναι πολύ μεγαλύτερη, και ήταν 13% ΑΕΠ (13%
15,16,17,18) αναμενόμενοι συνολικοί ρυθμοί ανάπτυξης) λιγότερο σημαίνει 24Δις € Ζημιά!
+ Η ποσοτική χαλάρωση του Μάριο Ντράγκι, που πλημμύρισε την ευρωζώνη με άφθονη,
φθηνή ρευστότητα και την χάσαμε είχε και αυτή μια μεγάλη ζημιά! Πόσο κόστισε αυτό!
+ Η τουριστική βιομηχανία που κάλπαζε, καθώς βυθίζονταν οι ανταγωνιστικές αγορές στην
Ανατολική Μεσόγειο λόγω τρομοκρατίας και κρίσης Τουρκίας, είχε μια μεγάλη ζημιά λόγω
της κρίσης διαπραγμάτευσης στην Ελλάδα! Πόσο Κόστισε Αυτό!
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Πόσο κουρεύτηκε το χρέος; Και, Γιατί το χρέος αυξήθηκε παρά το μεγάλο κούρεμα που
υπέστη;
Δημοσθένης Κωνσταντίνου, Πρέσβης ε.τ.
Το απόθεμα των ομολόγων του ελληνικού κράτους (συμπεριλαμβανομένων των
εγγυημένων χρεών των δημόσιων επιχειρήσεων αλλά χωρίς τα έντοκα γραμμάτια)
στο τέλος Απριλίου του 2010 ανερχόταν σε .
Από το απόθεμα αυτό, ομόλογα αξίας 58 δις. €
εξοφλήθηκαν την περίοδο Μαΐου 2010 –
Φεβρουαρίου 2012, ενώ τα ομόλογα που κατείχε
η ΕΚΤ και άλλες εθνικές κεντρικές τράπεζες, αξίας
56 δις. €, εξαιρέθηκαν από την αναδιάρθρωση του
ελληνικού χρέους
Το 2015 το ελληνικό δημόσιο χρέος έφτανε τα 311.5 δις. € έναντι 301.1 δις. € που
βρισκόταν το 2009 ή 310.9 δις. € στα τέλη Απριλίου 2010.3 Την περίοδο 2009-2015 υπήρξε
δηλαδή αύξηση μόνο 10.4 δις €, κι αυτό παρά το γεγονός ότι (1) η Ελλάδα δανείστηκε 37.3
δις. €. επιπλέον για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών της μετά το PSI που επιβάρυναν
το χρέος της και (2) κατά την πενταετία 2010-2015 η ελληνική οικονομία συνέχισε να
καταγράφει σημαντικά δημοσιονομικά ελλείμματα: συγκεκριμένα το σωρευτικό ποσό των
ελλειμμάτων την περίοδο 2010-2015 έφτασε τα 106 δις. €, ενώ το αντίστοιχο ποσό των
πρωτογενών ελλειμμάτων ήταν 47 δις. €. Αυτό που αυξήθηκε σημαντικά είναι ο λόγος του
χρέους προς το ΑΕΠ. Αυτό οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην μεγάλη συρρίκνωση του
ΑΕΠ: το 2009 το ΑΕΠ της Ελλάδας ήταν περίπου 237.5 δις. € ενώ το 2015 μειώθηκε στα 176
δις. €, δηλαδή μια μείωση της τάξης του 26%. Ως αποτέλεσμα, ενώ ο λόγος του χρέους προς
το ΑΕΠ ήταν περίπου 137% τον Απρίλιο του 2010, στα τέλη του 2015 έφτασε το 177%.

Ποιοι είναι οι Λόγοι που τα προγράμματα δεν απέδωσαν τα προσδοκώμενα αποτέλεσματα
Κοσμάς Βούρης τ. Γεν. Διευθυντής Διεύθυνσης Αμυντικού Εξοπλισμού& Επενδύσεων
Αγαπητέ μου Κοσμά, ευχαριστώ για τα θερμά λόγια, τόσο τα δικά σου όσο κααι του Κοσμά,
και για τη στήριξη σας στις δύσκολες μέρες που έχετε. Τώρα στην ερώρηση και ανησυχίας
σου, που απόλυτα τις συμμερίζομαι:
Θα έλεγα ότι:
-Δεν υπήρξε κλίμα εθνικής ομοψυχίας
-Οι κυβερνήσεις (όλες) επέδειξαν αναβλητικότητα στην επίλυση των προβλημάτων, ώστε να
αποφύγουν το πολιτικό κόστος
-Επιπλέον, προσπάθησαν να προστατεύσουν τα προνόμια της εκλογικής πελατείας τους ή και
να αυξήσουν την πελατεία τους μη λέγοντας την πραγματική αλήθεια. Πιστεύω, απόλυτα, αν
οι ηγέτες όλων των κομμάτων ήταν πατριώτες με την καλή έννοια του όρου θα ήταν
μικρότερος ο Γολγοθάς της πατρίδας μας.
-Επιπλέον, δεν συντάχθηκε κανένα ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό σχέδιο εξόδου από την κρίση
-Υπήρξε μια Υπερφορολόγηση και αδυναμία πάταξης της φοροδιαφυγής
-Οριζόντιες, τυφλές περικοπές, αντί για στοχευμένη μείωση των κρατικών δαπανών
-Ακατανόητη κωλυσιεργία στη Μη πραγματοποίηση των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών
-Δε δόθηκε βάρος στην ενίσχυση της παραγωγής, της καινοτομίας και των εξαγωγών
-Δε δημιουργήθηκε ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας των πιο αδύνατων
Αυτά και άλλα πολλά! (παρότι προβλεπόταν)

Μπορείτε να μας πείτε δυό κουβέντες για την Ποσοτική Χαλάρωση (Quantitative easing
(QE)) και γιατί δεν την εκμεταλλευτήκαμε στην Ελλάδα!
Θεόδωρος Γιαννιτσοπουλος, Αντιπτέραρχος ε.α.
Ποσοτική χαλάρωση (QE) είναι μια νομισματική πολιτική στην οποία η κεντρική τράπεζα
αγοράζει κρατικά χρεόγραφα ή περιουσιακά στοιχεία από τη δευτερογενή αγορά και τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προκειμένου τονωθεί η οικονομία σε περιόδους όπου η
παραδοσιακή νομισματική πολιτική δεν φέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.
Η κεντρική τράπεζα αγοράζοντας χρεόγραφα προκαλεί άνοδο των τιμών τους και μείωση
της απόδοσης (επιτοκίων) τους, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η προσφορά χρήματος στην
οικονομία.
Η πολιτική της ποσοτικής χαλάρωσης έχει σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν τα διαθέσιμα
κεφάλαια των εμπορικών τραπεζών, τα οποία θα επενδυθούν στην αγορά νέων
χρηματοπιστωτικών προϊόντων, προκαλώντας αύξηση των επιπέδων δανεισμού και της
ρευστότητας.
Διαδικασία της Ποσοτικής Χαλάρωσης:Η Κεντρική Τράπεζα μιας χώρας ή μιας νομισματικής
ένωσης δημιουργεί χρήμα Το νέο χρήμα χρησιμοποιείται για την αγορά χρεογράφων από
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και την χρηματαγορά
1. Αυτή η κίνηση προκαλεί πτώση των επιτοκίων, 2. Τα κεφάλαια των τραπεζών αυξάνονται
από την πώληση των χρεογράφων στην Κεντρική Τράπεζα, 3. Λόγω χαμηλών επιτοκίων
(άρα χαμηλής απόδοσης εναλλακτικών επενδύσεων) και υψηλών αποθεματικών οι
τράπεζες αυξάνουν την χορήγηση δανείων, 4. Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις
εκμεταλλεύονται τα χαμηλά επιτόκια κι αυξάνουν το δανεισμό τους, 5. Η αύξηση
διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών αυξάνει την κίνηση της αγοράς και προκαλεί
ανάπτυξη της οικονομίας

Η διάλεξή σας ήταν εξαιρετική, ωστόσο, θα ήθελα να θέσω και εγώ δύο ερωτήματα:
1) Ήταν έτοιμη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει την ελληνική κρίση; 2) Εάν υπήρχε μία
στοιχειώδης πολιτική συναίνεση, εξ´αρχής, θα είχε αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα η
οικονομική κρίση;
Γιώργος Λυκοκάπης Δρ, Αρθρογράφος
Ασφαλώς και δεν ήταν Γιώργο (ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια), γιατί Υπήρχαν αστοχίες
και αξιοσημείωτα συστημικά κενά όπως:
+ Δημιουργία ενός συστήματος εκτεθειμένου στις ιδιωτικές χρηματοπιστωτικές αγορές και
ανοχύρωτου έναντι των κερδοσκοπικών παιγνίων + Αποκλίνουσες οικονομικοπολιτικές και
νομισματικές κουλτούρες μεταξύ των μελών
+ Κατίσχυση του μονεταριστικού προτύπου της Bundesbank + Απουσία ενός
αυτοματοποιημένου και αποτελεσματικού συστήματος πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων και
αλληλεγγύης
Λειτουργικά προβλήματα του Ευρωσυστήματος, όπως:
Αναποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πειθαρχίας και του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης +
Διαφορετικές προσαρμογές κρατών μελών στους όρους παιγνιδιού της ΟΝΕ + Αντιπαραγωγική χρήση
φθηνού δανεισμού από την Ενωσιακή περιφέρεια + Η ισοπεδωτική νομισματική πολιτική παρά την ύπαρξη
ανομοίων οικονομικών καταστάσεων Η πολιτική διαχείρισης της κρίσης στην Ευρωζώνη ήταν φτωχή, πχ:
+ Δομικές ατέλειες και οι λειτουργικές αδυναμίες του ευρωσυστήματος
+ Υπερβολικές αντιδράσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών και των οίκων αξιολόγησης
+ Δυσλειτουργίες του ευρωπαϊκού μηχανισμού λήψης αποφάσεων
+ Ελλειμμα οραματικής και αποφασιστικής ευρωπαϊκής ηγεσίας και η εμφάνιση οικονομικού εθνικισμού σε
ορισμένα κράτη μέλη
+Ασάφειες και η ελαστικότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΟΝΕ Στο Δεύτερο ερώτημα: Αν οι πολιτικοί
ήταν υπεύθυνοι, ομονοούσα, συνεργάζονταν και έβλεπαν το μεγάλο πρόβλημα πατριωτικά, θα είχαμε βγεί
από την κρίση πολύ πιοπριν από το 2015.
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Ποια ήταν η αμερικανική παρέμβαση και βοήθεια στα χρόνια της ελληνικής οικονομικής?
Εφη Χαραλαμπάκη, Υ. Δρ
Εφη μου, σε ευχαριστώ για τα θερμά σου λόγια! Τώρα στην ερώτηση:
Θα έλεγα ότιο διαμεσολαβητικός ρόλος των αμερικανικών κυβερνήσεων κατά την διάρκεια
της κρίσης του ελληνικού χρέους ήταν κρίσιμος για την αποφυγή ενός ατυχήματος ή επιλογών
που θα οδηγούσαν στην έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη.
Αναπτύχθηκε, έτσι, σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και του πρώην
υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Τζακ Λιου, ο οποίος τον συμβούλευε πριν αλλά και κατά την
διάρκεια των κρίσιμων διαπραγματεύσεων με τους Ευρωπαίους τον Ιούλιο του 2015.
Ετσι, η «πολιτική και ηθική στήριξη των ΗΠΑ», όπως την έχει χαρακτηρίσει ο κ. Τσίπρας,
συνέβαλε παράλληλα στη βελτίωση των διμερών σχέσεων, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη
βαθύτερη συνεργασία σε ευρύ φάσμα θεμάτων που συμπεριλαμβάνει τομείς όπως η άμυνα
και η ασφάλεια.
Ασφαλώς οι ΗΠΑ έχουν κεφαλαιοποιήσει την καλή τους σχέση με την κυβέρνηση για την
προώθηση των προτεραιοτήτων&συμφερόντων τους στην περιοχή, εξέλιξη με την οποία
συντάσσεται η ελληνική πλευρά.
Η κοινή γνώμη, τώρα, γνωρίζει το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την Ελλάδα. Η θέση τους ότι η
Ελλάδα θα πρέπει να παραμείνει στην Ευρωζώνη, να μεταρρυθμίσει την οικονομία της και να
καταλήξει σε συμφωνία που θα υποστηρίξει την ανάκαμψη της μέσω της ελάφρυνσης του
χρέους βρήκε ευήκοα ώτα στην χώρα.
Η εμπλοκή των ΗΠΑ έχει εξελιχθεί από την οικονομική διπλωματία σε μια πολυδιάστατη
διπλωματία, που περιλαμβάνει διάφορες πτυχές της διμερούς σχέσης. Υπό αυτό το πρίσμα,
οι ΗΠΑ υποστηρίζουν περιφερειακές πρωτοβουλίες όπως αυτή με την Κύπρο και το Ισραήλ
στην νευραλγική, ευαίσθητη για την ασφάλεια της Δύσης περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου .

Ηταν έτοιμη η ΕΖ να αντιμετωπίσει την Ελληνική Κρίση
Ευφροσύνη Μπούτσικα, Η-Μ ΕΜΠ, Στέλεχος ΟΤΕ
Αγαπητή μου, Ευφροσύνη, ΑΣΦΑΛΩΣ και ΟΧΙ !!! Υπήρχαν αστοχίες και συστημικά κενά όπως:
+Δημιουργία ενός συστήματος εκτεθειμένου στις ιδιωτικές χρηματοπιστωτικές αγορές και
ανοχύρωτου έναντι των κερδοσκοπικών παιγνίων
+ Αποκλίνουσες οικονομικοπολιτικές και νομισματικές κουλτούρες μεταξύ των μελών
+Κατίσχυση του μονεταριστικού προτύπου της Bundesbank +Απουσία ενός
αυτοματοποιημένου και αποτελεσματικού συστήματος πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων
και αλληλεγγύης
Λειτουργικά προβλήματα του Ευρωσυστήματος, όπως:
Αναποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πειθαρχίας και του Συμφώνου Σταθερότητας και
Ανάπτυξης
+Διαφορετικές προσαρμογές κρατών μελών στους όρους παιγνιδιού της ΟΝΕ
+Αντιπαραγωγική χρήση φθηνού δανεισμού από την Ενωσιακή περιφέρεια
+Ισοπεδωτική νομισματική πολιτική παρά την ύπαρξη ανομοίων οικονομικών καταστάσεων
Η πολιτική διαχείρισης της κρίσης στην Ευρωζώνη ήταν φτωχή, πχ:
+ Δομικές ατέλειες και οι λειτουργικές αδυναμίες του ευρωσυστήματος
+ Υπερβολικές αντιδράσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών και των οίκων αξιολόγησης
+ Δυσλειτουργίες του ευρωπαϊκού μηχανισμού λήψης αποφάσεων
+ Ελλειμμα οραματικής και αποφασιστικής ευρωπαϊκής ηγεσίας και η εμφάνιση οικονομικού
εθνικισμού σε ορισμένα κράτη μέλη
+Ασάφειες και η ελαστικότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΟΝΕ

Ποιοι είναι οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα
Χριστίνα Μπαρμπαρούση Υ. Δρ

Ποιες είναι οι απόψεις της κοινής γνώμης για τη φοροδιαφυγή!
Κωνσταντίνος Βουτσινάς, Πλοίαρχος ΠΝ εα, Μέλος ΔΣ ΕΛΙΣΜΕ
Αγαπητέ μου Κώστα να τι έδειξε μια έρευνα του κοινού!

Ευχαριστώ για την ερώτηση, Θα έλεγα αυτοί που φαίνονται στη διαφάνεια:

:
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Η Περίοδος 1995-2007 ήταν Περίοδος Οικονομικής Ευφορίας ή Μεγενθυμένη Φόύσκα?
Αχιλλέας Λέλλας Απχος εα
Η Περίοδος 1995-2007 ήταν Περίοδος Οικονομικής Ευφορίας ή Μεγενθυμένη Φόύσκα?
Αχιλλέας Λέλλας Απχος εα

Ευχαριστώ πολύ, Αχιλλέα μου, για τα πολύ καλά σου λόγια! Στο ερώτημά σου, τώρα, Από το
1995 και έπειτα, σημειώθηκε αξιοσημείωτη συνέπεια στην τιθάσευση του υψηλού
πληθωρισμού, μετά από πολλά χρόνια.
Η πτώση των επιτοκίων οδήγησε τις τράπεζες στην πρόσβαση σε άφθονο και φθηνό
δανεισμό. Το ίδιο συνέβη και με τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.
Η υπερβολική αύξηση της κατανάλωσης, όπως παρουσιάστηκε και στην διάλεξη, οδήγησε σε
μία «φούσκα» εγχώριας ζήτησης, η οποία συντηρήθηκε για πολλά χρόνια από τον εξωτερικό
δανεισμό.
Τα συνεχή δημοσιονομικά ελλείμματα οδήγησαν σταδιακά σε διόγκωση του δημοσίου χρέους
Η ελληνική οικονομία, για σχεδόν μία δεκαετία, βίωσε μια πρωτόγνωρη «φούσκα»
οικονομικής δραστηριότητας
Η κρίση της Lehman Brothers το 2008 επηρέασε σύντομα όλο τον πλανήτη προκαλώντας
σταδιακά πτώση της εγχώριας ζήτησης και των τιμών σε πολλές οικονομίες.
Λέλας: Ευχαριστώ, κι αν κατάλαβα καλά κάποιοι συνειδητά ή από άγνοια ενώ θα μπορούσαν
να βελτιώσουν την κατάσταση ή τουλάχιστον να την διατηρήσουν σε ίδια επίπεδα, την
οδήγησαν στα σημερινά επίπεδα. Μπασαράς: ή και τα δύο Αχιλλέα

Εγινε και τίποτα καλό; Όλα αυτά τα χρόνια;
Μαρία Λιακάκη Δρ
Αγαπητή μου, Μαρία, σε παρακολουθώ και σε θαυμάζω στις χωρίς ανάσα πατριωτικές,
πολιτιστικές και κοινωνικές σου δράσεις, γνωρίζοντας ότι παράλληλα τελειώνεις (αν δεν την
έχεις τελειώσει ακόμη) τη διδακτορική σου διατριβή πάνω στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, πού
τον βρίσκεις όλο αυτόν τον χρόνο!
Στην ερώτησή σου τώρα, σίγουρα έγιναν και καλά πέρα από τα πικρά μαθήματα, όπως:
Περισσότερη Διαύγεια, Λειτουργία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), Δημιουργία Ενιαίας
Αρχής Πληρωμών, Μηνιαία δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων του κράτους (έσοδα έξοδα, οφειλές κτλ), Περαιτέρω αυτονόμηση ΕΛΣΤΑΤ, ΓΓΔΕ, Εισαγγελέας οικονομικών
εγκλημάτων, Ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων, Ηλεκτρονικές φορολογικές δηλώσεις,
Ηλεκτρονικά συστήματα εργασίας «Ήλιος, Εργάνη, Ερμής», άρση τραπεζικού απορρήτου κλπ
Ωστόσο, μένουν πολλά , πολλά, πολλά ακόμη.. Αποκομματικοποίηση δημόσιου τομέα,
Άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων, Αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων, Πάταξη του
λαθρεμπορίου καυσίμων και τσιγάρων, Αναδιάρθρωση (συγχώνευση ή κατάργηση)
κατακερματισμένων, και ανενεργών δημόσιων οργανισμών, Μεταρρύθμιση στο σύστημα
απονομής δικαιοσύνης, Επίλυση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
Ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δημόσιες συμβάσεις (e-procurement), Παρεμβάσεις για
διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας (πχ. υπηρεσίες μιας στάσης), Προώθηση εξαγωγών.
Ανταγωνιστικότητα γεωργίας, Ενίσχυση ανεξάρτητων αρχών, Εθνικό κτηματολόγιο κλπ κλπ
Ελπίζω να απάντησα στο ερώτημά σου.

Ευχαριστώ πολύ, Αχιλλέα μου, για τα πολύ καλά σου λόγια! Στο ερώτημά σου, τώρα, Από το
1995 και έπειτα, σημειώθηκε αξιοσημείωτη συνέπεια στην τιθάσευση του υψηλού
πληθωρισμού, μετά από πολλά χρόνια.
Η πτώση των επιτοκίων οδήγησε τις τράπεζες στην πρόσβαση σε άφθονο και φθηνό
δανεισμό. Το ίδιο συνέβη και με τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.
Η υπερβολική αύξηση της κατανάλωσης, όπως παρουσιάστηκε και στην διάλεξη, οδήγησε σε
μία «φούσκα» εγχώριας ζήτησης, η οποία συντηρήθηκε για πολλά χρόνια από τον εξωτερικό
δανεισμό.
Τα συνεχή δημοσιονομικά ελλείμματα οδήγησαν σταδιακά σε διόγκωση του δημοσίου χρέους
Η ελληνική οικονομία, για σχεδόν μία δεκαετία, βίωσε μια πρωτόγνωρη «φούσκα»
οικονομικής δραστηριότητας
Η κρίση της Lehman Brothers το 2008 επηρέασε σύντομα όλο τον πλανήτη προκαλώντας
σταδιακά πτώση της εγχώριας ζήτησης και των τιμών σε πολλές οικονομίες.
Λέλας: Ευχαριστώ, κι αν κατάλαβα καλά κάποιοι συνειδητά ή από άγνοια ενώ θα μπορούσαν
να βελτιώσουν την κατάσταση ή τουλάχιστον να την διατηρήσουν σε ίδια επίπεδα, την
οδήγησαν στα σημερινά επίπεδα.
Μπασαράς: ή και τα δύο Αχιλλέα

Πού πήγαν τα λεφτά των Μνημονίων? Τι δεσμεύσεις έχει αναλάβει η Ελλάδα μετά τα μνημόνια; Και, Τι περιλαμβάνει η
μεταμνημονιακή εποπτεία;
Ιωάννης Μπαλτζώης Αντγος ε.α Μέλος ΔΣ ΕΛΙΣΜΕ
Αγαπητέ μου Γιάννη την περιίμενα
την ερώτηση αυτή και να οι απαντήσεις:

Βασική δέσμευση της Ελλάδας για τη μεταμνημονιακή εποχή είναι η διατήρηση πρωτογενών
πλεονασμάτων 3,5% επί του ΑΕΠ έως το 2022 και 2% έως το 2060. Επιπλέον, θα πρέπει να
τηρεί τις δημοσιονομικές της δεσμεύσεις, κάτι το οποίο θα ελέγχεται σε τακτική βάση από
τους δανειστές, αφού τα κλιμάκια των Θεσμών θα έρχονται στην Αθήνα ανά τρίμηνο για ένα
είδος «αξιολόγησης». Επιπλέον, η χώρα έχει δεσμευτεί να συνεχίσει και να ολοκληρώσει μια
σειρά από μεταρρυθμίσεις που θεωρούνται το «κλειδί» για την προσέλκυση δανειστών και
την ενίσχυση της ανάπτυξης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενεργοποιήσει το πλαίσιο της Ενισχυμένης Εποπτείας, το οποίο
περιλαμβάνει τριμηνιαίες εκθέσεις της Επιτροπής στις οποίες θα αξιολογούνται οι
οικονομικές, δημοσιονομικές και χρηματοοικονομικές συνθήκες, καθώς και κατά πόσο
τηρούνται οι μεταμνημονιακές δεσμεύσεις της ελληνικής πλευράς.
Η ενισχυμένη εποπτεία θεωρήθηκε επιβεβλημένη από τους Θεσμούς λόγω του μεγάλου
ύψους δανείων (288 δισ. ευρώ) που έχει λάβει η Ελλάδα από τους δανειστές της. Ο ESM θα
συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή τα επόμενα χρόνια προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η
χώρα παραμένει στο «σωστό δρόμο».
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Η οικοδέσποινα Λίνα Μπασαρά υποδέχεται το ζεύγος Βαλίντα και Σωτήρη Παπαδημητρίου

Η οικοδέσποινα της βραδιάς Λίνα Μπασαρά συνοδεύοντας τον πτέραρχο Ν.
Παπαπροκοπίου
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Η τέως περιφεριάρχης και νομάρχης και πάντα μάχιμη Μάρθα Σημαντώνη-Γκενάκου

Η Οικοδέσποινα

Ηγεσίες του ΠΝ και της ΠΑ - Αρχηγοί και Στολαρχοι και Διοιηκητές. Τί να λενε.

Μέλος του ΔΣ του ΣτΑ

Μπασαράς- Αργυρίδης - Δρεμπεντέρης, Καρανίκας

Νεαρή κυρία και ακολουθεί έταιρη νεαρή κυρία η Θωμαή Χείλαρη!!!

Μια ζωή μαζί από τι Νίσυρο έως το Wyoming, από τη Λάρισα έως τον Πειραιά κααι το Καβούρι. Ρένα και Νίκος
Σταυρόπουλος

Μια άλλη μεγάλη έκπληξη οι κυρίες παναγιώτα και Πωλίνα Σπανού-Μπόρφη
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Ξεχωρίζουν ο Γιώργος Κακλής, και το ζεύγος Δημήτρης και Μαρίνα Κατελούζου

Ξεχωρίζουν το ζεύγος Κωνσταντίνου Καρκανιά και οι Γ. Βορηάς, Α. Λέλας και κ. Παρασκευάκος

Νεαρή κυρία και ακολουθεί έταιρη νεαρή κυρία η Θωμαή Χείλαρη

Ο αγαπημένος μας πνευματικός Πατέρας γεώργιος και η οικοδέσποινα

Ο Αλέξανδρος Βασιλάκος ΜηχανικόςΦιλόσοφος εμβληματική προσωπικότητα της Δροσοπηγής Μάμης

Ο Αχιλλέας Σαραντινός Μέλος ΔΣ του ΕΛΙΣΜΕ

Ο ΓΓ του ΣτΑ και ο Αντιπρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ. Αναρωτιούνται και αγχωνονται αν
πάει καλά η βραδά

Ο ΓΓ του ΣτΑ υποδέχεται τους επιτίμους ΑΓΕΣ Κ. Γκίνη και Α. Στεφανή
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Ο έφηβος στρατηγός Γιάννης Μπαλτζώης συμβουλεύει του νεαρούς αναλύτές και αρθρογράφους Εφη
Χαραλαμπάκη και Γιώργο Λυκοκάπη

Ο ΓΓ του συνδέσμου Logistics, Νίκος Αργυρίδης

Ο Επίτιμος Αρχηγός του ΓΕΑ Γιώργος Αντωνετσής
Ο Ευδόκιμος Μαρκόπουλος του ΕΛΙΣΜΕ και ο πρόεδρος του ΣΑΣΙ Ε. Γεωργούσης

Ο μεγαλοδικηγόρος Κωστής Παπαδάκης ενώνει την Πολεμική Αεροπορία

Ο Κωνσταντίνος Αργυρλοπουλος και η Μαρία Καρελά από το ΕΛΙΣΜΕ

ο ναύαρχος Γ. Σιδερής με τον βετεράνο σωματάρχη του Δ σώματος στρατού Η.
Καζούκα

Ο ομιλητής Α. Μπασαράς υποδέχεται τον ΕΑΓΕΣ Α. Στεφανή
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Ο πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ Β. Μαρτζούκος χαιρετίζει και ο αντιπρόεδρος στηρίζει...

Ο Πρόεδρος του ΣτΑ και Δντής της 'Εστία' Ε. Σκιαδάς και ο ΓΓ του ΣτΑ Μ. Καρανίκας

Ο Πρόεδρος της Αεροπορικής Ακαδημίας πχος Αλεξόπουλος και ο ΓΓ του ΣτΑ Μ.καρανίκας

Ο Πρέσβης ετ Δημοσθένης Κωνσταντίνου

Ο Πρόεδρος του ΣΑΣΙ χαιρετίζει και ο ΥΔΣ του ΣΑΣΙ στηρίζε...

Ο πρόεδρος του ΣτΑ Ε. Σκιαδάς χαιρετιζει και ο συντονιστής ναύαρχος Ν. Δενιόζος χρονομετρά...

Ο Πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ και η Υπέυθυνη ΔΣ Μαριεττα Παναγιωτοπούλου

Ο πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ

44

22/4/2019

Ο πρόεδρος του ΣτΑ και ο γιός του Κωνσταντίνος πάντα αρωγοί στη μεγάλη προσπάθεια

Ο πρώτος και ο δεύτερος της τάξης του 1963 του Γυμνασίου Καλαμπάκας

Ο Πτέραρχος Α. Λέλας και ο Νομικός Παρασκευάκος
Ο πχος Δημήτρης Πετρίδης

Οι Αρχηγοί ΓΕΣ Α. Στεφανής, Κ. Γκίνης, ΓΕΝ Κ. Χρηστίδης και ο Πχος εα Βούρης!

Ο στρατηγός Γιάννης Μπαλτζώης και ο πχος Κ. Λάμπρου

Ο συντονιστής Ν. Δενιόζος και ο ομιλητής Α. Μπασαράς ετοιμάζονται.

Ο συντονιστής Ν. Δενιόζος και ο ομιλητής Α. Μπασαράς
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Οι Ικαροι του 1955
Οι αρχηγοί της Στρατιάς και το Δ Σώματος Στρατού Χ. Μουστάκης και Η. Καζούκας πάντα μάχιμοι

Οι Βετεράνοι Πιλότοι Δ. Παπαγεωργίου, Δ. Μπέλιας, Χ. Καραδήμος

Οι Επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΣ

Οι Νεφέλες Λένα Γεωργούση, Αναστασία Χειράκη, Γεωργία Λάμπρου και Αλίκη Κόρακα

Οι μάχιμοι βετεράνοι Κ. Αργυρόπουλος, Π. Σίσσας, Χ. Χειράκης και οι νεώτεροι εξάδελφοι Π. Βαγιακάκος κια Κ.
Παπαδάκης

Οι Ναύαρχοι Αγγελος και Γρηγόρης

Οι παλιοί πρόεδροι του ΕΛΙΣΜΕ Η. Καζούκας και Χ. Μουστάκης
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Οι παλιοί πρωτάρηδες της 7ης Μηχανικών ΣΜΑ Πτέραρχοι Σταυρόπουλος και Παμπούκης

Οι παλιοί συμμαθητής στη Σχολή Ικάρων ο ένας μηχανικός, ο άλλος ιπτάμενος τί να λένε άραγε!

Παναγιώτης Ξυπολιάς Μηχανικός της ΣΜΑ και ο Γιώργος Κακλής Πχος Ιπτάμενος αλλά και μεγάλος
μαθηματικός!

Σε πρώτο πλάνο οι Κ. Βουτσινάς, Γ. Βορηάς, Ν. Παπαπροκοπίου και Π. Δρεμπεντέρης

στιγιότυπο πριν αρχίσι η ομιλία

Στιγμιότυπο 1

Στιγμιότυπο από την άφιξη του Παναγιώτη Κατσαρού

Σιγά-σιγά έρχεται ο κόσμος!
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Στιγμιότυπο από την προσέλευση

Στιγμιότυπο Παύλος Φωτίου και η τεχνικός της βιντεοσκόπησης

Τα μέλη του ΔΣ του ΕΛΙΣΜΕ Παναγιώτης και Παύλος Φωτίου

Τα μέλη του ΔΣ του ΕΛΙΣΜΕ. Ελυσαν άραγε το στεγαστικό.

Τί να λέει ο αρχηγός του ΓΕΑ με τους Ναυάρχους, ίσως να ρωτάει για τον
ναύαρχο πεθερό του!

Τι να λένε οι έφηβοι επίτιμοι αρχηγοί του ΓΕΣ και της ΠΑ - Κ. Γκίνης, Κ. Χρηστίδης και
Α. Στεφανής

Το ΕΛΙΣΜΕ παρόν

Τα νέα παιδιά η Σοφία, η Εύα και ο Παύλος
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Το ζεύγος Γκενάκου μαζί με τον Π. Βαγιακάκο και τις Νεφέλες Λ. Γεωργούση, Αλίκη Κόρακα, Γεωργία Λαμπρου

Το ζεύγος Γιώργος και Αλίκη Κόρακα κατά την άφιξη

Το ζεύγος Παναγιώτη Καλόγηρου

Το ζεύγος του Νίκου Κατσίμπα

Τριάντα λεπτά πριν την διάλεξη
Το ζεύγος του Παναγιώτη Καλόγηρου απχου εα

Ωραίο Στιγμιότυπο λίγο πριν την έναρξη της ομιλίας.
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Military Logistics

Περιεχόμενο Παρουσίασης
Εισαγωγή στην Επιμελητεία
Μηχανική της Επιμελητείας
Διοίκηση της Επιμελητείας
Τεχνική Υποστήριξη
Εφοδιασμός-Προμήθειες-Βασικά Οικονομικά
NATO and Military Logistics

Military Logistics
Παρουσιαστής
Αναστάσιος Μπασαράς

Παρουσίαση:

Σχολή Ικάρων

1 / 6 / 2014
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Εισαγωγή στην Επιμελητεία

1
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1 / 6 / 2014

Ορισμός Συστήματος

2

Ορισμός Συστήματος
Κύκλος Ζωής Συστήματος
Ροή Επιχειρησιακής Λειτουργίας
και Επιμελητείας Συστήματος
Ορισμός και Ταξινόμηση της Επιμελητείας
Αντίστροφη Επιμελητεία- Reverse Logistics
Τι κάνει την Επιμελητεία Ανταγωνιστική;
Βασικά Στοιχεία και Δραστηριότητες Επιμελητείας
Το Κόστος της Επιμελητείας
Το Έργο των Στελεχών της Επιμελητείας
Ηθική και δεοντολογία των Στελεχών της Επιμελητείας
Νέα έναντι Παραδοσιακής Επιμελητείας
Λειτουργικές Συνιστώσες της Επιμελητείας

Σχεδιασμός

Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει τις διαδοχικές φάσεις του κύκλου της
ζωής ενός συστήματος.
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Σχεδιασμός

Παραγωγή

Λειτουργία
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Ροή Επιχειρησιακής Λειτουργίας και
Επιμελητείας Συστήματος

Κύκλος Ζωής Συστήματος

Ορίζουμε ένα σύστημα ως τη ‘σύνθεση’ εκείνων
των στοιχείων, που είναι
(1) απαραίτητα για την εκτέλεση και εκπλήρωση
της αποστολής και
(2) αναγκαία για τη διασφάλιση μιας αποδοτικής
και αποτελεσματικής συντήρησης, υποστήριξης και
επιμελητείας,
Προκειμένου, όταν εμφανίζονται βλάβες ή διακοπές,
να αποκαθίσταται, κατά τον αποτελεσματικότερο
και αποδοτικότερο τρόπο, η πλήρης λειτουργία για
την ολοκλήρωση της αποστολής.
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Τεστ

Παραγωγή
Ακατέργαστα Υλικά
Ανταλλακτικά
Παραγωγή
Επιθεωρήσεις/Τεστ
Επισκευές
Επιδιορθώσεις
Τελικά Προϊόντα

Αξιολόγηση

Προμηθευτές

Επιχ/κή Μονάδα
Επιχειρησιακή

Λειτουργία

Βιομηχανική

υλικά-εξαρτήματαπροϊόντα-μηχανήματα

Εφοδιασμός

Αποθέματα-ΑποθήκεςΜεταφορά-ΔιανομήΕφοδιαστικές Δράσεις
Απόσυρση-Διάθεση

Επιμελητεία

Συντήρηση

‘Εργοστασιακή’

Συντήρηση

‘Οργανική’

Συντήρηση

‘Ενδιαμέσου Επιπέδου’

Πηγή: Blanchard, B.S., Logistics Engineering and Management
Εφοδιασμός/Ανεφοδιασμός

Επιστροφή Επισκευάσιμων για Συντήρηση

Ροή επιχειρησιακής λειτουργίας και επιμελητείας συστήματος
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Ορισμός της Επιμελητείας

Ταξινόμηση της Επιμελητείας συνέχεια

Ταξινόμηση της Επιμελητείας

Η λέξη logistics προέρχεται από τις Ελληνικές και Λατινικές
λέξεις ‘Λογιστικός’ και ‘Logisticus’, οι οποίες σημαίνουν
κάνω υπολογισμούς και λογαριασμούς.

Επιχειρηματική Επιμελητεία (Business logistics)

Ολοκληρωμένη (επίκτητη) επιμελητεία (Acquisition Logistics)

❖

❖

Γλωσσάριο όρων/ορισμών ΝΑΤΟ (AAP-6, 2002)

❖

Society Of Logistics Engineers, SOLE
Συμβούλιο Επιμελητείας ΗΠΑ
Integrated Logistic Support, ILS
1 / 6 / 2014
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Στόχος: παράδοση του σωστού αγαθού στο σωστό πελάτη και στη σωστή
ποσότητα, χρόνο, θέση, κατάσταση και τιμή.
Κύριοι τομείς: εφοδιασμός, μεταφορά/αποθήκευση, συντήρηση, διαχείριση
συμβάσεων, τεχνική υποστήριξη και εφαρμοσμένη μηχανική.
Τρόποι:
➢Χρησιμοποίηση ίδιων πόρων, μέσων, ανθρώπινου δυναμικού και
τεχνολογίας/τεχνογνωσίας
➢Ανάθεση με συμβάσεις σε τρίτες εταιρίες επιμελητείας (Third-party
logistics, 3PL) την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της επιμελητείας,
➢Ανάθεση με σύμβαση σε ένα κύριο ανάδοχο της διαχείρισης όλων των
απαραίτητων υπο-αναδόχων επιμελητείας διαφόρων εταιριών 3PL.
➢Κύριος ανάδοχος αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη εκτέλεσης όλων των
δραστηριοτήτων επιμελητείας (Fourth-party logistics, 4PL).

1 / 6 / 2014
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✓
✓

✓

Προσδιορισμός απαιτήσεων επιμελητείας
Διασφάλιση ολοκλήρωσης& ενσωμάτωσης απαιτήσεων στο
σχεδιασμό, ανάπτυξη και παραγωγή
Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού, μέσων και προσωπικού
υποστήριξης κατά την απόκτηση του συστήματος.

Εργοστασιακή Επιμελητεία (Production Logistics)
❖

❖

Περιγραφή διεργασιών/διαδικασιών μέσα σε μια βιομηχανία
παραγωγής και κατασκευής συστημάτων και μηχανημάτων.
Εξασφάλιση τροφοδοσίας κάθε μονάδας και τερματικού σταθμού
παραγωγής και κατασκευής με το σωστό προϊόν, στη σωστή
ποσότητα και ποιότητα, στο σωστό χρόνο.

1 / 6 / 2014
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Reverse Logistics-Η Διεργασία

Reverse Logistics-Δραστηριότητες

Source: http://www.rlmagazine.com/img/edition04_ups.jpg

Διαχείριση υλικών και προϊόντων
❖

❖
❖
❖

Συλλογή, μεταφορά, ταξινόμηση, διακίνηση, αποθήκευση άχρηστων και
ανενεργών
Χειρισμός εποχιακών αποθεμάτων
Ανάκτηση υπολειμματικής αξίας
Αποθεματοποίηση-ταξινόμηση

Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση
Τι είναι η Αντίστροφη Επιμελητεία (ΑΕ, Reverse Logistics)
Στρατιωτική ορολογία: Η διάθεση πλεονασματικών εύχρηστων εφοδίων ή άχρηστων
που χρειάζονται αναδόμηση/μετασκευή για επαναχρησιμοποίηση.
Εμπορική ορολογία: Η διεργασία σχεδιασμού, υλοποίησης& ελέγχου απότελεσματικής
ροής πρώτων υλών, αποθεμάτων, προϊόντων και συναφών πληροφοριών από την
κατανάλωση στην παραγωγή με σκοπό ανάκτηση μέρους αξίας ή επαναδιάθεσή τους.
1 / 6 / 2014
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❖
❖

Επαναχρησιμοποίηση υλικών/προϊόντων
Επισκευή/επιδιόρθωση
Μετασκευή

Διάθεση Επικίνδυνων υλικών
Διάθεση απαρχαιωμένου obsolete υλικού
1 / 6 / 2014
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Τι κάνει την επιμελητεία ανταγωνιστική;

Reverse Logistics-Μέγεθος και Κατανομή

Βασικά Στοιχεία-Δραστηριότητες Επιμελητείας

Εκτιμάται ότι ο τζίρος της ΑΕ (Reverse logistics) είναι περίπου το 4% του συνολικού τζίρου των Logistics ή το 1% του ΑΕΠ μιας χώρας. Στον πίνακα φαίνονται οι
επιστροφές της ΑΕ (Πηγή:R.&T-L, Reverse Logistics Trends and Practices, 1998)

Σχεδιασμός Συντήρησης
& Υποστήριξης
Τεκμηρίωση & Τεχνικά
Δεδομένα-Πληροφορίες

Χρόνος

Ποιότητα

Εφοδιαστική Υποστήριξη,
Ανταλλακτικά-Αποθέματα

Εκπαίδευση &Υποστήριξη
Εκπαίδευσης

Συστατικά ανταγωνιστικής επιμελητείας

Υποστήριξη
Επιμελητείας
Συσκευασία, Διακίνηση,
Αποθήκες & Αποθήκευση,
Μεταφορά
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Κόστος Επιμελητείας
Το κόστος της Επιμελητείας ως ποσοστό του GDP σε παγκόσμια κλίμακα
φαίνεται στον πίνακα (Rajeev Sharma,Prof. Center of Business Management,
Bimtech)

Χώρα

Κόστος Επιμελητείας ως % του GDP

Korea
16
China
15
Japan
14
India
13
France
12
UK
11
USA
10
Το κόστος της επιμελητείας στον κύκλο της ζωής ενός συστήματος αναλύεται
και απεικονίζεται στην επόμενη διαφάνεια.
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Προσωπικό Συντήρησης &
Υποστήριξης

Πηγή: Blanchard, B.S., Logistics Engineering and Management

Τα Βασικά Στοιχεία της Υποστήριξης της Επιμελητείας
14
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Κόστος Επιμελητείας

Κόστος Επιμελητείας-συνέχεια

Δαπάνες επιμελητείας και υποστήριξης φτάνουν μέχρι και 80% κόστους
κύκλου ζωής συστήματος.
Βραχυπρόθεσμο κόστος σχεδιασμού, ανάπτυξης, παραγωγής και αγοράς
των συστημάτων είναι γνωστό και ελεγχόμενο.
Μακροπρόθεσμες δαπάνες δεν εξετάζονται έγκαιρα, με αποτέλεσμα το
‘παγόβουνο ορατότητας κόστους κύκλου ζωής συστήματος,
Σημαντικό κόστος προέρχεται από φτωχή διοίκηση και εσφαλμένες
τεχνικές αποφάσεις στα αρχικά στάδια σχεδιασμού συστημάτων.
Επιλογή τεχνολογιών/υλικών, σχεδιασμός διεργασιών κατασκευής,
συσκευασία και μεταφορά υλικών, διάγνωση βλαβών, μέσα συντήρησης
και υποστήριξης επηρεάζουν τις ‘βυθισμένες’ δαπάνες του παγόβουνου
και ανεβάζουν το κόστος του κύκλου της ζωής του συστήματος.

Η Επιμελητεία επηρεάζει και σχετίζεται με την οικονομία. Ο
τζίρος της Επιμελητείας αυξάνεται με την ανάπτυξη της
οικονομίας, ωστόσο, πέφτει ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Η Επιμελητεία προσθέτει σημαντική αξία στην αξία όλων των
αγαθών.
Οι μεταφορές συνιστούν το μεγαλύτερο ποσοστό στο τζίρο της
Επιμελητείας.
Η εξωτερική ανάθεση (Outsourcing) δραστηριοτήτων της
Επιμελητείας, πρέπει να εξετάζεται με σοβαρότητα, γιατί:

Είναι κρίσιμο, από την αρχή, να εξετάζουμε, εκτιμούμε και λαμβάνουμε υπόψη
τις ‘βυθισμένες’ δαπάνες του παγόβουνου του κόστους του κύκλου της ζωής στις
αποφάσεις αγοράς ενός συστήματος.

16

Τεστ, Μετρήσεις, Μέσα –
Εργαλεία-Συσκευές
Υποστήριξης

Συστήματα Πληροφορικής
Διοίκησης& Ελέγχου
Επιμελητείας

Κόστος

Σέρβις
ύνης
Εγκαταστάσεις &
στη Ευκολίες Συντήρησης
Ανταπόκριση
ώσιμα, Αποθέματα
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❖

❖

❖

15

Μεταβιβάζει τις παραδοσιακές εσωτερικές δραστηριότητες και μέσα της
Επιμελητείας μιας εταιρίας σε εξωτερικούς προμηθευτές.
Χρησιμοποιεί την απόδοση που πηγάζει από την εξειδίκευση και τις
δεξιοτεχνίες των προμηθευτών.
Εξασφαλίζει υποστήριξη υπηρεσιών πληροφορικής, λογιστικής, νομικής,
ευκολιών, μέσων, εξοπλισμού, όταν και για όσο χρειάζονται.

1 / 6 / 2014
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Το Έργο των Στελεχών της Επιμελητείας
Επιλογή καλύτερων προμηθευτών και ελαχιστοποίηση σπατάλης.
Οργάνωση/βέλτιστη χρήση μέσων συσκευασίας,
διακίνησης μεταφορών.
Ελαχιστοποίηση χρόνου αποθήκευσης και βελτιστοποίηση
ποσοτήτων υλικών και αποθεμάτων.
Διασφάλιση ικανοποίησης απαιτήσεων αξιοπιστίας/συντηρησιμότητας.
Διασφάλιση παροχής εκπαίδευσης στο προσωπικό επιμελητείας.
Παρακολούθηση&ακριβής έλεγχος μέσων απεικόνισης κατάστασης συστήματος
Σχεδιασμός βέλτιστης χρησιμοποίησης προσωπικού, πόρων και μέσων
υποστήριξης.
Εκπόνηση, επεξεργασία, συντονισμός και διαχείριση διαδικασιών επιμελητείας.
Εκπόνηση, συντονισμός, εξασφάλιση, παρακολούθηση και έλεγχος των
χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμών επιμελητείας.
Παρακολούθηση και έλεγχος παραμέτρων, στατιστικών στοιχείων και
μετρήσεων αποδοτικότητας και λειτουργικότητας.
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❖

❖
❖

❖

❖
❖

❖

Χειρίζονται την εμπιστευτική και την υπηρεσιακή/εταιρική
πληροφόρηση με προσοχή και την πρέπουσα θεώρηση της
δεοντολογίας, ισχύουσας νομοθεσίας και κυβερνητικών κανόνων.
Προάγει εποικοδομητικές σχέσεις με τους προμηθευτές και τους
πελάτες μέσω αβροφροσύνης και αμεροληψίας.
Αποφεύγει παράνομες αμοιβαίες αντισταθμίσεις.
Γνωρίζει το γράμμα και το πνεύμα των νόμων και κανονισμών, των
σχετικών με τη διοίκηση και διαχείριση της επιμελητείας.
Ενθαρρύνει τη στήριξη μικρο-μεσαίων και μη προνομιούχων
επιχειρηματικών μονάδων.
Αποκτά και διατηρεί επαγγελματική ικανότητα.
Εκτελεί τις διοικητικές δραστηριότητες της επιμελητείας σύμφωνα
με τους εθνικούς και διεθνείς νόμους, ήθη, πρακτικές καθώς και τις
πολιτικές, κανόνες και πρότυπα της εταιρίας του
Βελτιώνει τη θέση και το επίπεδο του επαγγέλματος του στελέχους
της επιμελητείας.
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Εκπόνηση, επεξεργασία και συντονισμός απαιτήσεων υποστήριξης.
Εκπόνηση, επεξεργασία και συντονισμός πακέτων συμβάσεων αγορών,
όσον αφορά την επιμελητεία.
Συμμετοχή στην προετοιμασία, ανακοίνωση προκηρύξεων, αξιολόγηση
προτάσεων και ανάθεση συμβάσεων προμήθειας.
Αφοσίωση στην εξυπηρέτηση και υποστήριξη χρήστη και πελάτη.
Οργάνωση/προετοιμασία θέσεων/εγκαταστάσεων υποδοχής συστημάτων.
Σχεδιασμός ενεργειών επιμελητείας κατά τη γήρανση, απόσυρση και
διάθεση εξοπλισμού του συστήματος.
Διαχείριση επιμελητείας προγραμμάτων και έργων αγοράς συστημάτων.
Ανάληψη και εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, ανάλυσης και έρευνας
σχετικά με απαιτήσεις υποστήριξης.
Ανάπτυξη στρατηγικής επιμελητείας για τα διάφορα προγράμματα και
διασφάλιση έγκαιρης εφαρμογής.
Παροχή οδηγιών, συμβουλών και υποστήριξης, όπου και όταν χρειάζεται.
Προετοιμασία και υποβολή εκθέσεων επί δραστηριοτήτων επιμελητείας.
Αξιολόγηση απόδοσης αναδόχων διαφόρων προγραμμάτων.
1 / 6 / 2014
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Νέα έναντι Παραδοσιακής Επιμελητείας

Ηθική και δεοντολογία των Στελεχών της
Επιμελητείας
❖

Ηθική και δεοντολογία των Στελεχών της
Επιμελητείας

Το Έργο των Στελεχών της Επιμελητείας

22
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Λειτουργικές Συνιστώσες Επιμελητείας

Ολοκλήρωση μέσα στην οργανωτική δομή δραστηριοτήτων μηχανικής
υποστήριξης και συντήρησης, εφοδιαστικής αλυσίδας, προμηθειών,
πληροφορικής και εκπαίδευσης.
Στρατηγική προσέγγιση
Συστημική προσέγγιση
Διαδικτυακή πληροφόρηση, διαχείριση και έλεγχος
Εξωτερική ανάθεση πολλών δραστηριοτήτων επιμελητείας
Παγκοσμιοποίηση
Εξομοίωση/Προσομοίωση
Προσανατολισμός στον πελάτη.
1 / 6 / 2014

Η ηθική και η δεοντολογία είναι κρίσιμοι συντελεστές μιας επιτυχούς
επιμελητείας. Οι περισσότερες εταιρίες έχουν αυστηρούς κανόνες και
κώδικες οι οποίοι καθορίζουν την αποδεκτή συμπεριφορά. Πιστότητα
στην εταιρία, αμεροληψία με τους συνεργάτες/πελάτες και επαγγελματική
αφοσίωση πρέπει να χαρακτηρίζουν ένα καλό στέλεχος επιμελητείας.
Συνοπτικά ένα στέλεχος επιμελητείας πρέπει να:
❖
Αποφεύγει την ανήθικη πρόθεση, συμπεριφορά ή συμβιβαστική
πρακτική στις σχέσεις, ενέργειες και επικοινωνία του.
❖
Επιδεικνύει πιστότητα στην εργοδοσία, επιμελώς, ακολουθώντας
του κανονισμούς, νόρμες και κώδικες μέσα στα πλαίσια της
δικαιοδοσίας του.
❖
Αποφεύγει τα προσωπικά συμφέροντα, ατομικές επιχειρήσεις,
ενέργειες και δραστηριότητες που θα μπορούσαν να
δημιουργήσουν συγκρούσεις μεταξύ των προσωπικών
συμφερόντων και των συμφερόντων της εταιρίας.
❖
Αποφεύγει μίζες, δωροληψίες, πιστώσεις/δάνεια, εκπτώσεις,
εξόδους διασκέδασης, χάρες κλπ από προμηθευτές που θα
μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της εταιρίας.

23

Μηχανική της Επιμελητείας
Διοίκηση της Επιμελητείας
Τεχνική Υποστήριξη
Εφοδιασμός-Προμήθειες-Βασικά Οικονομικά
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Μηχανική της Επιμελητείας

ΜΕΑ-

Αξιοπιστία
Συντηρησιμότητα
Διαθεσιμότητα
Ελεγξιμότητα
Εργονομία και Ασφάλεια
Κύκλος Ζωής Συστήματος

Αναστάσιος Μπασαράς
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ΜΕ-

ως η πιθανότητα το προϊόν να συνεχίσει να εκτελεί
ικανοποιητικά την προοριζόμενη λειτουργία του χωρίς
αποτυχία ή βλάβη, για μια καθορισμένη χρονική
περίοδο, υπό τους προκαθορισμένους και δηλωμένους
όρους.

35
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Συντηρησιμότητα
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ΜΕΑ- Μοντελοποίηση Βλαβών:
Τυπική Καμπύλη Ρυθμού Βλαβών

Η αξιοπιστία είναι ένας ευρύς όρος που εστιάζει στη
δυνατότητα ενός προϊόντος να εκτελεί την προοριζόμενη
λειτουργία του, και μπορεί να οριστεί,

Αναστάσιος Μπασαράς

ΜΕΣ-

Ορισμός
Παράμετροι Συντηρησιμότητας
Στατιστικές Κατανομές Μοντέλων
Συντηρησιμότητας
Κανονικο-λογαριθμική Κατανομή
Κανονική Κατανομή
Εκθετική Κατανομή

1 / 6 / 2014

Ορισμός Αξιοπιστίας
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Ορισμός

ΜΕΣ-

Είναι συνάρτηση σχεδιασμού και εγκατάστασης,
διάθεσης προσωπικού με απαιτούμενες δεξιοτεχνίες,
επάρκειας τεχνικών εγχειριδίων, διαδικασιών
συντήρησης, εξοπλισμού υποστήριξης& φυσικού
περιβάλλοντος που γίνεται η συντήρηση.
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Παράμετροι Συντηρησιμότητας

Οι χρησιμότερες παράμετροι ‘Σ’ είναι:
Ο Μέσος Χρόνος Επισκευών MMTR, ο οποίος είναι ο μέσος
χρόνος που απαιτείται για περάτωση μιας ενέργειας
συντήρησης. Ο χρόνος αυτός δίνεται από τη σχέση:
MTTR = Σ(λi Mcti )/Σ(λi )

Η ‘Σ’ είναι ένα μέτρο ευκολίας& ταχύτητας, που
ένα σύστημα θα αποκατασταθεί επιχειρησιακά,
μετά από μια βλάβη.

47
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Όπου, λi ρυθμός βλαβών i επισκευάσιμου στοιχείουσυστήματος και
Mcti μέσος επισκευαστικός χρόνος που απαιτείται για επισκευή i
επισκευάσιμου στοιχείου του συστήματος σε περίπτωση βλάβης.

Ο Διάμεσος Χρόνος Επισκευών MRT, ο χρόνος επισκευής
μέσα στον οποίο 50% των επισκευών μπορεί να περατωθεί.
Ο Μέγιστος Χρόνος Επισκευών mRT, ο οποίος είναι ο
μέγιστος χρόνος μέσα στον οποίο μπορεί να επισκευαστεί ένα
καθορισμένο ποσοστό βλαβών, συνήθως το 95%.
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ΜΕ-

Διαθεσιμότητα

ΜΕΔ-

✓
✓

Έμφυτη Διαθεσιμότητα
Επιτευγμένη Διαθεσιμότητα
Επιχειρησιακή Διαθεσιμότητα

Μοντέλα Διαθεσιμότητας
Αντιστάθμιση Αξιοπιστίας και
Συντηρησιμότητας
Αναστάσιος Μπασαράς
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ΜΕ-

o

MTBM
MDT
λ
f
fld
fαd
Mct
Mpt
Μldt
Μadt

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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MTBM
MTBM + MDT
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Έμφυτη Διαθεσιμότητα
A =
i

MTBF
MTBF + MTTR

Επιτευγμένη Διαθεσιμότητα
A =
α

MTBM
MTBM + M

MTBM =1/(1/MTBMc+1/MTBMp) =1/(λ+f)
M = (λMct+f Mpt )/(λ+f) λ = ρυθμός βλαβών και
f = συχνότητα προληπτικών συντηρήσεων

55

Ορολογία

Η ελεγξιμότητα (Testability, δυνατότητα τεστ), ένα σπουδαίο υποσύνολο της
συντηρησιμότητας, είναι ένα χαρακτηριστικό του σχεδιασμού ενός προϊόντος,
που αντανακλά την ικανότητα του καθορισμού της κατάστασής του (λειτουργική,
υποβαθμισμένη ή μη λειτουργική) και τον εντοπισμό των βλαβών του κατά ένα
έγκαιρο και αποτελεσματικό τρόπο.

Χαρακτηριστικοί όροι της ελεγξιμότητας είναι:
❖ Ελεγκτικότητα (Controllability)
❖ Τεστ Αποδοχής (Acceptance Test)
❖ Δοκιμαστικές Συσκευές Γενικής Χρήσης (General Purpose TE)
❖ Ενσωματωμένη Δοκιμαστική Συσκευή (BITE)
❖ Παρατηρησιμότητα (Observability)
❖ Επιγραμμικό Τεστ (On-Line)
❖ Απογραμμικό Τεστ (Off-Line)
❖ Ανίχνευση Βλαβών (Troubleshooting)
❖ Επαλήθευση (Verification)

Ανάπτυξη Διαγνωστικής
Ικανότητας
Ενσωματωμένη Ελεγξιμότητα

1 / 6 / 2014

Αναστάσιος Μπασαράς

ΜΕΕ-

Σχεδιασμός
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Ελεγξιμότητα

Ορολογία

1/(1/MTBMc+1/MTBMp)=1/(λ+f)
M+ΜLDT+ΜΑDT =(λMct+f Mpt +fld Μldt +fαd Μldt )/(λ+f+fld+fad)
ρυθμός βλαβών
συχνότητα προληπτικών συντηρήσεων
συχνότητα περιπτώσεων καθυστερήσεων υποστήριξης
συχνότητα περιπτώσεων διοικητικών καθυστερήσεων
μέσος χρόνος διορθωτικών συντηρήσεων
μέσος χρόνος προληπτικών συντηρήσεων
μέσος χρόνος καθυστερήσεων υποστήριξης
μέσος χρόνος διοικητικών καθυστερήσεων

Αναστάσιος Μπασαράς

Αναστάσιος Μπασαράς
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ΜΕ-

Όταν υπάρχει και χρόνος προετοιμασίας MRT, τότε:
MTB + MRT
A =
MTBM + MDT + MRT
o
1 / 6 / 2014

Έκφραση Διαθεσιμότητας

Επιχειρησιακή Διαθεσιμότητα

Έκφραση Διαθεσιμότητας

Επιχειρησιακή Διαθεσιμότητα: A =

ΜΕ-

Η διαθεσιμότητα (Availability) είναι ένα μέτρο της
ετοιμότητας ενός συστήματος να εκτελέσει την
αποστολή του.
Η διαθεσιμότητα είναι ένα κριτήριο της επίδοσης ενός
συστήματος, που αποδίδει αμφότερα Α&Σ και ορίζεται
ως η πιθανότητα ότι ένα σύστημα θα είναι διαθέσιμο
επιχειρησιακά, όταν ζητηθεί να χρησιμοποιηθεί.

Ορισμός
Έκφραση Διαθεσιμότητας
✓

Ορισμός

Αναστάσιος Μπασαράς
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ΜΕ-

Ενσωματωμένη Ελεγξιμότητα

ΜΕ-

Προτείνονται πέντε αξιώματα μεγιστοποίησης
ωφελημάτων χρήσης ενσωματωμένης ελεγξιμότητας (ΕΕ).
Προγραμματίστε την ΕΕ στην ενωρίτερη φάση του προγράμματος.
Σχεδιάστε την ΕΕ παράλληλα με τη λειτουργική σχεδίαση, όχι
μεταγενέστερα.
❖ Χρησιμοποιήστε στην ΕΕ βαθμό μηχανικής ευφυΐας λειτουργικής
σχεδίασης.
❖ Σχεδιάστε την ΕΕ οποτεδήποτε είναι δυνατό, με βοήθεια ΗΥ (CAD).
❖ Ενσωματώστε την ΕΕ στις ανασκοπήσεις προόδου σχεδιασμού
συστήματος.
❖
❖
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ΜΕΕΑ-

Αναστάσιος Μπασαράς
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Αναστάσιος Μπασαράς
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Υγεία και Ασφάλεια

ΜΕ-

Οι πολιτικές και οι διαδικασίες των διαφόρων φορέων για την
ασφάλεια.
Η εξέταση, η μελέτη και η θεώρηση των θεμάτων της ασφάλειας
κατά το σχεδιασμό των προϊόντων και των συστημάτων.
Η μελέτη και η ανάλυση των πιθανών κινδύνων.
Η θεώρηση και η έμφαση της ασφάλειας κατά την ανάπτυξη και
παραγωγή των συστημάτων.
Η ασφάλεια του καταναλωτή και του χρήστη από/κατά τη χρήση
των προϊόντων και συστημάτων, και
Οι νομικές ευθύνες, όσον αφορά την ασφάλεια από/κατά τη
χρήση των προϊόντων/ συστημάτων.
70

Ορισμοί

Η Διεθνής Ομοσπονδία Εργονομίας ορίζει την εργονομία ως εξής:
‘Η εργονομία είναι:
(1) ο επιστημονικός τομέας που ασχολείται με τη μελέτη και την
ανάλυση της κατανόησης των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του
ανθρώπου και των άλλων στοιχείων ενός συστήματος, και
(2) η τέχνη η οποία εφαρμόζει τη θεωρία, τις αρχές, τα δεδομένα και
προτάσεις αυτής της μελέτης και ανάλυσης των αλληλεπιδράσεων
στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, επιμελητεία
και απόσυρση του συστήματος για τη βελτιστοποίηση, τόσο της
ανθρώπινης ευεξίας και άνεσης κατά την εργασία, όσο και της
όλης απόδοσης του συστήματος.’

Ορισμοί
Συνεργασία
Ανθρώπου& Συστημάτων
Σχεδιασμός& Προδιαγραφές
Εργονομίας
Επιμελητεία και Εργονομία
Υγεία και Ασφάλεια
Έλεγχοι- Επαλήθευση-

Επιμελητεία και Εργονομία

Αναστάσιος Μπασαράς

ΜΕΕΑ-

Επικύρωση Ασφάλειας

Τυποποίηση.
Κοινά εργαλεία.
Βαθμιδωτή αντικατάσταση.
Ανεξάρτητη και χωριστή ρυθμισιμότητα.
Εύκολος και αξιόπιστος εντοπισμός βλαβών.
Αντισφαλματικός (Error-proof) σχεδιασμός.
Ευκολία πρόσβασης και προσιτότητας.
Ασφάλεια.
Ταυτοποίηση ευαίσθητων υλικών.
1 / 6 / 2014

Εργονομία και Ασφάλεια
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Κύκλος Ζωής Συστήματος

Φάσεις
Εισαγωγική Φάση
Ανάπτυξη Πλαισίου Συστήματος
Ενεργοποίηση Αγοράς
Ορισμός Συστήματος &
Ανάλυση Απαιτήσεων
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη
Παραγωγή/Κατασκευή
Τεστ και Αξιολόγηση
Λειτουργία και Υποστήριξη
Απόσυρση και Διάθεση
1 / 6 / 2014
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ΜΕΚΖΣ-

Εισαγωγική Φάση

ΜΕΚΖΣ-

Δραστηριότητες Logistics

Σκοποί:
❖

❖

❖

Αναγνώριση και επικύρωση ανεπαρκειών/δυσλειτουργιών και
ευκαιριών βελτίωσης λειτουργούντος συστήματος,
Προσδιορισμός προαπαιτούμενων και όρων ικανοποίησης
επιχειρησιακών απαιτήσεων-αναγκών, και τέλος,
Εισήγηση εξερεύνησης εναλλακτικών προτάσεων, λύσεων και μεθόδων
βελτίωσης επιχειρησιακής λειτουργίας.

Δραστηριότητες (αποτελέσματα τεκμηριώνονται στην ΠΕΑ):
❖
❖
❖
❖
❖

Αναστάσιος Μπασαράς

ΜΕΚΖΣ-

❖
❖
❖

❖

❖

❖
❖
❖

❖

❖
❖

❖
❖
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ΜΕΚΖΣ-
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79

❖
❖

Σύνταξη των προδιαγραφών τύπων:
➢Α, Προδιαγραφή Συστήματος, Β, Προδιαγραφή Ανάπτυξης, C,
Προδιαγραφή Προϊόντος,
➢D, Προδιαγραφή Διεργασίας, και E, Προδιαγραφή Υλικού.
Εκτέλεση μιας σειράς τεχνικών επισκοπήσεων:
➢Επισκοπήσεις: Σχεδιασμού συστήματος SDR, Αρχικού σχεδιασμού
PDR, Κρίσιμου σχεδιασμού CDR,
➢Λειτουργικός έλεγχος-επιθεώρηση της σύνθεσης FCA.
Ανάπτυξη και κατασκευή τυχόν πρωτοτύπων, και
Άλλες δραστηριότητες της μηχανικής

Αναστάσιος Μπασαράς

Αναστάσιος Μπασαράς
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Λειτουργία και Υποστήριξη

Σπουδαιότερες Δραστηριότητες

Ανάπτυξη Σχεδίου Τεστ & Αξιολόγησης επαλήθευσης ότι απαιτήσεις
ικανοποιούνται & συναφείς δραστηριότητες εκτελούνται
Σύνταξη καταλόγου επιβεβαίωσης απαιτήσεων& προδιαγραφών του
συστήματος (Verification Cross Reference Index,VCRI), ο οποίος
καλύπτει κατάσταση και μέθοδο επαλήθευσης-τεστ, επιθεώρηση, ανάλυση,
επίδειξη- κάθε προδιαγραφής.

1 / 6 / 2014

❖

ΜΕΚΖΣ-

➢ Εργοστασιακά Τεστ Αποδοχής-Factory Acceptance Tests, FAT,
➢ Τεστ Αποδοχής Μηχανημάτων στις Εγκαταστάσεις -Site Equipment Acceptance Test,
SEAT,
➢ Προσωρινή Αποδοχή Συστήματος στις Εγκαταστάσεις πελατών –Provisional Site
Acceptance, PSA,
➢ Τελική Αποδοχή Συστήματος στις Εγκαταστάσεις πελατών –Final Site Acceptance, FSA.

❖

Βασικότερες δραστηριότητες μηχανικής

Τεστ και Αξιολόγηση

Σπουδαιότερες Δραστηριότητες:
❖ Ανάπτυξη Σχεδίου Τεστ & Αξιολόγησης επαλήθευσης ότι απαιτήσεις
ικανοποιούνται & συναφείς δραστηριότητες εκτελούνται.
❖ Καθορισμός οργάνωσης και αρμοδιοτήτων ομάδας των T&E.
❖ Προγραμματισμός όλων των δραστηριοτήτων των T&E, όπως:

❖

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Επικύρωση επιλεγείσας τεχνικής προσέγγισης και διασφάλιση απεικόνισης
(1) απαιτήσεων μέσω τεχνικών προδιαγραφών και (2) σχεδιαστικής
ολοκλήρωσης μέχρι έναρξη παραγωγής του.

❖

Προσδιορισμός επιλογών συνεργασίας με εταιρίες Cooperative Logistics.
Καθορισμός απαιτήσεων τυποποίησης/εφαρμογής προτύπων&συμφωνιών.

1 / 6 / 2014

ΜΕΚΖΣ-

Σκοπός

Ενσωμάτωση, σε ομάδα έργου, ειδικών(Experts) Logistics.
Προσδιορισμός και θεώρηση δυνατοτήτων υποστήριξης και επιμελητείας,
ανθρώπινου τεχνικού δυναμικού, αναγκών κατάρτισης και εκπαίδευσης
και περιορισμών για κάθε εναλλακτική λύση ή πρόταση του έργου.
Σύνταξη βασικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Υποστήριξης (ILS Plan) με
κύρια ορόσημα χρονοδιαγράμματος, κόστος και κρίσιμες απαιτήσεις.
Καθορισμός στόχων διαθεσιμότητας συστήματος.
Εκτίμηση επιπτώσεων λύσεων/προτάσεων επί Α-Σ-Δ καθώς και Υ.
Εξέταση αναγκών νέου συστήματος, όσον αφορά:

Παραγωγή/Κατασκευή

Συμμετοχή στις επισκοπήσεις ετοιμότητας της παραγωγής PRR.
Συμμετοχή τεστ, δοκιμές λειτουργίας & αξιολόγηση πρώτου προϊόντος
(First Article Test, FAT).
Διασφάλιση ικανοποίησης προδιαγραφών σχεδιασμού & επιχειρησιακής Δ.
Επικύρωση ότι το σχέδιο ILS ικανοποιεί απαιτήσεις εγκατάστασης συστήματος.
Διασφάλιση ότι υποχρεώσεις επιμελητείας του συστήματος θα εκπληρωθούν
μεν εγκατάσταση και πριν την έναρξη περιόδου λειτουργίας συστήματος.
Αποκατάσταση ελλείψεων Υ και επικύρωση διορθωτικών ενεργειών μέσω
τεστ& αξιολογήσεων.
Επιβεβαίωση διαθεσιμότητας ΤΕ, εργαλείων, ΜΥ και ΔΣ, υλικών αρχικής
πρόβλεψης, τεχνικού προσωπικού επιμελητείας και εγκαταστάσεων/ευκολιών,
για υποδοχή πρώτων μηχανημάτων και επακόλουθη επιχειρησιακή λειτουργία.
Έλεγχος σύνθεσης του συστήματος.
Ενημέρωση και επικαιροποίηση όλων των σχεδίων επιμελητείας.
Διασφάλιση ότι πρότυπα ποιότητας έχουν τηρηθεί.
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❖

➢ έκταση επιμελητείας και υποστήριξης,
➢ κύριο εξοπλισμό λειτουργίας,
➢ διάθεση επαρκών τεχνικών εγχειριδίων υποστήριξης,
➢ επάρκεια μέσων υποστήριξης, μέσων/ευκολιών τεχνικής εκπαίδευσης κλπ.

Σπουδαιότερες δραστηριότητες επιμελητείας:
❖

❖

❖

Προσδιορισμός ευκαιριών βελτίωσης επιχειρησιακών λειτουργιών
Ορισμός οργανωτικής μονάδας του έργου
Τεκμηρίωση
Ανασκόπηση και αποδοχή της ΠΕΑ.
Στελέχωση της οργανωτικής μονάδας του έργου.
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❖

Ανάπτυξη του Πλαισίου του Συστήματος -συνέχεια
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Εξασφάλιση απαραίτητης αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας του συστήματος.
Παροχή απαραίτητης συντήρησης, εφοδιαστικής υποστήριξης, υπηρεσιών
συσκευασίας, διακίνησης, αποθήκευσης και μεταφοράς (PHST).
Διασφάλιση/εξασφάλιση κατάλληλης χρηματοδότησης/πόρων επιμελητείας.
Εκτέλεση απαραίτητων λογιστικών και οικονομικών δραστηριοτήτων.
Εκτέλεση απαραίτητων συναντήσεων/συσκέψεων για επιμελητείας.
Διαχείριση διαμόρφωσης συστήματος.
Εποπτεία και έλεγχος αλλαγών και τροποποιήσεων καθώς και εκτίμηση και
χρηματοδότηση απαραίτητων δαπανών.
Διαχείριση και υποβολή στους κατάλληλους φορείς πληροφοριών και
δεδομένων, που σχετίζονται με Α-Δ-Σ-Ε και γενικότερα με Logistics στη
φάση λειτουργίας.
Προσδιορισμός, αξιολόγηση, αποτίμηση και υποβολή προτάσεων επί
ανεπαρκειών και ελλείψεων.
Προσδιορισμός οφέλους/κόστους βελτιώσεων εγκατεστημένων μηχανημάτων
και εξοπλισμού και υποβολή κατάλληλων προτάσεων.
1 / 6 / 2014
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ΜΕΚΖΣ-

Διοίκηση της Επιμελητείας

Απόσυρση και Διάθεση

Βασικότερες δραστηριότητες:

Διαχείριση Συνθέσεων &
Βιβλιογραφίας Συστημάτων
Ποιότητα
Τεχνική Τεκμηρίωση
Επιμελητείας
Ειδικά Θέματα
Διαχείριση Έργων &
Επιμελητεία

Εκπόνηση Σχεδίου Απόσυρσης Συστήματος
Αρχειοθέτηση/μεταφορά δεδομένων: Τα δεδομένα του παλιού συστήματος
θα πρέπει να μεταφερθούν στο νέο σύστημα, ή να αρχειοθετηθούν.
Αρχειοθέτηση/μεταφορά του λογισμικού.
Αρχειοθέτηση τεκμηρίωσης παραδοτέων του κύκλου ζωής: Μεγάλο μέρος
της τεκμηρίωσης, αφορά την ανάπτυξη του συστήματος και θα πρέπει να
αρχειοθετηθεί.
Ομαλό κλείσιμο του συστήματος: Εφαρμογή του ΣΑΣ για το σωστό και
ομαλό κλείσιμο του συστήματος.
Τήρηση κανονισμών και νόμων για οικολογική διάθεση και ανακύκλωση.
Δήλωση και διάθεση του εξοπλισμού: Δήλωση πλεονάζοντος εξοπλισμού
(μηχανήματα, μέσα υποστήριξης, ανταλλακτικά, αναλώσιμα) για ενδεχόμενη
επαναχρησιμοποίηση από άλλους φορείς ή για ανακύκλωση.
Υποβολή έκθεσης επισκόπησης της απόσυρσης του συστήματος.
1 / 6 / 2014
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❖
❖

Αναστάσιος Μπασαράς

ΔΕ-

Ταυτοποίηση Συνθέσεων (Configuration Identification)
Έλεγχος &Διοίκηση Συνθέσεων (Configuration Control)
Λογιστική Συνθέσεων (Configuration Status Accounting), και
Έλεγχοι &Επιθεωρήσεις Συνθέσεων (Configuration Audits).

Διαγραμματική Ροή Ελέγχου & Διαχείρισης Συνθέσεων

Διαχείριση Συνθέσεων & Βιβλιογραφίας
Συστημάτων

Γενικά
Ταυτοποίηση των Συνθέσεων
Έλεγχος των Συνθέσεων
Λογιστική των Συνθέσεων
Έλεγχοι &Επιθεωρήσεις
των Συνθέσεων
Πρακτικές Οδηγίες για τον
Διαχειριστή Συνθέσεων

92

1 / 6 / 2014

Αναστάσιος Μπασαράς

93

ΔΕΠ- Γενικά

Ποιότητα
Τι είναι η ποιότητα;

Γενικά
Ορολογία Βασικών Όρων
Αρχές Διοίκησης Ποιότητας
Κόστος Ποιότητας
Πρότυπα Ποιότητας ISO 9000
Απαιτήσεις Συστημάτων Διοίκησης
Ποιότητας-Πρότυπο ISO 9001:2008
Οδικός Χάρτης
Πιστοποίησης Ποιότητας

Οφέλη
Λειτουργίες
❖

1 / 6 / 2014

Γενικά

Ορισμός και σκοπός

❖

ΔΕ-

Η ποιότητα ενός προϊόντος (ή συστήματος ή υπηρεσίας) είναι ο βαθμός
ικανοποίησης των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών από ένα
σύνολο εγγενών χαρακτηριστικών του.
Υπάρχουν δύο βασικές λειτουργίες που σχετίζονται με την ποιότητα.
Η μια είναι η Διασφάλιση Ποιότητας (Quality Assurance), η οποία είναι η
πρόληψη των σφαλμάτων, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα διαχείρισης και
διοίκησης της ποιότητας (Quality Management System) και ένα σύνολο
προληπτικών δραστηριοτήτων.
Η άλλη είναι ο Έλεγχος Ποιότητας (Quality Control), η οποία είναι η ανεύρεση
των σφαλμάτων, συνήθως, κατά τη διάρκεια των διαφόρων τεστ με τις γνωστές
δραστηριότητες της επιβεβαίωσης, επαλήθευσης και επικύρωσης.

Τί είναι η διοίκηση της ποιότητας (ΔΠ);
Γιατί χρειάζεται η ΔΠ;

1 / 6 / 2014
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ΔΕΠ- Γενικά

ΔΕΠ- Αρχές

Ποιοι είναι υπεύθυνοι της ΔΠ;

Πώς υλοποιείται η ΔΠ;
Ποια εργαλεία +τεχνικές χρησιμοποιούνται για ΔΠ;
Τί πρέπει να γίνει για την επιτυχία της ΔΠ;

ΔΕ- Οδικός

Αναστάσιος Μπασαράς
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Χάρτης Πιστοποίησης Ποιότητας

Αναστάσιος Μπασαράς
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ΔΕ-

Μελετήστε, αξιολογήστε και αποφασίστε αν η πιστοποίηση
ποιότητας ISO 9001 είναι επωφελής
Κατανοήστε σε βάθος τα πρότυπα ποιότητας τα οποία
χρειάζεστε
Εκτιμήστε την πληρότητα του συστήματος διαχείρισης
ποιότητας
Σχεδιάστε και υλοποιήστε το σύστημα ποιότητας
Βασισθείτε σε ένα σύστημα προγραμματισμένων
εσωτερικών ελέγχων και επιθεωρήσεων
Επιλέξτε, με περισσή προσοχή, μια εξουσιοδοτημένη εταιρία
ή ένα γραφείο για τη διεξαγωγή όλων των ελέγχων,
επιθεωρήσεων και την παροχή συμβουλών
1 / 6 / 2014

ΔΕΠ- Πρότυπα

Η επικέντρωση στον πελάτη
Η έμφαση στην ηγεσία
Η συμμετοχή του προσωπικού
Η μέθοδος και η προσέγγιση της διεργασίας
Η μέθοδος και η προσέγγιση του συστήματος
Η συνεχής βελτίωση
Η πραγματολογική προσέγγιση λήψης αποφάσεων
Οι αμοιβαία επωφελείς σχέσεις

Πώς επιτυγχάνεται η βελτίωση της ποιότητας;

1 / 6 / 2014

Διοίκησης Ποιότητας
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Αναστάσιος Μπασαράς

Ποιότητας ISO 9000

Γενικά
Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης
(International Organization for Standardization, ISO)

Βασικότερα πρότυπα οικογένειας ISO 9000:
❖
❖
❖

104

ISO 9000 -Θεμελιώδεις έννοιες και ορολογία.
ISO 9001 -Απαιτήσεις.
ISO 9004 -Κατευθυντήριες γραμμές βελτίωσης των
επιδόσεων.

1 / 6 / 2014

Τεχνική Τεκμηρίωση Επιμελητείας

Αναστάσιος Μπασαράς
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ΔΕΤΤΕ- Προδιαγραφές

Προδιαγραφές Έρευνας
Γενικά
Προδιαγραφές
Τεχνικά Σχεδιαγράμματα
Σχεδιαγράμματα
Εγκατάστασης
Τεχνικά Εγχειρίδια
Εμπορικά Φυλλάδια
Διαδραστικά Ηλεκτρονικά

Όμοιες με τις προδιαγραφές τύπου Α του προτύπου MIL-STD-490, οι οποίες
ορίζονται ως προδιαγραφές του συστήματος.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Αναστάσιος Μπασαράς

❖

Προδιαγραφή Υλικού τύπου Ε

❖
❖

Δομή και Περιεχόμενα των Προδιαγραφών

Τεχνικά Εγχειρίδια
1 / 6 / 2014

❖

Προδιαγραφή Συστήματος τύπου Α.
Προδιαγραφή Ανάπτυξης τύπου B
Προδιαγραφή Προϊόντος τύπου C
Προδιαγραφή Διεργασίας τύπου D

❖
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ΔΕΤΤΕ- Διαδραστικά

ΔΕ-

Ηλεκτρονικά Τεχνικά Εγχειρίδια

Η λειτουργικότητα των IETMs αναλύεται σε πέντε κατηγορίες:

ΔΕΕΘ- Τεχνικές

Ειδικά Θέματα

Καταιγισμός Ιδεών
Ονομαστική Ομαδική Τεχνική

Τεχνικές Παραγωγής
Ιδεών
Τεχνικές Ανάλυσης
Προβλημάτων
Στατιστικές Τεχνικές
Ανάλυση SWOT
Ανάλυση PEST
Επιχειρηματικό Σχέδιο

Κατηγορία Ι
Κατηγορία ΙΙ
Κατηγορία ΙΙΙ
Κατηγορία IV
Κατηγορία V

Παραγωγής Ιδεών

Νοητικός Χάρτης

Διαγράμματα Συνάφειας

Μελέτη Σκοπιμότητας
1 / 6 / 2014

ΔΕΕΘ- Τεχνικές

Αναστάσιος Μπασαράς
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Ανάλυσης Προβλημάτων

ΔΕΕΘ- Στατιστικές

116

Τεχνικές

ΔΕΕΘ- Ανάλυση

Ιστογράμματα

Ανάλυση Αιτίου και Αποτελέσματος

Διάγραμμα Ελέγχου

Δενδρογράμματα
Συγκριτική Αξιολόγηση

Αναστάσιος Μπασαράς
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1 / 6 / 2014

SWOT

Δυνατά σημεία
Αδύνατα σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές

Διαγράμματα Pareto

1 / 6 / 2014
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Η ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities,
Threats), είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού, το
οποίο χρησιμοποιείται για την ανάλυση του εσωτερικού και
του εξωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης, όταν η
επιχείρηση αποφασίζει τους στόχους και την επίτευξή τους.

Διάγραμμα Διασποράς

Διαγράμματα Ροής

Αναστάσιος Μπασαράς
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ΔΕΕΘ- Επιχειρηματικό

Σχέδιο

ΔΕΕΘ-

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) είναι μία γραπτή
περιγραφή του επιχειρησιακού μοντέλου που η επιχείρηση
προβλέπεται να ακολουθήσει συστηματικά στο μέλλον.
Χρήσιμο και απαραίτητο γιατί:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Συμβάλλει στη δομή και την οργάνωση.
Βοηθάει στη λήψη αποφάσεων με βάση τους στόχους και την πολιτική.
Παρέχει σαφή εικόνα για αγορά, πελάτες και ανταγωνιστές.
Αποτελεί σημείο αναφοράς ελέγχου επίτευξης στόχων.
Δείχνει αδυναμίες αλλά και δυνατά σημεία.
Θεωρείται απαραίτητο δικαιολογητικό σύναψης δανείων, ανάληψης
επιδοτήσεων και προσέλκυσης επενδυτών.

Μελέτη Σκοπιμότητας

ΔΕ-

Feasibility Study είναι η ανάλυση ενός
επιχειρησιακού/τεχνικού προβλήματος ώστε να
διαπιστώνεται αν αυτό μπορεί να επιλυθεί
αποτελεσματικά. Οι λειτουργικές πτυχές (θα έχει
αποτέλεσμα;), οι οικονομικές πτυχές (κόστος και
οφέλη) και οι τεχνικές πτυχές (μπορεί να
κατασκευαστεί;) αποτελούν μέρη της μελέτης.
Το περιεχόμενο μιας τυπικής μελέτης σκοπιμότητας
περιλαμβάνει:

Δομή Επιχειρηματικού Σχεδίου
Αναστάσιος Μπασαράς
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ΔΕΔΕΕ- Γενικά
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Περί Έργων

Αναστάσιος Μπασαράς

ΔΕΔΕΕ- Σχέδια

Ορισμός έργου (Project)

123

❖
❖
❖
❖

Αναστάσιος Μπασαράς

Αναστάσιος Μπασαράς
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Επιμελητείας

Σχέδιο Συντήρησης
Σχέδιο Ανάλυσης Υποστηριξιμότητας (SAP)
Σχέδιο Αξιοπιστίας, Διαθεσιμότητας,
Συντηρησιμότητας & Ελεγξιμότητας, RAMTP

Φάση έναρξης,
Φάση προγραμματισμού,
Φάση υλοποίησης ή παραγωγής,
Παρακολούθηση και έλεγχος,
Φάση περαίωσης.

1 / 6 / 2014

1 / 6 / 2014

ΔΕΔΕΕ- Σχέδια

Προσέγγιση ανάπτυξης/υλοποίησης έργου
❖

Γενικά Περί Έργων
Αναλυτική Δομή Εργασιών, WBS
Τεχνική Αξιολόγησης-Επισκόπησης Προγράμματος,
PERT
Μέθοδος Κρίσιμης Διαδρομής, CPM
Διαγράμματα Gantt
Σχεδιασμός Επιμελητείας
Τεχνικές Επισκοπήσεις Σχεδιασμού και Έλεγχοι
Εκτίμηση-Έλεγχος Κόστους Επιμελητείας

Επιμελητείας

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Υποστήριξης Επιμελητείας
(Ιntegrated Logistics Support Plan, ILSP)
Περιεχόμενα ILSP

Περιορισμοί

Διαχείριση Έργων & Επιμελητεία

Σχέδιο Εφοδιαστικής Υποστήριξης (SSP)
Βασικά σημεία των σχεδίων ΕΔΩ!
125
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ΔΕΔΕΕ- Σχέδια

Επιμελητείας

ΔΕΔΕΕ- Σχέδια

Σχέδιο Εξοπλισμού Υποστήριξης & Δοκιμαστικών
Συσκευών (TSEP)
Σχέδιο Προσωπικού & Εκπαίδευσης (P&TP)
Σχέδιο Τεχνικών Δεδομένων & Πληροφοριακών
Συστημάτων(TD&ISP)
Σχέδιο Συσκευασίας, Διακίνησης, Αποθήκευσης &
Μεταφοράς (PHSTP)
Βασικά σημεία των σχεδίων ΕΔΩ!

1 / 6 / 2014

ΔΕΔΕΕ- Περιγραφή

Αναστάσιος Μπασαράς

ΔΕΔΕΕ- Τεχνικές

Επιμελητείας

Σχέδιο Εγκαταστάσεων και Ευκολιών (FP)
Σχέδιο Διαθέσιμων Μέσων Πληροφορικής (CRP)
Σχέδιο Διανομής-Υποστήριξης Πελατών (D&CSP)
Σχέδιο Υποστήριξης μετά την Παραγωγή (P-PSP)
Σχέδιο Απόσυρσης Συστήματος(SRP)
Βασικά σημεία των σχεδίων ΕΔΩ!
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Γενικές Απαιτήσεις
❖
❖

Συμμετοχή και Ευθύνες Αναδόχου
Συμμετοχή και Ευθύνες Αναθέτουσας Αρχής

Περιγραφή των Τεχνικών Επισκοπήσεων

134

Επισκόπηση Απαιτήσεων Συστήματος
Επισκόπηση Σχεδιασμού Συστήματος
Επισκόπηση Αρχικού Σχεδιασμού
Επισκόπηση Κρίσιμου Σχεδιασμού
Επισκόπηση Ετοιμότητας Τεστ
Έλεγχος Λειτουργικής Σύνθεσης, FCA
Έλεγχος Φυσικής Σύνθεσης, PCA
Επισκόπηση Συμμόρφωσης
Επισκόπηση Ετοιμότητας Παραγωγής

Αναστάσιος Μπασαράς
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Τεχνική Υποστήριξη

των Τεχνικών Επισκοπήσεων

Επισκοπήσεις Σχεδιασμού και Έλεγχοι

ΤΕ-

Συντήρηση
Ανάλυση Υποστηριξιμότητας

135

Συντήρηση

Είδη Συντήρησης
Ιεραρχία και Επίπεδα
Συντήρησης
Παράμετροι και Παράγοντες
Συντήρησης
Φιλοσοφία και Πρόγραμμα
Συντήρησης

Βασικά σημεία εδώ!
1 / 6 / 2014
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ΤΕ-

Είδη Συντήρησης

ΤΕ-

Είδη Συντήρησης

ΤΕ-

Διορθωτική Συντήρηση
Κάθε φορά που ένα σύστημα έχει βλάβη, γίνεται μια σειρά από
βήματα, όπως φαίνεται στον κύκλο της διορθωτικής συντήρησης.

Ιεραρχία και Επίπεδα Συντήρησης

Οργανική Συντήρηση
Εργοστασιακή Συντήρηση
Ενδιάμεση Συντήρηση

Προγνωστική Συντήρηση
Βασισμένη στην Αξιοπιστία Συντήρηση

Προληπτική Συντήρηση

Αναστάσιος Μπασαράς
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ΤΕ-

142

Πρόγραμμα Συντήρησης

ΤΕ-

Το Πρόγραμμα Συντήρησης (Maintenance Plan) είναι ένα
λεπτομερές σχέδιο προσδιορίζον και προδιαγράφον:
❖ τη σύνθεση του εξοπλισμού του συστήματος που πρέπει να
συντηρηθεί,
❖ τον απαιτούμενο βοηθητικό εξοπλισμό εκτέλεσης της
συντήρησης,
❖ την ιεραρχία και την οργάνωση των επιπέδων συντήρησης
καθώς και τις λειτουργίες και υπευθυνότητες σε καθένα
επίπεδο συντήρησης,
❖ τις μεθόδους και διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για
την υποστήριξη του συστήματος στον κύκλο της ζωής του
συστήματος κλπ.
1 / 6 / 2014
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Ανάλυση Υποστηριξιμότητας

144

Γενικά

Η LSA περιλαμβάνει μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία για να
βοηθήσει:
Η διεργασία της LSA χρειάζεται βασικά στοιχεία, σχέδια,
πληροφορίες όπως:
Η LSA αποτελεί μια αναλυτική διεργασία του σχεδιασμού,
αρχίζει από τις πρώιμες φάσεις σχεδιασμού.Περιλαμβάνει,
μεθόδους ανάλυσης και εργαλεία, όπως:

Ανάλυση και Αναφορά Δεδομένων

Μέθοδοι Ανάλυσης & Εργαλεία
Προμήθεια και Υποστήριξη

Ο φορέας ανάπτυξης της επιμελητείας θα πρέπει να κάνει
εργασίες και ενέργειες όπως:

Συστημάτων με Βοήθεια Πληροφορικής
Αναστάσιος Μπασαράς
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ΤΕ-

Εισαγωγή
Προσέγγιση Ανάλυσης
Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης
Παραγωγή, Συλλογή, Εγγραφή,
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ΤΕ-

Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης

ΤΕ-

Η τεχνική βιβλιογραφία

Τα μέσα υποστήριξης και συσκευές μετρήσεων,
τεστ και εντοπισμού βλαβών

ΤΕ-

Βελτίωση μεθόδων καθορισμού επιχειρησιακών και λειτουργικών
απαιτήσεων, που ικανοποιούν τις πραγματικές ανάγκες των πελατών.
Συνολική εστίαση στο όλο σύστημα, τόσο στα κύρια επιχειρησιακά
μηχανήματα όσο και στα μέσα της υποστήριξης και συντήρησης, με
την προοπτική του συνολικού κύκλου ζωής.
Έγκαιρη οργάνωση και ολοκλήρωση κατάλληλων και απαραίτητων
δραστηριοτήτων της υποστήριξης παράλληλα με τη δραστηριότητα
του σχεδιασμού του υλικού και λογισμικού του συστήματος.
Καθιέρωση μιας πειθαρχημένης προσέγγισης με τακτικές
ανασκοπήσεις και αξιολογήσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι η
υποστήριξη και ο σχεδιασμός της έχουν ληφθεί υπόψη στην όλη
διεργασία της απόκτησης του συστήματος.

Η συσκευασία, διακίνηση, αποθήκευση και μεταφορά

Το προσωπικό συντήρησης και υποστήριξης

Η πληροφορική υποστήριξης
155

Source Maintenance Recoverability, SMR

1 / 6 / 2014

ΤΕ-

Αναστάσιος Μπασαράς
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Μοντέλα Υπολογισμού Ανταλλακτικών
Εφοδιασμού

Υπάρχουν δύο αρχές που πρέπει να τηρούνται σε όλα
τα μοντέλα υπολογισμού των ανταλλακτικών
εφοδιασμού

Πλήρης Πίνακας SMR

(1) ένα μηχάνημα ή σύστημα δεν πρέπει να ‘ξεμένει’ από
ανταλλακτικά προκαλώντας, έτσι, υποβάθμιση της διαθεσιμότητάς
του και
(2) ο πλεονασμός των αποθεμάτων ανταλλακτικών πρέπει να
ελαχιστοποιείται γιατί αυξάνεται το κόστος της υποστήριξης.

Αναστάσιος Μπασαράς
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Εφοδιασμός-Προμήθειες-Βασικά Οικονομικά

Μορφότυπος SMR

1 / 6 / 2014

Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής

Μια Τυπική Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής Ενός Συστήματος

Οι ευκολίες και τα συνεργεία συντήρησης

Η εφοδιαστική υποστήριξη

Αναστάσιος Μπασαράς

ΤΕ-

Η εκπαίδευση

Η υποδομή συντήρησης και υποστήριξης
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Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης
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Θέματα Εφοδιαστικής Υποστήριξης
Προμήθειες και Συμβάσεις
Βασικά Στοιχεία Οικονομικών
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ΕΠΟΕ- Θέματα

Εφοδιαστικής Υποστήριξης

ΕΠΟΕ- Εφοδιασμός

Εφοδιασμός
Αποθέματα & Διαχείριση
Κωδικοποίηση Υλικών
Συσκευασία - Διακίνηση
Αποθήκευση
Μεταφορά Υλικών
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Γενικά
Εφοδιαστική Αλυσίδα

Τι περιλαμβάνει ο εφοδιασμός;

Ποιά υλικά και σε τί ποσότητες;

Αναστάσιος Μπασαράς

ΕΠΟΕ- Εφοδιαστική

ΕΠΟΕ- Γενικά
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Αλυσίδα
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ΕΠΟΕ- Άξονες
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διαχείρισης των αλυσίδων

Τι είναι μια εφοδιαστική αλυσίδα;
Μια εφοδιαστική αλυσίδα (Supply Chain), όπως απεικονίζεται
στη διαφάνεια , είναι ένα σύνολο εταιριών, εργοστασίων,
αποθηκών, τεχνολογιών, διεργασιών, δραστηριοτήτων και μέσων
που αφορούν στη διακίνηση προϊόντων ή συστημάτων ή στην
παροχή υπηρεσιών από τον προμηθευτή στον πελάτη.

❖
❖
❖
❖
❖

Παραγωγή (Τί, Πώς, και Πότε πρέπει να παράγουμε;)
Αποθέματα (Πόσο να παράγουμε και πόσο να αποθηκεύουμε;)
Επιλογή (Πού και τί είναι καλύτερο να κάνουμε;)
Μεταφορά (Πώς και πότε να μετακινήσουμε προϊόντα;)
Πληροφόρηση (Η βάση πληροφοριών για να πάρουμε τις
παραπάνω αποφάσεις!)

❖

❖

❖

❖
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Προγραμματίστε -Plan: Πρόβλεψη ζήτησης, Τιμολόγηση
προϊόντων, Διαχείριση αποθεμάτων.
Κάντε -Make: Σχεδιασμό προϊόντων, Χρονοπρογραμματισμό
παραγωγής, Διαχείριση Αποθεμάτων.
Διανείμετε -Deliver: Παραγγελίες, Χρονοπρογραμματίστε
διανομές.
Προμηθευθείτε-Source: Προμήθειες, Πιστώσεις, Επιλογές.
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Στρατηγικές Εφοδιαστικών Αλυσίδων

Στρατηγικές Εφοδιαστικών Αλυσίδων

Διαπραγμάτευση με πολλούς Προμηθευτές

Μακροπρόθεσμος συνεταιρισμός με λίγους προμηθευτές

Αναστάσιος Μπασαράς
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Παράγοντες Αποδοτικής Λειτουργίας ΕΑ
Εγκαταστάσεις-Ευκολίες
❖ Ευκολίες όπου τα αποθέματα αποθηκεύονται, συναρμολογούνται,
κατασκευάζονται
❖ Εγκαταστάσεις Παραγωγής και Αποθήκευσης
❖ Αποθέματα
❖ Πρώτες ύλες, προϊόντα στη γραμμή παραγωγής, τελειωμένα
προϊόντα
❖ Πολιτικές αποθεματοποίησης
❖ Μεταφορά
❖ Μετακίνηση υλικών από σημείο σε σημείο στην ΕΑ
❖ Συνδυασμοί τρόπων και μορφών μεταφοράς
❖ Πληροφορίες
❖ Πληροφορίες και στοιχεία ανάλυσης σχετικά με τα αποθέματα,
μεταφορές και ευκολίες σε όλη τη ΕΑ
❖ Κυρίαρχος παράγοντας τη; Αποδοτικής λειτουργίας της ΕΑ
❖ Πηγές: Λειτουργίες που κάνει μια εταιρία και λειτουργίες που αναθέτει
σε εξωτερικές πηγές
❖ Τιμές: Τιμοκατάλογος αγαθών και υπηρεσιώ ντης ΕΑ
Αναστάσιος Μπασαράς

Ανάπτυξη ικανότητας παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών που
έχουν προ-αγοραστεί.
❖ Η ολοκλήρωση μπορεί να είναι εμπροσθοβαρής προς τον
πελάτη ή οπισθοβαρής προς τους προμηθευτές
❖ Μπορεί να βελτιώσει το κόστος, ποιότητα, έγκαιρη παράδοση
και μείωση αποθεμάτων
❖ Επωφελέστατη όταν ο προμηθευτής έχει μεγάλη μερίδα στην
αγορά και τα προϊόντα είναι άκρως ολοκληρωμένα.
Μειονεκτήματα:
❖ Απαιτούνται κεφάλαια, διοικητική/διαχειριστική δεξιοτεχνία
και ζήτηση
❖ Κίνδυνοι για βιομηχανίες με ταχείες τεχνολογικές αλλαγές.

Αναστάσιος Μπασαράς

❖
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Μετρητές ΕΑ
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Η επιτυχία μιας ΕΑ εξαρτάται από τα logistics.
Οι πέντε βασικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας των
Logistics είναι:
✓ Διακίνηση των Προϊόντων
✓ Διακίνηση Πληροφοριών
✓ Χρόνος / Υπηρεσία
✓ Κόστος
✓ Ολοκλήρωση όλων των συστημικών και οργανωτικών
οντοτήτων
❖ Η καλή διαχείριση μιας ΕΑ χρειάζεται ένα μοντέλο που πρέπει να
ικανοποιεί τη ζήτηση και τις ειδικές απαιτήσεις των πελατών.
Χρειάζεται μια οργανωτική ευελιξία και ανταποκρισιμότητα,
εσωτερική και εξωτερική ομαδική δουλειά καθώς και χρήση
σύγχρονης τεχνολογίας και απλών διαδικασιών. Ένα μοντέλο που
εστιάζει και φωτίζει τα πάντα από την πόρτα του προμηθευτή
μέχρι την πόρτα του πελάτη.
❖

❖
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Ο Ρόλος της Επιμελητείας στην ΕΑ

Έγκαιρη παράδοση
❖ Διεκπαιρεωτική Ικανότητα Παραγωγής (throughput)
❖ Ακρίβεια Προβλέψεων
❖ Ρυθμός Ικανοποίησης Παραγγελιών (fill rate)
❖ Υπερωρίες
❖ Απόδοση Προμηθευτή
❖ Ναύλα μεταφοράς και παράδοσης
❖ Διοικητικοί Χρόνοι Υστέρησης (lead time)
❖ Ελλείμματα και Αναπαραγγελίες (stock-outs/backorders)
❖ Επιστροφές προϊόντων
❖ Απαρχαίωση υλικών (obsolescence)

❖

1 / 6 / 2014

Κάθετη ολοκλήρωση

Ο αγοραστής κάνει μακροπρόθεσμες σχέσεις και συνεργασίες με
λιγότερους προμηθευτές
❖ Επωφελείται, μακροπρόθεσμα, μέσω οικονομιών κλίμακας και των
βελτιώσεων της καμπύλης μάθησής του.
❖ Οι προμηθευτές συμμετέχουν σε προγράμματα JIT και συνεισφέρουν
στο σχεδιασμό και στην τεχνογνωσία.
❖ Συνήθης η πρακτική των μικρών παρτίδων
❖ Παράδοση στον τόπο χρήσης.
Μειονεκτήματα:
❖ Η αλλαγή συνεταίρου κοστίζει πολύ
❖ Πιθανά προβλήματα με προμηθευτές φτωχής λειτουργίας
❖ Οι προμηθευτές πιθανόν να αλλάξουν συνεταίρους.
❖

Συνήθης πρακτική στα βασικά αγαθά
❖ Η προμήθεια βασίζεται επί της τιμής.
❖ Οι προμηθευτές ανταγωνίζονται μαχητικά, η παραγγελία
πάει στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη προσφορά.
❖ Οι προμηθευτές είναι υπεύθυνοι για την τεχνολογία,
τεχνογνωσία, προβλέψεις αποθεμάτων, κόστος, ποιότητα
και διανομή των αγαθών.
❖ Η παράδοση γίνεται στην αποβάθρα (dock).
❖
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Στρατηγικές Εφοδιαστικών Αλυσίδων

❖
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ΕΠΟΑΔ- Αποθέματα

και Διαχείριση

ΕΠΟΑΔ- Γενικά

Γενικά
Διαχείριση και Έλεγχος
Μοντέλα Διαχείρισης -Υπολογισμοί και Προβλέψεις
Κόστη Αποθεμάτων και Αποδοτικότητα
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και Έλεγχος

Η εκτίμηση χρόνου ικανοποίησης της παραγγελίας γίνεται με βάση τους
χρόνους επεξεργασίας της παραγγελίας, παραγωγής ή προμήθειας
υλικών και μεταφοράς στον τόπο εναποθήκευσης.

Απόφαση ‘Κατασκεύασε ή Αγόρασε’

Αναστάσιος Μπασαράς

1 / 6 / 2014

194

Η βέλτιστη τιμή της περιόδου παραγγελίας Tο σε ημέρες,
που αντιστοιχεί στο ελάχιστο συνολικό ετήσιο κόστος
αποθέματος, δίνεται από την εξίσωση

Γενικά:
Το βασικά στοιχείο της διαχείρισης αποθεμάτων είναι η σύνθεση των
αποθεμάτων και για καθένα υλικό της σύνθεσης το λογιστικό απόθεμα OH, η
τηρητέα στάθμη λειτουργίας OL, ο κύκλος και η ποσότητα αναπαραγγελίας RC
και RP, ο χρόνος υστέρησης της προμήθειας PLT και ο ρυθμός κατανάλωσης
CR. Ο διαχειριστής αποθεμάτων πρέπει να μπορεί να απαντά στα ερωτήματα:

Καθορισμός Τηρητέας Στάθμης Αποθεμάτων:
❖
❖
❖
❖
❖

Πληθυσμός συστημάτων και επιχειρησιακοί χρόνοι λειτουργίας τους.
Ποσότητες υλικών και εξαρτημάτων ανά σύστημα.
Στοιχεία Α, Σ και Δ των συστημάτων.
Χρόνοι: υστέρησης προμηθειών, επισκευαστικοί & εφοδιαστικής γραμμής.
Στατιστικά στοιχεία ίδιων ή παρόμοιων συστημάτων στην αγορά.

Συχνότητα Ζήτησης Υλικών:

Με βάση κατανομή ποσότητας ζήτησης υλικών συνήθως σε ένα έτος 250 ΕΗ
και πιθανότητα ικανοποίησης της ζήτησης, συνήθως 90%.
Αναστάσιος Μπασαράς
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Η σταθερή περίοδος αναπαραγγελίας σε ημέρες δίνεται από την εξίσωση
T = 365 *

2S/(μ D H)

Το επιθυμητό ύψος αποθέματος Qmax θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε η
πιθανότητα έλλειψης αποθέματος κατά τη χρονική περίοδο Τ+L να είναι
α και δίνεται από την εξίσωση

Τ o = 365 * 2S/(DH)

QT = D/To

Ταξινόμηση και Αποτίμηση Αποθεμάτων

και Έλεγχος

Μοντέλο Σταθερής Περιόδου Παραγγελίας με
Αβέβαιη Ζήτηση

Η μέση ποσότητα παραγγελίας κατά τις περιόδους
παραγγελίας Tο και το ελάχιστο συνολικό ετήσιο κόστος
αποθέματος, δίνονται από τις εξισώσεις:

Σε συνεργασία διαχειριστή αποθεμάτων με τεχνικό φορέα. Η κύρια
βάση απόφασης είναι η εξίσωση και ισχύει τόσο στην κατασκευή όσο
και στην αγορά υλικών:

Q
= μ (T + L) + z σ T + L
max
D
α D

ΣΕΚ min = Dc + 2SHD

όπου: zα η τιμή κανονικοποιημένης κατανομής, για την οποία ισχύει Φ(z)=α.
Ο πίνακας δείχνει ένα MS, Excel Sheet υπολογισμών του μοντέλου

Η εικόνα δείχνει ένα MS, Excel Sheet υπολογισμών του
μοντέλου

Γίνεται με βάση τα κριτήρια των αποθεμάτων:

Αναστάσιος Μπασαράς

Ο κύριος σκοπός διαχείρισης αποθεμάτων είναι ο καθορισμός σύνθεσης
αποθεμάτων και η διασφάλιση αποτελεσματικής, οικονομικής και
έγκαιρης εφοδιαστικής υποστήριξης, καθορίζοντας χρόνους/ποσότητες
παραγγελιών.
Όλοι οι διαχειριστές αποθεμάτων φιλοδοξούν να ικανοποιήσουν τη
ζήτηση έγκαιρα, να προβλέψουν τις αναγκαίες ασφαλιστικές στάθμες των
συνθέσεων αποθεμάτων, να αποφύγουν τη δημιουργία υπεραποθεμάτων
και να παρέχουν την οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη
εφοδιαστική υποστήριξη.
Οι λόγοι της δημιουργίας των αποθεμάτων είναι:
❖ Διασφάλιση κρίσιμων επιχειρησιακών λειτουργιών, οποτεδήποτε απαιτηθεί.
❖ Προστασία από αβεβαιότητες στη συνεχή ροή της εφοδιαστικής αλυσίδας.
❖ Οικονομικότερη παραγωγή και αγορά.
❖ Κάλυψη προβλεπόμενων αλλαγών στη ζήτηση ή εφοδιασμό.
❖ Διασφάλιση αμεσότερης διαθεσιμότητας εφοδίων.
❖ Ενίσχυση αποθήκευσης κοντά στα κέντρα αγορών.

Μοντέλο Σταθερής Περιόδου Παραγγελίας

Χρόνοι Παραγγελίας Υλικών και Ρυθμοί Ζήτησης
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ΕΠΟΑΔ- Μοντέλα

JIT

ΕΠΟΑΔ- Μοντέλο

Τα μοντέλα JIT έχουν πολλά οφέλη, όπως:
❖
❖

❖

❖
❖
❖
❖
❖

❖

Αναστάσιος Μπασαράς
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Ο πίνακας δείχνει ένα MS, Excel Sheet υπολογισμού της
ποσότητας ενός ανταλλακτικού με βάση την εξίσωση
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ΕΠΟΚΥ- Στοιχεία

του Συστήματος
Κωδικοποίησης

Το Ελληνικό Εθνικό Γραφείο Κωδικοποίησης (ΕΕΓΚ) είναι αρμόδιο για τη
λειτουργία του Συστήματος Κωδικοποίησης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα. Η
ιστοσελίδα http://www.ncb.mil.gr/gr/grdefault.htm περιγράφει αναλυτικά και
περιεκτικά την κωδικοποίηση στην Ελλάδα και στο ΝΑΤΟ.
Το σύστημα κωδικοποίησης στο ΝΑΤΟ είναι ένα ομοιόμορφο και κοινό
σύστημα για αναγνώριση, ταξινόμηση και εκχώρηση αριθμού ονομαστικού
στα υλικά εφοδιασμού των χωρών-χρηστών. Οι κύριοι στόχοι είναι να:
❖ Διευκολύνει διαλειτουργικότητα μεταξύ χωρών-χρηστών.
❖ Αυξάνει αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα συστημάτων επιμελητείας
χωρών-χρηστών.
❖ Διευκολύνει διαχείριση πληροφοριών υλικών εφοδιασμού.
❖ Ελαχιστοποιεί κόστος επιμελητείας, όσον αφορά την παραγγελία,
προμήθεια, διανομή και εναποθήκευση υλικών.
❖ Οι παρακάτω ιστοσελίδες παρέχουν ένα περιεκτικό και αναλυτικό οδηγό
της κωδικοποίησης στο ΝΑΤΟ:
➢ http://www.nato.int/structur/AC/135/redirect/800-e.htm
http://www.nato.int/STRUCTUR/AC/135/ncs_guide/e_guide.htm
Αναστάσιος Μπασαράς

Υλικών

Γενικά
Χρήση και Οφέλη του Συστήματος Κωδικοποίησης
Στοιχεία του Συστήματος Κωδικοποίησης

(n λ R) e
k!
= 0
s

∑

CL ≤

ΕΠΟΚΥ- Γενικά
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ΕΠΟΚΥ- Κωδικοποίηση

Ο ελάχιστος αριθμός απαιτούμενων ανταλλακτικών s του
αποθέματος δίνεται από την εξίσωση, που προέρχεται από
την κατανομή Poisson
k
- n λR

Μείωση απαιτήσεων χώρων αποθήκευσης και παραγωγής.
Περιορισμός επενδύσεων σε αποθέματα πρώτων υλών,
επεξεργασμένων προϊόντων και τελικών προϊόντων.
Ελάττωση χρόνων υστέρησης στην κατασκευή/προμήθεια
προϊόντων.
Αύξηση της παραγωγικότητας.
Υπερεκμετάλλευση του εργοστασιακού εξοπλισμού,
Χρήση εύχρηστων και απλών συστημάτων σχεδιασμού.
Αποτελεσματικός προγραμματισμός της παραγωγής.
Ενθάρρυνση ενεργού συμμετοχής συνόλου ανθρώπινου δυναμικού
παραγωγής και πώλησης των προϊόντων.
Βελτίωση της ποιότητας.
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Υπολογισμού Ανταλλακτικών
Υποστήριξης
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ΕΠΟΣΔΑΜ- Συσκευασία

–Διακίνηση –Αποθήκευση
–Μεταφορά Υλικών

Ταυτοποίηση
Η ταυτοποίηση του υλικού του εφοδιασμού είναι το σπουδαιότερο στοιχείο
του NCS, καθώς περιγράφει τα χαρακτηριστικά, τα οποία ταυτοποιούν κατά
μοναδικό τρόπο τα στοιχεία ενός υλικού εφοδιασμού. Ο βασικός κανόνας
είναι:

❖

Συσκευασία

❖

Διακίνηση

❖

Αποθήκευση

❖

Μεταφορά

‘ένα υλικό, ένας αριθμός ονομαστικού του ΝΑΤΟ’.

Νατοϊκός Κωδικός Εμπορικής και Κυβερνητικής Οντότητας
Είναι απαραίτητο να κωδικοποιούνται τα ονόματα των κατασκευαστών μαζί
με τα άλλα στοιχεία της κωδικοποίησης. Αυτό επιτυγχάνεται με την απόδοση
ενός κωδικού πέντε χαρακτήρων του Νατοϊκού Κωδικού Εμπορικής και
Κυβερνητικής Οντότητας (NCAGE).

NSN: Ένα παράδειγμα ενός αριθμού ονομαστικού και των σχετικών
πεδίων δίνεται παρακάτω:
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ΕΠΟΣΔΑΜ- Συσκευασία

ΕΠΟΣΔΑΜ- Αντικειμενικοί

Οι κύριοι αντικειμενικοί σκοποί της συσκευασίας
είναι οι παρακάτω:

Αντικειμενικοί Σκοποί Συσκευασίας
Σχεδιασμός Συσκευασίας
Τύποι Συσκευασίας
Μηχανές-Εργαλεία Συσκευασίας
Σύμβολα Σήμανσης
Παράμετροι Καλής Συσκευασίας και Κόστος

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
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ΕΠΟΣΔΑΜ- Διακίνηση

Αρχές και Μέθοδοι Συστημάτων Διακίνησης
Συστήματα και Εξοπλισμός Διακίνησης

Προστασία
Σήμανση και Ταυτοποίηση
Προαγωγή πωλήσεων
Ασφάλεια του πελάτη
Δυνατότητα αποθήκευσης
Δυνατότητα μεταφοράς
Περιβαλλοντικοί παράγοντες
Επικοινωνία με τον πελάτη

και Μέθοδοι Συστημάτων
Διακίνησης
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ΕΠΟΣΔΑΜ- Συστήματα

και Εξοπλισμός
Διακίνησης

Οι βασικές αρχές της διακίνησης των φορτίων και των υλικών είναι:
❖ Η διακίνηση θα πρέπει να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή,
❖ Οι αποστάσεις της μετακίνησης των φορτίων και των υλικών θα πρέπει να
είναι οι μικρότερες δυνατές.
❖ Τα σκέλη της δρομολόγησης κατά τη διακίνηση θα πρέπει να είναι ισοεπίπεδα
για να αποφεύγεται η ανύψωση/κατάβαση.
❖ Η διακίνηση θα πρέπει να είναι συνεχής και αδιάκοπη.
❖ Αυτόματα και μηχανοποιημένα μέσα διακίνησης θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται οπουδήποτε η διακίνηση γίνεται αποδοτικότερη.
❖ Ο εξοπλισμός διακίνησης θα πρέπει να τυποποιείται το δυνατόν περισσότερο.
❖ Η διακίνηση με τη βαρύτητα (πχ. κεκλιμένα επίπεδα) θα πρέπει να
χρησιμοποιείται οπουδήποτε είναι πρακτική και αποδοτική.
❖ Η επιλογή του εξοπλισμού διακίνησης θα πρέπει να γίνεται με στόχο την
ελαχιστοποίηση του λόγου ‘απόβαρο/ ωφέλιμο φορτίο’,
❖ Η μεγαλύτερη δυνατή επένδυση θα πρέπει να γίνεται σε κινούμενα και όχι σε
στάσιμα μέσα διακίνησης.
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ΕΠΟΣΔΑΜ- Αποθήκευση

Περονοφόρα
Ανυψωτικά
Ελκυστήρες
Παλέτες

Γενικά
Στόχοι, Εργασίες, Κατηγορίες και Τύποι Αποθηκών
Σχεδιασμός Αποθηκών
Τεχνολογίες Αποθηκών
Οικονομικοί Παράγοντες Αποθήκευσης

Στον πίνακα βλέπουμε μια σειρά από τυπικά μηχανήματα διακίνησης
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ΕΠΟΣΔΑΜ- Γενικά

ΕΠΟΣΔΑΜ- Μεταφορά

Οι αποθήκες είναι εγκαταστάσεις και ευκολίες μιας επιχείρησης που
παρέχουν το χώρο:
❖

❖

❖

ΕΠΟΣΔΑΜ- Μορφές

Οδικές μεταφορές
Οι μεταφορές με φορτηγά αυτοκίνητα κυριαρχούν στις οδικές
μεταφορές και έχουν σημαντική συνδρομή στις εθνικές οικονομίες. Τα
κυριότερα πλεονεκτήματα των οδικών μεταφορών είναι τα παρακάτω:
❖Ευελιξία και ανεξαρτησία μεταφοράς αγαθών,
❖Μεγάλη ποικιλία μεταφορών,
❖Υψηλή ανταπόκριση, ταχύτητα και συχνότητα μεταφοράς αγαθών,
❖Ευρέα δίκτυα όλων των αποστάσεων,
❖Κάλυψη μεγάλων αγορών προμηθευτών και πελατών,
❖Μεγάλη ποικιλία εξειδικευμένου εξοπλισμού μεταφορών,
❖Άνεση φόρτωσης/εκφόρτωσης αγαθών, στον αποστολέα και στον
παραλήπτη.

Μορφές Μεταφοράς
Έγγραφα και Όροι Μεταφοράς
Όροι Incoterms

στάθμευσης υλικών και πρώτων υλών για την υποστήριξη παραγωγής προϊόντων
και συστημάτων,
αποθήκευσης των τελικών προϊόντων, ανταλλακτικών και επισκευάσιμων υλικών
για τον εφοδιασμό των κέντρων και μονάδων υποστήριξης και διανομής,
αποθήκευσης αποθεμάτων για την υποστήριξη της αγοράς.

Ο διαχειριστής μιας αποθήκης είναι υπεύθυνος:
❖

❖

❖
❖
❖

Για την αποτελεσματική χρήση και αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου
δυναμικού, των μηχανημάτων/εξοπλισμού, και του διαθέσιμου αποθηκευτικού
χώρου.
Την αποτελεσματική διαχείριση υλικών που παραλαμβάνει, αποθηκεύει και
αποστέλλει.
Την εξασφάλιση λειτουργίας εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορικής.
Τη φύλαξη& διασφάλιση ποιότητας& ποσότητας προϊόντων& υλικών, και
Για την ασφάλεια των εργαζομένων και την αποφυγή ατυχημάτων στην αποθήκη.
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Μεταφοράς

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα των σιδηροδρομικών μεταφορών είναι τα
παρακάτω:
❖Μαζική μεταφορά αγαθών,
❖Μεγάλες δυνατότητες μεταφοράς,
❖Χαμηλό κατά μονάδα κόστος μεταφοράς,
❖Πολυάριθμες βοηθητικές υπηρεσίες, όπως: συσκευασία, αποθήκευση,
μεταγωγή, ασφάλεια, εκτελωνισμός κλπ,
❖Ευρέα δίκτυα μεγάλων αποστάσεων,
❖Κάλυψη μεγάλων αγορών προμηθευτών και πελατών,
❖Διάθεση πλούσιου εξειδικευμένου εξοπλισμού μεταφορών,
❖Αξιόπιστη μεταφορά.
❖Οδικές μεταφορές
Αναστάσιος Μπασαράς

Αναστάσιος Μπασαράς

ΕΠΟΣΔΑΜ- Μορφές

Σιδηροδρομικές μεταφορές
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Μεταφοράς
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ΕΠΟΣΔΑΜ- Μορφές

248

Μεταφοράς

Θαλάσσιες μεταφορές

Αεροπορικές μεταφορές

Οι θαλάσσιες μεταφορές είναι σχετικά αργοκίνητες αλλά μεταφέρουν
πολύ μεγάλα φορτία αγαθών σε σχετικά μικρά κόστη. Τα κυριότερα
πλεονεκτήματα των θαλάσσιων μεταφορών είναι τα παρακάτω:
❖Μαζική μεταφορά αγαθών.
❖Μεγάλες δυνατότητες μεταφοράς.
❖Χαμηλό ανά μονάδα κόστος μεταφοράς ιδιαίτερα χύδην αγαθών (χύδην
στερεά φορτία, υγρά ή/και υγροποιημένα φορτία πχ. μέταλλα, σιτοειδή,
οικοδομικά υλικά, πετρελαιοειδή, κλπ).
❖Πολυάριθμες βοηθητικές υπηρεσίες, όπως: συσκευασία, αποθήκευση,
μεταγωγή, ασφάλεια, εκτελωνισμός κλπ.
❖Διάθεση πλούσιου εξειδικευμένου εξοπλισμού μεταφορών.
❖Αξιόπιστη μεταφορά.

Οι αεροπορικές μεταφορές χρησιμοποιούνται όταν η ταχύτητα είναι ο
κύριος στόχος και το κόστος είναι ένας δευτερεύων παράγων. Τα
κυριότερα πλεονεκτήματα είναι τα παρακάτω:
❖ Ταχύτατη μεταφορά αγαθών.
❖ Συχνή εξυπηρέτηση όλων των μεγάλων πόλεων.
❖ Πολυάριθμες βοηθητικές υπηρεσίες, όπως: συσκευασία, αποθήκευση,
μεταγωγή, ασφάλεια, εκτελωνισμός κλπ.
❖ Αξιόπιστη μεταφορά.
❖ Αυξητικές ικανότητες φορτίων μεταγωγικών αεροπλάνων.

1 / 6 / 2014

Αναστάσιος Μπασαράς

250

1 / 6 / 2014

Αναστάσιος Μπασαράς

251

ΕΠΟΣΔΑΜ- Μορφές

Μεταφοράς

ΕΠΟΣΔΑΜ- Μορφές

Θαλάσσιες μεταφορές
Αεροπορικές μεταφορές
Μεταφορικοί αγωγοί
Συνδυασμένες Μεταφορές
❖
❖
❖
❖
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Incoterms
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ΕΠΟΣΔΑΜ- Όροι

Όροι, όπου ο πωλητής υποχρεώνεται να συνάψει σύμβαση μεταφοράς χωρίς να
αναλαμβάνει τον κίνδυνο της απώλειας ή ζημιάς των εμπορευμάτων ή πρόσθετων
εξόδων που ενδέχεται να ανακύψουν μετά τη φόρτωση και αποστολή
εμπορευμάτων (όροι 'C')
❖ CFR=Cost And Freight = Αξία Και Ναύλος (...κατονομάζεται το λιμάνι
προορισμού)
❖ CIF =Cost, Insurance and Freight= αξία,ασφάλεια και ναύλος (...κατονομάζεται
το λιμάνι προορισμού)
❖ CPT=Carriage Paid To = Μεταφορά Πληρωμένη Μέχρι (..κατονομάζεται ο τόπος
προορισμού)
❖ CIP=Carriage And Insurance Paid To = Μεταφορά και Ασφάλεια Πληρωμένη
Μέχρι (..κατονομάζεται ο τόπος προορισμού)).
Όροι, όπου ο πωλητής αναλαμβάνει το απαιτούμενο κόστος και κινδύνους για τη
μεταφορά των εμπορευμάτων στη χώρα προορισμού (όροι 'D')
❖ DAP= Delivered At Place=παραδοτέο στη θέση (...κατονομάζεται ο τόπος)
❖ DΑΤ= Delivered At Terminal=παραδοτέο στο τερματικό (..κατονομάζεται το
τερματικό προορισμού)
❖ DDP= Delivered Duty Paid=Παραδοτέο, Δασμός Πληρωμένος (..κατονομάζεται ο
τόπος προορισμού).
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Term Packaging

Όροι, όπου ο πωλητής καλείται να παραδώσει τα εμπορεύματα στον
μεταφορέα που θα του υποδείξει ο αγοραστής (όροι 'F')
❖ FCA=Free Carrier = ελεύθερο στον μεταφορέα (...κατονομάζεται ο τόπος)
❖ FAS=Free Alongside Ship = Ελεύθερο Παράπλευρα του Πλοίου
(...κατονομάζεται το λιμάνι φόρτωσης)
❖ FOB=Free On Board= Ελεύθερο Επί του Πλοίου (..κατονομάζεται το
λιμάνι φόρτωσης)
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ΕΠΟ- Προμήθειες

Export
Import
Inspection Loading Carriage Insurance
Unloading
Clearance
Clearance

EXW
S
B
B
B
b
b
B
FCA
S
S
B
S
B
b
B
CPT
S
S
B
S
S
b
B
CIP
S
S
B
S
S
S
B
DAT
S
S
B
S
S
b
B
DAP
S
S
B
S
S
b
B
DDP
S
S
B
S
S
b
S
S FAS
S
S
B
B
B
b
B
& FOB
S
S
B
S
B
b
B
I CFR
S
S
B
S
S
b
B
W
CIF
S
S
B
S
S
S
B
S=Seller’s costs, B=Buyer’s costs, b=No obligations to pay but buyer’s costs, if required.
ATM= Applicable Transport Mode, S&IW= Sea and Inland Waterway
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Όρος, όπου ο πωλητής θέτει τα εμπορεύματα στη διάθεση του αγοραστή
στις εγκαταστάσεις του πωλητή (όρος 'Ε')
❖ EXW=Ex Works = Εκ του Εργοταξίου (.....κατονομαζόμενος τόπος)

Incoterms

Incoterms 2010
A
T
M
A
n
y

Incoterms

Οι όροι ομαδοποιούνται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες:

Μεταφορικοί αγωγοί

Αναστάσιος Μπασαράς

ΕΠΟΣΔΑΜ- Όροι

ΕΠΟΣΔΑΜ- Όροι

Οι μεταφορικοί αγωγοί είναι αξεπέραστοι, όσο αφορά την εξάρτηση από
καιρικά φαινόμενα και άλλα εμπόδια (πολιτικές αποφάσεις, αποφάσεις
ιδιοκτητριών επιχειρήσεων, απεργίες κλπ.), σχετικά με τους άλλους
τρόπους μεταφορών. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα είναι τα παρακάτω:
❖ Μαζική μεταφορά υγρών και αέριων αγαθών.
❖ Χαμηλότατο κόστος μεταφοράς.
❖ Μεγάλη χωρητικότητα και δυνατότητα μεταφοράς.
❖ Ευρέα δίκτυα κάλυψης μεγάλων αποστάσεων.

Οδική-Σιδηροδρομική
Οδική-Θαλάσσια
Οδική-Αεροπορική
Σιδηροδρομική-Θαλάσσια
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B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
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και Συμβάσεις

Γενικά
Διεργασία Απόκτησης &
Προμήθειας Συστημάτων
Τιμολόγηση &
Τύποι Συμβάσεων
Συμφωνίες
Πρόσκληση Υποβολής
Προτάσεων και Προτάσεις
Διακήρυξη &
Φάκελος Συμβάσεων
Συμβάσεις Επιμελητείας
Αξιολόγηση Προσφορών
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ΕΠΟΠΣ- Γενικά

Περί Προμηθειών

ΕΠΟΠΣ- Γενικά

❖

❖

Δημοσιότητα. Οι αγορές πρέπει να γίνονται γνωστές μέσω του τύπου ή/και
άλλων μέσων επικοινωνίας.
Διαφάνεια διαδικασιών. Η όλη διαδικασία διακήρυξης, επιλογής
προμηθευτή και ανάθεσης μιας σύμβασης πρέπει να βασίζεται σε κανόνες,
που είναι γνωστοί εκ των προτέρων, ισχύουν συνολικά καθόλη τη διάρκεια
του διαγωνισμού, καλύπτονται οικονομικά, είναι κατανοητοί και σαφείς. Η
αλλαγή όρων διαγωνισμού μετά την προκήρυξη απαγορεύεται. Οι όροι
διαγωνισμού μπορούν να αλλάζουν, μόνο, κατόπιν αποδοχής ενστάσεων ή
προσφυγών διαγωνιζομένων.
Ίση μεταχείριση. Οι όροι διαγωνισμού δεν πρέπει να αποκλείουν κάποια
κατηγορία επιχειρήσεων, εισάγοντας πολιτική διακρίσεων.
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Ανοικτός διαγωνισμός: Με τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού
πραγματοποιείται περίπου το 75% των κρατικών προμηθειών.
❖ Κλειστός διαγωνισμός: Η διαδικασία αυτή εξελίσσεται σε δύο φάσεις.
Όσοι επιλέγονται με βάση στοιχεία ικανότητας, λαμβάνουν γνώση
διακήρυξης (Όροι& Συνθήκες Σύμβασης, Επιχειρησιακές Απαιτήσεις
&Τεχνικές Προδιαγραφές και Συγγραφή Υποχρεώσεων και
Παραρτήματα). και καλούνται να υποβάλουν πλήρη προσφορά. Η ΑΑ
μπορεί να ορίσει κατώτερο ή/και ανώτερο αριθμό προμηθευτών που
σκοπεύει να προσκαλέσει. Ο αριθμός αυτός συνήθως είναι μεταξύ 5 και 20.
❖ Διαγωνισμός με διαπραγματεύσεις: Σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
επιτρέπεται στις ΑΑ η απευθείας διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές της
επιλογής τους, με/ή χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης.
❖ Πρόχειρος (συνοπτικός) διαγωνισμός: Ο διαγωνισμός αυτός
προβλέπεται για προμήθειες χαμηλού προϋπολογισμού -το κατώτερο όριο
είναι καθορισμένο-. Ο πρόχειρος διαγωνισμός δεν προϋποθέτει
δημοσιοποίηση, διενεργείται από τριμελή επιτροπή με πρόσκληση τριών,
τουλάχιστον, προμηθευτών για υποβολή εγγράφων προσφορών.
❖
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❖
❖
❖
❖

❖

266

❖

❖

❖

❖

Καθορισμός επιχειρησιακών αναγκών και τεχνικών προδιαγραφών.
Ανασκόπηση βάσης πληροφοριών προμηθευτών, έρευνα αγοράς,
καθορισμός ελάχιστων προσόντων και ονοματοποίηση υποψηφίων
προμηθευτών.
Πληροφόρηση τιμών αγοράς. Εκτίμηση και εξέταση διάθεσης
απαιτούμενου κονδυλίου. Καθορισμός είδους διαγωνισμού.
Προετοιμασία πακέτου διαγωνισμού (Invitation for Bid, IFB or Request
for Proposals, RFP).
Καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης. Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης
(Evaluation Committee). Συντονισμός και έγκριση πακέτου διακήρυξης
διαγωνισμού, όπου και όταν χρειάζεται.

Επιλογή αναδόχου και ανάθεση σύμβασης
Διαχείριση σύμβασης
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➢ τους όρους και τις προτάσεις (ή παραγγελίες) στις μελλοντικές συμβάσεις
μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών κατά τη διάρκεια της ισχύος της ΒΟΑ,
➢ μια συγκεκριμένη και εφαρμόσιμη περιγραφή των προμηθειών ή των
υπηρεσιών που παρέχονται, και
➢ τις μεθόδους κοστολόγησης, τιμολόγησης και εκτέλεσης μελλοντικών
παραγγελιών στο πλαίσιο της ισχύουσας ΒΟΑ.

Συμφωνία Ανοικτής Παραγγελίας: Μια Blanket Purchase Agreement, BPA
είναι μέθοδος αγορών, που αγοραστές χρησιμοποιούν για να καλύψουν
αναμενόμενες επαναλαμβανόμενες ανάγκες προμηθειών& υπηρεσιών
Κοινή Δήλωση Προθέσεων: Letter Of Intention, LOI είναι ένα έγγραφο, που
περιγράφει μια συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων συμβαλλόμενων μερών,
προτού να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Τα LOI ομοιάζουν με τις γραπτές
συμβάσεις, αλλά δεν είναι δεσμευτικές στα συμβαλλόμενα μέρη. Πολλά LOI,
ωστόσο, περιέχουν διατάξεις που δεσμεύουν, όπως η συμφωνία μη-κοινοποίησης, η
δέσμευση καλόπιστης διαπραγμάτευσης κλπ.

Συμβάσεις Παράδοσης Αορίστου Χρόνου
Συμβάσεις Χρόνου και Υλικών

Αναστάσιος Μπασαράς
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Βασική Συμφωνία Παραγγελιών: Μια Basic ordering agreement, ΒΟΑ είναι
μια έγγραφη πράξη συναντίληψης, που γίνεται μετά από διαπραγμάτευση μεταξύ
μιας ΑΑ αρχής και ενός υποψήφιου Α, που περιέχει:

Συμβάσεις Ονομαστικής Αξίας με Κίνητρα
Συμβάσεις Σταθερής Ονομαστικής Αξίας
Συμβάσεις Επανακαθοριζόμενης Ονομαστικής Αξίας
Συμβάσεις Αναπροσαρμοζόμενης Ονομαστικής Αξίας
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❖

ΕΠΟΠΣ- Συμφωνίες

Συμβάσεις Βάσει Δαπανών
Συμβάσεις Κόστους
Συμβάσεις Επιμερισμού του Κόστους
Συμβάσεις Κόστους + Σταθερά Πάγια
Συμβάσεις Βάσει Κόστους + Κίνητρα
Ειδικές Συμβάσεις
❖

Σχεδιασμός και προετοιμασία διακήρυξης

Συμβάσεων

Συμβάσεις Ονομαστικής Αξίας

Ο αγοραστής για να επιλέξει και να διαπραγματευτεί τον τύπο μιας
σύμβασης πρέπει να λάβει υπόψη του πολλούς παράγοντες, όπως:
❖ Ανταγωνισμός και ανάλυση τιμών.
❖ Ανάλυση κόστους
❖ Πολυπλοκότητα και τύπος των απαιτήσεων
❖ Επείγον των απαιτήσεων
❖ Χρονική περίοδος και διάρκεια της παραγωγής
❖ Τεχνική, οικονομική και λογιστική εικόνα αναδόχου
❖ Παρόμοιες συμβάσεις
❖ Έκταση και φύση των υπεργολαβιών
❖ Ιστορικό και στατιστική ανάλογων συμβάσεων
Αναστάσιος Μπασαράς
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ΕΠΟΠΣ- Κατηγορίες

Παράγοντες τιμολόγησης
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Απόκτησης και Προμήθειας
Συστημάτων

Βασικά είδη διαγωνισμών

Βασικές αρχές:
❖

ΕΠΟΠΣ- Διεργασία

Περί Προμηθειών

268
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ΕΠΟΠΣ- Πρόσκληση

Υποβολής Προτάσεων και
Προτάσεις

ΕΠΟ- Διακήρυξη

Βασικοί στόχοι και πλεονεκτήματα προσκλήσεων
Περιεχόμενο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων
Παρόμοιες προσκλήσεις
❖
❖

Τόμος–1, Όροι &Συνθήκες της Σύμβασης
(Terms&Conditions),
❖ Τόμος–2, Επιχειρησιακές Απαιτήσεις &Τεχνικές
Προδιαγραφές
(Operational Requirements&Specifications) και
❖ Τόμος–3, Συγγραφή Υποχρεώσεων και Παραρτήματα
(Statement of Work and Annexes).
❖

αίτηση προσφορών
αίτηση παροχής πληροφοριών

❖

Ορισμός
Περιεχόμενο πρότασης

Οι γενικοί όροι της σύμβασης εξαρτώνται από την AA,
συνήθως, όμως τα περιεχόμενα είναι όπως τα περιεχόμενα του
αριστερού μέρους του πίνακα που ακολουθεί.
Από την άλλη μεριά, ο ειδικοί όροι της σύμβασης εξαρτώνται
από την AA αλλά και από το σύστημα ή το έργο και συνήθως
περιλαμβάνουν τα περιεχόμενα του δεξιού μέρους του πίνακα
που ακολουθεί

Άτυπες Προτάσεις
❖
❖

Ορισμός
Περιλαμβάνει
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ΕΠΟΠΣ- Τόμος–2,

Επιχειρησιακές Απαιτήσεις
&Τεχνικές Προδιαγραφές

ΕΠΟΠΣ- Συγγραφή

Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει τα κεφάλαια:
❖ Επιχειρησιακές Απαιτήσεις (Operational Requirements,OR),
❖ Τεχνικές Προδιαγραφές (Technical Specifications,TS),
❖ Προδιαγραφές Λογισμικού (Software Requirements) και
❖ Ειδικές Απαιτήσεις (Special Requirements).

280

❖

282

➢Γλωσσάριο όρων, συντμήσεων και ακρωνύμων (Glossary of Terms,
Abbreviations, Acronyms),
➢Κατάλογος παραδοτέων (Contractor Data Requirements Lists, CDRLs),
➢Περιγραφή και δομή παραδοτέων (Data Item Description, DID)
➢Σχέδιο-πλαίσιο υλικοτεχνικής υποστήριξης (Logistic Support Concept, LSC),
➢Σχέδιο περιεχομένου και δομής τεχνικών εγχειριδίων (Technical Manual TM
Guidelines), και
➢Απαιτήσεις Ασφάλειας (Security Requirements).
➢ Ίδετε περιεχόμενα ενός τυπικού SOW επιμελητείας

Αναστάσιος Μπασαράς
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ΕΠΟΠΣ- Συμβάσεις

Παραρτήματα:
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Υποχρεώσεων και Παραρτήματα

Κύριο κείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων (SOW)
➢Ίδετε περιεχόμενα ενός SOW

Η προδιαγραφή είναι ένα σαφές σύνολο απαιτήσεων και χαρακτηριστικών που πρέπει
να ικανοποιήσει ένα προϊόν, ένα σύστημα ή μια υπηρεσία. Όταν δεν ικανοποιούνται οι
απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά της προδιαγραφής, τότε το προϊόν, το σύστημα ή η
υπηρεσία είναι ‘εκτός προδιαγραφής’ (out of specification, OOS).
Οι τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠ) καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά όπως τα
επίπεδα ποιότητας, απόδοσης και επιδόσεων, ασφάλειας, τις διαστάσεις, τη
συσκευασία, τη σήμανση κλπ ενός προϊόντος ή συστήματος υπό προμήθεια, ώστε
αυτό να προσδιορίζεται με σαφήνεια και αντικειμενικότητα. Οι ΤΠ δε μπορούν να
αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριμένο προϊόν, ούτε ονομαστικά ούτε ‘φωτογραφικά’.
Αναστάσιος Μπασαράς
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❖

Τα περιεχόμενα του κειμένου των επιχειρησιακών απαιτήσεων εξαρτώνται από το
σύστημα. Έτσι, για ένα σύστημα Ραντάρ, συνήθως, είναι τα παρακάτω:
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Όροι &Συνθήκες της Σύμβασης

Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει τους γενικούς και τους ειδικούς
όρους της σύμβασης.

Περιεχόμενο

Επίσημες Προτάσεις
❖

ΕΠΟΠΣ- Τόμος–1,

και Φάκελος Συμβάσεων
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Επιμελητείας

Σύμβαση παροχής επιτόπιας συντήρησης (OSM)
Σύμβαση παροχής εργοστασιακής συντήρησης (DLM)
Σύμβαση παροχής ολοκληρωμένης υλικοτεχνικής
υποστήριξης (CLS)
Σύμβαση παροχής υλικοτεχνικής υποστήριξης βάσει της
απόδοσης (PBL).
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ΕΠΟΠΣ- Σύμβαση

παροχής επιτόπιας συντήρησης

ΕΠΟΠΣ- Σύμβαση

Οι συμβάσεις παροχής επιτόπιας συντήρησης (On-Site Maintenance,
OSM) εκτελούνται από τον ανάδοχο στις εγκαταστάσεις του πελάτη,
όπου είναι εγκατεστημένα τα μηχανήματα και συνήθως περιλαμβάνουν
περιοδική συντήρηση και επιθεωρήσεις (προγραμματισμένες και μη),
διορθωτική συντήρηση και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης.
Ίδετε μια τυπική σύμβαση παροχής επιτόπιας συντήρησης:

Αναστάσιος Μπασαράς
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ΕΠΟΠΣ- Σύμβαση

παροχής ολοκληρωμένης
υλικοτεχνικής υποστήριξης
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Η σύμβαση CLS ορίζεται ως μια προσχεδιασμένη μέθοδος, όπου η όλη ευθύνη
συντήρησης και υλικοτεχνικής υποστήριξης ενός συστήματος ανατίθεται σε έναν
ανάδοχο. Πλεονεκτήματα όπως:
❖ Δεν έχει ανάγκη τήρησης αποθεμάτων ανταλλακτικών και υλικών υποστήριξης.
❖ Δεν υπάρχει ανάγκη επενδύσεων αγοράς μέσων επισκευών και τεστ.
❖ Δεν υπάρχει ανάγκη αγοράς του πακέτου των τεχνικών δεδομένων (TDP).
❖ Χρειάζεται πολύ λιγότερο προσωπικό για την υλικοτεχνική υποστήριξη του
συστήματος και τη διαχείριση της σύμβασης.
❖ Επίτευξη χαμηλότερης τιμής για υλικοτεχνική υποστήριξη λόγω ανταγωνισμού.
❖ Εκμετάλλευση περισσότερων και αποτελεσματικότερων δυνατοτήτων συντήρησης και
υποστήριξης.
❖ Επίτευξη σοβαρών αποταμιεύσεων εφόλου του κύκλου ζωής του συστήματος.
❖ Διευκόλυνση λογιστικών διαδικασιών οικονομικών προϋπολογισμών συστήματος.
❖ Οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη υποστήριξη λόγω της σωρευμένης γνώσης
και εμπειρίας του αναδόχου.
❖ Εγγυημένη υπευθυνότητα λειτουργικότητας και διαθεσιμότητας του συστήματος.
❖ Λιγότερα ‘κρυφά’ κόστη και παροχή περισσότερων υπηρεσιών από παραδοσιακή
υλικοτεχνική υποστήριξη.
1 / 6 / 2014

παροχής υλικοτεχνικής υποστήριξης
βάσει της απόδοσης (PBL).

Ανάγκη συμβάσεων με ισχυρούς δεσμευτικούς όρους, καλύπτοντας τις ιδιαιτερότητες και τις
ανησυχίες επί των συμβάσεων CLS.
Διασφάλιση ότι τα απαιτούμενα: ανταλλακτικά, τεχνικά εγχειρίδια, τεχνικές πληροφορίες
και τεχνική υποστήριξη μπορεί να είναι διαθέσιμα και από άλλους προμηθευτές, σε
περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος της σύμβασης CLS αδυνατεί να ικανοποιήσει τις
συμβατικές υποχρεώσεις.
❖Ανάγκη ενός αποδοτικού και αποτελεσματικού συστήματος παρακολούθησης, ελέγχου και
αξιολόγησης της εκτέλεσης της σύμβασης CLS.
❖Κάποιοι ‘ανταγωνιστές’ της παραδοσιακής υλικοτεχνικής υποστήριξης μπορεί να
δημιουργήσουν προβλήματα λόγω σύγκρουσης συμφερόντων.
❖Ανάγκη μιας αποδοτικής και αποτελεσματικής διαχείρισης της απαρχαίωσης των
μηχανημάτων και υλικών του συστήματος.
❖Ανάγκη μιας αποτελεσματικής και υψηλής συνεργασίας και επικοινωνίας όλων των
‘κρίκων’ της υλικοτεχνικής αλυσίδας.
❖Εξάρτηση από τον προμηθευτή.
❖Υπάρχουν κίνδυνοι ο ανάδοχος CLS να αποτύχει να προμηθεύσει τις συμβατικές στάθμες
των απαιτούμενων υλικών, να αποτύχει να διαθέσει τα απαιτούμενα κρίσιμα υλικά για την
επιχειρησιακή διαθεσιμότητα του συστήματος, να αθετήσει τους συμβατικούς χρόνους
παροχής τεχνικής βοήθειας και επισκευών, να αποτύχει την επίτευξη της συμβατικής
επιχειρησιακής διαθεσιμότητας ή να πτωχεύσει.
❖

❖

Αναστάσιος Μπασαράς

παροχής ολοκληρωμένης
υλικοτεχνικής υποστήριξης

ΕΠΟΠΣ- Σύμβαση

Μειονεκτήματα, όπως:
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Οι συμβάσεις εργοστασιακής συντήρησης (Depot Level Maintenance, InFactory-Maintenance, DLM) εκτελούνται από τον ανάδοχο στις
εργοστασιακές εγκαταστάσεις του, όπου είναι εγκατεστημένος όλος ο
εξοπλισμός αλλά και τα μέσα υποστήριξης, επισκευών, ελέγχων,
επιθεωρήσεων και τεστ.
Μια τυπική σύμβαση παροχής εργοστασιακής συντήρησης
περιλαμβάνει:
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παροχής εργοστασιακής συντήρησης

288

Η PBL (Performance-based Logistics) είναι μια στρατηγική
υλικοτεχνικής υποστήριξης που χρησιμοποιείται, κυρίως, στην
υποστήριξη στρατιωτικών συστημάτων.
Είναι ένα ολοκληρωμένο προσιτό πακέτο λειτουργίας και
απόδοσης ενός συστήματος, σχεδιασμένο να βελτιστοποιήσει
την ετοιμότητα και επίτευξη των στόχων των επιδόσεων και
απόδοσης του συστήματος μέσω μιας μακροπρόθεσμης
σύμβασης υλικοτεχνικής υποστήριξης με σαφείς κατευθυντήριες
γραμμές εξουσίας και ευθύνης για αμφότερα τα συμβαλλόμενα
μέρη.
‘Εν ολίγοις’, η σύμβαση PBL βασίζεται στα αποτελέσματα και
όχι στην παροχή μεμονωμένων ανταλλακτικών και τεχνικών
υπηρεσιών υποστήριξης.
1 / 6 / 2014
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ΕΠΟ- Αξιολόγηση

287

Προσφορών

‘Καλύτερη’ προσφορά
Βασικά διακριτά στάδια αξιολόγησης προσφορών
Βασικά βήματα αξιολόγησης προσφορών
Γενικά κριτήρια αξιολόγησης

1 / 6 / 2014
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ΕΠΟ- Αξιολόγηση

Προσφορών

ΕΠΟ- Αξιολόγηση

βέβαια ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές, νοείται:
❖ Η προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον ως κριτήριο
ανάθεσης της σύμβασης έχει οριστεί το κριτήριο της
χαμηλότερης τιμής,
ή
❖ Η προσφορά με την καλύτερη σχέση ποιότητας –τιμής
(best value for money), εφόσον ως κριτήριο ανάθεσης
σύμβασης έχει οριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
και ποιοτική άποψη προσφορά.

❖
❖

❖
❖
❖
❖
❖

ΕΠΟ- Αξιολόγηση
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Ικανοποίηση συγκεκριμένων ουσιωδών τεχνικών χαρακτηριστικών των ΤΠ.
❖ Επίτευξη Λειτ., Αποδ., Αξιοπ. & Συντ. τεχνικών απαιτήσεων διακήρυξης.
❖ Καταλληλότητα προσφερομένων υλικών, Εργονομία και Ασφάλεια.
❖ Ομοιογένεια υλικών προς άλλα που χρησιμοποιούνται από τον αγοραστή.
❖ Ερευνητική, Μηχανική και Παραγωγική Ικανότητα & Δράση
❖ Διοικητική & Οικονομική σταθερότητα& αξιοπιστία καθώς και εγκαταστάσεις/θεση.
❖ Εγγύηση καλής λειτουργίας και υποστήριξης.
❖ Ποιότητα, ανταπόκριση και αξιοπιστία παρεχόμενης υποστήριξης & εκπαίδευσης.
❖ Εξασφάλιση εφοδιαστικής υποστήριξης.
❖ Εμπειρία, τεχνογνωσία και εξοπλισμός για την τεχνική υποστήριξη.
❖ Ποιότητα παρεχόμενης τεχνικής βιβλιογραφίας και τεκμηρίωσης.
❖

Το αρμόδιο όργανο έγκρισης τελικής έκθεσης αξιολόγησης, έχει τις επιλογές:
Αποδοχής σχετικής εισήγησης και ανάθεσης της σύμβασης,
Απόρριψης προσφορών που κρίθηκαν ως απορριπτέες, και
❖ Ακύρωσης διαγωνισμού με τεκμηριωμένη εισήγηση επιτροπής αξιολόγησης.
❖
❖
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Ηλεκτρονικές Προμήθειες (e-Procurement)

Προσφορών

Κριτήρια Αξιολόγησης : Τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης των προμηθευτών σε
γενικές γραμμές είναι:
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Προκαταρκτική εξέταση πληρότητας προσφορών.
Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής.
Έλεγχος πλήρωσης κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
Παροχή διευκρινίσεων για της ανάγκες της ποιοτικής επιλογής
Κατάταξη συμμετεχόντων, όταν προβλέπεται αριθμητικός περιορισμός
υποψηφίων.
Σύνταξη έκθεσης ποιοτικής επιλογής και τεχνικής αξιολόγησης.
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❖

❖
❖

❖
❖
❖
❖

Γενική αξιολόγηση τεχνικών προσφορών.
Παρουσιάσεις προσφορών, εφόσον προβλέπονται στα έγγραφα
διαγωνισμού.
Παροχή διευκρινίσεων για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης.
Βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, στις περιπτώσεις των
συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά.
Σύνταξη έκθεσης ποιοτικής επιλογής και τεχνικής αξιολόγησης.
Έγκριση των εκθέσεων της ποιοτικής επιλογής και τεχνικής
αξιολόγησης από το αρμόδιο όργανο ανάθεσης.
Γενική αξιολόγηση οικονομικών προσφορών.
Βαθμολόγηση οικονομικών προσφορών.
Κατάταξη προσφορών.
Σύνταξη τελικής έκθεσης αξιολόγησης.
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ΕΠΟ- Βασικά

Χρήση Διαδικτύου στη διεργασία των προμηθειών.
Μείωση χρόνου κύκλου προμηθειών, χαρτούρας, ολοκλήρωση με ΕΑ, βελτίωση
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος προμηθευτών προς όφελος αγοραστών.
Διάθεση πληροφοριών προϊόντων και συστημάτων καθώς και συγκριτικών
τιμών σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο.
Πολλά προϊόντα μπορούν να αγοραστούν μέσω καταλόγων online οι οποίοι
παρέχονται από Προμηθευτές, δημοσιεύονται από Μεσίτες ή ανταλλάσσονται
μεταξύ Αγοραστών.
Το Διαδίκτυο χρησιμοποιείται για:
❖ Αποστολή παραγγελιών στους προμηθευτές, ειδικά για ανοικτές παραγγελίες
(blanket orders) για μη ανοικτές παραγγελίες κατάλογοι και διαδικασίες
παραγγελιών βελτιώνουν επικοινωνία/κύκλο παραγγελιών
❖ Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών
❖ Δημοπρασίες
❖ Προμήθειες σε πραγματικό χρόνο
❖ Ηλεκτρονική τιμολόγηση, λογιστική και αποπληρωμή
1 / 6 / 2014

Προσφορών

Βασικά βήματα κατά την αξιολόγηση προσφορών ανάθεσης
μιας σύμβασης, είναι:

Ποιοτική επιλογή, και
Αξιολόγηση των προσφορών που κρίθηκαν ότι πληρούν τα κριτήρια
της ποιοτικής επιλογής, για την ανάδειξη του αναδόχου και την
ανάθεση της σύμβασης.

Βασικά βήματα κατά την ποιοτική επιλογή των υποψηφίων:

❖

Αναστάσιος Μπασαράς

ΕΠΟ- Αξιολόγηση

Βασικά διακριτά στάδια αξιολόγησης προσφορών:

Καλύτερη προσφορά: Ως ‘καλύτερη’ προσφορά, εφόσον
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Στοιχεία Οικονομικών

Εισαγωγή
Οικονομικές
Εκθέσεις &Δηλώσεις
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Διεργασία Προϋπολογισμού
Ανάλυση Διαχρονικής Αξίας
Κεφαλαίου
Απόσβεση & Απομείωση
Κεφαλαίων & Αγαθών
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Δήλωση Αποτελεσμάτων Χρήσης

Γενικά -Δήλωση Ισολογισμού
Γενικά

Δήλωση Ισολογισμού
Στην οικονομική λογιστική, ο ισολογισμός ή δήλωση οικονομικής κατάστασης είναι
μια σύνοψη οικονομικού ισολογισμού μιας επιχείρησης.
❖ Τα στοιχεία ενεργητικού (Assets), τα στοιχεία παθητικού (Liabilities) και τα ίδια
κεφάλαια (Equity) παρατίθενται σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, όπως τέλος
δημοσιονομικού έτους.
❖ Ένας ισολογισμός περιγράφεται συχνά ως ‘στιγμιότυπο της οικονομικής κατάστασης’
μιας εταιρίας ή επιχείρησης.
❖ Στον πίνακα παρουσιάζεται μια τυπική δήλωση ισολογισμού. Αναρίθμητα
παραδείγματα υπάρχουν στο διαδίκτυο ή στον καθημερινό τύπο.
❖

ΕΠΟΟ- Η
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❖
❖
❖
❖
❖
❖
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❖

Σαφήνεια και ακρίβεια
Θεσμοθετημένο χρονοδιάγραμμα σύνταξης
Χρήση τυποποιημένων τίτλων των στοιχείων
Αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη εκτίμηση των στοιχείων
Περιορισμός απρόβλεπτων
Ευρύς συντονισμός και αποδοχή
Ολοκληρωμένη βάση πληροφοριών και ιστορικού
Τυπικός Κρατικός Προϋπολογισμός

❖

Τυπικός Προϋπολογισμός Συστήματος Ραντάρ
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❖

Αν P είναι η παρούσα αξία του κεφαλαίου, τότε η μελλοντική αξία F του
κεφαλαίου μετά από n χρονικές περιόδους και ένα σταθερό επιτόκιο ανά
περίοδο i, δίνεται από τη σχέση:

❖

F = P(1+ ι)n
❖

❖

Τυπική ερώτηση για έναν αναλυτή είναι ‘αν επενδύσω ένα κεφάλαιο P, με
σταθερό επιτόκιο i ανά έτος, ποιο θα είναι το μελλοντικό κεφάλαιο F μετά
από n έτη;’
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Η ανάλυση της παρούσας αξίας ενός κεφαλαίου είναι αντίθετη από την
ανάλυση της μελλοντικής αξίας. Καθώς ένα κεφάλαιο το οποίο επενδύεται
σήμερα αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον, έτσι και ένα κεφάλαιο που θα
ληφθεί στο μέλλον αναμένεται να έχει μικρότερη αξία σήμερα.
Αν F είναι η μελλοντική αξία ενός κεφαλαίου μετά από n χρονικές
περιόδους με ένα σταθερό επιτόκιο ανά περίοδο i, τότε η παρούσα αξία
του κεφαλαίου P δίνεται από τη σχέση:
P=

❖
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Παρούσα Αξία

Παραδείγματα Προϋπολογισμών
❖

Η δήλωση των χρηματοοικονομικών ροών (The Cash Flow
Statement), γνωστή και ως κατάσταση ταμειακών ροών, είναι
μια οικονομική κατάσταση που δείχνει την επιρροή αλλαγών του
ισολογισμού και των εσόδων& εξόδων στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμά τους καθώς και μια ανάλυση των λειτουργικών,
επενδυτικών και οικονομικών δραστηριοτήτων.
❖Στον πίνακα παρουσιάζεται μια τυπική δήλωση ΧΡ ροών.
Αναρίθμητα παραδείγματα μπορεί να δει κάποιος στο διαδίκτυο
ή στον καθημερινό τύπο.
❖

Μελλοντική Αξία

Διεργασία του Προϋπολογισμού

Γενικά
❖

Η δήλωση αποτελεσμάτων χρήσης (The Income Statement), που
αναφέρεται, επίσης, ως δήλωση εσόδων & εξόδων ή ως δήλωση
κερδών και ζημιών (Profit&Loss statement, P&L) είναι η
οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης που απεικονίζει τα έσοδα,
τα έξοδα, το καθαρό αφορολόγητο εισόδημα, το φόρο εισοδήματος
και το τελικό καθαρό εισόδημα. Ο σκοπός της δήλωσης
αποτελεσμάτων χρήσης είναι να δείξει κατά πόσο η εταιρία
πραγματοποίησε κέρδη ή ζημιές, κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς της δήλωσης.
❖ Στον πίνακα παρουσιάζεται μια τυπική δήλωση αποτελεσμάτων
χρήσης. Αναρίθμητα παραδείγματα υπάρχουν στο διαδίκτυο ή στον
καθημερινό τύπο.
❖

Οι οικονομικές εκθέσεις και οι δηλώσεις των εταιριών απαιτούνται από το
νόμο και πρέπει να περιλαμβάνουν ισολογισμό, δήλωση εσόδων-εξόδων,
δήλωση των ταμειακών ροών, έκθεση ορκωτών λογιστών και λεπτομερή
περιγραφή δραστηριοτήτων εταιρίας & προοπτικών για επερχόμενο έτος.
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Δήλωση Χρηματοοικονομικών Ροών

F
(1 + i) n

Τυπική ερώτηση για έναν αναλυτή είναι ‘αν θέλω να μαζέψω ένα κεφάλαιο
F μετά από n περιόδους (μήνες, έτη), υποθέτοντας ένα σταθερό επιτόκιο i
ανά περίοδο, ποιο κεφάλαιο P θα πρέπει να καταθέσω σήμερα;’
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ΕΠΟΟ- Απόσβεση

Καθαρή Παρούσα Αξία
H καθαρή παρούσα αξία (NPV) μιας χρονικής σειράς χρηματοροών ορίζεται ως
το άθροισμα των παρουσών αξιών των επιμέρους χρηματοροών.
Η NPV είναι το κύριο εργαλείο στην ανάλυση της προεξόφλησης (discounting)
των χρηματοροών χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της χρονικής αξίας του χρήματος
κατά την εκτίμηση των μακροπρόθεσμων έργων.
❖ H καθαρή παρούσα αξία χρηματοροής Rt (Rt=άθροισμα εσόδων – άθροισμα
εξόδων), που θα προκύψει στο χρόνο t με βάση ένα επιτόκιο i δίνεται:
NPV = Rt /(1+i)t
❖ Σε περίπτωση μιας σειράς χρηματοροών R0 , R1, R2 ,.. Rt , οι οποίες προκύπτουν
σήμερα, σε 1 έτος, 2 έτη ... t έτη, η συνολική Καθαρή Παρούσα Αξία τους θα
είναι:
NPV = R0 + R1 /(1+i)1+ R2 /(1+i)2+ ... + Rt /(1+i)t
❖ Υπολογίζοντας την NPV ενός έργου που πρόκειται να λειτουργήσει για t έτη, αν
NPV<0 τότε το έργο πρέπει να απορριφθεί, αν NPV>0 τότε το έργο πρέπει να
γίνει αποδεκτό, ενώ η απόφαση στην περίπτωση NPV=0 πρέπει να βασιστεί σε
άλλα μη οικονομικά κριτήρια.
❖

❖
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Μέθοδος Φθίνουσας Απόσβεσης με Σταθερό Συντελεστή
Ο σταθερός συντελεστής απόσβεσης DR υπολογίζεται από:
DR = 1-(RV/AV)1/n
Το ποσό απόσβεσης για οποιαδήποτε περίοδο δίνεται από:
DA = (AV–Συνολική Απόσβεση Προηγουμένων Περιόδων) x DR
Σε περίπτωση που κάποια περίοδος (συνήθως οι ακραίες αρχική
και τελική) είναι μέρος του έτους τότε για τις περιόδους αυτές το
DA πολλαπλασιάζεται αντίστοιχα με τους συντελεστές Μ/12 και
(12-Μ)/12 (Μ αριθμός μηνών).
Στο MS Excel η ισοδύναμη συνάρτηση για τον υπολογισμό της
φθίνουσας απόσβεσης, με σταθερό συντελεστή για την επιλεγείσα
περίοδο, είναι η:
DB(cost,salvage,life,period,month).
1 / 6 / 2014
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ΕΠΟΟ- Μέθοδος Σταθερής Απόσβεσης

και Απομείωση Κεφαλαίων και
Αγαθών

Γενικά
Μέθοδος Σταθερής Απόσβεσης
Μέθοδος Φθίνουσας Απόσβεσης με Σταθερό
Συντελεστή
Μέθοδος Επιταχυνόμενης Φθίνουσας Απόσβεσης
Μέθοδος Απόσβεσης με Συντελεστή Ανάλογο Ετών
Ζωής
Απόσβεση Ανάλογη Παραγωγής
Απόσβεση Ανάλογη Λειτουργίας/Χρήσης
1 / 6 / 2014
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Μέθοδος Επιταχυνόμενης Φθίνουσας Απόσβεσης

DDB(cost, salvage, life, period, factor).
Αναστάσιος Μπασαράς

Ο συντελεστής απόσβεσης DR δίνεται από τη σχέση:
DR=100/n%
❖ Το ποσό απόσβεσης DA είναι σταθερό σε όλες τις περιόδους της χρήσιμης
ζωής και υπολογίζεται από τη σχέση:
DA = (AV –RV)/n
❖ Σε περίπτωση που κάποια περίοδος (συνήθως οι ακραίες αρχική και
τελική) είναι μέρος του έτους, τότε ο υπολογισμός για τις περιόδους αυτές,
δίνεται αντίστοιχα από τις σχέσεις:
DA = Μ/12 x (AV–RV)/n, και DA = (12-Μ)/12 x (A–RV)/n
Όπου Μ αριθμός μηνών.
❖ Στο MS Excel η ισοδύναμη συνάρτηση είναι η SLN(cost,salvage,life) και
υπολογίζει το ποσό της απόσβεσης για κάθε περίοδο.
❖
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Μέθοδος Απόσβεσης με Συντελεστή Ανάλογο Ετών Ζωής

Τα βήματα που γίνονται είναι τα εξής:
❖ Υπολογισμός του συντελεστή απόσβεσης της σταθερής απόσβεσης
(Straight-line depreciation) DRsl
❖ Υπολογισμός του συντελεστή απόσβεσης της επιταχυνόμενης φθίνουσας
απόσβεσης:
DR= Επιταχύνων Παράγοντας x DRsl
❖ Η απόσβεση μιας περιόδου δίνεται από τη σχέση:
DA = DR x Λογιστική Αξία στη Αρχή της Περιόδου
❖ Σε περίπτωση, που κάποια περίοδος είναι μέρος του έτους τότε το DA
πολλαπλασιάζεται αντίστοιχα με τους συντελεστές Μ/12 και (12-Μ)/12 (Μ
αριθμός μηνών).
❖ Στο MS Excel η ισοδύναμη συνάρτηση για τον υπολογισμό της φθίνουσας
απόσβεσης με σταθερό συντελεστή για την επιλεγείσα περίοδο είναι η:
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Οι παράμετροι της μεθόδου της σταθερής απόσβεσης (Straightline depreciation) είναι: AV, RV, n.

313

Η μέθοδος της απόσβεσης με συντελεστή ανάλογο των ετών ζωής (Sum-ofyears' digits method) είναι επίσης μια επιταχυνόμενη φθίνουσα μέθοδος
απόσβεσης. Η αποσβέσιμη αξία για κάθε περίοδο είναι σταθερή και ίση με
AV-RV. Ο συντελεστής απόσβεσης υπολογίζεται ως εξής:
➢Έστω n τα έτη ζωής, ευρίσκουμε το άθροισμα των ψηφίων των ετών
ζωής: (1+2+n=(n2+n)/2=Ν).
➢Αν έχουμε αύξουσα απόσβεση, τα έτη αριθμούνται 1, 2, 3, 4, 5, 6, και 7
και ο συντελεστής του έτους k είναι k/Ν (π.χ. n=7 και k=3 τότε Ν=28,
και ο συντελεστής στο έτος k=3 θα είναι 3/28).
➢Αν έχουμε φθίνουσα απόσβεση, τα έτη αριθμούνται 7,6,5,4,3,2, και 1
και ο συντελεστής του έτους k είναι: n(1-k)/Ν
❖ Στο MS Excel η ισοδύναμη συνάρτηση για τον υπολογισμό της φθίνουσας
απόσβεσης με σταθερό συντελεστή για την επιλεγείσα περίοδο είναι η
SYD(cost, salvage,life,per).
❖
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Απόσβεση Ανάλογη Λειτουργίας/Χρήσης

Απόσβεση Ανάλογη Παραγωγής
❖

❖

Η μέθοδος ‘απόσβεση ανάλογη της παραγωγής, Units-ofproduction depreciation method’ εφαρμόζεται ιδιαίτερα στα
μηχανήματα, αυτοκίνητα και λοιπά πάγια στοιχεία, που έχουν
άμεση σχέση με την παραγωγή.
Η μέθοδος χρησιμοποιεί τρεις εξισώσεις για τον υπολογισμό
της απόσβεσης:
➢Αποσβέσιμη Αξία ΑΑ=AV-RV
➢Απόσβεση ανά Μονάδα Παραγωγής Dup=ΑΑ/Up
Όπου Up =Πλήθος Μονάδων Παραγωγής
➢Απόσβεση Λογιστικής Περιόδου = Dup x Upn
Όπου Upn=Πλήθος Μονάδων Παραγωγής στην περίοδο
n.
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NATO Logistics
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Η μέθοδος ‘απόσβεση ανάλογη της λειτουργίας/χρήσης(Activity
depreciation method)’ βασίζεται στη δραστηριότητα χρήσης/λειτουργίας
σε κάθε περίοδο, στους κύκλους χρήσης μιας μηχανής, στα διανυόμενα
χιλιόμετρα ενός οχήματος, στις ώρες λειτουργίας κλπ. Η μέθοδος
χρησιμοποιεί τρεις εξισώσεις για τον υπολογισμό της απόσβεσης:
❖ Αποσβέσιμη Αξία ΑΑ=AV-RV
❖ Απόσβεση ανά Μονάδα Du=ΑΑ/Uu
Όπου Uu=Πλήθος Μονάδων (χιλιόμετρα, κύκλοι, ώρες κλπ) που
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί/λειτουργήσει το σύστημα.
❖ Απόσβεση Λογιστικής Περιόδου = DuxUp
Όπου Up=Πλήθος Μονάδων (χιλιόμετρα, κύκλοι, ώρες κλπ) που
χρησιμοποιήθηκε/ λειτούργησε το σύστημα μέσα στην λογιστική
περίοδο.
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NATO Logistics
Τα Logistics των Ενόπλων Δυνάμεων
Logistics In Vietnam - The Big Picture (A
documentary video)
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Τα Logistics των Ενόπλων Δυνάμεων

Το NATO Logistics Handbook (NLH), που εκδίδεται υπό την
αιγίδα της Επιτροπής Επιμελητείας (Logistics Committee, LC),
στοχεύει να διδάξει στους logisticians όλων των βαθμίδων τις
βασικές αρχές, πολιτικές, προγράμματα, πρακτικές& υπηρεσίες
που θα συναντήσουν στη διάρκεια της υπηρεσίας των.
Το εγχειρίδιο αυτό δεν είναι ένα επίσημο κείμενο και δεν θα
πρέπει να επικαλείται ως επισημη αναφορά. Δεν εκπροσωπεί την
επίσημη γνώμη ή θέση του ΝΑΤΟ, των χωρών μελών, των
Διοικήσεων και Οργανισμών επί όλων των θεμάτων πολιτικής.
Ωστόσο, το NLH είναι ένα πολύ χρήσιμο και ωφέλιμο εγχειρίδιο
για όλους τους αξιωματικούς της ΠΑ. ΕΔΩ! Είναι ένα το
τελευταίο (2012) αντίγραφο του εγχειριδίου.
1 / 6 / 2014

Military and NATO Logistics
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Logistics In Vietnam

Συνεταιρεστική Επιμελητεία (Cooperative Logistics)

Logistics In Vietnam - The Big Picture
(A documentary video)

Πως μετράται η αξία στα Logistics των Ελληνικών ΕΔ;

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και η διαχείριση των
Logistics στις Ελληνικές ΕΔ.
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Logistics Management Engineering and Support.
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Logistics Management &
Engineering
Παρουσίαση:
Βιβλίου

Συγγραφέας
Αναστάσιος Μπασαράς

•
•

Δύο λόγια για το συγγραφέα
Συνοπτική Αφήγηση Βιβλιοπαρουσίασης
Περιεχόμενα Βιβλίου
Αντιπροσωπευτικό Δείγμα Περιεχομένων του
Βιβλίου
Είπαν για το Βιβλίο
Πού θα βρείτε το Βιβλίο;

Ο Συγγραφέας Αναστάσιος Μπασαράς
Ηλεκτρονικός Μηχανικός Σχολής Ικάρων (ΣΜΑ). Επιτυχών
πρώτος, MSc. Απόφοιτος σχολείων Πληροφορικής (Βέλγιο,
Γαλλία), Ποιοτικού Ελέγχου (ΝΑΤΟ, Λουξεμβούργο),
Logistics Management &Engineering ( ΗΠΑ).
Εκτενής γνώση και εμπειρία στην απόκτηση, διαχείριση/υποστήριξη μεγάλων
συστημάτων, μηχανική RAMT, Configuration Management, Πληροφορική,
Ποιότητα και Μηχανική Τηλεπικοινωνιών και Radar.
Εξωτερικός καθηγητής, για πολλά χρόνια: ΣΙ/ΣΜΑ, ΤΕΙ, ΣΤΥΑ και ΙΕΚ.
Υπηρέτησε πάνω από 25 χρόνια στην Πολεμική Αεροπορία και 20 χρόνια στο
ΝΑΤΟ. Από το 1990 μέχρι το 2010, επικεφαλής τομέων "Logistics Support" και
"Acquisition Logistics" Προγράμματος Αεράμυνας της ΝΑΜSΑ.
Συνιδρυτής και Αντιπρόεδρος του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. Συνιδρυτής του Συνδέσμου
Αποφοίτων Σχολής Ικάρων.
Συγγραφέας των εγχειριδίων: Βασική θεωρία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Logistics: Management & Engineering

Ο πτέραρχος Γιαννιτσόπουλος Θεόδωρος που έκανε την
παρουσίαση είναι:
- Απόφοιτος Σχολής Ικάρων/ΣΜΑ
-Αεροπορικό Πανεπιστήμιο ΗΠΑ, Σχολή Πολέμου Αεροπορίας, Σχολεία
ΝΑΤΟ, ΔΕ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
-Υπηρέτησε σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων
Της Πολεμικής Αεροπορίας, από
Αξιωματικός Συντήρησης...
Έως Εθνικός Αντιπρόσωπος
στα ΔΣ (BOD) Οργανισμών
ΝΑΤΟ/NAPMO και NAMSO και
Κλαδάρχης Κλάδου LOGISTICS
και Υποδομών της ΠΑ.
-Αποστρατεύθηκε το 2010
ως Αντιπτέραρχος!
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01.Εισαγωγή στη Διοίκηση &Μηχανική Επιμελητείας
02.Ανασκόπηση Πιθανοθεωρίας και Στατιστικής
03.Αξιοπιστία
04.Συντηρησιμότητα
05.Διαθεσιμότητα
06.Ελεγξιμότητα
07.Θέματα Εφοδιαστικής Υποστήριξης
08.Διαχείριση Συνθέσεων & Βιβλιογραφίας Συστημάτων
09.Ποιότητα
10.Ανάλυση Υποστηριξιμότητας
11.Εργονομία και Ασφάλεια
12.Τεχνική Τεκμηρίωση Επιμελητείας
13.Ειδικά Θέματα
14.Διαχείριση Έργων και Επιμελητεία
15.Προμήθειες και Συμβάσεις
16.Κύκλος Ζωής Συστήματος
17.Βασικά Στοιχεία Οικονομικών

Διαχείριση Συνθέσεων & Βιβλιογραφίας
Συστημάτων

Αξιοπιστία

Μηχανική Επιμελητεία
Διοικητική Επιμελητεία
Υποστηρικτική Επιμελητεία

Συντηρησιμότητα
Διαθεσιμότητα
Ελεγξιμότητα
Εργονομία και Ασφάλεια
Κύκλος Ζωής Συστήματος

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Τεχνική Υποστήριξη

Ποιότητα

Είδη Συντήρησης
Ιεραρχία και Επίπεδα Συντήρησης
Παράμετροι και Παράγοντες Συντήρησης
Φιλοσοφία και Πρόγραμμα Συντήρησης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Τεχνική Τεκμηρίωση
Ειδικά Θέματα

Εφοδιαστική Υποστήριξη

Διαχείριση Έργων & Επιμελητεία

Προμήθειες – Βασικά Οικονομικά

Εισαγωγή
Προσέγγιση της Ανάλυσης
Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης
Παραγωγή, Συλλογή, Εγγραφή,
Ανάλυση και Αναφορά Δεδομένων
Μέθοδοι Ανάλυσης και Εργαλεία
Προμήθεια και Υποστήριξη
Συστημάτων με Βοήθεια Πληροφορικής
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Εφοδιασμός
Αποθέματα και Διαχείριση

Κωδικοποίηση Υλικών

Συσκευασία –Διακίνηση –Αποθήκευση –Μεταφορά
Υλικών

Διεργασία Απόκτησης &Προμήθειας Συστημάτων
Τιμολόγηση και Τύποι Συμβάσεων
Συμφωνίες
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων & Προτάσεις
Διακήρυξη &Φάκελος Συμβάσεων
Συμβάσεις Επιμελητείας
Αξιολόγηση Προσφορών

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Οικονομικές Εκθέσεις και Δηλώσεις
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Η Διεργασία του Προϋπολογισμού
Ανάλυση της Διαχρονικής Αξίας του Κεφαλαίου
Απόσβεση και Απομείωση Κεφαλαίων και Αγαθών

Ακολουθεί μια σειρά από ‘Highlights’ και ένα
αντιπροσωπευτικό δείγμα από τα περιεχόμενα του
βιβλίου!
Από την:
‘Ροή Επιχειρησιακής Λειτουργίας &Επιμελητείας του
Συστήματος’
--------------------

Μέχρι την
‘Απόσβεση και Απομείωση Κεφαλαίων και Αγαθών’

Επιλογή καλύτερων προμηθευτών και ελαχιστοποίηση σπατάλης.
Οργάνωση/βέλτιστη χρήση μέσων συσκευασίας, διακίνησης μεταφορών.
Ελαχιστοποίηση χρόνου αποθήκευσης & βελτιστοποίηση ποσοτήτων
υλικών και αποθεμάτων.

Εκπόνηση, επεξεργασία, συντονισμός και διαχείριση διαδικασιών
επιμελητείας.
Εκπόνηση, συντονισμός, εξασφάλιση, παρακολούθηση και έλεγχος των
χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμών επιμελητείας.
Παρακολούθηση και έλεγχος παραμέτρων, στατιστικών στοιχείων και
μετρήσεων αποδοτικότητας και λειτουργικότητας.
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Χειρίζονται την εμπιστευτική και την υπηρεσιακή/εταιρική πληροφόρηση
με προσοχή και την πρέπουσα θεώρηση της δεοντολογίας, ισχύουσας
νομοθεσίας και κυβερνητικών κανόνων.
Προάγει εποικοδομητικές σχέσεις με τους προμηθευτές και τους πελάτες
μέσω αβροφροσύνης και αμεροληψίας.
Αποφεύγει παράνομες αμοιβαίες αντισταθμίσεις.
Γνωρίζει το γράμμα και το πνεύμα των νόμων και κανονισμών, των
σχετικών με τη διοίκηση και διαχείριση της επιμελητείας.
Ενθαρρύνει τη στήριξη μικρο-μεσαίων και μη προνομιούχων
επιχειρηματικών μονάδων.
Αποκτά και διατηρεί επαγγελματική ικανότητα.
Εκτελεί τις διοικητικές δραστηριότητες της επιμελητείας σύμφωνα με τους
εθνικούς και διεθνείς νόμους, ήθη, πρακτικές καθώς και τις πολιτικές,
κανόνες και πρότυπα της εταιρίας του
Βελτιώνει τη θέση και το επίπεδο του επαγγέλματος του στελέχους της
επιμελητείας.

Οι χρησιμότερες παράμετροι ‘Σ’ είναι:
 Ο Μέσος Χρόνος Επισκευών MMTR, ο οποίος είναι ο μέσος
χρόνος που απαιτείται για περάτωση μιας ενέργειας συντήρησης.
Ο χρόνος αυτός δίνεται από τη σχέση:
MTTR = Σ(λi Mcti )/Σ(λi )
Όπου, λi ρυθμός βλαβών i επισκευάσιμου
στοιχείουσυστήματος και Mcti μέσος επισκευαστικός χρόνος
που απαιτείται για επισκευή i επισκευάσιμου στοιχείου του
συστήματος σε περίπτωση βλάβης.
 Ο Διάμεσος Χρόνος Επισκευών MRT, ο χρόνος επισκευής μέσα
στον οποίο 50% των επισκευών μπορεί να περατωθεί.
 Ο Μέγιστος Χρόνος Επισκευών mRT, ο οποίος είναι ο μέγιστος
χρόνος μέσα στον οποίο μπορεί να επισκευαστεί ένα καθορισμένο
ποσοστό βλαβών, συνήθως το 95%.

∞

Αξιοπιστία:

R(t) = 1 - F(t) = ∫
f(t)dt
0

Βαθμός κινδύνου:
h(t) =

Ολοκλήρωση μέσα στην οργανωτική δομή δραστηριοτήτων μηχανικής
υποστήριξης και συντήρησης, εφοδιαστικής αλυσίδας, προμηθειών,
πληροφορικής και εκπαίδευσης.
Στρατηγική προσέγγιση
Συστημική προσέγγιση
Διαδικτυακή πληροφόρηση, διαχείριση και έλεγχος
Εξωτερική ανάθεση πολλών δραστηριοτήτων επιμελητείας
Παγκοσμιοποίηση
Εξομοίωση/Προσομοίωση
Προσανατολισμός στον πελάτη.

Έμφυτη Διαθεσιμότητα

A =
i

Επιτευγμένη Διαθεσιμότητα

MTBF
MTBF + MTTR

MTBM
A =
MTBM + M
α
MTBM =1/(1/MTBMc+1/MTBMp) =1/(λ+f)
M = (λMct+f Mpt )/(λ+f) λ = ρυθμός βλαβών και
f = συχνότητα προληπτικών συντηρήσεων
Επιχειρησιακή Διαθεσιμότητα

f(t)
R(t)
t

Ρυθμός βλαβών/αποτυχιών:

λ(t) = ∫ h(t)dt
0

n

Mean Time To Failure:

∞

MTTF = ∫ R(t)dt

Μέση Ζωή:

0

Mean Time Between Failures:

MTBF =

∑ti
θ=

i =1

n

T(t) 1
=
r
λ



Ορισμοί
Συνεργασία Ανθρώπου και Συστημάτων
Σχεδιασμός και Προδιαγραφές Εργονομίας
Επιμελητεία και Εργονομία
Υγεία και Ασφάλεια



Έλεγχοι- Επαλήθευση- Επικύρωση Ασφάλειας
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Φάσεις
Εισαγωγική Φάση
Ανάπτυξη του Πλαισίου του Συστήματος
Ενεργοποίηση της Αγοράς
Ορισμός του Συστήματος
και Ανάλυση Απαιτήσεων
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη
Παραγωγή/Κατασκευή
Τεστ και Αξιολόγηση
Λειτουργία και Υποστήριξη
Απόσυρση και Διάθεση

Γενικά
Ορολογία Βασικών Όρων
Αρχές Διοίκησης Ποιότητας
Κόστος Ποιότητας
Πρότυπα Ποιότητας ISO 9000
Απαιτήσεις Συστημάτων
Διοίκησης Ποιότητας
Πρότυπο ISO 9001:2008










Οδικός Χάρτης Πιστοποίησης Ποιότητας



Γενικά
Προδιαγραφές
Τεχνικά Σχεδιαγράμματα
Σχεδιαγράμματα Εγκατάστασης
Τεχνικά Εγχειρίδια
Εμπορικά Φυλλάδια
Διαδραστικά Ηλεκτρονικά
Τεχνικά Εγχειρίδια











Τεχνικές Παραγωγής Ιδεών
Τεχνικές Ανάλυσης Προβλημάτων
Στατιστικές Τεχνικές
Ανάλυση SWOT
Ανάλυση PEST
Επιχειρηματικό Σχέδιο
Μελέτη Σκοπιμότητας












Μελετήστε, αξιολογήστε και αποφασίστε αν η
πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001 είναι επωφελής
Κατανοήστε σε βάθος τα πρότυπα ποιότητας τα οποία
χρειάζεστε
Εκτιμήστε την πληρότητα του συστήματος διαχείρισης
ποιότητας
Σχεδιάστε και υλοποιήστε το σύστημα ποιότητας
Βασισθείτε σε ένα σύστημα προγραμματισμένων
εσωτερικών ελέγχων και επιθεωρήσεων
Επιλέξτε, με περισσή προσοχή, μια εξουσιοδοτημένη
εταιρία ή ένα γραφείο για τη διεξαγωγή όλων των
ελέγχων, επιθεωρήσεων και την παροχή συμβουλών

Επισκόπηση Απαιτήσεων Συστήματος
Επισκόπηση Σχεδιασμού Συστήματος
Επισκόπηση Αρχικού Σχεδιασμού
Επισκόπηση Κρίσιμου Σχεδιασμού
Επισκόπηση Ετοιμότητας Τεστ
Έλεγχος Λειτουργικής Σύνθεσης, FCA
Έλεγχος Φυσικής Σύνθεσης, PCA
Επισκόπηση Συμμόρφωσης
Επισκόπηση Ετοιμότητας Παραγωγής
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Μέσος Χρόνος Διορθωτικής Συντήρησης

Μέσος Χρόνος Προληπτικής Συντήρησης

M =
ct

M =
pt

∑ λi M cti
∑ λi
∑ f i M pti
∑f i

Διάμεσοι Χρόνοι Προληπτικής Συντήρησης και Διορθωτικής
Συντήρησης: χωρίζουν τους χρόνους συντήρησης έτσι ώστε 50% των
χρόνων συντήρησης να είναι μικρότεροι του διάμεσου χρόνου και το
άλλο 50% να είναι μεγαλύτεροι.

Μέσος Χρόνος Συντήρησης

M=

∑ λ M + ∑ f i M pti
i

cti

∑ f i + ∑ λi



Η εκπαίδευση



Οι ευκολίες και τα συνεργεία συντήρησης



Η συσκευασία, διακίνηση, αποθήκευση και μεταφορά



Η τεχνική βιβλιογραφία



Η πληροφορική υποστήριξης



λMct + fM pt
=
λ+ f



Η προμήθεια και υποστήριξη συστημάτων με τη βοήθεια της
πληροφορικής (Continuous Acquisition and Life-cycle Support,
CALS) είναι μια στρατηγική, η οποία χρησιμοποιείται στα
στρατιωτικά συστήματα των ΗΠΑ καθώς και του ΝΑΤΟ και στοχεύει
στη μετάβαση από την ‘χαρτοκρατούμενη’ προμήθεια και υποστήριξη
των συστημάτων στη ‘μηχανογραφημένη’ προμήθεια και υποστήριξη
των συστημάτων. Παλαιότερα, η CALS ήταν γνωστή, ως ‘Computeraided Acquisition and Logistic Support’.
Οι αντικειμενικοί στόχοι της CALS είναι:











Εφοδιασμός
Αποθέματα & Διαχείριση
Κωδικοποίηση Υλικών
Συσκευασία – Διακίνηση
Αποθήκευση
Μεταφορά Υλικών






Γενικά
Διαχείριση και Έλεγχος
Μοντέλα Διαχείρισης -Υπολογισμοί & Προβλέψεις
Κόστη Αποθεμάτων και Αποδοτικότητα

η βελτίωση της εγκαιρότητας της προετοιμασίας, επεξεργασίας,
ενημέρωσης και διάθεσης των πληροφοριών,
η βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών σχετικά με την ακρίβεια, την
συνάφεια και συνέπειά τους, και
η ελάττωση του κόστους προμήθειας και υποστήριξης των συστημάτων
στον κύκλο της ζωής τους.



Η βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας Q* δίνεται από την εξίσωση



Το σημείο αναπαραγγελίας r ευρίσκεται από τη λύση της εξίσωσης

Q* =

2Sμ D /H

P( X ≥ r * ) = ( HQ * )/(c μ )
b D



Με την κανονικοποίηση, θέτοντας Ζ=(Χ- μL)/σL και r*=(r-μL)/σL, οπότε
έχουμε την εξίσωση
P( Z ≥ (r - μ )/σ ) = ( HQ * )/(c μ )
L

L

b

D



Το απόθεμα ασφαλείας ss δίνεται από την εξίσωση



Το βιβλίο περιέχει ένα MS, Excel Sheet υπολογισμών του μοντέλου

ss = r - μ

L
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Ο ελάχιστος αριθμός απαιτούμενων ανταλλακτικών s του
αποθέματος δίνεται από την εξίσωση, που προέρχεται από
την κατανομή Poisson
CL ≤

s

∑
k = 0



k

(n λ R) e
k!



- n λR

Το βιβλίο περιέχει ένα MS, Excel Sheet υπολογισμού της
ποσότητας ενός ανταλλακτικού με βάση την εξίσωση



H χρήση του NCS για την ανταλλαγή δεδομένων και υπηρεσιών
κωδικοποίησης μεταξύ των χωρών μελών βασίζεται στις εξής
αρχές:
 Η ευθύνη κωδικοποίησης ενός υλικού, υπό προμήθεια, ανήκει στο
αρμόδιο ΝCB της χώρας κατασκευής του υλικού, ακόμα και αν το
υλικό δεν χρησιμοποιείται από αυτή την χώρα. Στην τελευταία
περίπτωση, η χώρα προμήθειας πρέπει να υποβάλει αιτήσεις
κωδικοποίησης στη χώρα παραγωγής.
 Τα υλικά που κατασκευάζονται από κατασκευαστές χωρών εκτός
ΝΑΤΟ, που δεν διαθέτουν NCB δηλαδή δεν συμμετέχουν στο
σύστημα κωδικοποίησης υλικών του ΝΑΤΟ, κωδικοποιούνται με
μέριμνα των NCB των χωρών που τα προμηθεύονται.)
Για να επιτευχθούν οι στόχοι του συστήματος της κωδικοποίησης, το
σύστημα παρέχει για κάθε ’Υλικό Εφοδιασμού, Item of Supply, IoS‘’ μία και
μοναδική Ονομασία, Ταξινόμηση και Ταυτοποίηση και ένα και μοναδικό
Αριθμό Ονομαστικού του ΝΑΤΟ(NATO Stock Number, NSN.

Incoterms 2010
A
T
M
A
n
y

Term Packaging

Export
Import
Inspection Loading Carriage Insurance
Unloading
Clearance
Clearance

EXW
S
B
B
B
b
b
B
FCA
S
S
B
S
B
b
B
CPT
S
S
B
S
S
b
B
CIP
S
S
B
S
S
S
B
DAT
S
S
B
S
S
b
B
DAP
S
S
B
S
S
b
B
DDP
S
S
B
S
S
b
S
S FAS
S
S
B
B
B
b
B
& FOB
S
S
B
S
B
b
B
I CFR
S
S
B
S
S
b
B
W
CIF
S
S
B
S
S
S
B
S=Seller’s costs, B=Buyer’s costs, b=No obligations to pay but buyer’s costs, if required.
ATM= Applicable Transport Mode, S&IW= Sea and Inland Waterway

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Χρήση Διαδικτύου στη διεργασία των προμηθειών.
Μείωση χρόνου κύκλου προμηθειών, χαρτούρας, ολοκλήρωση με ΕΑ,
βελτίωση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος προμηθευτών προς όφελος
αγοραστών.
 Διάθεση πληροφοριών προϊόντων και συστημάτων καθώς και συγκριτικών
τιμών σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο.
 Πολλά προϊόντα μπορούν να αγοραστούν
μέσω καταλόγων online:
 Παρεχόμενοι από τους Προμηθευτές,
Δημοσιευμένοι από Μεσίτες
 Ανταλλαγών μεταξύ Αγοραστών.
 Το Διαδίκτυο χρησιμοποιείται για:
 Αποστολή παραγγελιών στους προμηθευτές, ειδικά για ανοικτές παραγγελίες
(blanket orders) για μη ανοικτές παραγγελίες κατάλογοι και διαδικασίες
παραγγελιών βελτιώνουν επικοινωνία/κύκλο παραγγελιών
 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, Δημοπρασίες, Προμήθειες σε
πραγματικό χρόνο, Ηλεκτρονική τιμολόγηση, λογιστική και αποπληρωμή




Συμβάσεις Ονομαστικής Αξίας
Επανακαθοριζόμενης Ονομαστικής Αξίας

Συμβάσεις

Η σύμβαση FPEΑ ενσωματώνει τις αρχές της σύμβασης FPR

και επιπλέον αναγνωρίζει ορισμένα απρόβλεπτα έξοδα.
Γενικά, η αναπροσαρμογή αρχικού τιμήματος σύμβασης
γίνεται σύμφωνα με μεταβολή του κόστους των υλικών
(material) και των μισθών/ημερομι- σθίων (labor) σε ετήσια
βάση, εξίσωση:

P = P (a + bM/M + cL/L )
0

0

0













Γενικά
Διεργασία Απόκτησης & Προμήθειας Συστημάτων
Τιμολόγηση & Τύποι Συμβάσεων
Συμφωνίες
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και Προτάσεις
Διακήρυξη & Φάκελος Συμβάσεων
Συμβάσεις Επιμελητείας
Αξιολόγηση Προσφορών
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Γενικά

Παρούσα Αξία
 Η ανάλυση της παρούσας αξίας ενός κεφαλαίου είναι αντίθετη από την
ανάλυση της μελλοντικής αξίας. Καθώς ένα κεφάλαιο το οποίο
επενδύεται σήμερα αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον, έτσι και ένα
κεφάλαιο που θα ληφθεί στο μέλλον αναμένεται να έχει μικρότερη αξία
σήμερα.



Σαφήνεια και ακρίβεια
 Θεσμοθετημένο χρονοδιάγραμμα σύνταξης
 Χρήση τυποποιημένων τίτλων των στοιχείων
 Αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη εκτίμηση
των στοιχείων
 Περιορισμός απρόβλεπτων
 Ευρύς συντονισμός και αποδοχή
 Ολοκληρωμένη βάση πληροφοριών ού









Αν F είναι η μελλοντική αξία ενός κεφαλαίου μετά από n χρονικές
περιόδους με ένα σταθερό επιτόκιο ανά περίοδο i, τότε η παρούσα αξία
του κεφαλαίου P δίνεται από τη σχέση:
P=

Στο βιβλίο υπάρχουν Παραδείγματα Προϋπολογισμών



Τυπικός Κρατικός Προϋπολογισμός
Τυπικός Προϋπολογισμός Συστήματος Ραντάρ

•

•

F








(1 + i) n

Τυπική ερώτηση για έναν αναλυτή είναι ‘αν θέλω να μαζέψω ένα
κεφάλαιο F μετά από n περιόδους (μήνες, έτη), υποθέτοντας ένα σταθερό
επιτόκιο i ανά περίοδο, ποιο κεφάλαιο P θα πρέπει να καταθέσω
σήμερα;’




Γενικά
Μέθοδος Σταθερής Απόσβεσης
Μέθοδος Φθίνουσας Απόσβεσης με Σταθερό
Συντελεστή
Μέθοδος Επιταχυνόμενης Φθίνουσας Απόσβεσης
Μέθοδος Απόσβεσης με Συντελεστή Ανάλογο Ετών
Ζωής
Απόσβεση Ανάλογη Παραγωγής
Απόσβεση Ανάλογη Λειτουργίας/Χρήσης

Σε όλα τα μεγάλα επιστημονικά
βιβλιοπωλεία της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης
Στο Διαδίκτυο (μορφή e-book)
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Ελληνική Οικονομική Κρίση
Written by ΜΠΑΣΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ on Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2013.

Ανασκόπηση, Ανάλυση και Προοπτική*
Εισαγωγή
Πολλοί αναλυτές έχουν αναλύσει την Ελληνική οικονομική κρίση. Πολλές αναλύσεις έχουν επισημάνει ως κύριους παράγοντες
της κρίσης το τεράστιο δημόσιο χρέος, τα υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα, την ανορθολογική διαχείριση των δημόσιων
δαπανών, τη μεγάλη υστέρηση εξαγωγών έναντι εισαγωγών, τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα και τη λειτουργία της αγοράς
εργασίας. Η κρίση έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στη χώρα και η λέξη χρεοκοπία ακούγεται καθημερινά. Κάποιοι δε
θέλουν ούτε να τη σκέφτονται, κάποιοι άλλοι θεωρούν πως αυτή είναι η λύση. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι αυτό
δεν συμβαίνει πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μετά την απελευθέρωση του 1821 η χώρα μας έχει βρεθεί στα πρόθυρα πτώχευσης
άλλες τέσσερις φορές. Στο παρόν άρθρο θα ανασκοπήσουμε την κρίση με έμφαση στα τελευταία χρόνια, θα κάνουμε ανάλυση
παρουσιάζοντας τα βασικά οικονομικά στοιχεία και αίτια και θα κλείσουμε με την προοπτική και τις μελλοντικές δράσεις.
Ανασκόπηση της κρίσης
Στη συνέχεια θα δούμε την εξέλιξη της οικονομικής κρίσης μετά τη μεταπολίτευση του 1974.
1974-2009:

Η Ελλάδα μετά το 1974 έκανε πολλά δάνεια με συνέπεια τη διόγκωση του χρέους. Το ετήσιο έλλειμμα ήταν επίσης υψηλό. Μετά
το 1993 η οικονομία είχε ομαλότερο δρόμο με στόχο την ικανοποίηση των κριτηρίων σύγκλισης του Μάαστριχτ. Το χρέος (ως
ποσοστό του ΑΕΠ) μειώνεται ελαφρά και το έλλειμμα πέφτει μέχρι το 1999 κάτω από 3%, πετυχαίνοντας τελικά η Ελλάδα να
γίνει μέλος της ΟΝΕ. Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι οι υψηλές επιδόσεις οφείλονταν σε αποκρύψεις ελλειμμάτων και δανείων,
πρακτική γνωστή ως δημιουργική λογιστική. Στα τέλη 2004, η κυβέρνηση έκανε οικονομική απογραφή, η οποία αποκάλυψε
αποκρύψεις δαπανών με αποτέλεσμα την αναθεώρηση των ελλειμμάτων των προηγούμενων ετών, τη μείωση της αξιοπιστίας της
χώρας και την τριετή επιτήρηση από την Ε.Ε. Από τα τέλη του 2008 όμως, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η ελληνική
οικονομία εκτροχιάζεται και το έλλειμμα, αλλά και το χρέος αρχίζουν να αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς. Το κλίμα της
Ελληνικής οικονομίας είναι δυσάρεστο. Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής, που κυβερνούσε με μία μικρή πλειοψηφία, εξαγγέλλει

πρόωρες εκλογές για τις 4 Οκτωβρίου 2009. Τις εκλογές κέρδισε το ΠΑΣΟΚ με υποσχέσεις για αυξήσεις μισθών στα όρια του
πληθωρισμού και με βασικό σύνθημα λ ε φ τ ά υ π ά ρ χ ο υ ν.
Οκτώβριος,2009- Ιανουάριος,2010:

Ο υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε στο ECOFIN ότι το έλλειμμα για το 2009 θα εκτιναχτεί στο 12,5% από 6% που εκτιμούσε η
προηγούμενη κυβέρνηση (το 2010 αναθεωρήθηκε στο 15,4%). Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης υποβαθμίζουν την Ελληνική
οικονομία. Η κυβέρνηση αποφεύγει την άμεση λήψη μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης για τον καθησυχασμό των αγορών και
εφαρμόζει προεκλογικές υποσχέσεις (π.χ., επίδομα αλληλεγγύης). Ο προϋπολογισμός του 2010 είναι συνεπής στις προεκλογικές
υποσχέσεις με αυξήσεις, στα όρια του πληθωρισμού, σε χαμηλούς μισθούς και συντάξεις. Μετά την κατάθεση του
προϋπολογισμού νέα αρνητική εξέλιξη στην πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας. Περαιτέρω υποβαθμίσεις από τους διεθνείς
οίκους και αναστάτωση των αγορών. Από τον Ιανουάριο του 2010 συνεχής άνοδος των spreads, ξεπερνώντας ακόμα και τις 1000
μονάδες τον Απρίλιο του 2010.
Φεβρουάριος, 2010: Πρώτο πακέτο οικονομικών μέτρων:

Ο πρωθυπουργός ευρισκόμενος στο Νταβός (Ελβετία, ετήσιο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ) δέχτηκε έντονες πιέσεις από
ξένους ηγέτες για άμεση λήψη μέτρων. H κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα για τον δημόσιο τομέα που περιλάμβαναν: πάγωμα
μισθών, περικοπές επιδομάτων, υπερωριών και οδοιπορικών.
Μάρτιος, 2010: Δεύτερο πακέτο μέτρων:

Έντονη φημολογία χρεοκοπίας. Λήψη νέων σκληρών μέτρων, oπως: Μειώσεις 30% δώρων, 12% επιδομάτων Δημοσίου, 7%
αποδοχών υπαλλήλων ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, ΝΠΙΔ, αυξήσεις ΦΠΑ και φόρου βενζίνης κλπ
Απρίλιος-Μάιος, 2010: Μνημόνιο και Τρίτο πακέτο οικονομικών μέτρων:

Η Ελλάδα δεν κατάφερε να βελτιώσει την θέση της στις διεθνείς αγορές, παρά την λήψη των μέτρων, και στις 23 Απριλίου ο
πρωθυπουργός ανακοινώνει στο Καστελόριζο την προσφυγή της χώρας στο μηχανισμό στήριξης (ΟΝΕ,ΕΚΤ,ΔΝΤ) και λήψη
μέτρων, όπως:
Αντικατάσταση 13/14ου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων με επίδομα 500€ σε όλους όσους έχουν αποδοχές μέχρι 3.000€ και
πλήρης κατάργηση των δύο μισθών για μεγαλύτερες αποδοχές, Αντικατάσταση 13/14ης σύνταξης με επίδομα 800€ για
συντάξεις ως 2500€, Αύξηση ΦΠΑ κλπ.
Στις 3 Μαΐου 2010, η Ελλάδα αιτήθηκε 80Β€ από τις υπόλοιπες χώρες της ΟΝΕ και 30Β€ από το ΔΝΤ. Η αίτηση υπερψηφίστηκε
από ΠΑΣΟΚ, ΛΑΟΣ και είχε τρία μνημόνια:
Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, Τεχνικό Μνη- μόνιο Συνεννόησης και Μνημόνιο Συνεννόησης στις
Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής).

Ιούνιος-Οκτώβριος, 2011: Δεύτερο Μνημόνιο και Τέταρτο-Πέμπτο Πακέτα Μέτρων:

Στις 29 Ιουνίου 2011 η Βουλή των Ελλήνων εψήφισε το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. Το
μεσοπρόθεσμο προβλέπει σειρά μέτρων περιορισμού δαπανών και αύξησης εσόδων, όπως:
Περιορίζονται μισθολογικές και λειτουργικές δαπάνες και νέα φορολογικά μέτρα. Ιδρύεται Οργανισμός Αποκρατικοποιήσεων
για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Νέα μέτρα όπως: Αλλαγή φορολογικής κλίμακας. Έκτακτη εισφορά για όσους
έχουν εισόδημα πάνω από 12.000€, Αύξηση κλίμακας ΦΠΑ εστίασης, αύξηση ποσοστού παρακράτησης ΛΑΦΚΑ σε όλες τις
συντάξεις άνω των 1450€ κλπ.
Στο τέλος Αυγούστου ανακοινώθηκε πως η οικονομία της Ελλάδας βρισκόταν εκτός στόχων, καθώς υπήρχε μεγάλη υστέρηση
εσόδων και αύξηση δαπανών. Νέα μέτρα όπως:
Διεύρυνση εργασιακής εφεδρείας, Νέος έκτακτος φόρος κατοικιών μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, Περικοπή συντάξεων και
μεγάλες περικοπές στο εφάπαξ, Άνοιγμα όλων των κλειστών επαγγελμάτων κλπ
Οκτώβριος, 2011- Νοέμβριος, 2012: Κούρεμα, Πρόσθετο Πακέτο Στήριξης, Εκλογές, Ανακεφαλαιοποίηση:

Στις 23 Οκτωβρίου έκτακτη σύνοδος κορυφής ΕΕ για την κατάρτιση ενός σχεδίου αντιμετώπισης της κρίσης χρέους στην
Ευρωζώνη. Στις 27 Οκτωβρίου η σύνοδος συμφώνησε σε:
Κούρεμα κατά 50% ελληνικού χρέους, πρόσθετο πακέτο βοήθειας ύψους 130Β€, πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής
μέχρι το 2021, δημιουργία μηχανισμού μόνιμης εποπτείας της Ελλάδας και συνεχούς παρακολούθησης της εφαρμογής των
μεταρρυθμίσεων, ανακεφαλαιοποίηση Ελληνικών τραπεζών ύψους 30Β€ και αύξηση κατά 1G€ των κεφαλαίων του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου ανακοινώνει ξαφνικά διεξαγωγή δημοψηφίσματος με θέμα την νέα δανειακή σύμβαση. Η
απόφαση προκαλεί έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, άλλα και στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος. Οι εξελίξεις
στην Ελλάδα υπήρξαν κύριο θέμα συζήτησης της συνόδου των G-20, στην οποία κλήθηκε και ο Έλληνας πρωθυπουργός. Οι
Μέρκελ και Σαρκοζί ανακοίνωσαν πως το δημοψήφισμα θα κρίνει την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Ακολούθησαν
τετραήμερες διαβουλεύσεις με συμμετοχή των κομματικών επιτελείων του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΛΑΟΣ, για την επιλογή
προσώπου που θα ηγηθεί στο νέο κυβερνητικό σχήμα. Στις 10/11 επιλέχτηκε ο Λ. Παπαδήμος ως νέος πρωθυπουργός. Τα νέα
μέτρα του δεύτερου μνημονίου εγκρίθηκαν από την Κυβέρνηση στις 10 Φεβρουαρίου 2012 και περιλαμβάνουν τα εξής:
Μείωση κατά 22% κατώτατου μισθού σε όλα τα κλιμάκια του βασικού μισθού και 32% στους νεοεισερχόμενους μέχρι 25 ετών.
Κατάργηση 150.000 θέσεων από το δημόσιο τομέα έως το 2015, εκ των οποίων 15.000 μέσα στο 2012. κλείσιμο 200 εφοριών,
κατάργηση φοροαπαλλαγών και χαμηλού ΦΠΑ στα νησιά κλπ.
Ψηφίζεται το δεύτερο Μνημόνιο(υπέρ 199 βουλευτές, κατά 74 και 5 ψήφισαν παρών). Στις 9 Μαρτίου ολοκληρώνεται με
επιτυχία το PSI. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα έφτασε το 95,7%.
Στις 11 Απριλίου ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την ημερομηνία των εκλογών (6 Μαΐου). Το αποτέλεσμα των εκλογών οδήγησε σε
ριζική αλλαγή του πολιτικού τοπίου και κατακερματισμό του πολιτικού σκηνικού χωρίς κυβέρνηση.

Στις 16 Μαΐου ορίστηκε υπηρεσιακή κυβέρνηση (πρωθυπουργός Π. Πικραμμένος) και προκηρύχθηκαν νέες εκλογές (17 Ιουνίου).
Οι εκλογές ανέδειξαν την ΝΔ πρώτο κόμμα, χωρίς αυτοδυναμία. Με την συνεργασία ΠΑΣΟΚ/ΔΗΜΑΡ, σχηματίστηκε κυβέρνηση
συνεργασίας (πρωθυπουργός Α.Σαμαράς).
Ιούνιος-Νοέμβριος, 2012: Τρίτο Μνημόνιο και Έκτο Πακέτο Μέτρων:

Από τον Αύγουστο τρίμηνες σκληρές διαπραγματεύσεις κυβέρνησης & τρόικας κατέληξαν στην κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, ΜΠΔΣ- 2013-16 (προβλέπει μέτρα ύψους 18,9Β€, από τα οποία τα 9,4Β€ αφορούν το
έτος 2013), που υπερ- ψηφίστηκε στις 7 Νοεμβρίου (153 ψήφοι ΝΔ, ΠΑΣΟΚ). Το νέο πακέτο μέτρων περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων:
Αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης κατά 2 έτη, από 1-1-2013, Μείωση συντάξεων από 5-15%, από τα 1.000€ και άνω,
Περικοπές στα ειδικά μισθολόγια, Ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο εργαζομένων στις ΔΕΚΟ κλπ
Στις 27 Νοεμβρίου, το Eurogroup με στόχο να διασφαλίσει ότι η Ελλάδα θα έχει χρέος στο 124% του ΑΕΠ το 2020 και
χαμηλότερο του 110% του ΑΕΠ στο 2022:
•
•

χαιρετίζει την αξιολόγηση της τρόικας ότι η Ελλάδα έχει υλοποιήσει ικανοποιητικά ένα ευρύ σύνολο μεταρρυθμίσεων και μέτρων
και επικυρώσει τον προϋπολογισμό 2013 και μια φιλόδοξη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική για την περίοδο 2013-16.
αποφασίζει τη σταδιακή διευκόλυνση της Ελλάδας για να μπορέσει να μειώσει το υπέρογκο δημόσιο χρέος της, υπό την
προϋπόθεση ότι θα εφαρμόζει αυστηρά τα συμφωνηθέντα διαρθρωτικά μέτρα τόσο κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όσο
και μετά τη λήξη του. Οι διευκολύνσεις περιλαμβάνουν: αποδέσμευση της επόμενης δόσης του 43.7Β€ για τη στήριξη του
προϋπολογισμού και την τραπεζική ανακεφαλαίωση, μείωση των επιτοκίων των διμερών δανείων στα πλαίσια του πρώτου
Μνημονίου κατά 1%, μείωση κατά 0,1% της αμοιβής του ΕΜΣ για τα δάνεια στην Ελλάδα, επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής
των δανείων του ΕΜΣ κατά 15 έτη, αναβολή για 10 έτη της πληρωμής των τόκων στο ΕΜΣ για τα διατεθέντα και διατιθέμενα
δάνεια.
Ανάλυση της κρίσης
Τα βασικά οικονομικά στοιχεία 2006-2011

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα πραγματοποιηθέντα βασικά οικονομικά στοιχεία κατά τα έτη 2006-2011.
Χαρακτηριστικές παρατηρήσεις: οι προειδοποιήσεις στους τότε πρωθυπουργούς και υπουργούς οικονομικών (και όχι μόνο)κίτρινη κάρτα το 2008 και κόκκινη κάρτα το 2009, η μείωση του Κ/Κ εισοδήματος του 2011 κατά 10% σχετικά με το 2006,η
μεγάλη ύφεση μετά το 2008, η δραματική αύξηση της ανεργίας μετά το 2008 καθώς και οι αυξήσεις των ελλειμμάτων και του
χρέους μετά το 2008.

Ο Ιστός των χρεών στην ΟΝΕ

Στο γράφημα που ακολουθεί απεικονίζεται η πολυπλοκότητα των χρεών των τραπεζών και των κυβερνήσεων (σε $) των χωρών
της Ελλάδας, Πορτογαλίας, Ισπανίας, Ιταλίας και Ιρλανδίας μεταξύ τους καθώς και από την Γερμανία, Γαλλία και Μεγάλη
Βρετανία. Το πάχος των βελών είναι ανάλογο του ποσού των χρεών(πηγή: NY Times Europe’s Web of Debt).

Το Δημόσιο Χρέος τον Σεπτέμβριο του 2012

Η σύνθεση του δημόσιου χρέους τον Σεπτέμβριο, 2012 ήταν:

Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών του χρέους

Στο γράφημα που ακολουθεί φαίνεται το χρονοδιάγραμμα των πληρω- μών του Ελληνικού χρέους 304Β€ (Σεπτέμβριος 2012)
από το 2012 έως το 2042.

Τα αίτια της οικονομικής κρίσης

Υπάρχει μια πληθώρα αιτίων της Ελληνικής οικονομικής κρίσης. Μπορούμε να τα κατατάξουμε σε δύο κατηγορίες. Στα γενικά
διαχρονικά αίτια και στα αίτια μετά το 2008.
Τα βασικά γενικά διαχρονικά αίτια είναι τα εξής:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Πτωχό, πελατειακό και ως επί το πλείστον κληρονομικό πολιτικό σύστημα.
Κακοδιοίκηση των φορέων δημοσίων οικονομικών, ΔΕΚΟ και Ασφαλιστικών Ταμείων
Συνεχή πρωτογενή ελλείμματα από το 1974
Κακοδιοικούμενος, κακοκαμωμένος, φτωχά-μηχανοοργανωμένος, διεφθαρμένος, γραφειοκρατικός, υπερδιογκωμένος και
πελατειακός δημόσιος τομέας
Διεφθαρμένος, κομματικός και πελατειακός συνδικαλισμός
Κρατικίστικη ανάπτυξη και περιορισμός της ιδιωτικής πρωτοβουλίας (πχ. αγροτικές επιδοτήσεις, κρατικοποίηση ιδιωτικών
επιχειρήσεων). Τα μέλη της κυβέρνησης ανήκουν στην εκτελεστική εξουσία αλλά και στη νομοθετική με συνέπεια να δαπανούν
περισσότερα και να αποταμιεύουν λιγότερα για να μη δυσαρεστήσουν τους ψηφοφόρους τους.
Απόκρυψη του δανεισμού καθώς οι πολιτικοί ήθελαν να ικανοποιήσουν τα κριτήρια Μάστριχτ (Έλλειμμα 3%, Λόγος Χρέος/ΑΕΠ
<120%).
Καμιά συστηματική προσπάθεια για έλεγχο: των δαπανών, της εκτεταμένης φοροδιαφυγής, της φοροείσπραξης, της διαφθοράς
του δημόσιου τομέα σε υψηλές βαθμίδες (πολεοδομία, εφορίες), των χρεών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
Μεταφορά/κατάθεση χρήματος σε τράπεζες εξωτερικού, σκάν- δαλα προμηθειών, ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Είσοδος της χώρας στην ΟΝΕ χωρίς επαρκή προετοιμασία, συνεχής χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας και πτώση της
παραγωγής μετά την είσοδο στη ΟΝΕ.
Η Ελλάδα ζούσε πέρα από τις δυνατότητές της ακόμη και προ ΟΝΕ, φουσκωμένες δημόσιες δαπάνες, αύξηση μισθών/
συντάξεων /εφάπαξ πολύ πέρα από τις χώρες της ΟΝΕ, συντάξεις και επιδόματα μαϊμού, πολλαπλές συντάξεις, συντάξιμη ηλικία
κλπ.
Υπερδιόγκωση των συστημάτων υγείας και εκπαίδευσης.
Μεγάλα χρέη και υπερβολικές δαπάνες για την εκτέλεση των ΟΑ το 2004.
Μετά την είσοδο στην ΟΝΕ, η χώρα δεν μπορεί να τυπώσει χρήμα και να υποβαθμίσει το νόμισμά της.
Υπερδιογκωμένη παράνομη μετανάστευση.
Αναρίθμητες απεργίες/στάσεις εργασίας πολύ-πολύ πάνω από τις άλλες χώρες της ΕΕ.
Κατά το 2008 και 2009 τα βασικότερα αίτια είναι τα εξής:

•

Παρά τα προειδοποιητικά μηνύματα από τις αρχές του 2008 (ιδιαίτερα της καταστροφής της Αθήνας το Δεκέμβριο,2008) και
της επάρκειας χρόνου για τη λήψη μέτρων υπήρξε υπερβολικός δισταγμός, αναποφασιστικότητα και καμιά αντίδραση από το
πολιτικό και οικονομικό σύστημα.

•
•

•
•
•
•
•
•

•

Οι δύο μεγαλύτερες Ελληνικές ‘βιομηχανίες’ της ναυτιλίας και του τουρισμού επλήγησαν βαριά από την παγκόσμια ύφεση.
Το κυβερνητικό, διοικητικό και πολιτικό σύστημα απέτυχε να κατανοήσει τη μορφή και τη σημασία των οικονομικών θεμάτων,
παρόντα σε όλες σχεδόν τις χώρες και τότε θεραπεύσιμα εύκολα. Όταν χτύπησε η παγκόσμια οικονομική κρίση και τα Ελληνικά
χρέη ήλθαν στο φως η χώρα ήταν ανέτοιμη να τα αντιμετωπίσει.
Αναποφασιστικότητα, διστακτικότητα και μη πολιτική βούληση για τη λήψη σοβαρών δημοσιονομικών μέτρων για τη διόρθωση
της κατάστασης.
Τεράστια ελλείμματα. Ενώ τα χρήματα έρρεαν από τα ταμεία της πολιτείας, τα έσοδα επλήγοντο από τη φοροδιαφυγή, την
περιορισμένη φοροείσπραξη, μαζικές μεταφορές σε τράπεζες του εξωτερικού και αναλήψεις για τα ‘σεντούκια’ του εσωτερικού.
Πανικόβλητοι, ανέτοιμοι, ‘λίγοι’ κυβερνήτες, πολιτικοί, διοικητές οικονομικών φορέων, τραπεζίτες.
Ανίκανοι, ανεύθυνοι, ‘μικροί’ ηγέτες (ιδιαίτερα πρωθυπουργοί και υπουργοί οικονομικών και ανάπτυξης) τόσο των κυβερνώντων
κομμάτων όσον και της αντιπολίτευσης.
Συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις, με απατηλά συνθήματα του τύπου ‘λεπτά υπάρχουν’.
Όταν η Ελληνική κρίση έγινε παγκόσμια γνωστή το φθινόπωρο του 2009, η τότε κυβέρνηση (στο μεθυστικό κόσμο της εκλογικής
της νίκης) ήταν αναποφάσιστη, αναβλητική και διστακτική να πάρει τα απαραίτητα άμεσα μέτρα σταματήματος και ανάκαμψης
της κρίσης.
Η υπεραπλούστευση της οικονομικής κατάστασης και ο λαϊκι-σμός των ΜΜΕ.
Μετάδοση της κρίσης

Το ρίσκο της μετάδοσης της κρίσης στις άλλες χώρες της ΟΝΕ, σε περίπτωση μη ελέγχου της κρίσης στην Ελλάδα και πτώχευσης,
έχει περιοριστεί κατά πολύ. Και, αυτό λόγω:
•
•

Μιας επιτυχούς δημοσιονομικής εδραίωσης/υλοποίησης δoμικών μεταρρυθμίσεων και λήψη οικονομικών μέτρων που έχουν
βελτιώσει σημαντικά την οικονομική σταθερότητα.
Καθιέρωση ενός μόνιμου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) για τα μέλη της Ευρωζώνης, ο οποίος εγγυάται (μέσω
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ΕΚΤ) να προσφέρει επιπρόσθετη οικονομική υποστήριξη, με επιδοτούμενο επιτόκιο, σε
όλες τις υπερχρεωμένες χώρες της ΟΝΕ οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομική κρίση και δυσχέρεια ανοίγματος στις οικονομικές
αγορές.
Προοπτική και μελλοντικές δράσεις
Η προοπτική

Το 2013 εκτιμάται ότι θα είναι έτος καμπής για την επανεκκίνηση της Ελληνικής οικονομίας. Αναμένε-ται βελτίωση της
χρηματοδότησης της οικονομίας λόγω αναδιάρθρωσης και ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού τομέα. Τόνωση των επενδύσεων
από το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και εξάλειψη της αβεβαιότητας της πορείας της χώρας. Ο ρυθμός μεταβολής του

πραγματικού ΑΕΠ προβλέπεται σε -4,5 %. Ο πληθωρισμός και το ποσοστό ανεργίας αναμένονται να μειωθούν και να αυξηθούν,
αντίστοιχα. Οι ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου προβλέπεται να ανακάμψουν σταδιακά. Οι μακροοικονομικές
προοπτικές αναμένεται να βελτιωθούν μεσοπρόθεσμα, με βάση τη δημοσιονομική εξυγίανση και τις διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις που έχουν ξεκινήσει από το 2010 και συνεχίζονται πλέον με μεγαλύτερη ένταση. Στα επόμενα έτη προβλέπεται
σταδιακή επιτάχυνση της ανάπτυξης μέχρι το 2016 (+3,5%).
Οι μελλοντικές δράσεις

Για την πραγμάτωση της προοπτικής χρειάζεται:
•

•
•

Πιστή εφαρμογή και μη παρέκκλιση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 (ΜΠΔΣ 20132016).
Το ΜΠΔΣ 2013-2016 περιλαμβάνει την οικονομική πολιτική και στρατηγική παραθέτοντας λεπτομερώς τους στόχους, τις
δράσεις, τις μεταρρυθμίσεις, τα μέτρα, την κοστολόγηση και το χρονοδιάγραμμά υλοποίησής τους για την περίοδο 2013-16. Η
στρατηγική της οικονομικής πολιτικής έχει δύο κατευθύνσεις.
Η πρώτη κατεύθυνση είναι η εδραίωση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας και βασίζεται:
Στην υιοθέτηση και υλοποίηση των αναγκαίων θεσμικών αλλαγών που συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργίας των δομών του
δημόσιου τομέα, στη δημιουργία ενός απλού, σταθερού, αποτελεσματικού και δίκαιου φορολογικού συστήματος, στην
αναδιάρθρωση των δομών της Κεντρικής Διοίκησης, της Αυτοδιοίκησης και φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, στην απλοποίηση
του νομικού συστήματος και επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, στον ορθολογισμό των δαπανών μισθών&συντάξεων,
φαρμάκων & υπηρεσιών υγείας και άμυνας, στη μεταρρύθμιση των δημόσιων συμβάσεων & προμηθειών (μεγαλύτερη διαφάνεια
και οικονομία), στις αλλαγές του ασφαλιστικού συστήματος ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των
Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης.
Η δεύτερη κατεύθυνση είναι η υλοποίηση πολλαπλών πολιτικών και μέτρων για την τόνωση της οικονομίας ως προς την
ανάπτυξη, την ανεργία, τη ρευστότητα και τη μείωση του ελλείμματος. Σ’ αυτό το πλαίσιο οι βασικές προτεραιότητες είναι:
(1) Ο εμπλουτισμός της οικονομικής πολιτικής με μέτρα και δράσεις που στοχεύουν σε άμεση επανεκκίνηση της οικονομίας,
όπως: επιτάχυνση απορρόφησης προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007- 2013, δημιουργία Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου, αξιοποίηση
χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ‘ξεπάγωμα’ μεγάλων δημοσίων έργων και ανάπτυξη μιας
Εθνικής Στρατηγικής Εξαγωγών, (2) Η επιτάχυνση υλοποίησης μιας σειράς διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, όπως: πρόγραμμα
αποκρατικοποιήσεων, μείωση εμποδίων προσέλκυσης επενδύσεων, ενδυνάμωση ανταγωνισμού στις αγορές υπηρεσιών και
προϊόντων, αναπτυξιακή και διαφανής αξιοποίηση κρατικής ακίνητης περιουσίας, ενίσχυση επιχειρηματικότητας, διόρθωση του
επενδυτικού νόμου, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και επένδυση στις νέες πηγές ανάπτυξης.
Πολιτική σταθερότητα και αποφυγή προσφυγής σε εκλογές πριν το 2016.
Βελτίωση του κλίματος και της ψυχολογίας της οικονομίας.

•
•
•
•
•

Επιτάχυνση εκμετάλλευσης φυσικού πλούτου και πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας (φυσικές πηγές ενέργειας, ορυκτός
πλούτος στην ξηρά καθώς και υποθαλάσσια κοιτάσματα υδρογονανθράκων).
Οργανωμένη ανάπτυξη και επανόρθωση των πυλώνων της οικονομίας όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία, η γεωργία...
Αποδοτική και αποτελεσματική αντιμετώπιση και καταπολέμηση της ανεξέλεγκτης παράνομης μετανάστευσης.
Ανάκληση και φορολόγηση των αδήλωτων καταθέσεων των Ελλήνων καταθετών που παράνομα κατέθεσαν σε τράπεζες του
εξωτερικού.
Ισονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και τιμωρία εμπλεκομένων σε σκάνδαλα προμηθειών, παράνομης εμπορίας καυσίμων,
ξεπλύματος μαύρου χρήματος όσο ψηλά και αν βρίσκονται.

Πηγές:
http://www.minfin.gr/,
http://www.statistics.gr,
http://www.consilium.europa.eu, http://en.wikipedia.orgarchivos/
http://ebookbrowse.com/the-root-causes-of-the-greek-sovereign-debt-crisis-05-05-2011-3-pdf-d128049527.
http://www.bbc.co.uk/news/
*Το παρόν άρθρο είναι ελεύθερη μετάφραση της παρουσίασης που έκανε ο συγγραφέας στο Superior Pakistani National
Management Colle- ge κατά την επίσκεψή του στο ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ την 5/12/2012

Η Διηνεκής Οικονομική Κρίση στην Ελλάδα
Αναστάσιος Μπασαράς
Την ώρα που η κυβέρνηση μετράει τα... ρέστα της στα δημόσια αποθέματα για να βγάλει τον μήνα οι άλλοι ομοιοπαθείς της Ευρωζώνης αποπληρώνουν τα δάνεια προς το
ΔΝΤ. Αυτές οι αντίθετες πορείες κάνουν πολλούς να αναρωτιούνται: Γιατί τα Μνημόνια πέτυχαν στις άλλες χώρες και όχι στην Ελλάδα; Ας δούμε, όμως, τα πράγματα με τη
σειρά.

Η κρίση στην Ευρωζώνη (ΕΖ), οι άλλοι ομοιοπαθείς και η Ελλάδα!
Η Πορτογαλία έπειτα από μεταρρυθμίσεις σε ένα τριετές Μνημόνιο και ένα πρόγραμμα υποστήριξης (ΠΥ, Bailout) περίπου 78 Δ€ βγήκε στις αγορές από το
Μάιο του 2013, ενώ αποπληρώνει νωρίτερα τα χρέη της προς το ΔΝΤ.
Η Ισπανία έπειτα από μεταρρυθμίσεις σε ένα διετές Μνημόνιο και ένα ΠΥ περίπου 41 Δ€ δεν βγήκε ποτέ από τις αγορές.
Η Κύπρος έπειτα από δύο χρόνια Μνημόνιο, ένα ΠΥ 12 Δ€ και 8 Δ€ κούρεμα στις καταθέσεις βγαίνει δειλά στις αγορές από τον Ιούνιο του 2014.
Η Ιρλανδία έπειτα από τρία χρόνια Μνημόνιο, ένα ΠΥ περίπου 85Δ€ και σκληρά μέτρα βγήκε στις αγορές από τον Ιούλιο του 2012 και δανείζεται με
αρνητικά επιτόκια . Το 2014 είχε τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης (4,8%) στην Ευρώπη!
Η Ελλάδα έπειτα από δύο μνημόνια πέντε ετών, ΠΥ 246 Δ€ (ΔΝΤ: 32 Δ€ , ΕΖ: 197 Δ€ και ΕΚΤ: 20 Δ €) και ένα ‘κούρεμα’ ομολόγων 100 Δ€, τεράστιες
δημοσιονομικές προσαρμογές και πληθώρα επώδυνων μέτρων λιτότητας αλλά μόνο δειλές και μισές μεταρρυθμίσεις προστασίας του πελατειακού συστήματος
διακυβέρνησης ετοιμάζεται για ένα τρίτο Μνημόνιο και νέο δάνειο 40-50 Δ€.
Τα προγράμματα στήριξης της Ελλάδας!
Οι πυλώνες των προγραμμάτων στήριξης της Ελλάδας περιλαμβάνουν: (1) ΕΖ: Γερμανία:56Δ€, Γαλλία: 42 , Ιταλία:37, Ισπανία: 25, Άλλες Χώρες ΕΕ: 34Δ€.
Μέσο επιτόκιο (ΜΕ) 0.8%, (2) ΔΝΤ: 32 Δ€. ΜΕ 3.0% και (3) ΕΚΤ: 20 Δ €. ΜΕ 1.5%.
Τα δάνεια του 1ο Μνημονίου έχουν μια περίοδο χάριτος χρεολυσίων μέχρι το 2020. Τα δάνεια του 2ου Μνημονίου έχουν μια περίοδο χάριτος τόκων και
χρεολυσίων μέχρι το 2023. Τα επιτόκια της ΕΖ είναι ιδιαίτερα χαμηλά.
Κατά τα άλλα οι πιστωτές και εταίροι μας, σύμφωνα με πολλά στελέχη του πολιτικού συστήματος και της διοικητικής ελίτ, που γυρίζουν από πάνελ σε
πάνελ στα ΜΜΕ, είναι ανάλγητοι δανειστές, οικονομικοί δολοφόνοι, στυγνοί τοκογλύφοι κ.λπ. και θα πρέπει να μας χαρίσουν μέρος του χρέους μας.
Το Δημόσιο Χρέος της Ελλάδας και η εξυπηρετησιμότητα!
Το ΔΧ στο τέλος του 2014 είναι 324 Δ€ ή 176% του ΑΕΠ.
Τα βασικά στοιχεία στο τέλος του 2014 είναι: Ομόλογα : 81, Δάνεια:243, Μέση Διάρκεια (ΜΔ):16,5 Έτη, Πρωτογενή Αποτελέσματα (ΠΑ):+1.6% ΑΕΠ,
Τόκοι:-5.6, 3% ΑΕΠ, Μέσα Επιτόκια (ΜΕ): 1.8% (~1.0 % δάνεια, ~3% ΔΝΤ, ~4.5 % ομόλογα). Οι πιστωτές είναι κατά βάση οι χώρες της ΕΖ, το ΔΝΤ και η
ΕΚΤ. Ενώ, τα βασικά στοιχεία τον Απρίλιο 2010, εμφανώς χειρότερα του 2014, ήταν: Ομόλογα: 277, Δάνεια:33, ΜΔ: 7,65 Έτη, ΠΑ -4.9% ΑΕΠ, Τόκοι:13Δ€, 6%
ΑΕΠ, ΜΕ: 4%. Οι δανειστές ήταν οι αγορές.
Η βιωσιμότητα (εξυπηρετησιμότητα) του ΔΧ επηρεάζεται από (1) το επιτόκιο δανεισμού (όσο υψηλότερο, τόσο αυξάνεται το ΔΧ), (2) το ρυθμό
μεγέθυνσης του ΑΕΠ (θετικοί ρυθμοί μειώνουν το ΔΧ και ειδικότερα χρειάζονται ρυθμοί ανάπτυξης μεγαλύτεροι από τα επιτόκια), (3) το πρωτογενές
αποτέλεσμα (πλεόνασμα μειώνει, ενώ έλλειμμα αυξάνει το ΔΧ) και (4) από το συσσωρευμένο ως τώρα ΔΧ.

Έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία οι τόκοι του ΔΧ ως ποσοστό επί του ΑΕΠ από ότι το ύψος του ΔΧ ως ποσοστό επί του ΑΕΠ καθαυτό. Ποσοστά τόκων
επί του ΑΕΠ 3 με 4% είναι ρεαλιστικά, αντιμετωπίσιμα και δεν δυσχεραίνουν την ανάπτυξη. Οι κυρίαρχες παράμετροι για τη βιωσιμότητα του ΔΧ δεν είναι το
ύψος του ΔΧ αλλά τα επιτόκια δανεισμού, οι ρυθμοί ανάπτυξης και τα λελογισμένα και αυστηρά ελέγξιμα από την εκάστοτε κυβέρνηση πρωτογενή πλεονάσματα.
Το ΔΧ της Ελλάδας είναι βιώσιμο, ΝΑΙ βιώσιμο, εφόσον υπάρχουν: θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης (1-3%), πρωτογενή πλεονάσματα (2-4%), χαμηλά
επιτόκια (1-2%), μακρύς χρόνος αποπληρωμής (50-70 έτη), αξιοπιστία και εμπιστοσύνη στις αγορές.

Η χρεοκοπία και οι συνέπειές της!
Το σενάριο της χρεοκοπίας το συνόψισε, πολύ καλά, ο Κ. Καλλίτσης στην Καθημερινή της Κυριακής 31.5.2015: «Αν δεν πληρωθεί μια δόση στο ΔΝΤ, όλο το χρέος
της χώρας (περίπου 320 δισ. ευρώ) μπορεί να κηρυχθεί απαιτητό από τους δανειστές...Η οικονομική δραστηριότητα θα παγώσει πλήρως... ουδείς θα πληρώνει οποιαδήποτε
υποχρέωσή του (από δόση έως μισθό), τα δημόσια έσοδα θα μηδενιστούν... Είναι βεβαία η επιβολή capital controls: Για να μην ερημώσει η χώρα και οι Τράπεζες από
κεφάλαια, ο πρωθυπουργός θα υπογράψει Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που θα βάλει φραγμούς στην κίνηση κεφαλαίων και στην ανάληψη καταθέσεων. Οι εισαγωγές (σε
μια κατεξοχήν εισαγωγική χώρα) θα κοπούν, ως εκ τούτου και μέρος της παραγωγής θα σταματήσει λόγω έλλειψης πρώτων υλών, οι εξαγωγές θα συρρικνωθούν. Χιλιάδες θέσεις
εργασίας θα καταστραφούν. Εκτεταμένες ελλείψεις σε κρίσιμα αγαθά (φάρμακα, ενέργεια κ.ά.) θα σημειωθούν. Θα επιβληθεί όριο ανάληψης στις καταθέσεις, π.χ. 50 -70
ευρώ/μέρα, και στον μισθό που θα (αν) καταβάλλεται μέσω Τραπέζης».

Οι εμμονές, οι μύθοι και οι πλάνες για τη χρηματοδότηση και τα μνημόνια!
Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν, τόσο στο διαδίκτυο όσο στα ΜΜΕ, πολλά κομματικά στελέχη και σε μέρος της κοινής γνώμης, εμμονές και μύθοι σχετικά με την
οικονομία και το ΔΧ στην Ελλάδα. Σταχυολογώ μερικά:
-Όπου έχει αναλάβει το ΔΝΤ βύθισε την οικονομία στην ύφεση. Μεγάλος μύθος: Έχουν χρηματοδοτηθεί 20 χώρες, οι 13 αναπτύχθηκαν ( 2 βρίσκονται
στους G20) και 7 δεν εφάρμοσαν το σταθεροποιητικό πρόγραμμα όπως έπρεπε.
-Θα μπορούσαμε να χρηματοδοτηθούμε από την Ρωσία και την Κίνα. Μεγάλη πλάνη: Οι χώρες αυτές ποτέ δεν επιβεβαίωσαν πρόθεση και διάθεση
χρηματοδότησης.
-Η Γερμανία δανείζει την Ελλάδα με σκοπό να ελέγξει την οικονομία της, να αγοράσει τα πάντα έναντι πινακίου φακής, να στηρίξει τις εξαγωγές της.
-Τα μνημόνια κατέστρεψαν τη χώρα και η χρεωκοπία είναι προτιμότερη από τα μνημόνια. Μεγάλη πλάνη, εύχομαι όπως διαβάσατε παραπάνω να μη
συμβεί ποτέ.
-Το ΔΧ είναι απεχθές. Η πλουτοκρατία πρέπει να φορολογηθεί και να πληρώσει όλη την κρίση. Εύκολα λέγεται αλλά στη πράξη είναι σχεδόν αδύνατο
να αποδειχθεί, τεκμηριωθεί και να υλοποιηθεί.
-Τα κόμματα εξουσίας χρεώνονται και φταίνε για όλα. Μια εμμονή που είναι μερικώς σωστή γιατί την εξουσία ασκούν, επίσης, και οι θεσμοί. Η
αντιπολίτευση, ο διοικητικός μηχανισμός, ΜΜΕ, η δικαιοσύνη, οι συνδικαλιστές κ.λπ. συνέβαλαν στην ‘κρατικίστικη’ αντίληψη της οικονομίας και την
μεγέθυνση του ΔΧ.
Γιατί απέτυχε η Ελλάδα εκεί όπου πέτυχαν οι άλλοι ομοιοπαθείς της ΕΖ;
Υπάρχουν πολλοί λόγοι, οι σπουδαιότεροι είναι: (1) τεράστια δημοσιονομική προσαρμογή σε ελάχιστο χρόνο με σκληρή λιτότητα και πρωτόγνωρη ύφεση,
(2) ανεπαρκείς αρχικές διαπραγματεύσεις Ελλάδας και Τρόικας (3) ασυνεννοησία και μη συναίνεση των πολιτικών δυνάμεων σε ένα πρόγραμμα εθνικής
σωτηρίας (προσπάθεια της συμπολίτευσης να κρατηθεί στην εξουσία και αντίστοιχη της αντιπολίτευσης, χωρίς μέτρο και όρια, να κερδίσει την εξουσία) και
διχασμός μεταξύ μνημονιακών και αντιμνημονιακών με διελκυστίνδα τα μνημόνια-διάσωση της χώρας, (4) έλλειμμα πείρας, τεχνογνωσίας και θέλησης
των κυβερνήσεων να προχωρήσουν σε πραγματικές μεταρρυθμίσεις, άμεσα, να τις υλοποιήσουν και να αποφύγουν την προσαρμογή μόνο με οριζόντια μέτρα

περικοπών και φορολόγησης, (5) άκαιρο κούρεμα του χρέους δύο χρόνια μετά το πρώτο μνημόνιο, (6) έλλειψη εμπειρίας και τεχνογνωσίας των θεσμών σε
διασώσεις, αναδιαρθρώσεις και μεταρρυθμίσεις χωρών με τόσο βαθιά κρίση.

Η ασυνέχεια του κράτους, οι ανεφάρμοστες προεκλογικές υποσχέσεις και η πολιτική ασυνεννοησία σε σοβαρά εθνικά θέματα!
Είναι γνωστές και επιβεβαιωμένες στην πράξη οι κυρίαρχες ψεύτικες υποσχέσεις των πολιτικών κομμάτων για να κερδίσουν τις τελευταίες εκλογές. Υπεράνω
όλων είναι το κομματικό συμφέρον. Έτσι: Το 2009, ΠΑΣΟΚ: Λεφτά υπάρχουν. Το 2012, ΝΔ: Επαναδιαπραγμάτευση 18 σημείων στο Μνημόνιο και
Ζάππεια (Από την, αποκατάσταση των πολύ χαμηλών συντάξεων και των επιδομάτων στα επίπεδα του 2009, αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν οι
ομολογιούχοι και τα ασφαλιστικά ταμεία… μέχρι την επίσπευση της ανακήρυξης της ΑΟΖ ). Το 2015, ΣΥΡΙΖΑ: Βαθειά εκούσια παραπλάνηση με το
πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης (σκίσιμο του μνημονίου, κούρεμα ΔΧ, κατάργηση ΕΝΦΙΑ, 13ος μισθός κ.λπ.)
Αποκορύφωμα ασυνεννοησίας των πολιτικών κομμάτων είναι η εκβιαστική προσφυγή στις κάλπες με την άρνηση του Τσίπρα (και του μοιραίου
Κουβέλη) να υπερψηφίσουν Πρόεδρο Δημοκρατίας. Η ασυνεννοησία αυτή φέρνει τη χώρα, ύστερα από ένα τετράμηνο ατέρμονης και χαοτικής
διαπραγμάτευσης στο σημερινό αδιέξοδο.
Δεν είναι δυνατόν η οικονομία ενός κράτους να πάει καλά, όταν στην αλλαγή μιας κυβέρνησης δεν υπάρχει συνέχεια του κράτους. Όταν
αντικαθίστανται όλοι οι πρόεδροι, διοικητές, διευθύνοντες σύμβουλοι, και ΔΣ του διοικητικού μηχανισμού. Όταν επαναπροσλαμβάνονται οι δημόσιοι
υπάλληλοι και συμβασιούχοι που για καλά τεκμηριωμένους λόγους έχουν απομακρυνθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση.
Είναι αδύνατο η οικονομία ενός κράτους να πάει καλά, όταν στην εφαρμογή των μέτρων και των μεταρρυθμίσεων διαπιστώνεται ότι (1) όταν
ψήφισαν και εφάρμοσαν το ενιαίο μισθολόγιο το 40% των ΔΕΚΟ δεν το τηρούσε, (2) όταν μεγάλα τμήματα του Δημοσίου είχαν δική τους οικονομική
πολιτική και με πλασματικές υπερωρίες, την προσωπική διαφορά και δικούς τους κανονισμούς, έπαιρναν υψηλότερους μισθούς από τους υπόλοιπους
δημόσιους υπαλλήλους , (3) όταν προσπαθώντας να απογράψουν το σύνολο των δομών του δημοσίου τομέα, πολλά Νομικά πρόσωπα αρνήθηκαν μέχρι
τέλους να απογραφούν, (4) όταν τα πανεπιστήμια, πέρυσι, αφού έχασαν το πρώτο εξάμηνο λόγω της απεργίας, φέτος αποκαλύπτεται ότι εκατοντάδες
διοικητικοί υπάλληλοι δεν απεργούσαν αλλά πληρώνονταν κανονικά το μισθό τους, (5) όταν μετά από 5 χρόνια μνημονίων και ύφεσης, δεν ξέρουμε, ακόμα,
γιατί, τι και πόσους έχουμε σε πολλά Νομικά πρόσωπα.
Δεν είναι τυχαίο ότι στον δείκτη σπατάλης δημοσίων πόρων η Ελλάδα βρίσκεται στη θέση 140 ανάμεσα σε 148 χώρες. Οι πιστωτές αντιμετωπίζουν την
Ελλάδα ως ‘άρρωστο’ κράτος με μία ‘abnormal’ κυβέρνηση που θεωρητικά θέλει να ανήκει στη Δύση και να λειτουργεί με τους κανόνες της ελεύθερης οικονομίας αλλά
στη πράξη κάνει τα πάντα για να εφαρμόσει τον κρατισμό.

Η ανάπτυξη και οι μεταρρυθμίσεις!
Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, είναι εξαιρετικά κρίσιμος για την εξυπηρετησιμότητα του ΔΧ και τη μείωση της ανεργίας και δύσκολα να μεγεθυνθεί,
ιδιαίτερα όταν υπάρχουν υψηλά ΔΧ. Επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως: κυβέρνηση και πολιτική της, αντιπολίτευση, συνδικαλιστές, διοικητικό
μηχανισμό, γραφειοκρατία, παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα, κλίμα και ψυχολογία της αγοράς κλπ.
Δεν γίνονται επενδύσεις σε μια χώρα που, όταν αλλάζει η κυβέρνηση, αλλάζουν οι νόμοι, επαναδιαπραγματεύονται οι συμβάσεις, αντικαθίστανται οι
υπεύθυνοι έργων, παγώνουν οι πληρωμές, αντικαθίσταται ο διοικητικός μηχανισμός. Δεν μπορεί να ξεπεράσει τα προβλήματά της μια χώρα που η δικαιοσύνη
απονέμεται σε 5-10 χρόνια και αντιμετωπίζει το 2015 με επιστροφή στα 1970 και ανασύσταση της ΜΟΜΑ.
Η παθογένεια του δημόσιου τομέα σε 5 κουβέντες (1) κράτος-επιχειρηματίας, (2) κόμματα-διευθύνοντες σύμβουλοι, (3) πελατειακές σχέσεις, (4)
παρασιτισμός, (5) κρατισμός-συντεχνίες. Η διάσωση των μισθών, συντάξεων και προνομίων κόβει και περιορίζει τις δημόσιες επενδύσεις. Το αποτέλεσμα
ύφεση και ανεργία. Η συντήρηση και η μισθοδοσία της γραφειοκρατίας περιορίζει τις κοινωνικές δαπάνες. Αποτέλεσμα φτώχεια, μιζέρια και εγκατάλειψη των

ασθενέστερων. Οι υπαίτιοι και υπεύθυνοι φτώχειας και χρεοκοπίας του συστήματος ψέγουν την Ευρώπη για έλλειψη αλληλεγγύης και αναλγησία για τα δικά
τους θύματα. Η αποθέωση της υποκρισίας.
Για την ανάκαμψη της οικονομίας απαιτούνται σοβαρές μεταρρυθμίσεις, δέσμευση στην υλοποίησή τους και βαθιές αλλαγές στο κράτος.
Χρειάζονται: αξιοπιστία της χώρας, πολιτική σταθερότητα, βούληση και αποφασιστικότητα, μεταρρυθμίσεις και δέσμευση στην υλοποίησή τους, καλό κλίμα και
ψυχολογία αγοράς, επενδύσεις και επενδυτική εμπιστοσύνη, αύξηση παραγωγής και ανταγωνιστικότητας με σκληρή δουλειά, διαφάνεια και πάταξη της διαφθοράς
και της φοροδιαφυγής, αξιοποίηση και εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου και των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας, ισονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και
άμεση τιμωρία εμπλεκομένων σε σκάνδαλα προμηθειών, παράνομης εμπορίας καυσίμων και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Οι νέες συμφωνίες και τα μνημόνια!
Φτάσαμε να διαπραγματευόμαστε ένα πακέτο μέτρων τριπλάσιου βάρους από αυτό του περίφημου email Χαρδούβελη πράγμα που δείχνει ότι δεν κατάφεραν
τίποτα οι σκληροί και ‘funky’ διαπραγματευτές της νέας κυβέρνησης.
Κάθε επόμενο στάδιο είναι χειρότερο από το προηγούμενο. Έχει φτάσει η πλειοψηφία της κοινής γνώμης να εύχεται μια συμφωνία που θα είναι συνέχεια
της προηγούμενης πολιτικής. Αύξηση ΦΠΑ, διατήρηση ΕΝΦΙΑ, αύξηση έκτακτης εισφοράς, φόροι ειδών πολυτελείας, αυξήσεις στα τιμολόγια ΔΕΚΟ και αυξήσεις
φόρων γενικά, αλλά τουλάχιστον στην Ευρώπη.
Η απάντηση στο καθημερινό ερώτημα μεταξύ βουλευτών σε όλα τα πάνελ των ΜΜΕ 'εσείς θα μειώνατε τους μισθούς και τις συντάξεις ;΄, που
κανένας τους δεν απαντά, είναι ΝΑΙ, εφόσον επρόκειτο για τη σωτηρία της πατρίδας και αφού, βέβαια, πρώτα θα τις εξορθολόγιζα (ηλικιακά, συνεισφορά, πλήθος
συντάξεων) για όλους.
Η χώρα χρειάζεται εδώ και τώρα την υπογραφή μιας συμφωνίας που θα επαναφέρει τη χρηματοδότηση στη θεόστεγνη πλέον οικονομία. Ακόμη και η
συμφωνία που προτείνουν οι θεσμοί, εδώ που έχουμε φτάσει, είναι προτιμότερη από τη συνέχιση της αβεβαιότητας και της οικονομικής απραξίας που αδειάζει τις
τράπεζες, βάζει κάθε μέρα λουκέτο σε επιχειρήσεις. Είναι άλλο μια φτωχή, αλλά μέσα στο Ευρώ, και άλλο μια χρεοκοπημένη χώρα!
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Αναστάσιος Μπασαράς

Το Δημόσιο Χρέος (ΔΧ) και η Βιωσιμότητα του, χωρίς Σχόλια και
Κριτική.
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⚫ Βασικά Οικονομικά Στοιχεία
⚫ Η Αριθμητική του ΔΧ
⚫ Η Βιωσιμότητα του ΔΧ
⚫ Ερωτήσεις- Συζήτηση

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Δημόσιο Χρέος (ΔΧ),
Δανεισμός και Αποπληρωμή,
Spread,
Απεχθές Χρέος,
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ),
Συνολικό Αποτέλεσμα
Βιώσιμο Χρέος.

Εδώ: Όλες οι Έννοιες, Εδώ: Επιλεκτικές Έννοιες

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία

⚫

ΑΕΠ: 2013: 182 και 2014 είναι 179 (ΕΔΩ!)
Ρυθμοί Ανάπτυξης yt 2009-2018 (ΕΔΩ!)
Πρωτογενή Αποτελέσματα st 2009-2018 (ΕΔΩ!)
ΔΧ: 2014: 322/180%, 2015: 321/174%. Σύνθεση (ΕΔΩ!)

⚫

Διάρκεια Αποπληρωμής 16.5 (6.3 έτη πριν 2011)

⚫
⚫
⚫

⚫

⚫

Δαπάνες: Τόκων 1995-2014 (ΕΔΩ!)
Δαπάνες: Τόκων + Χρεολυσίων (ΕΔΩ!)
Μέσο Επιτόκιο 2014: 1.8% (ΕΔΩ!)

Η Αριθμητική του ΔΧ
⚫

ΑΕΠ στην προσέγγιση δαπάνης (esa 2010)

ΑΕΠ = Κ1 + Κ2+ Κ3+ Ε1+Ε2 + Ε-Ι
⚫

ΔΧ στη λήξη ενός έτους t

⚫

Δυναμική συσσώρευσης του ΔΧ

Η Βιωσιμότητα του ΔΧ
Όπως φαίνεται από την εξίσωση:
⚫

⚫

dt - dt-1 = [(rt - yt)/(1+ yt)] dt-1 - st
Ανίσωση βιωσιμότητας του ΔΧ

st <= [(rt - yt)/(1+ yt)] dt-1

Πρωτογενές αποτέλεσμα st
(Υπό άμεσο έλεγχο εκάστοτε κυβέρνησης: Μεγιστοποίηση
εσόδων και Βελτιστοποίηση δαπανών)

Dt = (1+rt) Dt-1 + St

⚫

st <= [(rt - yt)/(1+ yt)] dt-1

την βιωσιμότητα του ΔΧ επηρεάζουν:

Επιτόκιο δανεισμού rt
(Ελέγχεται από πιστωτές αλλά διαπραγματεύσιμα: ύψος,
σταθερότητα, διάρκεια)

⚫

Ρυθμός μεγέθυνσης yt ΑΕΠ
(Εξαιρετικά κρίσιμος και δύσκολα να μεγεθυνθεί, ιδιαίτερα όταν
υπάρχουν υψηλά ΔΧ. Επηρεάζεται από παράγοντες όπως:)

1
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Η Βιωσιμότητα του ΔΧ συνέχεια
Ο Ρυθμός Ανάπτυξης, εξαιρετικά κρίσιμος, επηρεάζεται:
✓ Κυβέρνηση και πολιτική της,

Αντιπολίτευση, Συνδικαλιστικές δυνάμεις,
Διοικητικός μηχανισμός, γραφειοκρατία,
✓ Παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα,
Και, Χρειάζονται: Αξιοπιστία χώρας, Μεταρρυθμίσεις και
δέσμευση στην υλοποίησή τους, Πολιτική σταθερότητα,
βούληση και αποφασιστικότητα, Καλό κλίμα και ψυχολογία
αγοράς, Επενδύσεις και Επενδυτική εμπιστοσύνη, Αύξηση
παραγωγής και σκληρή δουλειά, Διαφάνεια και πάταξη
διαφθοράς και φοροδιαφυγής κ.α.
✓
✓

Η Βιωσιμότητα του ΔΧσυνέχεια
⚫

Η Βιωσιμότητα του ΔΧσυνέχεια
Και, όπως βλέπετε από την εξίσωση: st <= [(rt - yt)/(1+ yt)] dt-1
το Συσσωρευμένο ΔΧ dt-1.
Βιωσιμότητα με Ονομαστική απομείωση ΔΧ, πολύ δύσκολη
⚫

και μπορεί να γίνει με:

- ‘Κούρεμα’ (εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο),
- Εντοπισμό& κούρεμα απεχθούς χρέους (αν υπάρχει),
- Αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και Αποκρατικοποιήσεις,
- Ανάκληση και φορολόγηση αδήλωτων παράνομων καταθέσεων
- Ανάληψη μέρους χρέους από ΕΜΣ (Διαπραγματευτέο, Δ)
- Αναχρηματοδότηση μέσω ΕΚΤ (Δ) και
- Ανάληψη ανακεφαλαιοποίησης Τραπεζών από ESM (Δ).

Η Βιωσιμότητα του ΔΧσυνέχεια

Πίνακες Πρωτογενούς Αποτελέσματος

Δίνουν τα πρωτογενή αποτελέσματα βιωσιμότητας st για
διάφορες τιμές ΔΧ, ρυθμών ανάπτυξης & επιτοκίων.
Εφικτά st < 4.5% (όπως, προβλέπεται στο ΜΠΔΣ 2015-18),
Επιλέγηκαν:
ΔΧ: 162 (υποθετικό κούρεμα ομολόγων 25%), 120 (στόχος 2020),
174 (προβλεπόμενο ΔΧ 2015) και 180 (εκτιμώμενο ΔΧ 2014).
rt : 5% (επιτόκιο αγοράς), 1.8% (σημερινό μέσο επιτόκιο ΔΧ) & 1.5%
(επιθυμητό ρεαλιστικό επιτόκιο ύστερα από διαπραγμάτευση).

yt : -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3

Πίνακες ΕΔΏ! Φύλλα Υπολογισμών EXCEL: ΕΔΩ!

Οι πίνακες ‘ομιλούν’ και δείχνουν κυρίαρχες
παράμετροι για βιωσιμότητα ΔΧ δεν είναι το ύψος
ΔΧ (%) αλλά τα επιτόκια δανεισμού, οι ρυθμοί
ανάπτυξης & τα λελογισμένα και αυστηρά
ελέγξιμα πρωτογενή πλεονάσματα.
Έτσι, είναι ευνόητο, όπως φαίνεται και στην
τελευταία διαφάνεια:

Η Βιωσιμότητα του ΔΧσυνέχεια
⚫

Συσσωρευμένο ΔΧ dt-1.

Βιωσιμότητα με συνακόλουθη σταδιακή απομείωση
ως ποσοστό ΑΕΠ μέσω αύξησης ΑΕΠ είναι ευκολότερο
να επιτευχθεί.
Μεγάλα ‘peak’ όπως φαίνονται και στο χρονοδιάγραμμα
αποπληρωμών (ΕΔΩ), αντιμετωπίζονται:
Οι επόμενοι Πίνακες Πρωτογενούς Αποτελέσματος:

Η Βιωσιμότητα του ΔΧσυνέχεια
1. Όσον αφορά τα επιτόκια, θα πρέπει να επιδιωχθεί:
μείωση (επιτόκια 1-1,5%), σταθεροποίηση στο επίπεδο
αυτό και επιμήκυνση χρόνου αποπληρωμής (άνω 50 ετών).
2. Όσον αφορά τους ρυθμούς ανάπτυξης, θα πρέπει να
επιδιωχθεί: αύξηση (ρυθμοί 2-3%) και γιαυτό χρειάζονται:
αποκατάσταση αξιοπιστίας χώρας, πολιτική σταθερότητα,
βούληση &αποφασιστικότητα, ολοκλήρωση μεταρρυθμίσεων
& πιστή εφαρμογή, δημιουργία καλού κλίματος &ψυχολογίας
αγοράς, μαζί με άλλους παράγοντες (παρατέθηκαν παραπάνω)
3. Όσον αφορά τα πρωτογενή αποτελέσματα, συνέχεια
αυστηρού ελέγχου & εφαρμογή ΔΣΝ πολιτικής, επιδίωξη
πρωτογενών πλεονασμάτων (λελογισμένα πρωτογενή
πλεονάσματα, όπως εξάλλου προβλέπεται και στο ΜΠΔΣ).
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Το Δημόσιο Χρέος (ΔΧ) και η Βιωσιμότητα του, χωρίς Σχόλια και Κριτική.
Αναστάσιος Μπασαράς
Σμχος (ΜΗ) (ε.α.), Ανώτερο Στέλεχος του ΝΑΤΟ (τέως), Συγγραφέας, Αντιπρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ

Το Δημόσιο Χρέος και η βιωσιμότητά του είναι σε διαρκή βασανιστική επικαιρότητα για πολύ χρόνο, και ιδιαίτερα τελευταία, και αποτέλεσε ένα από τα
βασικότερα θέματα αντιπαράθεσης στις τελευταίες εκλογές. Φοβάμαι ότι υπάρχει μεγάλη άγνοια σε πολύ κόσμο αλλά και σκόπιμη παραπληροφόρηση από
αρκετούς σχετικά με την εξέλιξη και τη βιωσιμότητα του. Δεν είμαι οικονομολόγος αλλά πιστεύω ότι όποιος μπορεί να κατανοήσει τα οικονομικά του σπιτιού
του, και ακόμα περισσότερο της επιχείρησής του, είναι σε θέση να καταλάβει τα βασικά στοιχεία που διέπουν το Ελληνικό ΔΧ.
Έτσι, απάντησα στην πρόκληση να μελετήσω, καλύτερα και απλουστευμένα, το ΔΧ και τη βιωσιμότητά του. Συγκέντρωσα την πληροφόρηση γύρω από τις
βασικές έννοιες του δημόσιου χρέους, αναζήτησα τα επίσημα αξιόπιστα στοιχεία από το Υπουργείο Οικονομικών και την Ελληνική Στατιστική Αρχή (όπως:
το ΑΕΠ Ετών 2008-2013, η Σύνθεση του ΔΧ τα τελευταία έτη, η Μέση Υπολειπόμενη Φυσική Διάρκεια του ΔΧ, οι Δαπάνες Εξυπηρέτησης ΔΧ, το
Χρονοδιάγραμμα Λήξης ΔΧ 30/9/2014 η Σύνθεση ΔΧ 30/9/2014 , οι Δαπάνες εξυπηρέτησης των Τόκων του ΔΧ τα τελευταία 20 χρόνια κλπ. , περισσότερα δέστε
στους πίνακες του παραρτήματος), έκανα ένα απλό φύλλο (EXCEL) για τους υπολογισμούς και έγραψα το κείμενο που ακολουθεί και αποτελείται από τα
τμήματα: οι Βασικές Έννοιες, η Αριθμητική, τα Βασικά Οικονομικά στοιχεία και η Βιωσιμότητα του ΔΧ, αποφεύγοντας τα όποια σχόλια και την κριτική.
Επικεντρώνοντας την προσοχή στο τμήμα της βιωσιμότητας του ΔΧ, μπορεί ο αναγνώστης από μόνος του να κατανοήσει αν και πότε είναι βιώσιμο το
Ελληνικό ΔΧ. Τονίζω ότι η κατανόηση του κειμένου δεν χρειάζεται πέρα από τα γυμνασιακά οικονομικά.

Βασικές Έννοιες
Στο παράρτημα (Πίνακας 0: Βασικές Έννοιες) παρουσιάζονται, περιγράφονται και ορίζονται βασικές έννοιες όπως: το Δημόσιο Χρέος (ΔΧ), Ο Δανεισμός και
η Αποπληρωμή, τα Spread, το Απεχθές Χρέος, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), το Συνολικό Αποτέλεσμα (Έλλειμμα/ Πλεόνασμα) και το Βιώσιμο
Χρέος.

Η Αριθμητική
Οι εξισώσεις που ορίζουν το ΑΕΠ, το ΔΧ, τη δυναμική συσσώρευσης του ΔΧ και τη βιωσιμότητα του ΔΧ παραθέτονται στη συνέχεια:
Το ΑΕΠ στην προσέγγιση δαπάνης εκφράζεται από την εξίσωση:

ΑΕΠ = Κ1 + Κ2+ Κ3+ Ε1+Ε2 + Ε-Ι
Κ1, Κ2, Κ3 = Η καταναλωτική δαπάνη Νοικοκυριών, ΜΚΙΕΝ και Γενικής Κυβέρνησης,
Ε1, Ε2 = Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου (επενδύσεις) και η μεταβολή αποθεμάτων (αποθέματα),
Ε= Οι Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών και Ι = Οι Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.
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όπου:

Το ΔΧ στη λήξη ενός έτους t δίνεται από την εξίσωση:

Dt = (1+rt) Dt-1 + St

Όπου:
Dt το ΔΧ στο τέλος του έτους t, Dt-1 το ΔΧ στο τέλος του προηγούμενου έτους, rt το μέσο ετήσιο επιτόκιο του χρέους του έτους t και St το πρωτογενές αποτέλεσμα
του έτους t.
Η δυναμική συσσώρευσης του ΔΧ προκύπτει από τη βασική εξίσωση του ΔΧ, ύστερα από κάποια επεξεργασία και δίνεται από την εξίσωση:
dt - dt-1 = [(rt - yt)/(1+ yt)] dt-1 - st Όπου:
dt = ΔΧ του έτους t ως ποσοστό του ΑΕΠ=Dt/ Υt (Υt =ΑΕΠ του έτους t)
dt-1= ΔΧ του έτους t-1 ως ποσοστό του ΑΕΠ =Dt-1/ Υt-1
rt = Μέσο ετήσιο επιτόκιο του χρέους του έτους t
yt = Ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ=( Υt- Υt-1)/ Υt-1
st = Πρωτογενές πλεόνασμα/έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ
Για τη βιωσιμότητα ή εξυπηρετησιμότητα του ΔΧ θα πρέπει να είναι dt - dt-1 <=0 (μη αύξηση του χρέους), οπότε η ανίσωση της δυναμικής συσσώρευσης του
ΔΧ γίνεται:

st <= [(rt - yt)/(1+ yt)] dt-1
Αυτή η ανίσωση εκφράζει τη βιωσιμότητα ή εξυπηρετησιμότητα του ΔΧ.

Βασικά οικονομικά στοιχεία
Τα βασικότερα οικονομικά στοιχεία της Ελληνικής οικονομίας σήμερα είναι αυτά που παρουσιάζονται παρακάτω:
✓ Το ονομαστικό πραγματοποιήσιμο ΑΕΠ του 2013 είναι 182,438 (Εκατ. €) και το εκτιμώμενο ονομαστικό ΑΕΠ του 2014 είναι 178,944 (Εκατ.
€).(λεπτομέρειες στον πίνακα 1 του παραρτήματος).
✓ Οι ρυθμοί ανάπτυξης (%) yt της οικονομίας κατά τα έτη 2009-2018 είναι:
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-4.4* -5.4* -8.9* -6.6* -3.9* 0.6ε 2.9π 3.7π 3.5π 3.2π
*=Πραγματοποιήσιμο (Πηγή: ΕΣΑ), ε= Εκτιμώμενο, (Πηγή: ΥΠΟΙΚ), π= Προβλεπόμενο (Πηγή: ΜΠΔΣ 2015-18)

✓ Τα πρωτογενή αποτελέσματα (%) st της οικονομίας κατά τα έτη 2009-2018 είναι:
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-10.5* -4.9* -2.4* -1.3* 0.8* 1.6ε 3.0π 4.5π 4.5π 4.2π
*=Πραγματοποιήσιμο(Πηγή: ΕΣΑ), ε= Εκτιμώμενο, (Πηγή: ΥΠΟΙΚ), π= Προβλεπόμενο (Πηγή: ΜΠΔΣ 2015-18)
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✓ Το εκτιμώμενο ΔΧ στο τέλος του 2014 είναι 321,800 (Εκατ. €) ή 180% του ΑΕΠ, ενώ το προβλεπόμενο στο τέλος του 2015 είναι 321,300 (Εκατ. €) ή
174% του ΑΕΠ. Η σύνθεση του ΔΧ τον Σεπτέμβριο του 2014 είναι: 68.4% Δάνεια Μηχανισμού Στήριξης, 19.8% Ομόλογα Εσωτερικού, 4.1 Έντοκα
γραμμάτια (δέστε τον πίνακα 2 του παραρτήματος).
✓ Η μέση υπολειπόμενη διάρκεια αποπληρωμής του ΔΧ τον Σεπτέμβριο του 2014 είναι: 16.5 έτη έναντι 6.3 έτη του 2011 (δέστε τον πίνακα 4 του
παραρτήματος).
✓ Οι δαπάνες εξυπηρέτησης των τόκων του ΔΧ κατά τα έτη 1995-2014 είναι όπως παρακάτω, (δέστε τον πίνακα 5 του παραρτήματος).΄
Έτος 95 96 97 98 99 00
ΑΕΠ* 93 104 115 126 134 142
Τόκοι* 9,4 10,0 9,1 9,2 9,4 9,6
Τ% 10 10 8 7 7 7
*Δις. €, Τ= % Τόκων προς ΑΕΠ

01
152
9,3
6

02
162
8,6
5

03
179
9,3
5

04
193
9,4
5

05
199
9,7
5

06
218
9,5
4

07 08 09 10 11 12 13
233 242 237 226 208 194 182
9,7 11,2 12,3 13,2 16,3 12,8 6,2
4
5
5
6
8
7
3

14
179
5,6
3

✓ Το μέσο επιτόκιο του ΔΧ στο τέλος του 2014 είναι 1.8% (~1.0 % δάνεια, ~3% ΔΝΤ, ~4.5 % ομόλογα) έναντι ~4 με 6% πριν το 2012.

Η Βιωσιμότητα του ΔΧ
Η εξίσωση της δυναμικής συσσώρευσης του ΔΧ δίνει την εξέλιξη του ΔΧ και την βιωσιμότητα ή εξυπηρετησιμότητα. Είναι προφανές από την εξίσωση αυτή
ότι η βιωσιμότητα του ΔΧ επηρεάζεται από (1) το επιτόκιο δανεισμού rt (όσο υψηλότερο, τόσο αυξάνεται το ΔΧ), (2) το ρυθμό μεγέθυνσης yt του ΑΕΠ
(θετικός yt μειώνει το ΔΧ και ειδικότερα χρειάζεται yt>rt) , (3) το πρωτογενές αποτέλεσμα st (πλεόνασμα μειώνει, ενώ έλλειμμα αυξάνει το ΔΧ) και (4) από το
συσσωρευμένο ως τώρα ΔΧ dt-1.
Το πρωτογενές αποτέλεσμα st είναι υπό τον άμεσο έλεγχο της εκάστοτε κυβέρνησης και επιτυγχάνεται με τη μεγιστοποίηση των εσόδων και βελτιστοποίηση
των δαπανών.
Το επιτόκιο δανεισμού rt είναι κρισιμότατο στην βιωσιμότητα του ΔΧ και ελέγχεται από τους πιστωτές (αγορές, ευρωζώνη στην περίπτωση της Ελλάδας).
Ωστόσο, έμμεσα η εκάστοτε κυβέρνηση μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τα επιτόκια ύστερα από αποτελεσματικές διαβουλεύσεις και επιμήκυνση του χρόνου
δανεισμού. Όπως θα δούμε παρακάτω έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία οι τόκοι του ΔΧ ως ποσοστό επί του ΑΕΠ από ότι το ύψος του ΔΧ ως ποσοστό επί
του ΑΕΠ καθαυτό. Ποσοστά τόκων επί του ΑΕΠ 3 με 4% είναι ρεαλιστικά, αντιμετωπίσιμα και δεν δυσχεραίνουν την ανάπτυξη.
Ο ρυθμός ανάπτυξης yt του ΑΕΠ, είναι εξαιρετικά κρίσιμος και δύσκολα να μεγεθυνθεί, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν υψηλά ΔΧ. Επηρεάζεται από πολλούς
παράγοντες όπως: από την κυβέρνηση και την πολιτική της, την αντιπολίτευση, τις συνδικαλιστικές δυνάμεις, το διοικητικό μηχανισμό, γραφειοκρατία,
παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα, κλίμα και ψυχολογία της αγοράς κλπ. Χρειάζονται: αξιοπιστία της χώρας, πολιτική σταθερότητα, βούληση και
αποφασιστικότητα, μεταρρυθμίσεις και δέσμευση στην υλοποίησή τους, καλό κλίμα και ψυχολογία αγοράς, επενδύσεις και επενδυτική εμπιστοσύνη, αύξηση
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παραγωγής και ανταγωνιστικότητας με σκληρή δουλειά, διαφάνεια και πάταξη της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής, επιτάχυνση της αξιοποίησης και εκμετάλλευσης
του φυσικού πλούτου και των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας, ισονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και άμεση τιμωρία εμπλεκομένων σε σκάνδαλα προμηθειών,
παράνομης εμπορίας καυσίμων και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Το συσσωρευμένο ως τώρα ΔΧ
dt-1 είναι, αναμφίβολα, δυσβάσταχτο. Χρειάζεται εξυπηρέτηση (βιωσιμότητα) ή/και απομείωση. Η ονομαστική
απομείωσή του, είναι πολύ δύσκολη και μπορεί να γίνει με ‘κούρεμα’ (εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο), εντοπισμό& κούρεμα απεχθούς χρέους (αν
υπάρχει), αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας, αποκρατικοποιήσεις, ανάκληση και φορολόγηση αδήλωτων παράνομων καταθέσεων Ελλήνων σε τράπεζες του
εξωτερικού, ανάληψη μέρους του χρέους από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθεροποίησης (ESM) ή αναχρηματοδότηση του μέσω της ΕΚΤ (διαπραγματευτέο) και
ανάληψη του κόστους ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών από τον ESM διαπραγματευτέο). Η βιωσιμότητα με την συνακόλουθη σταδιακή απομείωση ως
ποσοστό του ΑΕΠ μέσω της αύξησης του ΑΕΠ είναι ευκολότερο να επιτευχθεί. Τα μεγάλα ‘peak’ όπως φαίνονται και στο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμών
(Πίνακας 6: Χρονοδιάγραμμα Λήξης ΔΧ) θα αντιμετωπιστούν με νέα δάνεια (ομόλογα, έντοκα γραμμάτια), όπως γινόταν και γίνεται πάντοτε.
Οι παρακάτω Πίνακες Πρωτογενούς Αποτελέσματος, βασίζονται στην εξίσωση της βιωσιμότητας του ΔΧ που παρουσιάστηκε παραπάνω και δίνουν τα
πρωτογενή αποτελέσματα βιωσιμότητας st για τις διάφορες τιμές ΔΧ, ρυθμών ανάπτυξης και επιτοκίων. Θεωρούμε ως εφικτά πρωτογενή αποτελέσματα
βιωσιμότητας αυτά που είναι μικρότερα από 4.5% (όπως εξάλλου, προβλέπεται στο ΜΠΔΣ 2015-18, αν και αυτά που είναι μεγαλύτερα από 3% είναι πολύ
δύσκολο να επιτευχθούν), τα αρνητικά πρωτογενή αποτελέσματα δείχνουν όχι μόνο αποπληρωμή των τόκων αλλά και περίσσευμα για όποια χρήση αποφασίζει
η κυβέρνηση. Επιλέγηκαν τα ΔΧ: 162 (προκύπτει ύστερα από ένα υποθετικό κούρεμα των ελληνικών ομολόγων κατά 25%), 120 (ο στόχος του 2020), 174 (το
προβλεπόμενο ΔΧ στο τέλος του 2015) και 180 (το εκτιμώμενο ΔΧ στο τέλος του 2014). Επιλέγηκαν τα επιτόκια: 5% (επιτόκιο αγοράς), 1.8% (σημερινό μέσο
επιτόκιο του ΔΧ) και 1.5% (επιθυμητό ρεαλιστικό επιτόκιο ύστερα από διαπραγμάτευση). Επιλέγηκαν, επίσης, ρεαλιστικοί και επιτεύξιμοι ρυθμοί ανάπτυξης.
Πίνακες Πρωτογενούς Αποτελέσματος

dt-1
yt

162

3
1
0
-1
-3

3,1%
6,4%
8,1%
9,8%
13,4%

120

174

180

Επιτόκιο rt = 5%
2,3% 3,4% 3,5%
4,8% 6,9% 7,1%
6,0% 8,7% 9,0%
7,3% 10,5% 10,9%
9,9% 14,4% 14,8%

dt-1
yt

162 120 174 180

Επιτόκιο rt =1.8%
3 -1,9% -1,4% -2,0% -2,1%
1 1,3% 1,0% 1,4% 1,4%
0

2,9% 2,2% 3,1% 3,2%

-1 4,6% 3,4% 4,9% 5,1%
-3 8,0% 5,9% 8,6% 8,9%

dt-1
yt
3
1
0
-1

162

120

174

180

Επιτόκιο rt =1.5%
-2,4% -1,7% -2,5% -2,6%
0,8% 0,6% 0,9% 0,9%
2,4% 1,8% 2,6% 2,7%
4,1% 3,0% 4,4% 4,5%

-3 7,5% 5,6% 8,1% 8,4%

Οι πίνακες ‘ομιλούν’ και δείχνουν από μόνοι τους ότι οι κυρίαρχες παράμετροι για τη βιωσιμότητα του ΔΧ δεν είναι το ύψος του ΔΧ αλλά τα επιτόκια
δανεισμού, οι ρυθμοί ανάπτυξης και τα λελογισμένα και αυστηρά ελέγξιμα από την εκάστοτε κυβέρνηση πρωτογενή πλεονάσματα.
Έτσι, είναι ευνόητο ότι:
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1. Όσον αφορά τα επιτόκια, θα πρέπει να επιδιωχθεί: μείωση (στοχεύοντας σε επιτόκια 1-1,5%), σταθεροποίηση στο επίπεδο αυτό και επιμήκυνση του χρόνου
αποπληρωμής του χρέους (στοχεύοντας σε περίοδο άνω των 50 ετών).
2. Όσον αφορά τους ρυθμούς ανάπτυξης, θα πρέπει να επιδιωχθεί: αύξηση (στοχεύοντας σε ρυθμούς 2-3%) και για να γίνει αυτό χρειάζονται: αποκατάσταση της
αξιοπιστίας της χώρας, πολιτική σταθερότητα, βούληση και αποφασιστικότητα, ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων και πιστή εφαρμογή τους, δημιουργία καλού
κλίματος και ψυχολογίας αγοράς, μαζί με τους άλλους παράγοντες που παρατέθηκαν παραπάνω.
3. Όσον αφορά τα πρωτογενή αποτελέσματα, θα πρέπει να συνεχιστεί ο αυστηρός έλεγχος και εφαρμογή της δημοσιονομικής πολιτικής, θα πρέπει να
επιδιωχθούν πρωτογενή πλεονάσματα (στοχεύοντας σε λελογισμένα πρωτογενή πλεονάσματα, όπως εξάλλου προβλέπεται και στο ΜΠΔΣ).
4. Όσον αφορά το ύψος του ΔΧ, θα πρέπει να επιδιωχθεί η εξυπηρέτηση και απομείωσή του με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, αποκρατικοποιήσεις,
ανάκληση/φορολόγηση αδήλωτων παράνομων καταθέσεων Ελλήνων σε τράπεζες του εξωτερικού, ανάληψη του κόστους ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών από το
ESM μαζί με τους άλλους τρόπους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας 0: Βασικές Έννοιες
Δημόσιο Xρέος (ΔΧ)
Δημόσιο Xρέος (ΔΧ) είναι το σύνολο των οφειλών του ευρύτερου δημόσιου τομέα (κυβέρνηση,
περιφέρεια, νομαρχία, δήμος κλπ.). Το ΔΧ μεταβάλλεται από έτος σε έτος κατά το ποσό που ο ετήσιος
κρατικός προϋπολογισμός μεταβάλλεται (αυξάνεται όσο είναι το έλλειμμα, ή μειώνεται όσο είναι το
πλεόνασμα). Ανάλογα με την προέλευση του, το ΔΧ διακρίνεται σε εσωτερικό, έναντι δανειστών στο
εσωτερικό της χώρας και εξωτερικό, οφειλόμενο σε ξένους δανειστές. Το ΔΧ εκφράζεται ονομαστικά
ή/και συνηθέστερα ως εκατοστιαίο ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Σύμφωνα με
τη συνθήκη του Μάαστριχτ, το ΔΧ πρέπει να είναι μικρότερο από το 60% του ΑΕΠ ή να βαίνει προς
αυτόν το στόχο και τα ελλείμματα του προϋπολογισμού μικρότερα από 3% του ΑΕΠ.

Δανεισμός και Αποπληρωμή
Οι χώρες, συνήθως, δεν μπορούν από τα έσοδα τους να καλύψουν τις ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους
των και προσφεύγουν σε εσωτερικό ή/και εξωτερικό δανεισμό για να μπορούν να πληρώνουν τα δάνειά
τους. Ο δανεισμός γίνεται με δάνεια, έντοκα γραμμάτια και ομόλογα (συνήθως). Έτσι οι χώρες, παίρνουν
ένα ποσό από κάποιον δανειστή και σε αντάλλαγμα παραδίδουν ομόλογα (χρεόγραφα). Τα ομόλογα εκτός
από την υποχρέωση να εξοφληθούν μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έχουν και τον ετήσιο τόκο
που πρέπει να πληρωθεί στους ομολογιούχους με τη μορφή κουπονιού. Οι ομολογιούχοι κάθε χρόνο
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παραδίδουν τα κουπόνια και εισπράττουν τον αντίστοιχο τόκο. Κάθε χώρα μέσα σε μια χρονιά εξοφλεί τα
κουπόνια (τόκους) και τα ομόλογα (χρεολύσια) που λήγουν.

Spread
Είναι η διαφορά των επιτοκίων με τα οποία δανείζεται μια χώρα σε σχέση με τα επιτόκια που πληρώνει η
Γερμανία για τον δικό της δανεισμό. Έτσι, αν η Γερμανία δανείζεται με 2% επιτόκιο και η Ελλάδα με
επιτόκιο 5%, τότε: το Spread είναι (5-2) x100=300 μονάδες βάσης. Έχει οριστεί, ως σημείο αναφοράς, η
Γερμανία διότι θεωρείται η πιο σταθερή και ισχυρή οικονομία στην Ευρωζώνη.

Απεχθές Χρέος
Ορίζεται ένα χρέος, όταν υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις: (1) Τα δάνεια εσυμφωνήθησαν χωρίς τη
συγκατάθεση των πολιτών, (2) Τα ποσά που εισέρευσαν από τα δάνεια εσπαταλήθησαν κατά τρόπο που
αντιβαίνει στα συμφέροντα και τις ανάγκες του έθνους και (3) Ο πιστωτής ήταν ενήμερος γι’ αυτή την
κατάσταση.

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
Είναι ο πλούτος μιας χώρας. Το ονομαστικό ΑΕΠ αποτιμά την αξία των αγαθών και υπηρεσιών σε
τρέχουσες τιμές. Το πραγματικό ΑΕΠ αποτιμά την αξία των αγαθών και υπηρεσιών σε σταθερές τιμές του
έτους βάσης. Η προσαρμογή του ονομαστικού σε πραγματικό ΑΕΠ γίνεται με την χρήση του
αποπληθωριστή του ΑΕΠ. Η μέτρηση του ΑΕΠ (σύμφωνα με τον esa 2010 european system of accounts)
γίνεται με τρεις προσεγγίσεις: (1) Η προσέγγιση Παραγωγής, (2) Η προσέγγιση Δαπάνης και (3) η
προσέγγιση Εισοδήματος. Όλες οι προσεγγίσεις δίνουν την ίδια τιμή ΑΕΠ. Συνηθέστερη είναι η
προσέγγιση Δαπάνης η οποία συναρτάται από (1) την καταναλωτική δαπάνη των Νοικοκυριών , των
Μη Κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων που Εξυπηρετούν Νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) και της Γενικής Κυβέρνησης
(Καταναλωτική Δαπάνη), (2) τον Ακαθάριστο Σχηματισμό Παγίου Κεφαλαίου και τη Μεταβολή
Αποθεμάτων (Επενδύσεις) και (3) τις Εξαγωγές μείον τις Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
(Εισαγωγές, Εξαγωγές).

Συνολικό Αποτέλεσμα (Έλλειμμα / Πλεόνασμα)
Συνολικό Έλλειμμα/Πλεόνασμα είναι η διαφορά μεταξύ του συνόλου των δαπανών και του συνόλου των
εσόδων, ενώ, Πρωτογενές Έλλειμμα/Πλεόνασμα είναι η διαφορά μεταξύ του συνόλου των δαπανών
και του συνόλου των εσόδων, εξαιρουμένων των τόκων του ΔΧ.

Βιώσιμο Χρέος
Είναι το χρέος, όταν η κυβέρνηση μπορεί να το εξυπηρετεί χωρίς να απαιτείται μια εξωπραγματική
προσαρμογή εσόδων ή δαπανών. Έτσι, δεν πρέπει να υπάρχει: μεσοπρόθεσμα πρόβλημα φερεγγυότητας ή
αξιόχρεου και βραχυπρόθεσμο πρόβλημα ρευστότητας (ανταπόκριση στις υποχρεώσεις όταν λήγουν).
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Introduction to Logistics

Logistics Definitions

-Logistics definition
-Objective, Sections and Classification
-What Makes Logistics Competive?
-The System Life Cycle

Others attribute a Greek origin to
the word: λόγος, meaning reason
or speech; λογιστικός, meaning
accountant or responsible for
counting.

-The Reverse Logistics
-The Design of the Logistics Support

l, personnel and facilities".

-The Logistics Life Cycle Cost Iceberg
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Logistics Aim - Application Sections - Classification

What Makes Logistics Competitive?

Time

Quality

Sections

Aim

Cost

Classification

✓A
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Functional Components of Logistics

Hellenic National Logistics Strategy

NATO Logistics Handbook

✓The NATO LH is published (https://www.nato.int/docu/logien/logistics_hndbk_2012-en.pdf ) under the auspices of the
Logistics Committee (LC…

✓The current principles, policies and concepts …
✓The NATO LH is not a formally agreed document,…
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History of Logistics

✓Alexander the Great Logistics
✓Evolution of Logistics up to the 19th Century

✓Logistics of the German Forces in the WWII?
✓General Pagonis, Chief Logistician, Gulf War Best Practices
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Evolution of Logistics up to the 19th Century

7

23/4/2019

Logistics of the German Air Force in World War 2
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General William Pagonis, Chief Logistician in Gulf War
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21st Century Defence Logistics
✓ New vs Old Logistics
✓ Defense acquisition & sustainment Policy
objectives.
✓ The allocation of the defence budget pie
✓ Smart Defence
✓ Innovative Approaches for Balancing E&E.
✓Logistics Support
✓Integrated Logistics Support
✓Integrated Product Support
✓CLS
✓PBL
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New vs Old Logistics

• Integration of the functions of Logistics Engineering, Management

and Support.
• Strategic and Systemic Approach
• Internet of Things
• Outsourcing of many Logistics activities
• Internationalization
• Simulation
• Customer Orientation.

Defense Acquisition and Sustainment Policy

Defense Acquisition and Sustainment Policy

-Swings between Εffectiveness & Εfficiency

-Budgets decline. Pressure to reduce acquisition costs. The question “how
quick can I get it done” changes to “do I know how every € is being spent.”

- O&S costs comprise 60 to 80 % of total ownership costs. Seek ways to lower
O&S expenditures while maintaining the right readiness.
-An end-to-end SC visibility & JIT delivery reduce costs/achieve excellence.

- Acquisition portfolio should expand use of proven, innovative procurement,
Supply Chain (SC) management techniques.

-Logistics and sustainment system needs to develop ways of harnessing energy &
innovative capabilities resident in CIB. Use commercial best practices in contracting,
manufacturing & SC management with a demonstrated ability to reduce costs.

- Introduce and expand use of PBL & CLS logistics contracts (Clear evidence that
PBL and CLS improve the balance of E & E)

- Importance of Commercial Industrial Base (CIB), services industries & and
international SC is growing.

- LS should be tailored with advantages such as: Multiple vendors compete on price &
delivery time, Simplified procurement system with customers product of choice, Improved
logistics response times with surge capability, Rapid, easy & cost effective support of
commercial products & incidental services, Vendor responsibility for order delivery, Cost
savings due to reduction in materials stockpiles &supporting infrastructure, Full product
support including training and logistics.
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Smart Defence

The Defense Budget Allocation Pie in NATO-European Members 2004-2014

The Defense Budget Allocation Pie in Greece (2004-2014)
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Total Logistics Support

.

Integrated Logistics Support

.

Integrated Product Support

.
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PBL Attributes
-A manageable number of metrics linked to contract requirements that reflect
desired outcomes & cost reduction goals.
-Objective, measurable work description that acquires a product support outcome.
-Appropriate contract length, terms, and funding strategies that encourage
delivery of the required outcome.

01 Sep 07
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PBL Vendor Incentives

PBL Customer Benefits

Motivate PSI/PSP to reduce failures/consumption. Facilitates a long term
commitment enabling PSI to balance risk vs. investment

-Increased Materiel Availability
-Improved Reliability

-Incentivizes "less I use, the more profit I can make" vice a "more spares and
repairs I can sell, the more profit I can make" mentality
-Improves Parts Support (Materiel availability increases + Log Resp. Time (LRT)
decreases resulting in Improved Readiness)

Decreased Logistics Response & Repair Turn-Around-Times
Major Reduction of Awaiting-Parts Problems & Backorders

-Reduced Logistics Footprint, Diminishing Manufacturing Sources & Material Shortages & Obsolesce Issues & O&S Costs

01 Sep 07

NAMSA

NAMSA

64

-Optimizes Depot Efficiency (RTAT, Awaiting Parts, & Work in Process decrease)
-Incentivizes PSI to Invest in Reliability (MTBF improves)
-Incentive to Invest in Obsolescence Mitigation, Improve Repair Processes, Reduce
Costs, and Better Support

PBL arguably works because when properly implemented, Customer obtains a
comprehensive performance package, not individual parts, transactions, or "spares
&01repairs"
actions.
Sep 07
NAMSA
65
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PBL Metrics

Anastasios Basaras
HAF Ret Col, NATO STO
(ex)
HELISS-HAFAGA
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Περιεχόμενο Παρουσίασης
Τι είναι το ΝΑΤΟ;
Τι κάνει το ΝΑΤΟ;

Βόρειο-Ατλαντικό Σύμφωνο
ΝΑΤΟ

Πώς λειτουργεί το ΝΑΤΟ;
Τα Οικονομικά του ΝΑΤΟ.

Presented by:
Anastasios Basaras

Prepared for:

Η Ελλάδα και το ΝΑΤΟ.
Αναστάσιος Μπασαράς

1 / 3/ 2013

1/69

Τι είναι το ΝΑΤΟ;

1 / 3/ 2013

Ο βασικός σκοπός του ΝΑΤΟ είναι η διασφάλιση της ελευθερίας και της
ασφάλειας των μελών του με πολιτικά και στρατιωτικά μέσα. Η επίτευξη του
σκοπού γίνεται:
1.
Με μια πολιτική οργάνωση που ενισχύει την ασφάλεια με τον
περιορισμό των κινδύνων συγκρούσεων: Το ΝΑΤΟ προάγει τις

Οι κοινές Αξίες και Αρχές
Οι Βάσεις της Συλλογικής Άμυνας

δημοκρατικές αξίες και ενθαρρύνει τη συνεργασία στα θέματα άμυνας και
ασφάλειας, αναπτύσσει την εμπιστοσύνη και μακροπρόθεσμα ελαχιστοποιεί τις
συγκρούσεις. Οι βασικές λέξεις είναι διπλωματία, διάλογος, συναίνεση και
συνεργασία, και

Το όραμα της Ασφάλειας

Η διατήρηση του Υπερατλαντικού Συνδέσμου
Οι Χώρες Μέλη

2.

Οι Δυνάμεις και τα Μέσα του ΝΑΤΟ

Με μια στρατιωτική οργάνωση που είναι σε ετοιμότητα όταν οι
διπλωματικές προσπάθειες αποτυγχάνουν: Το ΝΑΤΟ δεσμεύεται στην

ειρηνική διευθέτηση των διαφορών. Αν οι διπλωματικές προσπάθειες αποτύχουν,
έχει την απαιτούμενη στρατιωτική ισχύ να αναλάβει τις επιχειρήσεις, οι οποίες
διεξάγονται σύμφωνα με την ιδρυτική συμφωνία του ΝΑΤΟ ή σύμφωνα με την
εντολή του ΟΗΕ από το ΝΑΤΟ μόνο ή με τη συνεργασία και άλλων χωρών ή και
διεθνών οργανισμών. Συλλογική άμυνα, επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων και
διατήρηση επαρκούς στρατιωτικής ισχύος και ικανοτήτων είναι οι βασικές
λέξεις.

Εταίροι
Βασικά Ορόσημα
Η σημερινή Ηγεσία του ΝΑΤΟ

Αναστάσιος Μπασαράς
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Οι Βασικοί Πολιτικοί και Στρατιωτικοί Σκοποί

Οι Βασικοί Πολιτικοί και Στρατιωτικοί Σκοποί
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Οι κοινές Αξίες και Αρχές

Οι Βάσεις της Συλλογικής Άμυνας
Άρθρον 5.

Τα μέλη του ΝΑΤΟ έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί ότι
ασπάζονται, σέβονται και τηρούν αξίες και αρχές, όπως:
❖

Δημοκρατία

❖

Ελευθερία

❖

Έννομη τάξη

❖

Αλληλεγγύη

❖

Ατομικές ελευθερίες

❖

Ευημερία

❖

Ειρήνη και Σταθερότητα

❖

Κοινή Κληρονομιά

❖

Αναστάσιος Μπασαράς
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Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι, ένοπλος επίθεσις εναντίον ενός ή
πλειόνων εξ αυτών εν Ευρώπη ή Βορείω Αμερική θέλει θεωρηθή ως
επίθεσις εναντίον απάντων και συνεπώς, συμφωνούν ότι, εν περιπτώσει
τοιαύτης ενόπλου επιθέσεως, έκαστον εξ αυτών, εν τη ασκήσει του υπό του
άρθρoυ 51 του Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών αναγνωριζομένου
δικαιώματος της ατομικής ή συλλογικής αυτοαμύνης, θα συνδράμη τα
υφιστάμενα την επίθεσιν εν ή πλείονα Μέρη δια της αμέσου λήψεως, τόσον
ατομικώς όσον και από συμφώνου μετά των ετέρων Μερών, των μέτρων
άτινα θεωρεί αναγκαία περιλαμβανομένης της χρήσεως ενόπλου βίας, προς
αποκατάστασιν και διατήρησιν της ασφαλείας της περιοχής του Βορείoυ
Ατλαντικού.
Πάσα τοιαύτη ένοπλος επίθεσις ως και παν μέτρον λαμβανόμενον συνεπεία
ταύτης θα φέρωνται αμέσως εις γνώσιν του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τα
μέτρα ταύτα θα λήξουν όταν το Συμβούλιον Ασφαλείας θα έχει λάβει τα
αναγκαία μέτρα προς αποκατάστασιν και διατήρησιν της διεθνούς ειρήνης
και ασφαλείας.

1 / 3/ 2013

Οι Βάσεις της Συλλογικής Άμυνας
Τα Μέρη αναλαμβάνουν, ως καθορίζεται εν τω χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, όπως
διακανονίζουν πάσαν διεθνή διαφοράν εις ην ήθελον ευρεθή εμπλεγμένα, δι'
ειρηνικών μέσων, κατά τρόπον ώστε η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια και η δικαιοσύνη
να μη εκτεθούν εις κινδύνους, και όπως εις τας διεθνείς αυτών σχέσεις απέχουν της
απειλής ή της χρησιμοποιήσεως βίας καθ' οιονδήποτε τρόπον απάδοντα προς τους
σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών.

❖

Άρθρον 4.
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουσι συσκέπτεσθαι από κοινού οσάκις κατά την γνώμην
οιουδήποτε εξ αυτών απειλείται η εδαφική ακεραιότης, πολιτική ανεξαρτησία ή
ασφάλεια ενός οιουδήποτε των Μερών

❖

Το δίκαιο της Αυτό-άμυνας, Άρθρο 51 Καταστατικού του ΟΗΕ
Επιχειρείν, όταν και όπου είναι ανάγκη, για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας χωρίς γεωγραφικά όρια, Υπουργοί Εξωτερικών, Reykjavik, Μάιος
2002
Αντίγραφα Ιδρυτικής Συμφωνίας Ουάσινγκτον, ΕΔΏ!
Αναστάσιος Μπασαράς
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Το όραμα της Ασφάλειας

Άρθρον 1.

1 / 3/ 2013
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Στρατηγικά Σχέδια παραθέτουν τον πυρήνα του Έργου της
Συμμαχίας, τις αρχές και αξίες, την εξέλιξη του περιβάλλοντος
Ασφαλείας και του Αντικειμενικούς Σκοπούς σε βάθος δεκαετίας
Το Στρατηγικό Σχέδιο της Συμμαχίας, Λισσαβόνα, 2010 καθορίζει
των πυρήνα του Έργου του ΝΑΤΟ, όπως: Συλλογική Άμυνα,
Διαχείριση Κρίσεων, Άμυνα & Πρόληψη, Συνεργασιακή Ασφάλεια.
❖
❖

❖
❖

Συλλογική Άμυνα (Άρθρο 5, Θεμέλιος λίθος της Συμμαχίας)
Διαχείριση Κρίσεων ( απευθύνεται στο πλήρες φάσμα των κρίσεων –πριν,
κατά και μετά- τις συγκρούσεις)
Άμυνα και Πρόληψη
Συνεργασιακή Ασφάλεια (-Συνεργασίες/Συνεταιρισμοί -Έλεγχος Όπλων,
Μη –Διάδοση Όπλων, Αφοπλισμός, Διεύρυνση)

1 / 3/ 2013
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Η διατήρηση του Υπερατλαντικού Συνδέσμου

Οι Χώρες Μέλη

Το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία χωρών της Ευρώπης και της Β.
Αμερικής, η οποία:
❖ Παρέχει ένα μοναδικό σύνδεσμο μεταξύ των δύο ηπείρων για
διαβούλευση και συνεργασία στο πεδίο άμυνας και ασφάλειας,
❖ Διεξάγει πολυεθνικές επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων, και
❖ Διασφαλίζει μια μοναδική συμμαχία ασφάλειας και ένα βήμα
στρατηγικών αποφάσεων ασφαλείας

Οι σπουδαιότεροι παίκτες του ΝΑΤΟ είναι οι χώρες μέλη. Σήμερα υπάρχουν 28
χώρες μέλη.
1949 Belgium, Canada, Denmark, France,
Iceland, Italy, Luxembourg, Netherlands,
Norway, Portugal, UK, USA
1952 Greece, Turkey
1955 Germany
1982 Spain
1999 Czech Republic, Hungary, Poland
2004 Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania,
Romania, Slovakia, Slovenia
2009 Albania, Croatia

Διεύρυνση του ΝΑΤΟ: Η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ είναι ανοικτή σε ‘κάθε χώρα
της Ευρώπης σε θέση να δεχτεί τις αρχές της Συμφωνίας και να συνεισφέρει
στην ασφάλεια του Βορει-Ατλαντικού χώρου’. Το Σχέδιο Δράσης Membership
Action Plan, προσφέρει στα υποψήφια μέλη που ικανοποιούν συγκεκριμένες
απαιτήσεις πρακτικές οδηγίες και βοήθεια για την ένταξή τους στη συμμαχία.
Αναστάσιος Μπασαράς
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Οι Δυνάμεις και τα Μέσα του ΝΑΤΟ

Air Control System.

Εδώ μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
βελτίωση της στρατιωτικής ισχύος του ΝΑΤΟ (Διεργασία αμυντικού
σχεδιασμού, αντικειμενικοί σκοποί, προτεραιότητες, ευφυής άμυνα κλπ)
Αναστάσιος Μπασαράς
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Εταίροι

Όλες οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ που συμμετέχουν στο
Στρατιωτικό Σκέλος της Συμμαχίας συνεισφέρουν δυνάμεις και
εξοπλισμό, που συνιστούν την ολοκληρωμένη στρατιωτική δομή
της Συμμαχίας, ως ένα ενιαίο σύνολο. Οι δυνάμεις αυτές και ο
εξοπλισμός παραμένουν υπό Εθνική διοίκηση και έλεγχο μέχρι
τη στιγμή που θα απαιτηθούν υπό του ΝΑΤΟ για ειδικό σκοπό
(π.χ. κρίση, σύγκρουση, διασφάλιση ειρήνης). Επιπλέον, το
NATO κατέχει κάποιες κοινές επιχειρησιακές ικανότητες που
λειτουργούν από τη Συμμαχία πχ. AWACS Airborne early Warning

1 / 3/ 2013

Αναστάσιος Μπασαράς

11/69

Συμβούλιο Ευρω-Ατλαντικής Συνεργασίας (Euro-Atlantic Partnership
Council, EAPC + Parnership for Peace, PfP): Συνίσταται από τις 28
χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ + τις παρακάτω χώρες-εταίρους: Armenia, Austria,
Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Finland, the former
Yugoslav Republic of Macedonia, Georgia, Ireland, Kazakhstan, Kyrghyz
Republic, Malta, The Republic of Moldova, Montenegro, Russia, Serbia,
Sweden, Switzerland, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan
Μεσογειακός Διάλογος του ΝΑΤΟ (NATO's Mediterranean Dialogue):
Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Mauritania, Morocco, Tunisia
Πρωτοβουλία Συνεργασίας της Κωνσταντινούπολης (Istanbul
Cooperation Initiative, ICI): Bahrain, Qatar, Kuwait, UAE
Παγκόσμιοι Εταίροι (Partners across the globe): Afghanistan, Australia,
Iraq, Japan, Pakistan, Republic of Korea, New Zealand, Mongolia
Διεθνείς Οργανισμοί (International Organizations): UN, EU, OSCE
(Organization for Security and Co-operation in Europe).
❖
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Περισσότερα για τους Εταίρους και τους Συνεταιρισμούς ΕΔΏ!
Αναστάσιος Μπασαράς

12/69

Βασικά Ορόσημα

Η Σημερινή Ηγεσία του ΝΑΤΟ
Anders Fogh Rasmussen, 12th SG,2009.

1949, 4 Απριλίου, Η συμφωνία:

Michael-Christos Diamessis, PR Greece, 2013

1989- Πτώση του Τείχους του Βερολίνου
1991- Το NATO αναπτύσσει συνεργασίες και συμπράξεις με πρώην
αντιπάλους μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης:
2001- Τρομοκρατικές Επιθέσεις μεγάλης κλίμακας σε New York και
Washington D.C. Το NATO επικαλείται το Άρθρο 5 της Συμφωνίας για
πρώτη φορά και υιοθετεί διαφορετική προσέγγιση στα θέματα της
ασφαλείας.
2003- Το NATO αναλαμβάνει τη διοίκηση της ISAF στο Αφγανιστάν
2010- Το NATO υιοθετεί το Στρατηγικό Σχέδιο ‘Ενεργού Δέσμευσης και
Μοντέρνας Άμυνας’ του 2010
1 / 3/ 2013
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General Knud Bartels, DK, NATO Chairman of the MC, 2013

NATO Chiefs of Staff, Greece, General M. Kostarakos, 2012

Lt General Anastasios D. Manolas, MR Greece, 2013

Air Marshal Sir Christopher Harper, Director General, IMS, 2013
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Αναστάσιος Μπασαράς

Τι κάνει το ΝΑΤΟ;

General Philip M. Breedlove, SACEUR, U.S.A., 2013.

Βοηθά στη δημιουργία σταθερού περιβάλλοντος

General Werner Freers, SHAPE, DE, 2013

Είναι ανοικτό και νέα μέλη είναι καλοδεχούμενα

General Jean-Paul Paloméros, SACT, FR, 2013

Σφυρηλατεί συνεργασίες και συμπράξεις

General Hans-Lothar Domröse, AJFC Brunssum, DE, 2013

Ηγείται επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων

Admiral Bruce W. Clingan, AJFC Naples, USA, 2012

Καταπολεμά υπάρχουσες και αναδυόμενες απειλές

Lt-Gen-Devetzis, NATO Deployable Corps - GR , 2012

Αναπτύσσει στρατιωτικές ικανότητες και δυνατότητες
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Βοηθά στη δημιουργία σταθερού περιβάλλοντος

Είναι ανοικτό και νέα μέλη είναι καλοδεχούμενα
Άρθρο 10 της Συμφωνίας της Ουάσινγκτον.

Προωθεί τη διαβούλευση

Τα μέρη δύνανται, δι' ομοφώνου συμφωνίας, να καλέσουν οιονδήποτε έτερον
Ευρωπαϊκόν Κράτος όπερ είναι εις θέσιν να προαγάγη τας αρχάς της
παρούσης Συνθήκης και να συμβάλη εις την ασφάλειαν της περιοχής του
Βορείου Ατλαντικού, όπως προσχωρήση εις την παρούσαν Συνθήκην. Παν
κράτος ούτω προσκαλούμενον, δύναται να μετάσχη της Συνθήκης δια της
καταθέσεως του οργάνου προσχωρήσεώς τoυ παρά τη Κυβερνήσει των ΗΠΑ.
Η Κυβέρνησις των ΗΠΑ θέλει πληροφορήσει έκαστον των Μερών περί της
καταθέσεως ενός εκάστου των τοιούτων οργάνων προσχωρήσεως.
Νατοϊκή ανοικτή πολιτική: Μια συνεχής διεργασία
Σχέδιο Δράσης για τη Συμμετοχή (Membership Action Plan)
❖Πρόγραμμα βοήθειας των υποψήφιων μελών για να ικανοποιήσουν τα
Νατοϊκά στάνταρ και να προετοιμαστούν για μελλοντική συμμετοχή
❖Στο παρόν προχωρούν για συμμετοχή:ΠΓΔΜ, Μαυροβούνιο, Βοσνία Ερζεγοβίνη
❖

Προάγει το διάλογο και τη συνεργασία

Προλαμβάνει τις συγκρούσεις μέσω της διπλωματίας
Παρέχει ασφάλεια για την αναδόμηση περιοχών μετά
από συγκρούσεις

1 / 3/ 2013
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Πολυμερές βήμα για διάλογο ασφαλείας και συνεργασία 50
μελών: 28 ΝΑΤΟ-Μέλη + 22 Εταίροι
Ιδρύθηκε το 1994
Πολιτικό πλαίσιο για:

Συμβούλιο Ευρω-Ατλαντικής Συνεργασίας (Euro-Atlantic
Partnership Council, EAPC+Parnership for Peace, PfP)
Μεσογειακός Διάλογος του ΝΑΤΟ
Πρωτοβουλία Συνεργασίας της Κωνσταντινούπολης
Παγκόσμιοι Εταίροι (Partners across the globe)
Διεθνείς Οργανισμοί (International Organizations)
Σχέσεις NATO - Ρωσίας
Σχέσεις NATO - Ουκρανίας
Σχέσεις NATO - Γεωργίας

❖

❖

Πολυμερή συνεργασία με μη-μέλη στην Ευρώ-Ατλαντική περιοχή.
Διμερείς σχέσεις με επιμέρους εταίρους, υπό την αιγίδα της Συνεργασίας
για Ειρήνη (PfP)

Σχέδια Εργασίας (Euro-Atlantic Partnership Work Plan)
❖

❖

Αναστάσιος Μπασαράς
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Συμβούλιο Ευρώ-Ατλαντικής Συνεργασίας (EAPC+PfP)

Σφυρηλατεί συνεργασίες και συμπράξεις

1 / 3/ 2013
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Περιφερειακά θέματα ασφαλείας, έλεγχος και μη διάδοση εξοπλισμών,
τρομοκρατία και νέες προκλήσεις ασφαλείας, διαχείριση κρίσεων,
μεταρρυθμίσεις άμυνας, αμυντική σχεδίαση, προετοιμασία και απόκριση
στις καταστροφές, επιστήμες, περιβάλλον κλ.π.).
ΕΔΏ είναι ένα παράδειγμα!

1 / 3/ 2013
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Συμβούλιο Ευρώ-Ατλαντικής Συνεργασίας (EAPC+PfP)

Συμβούλιο Ευρώ-Ατλαντικής Συνεργασίας
(EAPC+PfP)

Προγράμματα Συνεργασίας
Βασικά Προγράμματα Συνεργασίας (Αμυντικές μεταρρυθμίσεις και
εκμοντερνισμός των Ε.Δ., Επιχειρησιακές ικανότητες πολυεθνικών επιχειρήσεων
διαχείρισης κρίσεων, Τρομοκρατία και προκλήσεις ασφάλειας, Προετοιμασία &
απόκριση στις καταστροφές, Επιστημονική & περιβαλλοντική συνεργασία)
❖ Εξατομικευμένα Προγράμματα Συνεργασίας (Δραστηριότητες, όπως:
Αμυντική πολιτική και σχεδιασμός, Πολιτικό-στρατιωτικές σχέσεις,
❖

επιμόρφωση και εκπαίδευση, Αεράμυνα, Τηλεπικοινωνίες, Συστήματα
Πληροφορικής, Διαχείριση κρίσεων, πολιτική άμυνα)
❖ Σχέδια Δράσης κατά της Τρομοκρατίας (Πλαίσιο, ρόλοι, μέσα της
συνεργασίας κατά της τρομοκρατίας, κοινοποίηση πληροφοριών, συνοριακή
συνεργασία, εκπαίδευση και ασκήσεις, ανάπτυξη ικανοτήτων, καταστροφή
πλεονασμάτων εξοπλισμών και πυρομαχικών)
❖ Συνεργασίες Ναρκαλιεύσεων και Καταστροφής Πυρομαχικών (Trust
Funds, περισσότερα από 25 πρότζεκτ από το 2000)
1 / 3/ 2013
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Σχέδια Δράσης Οικοδόμησης Αμυντικών Θεσμών (Partnership Action
Plan on Defence Institution Building, Βοηθούν στην μεταρρύθμιση των
αμυντικών θεσμών των εταίρων για να ικανοποιούν εσωτερικές και διεθνείς
ανάγκες, αναδιαμόρφωση διμερών προγραμμάτων βοήθειας, δημοκρατικό
έλεγχο αμυντικών δραστηριοτήτων, συμμετοχή πολιτών στη πολιτική της
ασφάλειας, διαφάνεια και λογοδοσία)

❖
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Προγράμματα Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης για τις μεταρρυθμίσεις
της άμυνας και ασφάλειας.

❖

1 / 3/ 2013

NATO-Ρωσία

Πρακτική και Ρεαλιστική Συνεργασία

Διακήρυξη της Ρώμης (2002)
➢ “Σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας: Μια νέα ποιότητα”
➢ Νέα πνοή και ουσία στις σχέσεις
➢ Ιδρύεται το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας (ΝATO-Russia Council, NRC)
✓ 29 NRC Μέλη: Ισότιμα μέλη
✓ Το NRC αντικαθιστά το προηγούμενο συμβούλιο ( NATO-Russia
Permanent Joint Council, NRPJC)
❖ Οικοδομεί επί της “Ιδρυτικής Πράξης επί Αμοιβαίων Σχέσεων, Συνεργασίας
και Ασφαλείας μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσικής Ομοσπονδίας” του 1997,
με κύρια σημεία:
✓ Το NATO & η Ρωσία δεν θεωρούν ο ένας τον άλλο ως αντίπαλο
✓ Πλούσια ατζέντα θεμάτων συνεργασίας
✓ Ίδρυση Συμβουλίου NRPJC (αντικατασταθέν από το NRC το 2002)
❖

Αναστάσιος Μπασαράς
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NATO-Ρωσία

Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας
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➢ Τρομοκρατία και νέες απειλές και προκλήσεις
➢ Διαχείριση κρίσεων
➢ Εκπαίδευση επί της εκστρατείας κατά των Αφγανικών ναρκωτικών
➢ Μη διάδοση και αύξηση εξοπλισμών
➢ Έλεγχος εξοπλισμών και οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης
➢ Βελτίωση της πυραυλικής άμυνας (Theatre missile defence)
➢ Στρατιωτική συνεργασία και μεταρρύθμιση της Άμυνας
➢ Αστικές επείγουσες ανάγκες (Civil emergencies)

1 / 3/ 2013
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NATO-Ουκρανία

NATO-Γεωργία

Επιτροπή ΝΑΤΟ-Ουκρανίας (NUC)
Συζητά θέματα ασφαλείας κοινού ενδιαφέροντος
❖Κατευθύνει την πρακτική συνεργασία
❖Υιοθετεί το Ετήσιο Εθνικό Πρόγραμμα (ANP)
❖Ενεργεί σύμφωνα με το Καταστατικό Σχέσεων ΝΑΤΟ-Ουκρανίας του 1997,
το οποίο επαναβεβαιώνει την υποστήριξη του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία επί
θεμάτων:
➢ Κυριαρχίας, ανεξαρτησίας, εδαφικής ακεραιότητας
➢ Δημοκρατικής ανάπτυξης, οικονομικής ευημερίας, κατάστασης ως μιας
μη-πυρηνικής χώρας

Επιτροπή ΝΑΤΟ-Γεωργίας (NATO-Georgia Commission, NGC)

❖

❖

Ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2008.

Παρέχει ένα βήμα πολιτικών διαβουλεύσεων
Κατευθύνει την πρακτική συνεργασία σύμφωνα με το Ετήσιο Εθνικό
Πρόγραμμα (Annual National Programme, ANP)
❖ Στηρίζει της μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της Γεωργίας, ώστε η χώρα να
ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες της για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ
❖
❖

Πρακτική Συνεργασία επί μιας πληθώρας θεμάτων υπό το
Ετήσιο Εθνικό Πρόγραμμα (ANP)
Βασικές Προτεραιότητες:
Μεταρρύθμιση Άμυνας και Ασφάλειας
Υποστήριξη Νατοϊκών επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων

❖
❖
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(Istanbul Cooperation Initiative, ICI)

Συγκροτήθηκε το 1994 – Συμμετέχουν
❖Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Mauritania, Morocco, Tunisia
Έχει σαν σκοπό «να δημιουργήσει καλές σχέσεις, αλληλοκατανόηση και
εμπιστοσύνη στην περιοχή, προάγοντας την ασφάλεια και την σταθερότητα στην
περιοχή και εξηγώντας τις πολιτικές και τους στόχους του ΝΑΤΟ"
Ο διάλογος αντανακλά την άποψη του ΝΑΤΟ ότι η ασφάλεια στην
Ευρώπη είναι σφιχτοδεμένη με την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη
Μεσόγειο.
Ενισχύει και συμπληρώνει, επίσης, την Ευρώ-Μεσογειακή Συνεργασία
(Euro-Mediterranean Partnership)
και τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη
(Organization for Security and Co-operation in Europe's Mediterranean
Initiative)
Εφαρμόζει Ετήσια Προγράμματα Εργασίας

Αναστάσιος Μπασαράς

Αναστάσιος Μπασαράς

Πρωτοβουλία Συνεργασίας της Κωνσταντινούπολης

Μεσογειακός Διάλογος
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Προωθήθηκε στη σύνοδο κορυφής ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη,2004,
όπου οι ηγέτες ΝΑΤΟ αποφάσισαν να αναβαθμίσουν το Μεσογειακό Διάλογο
σε μια καλύτερη συνεργασία με επίλεκτες χώρες της Ευρύτερης Μέσης
Ανατολής: Bahrain, Kuwait, Qatar, United Arab Emirates
Η ICI προσφέρει πρακτική συνεργασία των εταίρων της σε θέματα
όπως:
❖ Όπλα μαζικής Καταστροφής
❖ Τρομοκρατία
❖ Εκπαίδευση
❖ Συμμετοχή στις Ασκήσεις του ΝΑΤΟ
❖ Προαγωγή της Στρατιωτικής Διαλειτουργικότητας
❖ Συνεργασία στη διασυνοριακή ασφάλεια κατά των ναρκωτικών και τράφικιν
❖ Ετοιμότητα για μείζονες καταστροφές και πολιτική άμυνα
❖ Συμβούλευση σε θέματα άμυνας

1 / 3/ 2013
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Παγκόσμιοι Εταίροι (Partners across the globe)

Συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς
ΟΗΕ
❖ Ενεργός συνεργασία για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας από
τις αρχές της δεκαετίας του 1990
❖ Διακήρυξη NATO-ΟΗΕ (Σεπτ, 2008): Πλαίσιο επί ευρείας διαβούλευσης και
συνεργασίας μεταξύ των δύο Οργανισμών.
❖ Διαβούλευση και συνεργασία σε πολλά πεδία: Διαχείριση κρίσεων, συνεργασία

πολιτική-στρατιωτική, από-ναρκοθετήσεις, πολιτική άμυνα, έλεγχος και μη διάδοση εξοπλισμών,
τρομοκρατία, καταπολέμηση τράφικιν και ναρκωτικών.

EΕ
❖1994: Ταυτοποίηση της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Άμυνας
❖1994: Μεικτό Πρόγραμμα Κοινής Ομάδας Εργασίας
❖2001: Έναρξη Θεσμοθετημένων Σχέσεων
❖2003: Ενισχυμένο Πακέτο Βερολίνου (Berlin Plus Package). Βάση για μια
πρακτική συνεργασία στη διαχείριση κρίσεων

Αναστάσιος Μπασαράς

Κοινές αξίες και στρατηγική φιλοσοφία, εμβάθυνση σχέσεων με το ΝΑΤΟ και
συνεργασία σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος (Australia, Japan, New Zealand
and the Republic of Korea)
❖Προώθηση διαβούλευσης και συνεργασίας σε ειδικότερα πεδία (Afghanistan,
Pakistan, Iraq)
❖Προώθηση διαλόγου με το ΝΑΤΟ σε συγκεκριμένη ατζέντα(China, India)
❖

Πλαίσιο Συνεργασίας:

Organization for Security and Co-operation in Europe
Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe)
Αφρικανική Ένωση (African Union0
ΜΚΟ (Non-governmental organizations)
1 / 3/ 2013

Διμερείς σχέσεις με παγκόσμιους εταίρους που δεν είναι μέλη
επίσημων συνεργασιών/συμπράξεων
Διάφοροι Βαθμοί Συνεργασίας:
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Ηγείται επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων

➢ Από τον Αύγουστο/2003, το ΝΑΤΟ ηγείται της ‘International Security
Assistance Force, ISAF’ κατόπιν εντολής του ΟΗΕ
➢ Διάθεση Ομάδων Ανοικοδόμησης της Περιφέρειας (Provincial
Reconstruction Teams PRTs)
➢ Το Αφγανιστάν θα αναλάβει την ευθύνη της ασφάλειάς του από το 2014
➢ Το ΝΑΤΟ ηγήθηκε της Δύναμης Τήρησης της Ειρήνης KFOR, Ιούνιος
1999. Από το 2009 η παρουσία της KFOR είναι για προληπτικούς λόγους.
➢ Απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1244, Ιούνιος 1999
➢ Αεροπορικές Επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ κατά της Σερβίας 24/3-10/6 1999

Αναστάσιος Μπασαράς

❖
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Ιράκ:
Nατοϊκή Αποστολή Εκπαίδευσης στο Ιράκ (Training Mission Iraq,
NTM-I) - 2004
✓ Εκπαίδευση προσωπικού των Ιρακινών Δυνάμεων Ασφαλείας
✓ Συντονισμός υπηρεσιών προμηθειών
✓ Ανάπτυξη μονάδων εξειδικευμένης εκπαίδευσης

❖

Κόσσοβο

1 / 3/ 2013
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Ηγείται επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων

Επιχειρήσεις και Αποστολές Διαχείρισης Κρίσεων: Βασισμένων στο Άρθρο
5, Μη Βασισμένων στο Άρθρο 5 και Βοήθειας προς Εταίρους
❖ Αφγανιστάν

❖

Αναστάσιος Μπασαράς

Μεσόγειος
Επιχείρηση Ενεργού Δράσης (Operation Active Endeavour)
✓ Προώθηση επιχείρησης από τον Οκτώβριο του 2001 στη Μεσόγειο
για την αποκάλυψη, εντοπισμό, πρόληψη και προστασία εναντίον
τρομοκρατικών δραστηριοτήτων (Άρθρο 5)
✓ Από το Μάρτιο, 2010 επέκταση σε ολόκληρη τη Μεσόγειο
✓ Από τον Ιανουάριο 2010 μετατροπή σε επιχείρηση βασισμένη σε
δίκτυο.
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Ηγείται επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων
❖

Ηγείται επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων
NATO και Λιβύη

Κόλπος του Aden
➢ Αντί-πειρατικές επιχειρήσεις στον κόλπο του Aden και στο Κέρας της
Αφρικής
➢ Υποστήριξη Ανθρωπιστικών προσπαθειών
➢ Προστασία ζωτικών θαλασσίων συγκοινωνιών και οικονομικών
συμφερόντων

❖

❖
❖

Βαλκανικές Επιχειρήσεις

1 / 3/ 2013
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Καταπολεμά υπάρχουσες και αναδυόμενες απειλές

❖

❖

Επιχείρηση Ενεργού Δράσης (Operation Active Endeavour), 2001
Δύναμη Στήριξης Διεθνούς Ασφάλειας (International Security Assistance

❖

Μονάδα Πληροφοριών Τρομοκρατικής Απειλής, (Terrorist threat Intelligence

❖

❖

❖
❖

Force, 2003)
Unit, 2005)

Αποστολές Επιτήρησης AWACS
Αυξημένη συνεργασία με του Εταίρους, τους Διεθνείς Οργανισμούς και
τους Παγκόσμιους Εταίρους
Προσαρμογή Στρατιωτικών Ικανοτήτων
Πρόγραμμα η Επιστήμη για την Ειρήνη και την Ασφάλεια
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Διασπορά Όπλων Μαζικής Καταστροφής (weapons of mass

Προστασία στρατευμάτων (Alliance Theatre Missile Defence, TMD)
Προστασία των Νατοϊκών εδαφών και πληθυσμών στην Ευρώπη
Συνεργασία με τη Ρωσία

Τρομοκρατία
❖

Προσφυγικές κρίσεις, Πυρκαγιές, Κατακλυσμοί, Σεισμοί

Καταπολεμά υπάρχουσες και αναδυόμενες απειλές

Πυραυλική Άμυνα (Missile defence)
❖

Το Φεβρουάριο του 2011 το ΝΑΤΟ αποκρίθηκε στην πρόσκληση του ΟΗΕ
να προστατεύσει το λαό της Λιβύης από το καθεστώς του Καντάφι.
Το Μάρτιο του 2011, ένας συνασπισμός χωρών-μελών του ΝΑΤΟ και
εταίρων επέβαλε εμπάργκο όπλων και απαγόρευσε πτήσεις προστατεύοντας
το λαό της Λιβύης και τις κατοικημένες περιοχές από τις επιθέσεις των
δυνάμεων του Καντάφι.
Η επιχείρηση περατώθηκε επιτυχώς την 31 Οκτωβρίου 2011.
Δείτε περισσότερα

Σχεδιασμός για Έκτακτες Ανάγκες

➢ Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 1995-96
➢ ΠΓΔΜ, 2001-2003

❖

❖

Υποστήριξη Αφρικανικής Ένωσης
➢ Υποστήριξη της Αποστολής της AU στη Σομαλία
➢ Νατοϊκή υποστήριξη της Αφρικανικής Δύναμης Ετοιμότητας (African
Standby Force, ASF), 2007
➢ Υποστήριξη της Αποστολής της AU στο Σουδάν

❖

❖
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destruction, WMD)
Ίδρυση της Πρωτοβουλίας WMD, 1999 με σκοπό να:
❖ Αυξήσει την επιχειρηματολογία και την κατανόηση των θεμάτων WMD
❖ Βελτιώσει την κοινοποίηση των πληροφοριών
❖ Αυξήσει την ενημέρωση των θεμάτων διάδοσης όπλων
❖ Αυξήσει την στρατιωτική ετοιμότητα κατά των απειλών WMD
❖ Ανταλλάξει πληροφορίες επί εθνικών προγραμμάτων για βοήθεια και
καταστροφή WMD
❖ Αυξήσει τις δυνατότητες για τους Συμμάχους να αλληλοβοηθηθούν στην
προστασία των λαών τους
❖ Αναπτύξει ένα Κέντρο WMD, 2000

1 / 3/ 2013
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Καταπολεμά υπάρχουσες και αναδυόμενες απειλές

Αναπτύσσει στρατιωτικές ικανότητες και δυνατότητες

Άμυνα Κυβερνοχώρου (Cyber defence)
❖

❖

❖

Μικρές, ευέλικτες και κινητές Δυνάμεις
Πακέτο Στρατιωτικών Ικανοτήτων Λισαβόνας (Lisbon

Πολιτική Άμυνας Κυβερνοχώρου, 2008 (Συντονισμός και διαβούλευση
επί θεμάτων Άμυνας Κυβερνοχώρου)
Κύριες Δραστηριότητες:
➢ Βοήθεια Συμμάχων
➢ Έρευνα & Εκπαίδευση (Ίδρυμα: Centre of Excellence, Tallinn,
Estonia)
➢ Συνεργασία με τους Εταίρους
Δείτε εδώ περισσότερα

Capabilities Package, 2010)
❖ Ικανοποίηση τρεχουσών επειγουσών αδυναμιών
❖ Ενασχόληση με εξελίξιμες αναδυόμενες απειλές
❖ Ενασχόληση με κρίσιμες μακροπρόθεσμες επιχειρησιακές ικανότητες (ΑντιΑυτοσχέδια Εκρηκτικά Μέσα-counter-IEDs, Στρατηγικές Αερομεταφορές
κλ.π.)

Νατοϊκή Επεμβατική Δύναμη (NATO Response Force,NRF)

Ασφάλεια Ενέργειας
❖

❖

Δείτε εδώ περισσότερα

❖

❖
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Πολυεθνική Μεικτή Δύναμη μεγάλης ετοιμότητας
Αναπτύξιμη εντός 5 ημερών και βιώσιμη για 30 ημέρες ή/και περισσότερο
εφόσον ανεφοδιαστεί
Αποστολές Άρθρου 5 και μη!
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Αναπτύσσει στρατιωτικές ικανότητες και δυνατότητες

Αναπτύσσει στρατιωτικές ικανότητες και δυνατότητες

Μεταρρύθμιση της Δομής της Στρατιωτικής Διοίκησης
❖ Διοίκηση Τριών Βαθμίδων
➢ Στρατηγικό Επίπεδο: Αλλαγή των αρμοδιοτήτων από γεωγραφική
κατανομή σε λειτουργική κατανομή!
➢ Επιχειρησιακό Επίπεδο: Επιτελεία από 7 σε 5 + περαιτέρω μειώσεις!
➢ Τακτικό Επίπεδο: Επιτελεία από 7 σε 5 + περαιτέρω μειώσεις!
Μεταρρύθμιση της Διεργασίας Αμυντικού Σχεδιασμού
❖ Το εργαλείο που διασφαλίζει ότι τα μέλη της Συμμαχίας αναπτύσσουν τις
αναγκαίες επιχειρησιακές ικανότητες για την επίτευξη της αποστολής της
Συμμαχίας, αναζητώντας μεγαλύτερη αρμονία και ολοκλήρωση των
εθνικών αμυντικών σχεδιασμών για μια ευέλικτη, συντονισμένη με άμεση
αντίδραση άμυνα.

Σχεδιασμός Επιτήρησης Εδάφους της Συμμαχίας (Alliance
Ground Surveillance planning process)
❖ Εναέριο, Εφεδρικό Σύστημα Επιτήρησης Εδάφους (stand-off)
❖ Εντοπισμός και Ανίχνευση κινουμένων μέσων επί ή κοντά στο έδαφος
❖ Πολυεθνική συνεργατική προσπάθεια – 15 χώρες συμμετέχουν (Bulgaria,
Czech Republic, Denmark, Estonia, Germany, Italy, Latvia, Lithuania,
Luxembourg, Norway, Romania, Slovak Republic, Slovenia, USA )
❖

❖

❖
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Συγκρότηση Υπηρεσίας Επιτήρησης Εδάφους (Alliance Ground
Surveillance Agency), 2009

Πυραυλική Άμυνα (Missile defence)
❖
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Προστασία στρατευμάτων (Alliance Theatre Missile Defence, TMD)
Προστασία των Νατοϊκών εδαφών και πληθυσμών στην Ευρώπη
Συνεργασία με τη Ρωσία

1 / 3/ 2013

Αναστάσιος Μπασαράς

40/69

Πώς λειτουργεί το ΝΑΤΟ;

Λήψη Αποφάσεων με Συναίνεση

Λήψη Αποφάσεων με Συναίνεση
Πολιτική και Στρατιωτική Δομή
Εθνικές Αντιπροσωπίες (Delegations)
Κύρια Σώματα
Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ
Διεθνές Επιτελείο (International Staff)
Δομή Στρατιωτικής Διοίκησης (Military command

❖

❖

Το ΝΑΤΟ είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός όπου οι
αποφάσεις λαμβάνονται από κοινού υπό εκάστης χώρας μέλους
Η βασική αρχή της συναίνεσης εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα των
επιτροπών.

structure)

Υπηρεσίες του ΝΑΤΟ (Agencies)
Αναστάσιος Μπασαράς
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North Atlantic
Council (NAC)
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Εθνικές Αντιπροσωπίες (Delegations)

National Authorities
Permanent Representatives
(Ambassadors to NATO)

Αναστάσιος Μπασαράς

❖

Military Representatives
to NATO

❖
❖

Nuclear Planning
Group (NPG)

❖

Μια Εθνική Αντιπροσωπία ανά Χώρα-μέλος στο
Επιτελείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες
Επίπεδο Πρεσβείας
Προΐσταται Πρέσβης ή Μόνιμος Αντιπρόσωπος
Περισσότερα ΕΔΩ!

Military Committee
(MC)
Committees
subordinate to the
Council and NPG

Secretary General

International Staff

International Military Staff

Strategic Commands

Allied Command
Operations
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Κύρια Σώματα
❖

Κύρια Σώματα

Βόρειο-Ατλαντικό Συμβούλιο, North Atlantic Council, NAC

❖

➢ Το ύπατο σώμα λήψης πολιτικών αποφάσεων
➢ Βήμα για τη συζήτηση θέματα πολιτικής και επιχειρήσεων
➢ Προεδρεύει ο ΓΓ του ΝΑΤΟ
➢ Υποβοηθείται στο έργο του υπό των Μονίμων Αντιπροσώπων και του
Διεθνούς Επιτελείου (IS)
➢ Συνεδριάζει σε διάφορα επίπεδα (Μονίμων Αντιπροσώπων, Υπουργών
Εξωτερικών & Άμυνας, Αρχηγών Κρατών)
➢ Συγκροτείται βάσει του Άρθρου 9 της Συμφωνίας της Ουάσιγκτον
➢ Εξουσιοδοτείται για τη συγκρότηση υποβοηθητικών σωμάτων
➢ Περισσότερα ΕΔΏ!

Αναστάσιος Μπασαράς
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Ομάδα Πυρηνικού Σχεδιασμού, Nuclear Planning Group, NPG
➢ Η ύπατη αρχή αναφορικά με θέματα πυρηνικής πολιτικής
➢ Επισκοπεί την πυρηνική πολιτική της Συμμαχίας υπό το φώς του
περιβάλλοντος ασφαλείας
➢ Η Γαλλία δεν είναι μέλος
➢ Προεδρεύει ο ΓΓ του ΝΑΤΟ
➢ Συνεδριάζει σε διάφορα επίπεδα
➢ Περισσότερα ΕΔΏ!

1 / 3/ 2013

Γενικός Γραμματέας του NATO
❖

❖
❖
❖

❖

❖

Περισσότερα ΕΔΏ!

❖

Αναστάσιος Μπασαράς

46/69

Διεθνές Προσωπικό (International Staff)

Πρόεδρος των ανώτερων επιτροπών του ΝΑΤΟ και
διαμεσολαβητής αποφάσεων
Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ (Spokesperson)
Επικεφαλής του Διεθνούς Επιτελείου (IS)
Από την 1/1/2009, ΓΓ του ΝΑΤΟ είναι ο Anders Fogh
Rasmussen, πρώην πρωθυπουργός της Δανίας.
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Συμβουλευτικό και Διοικητικό σώμα
Υποστηρίζει το έργο των Αντιπροσωπειών (Delegations)
Οργανώνεται σε διευθύνσεις
Στελεχώνεται υπό προσωπικού των χωρών μελών και μονίμου
προσωπικού, περίπου 1200 υπάλληλοι ( ~ 5000 περίπου σε
ολόκληρη τη συμμαχία, Στρατηγεία, Επιτελεία και Υπηρεσίες)
Περισσότερα ΕΔΏ!
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Δομή Στρατιωτικής Διοίκησης
❖

Οργανισμοί – Υπηρεσίες – Γραφεία ΝΑΤΟ

Στρατιωτική Επιτροπή, Military Committee, MC

❖

➢ Ανώτερη στρατιωτική συμβουλευτική αρχή
➢ Υπό την αρχή του NAC και της NPG
➢ Παρέχει καθοδήγηση στους δύο στρατηγικούς διοικητές (ACO, ACT)
➢ Συνεδριάζει σε διάφορα επίπεδα (Στρατιωτικών Αντιπροσώπων και
Υπουργών Άμυνας)
➢ Η οργανωτική δομή ΕΔΏ!
➢ Ο πρόεδρος επιλέγεται υπό των Αρχηγών Επιτελείων (Chiefs of Staff )
για περίοδο τριών ετών.
➢ Υποβοηθείται στο έργο της υπό του Διεθνούς Στρατιωτικού Επιτελείου
(IMS)
➢ Περισσότερα ΕΔΏ!
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❖
❖
❖
❖

❖

❖

Παραγωγή και Υποστήριξη
Τυποποίηση
Επικοινωνίες
Έρευνα – Μελέτες - Εκπαίδευση
Γραφεία για διάφορα Πρότζεκτ
Η οργανωτική δομή ΕΔΏ!
Γενικές πληροφορίες για τους Οργανισμούς και τις
Υπηρεσίες του ΝΑΤΟ ΕΔΏ!
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❖
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❖
❖
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Βασικά

Βασικά
Πολιτικός Προϋπολογισμός (Civil budget)
Στρατιωτικός Προϋπολογισμός (Military budget)
Νατοϊκό Πρόγραμμα Επενδύσεων Ασφαλείας (NATO
Security Investment Programme)
Μεικτή Πολυεθνική Χρηματοδότηση (Joint funding)
Διαχείριση & Έλεγχος (Management and control)
Διεθνές Συμβούλιο Ελεγκτών του ΝΑΤΟ (The
International Board of Auditors of NATO, ΙΒΑΝ)
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❖

Έμμεσες Συνεισφορές
➢ Οι χώρες-μέλη αναλαμβάνουν το κόστος ανάπτυξης των δυνάμεών τους
όταν συμμετέχουν εθελοντικά στις Νατοϊκές επιχειρήσεις.
➢ Οι χώρες-μέλη αναλαμβάνουν, επίσης, το κόστος των ιδικών τους
στρατιωτικών δυνάμεων και ικανοτήτων.

❖

Άμεσες Συνεισφορές-Αρχή Κοινής Χρηματοδότησης (principle of
common funding)
➢ Χρηματοδοτούν τις δαπάνες των ολοκληρωμένων δομών του ΝΑΤΟ.
➢ Γίνονται από χώρες-μέλη σύμφωνα με φόρμουλα επιμερισμού κόστους
(agreed cost-sharing formula) βασισμένη στο ΑΕΠ τους.
➢ Αντιπροσωπεύουν μικρό ποσοστό αμυντικών δαπανών χωρών-μελών.
➢ Ακολουθούν την αρχή της κοινής χρηματοδότησης δηλαδή οι χώρες
συνενώνουν τις στρατιωτικές δυνάμεις (pool resources) μέσα στο Νατοϊκό
πλαίσιο.

1 / 3/ 2013

Αναστάσιος Μπασαράς

52/69

Βασικά

Πολιτικός Προϋπολογισμός (Civil budget)

➢ Υπάρχουν τρείς Προϋπολογισμοί κοινής χρηματοδότησης:
✓ Ο Πολιτικός Προϋπολογισμός (the civil budget)
✓ Ο Στρατιωτικός Προϋπολογισμός (the military budget)
✓ Το Νατοϊκό Πρόγραμμα Επενδύσεων Ασφαλείας (the NATO Security

✓ Λειτουργικά και Μισθολογικά Έξοδα Διεθνών
Επιτελείων (International Staff)
✓ Πολιτικά Προγράμματα
✓ Τρέχοντα Λειτουργικά έξοδα των εγκαταστάσεων
και των μέσων των επιτελείων (Running costs of HQ
facilities)
✓ Υπηρεσίες Διασκέψεων (Conference services)
✓ Διασκέψεις και συναντήσεις των Επιτροπών του
ΝΑΤΟ
✓ Υπηρεσίες Ασφάλειας

Investment Programme)
➢ Για το 2013 οι ανωτέρω προϋπολογισμοί είναι αντίστοιχα:
215,473,000 -- 1,448,799,776 -- 700,000,000 €

➢ Μπορείτε να δείτε τον πίνακα κοινής χρηματοδότησης των χωρών-μελών
του ΝΑΤΟ για το 2013, ΕΔΏ!
➢ Μπορείτε να δείτε διάφορους πίνακες αμυντικών δαπανών των χωρών-μελών
του ΝΑΤΟ, ΕΔΏ!

➢ Ο Προϋπολογισμός της Ελλάδας του 2013 προβλέπει για το ΝΑΤΟ:
ΕΣΟΔΑ: 35 Μ€ και ΕΞΟΔΑ: 84 Μ€
➢ Στη συνέχεια θα δούμε τα κύρια σημεία των τριών προϋπολογισμών:
1 / 3/ 2013
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Στρατιωτικός Προϋπολογισμός (Military budget)
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Νατοϊκό Πρόγραμμα Επενδύσεων Ασφαλείας (the
NATO Security Investment Programme)

✓ Δαπάνες Λειτουργίας & Υποστήριξης (O&S) της διεθνούς
στρατιωτικής δομής.
✓ Δαπάνες Στρατιωτικής Επιτροπής (Military Committee)
✓ Πληρωμές Διεθνούς Στρατιωτικού Προσωπικού (International
Military Staff)
✓ Υπηρεσίες και Οργανισμοί (Agencies)
✓ Μισθοδοτικές και Λειτουργικές Δαπάνες Στρατηγικών
Διοικήσεων και συναφών ΣΔΕΠ (command, control and
information systems)
✓ Δαπάνες Υπηρεσιών Έρευνας και Ανάπτυξης (Research and
development agencies)
✓ Δαπάνες AWACS (NATO Airborne Early Warning &Control
Force)
✓ Λειτουργικά Έξοδα του ΝΑΤΟ για διοικητικές δομές
διατήρησης της ειρήνης (Operating costs of NATO
peacekeeping command structures)
1 / 3/ 2013
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✓ Μείζονες Επενδύσεις Έργων και Συστημάτων που
υπερβαίνουν τις Εθνικές Απαιτήσεις Άμυνας των
επιμέρους χωρών-μελών
✓ Συστήματα Επικοινωνιών και Πληροφορικής
✓ Ραντάρ
✓ Στρατιωτικά Επιτελεία (Military HQ)
✓ Αεροδρόμια (Airfields)
✓ Αγωγοί καυσίμων και αποθήκευση (Fuel pipelines
and storage)
✓ Λιμένες (Harbours)
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Μεικτή Πολυεθνική Χρηματοδότηση (Joint funding)

Διαχείριση & Έλεγχος (Management and control)
✓ Πολιτικός και Στρατιωτικός Προϋπολογισμός
•Κάθε προϋπολογισμός προετοιμάζεται από τη Διοίκηση κάθε
σώματος και υποβάλλεται προς επισκόπηση και αποδοχή.
•Επισκοπείται από την Επιτροπή Προϋπολογισμού (Budget
Committee) αποτελούμενη από αντιπροσώπους χωρών μελών
•Γίνεται αποδεκτός προς εκτέλεση από το Συμβούλιο NAC.
✓ Νατοϊκό Πρόγραμμα Επενδύσεων Ασφαλείας
•Η υλοποίηση του Νατοϊκού Προγράμματος Επενδύσεων
Ασφαλείας αρχίζει με τα ‘πακέτα ικανοτήτων’ (capability
packages).Τα πακέτα αυτά προσδιορίζουν τα διαθέσιμα και
απαιτούμενα κεφάλαια, μέσα, πόρους και προσωπικό (assets)
από τους Στρατιωτικούς Διοικητές του ΝΑΤΟ για να
εκπληρώσουν την αποστολή τους.
•Υποβάλλονται στην Επιτροπή Επενδύσεων(Investment
Committee) και μετά στο Συμβούλιο Πολιτικής & Σχεδιασμού
Πόρων (Resource Policy and Planning Board) προς επισκόπηση.
•Γίνονται αποδεκτά από το Συμβούλιο NAC προς υλοποίηση.

✓ Οι συμμετέχουσες χώρες ταυτοποιούν απαιτήσεις,
προτεραιότητες και τρόπους χρηματοδότησης, αλλά το
ΝΑΤΟ έχει ορατότητα και παρέχει πολιτική και
οικονομική εποπτεία.
✓ Οδηγούν στη συγκρότηση διοικητικών και
διαχειριστικών οργανισμών μέσα σε μια υπηρεσία του
ΝΑΤΟ (π.χ. ανάπτυξη & παραγωγή μαχητικού α/φ,
υποστήριξη συστημάτων αεράμυνα, επικοινωνιών και
πληροφορικής, έρευνα και ανάπτυξη κλπ)
✓ Τα μεικτά πολυεθνικά προγράμματα ποικίλουν
αναφορικά με τις συμμετέχουσες χώρες, συμφωνίες
επιμερισμού κόστους, διοικητικές δομές κ.λπ.
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Διαχείριση & Έλεγχος (Management and control)
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Διεθνές Συμβούλιο Ελεγκτών του ΝΑΤΟ
• (The International Board of Auditors of NATO, ΙΒΑΝ)
Ένα ανεξάρτητο διεθνές σώμα ελεγκτών (IBAN) του ΝΑΤΟ
είναι υπεύθυνο για τον οικονομικό έλεγχο των Λογαριασμών
των διαφόρων σωμάτων του ΝΑΤΟ. Το κύριο καθήκον είναι
να υποβάλει στο Συμβούλιο NAC και χώρες-μέλη έκθεση ότι
όλα τα κονδύλια και προϋπολογισμοί πολυεθνικής και κοινής
χρηματοδότησης χρησιμοποιούνται καταλλήλως για τον
διακανονισμό των εξουσιοδοτημένων δαπανών μέσα στις
παραχωρηθείσες φυσικές και οικονομικές δικαιοδοσίες.
Επικεφαλής του ΙΒΑΝ σήμερα είναι ο Έλληνας Δρ Χαρίσης.
• Περισσότερα για τη διαχείριση και τον έλεγχο των
οικονομικών του ΝΑΤΟ ΕΔΏ!
• Παραδείγματα Εκθέσεων ΙΒΑΝ ΕΔΏ!

✓Οικονομικός Έλεγχος (Financial Control)
• Ο Επικεφαλής του Σώματος (Υπηρεσίας/Οργανισμός/
Διοίκηση) που αναφέρεται ο Προϋπολογισμός είναι
υπεύθυνος για τη σωστή σύνταξη και υλοποίησή του.
• Η διοικητική υποστήριξη παρέχεται από τον Οικονομικό
Ελεγκτή (Financial Controller, FC) του σώματος.
• Κάθε FC σε περίπτωση διαφωνιών μπορεί να προσφύγει στην
Επιτροπή Προϋπολογισμού (Budget Committee, BC).
• Ο FC επιφορτίζεται με τη διασφάλισης της συμμόρφωσης του
Προϋπολογισμού με τα κριτήρια της BC, τους οικονομικούς
κανονισμούς και νόρμες και συναφείς διαδικασίες
υλοποίησης.

1 / 3/ 2013

Αναστάσιος Μπασαράς

1 / 3/ 2013

Αναστάσιος Μπασαράς

60/69

Η Ελλάδα και το ΝΑΤΟ.

Η Ελλάδα και το ΝΑΤΟ - Ορόσημα
Φεβρουάριος 1952, Ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Ορόσημα
Οι Βασικές Παραδοχές
Οι Θέσεις της Ελλάδας
Συμπεράσματα

1 / 3/ 2013

Αναστάσιος Μπασαράς

61/69

1 / 3/ 2013

Η Ελλάδα και το ΝΑΤΟ - Ορόσημα

Αναστάσιος Μπασαράς

62/69

Η Ελλάδα και το ΝΑΤΟ – Βασικές Παραδοχές

Αύγουστος 1974, Αποχώρηση από το Στρατιωτικό Σκέλος
και από την υποχρέωση της συμμετοχής της σε νατοϊκές
ασκήσεις, στην περίοδο 1974 - 1980, σε ένδειξη διαμαρτυρίας
για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974.

Η ΒΣ αποτελεί την πρώτη, ιστορικά επιτυχή σύμπηξη στρατιωτικής συμμαχίας
πολυμελούς συνθέσεως.
Η ΒΣ σχεδιάσθηκε για να παράσχει ένα μόνιμο διατλαντικό βήμα διαβούλευσης και
αμοιβαίας εγγύησης μεταξύ Ευρώπης και Βορείου Αμερικής σε ζητήματα άμυνας &
ασφάλειας.
Η ιδρυτική συμφωνία του ΝΑΤΟ δεν προβλέπει παροχή εγγυήσεων ασφαλείας υπό
του ΝΑΤΟ σε ένα μέλος έναντι ενός άλλου μέλους. Ωστόσο, θα κάνει ότι είναι
δυνατό για να διαχειριστεί και αποτρέψει μια τέτοια κρίση/σύγκρουση, που
προφανώς επηρεάζει την ασφάλεια της Συμμαχίας.
❖

Σεπτέμβριος 1980, Επανένταξη στο Στρατιωτικό Σκέλος του
ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με το Άρθρον 1. ‘Τα Μέρη αναλαμβάνουν, ως καθορίζεται εν τω χάρτη
των Ηνωμένων Εθνών, όπως διακανονίζουν πάσαν διεθνή διαφοράν εις ην ήθελον
ευρεθή εμπλεγμένα, δι' ειρηνικών μέσων, κατά τρόπον ώστε η διεθνής ειρήνη και
ασφάλεια και η δικαιοσύνη να μη εκτεθούν εις κινδύνους, και όπως εις τας
διεθνείς αυτών σχέσεις απέχουν της απειλής ή της χρησιμοποιήσεως βίας καθ'
οιονδήποτε τρόπον απάδοντα προς τους σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών.’

Είναι λαθεμένη η αντίληψη πολλών πολιτικών και μεγάλης μερίδας της κοινής
γνώμης στην Ελλάδα ότι το ΝΑΤΟ είναι ένας δυνητικός «προμηθευτής ασφαλείας»
απέναντι στην κυρίαρχη απειλή για τα εθνικά μας συμφέροντα, δηλαδή την Τουρκία.
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Η Ελλάδα και το ΝΑΤΟ – Βασικές Παραδοχές

Η Ελλάδα και το ΝΑΤΟ – Βασικές Παραδοχές

Ο πρωταρχικός σκοπός της ΒΣ, δηλαδή η ανάσχεση του σοβιετικού
επεκτατισμού, επιτεύχθηκε. Μετά την διάλυση της ΕΣΣΔ και του Σ.Β., τέθηκε
το ζήτημα της διεύρυνσης της έννοιας της ασφάλειας και οι εξελίξεις
επέβαλαν σταδιακή διεύρυνση του παραδοσιακού χώρου αρμοδιοτήτων και
δράσεων του ΝΑΤΟ.
Έγινε επιτυχής διεύρυνση της ΒΣ στους τομείς της διαχείρισης κρίσεων, της
αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών, καταπολέμησης απειλής πειρατείας,
αποτροπής διασποράς όπλων μαζικής καταστροφής, και υποστήριξης
αποστολών ειρήνης και σταθερότητας κ.λπ.
Σύμφωνα με τη στρατηγική αντίληψη της Λισσαβόνας του 2010. Τα
θεμελιώδη καθήκοντα της Συμμαχίας είναι:
❖
Η παραδοσιακή συλλογική άμυνα, σύμφωνα με το άρθρο 5 της
Ιδρυτικής Συνθήκης της Washington,
❖
Η διαχείριση κρίσεων, που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ασφάλεια
της Συμμαχίας, κρίσεων πριν την εκδήλωσή, κατά την διάρκεια και
μετά την εξέλιξή τους σε συγκρούσεις, και τέλος
❖
Το πλέγμα συνεργασιακής ασφάλειας του ΝΑΤΟ με τρίτα κράτη,
εταίρους ή διεθνείς οργανισμούς.
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Η βάση για την επίτευξη των θεμελιωδών καθηκόντων της Συμμαχίας είναι η
πρωτοβουλία “Chicago Defence Package”, όπου κατά τη Σύνοδο Κορυφής του
ΝΑΤΟ στο Σικάγο (20-21 Μαΐου 2012), υιοθετήθηκαν:
❖ Η ανάληψη δέσμευσης εκ μέρους των κρατών-μελών της Συμμαχίας για τη
διατήρηση των ήδη διαθέσιμων αμυντικών μέσων και δυνατοτήτων, καθώς
και
❖ Η απόκτηση νέων, την προσεχή δεκαετία και πέραν αυτής.
❖ Βασικές παράμετροι είναι η «Έξυπνη Άμυνα» (Smart Defence) και η
«Πρωτοβουλία Συνδεδεμένων Δυνάμεων» (Connected Forces Initiative).
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Η Ελλάδα και το ΝΑΤΟ – Οι Θέσεις της Ελλάδας
❖

❖

Ενεργός συμβολή στην υλοποίηση Συμμαχικών δραστηριοτήτων και
πρωτοβουλιών έγκαιρης & αξιόπιστης αντιμετώπισης προκλήσεων ασφαλείας.
Προώθηση παγίων ελληνικών θέσεων, όπως:
Αναγνώριση προβαδίσματος Ηνωμένων Εθνών ως αρμόδιου νομιμοποιητικού
Οργανισμού για τα διεθνή θέματα ασφαλείας,
❖ Διαμόρφωση βελτιωμένης σχέσης με έναν εκ των σημαντικότερων στρατηγικών
εταίρων του ΝΑΤΟ, τη Ρωσία.

❖

❖

❖
❖

Ενεργός συμμετοχή με σκοπό την ενδυνάμωση της συνεργασίας της
Συμμαχίας με όλους τους εταίρους της.
Προώθηση της στρατηγικής επιλογής ολοκλήρωσης ένταξης χωρών Δυτικών
Βαλκανίων στη Συμμαχία, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, τα
κριτήρια και οι σχέσεις καλής γειτονίας.
Διαμόρφωση μιας λειτουργικότερης σχέσης μεταξύ της Συμμαχίας και ΕΕ σε
θέματα ασφάλειας και άμυνας.
Ενίσχυση διαλόγου και συνεργασίας του ΝΑΤΟ με τα Ηνωμένα Έθνη και
Εμπέδωση σταθερότητας στη νότια πτέρυγα της Συμμαχίας με τις χώρες της
Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής.
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Η Ελλάδα και το ΝΑΤΟ – Συμπεράσματα
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Η συμμετοχή της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ είναι όχι μόνο πολιτικά δεδομένη αλλά και
επιβαλλομένη γεωστρατηγικά.
Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια του απομονωτισμού, η μόνη ρεαλιστική
στρατηγική επιλογή είναι η ενεργός συμμετοχή στους διεθνείς Οργανισμούς. Η
συμμετοχή της διασφαλίζει το εθνικό συμφέρον, βελτιώνει τη διεθνή επιρροή,
προτάσσει πρωτοβουλίες και προάγει την πολιτική αξιοποίηση της συνεισφοράς.
Το εθνικό συμφέρον, οι σκοποί και οι προτεραιότητες της άμυνας και ασφάλειας της
Ελλάδας εξυπηρετούνται καλύτερα ‘Μέσα από τη Συμμαχία’ και γι’ αυτό χρειάζεται
πολιτική βούληση, δέσμευση και δραστηριοποίηση των πολιτικών και στρατιωτικών
παραγόντων.
Η Ελλάδα διαχρονικά ανασφαλής και εγκλωβισμένη στην τουρκική απειλή, δεν
απολαμβάνει εγγυήσεις αμυντικής ασφάλειας από το ΝΑΤΟ και διατείνεται ότι
απειλείται σοβαρά από ένα κράτος-μέλος της συμμαχίας. Οξύμωρη κατάσταση, η
οποία, εάν αντιμετωπιστεί κοντόφθαλμα και επιδερμικά, κινδυνεύει να μη διακρίνει
τις δυσδιάκριτες μακροχρόνιες γεωπολιτικές εγγυήσεις τις οποίες προσφέρει το
ΝΑΤΟ, και πιθανόν να οδηγήσει σε παράλογες αντιδράσεις.
Είναι απαραίτητο να γίνουν καλύτερα κατανοητά τα όρια και οι δυνατότητες
παρέμβασης της Συμμαχίας, όσον αφορά την προστασία των εθνικών συμφερόντων,
τόσο από τους διαμορφωτές αποφάσεων της ελληνικής εξωτερικής και αμυντικής
πολιτικής όσο και από την ελληνική κοινή γνώμη
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Το Γερμανικό Κατοχικό Δάνειο: Επισκόπηση, Θέσεις, Αλήθειες και
Προοπτική

Το Γερμανικό Κατοχικό Δάνειο: Επισκόπηση, Θέσεις, Αλήθειες και Προοπτική
Σμχος (ΜΗ) ε.α., Msc – Ανώτερος Υπάλληλος ΝΑΤΟ (Τέως)- Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.

Εισαγωγή
Πολλές φορές τα τελευταία δύο χρόνια ξεκίνησα να μελετήσω το θέμα του Γερμανικού Κατοχικού Δανείου (μάλιστα κάποια φορά μου το είχε
αναθέσει το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.), κάποιες φορές αφιέρωσα και ολόκληρες μέρες για να διαβάσω αναλύσεις και μελέτες (της τάξης αρκετών
Megabytes). Αλλά πάντοτε είχα μεγάλα κενά, απορίες και ερωτήματα. Το κυρίαρχο ερώτημα ήταν:
‘Μα κανένας πρωθυπουργός της Ελλάδας; Από τις τρεις γενιές των Παπανδρέου, τον Πλαστήρα, τον
Παπάγου, τις δύο γενιές των Καραμανλήδων, τον Ράλλη, τον Μητσοτάκη, τον Σημίτη (ακόμη και τον
Παπαδόπουλο) και τους διάφορους υπηρεσιακούς και συγκυβερνώντες και τους αναρίθμητους
υπουργούς των Εξωτερικών; Δεν βρέθηκε ΕΝΑΣ να αξιώσει κατηγορηματικά και εγγράφως την
αποπληρωμή του κατοχικού δανείου;’.
Πίστευα (και πιστεύω) ότι όλοι τους ήθελαν το καλύτερο για την Ελλάδα (ο καθένας με τον τρόπο του). Και σταματούσα την μελέτη.
Στα μέσα του Ιουλίου, μετά την επίσκεψη του Γερμανού υπουργού των οικονομικών Δρ.Wolfgang Schaeuble στην Αθήνα, σε μια πρωινή
εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ παρακολούθησα μια αντιπαράθεση του πρώην υπουργού Εθνικής Οικονομίας Νίκου
Χριστοδουλάκη με τον γνωστό δικηγόρο Γιώργο Στεφανάκη. Ο πρώτος, σφοδρός διεκδικητής της επιστροφής του κατοχικού δανείου
(εκτιμώντας μάλιστα και το ύψος του σε 13Bn€, το οποίο κατά τον ίδιο φτάνει για να ξεχρεώσει το μερίδιο της δανειακής βοήθειας, που έδωσε η
Γερμανία στην Ελλάδα ,στο πλαίσιο Μνημονίου!). Ο δεύτερος επιχειρηματολογούσε ότι το κατοχικό δάνειο έχει τελεσιδίκως διαγραφεί από το
νόμο του υπουργού Αλέξανδρου Σβώλου το 1944. Μου έκανε εντύπωση ότι στην αντιπαράθεση ο πρώην τσάρος της οικονομίας (που λόγω
θέσης έπρεπε να ήξερε πολλά για το θέμα) άκουσε με φανερή δυσφορία τα αντεπιχειρήματα του συνομιλητή του, χωρίς να δώσει ούτε μια
στοιχειώδη έγκυρη απάντηση. Είπα μέσα μου ‘Τάσο, άνοιξε πάλι το θέμα και τουλάχιστον να το συνοψίσεις χωρίς σχόλια και προτάσεις, αυτά
άφησε τα στους αναγνώστες, οι οποίοι το λιγότερο έχουν τον κοινό νου να καταλάβουν το θέμα.’
Έτσι στη συνέχεια θα παρουσιάσω συνοπτικά: το ιστορικό του δανείου, τις συμφωνίες, επισημάνσεις επί των συμφωνιών, το νόμο Σβώλου
και την απόφαση του ΑΕΔ 25/2012, το ύψος του κατοχικού δανείου, τις Ελληνικές διεκδικήσεις, θέσεις και ανακινήσεις του θέματος
επιστροφής του δανείου, τις Γερμανικές θέσεις για το κατοχικό δάνειο, τη νομική διάσταση της διεκδίκησης της αποπληρωμής του δανείου
και την προοπτική αποπληρωμής του δανείου.
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Το Ιστορικό του Δανείου
Στις 14.3.1942, στη Ρώμη, η Δημοσιονομική Διάσκεψη Εμπειρογνωμόνων της Ιταλίας και της Γερμανίας αποφάσισε τη σύναψη συμφωνίας
των δύο δυνάμεων κατοχής αφορώσα την Ελλάδα. Την υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι της Γερμανίας και Ιταλίας στην Ελλάδα, Αλτενμπουργκ Γκίτζι. Στην Ελλάδα η συμφωνία ανακοινώθηκε την 23.3.1942 (ρηματική διακοίνωση 160/23.3.1942 του Αλτενμπουργκ και σημείωμα Ν.04/
6406/461/23.3.1942 του Γκίτζι). Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών έδωσε εντολή στην Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) να συμμορφωθεί προς
τη ρηματική διακοίνωση του Γερμανού πληρεξουσίου ( Έγγραφο ΕΠ 409/2.4.1942).

Οι Συμφωνίες
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το περιεχόμενο της αρχικής συμφωνίας:
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Στις 2.12.1942 &18.5.1943, (έκθεση
επιτίμου αντιπροέδρου Αρείου Πάγου, Ι.
Παπανικολάου1), υπογράφηκαν μεταξύ
των τότε τριών κυβερνήσεων και νέες
συμφωνίες που περιείχαν συνοπτικά
νέα στοιχεία, όπως:
Συμφωνία 2.12.1942
α) Τα ποσά του δανείου είναι συμβολικώς αναπροσαρμοζόμενα, δηλαδή είναι διατυπωμένα σε
σταθερό νόμισμα.
β) Ο δανεισμός λήγει την 1/4/1943, οπότε και
αρχίζει η άτοκη επιστροφή τους, ανεξάρτητα,
από το πότε λήγει ο πόλεμος.
γ) Οι μηνιαίες δαπάνες κατοχής από 1,5 Δισ.
δρχ της αρχικής συμφωνίας αυξάνονται σε 8
Δισ. δρχ.
δ) Οι λογαριασμοί θα πληρώνονται από τον
Απρ. 1943 σε μηνιαίες δόσεις που αντιστοιχούν
στο 10% του συνόλου των εν λόγω λογαριασμών
την 31/3/1943. Διατηρήθηκε η ρήτρα άτοκου
δανείου.
Συμφωνία 18.5.1943.
α) Καταργείται ο περιορισμός των 8 Δισ. Δρχ
μηνιαίως, που θέσπιζε η πρώτη τροποποίηση της
2.12.1942.
β) Εκτός τιμαρίθμου τροφίμων της συμφωνίας
της 2.12.1942, λαμβάνονται υπ' όψιν και οι
τιμάριθμοι ημερομισθίων, οικοδομικών υλικών
και καυσίμων. Και
γ) Η συμφωνία ισχύει από 1.4.1943.

Η Αρχική Συμφωνία της 23/3/1942

Συμφωνία Μαρτίου 1942
Ο Πληρεξούσιος του Ράιχ δια την Ελλάδα
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5) Η ρύθμισις αυτή θα ισχύσει από της 1ης Ιανουαρίου του 1942.
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Υπογραφή
Α

Επισημάνσεις επί των Συμφωνιών
Οι βασικές επισημάνσεις επί των συμφωνιών είναι:
(α) Το κατοχικό δάνειο των συμφωνιών ήταν άτοκο (μηδενικό επιτόκιο).
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(β) Το κατοχικό δάνειο είναι σε δραχμές και όποια ποσά αναφέρονται στον τύπο (χρυσές λίρες δολάρια κ.λπ.), είναι αυθαίρετες εκτιμήσεις και
αναλύσεις, που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Άλλωστε, σύμφωνα με την προϋπάρχουσα ελληνική νομοθεσία (άρθρο
5422/32) κάθε δάνειο της ΤτΕ έπρεπε να αποδίδει δραχμικές οφειλές.
(γ) Οι Γερμανοί αποπλήρωσαν κάποιες δόσεις των δανείων. Μία εξ αυτών την 6/10/1944, λίγο πριν την αποχώρησή τους.
(δ) Οι μηνιαίες αναλήψεις των Γερμανών και Ιταλών από την ΤτΕ, όπως φαίνεται από τον πίνακα, αυξάνονταν υπερβολικά από μήνα σε
μήνα (το πιθανότερο λόγω του υψηλού πληθωρισμού) από 5426 ΕΔρχ τον Ιανουάριο/1942, σε 14250 ΕΔρχ τον Μάιο/1942, σε 34000 ΕΔρχ
τον Ιανουάριο/1943.
(ε) Ενώ η αναλογία αναλήψεων των Γερμανών και Ιταλών, σύμφωνα με την αρχική συμφωνία ήταν 1:1 στην πράξη, όπως φαίνεται και στον
παραπάνω πίνακα, ήταν ~2:1.
(στ) Το δάνειο της αρχικής συμφωνίας
θεωρείται ως καταναγκαστικό αφού η
Ελλάδα ήταν απούσα.
(ζ) Τα δάνεια των επομένων συμφωνιών
και των τροποποιήσεων πρέπει να
θεωρούνται ως συμβατικά, αφού και η
Ελλάδα ήταν παρούσα, ως δανείστρια
αντισυμβαλλόμενη.
(η) Η μετατροπή των δανείων έχει
αναδρομική ισχύ.
Πίνακας Καταβολών Υπό της ΤτΕ
Πηγή www.spirospero.gr

Ο Νόμος Σβώλου και η απόφαση του ΑΕΔ 25/2012

Στις 6 Σεπτεμβρίου 1944, ο Αλέξανδρος Σβώλος8 ανέλαβε υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας Γ. Παπανδρέου. Σε
σύντομο διάστημα, στις αρχές Νοεμβρίου, προσπάθησε να θέσει τις βάσεις για ανεφοδιασμό της χώρας και εξέδωσε το νόμο 18/19449(Περί
νομισματικής διαρρυθμίσεως, ΦΕΚ 14/1944) για τη σταθεροποίηση της δραχμής. Μαζί με το επιτελείο του και τη συνδρομή του υφυπουργού
και οικονομολόγου Άγγελου Αγγελόπουλου, συνέδεσε τη δραχμή με τη στερλίνα και επέβαλε σταθερή ισοτιμία με το χρυσό. Οι πλήρως
απαξιωμένες κατοχικές δραχμές θα ανταλλάσσονταν με τις νέες δραχμές με αναλογία 1/50 δισεκατομμύρια, ενώ μία χρυσή λίρα θα
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αντιστοιχούσε σε 2.800 δραχμές. Στο άρθρο 1 ορίσθηκε ότι νομισματική μονάς (μας) είναι η δραχμή. Στο άρθρο 5 ορίσθηκε η σχέση της νέας
δραχμής προς την αντικατασταθείσα δραχμή. Ο νόμος δεν εξαιρεί οφειλές αλλοδαπών (άρα και Γερμανών). Πιο συγκεκριμένα:
Άρθρο 1
1. Νομισματική μονάς εν Ελλάδι είναι η δραχμή, υποδιαιρουμένη εις 100
λεπτά.
2. Τα τραπεζογραμμάτια της ΤτΕ κυκλοφορούν ως νόμιμον χρήμα εντός της
Επικρατείας….
Άρθρο 5
1. Τα εν κυκλοφορία τραπεζογραμμάτια της ΤτΕ εκδόσεων προγενεστέρων της
26 Απριλίου 1941, ως και τα μετά την χρονολογίαν ταύτην εκδοθέντα, …. Η
σχέσις των ως άνω τραπεζογραμματίων προς την δραχμήν του άρθρου 1 του
παρόντος νόμου ορίζεται εις πεντήκοντα δισεκατομμύρια (50.000.000.000). Ο
χρόνος της λήξεως της ανταλλαγής και της παραγραφής των
τραπεζογραμματίων των ανωτέρω κατηγοριών θέλει ορισθή δι` αποφάσεως
της ΤτΕ, κυρουμένης υπό του Υπουργού των Οικονομικών και
δημοσιευομένης εις την Εφημ. Της Κυβερνήσεως.
2. Οφειλαί πάσης φύσεως εις δραχμάς στηριζόμεναι εις γενεσιουργόν αιτίαν
υφισταμένην προ της ισχύος του παρόντος νόμου εξοφλούνται διά ισαρίθμων
δραχμών των εν τη προηγουμένω & τραπεζογραμματίων, εφ` όσον δεν
παρήλθεν ο χρόνος της ανταλλαγής ως ανωτέρω, ή διά των κατά το άρθρον 1
δραχμών επί τη εν 5&1 του παρόντος άρθρου σχέσει. Εξαιρούνται της
διατάξεως ταύτης αι προς το Δημόσιον, τους Δήμους και τας Κοινότητας
οφειλαί εκ φόρων εν γένει, ως και αι εισφοραί προς ασφαλιστικά ιδρύματα
δημοσίου δικαίου, αίτινες θέλουν ρυθμισθή υπό ειδικού νόμου.

Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο της Ελλάδας με την υπ΄ αριθμόν 25/2012 απόφαση του έκρινε ότι όσο διαρκεί η οικονομική δυσπραγία το
κράτος βαρύνεται με επιτόκιο καθυστέρησης μόνον 6%. Κατά συνεκδοχή δεν θα εισπράττει και μεγαλύτερα επιτόκια από άλλα κράτη.

Το ύψος του Κατοχικού Δανείου

Σύμφωνα με την έκθεση του επιτίμου αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, Ι. Παπανικολάου 1: Το άθροισμα των οριστικών χρεώσεων που
έγιναν από την ΤτΕ προς τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, μέσω των αντίστοιχων λογαριασμών, πέραν και επί πλέον των ‘εξόδων
κατοχής’ (Σύμφωνα με το τότε ισχύον δίκαιο πολέμου, Σύμβαση Χάγης 1907, οι κατεχόμενες χώρες είχαν υποχρέωση να φέρουν το βάρος των
εξόδων κατοχής), συνιστά το κεφάλαιο του κατοχικού δανείου, το οποίο η ΤτΕ χορήγησε, με εντολή του Δημοσίου. H ΤτΕ ενεργούσε ως
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απλή εντολοδόχος του Δημοσίου. Δανειστής των πιστώσεων, άρα και δικαιούχος της απαίτησης κατά της Γερμανίας, ως διαδόχου του
γερμανικού Γ' Ράιχ, είναι το ελληνικό Δημόσιο, όπως νομικώς ορθά ισχυρίζεται έκτοτε και μέχρι σήμερα η ΤτΕ.
Το ύψος του κατοχικού δανείου είναι δυσθεώρητο. Έχει δημοσιευθεί και ανακοινωθεί μια πληθώρα τιμών. Όλες είναι αυθαίρετες
εκτιμήσεις. Μόνο η ΤτΕ4, βάσει των λογαριασμών που τηρούσε, γνωρίζει το σύνολο των καταβολών προς τους κατακτητές σε όλο το
διάστημα της Κατοχής.
Έτσι, το συνολικό ποσό που αφορά τη Γερμανία ανέρχεται σε 1.617.781.093.648.819 δρχ. και στην Ιταλία σε 220.479.188.480 δρχ. Μετά
την αφαίρεση των εξόδων κατοχής που καταβάλλονταν σύμφωνα με τον νόμο που υπήρχε και όπως αυτά είχαν συμφωνηθεί με τους
κατακτητές η Γερμανία και η Ιταλία πήραν ως προκαταβολές 1.530.033.302.528.819 δρχ. και 157.053.637.000 δρχ. (30600 Δρχ και 3.14 Δρχ
για την Γερμανία και Ιταλία αντίστοιχα, σύμφωνα με το νόμο Σβώλου!!!), αντίστοιχα. Κατά τον πλέον πρόσφατο υπολογισμό της ΤτΕ, για τη
Γερμανία, το ποσό αυτό αντιστοιχεί προς 215,662,040$ του τέλους 1944.
Κατά το Γερμανό Hagen Fleischer, επίτιμο καθηγητή της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών5: Οι κατακτητές αναγνώρισαν ένα δάνειο
του ύψους 476m reichsmarks (1$ = 4.2 R.M.) του τότε Γερμανικού νομίσματος και είχαν ξεκινήσει την αποπληρωμή του λίγο πριν το τέλος
του πολέμου (10/1944), αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για την Ελλάδα. Σήμερα, αυτό το δάνειο, πιστεύει ο καθηγητής της ιστορίας, θα
ήταν χωρίς τους τόκους ~7bn€, τα Γερμανικά δάνεια μετά τον πόλεμο είχαν επιτόκια 6%, αλλά ακόμη και με ένα συντηρητικό 3%, προσθέτει
θα ήταν ένας τριψήφιος αριθμός Bn (Billion)€.
H Ιταλία, μετά τον πόλεμο αναγνώρισε την οφειλή της από το κατοχικό δάνειο και προχώρησε σε σχετικό διακανονισμό με την Ελλάδα για
την εξόφλησή του (σε συνδυασμό με την καταβολή και των σχετικών πολεμικών επανορθώσεων, επλήρωσε στην Ελλάδα 105 Mn$). Πρέπει να
σημειωθεί ότι το ποσό αυτό προσεγγίζει την αναλογία 2:1 των αναλήψεων Γερμανών και Ιταλών, που αναφέρθηκε παραπάνω.
Το 1956, η Γιουγκοσλαβία και η Γερμανία συμβιβάστηκαν για ανάλογες περιπτώσεις. Η Γιουγκοσλαβία παραιτήθηκε από κατοχικό δάνειο.
Η Γερμανία έδωσε στη Γιουγκοσλαβία δάνειο ύψους 240Mn(Million)DM με επιτόκιο 1% επιτόκιο και περίοδο αποπληρωμής 99 έτη.
Το 1971, επίσης, η Πολωνία και η Γερμανία συμβιβάστηκαν. Η Πολωνία παραιτήθηκε από την αξίωσή της. Η Γερμανία έδωσε στην
Πολωνία δάνειο ύψους 1 BnDM, άτοκο με περίοδο αποπληρωμής 40 έτη.

Ελληνικές Διεκδικήσεις, Θέσεις &Ανακινήσεις Θέματος Επιστροφής Δανείου
Η Ελλάδα ποτέ δεν έκλεισε το θέμα του κατοχικού δανείου, μάλιστα:
(1) στη διάσκεψη των επανορθώσεων του 1945, των Παρισίων το 1946 και στη διάσκεψη των υπουργών εξωτερικών των τεσσάρων
Μεγάλων Δυνάμεων το 1947, η Ελλάδα διαχώρισε το κατοχικό δάνειο από τις επανορθώσεις και εζήτησε την επιστροφή του, και
(2) επανειλημμένα πολιτικοί όλων των παρατάξεων δήλωσαν στη Βουλή ότι για την Ελλάδα δεν έχει κλείσει το κατοχικό δάνειο.
Η Ελλάδα κατά καιρούς έκανε προς τη Γερμανία ανεπίσημες, άτυπες ή ρηματικές ενέργειες και δηλώσεις για την ανακίνηση του θέματος
αποπληρωμής του δανείου, όπως:
-1964, Αγγελόπουλος, εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης.
-1965, Άτυπη πρόταση Α. Παπανδρέου στον καγκελάριο Ερχαρτ.
-1966, Ελληνογερμανικές συνομιλίες στην Αθήνα.
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-1974, Ζολώτας
-1991, Ανεπίσημα και προφορικά, υπουργοί Εξωτερικών: Α. Σαμαράς και Γκένσερ.
-1995, Ρηματική διακοίνωση, Πρέσβης Ελλάδος στη Βόνη, Ιωάννη Μπουρλογιάννης-Τσαγγαρίδης, στον Γερμανό υφυπουργό
Εξωτερικών Hartmann,
-1996, Ανεπίσημα και προφορικά, Σημίτης στον Κολ
-2012-13, Δηλώσεις Τσίπρας (Επίσκεψη στο Βερολίνο, 1/13), Γκλέζος (Η απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Γερμανίας σε δημοσιογραφική
ερώτηση, για τις οφειλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα, είναι ανιστόρητη, ψευδής και εξοργιστική, 4/12), Αβραμόπουλος (Υπεξ 4/13).
Μολονότι, η Ελλάδα ποτέ δεν πρόβαλε κατηγορηματική απαίτηση της αποπληρωμής του κατοχικού δανείου (κατηγορηματική απαίτηση σημαίνει
διεθνείς οχλήσεις - εγγράφως και επισήμως) είναι αξιοσημείωτος ο πρόσφατος τρόπος ενέργειας της κυβέρνησης4. Συγκεκριμένα το Δεκέμβριο του 2012,
κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, αυτός συνέστησε στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους (ΓΛΚ) ομάδα εργασίας, με επικεφαλής τον γενικό διευθυντή Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού του ΓΛΚ Π. Καρακούση, για να
ερευνήσει και να μελετήσει τα αρχεία για το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Στις 8 Μαρτίου υποβλήθηκαν το αρχείο ταξινομημένο και το
πόρισμα (80 σελίδες, απόρρητο), ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε:
‘Την Παρασκευή παραδόθηκε το έργο της Ομάδας Εργασίας που είχε συσταθεί για την Έρευνα των Αρχείων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(ΓΛΚ) που αφορούν στις περιόδους του Α' και του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Πρόκειται για ένα έργο συλλογής, κωδικοποίησης, καταγραφής,
ταξινόμησης και προστασίας του μεγάλου, παλαιού και ιστορικού αρχειακού υλικού. Ένα έργο που για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε,
ουσιαστικά και οργανωμένα, εντός του ΓΛΚ με τη συγκέντρωση του ιστορικού υλικού σε χώρο του κεντρικού κτιρίου, όπου και φυλάσσεται. Η
πολιτική ηγεσία ευχαριστεί τον συντονιστή κ. Π. Καρακούση και τα μέλη της Ομάδας Εργασίας για την ολοκλήρωση του έργου που τους
ανατέθηκε.’.
Προφανώς, η τελευταία θέση της Ελλάδας, αυτή του υπουργού Εξωτερικών Δ. Αβραμόπουλου σε έγγραφό του, που διαβιβάστηκε στη
Βουλή (Απρίλιος 2013) βασίζεται στα δεδομένα του πορίσματος Καρακούση. Στη θέση αυτή, ο Υπεξ, αναφέρει ότι:
«Η Ελληνική Κυβέρνηση όπως έπραξε και στο ζήτημα των αποζημιώσεων των οικογενειών των θυμάτων της σφαγής του Διστόμου,
παρεμβαίνοντας στη διαφορά μεταξύ Γερμανίας και Ιταλίας, ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, διατηρεί το δικαίωμα να ανακινήσει
έτερες πτυχές των γερμανικών αποζημιώσεων, τη στιγμή που θα κρίνει καταλληλότερη προς τούτο, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν το σύνολο των
παραμέτρων». Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου, ο υπουργός Εξωτερικών ξεκαθαρίζει επίσης
ότι «ανοικτό και διακριτό από το ζήτημα των πολεμικών αποζημιώσεων, παραμένει επίσης και το θέμα του κατοχικού δανείου, το οποίο η ΤτΕ
υποχρεώθηκε να συνομολογήσει με τις γερμανικές και ιταλικές δυνάμεις κατοχής».

Γερμανικές Θέσεις για το Κατοχικό Δάνειο
Το 1995, ο Γερμανός υφυπουργός Εξωτερικών Hartmann απέρριψε τη μοναδική ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας με το επιχείρημα ότι:
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‘Μετά πάροδο 50 ετών από το τέλος του πολέμου και δεκαετιών αξιόπιστης και στενής συνεργασίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας με τη διεθνή κοινότητα το πρόβλημα των επανορθώσεων απώλεσε τη δικαιολογητική του βάση. Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να
προσδοκά η ελληνική κυβέρνηση ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα προσέλθει σε συνομιλίες για το θέμα αυτό’.
Τον Απρίλιο 2012, το Υπουργείο Εξωτερικών Γερμανίας δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο:
‘Η Γερμανία αναγνωρίζει την ευθύνη της για τον Β' ΠΠ και λυπάται βαθύτατα για την οδύνη των θυμάτων. Αυτό ισχύει και για την γερμανική
κατοχή της Ελλάδας.
Η Γερμανία κατέβαλε από το τέλος του Β' ΠΠ, στο πλαίσιο της Συμφωνίας του 1946 για την Διασυμμαχική Υπηρεσία Αποζημιώσεων των
Παρισίων, αποζημιώσεις και για την Ελλάδα και στήριξε την χώρα έμπρακτα στην ανοικοδόμησή της.
Εξήντα πέντε χρόνια μετά το τέλος του Πολέμου και έπειτα από δεκαετίες ειρηνικής, γεμάτης εμπιστοσύνης, συνεργασίας της Γερμανίας με την
Ελλάδα και στενής σχέσης μας στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε., το ερώτημα των αποζημιώσεων από την σκοπιά της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης δεν
αποτελεί πλέον θέμα.’
Στα μέσα Ιουλίου του 2013, o Γερμανός υπουργός Οικονομικών Δρ.Wolfgang Schaeuble μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του
ΣΚΑΪ αναφέρθηκε στις πολεμικές επανορθώσεις και στο κατοχικό δάνειο, οι θέσεις του ήταν:
‘Σε ό,τι αφορά στις επανορθώσεις από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, το θέμα έχει διευθετηθεί νομικά με τη συμφωνία Λονδίνου και τη συμφωνία
“2+4” για τη γερμανική ενοποίηση του 1990. Και με την αντίστοιχη συμφωνία του ΟΟΣΑ το θέμα έχει λυθεί. Με τη σύμφωνη γνώμη και της
Ελλάδας. Τα ζητήματα των όποιων οικονομικών απαιτήσεων από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν ρυθμιστεί τελειωτικά. Έχουμε εκπληρώσει το
καθήκον μας. Το θέμα της ηθικής ευθύνης είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Την αναλαμβάνουν οι Γερμανοί και αυτής της γενιάς. Τα νομικά
ζητήματα, όμως, κλείσανε κάποτε. Η Ελλάδα συμφώνησε σε αυτό και όλα τα άλλα κράτη του κόσμου και για αυτό το θέμα έχει λήξει’.

Η Νομική Διάσταση της Διεκδίκησης της Αποπληρωμής του Δανείου
Πολλοί αναλυτές και μελετητές αναλύουν τη νομική διάσταση της επιστροφής του δανείου, παίρνουν θέση και κάνουν διάφορες προτάσεις
για τη διεκδίκηση και την αποπληρωμή.
Ο Επίτιμος Αρεοπαγίτης Ι. Παπανικολάου1, στην έκθεσή του προτείνει ότι εφόσον δεν ευοδωθεί πολιτική συμφωνία, τότε δεν υπάρχει άλλη
λύση παρά η νομική διαδικασία της προσφυγής της Ελλάδας κατά της Γερμανίας, κατά σειρά βαρύτητας και προτεραιότητας:
(α) Στο Διαιτητικό Δικαστήριο Συμφωνίας Λονδίνου του 1953 (άρθρο 28), αφού πρώτα αντιμετωπισθεί το ζήτημα της σύνθεσης του
δικαστηρίου (άρθρο 7 παρ. 4, στη σύνθεση του δικαστηρίου η Γερμανία διορίζει 4 από τα 10 μέλη χωρίς αντίστοιχο δικαίωμα της Ελλάδος).
(β) Στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ΔΔΧ). Είναι απαραίτητο αμφότερα τα μέρη να αποδεχθούν τη δικαιοδοσία του ΔΔΧ, όπως
προσδιορίζεται στο καταστατικό του.
(γ) Στα Εσωτερικά ελληνικά δικαστήρια(δικαίωμα παρέμβασης ΤτΕ υπέρ ελληνικού Δημοσίου).
Ο έγκριτος Νομικός Γ. Στεφανάκης2, στην αρθρογραφία του συμπεραίνει ότι δεν υπάρχει Νομική βάση προς επιδίωξη επιστροφής του
δανείου. Πιο συγκεκριμένα:
(α) Σύμφωνα με τον ν. 18/44 (νόμος Σβώλου) ουσιαστικά διαγράφηκαν όλες οι κατοχικές οφειλές:

8/10

‘Ο νόμος δεν εξαιρεί οφειλές αλλοδαπών, άρα και Γερμανών. Κατακρίθηκε (ο νόμος) ως άδικος. Ίσχυσε όμως. Ισχύει ακόμη. Δεν μεταβάλλεται
το ζήτημα και εάν τονισθεί ο χαρακτήρας του δανείου ως αναγκαστικού. Αν προβληθεί, δηλαδή, το εντεύθεν φανερό αδίκημα κατά της χώρας.
Οι εδώ οφειλές εξ αδικήματος, κατ΄ άρθρ. 26 ΑΚ, υπόκεινται στο εθνικό μας δίκαιο. Άρα διέπονται από τον ν. 18/44.’
(β) Ακόμη και εάν παρακαμπτόταν η ρύθμιση του ν. Σβώλου, το ζήτημα, ουσιωδώς, δεν μεταβάλλεται.
‘Το Ανώτατο Ειδικό μας Δικαστήριο με την υπ΄ αριθμ. 25/2012 απόφασή του έκρινε ότι όσο διαρκεί η οικονομική δυσπραγία το κράτος
βαρύνεται με επιτόκιο καθυστέρησης μόνον 6%. Όσο, δηλαδή, ίσχυε και προ της ένταξής μας στην ΕΟΚ. Κατά συνεκδοχή δεν θα εισπράττει και
μεγαλύτερα επιτόκια από άλλα κράτη! Υπό το νομολογηθέν επιτόκιο, οι υπερπληθωρισμοί οι βιωθέντες, για πολλά χρόνια, μάλιστα και τις
δεκαετίες '80 και '90, ουσιαστικά εξανέμισαν το χρέος.’
Σταχυολογώντας το άρθρο του γνωστού δημοσιογράφου και πολιτικού αναλυτή Τ. Μίχα3, επισημαίνω:
(α) Η Ελλάδα έχει δύο νομικές επιλογές για την αποπληρωμή του δανείου. Να διεκδικήσει το δάνειο ως μέρος των πολεμικών αποζημιώσεων
για τις καταστροφές που επέφερε η γερμανική κατοχή ή ως απλή αποπληρωμή τραπεζικού δανείου. Αμφότερες οι επιλογές οδηγούν σε
αδιέξοδα, σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές.
(β) Αν η Ελλάδα ζητήσει την εξόφληση του δανείου ως μέρος των πολεμικών αποζημιώσεων, τότε αντιμετωπίζει το γεγονός ότι διάφορες
ρυθμίσεις και γεγονότα έχουν κλείσει το θέμα της διεκδίκησής των. Τέτοιες ρυθμίσεις και γεγονότα είναι:
- Διάσκεψη Παρισίων για τις Επανορθώσεις (1945): Η Ελλάδα ζήτησε 10 Βn$ και της δόθηκαν 25 Μn$ (~2.5 Βn$, σήμερα) κυρίως σε
μηχανές.
- Υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας (συνθήκη των 4+2, ΗΠΑ, Ρωσία, Γαλλία, Βρετανία + Δ. Γερμανία, Α. Γερμανία) επανένωσης της
Γερμανίας που θεωρείται ότι κλείνει και οριστικά το θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
- Συμφωνία Γερμανίας και Ελλάδας (18/3/1960), σύμφωνα με την οποία η Γερμανία ανέλαβε να καταβάλει σε ιδιώτες θύματα το ποσό των
115 Μn DM.
- Προσφυγές Ελλήνων στη διεθνή δικαιοσύνη με αίτημα αποζημιώσεων, χωρίς αποτέλεσμα. (Το 2011, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κρίνοντας ότι οι μεταπολεμικές συμφωνίες είχαν ρυθμίσει το θέμα των αποζημιώσεων, απέρριψε την προσφυγή 4
Ελλήνων από το Δίστομο. Το 2012, το Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη απέρριψε προσφυγή επιβιωσάντων σφαγής Διστόμου (Σημείωση
συντάκτη: το δικαστήριο δεν ασχολήθηκε με την ουσία, παρά μόνο με τη δωσιδικία των κυριάρχων κρατών και με το κατά πόσο τα ιταλικά
δικαστήρια μπορούσαν να διαγνώσουν οφειλές του γερμανικού δημοσίου).
(γ) Αν η Ελλάδα ζητήσει την εξόφληση του δανείου ως αποπληρωμή ενός απλού τραπεζικού δανείου υπάρχουν πάλι προβλήματα. Τα
προβλήματα αυτά είναι:
- Αν το δάνειο ήταν καταναγκαστικό, τότε το θέμα έχει τελειώσει καθόσον το θέμα των επανορθώσεων, αποζημιώσεων κ.λπ. έχει ρυθμισθεί (ίσως
όχι δεοντολογικά, αλλά έχει ρυθμισθεί νομικά, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Το έγκλημα έχει διαπραχθεί και η ποινή έχει αποδοθεί.)
- Αν πάλι το δάνειο ήταν κανονικό, τότε πράγματι η Ελλάδα δικαιούται το αρχικό ποσό και τους τόκους. Αλλά επειδή το δάνειο ήταν άτοκο,
δικαιούται μόνο το αρχικό ποσό (ασήμαντο μετά από 70 έτη πληθωρισμού).
- O νόμος του Σβώλου, το μεγαλύτερο εμπόδιο για οποιοδήποτε ελληνικό αίτημα επιστροφής του κατοχικού δανείου στην ουσία ακυρώνει το
θέμα του κατοχικού δανείου (ανεξάρτητα από τους όρους -καταναγκαστικό ή όχι- κάτω από τους οποίους έγινε το δάνειο).
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Ο Hagen Fleischer, επίτιμος καθηγητής της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών σε συνέντευξη του στη Deutsche Welle, ανέφερε ότι
το αναγκαστικό δάνειο θα πρέπει να διαχωριστεί από τις άλλες πολεμικές αποζημιώσεις:
‘Η Ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να ξεχάσει τις πολεμικές αποζημιώσεις, εστιάζοντας στο δάνειο. Για πρακτικούς λόγους εγείροντας τις
επανορθωτικές διεκδικήσεις είναι ένας αδιέξοδος δρόμος, καθώς καμιά Γερμανική κυβέρνηση δεν θα διακινδυνεύσει δημιουργία ενός
προηγουμένου. Οι κατακτητές αναγνώρισαν ένα δάνειο του ύψους 476m reichsmarks (1$ = 4.2 ℛℳ.) του τότε Γερμανικού νομίσματος και είχαν
ξεκινήσει την αποπληρωμή του λίγο πριν το τέλος του πολέμου (10/1944), αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για την Ελλάδα. Σήμερα, αυτό το
δάνειο, πιστεύει ο καθηγητής της ιστορίας, θα ήταν χωρίς τους τόκους ~7bn€, τα Γερμανικά δάνεια μετά τον πόλεμο είχαν επιτόκια 6%, αλλά
ακόμη και με ένα συντηρητικό 3%, προσθέτει θα ήταν ένας τριψήφιος αριθμός bn€.

Η Προοπτική
Είναι προφανές ότι η εφαρμογή της νομικής διαδικασίας του θέματος είναι εξαιρετικά δυσχερής έως οδηγούσα σε δαπανηρά αδιέξοδα. Το
θέμα είναι κατ’ εξοχήν πολιτικό, καθώς αν τεθεί στο τραπέζι επηρεάζει όχι μόνο τις σχέσεις της Ελλάδας με τη Γερμανία, αλλά και άλλες χώρες.
Η πρόταση του Ι. Παπανικολάου1: Πολιτική συναινετική λύση με επιδίωξη της ικανοποίησης της Ελλάδας μέσω διπλωματικών χειρισμών,
ίσως, είναι η ορθότερη και πλέον ρεαλιστική οδός για την Ελλάδα (διεκδικήσεις άλλων κρατών δεν θα υπάρχουν αφού η Γιουγκοσλαβία και η
Πολωνία ικανοποιήθηκαν για τις ανάλογες αξιώσεις τους).
Μια λύση θα ήταν, ίσως, να ενταχθεί η επιστροφή του κατοχικού δανείου σε μελλοντικές περικοπές του Ελληνικού χρέους για την
αποπληρωμή της δανειακής βοήθειας της Γερμανίας στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Μνημονίου (ιδέα Γερμανού καθηγητή Ριτσλ) ή στην
επένδυση του (πλήρως ή εν μέρει) στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την στήριξη και ενίσχυση της
ελληνικής επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας (πρόταση Γιώργου Χατζημαρκάκη, ευρωβουλευτή των Γερμανών
Ελεύθερων Δημοκρατών), διακριτικά, με τρόπο που δεν θα παρουσιάζεται ως υποχώρηση της Γερμανικής πλευράς αλλά ως συνεννόηση,
συναίνεση και αλληλεγγύη μέσα στην ΕΕ.
Mια άλλη λύση θα ήταν, μια λύση παρόμοια με εκείνη του συμβιβασμού της Γερμανίας με την Πολωνία το 1971 (η Πολωνία παραιτήθηκε
από την αξίωσή της και η Γερμανία έδωσε στην Πολωνία δάνειο ύψους 1Bn DM, άτοκο και περίοδο αποπληρωμής 40 έτη). Το άτοκο αυτό
δάνειο θα μπορούσε να κατατεθεί σε ένα Ταμείο Ανάπτυξης της Ελλάδας και να είναι υπό Ευρωπαϊκή Αιγίδα.
Τέλος, το πόρισμα Καρακούση με τα νεότερα στοιχεία και οι εξελίξεις μπορούν να πυροδοτήσουν την προβολή μιας επίσημης έγγραφης
κατηγορηματικής απαίτησης -καλά τεκμηριωμένης- από την Ελληνική κυβέρνηση προς τη Γερμανική κυβέρνηση για την αποπληρωμή του
κατοχικού δανείου το οποίο αναγκάστηκε να δώσει η ΤτΕ στους κατακτητές - Γερμανούς και Ιταλούς - από το 1942 ως το 1944.
Αναστάσιος Μπασαράς, Σμχος (ΜΗ) ε.α. – Ανώτερο Στέλεχος του ΝΑΤΟ (τέως)
ΠΗΓΕΣ
1. Ιωάννης Παπανικολάου, Επίτιμος αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου, (http://www.iefimerida.gr/news/100287), 2. Γιώργος Στεφανάκης, Νομικός (www.gkstefanakis.gr, Το κατοχικό δάνειο,ΕΣΤΙΑ / Οικονομία / 08 Μαΐου 2013)
3. Τάκης Μίχας, Δημοσιογράφος Αναλυτής (http://www.protagon.gr), 4. Ζώης Τσώλη, ς, Δημοσιογράφος, Αρχισυντάκτης, Εφ. Βήμα, 7/4/2013/( http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=506590)
5. Prof Hagen Fleischer, (http://www.enetenglish.gr/?i=news.en.article&id=664) , 6 Τάσος Μ. Ηλιαδάκης, καθηγητής της ΣΕΑ http://paganeli.wordpress.com/2012/04/02/
7. Σταύρος Δημητρακούδης, 6-12-2012, (http://antikleidi.com/2012/12/06/german-debt/)
8. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΒΩΛΟΣ,Ο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ, Ο ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ, ΕΕ Γ. Κασιμάτης, Γ. Αναστασιάδης
9. Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, 10 Νοεμβρίου 1944,, ΑΦ 14, Νόμος 18 ‘Περί νομισματικής διαρρυθμίσεως’
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Ανάλυση Προϋπολογισμού Άμυνας
Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εικόνα των αμυντικών δαπανών (ΑΔ) της χώρας μας και να τις
παραλληλίσει και συσχετίσει με αυτές των μέσων όρων του ΝΑΤΟ και επιλεγμένων χωρών-μελών του.
Η μελέτη αποπειράται να παρουσιάσει και περιγράψει: τις βασικότερες κατευθυντήριες οδηγίες των βέλτιστων πρακτικών του ΝΑΤΟ, τις ΑΔ του
ΥΕΘΑ από το 1950 μέχρι το 2014, την κατανομή των ΑΔ του ΥΕΘΑ από το 2004 μέχρι το 2014 ανά Κλάδο και Υπηρεσία , ανά Κατηγορία
(Προσωπικό, Υποστήριξη- Λειτουργία, Εξοπλισμοί- Υποδομές), τις ΑΔ από το 1995 μέχρι το 2014 των ΝΑΤΟ-Ελλάδας -Τουρκίας, να παρουσιάσει με
ιδιαίτερη έμφαση της ΑΔ της ΠΑ, να συσχετίσει την κατανομή τους ανά κατηγορία, να παρουσιάσει, επίσης, τις Μέσες Κατά Κεφαλήν ΑΔ του
ΝΑΤΟ, και επιλεγμένων Χωρών-μελών του, τους Προϋπολογισμούς του ΥΕΘΑ του 2015 και 2016 και να κλείσει με τις βασικότερες Επισημάνσεις
και Προτάσεις
Ελπίδα και φιλοδοξία μας είναι να συνεισφέρουμε με τρόπο υπεύθυνο και τεκμηριωμένο στην ενημέρωση των στελεχών των ΕΔ και όσων θα
παρακολουθήσουν το σεμινάριο αυτό. Το περίγραμμα των θεμάτων περιλαμβάνει: Γενικά, Αμυντικές Δαπάνες στην Ελλάδα, Συγκριτικοί Πίνακες
Δαπανών, Οι Προϋπολογισμοί του ΥΕΘΑ του 2015 και 2016, οι Επισημάνσεις και οι Προτάσεις.

Γενικά
Η εθνική άμυνα είναι ένα αμιγώς δημόσιο αγαθό. Οι υπηρεσίες που προσφέρει, δηλαδή η περιφρούρηση της εθνικής ασφάλειας, χαρακτηρίζονται
από την ιδιότητα της αδιαιρετότητας, εφόσον κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει από τις ωφέλειες τους οποιονδήποτε δεν είναι διατεθειμένος να
καταβάλει το αντίτιμο για τη συμμετοχή του στην απόλαυσή τους.
Η αδιαιρετότητα και η μη ανταγωνιστική κατανάλωση της άμυνας, δεν επιτρέπουν στο μηχανισμό των τιμών να κινητοποιήσει τις αναγκαίες
ποσότητες πόρων, για την παραγωγή του κοινωνικά άριστου επιπέδου της. Είναι λοιπόν αναγκαία η παρέμβαση του κράτους για τον προσδιορισμό
του άριστου επιπέδου παραγωγής της άμυνας και τον καθορισμό του τρόπου χρηματοδότησης του κόστους παραγωγής του επιπέδου αυτού.
Το ποσοστό των αμυντικών δαπανών στο εισόδημα, εκφράζει σε ικανοποιητικό βαθμό το επίπεδο άμυνας μιας χώρας όταν, οι μεν αμυντικές δαπάνες
αντανακλούν το πραγματικό κόστος παραγωγής της άμυνας, το δε εισόδημα αντιπροσωπεύει τη συνολική χρηματική αξία των υλικών αγαθών και
υπηρεσιών που παράγονται στη χώρα.
Ένα θετικό παράπλευρο αποτέλεσμα των ΑΔ είναι η συμβολή των στην ανάπτυξη της οικονομίας μέσα από επενδύσεις και εκσυγχρονισμό.
Η Ελλάδα έχει μια στρατηγική θέση στη Μεσόγειο, μια μεγάλη ΑΟΖ, περιπολία και περιφρούρηση χιλιάδων νησιών και πορωδών συνόρων για τον
περιορισμό της λαθρομετανάστευσης και προσφυγιάς, χρειάζεται να προαγάγει τη σταθερότητα στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο και να
αντιμετωπίζει την διηνεκή ένταση των Σχέσεων με την Τουρκία. Οι στρατιωτικές προμήθειες στην Ελλάδα γίνονται, σχεδόν, κατά αποκλειστικότητα
μέσα από εισαγωγές με κύριους εξαγωγής τις ΗΠΑ, Γερμανία και Γαλλία. Ωστόσο, διατηρώντας το ειρηνικό περιβάλλον στην Ελλάδα έχει υψηλό
κόστος ΑΔ. Έτσι, χρειάζονται επαρκή, σώφρονα και αποτελεσματικά: προγραμματισμός, προμήθεια, κατανομή και χρήση των μέσων και πόρων των
Ενόπλων Δυνάμεων.

Κατευθυντήριες Γραμμές Δαπανών
Η Οδηγία του 2% των Αμυντικών Δαπανών: Το 2006 οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ αποφάσισαν να δεσμεύουν τουλάχιστον 2% του ΑΕΠ των για ΑΔ.
Ωστόσο οι περισσότερες χώρες μέλη δεν τηρούν τη δέσμευση αυτή. Η δέσμευση αυτή υποδηλώνει τον δείκτη της συνεισφοράς των μελών στην
άμυνα, την αξιοπιστία και την πολιτική δέσμευση
Η Οδηγία του 20% των Αμυντικών Δαπανών για Προμήθεια Εξοπλισμών& Υποδομών: Οι Εθνικές ΑΔ καλύπτουν τρεις κατηγορίες δαπανών: (1)
Αμοιβές Δαπανών για την αποζημίωση του Προσωπικού, (2) Δαπάνες για την Υποστήριξη και τη Λειτουργία (Λειτουργικά Έξοδα και Επιχειρήσεις,

Ασκήσεις) και (3) Δαπάνες για την Απόκτηση και Προμήθεια Εξοπλισμών και Υποδομών.
Οι τελευταίες δαπάνες (3) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20% του συνόλου των όλων ΑΔ. Οι λόγοι: κίνδυνοι απαρχαίωσης του υλικού με τις
γνωστές συνέπειες υποστήριξης, αύξησης των κενών της διαλειτουργικότητας & συμβατότητας των οπλικών συστημάτων με τις γνωστές συνέπειες
διεξαγωγής επιχειρήσεων & συρρίκνωσης της βιομηχανικής & τεχνολογικής βάσης της Ευρώπης, επίσης, και τις συνέπειες οικονομικής ανάπτυξης.
Όπως θα δούμε στη συνέχεια η στατιστική της κατανομής των ΑΔ στις 3 κατηγορίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες του ΝΑΤΟ είναι:
Προσωπικό: 55%, Υποστήριξη-Λειτουργικά Έξοδα: 26% και Απόκτηση και Προμήθεια Εξοπλισμών και Υποδομών: 19%

ΑΔ του ΥΕΘΑ από το 1950 έως το 2014

Από τους πίνακες των ΑΔ είναι εμφανής η σημαντική μείωσή τους, τόσο σε ονομαστικές τιμές όσο και σε λόγους ΑΔ/ΑΕΠ μετά το 2009.

Αμυντικές Δαπάνες ΥΕΘΑ Ανά Φορέα 2004-14

Είναι εμφανής η σημαντική μείωση των ΑΔ, τόσο σε ονομαστικές τιμές όσο και σε λόγους ΑΔ/ΑΕΠ μετά το 2009.

Αμυντικές Δαπάνες ΥΕΘΑ Ανά Κατηγορία 2004-14

Είναι εμφανής η σημαντική μείωση των ΑΔ, μετά το 2009, και στις τρεις κατηγορίες δαπανών και ιδιαίτερα σε εκείνες του εξοπλισμού και υποδομών.

ΑΔ ΥΕΘΑ, Μέσοι Όροι ανά κατηγορία: Προ Κρίσης και Μετά Κρίση

Είναι εμφανής η σημαντική μείωση των ΑΔ, μετά το 2009, και στις τρεις κατηγορίες δαπανών και ιδιαίτερα σε εκείνες του εξοπλισμού και υποδομών.
Αξιοσήμαντη είναι η αλλαγή της αναλογίας μεταξύ των τριών κατηγοριών της ‘συρρικνωμένης’ πίτας εις βάρος της κατηγορίας του εξοπλισμού και
υποδομών!

Αμυντικές Δαπάνες της ΠΑ ανά Κατηγορία 2004-14

Και, στην Πολεμική Αεροπορία είναι σημαντική η μείωση των ΑΔ, μετά το 2009, και στις τρεις κατηγορίες δαπανών και ιδιαίτερα σε εκείνες του
εξοπλισμού και υποδομών.

ΑΔ της ΠΑ: Μέσοι Όροι ανά Κατηγορία: Προ Κρίσης, Μετά Κρίση

Και στην ΠΑ, είναι εμφανής η σημαντική μείωση των ΑΔ, μετά το 2009, και στις τρεις κατηγορίες δαπανών και ιδιαίτερα σε εκείνες του εξοπλισμού και
υποδομών. Αξιοσήμαντη είναι η αλλαγή της αναλογίας μεταξύ των τριών κατηγοριών της ‘συρρικνωμένης’ πίτας εις βάρος της κατηγορίας του
εξοπλισμού και υποδομών!

ΑΔ της ΠΑ Συντήρησης Αεροπορικού Εξοπλισμού 2004-2014

Είναι εμφανής η σημαντική μείωση(της τάξεως του 40%) των ΑΔ για υλικά και υπηρεσίες συντήρησης του αεροπορικού εξοπλισμού μετά το 2009!

ΑΔ Κατανάλωσης Καυσίμων/Λιπαντικών της ΠΑ 2004-2014

Η κατανάλωση καυσίμων/λιπαντικών της ΠΑ δεν ακολούθησε τους ρυθμούς μείωσης των άλλων κατηγοριών δαπανών. Υπήρξε βέβαια μια σημαντική
αύξηση των τιμών των καυσίμων στα χρόνια της κρίσης (20-30%)!

Συγκριτικοί Πίνακες Δαπανών
Στη συνέχεια θα δούμε μια σειρά από πίνακες ΑΔ όπως:
✓ ΑΔ ΝΑΤΟ-ΕΛΛΑΔΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ 1995-2015
✓ ΑΔ ΝΑΤΟ-ΕΛΛΑΔΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ Ανά Κατηγορία 1995-2014
✓ Αναλογία ΑΔ Τουρκίας και Ελλάδας 1995-2015
✓ Μέσες Κατά Κεφαλήν Αμυντικές Δαπάνες ΝΑΤΟ
✓ Μέσες Αμυντικές Δαπάνες Επιλεγμένων Χωρών
✓ ΑΔ συμμετοχής Ελλάδας στο ΝΑΤΟ

ΑΔ ΝΑΤΟ-ΕΛΛΑΔΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ 1995-2015

Είναι εμφανής η αλματώδης αύξηση των ΑΔ της Τουρκίας μετά το 2005 και η μείωση των ΑΔ των Ευρωπαϊκών χωρών-μελών του ΝΑΤΟ και της
Ελλάδας μετά την κρίση!

ΑΔ (%) ΝΑΤΟ-ΕΛΛΑΔΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ ‘Προσωπικού’ 2004-14

Τα ποσοστά της αναλογίας των τριών κατηγοριών των ΑΔ της Τουρκίας στην κατηγορία του ‘Προσωπικού’ είναι συγκλίνοντα με εκείνα των
αντίστοιχων ΑΔ του ΜΟ των Ευρωπαϊκών χωρών-μελών του ΝΑΤΟ. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ελλάδα, συνεχώς, αποκλίνουν σημαντικά μετά την
κρίση και με τη συρρίκνωση της ‘πίτας’ των ΑΔ. Ο ΜΟ όλων των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ είναι σταθερός ~40% λόγω των υψηλών ΑΔ των ΗΠΑ
στις άλλες δύο κατηγορίες.

ΑΔ (%)ΝΑΤΟ-ΕΛΛΑΔΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ ‘Υποστήριξη-Λειτουργία’ 2004-14

Τα ποσοστά της αναλογίας των τριών κατηγοριών των ΑΔ της Ελλάδας και της Τουρκίας στην κατηγορία ‘Υποστήριξης-Λειτουργίας’ είναι χαμηλότερα
σημαντικά από εκείνα των Μέσων Όρων τόσο των Ευρωπαϊκών χωρών-μελών του ΝΑΤΟ όσο και ολόκληρου του ΝΑΤΟ. Με χαμηλότερα εκείνα της
Ελλάδας και υψηλότερα εκείνα των ΗΠΑ.

ΑΔ (%) ΝΑΤΟ-ΕΛΛΑΔΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ ‘Εξοπλισμοί-Υποδομές’ 2004-14

Τα ποσοστά της αναλογίας των τριών κατηγοριών των ΑΔ της Τουρκίας στην κατηγορία ‘Εξοπλισμών - Υποδομών’ είναι τα υψηλότερα ενώ τα
αντίστοιχα ποσοστά στην Ελλάδα είναι σημαντικά χαμηλότερα και συνεχώς φθίνοντα τα τελευταία χρόνια.

Η ‘πίτα’ (%) ΑΔ ΝΑΤΟ-ΕΛΛΑΔΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ ανά κατηγορία 2004-14

Είναι εμφανής η απόκλιση της κοπής της πίτας των ΑΔ στις τρείς κατηγορίες στην Ελλάδα από τη στατιστική της κατανομής των ΑΔ στις 3
κατηγορίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες του ΝΑΤΟ και την Τουρκία.

Αναλογία ΑΔ Τουρκίας και Ελλάδας 1995-2015

Περισσεύουν τα λόγια για την περιγραφή της εξέλιξης της αναλογίας των ΑΔ της Ελλάδας και της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια!

Δύναμη (1000)Στρατιωτικού Προσωπικού χωρών ΝΑΤΟ

Αξιοσήμαντο είναι ότι η σχέση προσωπικού Ελλάδας και Τουρκίας είναι διαχρονικά σταθερή ~1:4.

Δύναμη (x1000) Στρατιωτικού Προσωπικού χωρών ΝΑΤΟ

Οι ΑΔ της συμμετοχής της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ

Ποσοστά Συμμετοχής Χωρών-Μελών στο ΝΑΤΟ
COST SHARE ARRANGEMENTS 1/2014 to 31/12/2015
Albania
0.0870
0.0870
0.0870
Belgium
2.0137
2.0368
2.0368
Bulgaria
0.3247
0.3247
0.3247
Canada
6.0915
6.0915
6.0915
Croatia
0.3066
0.3066
0.3066
Czech Republic
0.9421
0.9421
0.9421
Denmark
1.2113
1.2663
1.2663
Estonia
0.1006
0.1006
0.1006
France
11.1421
10.9682
10.9682
Germany
14.5053
14.6439
14.6439
Greece
1.1029
1.1029
1.1029
Hungary
0.6985
0.6985
0.6985
Iceland
0.0430
0.0430
0.0430
Italy
8.7250
8.7250
8.7250
Latvia
0.1383
0.1383
0.1383
Lithuania
0.2132
0.2132
0.2132
Luxembourg
0.1525
0.1525
0.1525
Netherlands
3.2547
3.2696
3.2696
Norway
1.5486
1.5486
1.5486
Poland
2.6343
2.6343
2.6343
Portugal
0.9497
0.9497
0.9497
Romania
1.0553
1.0553
1.0553
Slovakia
0.4529
0.4529
0.4529
Slovenia
0.2200
0.2200
0.2200
Spain
5.2390
5.2190
5.2190
Turkey
4.1305
4.1305
4.1305
United Kingdom
10.9773
10.4790
10.4790
United States
21.7394
22.2000
22.2000

Προϋπολογισμοί ΥΕΘΑ 2015 & 2016

Η μείωση των ΑΔ συνεχίζεται και στους προϋπολογισμούς του 2015 και του 2016.

Επισημάνσεις
Οι ΑΔ στη χώρα μας μειώνονται σημαντικά (~42%) τα τελευταία χρόνια από ένα ΜΟ ~5,434 Εκ€ την διετία 2009-10 σε ένα ΜΟ ~3,144 Εκ€ στην
διετία 2013-14 και από ένα ποσοστό (%) ΑΔ/ΑΕΠ του 2.65 σε ένα 1.75. Οι αντίστοιχες μειώσεις στις χώρες -μέλη-ΝΑΤΟ της Ευρώπης και στην
Τουρκία είναι 8% και 3% αντίστοιχα.
Οι ΑΔ της χώρας μας στις τρεις κατηγορίες ‘Προσωπικό(Π)’, ‘Εξοπλισμοί /Υποδομές (Ε)’ και ‘Υποστήριξη/Λειτουργία (Υ)’ μειώνονται σημαντικά
κατά 34%, 80% και 33% αντίστοιχα από τους ΜΟ (3181, 2.205, 924 Εκ€) στην διετία 2009-10 στους ΜΟ (2.097, 430, 615 Εκ€) στην διετία
2013-14. Οι αντίστοιχες διαφορές στην Τουρκία είναι (3%, 0% και -3%).
Οι μέσες ΑΔ, από τη διετία 2009-10 στη διετία 2013-14, στο ΥΕΘΑ (μαζί με τις Υπηρεσίες ΕΥΠ, ΕΜΥ, ΕΛΔΥΚ, ΜΑΕΔΥ) και στους τρεις
κλάδους ΕΣ, ΠΝ και ΠΑ μειώνονται σημαντικά, και όχι το ίδιο, κατά 18%, 41%, 48% και 44% αντίστοιχα.
Η αναλογία της κατανομής των δαπανών στις τρεις κατηγορίες Π, Ε και Υ μεταβάλλεται από 58:29:13 πριν την κρίση σε 67:15:18 μετά την κρίση.
Οι αναλογίες της κατανομής των δαπανών στις τρεις κατηγορίες Π, Ε και Υ στο ΜΟ των ετών 2004 έως και 2014 – με βάση την αντιστοίχιση των
τιμών της πηγής δεδομένων του ΝΑΤΟ σε τιμές 2010- στην Ελλάδα, στην Τουρκία και στις Χώρες-Μέλη-ΝΑΤΟ της Ευρώπης είναι αντίστοιχα:
69:15:16, 50:29:21 και 55:19:26.
Η αναλογία των ΑΔ Ελλάδας και Τουρκίας από το 100:131 το 1995 έχει υπερακοντιστεί στο 100:271 το 2015.
Οι ΑΔ της ΠΑ συμπεριλαμβανομένων και των Υπηρεσιών ΕΜΥ και ΜΑΕΔΥ στις τρεις κατηγορίες Π, Ε και Υ μειώνονται σημαντικά κατά 36%,
84%, και 52% και αντίστοιχα από το 2009 στο 2014.
Οι ΑΔ της ΠΑ για τη συντήρηση (υλικά και υπηρεσίες) του αεροπορικού εξοπλισμού μειώνονται κατά 31% από ένα ΜΟ 143Εκ€ στη διετία 2009-10
σε ένα ΜΟ 99Εκ€ στη διετία 2013-14.
Η αναλογία της κατανομής των δαπανών της ΠΑ στις τρεις κατηγορίες Π, Ε και Υ μεταβάλλεται από 41:39:20 πριν την κρίση σε 57:16:27 μετά την
κρίση.

Η χώρα μας, παρότι η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει τις αμυντικές μας δαπάνες σκληρά, σε όρους ποσοστών(%) ΑΔ/ΑΕΠ, όπως φαίνεται από τα
στοιχεία της παρουσίασης, είναι: Δεύτερη μεταξύ των χωρών της ΕΕ μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, Τρίτη μεταξύ των χωρών της Συμμαχίας του
ΝΑΤΟ μετά τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο και Πρώτη μεταξύ των Βαλκανικών χωρών.
Ήταν αναπόφευκτο ότι η βαθειά οικονομική κρίση θα είχε αντίκτυπο στην αμυντικές δαπάνες παράλληλα με τη χρόνια ύφεση στην ανάπτυξη, την
κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας και το βάρος του δημόσιου χρέους. Ωστόσο, όση είναι η ανάγκη μιας οικονομικής ανάκαμψης άλλη τόση
είναι και η ανάγκη ανάκαμψης της επιχειρησιακής ικανότητας.

Προτάσεις
Η χώρα πρέπει να επενδύσει στην άμυνα και ασφάλεια, μη φειδόμενη το κόστος (που εξάλλου θα επιστρέψει και με το παραπάνω μέσα από την
ανάπτυξη της οικονομίας) και το οποίο δεν πρέπει να είναι κάτω από 2% του ΑΕΠ.
Η αναλογία της κατανομής των ΑΔ στις τρεις κατηγορίες Π, Ε και Υ πρέπει να εναρμονιστεί με εκείνες του ΜΟ των χωρών-μελών-ΝΑΤΟ της
Ευρώπης και της Τουρκίας.
Η νέα αμυντική προσέγγιση της ‘Έξυπνης Άμυνας’ πρέπει να αποτελέσει μείζονα στόχο και δέσμευση, προάγοντας και ενθαρρύνοντας τη
συνεργασία στην ανάπτυξη, απόκτηση και υποστήριξη των απαιτούμενων επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Αυτό γίνεται μέσα από την συνένωση
(pooling) και την κατανομή (sharing) των δυνατοτήτων και των πόρων, την εξειδίκευση (specialization) της παραγωγής, την προτεραιοτητοποίηση
των ενεργειών και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των προσπαθειών.
Το ΥΕΘΑ πρέπει να βελτιώσει το επίπεδο των Ελληνικών Βιομηχανικών Επιστροφών από τους διεθνείς οργανισμούς με στόχο την επίτευξη δείκτη
ΕΒΕ πολύ μεγαλύτερου του ένα ( >1 ).
Οι κλάδοι των ΕΔ πρέπει να μεγιστοποιήσουν την κάλυψη του μεγαλύτερου δυνατού εύρους αναγκών υποστήριξης των με ίδια μέσα και προσωπικό
υποστήριξης.
Η συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στις προμήθειες των ΕΔ και ΣΑ πρέπει να μεγιστοποιηθεί, συμβάλλοντας, έτσι, στη μείωση
εισαγωγών, αύξηση εγχώριας απασχόλησης, δημιουργία προστιθέμενης αξίας και στη μεταφορά και διάχυση της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.
Το ΥΕΘΑ πρέπει να αναπτύξει ένα Σύστημα Διακλαδικής Επιμελητείας (Cooperative Logistics) για τη διαχείριση, απόκτηση, υποστήριξη,
ανταλλαγή και διάθεση κοινών συστημάτων και εφοδιαστικών υλικών, αποθεμάτων, πλεονασμάτων και υπηρεσιών υποστήριξης κατά τη φιλοσοφία
και τα πρότυπα της Υπηρεσίας Υποστήριξης του ΝΑΤΟ (NSPA, NATO Logistics Stock Exchange).

Aa

Αναστάσιος Μπασαράς

H Ομιλία μου Στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού: Η Επανάσταση του 1821
και η Διαχρονική της Σημασία

Αναστάσιος Μπασαράς: Η Ομιλία μου Στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού: Η
Επανάσταση του 1821 και η Διαχρονική της Σημασία
Σεβαστοί Πρεσβύτεροι, Κυρίες-Κύριοι, Φιλοι -Φίλες,

Σήμερα, Είναι η μεγάλη μέρα της εθνικής μας ανάστασης, που μαζί με τη μέρα του Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου ταύτισαν την αρχή της επανάστασης του 1821.
Ποιός λαός στον κόσμο, ύστερα από 4 αιώνες σκλαβιάς, κατατρεγμών και καταπιέσεων, θα μπορούσε να κρατήσει
άφθαρτα και αμείωτα τα εθνικά του ιδανικά;
Οι Έλληνες, όχι μόνο διατήρησαν τη συνείδηση της εθνικής τους υπόστασης αλλά εσώρευσαν μέσα τους
ανυπολόγιστες ηθικές και πνευματικές δυνάμεις.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία στάθηκε αληθινή κιβωτός του Έθνους.

Η ψυχή των Ρωμιών πυρώνεται από τα εθνικο-απελευθερωτικά κηρύγματα, που πολλοί τα υπογράφουν και με
το αίμα τους : του Φεραίου, του Κοραή, του Βούλγαρη, τις φωτισμένες διδαχές του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού και
τις εξεγέρσεις του Διονύσιου το Φιλόσοφου Δεσπότη της τότε Τρίκκης.
Στη Βόρεια Ελλάδα το απάτητο Σούλι με τον αθάνατο χορό του Ζαλόγγου, συγκλονίζει κάθε ανθρώπινη καρδιά.
Το ηρωικό Πέτα στην Άρτα με την καταστροφή υπερχιλίων Τούρκων αφήνει κατάπληκτο τον κόσμο. Η
μαρτυρική Νάουσα με την αυτοθυσία των γυναικών της στην Αραπίτσα προκαλεί παγκόσμιο θαυμασμό.

Στη Ρούμελη: ο Διάκος στην Αλαμάνα, ο Καραϊσκάκης στην Αράχοβα, η έξοδος του Μεσολογγίου. θυμίζει ‘δόξαν
Θερμοπυλών’. Η αντίσταση στο ξακουστό Χάνι της Γραβιάς του Ανδρούτσου και των παλληκαριών του μένει
ιστορική.
Στη Νότια Ελλάδα η αρχή του αγώνα από την Αρεόπολη της Μάνης, στο Μοναστήρι της Αγίας Λαύρας και τα
ηρωικά Καλάβρυτα με αρχηγό τον τιμημένο Παλαιών Πατρών Γερμανό, που άφησε άναυδη την Οικουμένη.
Τριπολιτσά, Κολοκοτρώνης, Δερβενάκια, Πλαπούτας και Νικηταράς ο Τουρκοφάγος!

Σημαντική η ναυτική δράση του Ψαριανού πυρπολητή Κανάρη, ο Ανδρέας Μιαούλης, η Μπουμπουλίνα γράφουν
σελίδες δόξας στις θάλασσές μας. Απαράμιλλη ήταν η θυσία 23.000 γυναικόπαιδων της Χίου, που εσφάγησαν
ανελέητα γιατί παρέμειναν πιστοί στη Θρησκεία τους και την Πατρίδα τους.
Ανυπέρβλητο το μεγαλείο των Ιερολοχιτών του Δραγατσανίου - Στο Βουκουρέστι ο φλογερός δάσκαλος του Γένους
Γεώργιος Γεννάδιος «ξεσήκωσε τους μαθητές του Λυκείου στα όπλα λέγοντας: Ήλθεν η ώρα να αποδείξητε προς
τον κόσμον ότι είστε γνήσια της Πατρίδος τέκνα! Η Ελλάς αφού σας έδωκε την ζωήν τώρα σας προτείνει την
αθανασίαν
Ο Μάρκος Μπότσαρης κι ο Κίτσος Τζαβέλας διακηρύσσουν: «Είμεθα Έλληνες, πιστοί στον όρκο μας, σταθεροί στην
απόφαση μας, και με το Σταυρό μπροστά, και τα όπλα στα χέρια, προτιμάμε να κατεβούμε στους τάφους,
χριστιανοί και ελεύθεροι, παρά να ζήσουμε σκλάβοι, χωρίς θρησκεία, χωρίς πατρίδα, χωρίς τιμή»! Πώς τολμούν,
λοιπόν, σήμερα κάποιοι, να αμφισβητούν την ελληνικότητά τους;
Η Ορθοδοξία, κύριος συντελεστής του θαύματος του 1821: Η ακαταγώνιστη δύναμη της πίστης εκδηλώθηκε στις
σημαίες-σύμβολα του Αγώνα, στην Παιδεία, στον Κλήρο, στην Ηγεσία του τόπου. Ολες οι σημαίες των
Επαναστατών, είχαν χριστιανικά σύμβολα. Στα 400 χρόνια της Σκλαβιάς η παιδεία και η ανατροφή των
ανθρώπων, είναι διπλή, παιδεία της κεφαλής και παιδεία του στήθους (της καρδίας). Δίδαξαν 1.500 δάσκαλοι,
από τους οποίους οι 1.000 ήταν κληρικοί . Αργότερα τα 250 σχολεία του νεομάρτυρα και εθναπόστολου Κοσμά
του Αιτωλού. Το κρυφό Σχολειό δεν είναι θρύλος. Σφάγια στον άγιο Αγώνα 11 πατριάρχες, 100 Μητροπολίτες και
6.000 ρασοφόροι

Διδάσκαλοι του Γένους και Φιλικοί, Στρατιωτικοί και Πολιτικοί Αρχηγοί έδειξαν τη βαθιά τους πίστη καί με την
ιδιωτική καί τη δημόσια ζωή τους. Πρώτος ο Ρήγας βροντοφώνησε: Ελάτε μ’ ένα ζήλο σε τούτο τον καιρό, να
κάμωμεν τον όρκο επάνω στο Σταυρό». Ο Κοραής διακήρυξε: «Μόνο του Ευαγγελίου η δύναμις ημπορεί να σώση
την αυτονομίαν του γένους. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης στην προκήρυξή του έλεγε: «Μάχου υπέρ πίστεως και
πατρίδος». Ο αγνότερος των αγωνιστών Μακρυγιάννης πολλές φορές είπε τα βαρυσήμαντα λόγια: «Χωρίς αρετή
και πόνο εις την πατρίδα και πίστη εις την θρησκεία τους έθνη δεν υπάρχουν».

Τρεις εχθρούς, τρεις αυτοκρατορίες είχαν να αντιπαλέψουν οι επαναστατημένοι Έλληνες. Πρώτος εχθρός οι
Τούρκοι, η Οθωμανική Αυτοκρατορία με τον Σουλτάνο. Δεύτερος οι Ευρωπαίοι με την Ιερά συμμαχία και την
Αυστροουγγαρία του Μέττερνιχ, και τρίτος και φοβερότερος η σκοτεινή Αυτοκρατορία του κακού μας εαυτού και
η διχόνοια που λίγο έλειψε να τινάξει τα πάντα στον αέρα.
Η επιτυχία της Επανάστασης, όπως εξαιρετικά αναλύει ο Δρ καθηγητής Μελέτης Μελετόπουλος σε αξιοσήμαντο
πόνημά του, ήταν αποτέλεσμα καθοριστικών παραγόντων που έλειπαν στα προηγούμενα επαναστατικά
κινήματα, όπως η πνευματική ωριμότητα του υπόδουλου γένους, η οικονομική του ανάπτυξη, η δημογραφική
του εξάπλωση, η παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων, και ιδιαίτερα η συγκροτημένη γεωστρατηγική σκέψη
του Κολοκοτρώνη και η διεθνής διπλωματική δράση του Καποδίστρια.
Το αρχικό σχέδιο της Φιλικής Εταιρείας ήταν η απελευθέρωση ολόκληρου του υπόδουλου Ελληνισμού. Το όραμα
ήταν να ελευθερώσουν την Βυζαντινή Αυτοκρατορία και όχι για να φτιάξουν ένα ασήμαντο κρατίδιο με σύνορα
στον Δομοκό.
Οι μεγάλες εθνικές προσπάθειες στηρίζονται στον σωστό στρατηγικό σχεδιασμό και την διπλωματική δράση,
αλλά, και την κατάλληλη ευνοϊκή διεθνή συγκυρία.

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, πολεμώντας στην πρώτη γραμμή του πυρός, με τη γνώση, εμπειρία και ψυχραιμία,
εξασφάλισε τον στρατηγικό σχεδιασμό, στην Ελληνική Επανάσταση.

Την διπλωματική δράση χειρίστηκε ο ιδιοφυής Ιωάννης Καποδίστριας, θυσιάζοντας την θέση του υπουργού
Εξωτερικών της Ρωσίας.

Η συγκυρία έγινε ευνοϊκή γιά τους επαναστατημένους Έλληνες αργά αλλά σωτήρια. Και εκδηλώθηκε στο
Ναυαρίνο.
Ο Φιλελληνισμός έπαιξε σημαντικό ρόλο. Η δράση των φιλελληνικών κομιτάτων σε ολόκληρον τον κόσμο, ο
Βίκτωρ Ουγκώ, οι συγκλονιστικοί πίνακες του Ντελακρουά, ο θάνατος του Λόρδου Βύρωνος στο πολιορκημένο
Μεσολόγγι. Ηταν ξεκάθαρο ότι ήταν η μάχη ενός μικρού, πανάρχαιου έθνους γιά την απελευθέρωσή του από την
οθωμανική βαρβαρότητα.
Ρόλο σημαντικό έπαιξε και το δάνειο (και πολυπαρεξηγημένο στην ανάλυση των δανείων): οι τραπεζίτες του
Λονδίνου δάνεισαν τις επαναστατικές κυβερνήσεις με στερλίνες και είχαν εκδώσει ομόλογα με υψηλό επιτόκιο. Οι
ομολογιούχοι θα ελάμβαναν πίσω το ποσόν με τον προβλεπόμενο τόκο μετά την επιτυχή έκβαση της
Επανάστασης. Όμως η έλευση του Ιμπραήμ, το 1825, έθεσε σε κίνδυνο την προοπτική της ίδρυσης νεοελληνικού
κράτους. Οι ομολογιούχοι ήσαν πλέον χιλιάδες, και σε περίπτωση αποτυχίας της Επανάστασης η βρεταννική
οικονομία αντιμετώπιζε το ενδεχόμενο «κραχ». Ο πρωθυπουργός Γεώργιο Κάννιγκ της Αγγλίας -άξιος
ονοματοδότης της πλατείας Κάνιγκος- το επέλυσε το θέμα με το Ναβαρίνο.
Υπάρχει και το φάντασμα του Μωχάμετ Άλυ, που και αυτό συνέβαλε με τον τρόπο του, Ο ιδιοφυής και
ικανότατος Αλβανός αξιωματικός του οθωμανικού στρατού, κατέλαβε με πραξικόπημα την εξουσία στην
οθωμανική Αίγυπτο. Ο Άλυ είχε μεγαλώσει στην Καβάλα, όπου ως παιδί είχε θαυμάσει το ελληνικό δαιμόνιο
στην οικονομία και στις τέχνες. Σύντομα ο δαιμόνιος πασάς της Αιγύπτου αισθάνθηκε αρκετά ισχυρός, ώστε να
διανοηθεί να γίνει Χαλίφης στην θέση του Χαλίφη.

Οι τότε Μεγάλες Δυνάμεις βέβαια, δεν θα ανέχονταν την ανασυγκρότηση μίας ισχυρής Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας υπό τον Μωχάμετ Άλυ που θα άλλαζε άρδην τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Και, ήλθε η
συντριβή τους στο Ναβαρίνο.

Ο ερχομός του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, ανθρώπου σπανίου ήθους και ικανοτήτων, έδινε τα εχέγγυα για
το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα. Δυστυχώς το χέρι που τον δολοφόνησε ένα Κυριακάτικο πρωϊνό στο Ναύπλιο,
δολοφόνησε και τις ελπίδες για πλήρη και ανόθευτη εθνική ανεξαρτησία.

Τι θα γινόταν όμως στο τότε μέλλον; Την απάντηση Τη δίνει ο Στρατηγός Μακρυγιάννης, που είπε: «Τούτην
την πατρίδα την έχομεν όλοι μαζί, και σοφοί και αμαθείς και στρατιωτικοί και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι.
Όσοι αγωνιστήκαμεν, αναλόγως ο καθείς, έχομεν να ζήσωμεν εδώ. Το λοιπόν δουλέψαμε όλοι μαζί, να την
φυλάξομεν και όλοι μαζί. Και εις το εξής να μάθωμεν γνώση, αν θέλωμεν να φκιάσωμεν χωριόν, να ζήσωμεν
όλοι μαζί».
Η Επανάσταση του 1821, δεν ήταν ταξική, όπως η Γαλλική, αλλά ήταν ένας καθολικός αγώνας και απέδειξε ότι
η πίστη στην ελευθερία, η αγωνιστικότητα και η ισχυρή θέληση ενός λαού, µπορούν να αλλάξουν την ιστορική
του µοίρα.
Μα τί θέλει η πατρίδα από τον καθένα από μας; Αναρωτιέται ο φίλος, συμμαθητής, εκδότης του περιοδικού του
ΕΛΙΣΜΕ ‘Προβληματισμοί! στρατηγός Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος! Θέλει: Να ερμηνεύουμε τη λέξη «καθήκον»
σαν μία δική μας - καταδική μας υποχρέωση προς την πατρίδα και όχι να απαιτούμε την υποχρέωση αυτή από
τους άλλους. Θέλει να μην ανεχόμαστε την διαφθορά και να μην είμαστε συνεργοί της. Να στηλιτεύουμε το κάθε
τι, που είναι εθνικά επιζήμιον. Και τονίζει ότι δεν πρέπει να ξεχνούμε, ότι πειστικός είναι ο διαπραγματευτής
εκείνος, που στο ένα χέρι κρατά κλάδον ελαίας και στο άλλο το όπλο.
Περιμένουμε χρόνια, από τους ταγούς μας, πολιτικούς και πνευματικούς, κοντά δύο αιώνες, να μιλήσουν τη
γλώσσα της αλήθειας, να δώσουν, σ’ αυτό το Λαό, τη δυνατότητα να αντιληφθεί, σε τί οφείλονται τα δεινά κι οι
εθνικές καταστροφές, που βιώνει αυτός ο Τόπος. Ε, λοιπόν, 198 χρόνια μετά, την ώρα που κορυφώνεται η αγωνία
μας, για το μέλλον της Ελλάδας, υπερχρεωμένης και περίγελο όλης της οικουμένης, ας γίνουμε εμείς οι
σταυροφόροι της αλήθειας!
Σήμερα, που πολλαπλασιάζονται οι φόβοι μας για το μέλλον, επιβάλλεται να πούμε τα πράγματα με το όνομά

τους! Να προχωρήσουμε ενωμένοι, με σχέδιο και όραμα! Να εγερθούμε, όποιο κι αν είναι το κόστος! Είναι καιρός
να θυμίσουμε στον εαυτό μας και στη νέα γενιά ότι είμαστε παιδιά όλων εκείνων των επώνυμων και ανώνυμων
αγωνιστών του ΄21.
Σήμερα που η χώρα μας διέρχεται μια κρίση που τη βαφτίσαμε οικονομική, αλλά στο βάθος ξέρουμε πως είναι
ηθική, πνευματική και κοινωνική…Οποιαδήποτε οικονομική κρίση μπορεί να ξεπεραστεί, εκείνο που δεν μπορεί
να ξεπεραστεί είναι ένας κατήφορος στα εθνικά θέματα!
Σήμερα, πληρώνουμε σαν χώρα και λαός όχι τα δανεικά, αλλά τα ιδανικά, τις αρχές και τις αξίες μας που
ξεπουλήσαμε. Πληρώνουμε την ανεπάρκεια, την ανικανότητα, την ανευθυνότητα, την ιδιοτέλεια, την έλλειψη
πατριωτισμού, τη διχόνοια, τη μη συνεργασία των πολιτικών μας ταγών, της πνευματικής ακαδημαϊκής
κοινωνίας και ολόκληρης της διοικητικής μηχανής!
Σήμερα ντρεπόμαστε ότι μια μεγάλη Ελλάδα, υπέκυψε δουλικά σε παραινέσεις σκοπίμων συμφερόντων για
υποχώρηση στην εθνότητα, ταυτότητα και γλώσσα ενός τεχνητού σλαβο-αλβανικού κρατιδίου έναντι ισχνών και
νεφελωδών ανταλλαγμάτων.
Σήμερα εξακολουθούμε να μην έχουμε ένα κοινό όραμα, μια μεγάλη αποστολή να βγάλουμε τη χώρα από την
κρίση και να την ξαναοδηγήσουμε στο κλάμπ των ισχυρών, να μας κατατρέχει η διαχρονική έλλειψη μιας
Εθνικής Στρατηγικής.
Επανάσταση, λοιπόν! ΝΑΙ στο 2019. Να, οι ήρωες του 1821 απλώνουν τα χέρια και μας δίνουν τα όπλα, όχι αυτά
που απαρχαιωμένα φιλοξενούνται στα μουσεία μας, αλλά αυτά που τους ανέδειξαν ελεύθερους και βοούν την
αγάπη μας προς την Ελλάδα.

Ας το πούμε κι εμείς μαζί με τον γέρο του Μωριά κι ας το πιστέψουμε… «Σε μας μένει να ισιάξουμε και να
στολίσουμε τον τόπο με θεμέλια της πολιτείας, την ομόνοιαν, τη θρησκεία και την φρόνιμον ελευθερίαν» και ας
το φωνάξουμε για να το ακούσουμε μαζί με τον Αδαμάντιο Κοραή το «Δράξασθε παιδείας…»
Μάθημα εθνικής αναγέννησης μας προσφέρεται σήμερα, εφαλτήριο αντίστασης ενάντια στα εθνικά και ατομικά
μας ελαττώματα. Το «χρωστάμε σε όσους πέρασαν, θα ρθούνε, θα περάσουν, κριτές θα μας δικάσουν, οι
αγέννητοι, οι νεκροί»
Αγαπητοί μου συνδημότες, ας μην κατηγορούμε τον εαυτό μας για την κρίση στη χώρα μας. Δεν είναι
αποτέλεσμα των ενεργειών μας. Είναι καθήκον των κυβερνώντων να υπερασπίζονται τα συμφέροντά μας για τις
μελλοντικές γενιές. Εάν οι πολιτικοί ήταν πατριώτες, δεν θα είχαν ποτέ φέρει την Ελλάδα σε τόσο ευάλωτη θέση.
Πρέπει να αλλάξουμε την κατάσταση. Να είμαστε αλληλέγγυοι μεταξύ μας γιατί κaνείς άλλος δεν θα'ναι. ΠΟΤΕ
να μην ξεχάσουμε τις ρίζες μας και το τι είμαστε ικανοί να κάνουμε.
Αχ Ελλάδα σε Αγαπώ! Ζήτω η 25η Μαρτίου, ποτέ να μη Λησμονούμε τους Νεκρούς μας!!!

Aa

Αναστάσιος Μπασαράς

13 Δεκεμβρίου 1967. Ημουν εκεί!

13 Δεκεμβρίου 1967: Πριν Μισό Αιώνα. Το κίνημα των Αεροπόρων κατά της
Διδακτορίας! 116 Σμηναρχία Μάχης. Ήμουν εκεί!
Το ηθικό και το φρόνημα πολύ ψηλά. Εμείς (ηλικίες από 21 μέχρι 30 περίπου), και ήμασταν οι περισσότεροι, που τα Σαββατοκύριακα
πηγαίναμε στην Αθήνα και τις καθημερινές μέναμε μέσα στη Μονάδα - φυλακές BOC (Base Operations Center) νούμερα 1, 2, ..12 μέχρι
τις 19:00, θέση 12 παρών στις 19:00 και μετά 3-4 τραπέζια στη λέσχη γεμάτα παίκτες για κουμ-καν, είχαμε να δούμε τα κορίτσια μας από τα τέλη
του Οκτώβρη.
Τα γραφείο μου (Τ-Η), ήταν δίπλα στο Κέντρο Επιχειρήσεων (BOC) και απέναντι από το τηλεφωνικό κέντρο. Κατά τις 11:00, με
φωνάζουν γρήγορα στο ΚΕ σε θέλει ο Διοικητής.
Βλέπω ένα διοικητή, που για σαράντα μέρες τον βλέπαμε να γυρίζει από τις 06:00 μέχρι τις 23:59, από τα γραφεία μέχρι τη λέσχη και τα
υπνοδωμάτιά μας, πάντα χαμογελαστός, έχοντας για τον καθένα μας μια καλή κουβέντα, ενθαρρύνοντας, πάντα να δεσμεύεται μετά
την επιφυλακή θα έλθουν καλύτερες μέρες και εμείς οι ‘Αθηναίοι’ θα παίρνουμε και τις Δευτέρες άγραφη άδεια για να αντισταθμίσουμε τις
χαμένες Κυριακές.
Βλέπω, λοιπόν, τον διοικητή πολύ στεναχωρημένο και χωρίς το γνωστό του χαμόγελο να διατάσσει ‘ Μπασαρά από αυτή τη στιγμή και
μέχρι νεωτέρας θα επανδρώσεις μόνος σου το Τ/Φ Κέντρο και θα ελέγχεις κάθε επικοινωνία από/προς τη Μονάδα. Για επικοινωνία προς τα έξω
θα ζητάς άδεια από εμένα και τηλέφωνα προς τη Μονάδα θα τα περνάς σε μένα’ .
Πέρασα, σχεδόν, ένα 12ωρο στο Τ/Φ Κέντρο. Το τί άκουσα εκείνο το απόγευμα και βράδυ μεταξύ του Διοικητή μου και των αρχηγών του
ΓΕΑ, 28ΑΤΑ, Υπαρχηγού ΓΕΑ, ομολόγων Διοικητών 110, 111, 112, 113, 114 και 117ΠΜ ήταν πέρα από την φαντασία μου και σε
ένα λεξιλόγιο, που δεν είχα μάθει στη ΣΙ (είχα κάποιους μήνες που είχα τελειώσει τη Σχολή).
Άκουσα τον Δκτη της 11χ Μονάδας μέχρι τις 19:00 να είναι με τον Βασιλιά Κωνσταντίνο και μετά να γίνεται ‘Παπαδουλικός’ ΄η τον Δκτη της 11ψ
να κρύβεται και να μην απαντά ή τον Δντή γραφείου υπουργού να βρίζει χυδαία τον Διοικητή μου του οποίου ήταν δύοβαθμούς ανώτερος.
Άκουσα τον Διοικητή της 112ΠΜ να λέει ναι τα 104ρια πετούν από πάνω μας…
Ακουσα τον Δκτή της 114 ΠΜ, αδελφής Μονάδας γιατί είχαν τον ίδιο τύπο Α/Φ, Σμήναρχο Πρωτόπαπα να λέει στο τηλέφωνο στο
Διοικητή μου, ότι έστειλε τον Επισμηναγό Ευστράτιο Καμπιώτη, Διευθυντή Επιχειρήσεων της Μονάδας να αντιμετωπίσει ένα λοχαγό του
Στρατού με 10 Άρματα που είχαν προσεγγίσει την Μονάδα από τον νότιο τομέα και είχαν διασκορπιστεί σε έναν ελαιώνα έξω από την Νότια
πύλη του αεροδρομίου, τη γνωστή ως πύλη Τανάγρας. Αλλά για την 'μάχη' αυτή των Αρμάτων και των F104,περισσότερα σε επόμενο κείμενο
που έχει στα χέρια του (από τον πατέρα του) ο ταξίαρχος ε.α. Φώτης Καμπιώτης.

Ένα 24ωρο μετά, Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 1967, περίπου 11:00 δύο Αερονόμοι, πλεύριζαν τον Διοικητή μου, δεξιά και αριστερά, αυτός
προχωρούσε όρθιος, άγριος αετός, το κεφάλι ψηλά, με χαιρέτησε … γειά σου μικρέ, ευχαριστώ για όλα, καλή καριέρα. Δεν μπόρεσα
να κρατήσω τα δάκρυα και το κλάμα. Ήμουν μόλις 22. Δεν ξεπέρασα, ποτέ την στεναχώρια και το σοκ εκείνης της μέρας, μέχρι στις 29
Αυγούστου 2017 που μου ήλθε μια μεγαλύτερη στεναχώρια.
Όταν, στην 1η Μαρτίου του 2017, ξεπροβοδούσαμε το γενναίο πτέραρχο Γιώργο Βαγιακάκο, πάντα μπροστάρη και πάντα δημοκράτη
με πραγματικές στρατιωτικές αρχές και αξίες, ήταν εκεί και ο Βασιλιάς, από κυπαρισσάκι το 1967 σε καμπουριασμένο σκυφτό γέροντα το
2017. Τον χαιρέτησα με τον προσήκοντα σεβασμό. Ηλθε στο νου μου η 13 Δεκεμβρίου 1967. Και, εγώ τους έβλεπα και τους δυό νέους, πολύ
νέους - ο ένας έκανε την τελευταία του πτήση και ο άλλος σκυφτό γεροντάκι - πενήντα χρόνια μετά.
Ο πτέραρχος Γιώργος Βαγιακάκος, απογειώθηκε από το κοσμοδόμιο του Πάπάγου στις 1 Μαρτίου 2017, και όπως είπε ο βαπτισιμιός του
Γρηγόρης Πρεζεράκος (Απχος ε.α. Διευθυντής του Στρατιωτικού Γραφείου της Προεδρίας της Δημοκρατίας) στον επικήδειό του:
'... και με μιας… ο ουρανός γέμισε… με ήθος… εργατικότητα… και ευφυία.
Αυτό ήταν το μίγμα των στοιχείων, του μοναδικού σου χαρακτήρα, πτέραρχέ μας, αγαπημένε μου νονέ και ύψιστο πρότυπο στην
Πολεμική Αεροπορία και στη ζωή. '
Στη συνέχεια θα σας παραπέμψω στο κείμενο της Ιωάννας Ηλιάδη (Armyvoice.gr), που βασίζεται σε πραγματικό γραπτό ντοκουμέντο του
αειμνήστου πτεράρχου Γιώργου Βαγιακάκου, που είναι στα χέρια των παιδιών Πέτρου και Βάνιας και είναι πέρα για πέρα αληθινό.

''Ο γνωστός για την αντιδικτατορική του δράση Αεροπόρος Γεώργιος Βαγιακάκος, άφησε παρακαταθήκη στα παιδιά του, την μαρτυρία του για
δυο ιστορικές στιγμές που έζησε ο ίδιος.
Η μια αφορά την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 1967. Δείτε την καταπληκτική μαρτυρία που άφησε προφορικά στα παιδιά του, λίγο πριν κλείσει τα
μάτια του και αναπαυθεί στους ουρανούς που τόσο αγάπησε.
Πριν από τις 13 Νοεμβρίου 1967, δεν υπήρχαν σαφείς ενδείξεις των προθέσεων του τότε Βασιλέως Κωνσταντίνου να ανατρέψει την «Χούντα»
των Συνταγματαρχών, χρησιμοποιώντας προς τούτο πιστές προς την νομιμότητα Μονάδες των Ε.Δ.
Άξια προσοχής είναι μια ταχεία επίσκεψη του Βασιλέως Κωνσταντίνου στην 116 Σμηναρχία Μάχης κατά το 2ο 10ήμερο του μηνός Νοεμβρίου
1967, περίοδο κατά την οποία η Μονάδα ευρίσκετο σε πολυήμερη ετοιμότητα και επιφυλακή λόγω έξαρσης του Κυπριακού.
Συγκεκριμένα ήταν η περίοδος κατά την οποία ένας Ελληνο-Τουρκικός Πόλεμος εθεωρείτο πολύ πιθανός, λόγω έντασης στην Κύπρο και
απειλών της Τουρκίας για απόβαση στην Νήσο.

Σκοπός της επίσκεψης του Βασιλέως στην Μονάδα, όπως άφησε να εννοηθεί, ήταν να διαπιστώσει το επίπεδο ετοιμότητας και κυρίως το
φρόνημα του προσωπικού και ειδικότερα το ηθικό των χειριστών των Πολεμικών Μοιρών.
Κατά την επίσκεψη αυτή ο Βασιλιάς ζήτησε να ενημερωθεί για το επεισόδιο που είχε λάβει χώρα στα όρια του Αεροδρομίου του Αράξου και κατά
το οποίο δύο μέλη της Βουλγαρικής πρεσβείας συνελήφθησαν επιβαίνοντες σε αυτοκίνητο ΙΧ τύπου Mercedes, ναφωτογραφίζουν εγκαταστάσεις
του Αεροδρομίου και χώρους αραίωσης αεροσκαφών.

Οι εν λόγω συνελήφθησαν από την Ασφάλεια του Αεροδρομίου και από την επί τόπου έρευνα που έκανε ο Δκτης της Μονάδας Σμήναρχος Γ.
Βαγιακάκος, διεπιστώθη ότι επρόκειτο για τον Συνταγματάρχη Στρατιωτικό Ακόλουθο της Βουλγαρικής Πρεσβείας καιτον βοηθό του, Επισμηναγό
Αεροπορικό Ακόλουθο του οποίου το όνομα μάλιστα ήταν «Τριανταφύλλου». Οι εν λόγω δικαιολογήθηκαν ότι μετέβαιναν στην ΟΛΥΜΠΙΑ και
έχασαν τον δρόμο τους, γι’ αυτό και βρέθηκαν στην περιοχή του Αεροδρομίου του Αράξου.
Αμέσως ενημερώθηκε το ΓΕΑ (Αρχηγός) και η τότε ΚΥΠ και εδόθη η εντολή να τους συμπεριφερθούμε πολιτισμένα και να κρατηθούν στο
Αστυνομικό τμήμα της Κάτω Αχαΐας, αφού δεν ήθελαν να βγουν από το αυτοκίνητό τους και να φιλοξενηθούν στην Μονάδα(Λέσχη Αξιωματικών),
μέχρι να αποφασίσουν η Βουλγαρική πρεσβεία και το Ελληνικό ΥΠΕΞ για τα περαιτέρω.
Πράγματι έτσι και έγινε, οπότε εστάλη αυτοκίνητο με εκπροσώπους της Βουλγαρικής Πρεσβείας για να τους συνοδεύσουν στην Αθήνα. Κατά τον
έλεγχο των ανωτέρω, οι οποίοι χωρίς αμφιβολία εκτελούσαν αποστολή κατασκοπείας (είχαν συλληφθεί και στην Κρήτη να λαμβάνουν
φωτογραφίες Αεροδρομίων, όπως μας ενημέρωσε η ΚΥΠ), ελήφθησαν φωτογραφίες τόσο του οχήματος που επέβαιναν (ΕΙΧ τύπου Mercedes)
όσο και των ιδίων.
Λεπτομέρειες για το ανωτέρω επεισόδιο ζήτησε να μάθει ο Βασιλεύς, ο οποίος είχε όπως φαίνεται ενημερωθεί σχετικά και μάλιστα ζήτησε να δει
και τις προαναφερθείσες φωτογραφίες. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία να μείνω για λίγο μόνος μου με τον Βασιλέα μέχρι οΥπδκτης της Μονάδας να
φέρει τις σχετικές φωτογραφίες.

Στον περιορισμένο αυτό χρόνο, ο Βασιλεύς εξέφρασε τον προβληματισμό του για την καθυστέρηση επιστροφής της Χώρας στην ομαλότητα και
αναφέρθηκε στις πρόσφατες τότε πρώτες δηλώσεις του, στο Παρίσι ευρισκόμενου, πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Κ. Καραμανλή, τι
οποίες μάλιστα χαρακτήρισε αξιόλογες και εποικοδομητικές.
Η παραπάνω συζήτηση ουδόλως μπορεί να θεωρηθεί ως ενημέρωση για την επικείμενη Βασιλική κίνηση της 13ης Δεκεμβρίου 1967, γιατί δεν
αναφέρθηκε σε τυχόν αντιπραξικόπημα ή άλλη ενέργεια βίαιας ανατροπής της Χούντας από την εξουσία.

Έτσι φτάνουμε στην 13η Δεκεμβρίου με σοβαρούς προβληματισμούς για την αναγκαιότητα του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου 1967.
Το πρωί της 13ης Δεκεμβρίου 1967 ο καιρός στην περιοχή του αεροδρομίου Αράξου ήταν πολύ άσχημος (χαμηλή νέφωση, βροχή και καταιγίδες
στην γύρω περιοχή) με αποτέλεσμα μέχρι τις 10.00 πμ να μην έχουν αρχίσει ακόμη οι συνήθεις εκπαιδευτικές πτήσεις.

Στις 10.30 ώρα περίπου και ενώ ευρισκόμουν στο γραφείο μου στην Διασπορά της 116 ΠΜ, με ενημέρωσαν να μεταβώ στο κέντρο
επιχειρήσεων της Μονάδας και να επικοινωνήσω με τον Δκτη της 114 ΠΜ (Τανάγρα) Σμήναρχο Λάμπρο Πρωτοπαπά.

Έτσι μετά από 5 περίπου λεπτά κάλεσα από το Γραφείο Επιχειρήσεων στο τηλέφωνο τον Δκτη της 114 ΠΜ, από τον οποίο
έμαθα ότι ο Βασιλεύς μεταβαίνει αεροπορικώς με το βασιλικό σκάφος στην Καβάλα μετά της οικογενείας του και του τότε πρωθυπουργού
Κ. Κόλια για να ηγηθεί κινητοποιήσεως των Στρατιωτικών Μονάδων της Βορείου Ελλάδος με σκοπό την αποκατάσταση της Δημοκρατικής
νομιμότητας.
Επίσης μου ανέφερε ότι έθεσε την Μονάδα του σε επιφυλακή κατόπιν εντολής του Α/ΓΕΑ Απτχου Γ. Αντωνάκου, ο οποίος με άλλο σκάφος
τύπου DACOTA και μαζί με τον υπασπιστή του Βασιλέως Σμχο Δ. Παπαγεωργίου κατευθύνονταν προς την 110 ΠΜ (Λάρισα) προκειμένου να
θέσουν σε επιφυλακή το σύνολο των Μονάδων της Πολεμικής Αεροπορίας για συμπαράσταση στην προσπάθεια του Βασιλεώς. Επίσης μου
εζήτησε να ακούσω τον ραδιοφωνικό σταθμό Λαρίσης που εκείνη την στιγμή μετέδιδε το διάγγελμα του Βασιλέως προς τον Ελληνικό Λαό, τον
οποίο ενημέρωνε για την προσπάθειά του, αποκατάστασης της Δημοκρατικής νομιμότητος.
Μέχρι να ολοκληρωθεί η συνομιλία μου με τον Διοικητή της 114 ΠΜ και να ακούσουμε όλοι οι αξιωματικοί της Μονάδος το διάγγελμα του
Βασιλέως, ελήφθη και το πρώτο σήμα από το ΑΤΑ (Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας) υπογεγραμμένο από τον Α/ΓΕΑ Απτχο Γ.Αντωνάκο, με το
οποίο διετάσσετο:
1. Να τεθεί η Μονάδα σε κατάσταση επιφυλακής.
2. Να ετοιμαστούν 4 αεροσκάφη (Α/Φ) F-104G σε πρώτη φάση προκειμένου να πετάξουν πάνω από την Αθήνα για τόνωση του λαϊκού
φρονήματος και ειδικότερα πάνω από τις εγκαταστάσεις του Πενταγώνου, σε ένδειξη συμπαράταξης και συμπαράστασης στηνπροσπάθεια του
Βασιλέως.
Επίσης στο ίδιο σήμα αναφέρετο να αποφευχθούν υπερπτήσεις των Α/Φ F-104G άνωθεν Αρχαιολογικών χώρων (Ακρόπολις κλπ.) προκειμένου
να μην προκληθούν ζημιές σε Αρχαία Μνημεία λόγω της υπερηχητικής ταχύτητας των εν λόγω Α/Φ.
3. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας της Μονάδος προκειμένου να αποφευχθεί κατάληψή της από τυχόν Μονάδες του Στρατού
Ξηράς (Καταδρομείς), όπως συνέβει τις μεσημβρινές ώρες της 13ης Δεκεμβρίου 1967 στην 112 ΠΜ (Αεροπορική ΒάσηΕλευσίνας).

Αμέσως μετά την λήψη του ανωτέρω σήματος διετάχθη από τον Δκτη τη Μονάδας Σμχο Γ. Βαγιακάκο η λήψη όλων των προβλεπόμενων σε
αυτό μέτρων. Επίσης έλαβε χώρα συγκέντρωση όλων των αξιωματικών της Μονάδος στη λέσχη αξιωματικών. Οι αξιωματικοί ενημερώθηκαν
από τον Διοικητή τους επί των ανωτέρω, ο οποίος επίσης τους πληροφόρησε ότι τόσο ο ίδιος, όσο και τα μέσα της Μονάδος τάσσονται στο
πλευρό του Βασιλέως για την αποκατάσταση της Δημοκρατικής νομιμότητας και ζητήθηκε από τουαξιωματικούς να λάβουν θέση επ’ αυτού. Το
σύνολο σχεδόν των αξιωματικών επιδοκίμασε την θέση του Δκτου και με ενθουσιασμόεξεφράσθη υπέρ της ενέργειας του Βασιλέως. Αν τυχόν
στο σύνολο των αξιωματικών υπήρξαν και μερικοί μη συμφωνούντες, γεγονός που δεν διεπιστώθη, αυτοί δεν
εκδηλώθηκαν μπροστά στην γενική και ενθουσιώδη τοποθέτηση των υπολοίπων.
Τα 4 Α/Φ F-104G αφού ετοιμάστηκαν, απογειώθηκαν παρά τις επικρατούσες δυσμενείς καιρικές συνθήκες (χαμηλή νέφωση, βροχή), με
ισάριθμους χειριστές του Σγους Μπέκα, Βαρκούτα και Υπσγους Γιαμπουράνη και Καραθανάση περί ώραν 11.30 πμ τοπική.
Επ’ αυτού ενημερώθηκε τηλεφωνικά τόσο ο Α/ΓΕΑ, όσο και ο κ. Α/ 28ΑΤΑ (Απτχος Ι. Αναγνωστόπουλος). Επίσης εξασφαλίσθηκε τηλεφωνική
επικοινωνία με τις Διοικήσεις της 117 ΠΜ (Αεροπορική Βάση Ανδραβίδας με Α/Φ F-84G), Σχολής Ικάρων (ΑεροδρόμιοΚαλαμάτας με
εκπαιδευτικά Α/Φ), Αεροπορικού Αποσπάσματος Πρεβέζης (Αεροδρόμιο Ακτίου με Α/Φ F-84F) και Αεροπορικού Αποσπάσματος Αγρινίου
(Αεροδρόμιο Πρεβέζης με Α/Φ F-84F) στα οποία Α/Δ είχαν μετασταθμεύσει Πολεμικές Μοίρες σε εφαρμογή σχεδίων διασποράς Α/Φ λόγω της
κρίσεως του Κυπριακού και δεν είχαν επιστρέψει ακόμα στις βάσεις τους.
Σκοπός της εν λόγω τηλεφωνικής επικοινωνίας ήταν ο συντονισμός των ενεργειών των Διοικήσεων ώστε να μην παρουσιασθεί το φαινόμενο
Μονάδες της Αεροπορίας να ευρεθούν σε αντίπαλα στρατόπεδα και να εκδηλώσουν εχθρικές ενέργειες, η μια εναντίον της άλλης. Πράγματι ο
συντονισμός υπήρξε άριστος και δεν παρουσιάσθηκε κανένα κρούσμα απειθαρχίας τις εντολές του 28ΑΤΑ.
Στην διαδρομή του χρόνου μέχρι τις απογευματινές ώρες και λόγω των γεγονότων που έλαβαν χώρα στην Βόρεια Ελλάδα (Αποτυχία
χρησιμοποιήσεως Ραδιοφωνικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, συλλήψεις Δκτου 20ης Τεθωρακισμένης Μεραρχίας και Δκτου 3ου ΣώματοςΣτρατού
από πιστούς στην Χούντα αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς κλπ.) επικρατούσε κατάσταση αβεβαιότητος ως προς την έκβαση του Βασιλικού
εγχειρήματος.

Παράλληλα ελήφθησαν στην Μονάδα (κέντρο επιχειρήσεων) τηλεφωνήματα από το ΓΕΑ που ανέφεραν ότι ως Αρχηγός ΓΕΑ τοποθετήθηκε από
τους Απριλιανούς ο Υπτχος Δ. Κωστάκος, μέχρι τότε Υπαρχηγός ΓΕΑ και ως εκ τούτου εζητήθη η Μονάδα να υπακούει στις εντολές του νέου
Αρχηγού ΓΕΑ και μόνο.
Επ’ αυτού η απάντηση του Δκτου της Μονάδας Σμχου Γ. Βαγιακάκου ήταν άμεση και αυθόρμητη. Συγκεκριμένα, απήντησε ότι αν υπάρξει
Βασιλικό Διάταγμα που να ορίζει ως Α/ΓΕΑ τον Υπτχο Δ. Κωστάκο, τότε η Μονάδα θα εκτελέσει τις εντολές του, οι οποίες όμως παρακαλούμε να
δίδονται μέσω του 28ΑΤΑ προκειμένου να τηρείται και η ιεραρχία, καθότι
όλες οι Πολεμικές Μονάδες της Αεροπορίας υπάγονται ιεραρχικά και ελέγχονται επιχειρησιακά από το 28ΑΤΑ, πράγμα που φυσικά δεν συνέβει.
Επίσης μεταξύ των πολλών τηλεφωνημάτων που έλαβε ο Διοικητή της Μονάδας, από διάφορες πηγές, για να αλλάξει «στρατόπεδο» η Μονάδα,
ήταν ένα τηλεφώνημα του Επγου Ι. Παλαιολόγου, Δντου του Γραφείου του Υπουργού Προεδρίας Γ. Παπαδόπουλου, οοποίος μετά το μεσημέρι
της ίδιας μέρας ανέλαβε καθήκοντα Πρωθυπουργού της χώρας. Ο εν λόγω Επγος σε ύφος απαράδεκτο για στρατιωτικό άσκησε αφόρητη πίεση,
λόγω της θέσης του στην ιεραρχία των Απριλιανών, όπου ζήτησε επιτακτικά από τον Δκτη τηςΜονάδας να ξεκαθαρίσει την θέση του:
«Αν δηλαδή είσαι με το μέρος του πρωθυπουργού Γ. Παπαδόπουλου ή με τον Βασιλέα: Τον οποίο χαρακτήρισε κατά τρόπο που δεν είναι
δυνατόν να αναφερθεί».
Η απάντηση του Δκτου σε αυτό ειδικά το τηλεφώνημα ήταν άμεση και κοφτή: «Ο Παπαδόπουλος υπό τις παρούσες συνθήκες δεν
αντιπροσωπεύει τίποτα για την Πολεμική Αεροπορία, είναι τελείως άγνωστος και επομένως κακώς τίθεται τέτοιο ερώτημα. Ο Διοικητής της
Μονάδας και όλο το προσωπικό της θα εκτελέσουν το καθήκον τους, όπως επιβάλλεται από τον όρκο τους και την συνείδησή τους».
Για τα ανωτέρω (τηλεφωνήματα, στιχομυθίες κλπ.) ο Διοικητής ενημέρωσε το 28ΑΤΑ και τον Α/ΓΕΑ Απτχο Αντωνάκο που ευρίσκετο στο Κέντρο
Επιχειρήσεων του ΑΤΑ – Λάρισα, ο οποίος όπως αναμενόταν συμφώνησε πλήρως με τη θέση του Δκτου της 116 ΠΜ.
Επίσης για την στάση του Δκτου και του προσωπικού της 116 ΠΜ, ενημερώθηκε στο Πεντάγωνο και ο Στρατηγός Αγγελής, ο οποίος εντωμεταξύ
είχε προαχθεί την ημέρα αυτή στην θέση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ από τους Απριλιανούς.
Ο Στρατηγός Αγγελής κατόπιν αυτού έδωσε εντολή να διακόψουν την παροχή ρεύματος στην Μονάδα για να βυθιστεί στο
σκοτάδι, δεδομένου ότι λόγω της εποχής είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει από τις 17.00. Αυτό όμως δεν επηρέασε καθόλου δεν επηρέασε καθόλου το
έργο και τα μέτρα ασφαλείας της Μονάδας γιατί λόγω του επιχειρησιακού ρόλου της, ήταν πλήρως εφοδιασμένη μεεφεδρικές γεννήτριες
ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες αναλάμβαναν αυτομάτως να λειτουργούν μόλις έπεφτε η ηλεκτρική τάση της ΔΕΗ, ώστε να μην μένουν οι
εγκαταστάσεις που εξυπηρετούσαν πυρηνικές επιχειρήσεις ούτε δευτερόλεπτο χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα,κάτι που το ΓΕΕΘΑ φαίνεται ότι δεν
γνώριζε.
Τις απογευματινές ώρες της 13ης Δεκεμβρίου 1967 ελήφθη η πληροφορία ότι έφτασαν στην Πάτρα αρκετά αυτοκίνητα του Στρατού Ξηράς με
πλήρως εξοπλισμένους στρατιώτες, πιθανόν για να ενεργήσουν αιφνιδιαστικά προς κατάληψη της Μονάδας.

Πλην όμως τα εν λόγω οχήματα παρέμειναν στην Πάτρα και δεν κινήθηκαν προς το αεροδρόμιο Αράξου. Προκειμένου να αποφευχθεί
αιφνιδιασμός της Μονάδος από τυχόν Μονάδες του Στρατού Ξηράς, διατάχθηκαν οι άνδρες Προστασίας του Αεροδρομίου να λάβουν θέσεις
Μάχης και επίσης εστάλησαν οχήματα τύπου Jeep εφοδιασμένα με ασυρμάτους (R/T) και συγκεκριμένα μη εμφανή σημεία του δρόμου Πατρών
– Αράξου, ώστε αν κινηθούν Μονάδες του Στρατού Ξηράς προς το Αεροδρόμιο αν υπάρχει έγκαιρη προειδοποίηση.
Επίσης , μετά την άφιξη των προαναφερθεισών στρατιωτικών ενισχύσεων στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεχνικών (ΚΕΤ) Πάτρας και προκειμένου να
αποφευχθεί σύγκρουση της Μονάδας με τμήματα του Στρατού Ξηράς, ο Διοικητής ενημέρωσε το ΓΕΑ στο Πεντάγωνοότι:
«Έφτασαν στην Πάτρα ενισχύσεις του Στρατού Ξηράς και επομένως θα πρέπει, αν αποφασίσουν να κινηθούν κατά του Αεροδρομίου, να λάβουν
υπόψη τους τα ακόλουθα:
1ον. Η Μονάδα ανήκει στην Αεροπορία και στην Πατρίδα και δεν πρόκειται να παραδοθεί τον Στρατό Ξηράς.
2ον. Η 116 ΣΜ μαζί με την γειτονική 124 ΠΒΕ διαθέτουν άνω των 4500 ανδρών εξοπλισμένους με τουφέκια, πολυβόλα, οπλοπολυβόλα, 30
περίπου αντιαεροπορικά πυροβόλα των 30 χιλ. και άλλα τόσα τετράκανες των 20 χιλ., τα οποία είναι τεταγμέναπεριφερειακά και οριζόντια στην
περιοχή του αεροδρομίου.
3ον. Διατίθενται επίσης 20 ετοιμοπόλεμα πολεμικά Α/Φ τύπου F-104G τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση προσπάθειας κατάληψης
του Α/Δ από Μονάδες του Στρατού Ξηράς.
4ον. Επίσης επισημάνθηκε να μη σταλούν Α/Φ DACOTA για να προσγειωθούν στο Α/Δ με οιοδήποτε πρόσχημα, γιατί το Α/Δ θα είναι κλειστό για
όλες τις πτήσεις μεταφορικών Α/Φ.
Εάν δε, δεν ληφθούν υπόψη τα πιο πάνω και εκδηλωθεί επιθετική κατά της Μονάδας ενέργεια, την ευθύνη για ότι συμβεί θα φέρουν ακέραια οι
επιτιθέμενοι». Κατόπιν τούτου φαίνεται ότι επικράτησε ψυχραιμία και δεν εκδηλώθηκε καμία ενέργεια του Στρατού Ξηράς που να θέτει σε κίνδυνο
την Μονάδα.
Τις βραδυνές ώρες (μετά τις 22.00 περίπου) έγινε γνωστό και από τον ραδιοφωνικό σταθμό των Αθηνών ότι η προσπάθεια του Βασιλέως στην
Βόρεια Ελλάδα απέτυχε και ότι σχηματίστηκε νέα κυβέρνηση υπό τον συνταγματάρχη Παπαδόπουλο και επίσης ότιορκίστηκε Αντιβασιλέας ο
Στρατηγός Ζωϊτάκης. Κάτι βέβαια που ήταν ήδη γνωστό από τηλεφωνική επικοινωνία τόσο με το ΑΤΑ, όσο και με το ΓΕΑ''

Γεώργιος Πέτρου Βαγιακάκος (1929 – 2017)
Γεννήθηκε στο Χωριό ΒΑΤΑ της Μάνης/Νομού Λακωνίας το 1929
Τελείωσε το οκτατάξιο γυμνάσιο στη Καλλιθέα/Αθήνα το 1947.
Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων το 1947 και αποφοίτησε, πρώτος της σειράς του, ως
Ανθυποσμηναγός το 1949, όπου πέταξε με αφη Tigermoth & Harvard.
To 1949 τοποθετήθηκε στην 335Μ (Ελευσίνα) ως χειριστής αφων Spitfire.
Διατέλεσε εκπαιδευτής σε αφη Harvard και Τ-33.
Διατέλεσε Δκτης της Μοίρας Μετεκπαίδευσης αεριωθουμένων γνωστής ως ΜΕΤΑ με αφη
Τ-33 (αρχές δεκαετίας ’50).
Διατέλεσε Α.Ε. στην 340 με αφη F-86 (N. Αγχίαλος)
Διατέλεσε 2 φορές Δκτης της 348Μ με αφη RF-84.
Διετέλεσε Δκτης της 335Μ με αφη F-84G, η οποία αξιολογήθηκε με επιτυχία από το NATO ως η πρώτη Μοίρα Κρούσης με ατομικό όπλο, της ΝΑ
πτέρυγας του ΝΑΤΟ.
Στη συνέχεια υπηρέτησε στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ στη Νεάπολη της Ιταλίας στη Δνση επιχειρήσεων ατομικών όπλων, με εξαιρετικές επιδόσεις,
σύμφωνα με επιστολή που απεστάλλει από τον τότε Δκτη της ΝΑ πτέρυγας του ΝΑΤΟ στον τότε ΑΓΕΑ όπου προτεινόταν για «κατ’ απολυτού
εκλογής προαγωγή» .
Διετέλεσε Δκτης της 116 ΠΜ με αφη F-104G, από όπου αποστρατεύθηκε (ως Σμήναρχος) τον Δεκ. 1967, μετά το αποτυχημένο κίνημα του
Βασιλέως Κωνσταντίνου, αφού πρώτα είχε συλληφθεί μαζί με τους περισσότερους Δκτες Πτερύγων της τότε ΕΒΑ.
Από το 1968-1972 φοίτησε στο Τμήμα Οικονομικών & Πολιτικών επιστημών της Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (τότε ΠΟΕ) όπου

αποφοίτησε με Άριστα.
Στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από την ΑΣΟΕΕ.
Στη διάρκεια της δικτατορίας συμμετείχε στον αντιδικτατορικό αγώνα. Ήταν μέλος της αντιδικτατορικής οργάνωσης “Ελεύθεροι Έλληνες”.
Συνελήφθη από την Δικτατορία αμέσως μετά την αποτυχημένη απόπειρα του Αλ. Παναγούλη κατά του Γεωργίου Παπαδόπουλου.
Είχε παραπεμφθεί με βούλευμα σε τακτική δικάσιμο ως “ηθικός αυτουργός” για το κίνημα του Ναυτικού του 1973.
Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής στα Σωληνουργεία Χαλκίδας (Ιδιοκτησίας Τσαούσογλου)
Διετελεσε Γενικός Διευθυντής της εταιρείας ΕΛΒΙΕΜΕΚ (Ιδιοτησίας Λάμπρου – Φασσέα).
Μετά την δικτατορία επανήλθε στις ΕΔ ως Αντιπτέραρχος (μόνιμος εξ εφέδρων) και τοποθετήθηκε το 1977 ως Δντης της νεοσύστατης τότε
Υπηρεσίας Πολεμικής Βιομηχανίας (ΥΠΟΒΙ), επί υπουργίας Ευαγ. Αβέρωφ, από όπου παραιτήθηκε το 1982.
Το 1989-90 διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ), από όπου παραιτήθηκε για λόγους
υγείας.
Ήταν παντρεμένος με την Μαρία Βαγιακάκου (το γένος Γκενάκου) και είχαν αποκτήσει δυο παιδιά τον Πέτρο και την Βάνια και δύο εγγόνια τον
Γεώργιο & Νικόλαο.
Πέθανε στις 28 Φεβρουαρίου 2017 σε ηλικία 88 ετών.

13 Δεκεμβρίου 1967. Η μάχη των F104 και των Τανκς στην πύλη της
Τανάγρας - Η Άγνωστη Εμφύλια συμπλοκή στην Τανάγρα
Posted in Ιστορία

114 Πτέρυγα Μάχης, Τανάγρα. Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου του 1967. Οπως σας είχα αφηγηθεί στο κείμενο της 14/12/2017 (ΕΔΩ!) με εντολή του
Δκτή μου Σμηνάρχου Γ. Βαγιακάκου είχα επανδρώσει μόνος μου το Τ/Φ Κέντρο της 116ΣΜ και έλεγχα κάθε επικοινωνία από/προς τη Μονάδα.
Για επικοινωνία προς τα έξω ζητούσα την άδεια από τον Δκτή και τα τηλέφωνα προς τη Μονάδα τα περνούσα στον Δκτή’ .

Ετσι, λοιπόν, άκουσα τον Δκτή της 114 ΠΜ, αδελφής Μονάδας γιατί είχαν τον ίδιο τύπο Α/Φ, Σμήναρχο Πρωτόπαπα να λέει στο
τηλέφωνο στο Διοικητή μου, ότι έστειλε τον Επισμηναγό Ευστράτιο Καμπιώτη,τον Διευθυντή Επιχειρήσεων της Μονάδας να αντιμετωπίσει
ένα λοχαγό του Στρατού με 10 Άρματα που είχαν προσεγγίσει την Μονάδα από τον νότιο τομέα και είχαν διασκορπιστεί σε έναν ελαιώνα έξω
από την Νότια πύλη του αεροδρομίου, τη γνωστή ως πύλη Τανάγρας.
Σήμερα είναι η μέρα να αφηγηθούμε τη 'μάχη των F104 και των Τανκς στην πύλη της Τανάγρας - Μιά Άγνωστη Εμφύλια συμπλοκή στην
Τανάγρα' όπως, την κληρονόμησε, από τον πατέρα του, (Επισμηναγό Δντή Επιχειρήσεων τότε, και πτέραρχο ε.α. σήμερα), ο ταξίαρχος (Μ) ε.α.
και φίλος Φώτης Καμπιώτης.
Είναι άγνωστα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην 114 ΠΜ, την Τεταρτη 13 Δεκεμβρου του 1967, τις μεταμεσημβρινές ώρες, κατά την
διάρκεια του κινηματος του Βασιλέα Κωνστατίνου. Ειδικότερα αφορούν την προσπάθεια μιας ομάδας 10 αρμάτων υπό την ηγεσία ενός Λοχαγού
ονόματι Αντωνίου (Λοχαγός Τεθωρακισμένων Αντωνίου Λάμπρος, Τάξεως 1957 της ΣΣΕ) να καταλάβουν την συγκεκριμένη μονάδα και να
καταστείλουν την κίνηση που πραγματοποιούσε η ηγεσία της Μονάδας στο πλευρό του Βασιλέα.
Διοικητής της μονάδας τότε ήταν ο Σμήναρχος Πρωτόπαπας και το προσωπικό της Μονάδας μετά από σχετική ενημέρωση του Δκτη είχε
αποφασίσει να συνταχθεί στην προσπάθεια του Βασιλέα να ανατρέψει την Χούντα. Ο Επισμηναγός Ευστράτιος Καμπιώτης ήταν τότε Διευθυντής
Επιχειρήσεων στη μονάδα και υπήρξε πρωταγωνιστής των γεγονότων που θα εξιστορηθούν στην συνέχεια.

Τα 10 Άρματα υπό τον Λοχαγό Αντωνίου
είχαν προσεγγίσει την Μονάδα από τον νότιο τομέα και είχαν διασκορπιστεί σε έναν ελαιώνα έξω από την Νότια πύλη του αεροδρομίου που
ονομαζόταν και πύλη Τανάγρας, αφού ήταν προς την πλευρά του ομώνυμου χωριού. Σήμερα αυτή η Πύλη δεν χρησιμοποιείται και βρίσκεται
πλησίον της Μοίρας εφοδιασμού της Μονάδας.

Η πύλη αυτή συνδεόταν με ένα ελικοειδή χωματόδρομο με τον επαρχιακό δρόμο που οδηγούσε στο
χωριό. Κατά μήκος αυτού του χωματόδρομου ήταν ακροβολισμένα τα 10 άρματα προσπαθώντας κατά το δυνατόν να καλύπτονται από αέρος
από τα ελαιόδεντρα.
Ο Λοχαγός είχε στείλει τελεσίγραφο στην Μονάδα να παραδοθεί στην ομάδα του ΕΣ που κινούταν κατόπιν των εντολών της κυβέρνησης, και ο
Δκτης της Μονάδας Πρωτόπαπας είχε κατηγορηματικά αρνηθεί.
Τα άρματα είχαν αρχίσει να ρίχνουν Βολές εκφοβισμού προς την Μονάδα η οποία είχε παρατάξει κάποια αντιαεροπορικά πυροβόλα όπλα τύπου
bofort που απαντούσαν στις βολές των Αρμάτων.

Η Διοίκηση είχε ξεκάθαρα δηλώσει ότι οποιαδήποτε κίνηση των αρμάτων προς την μονάδα θα οδηγούσε σε πλήξη αυτών από αεροσκάφη τα
οποία είχαν συνεχή παρουσία στον αέρα και έκαναν συνεχείς βυθίσεις εκφοβισμού προς τις θέσεις των αρμάτων.
Με δεδομένο το αδιέξοδο που είχε διαμορφωθεί και τον κίνδυνο να εξελιχθεί η κατάσταση σε εμφύλια αιματοχυσία, ο Δντης Επιχειρήσεων
Καμπιώτης ζήτησε την άδεια από τον Διοικητή Πρωτόπαπα να βγει να συνομιλήσει με τον επικεφαλής των αρμάτων σε μια προσπάθεια

εκτόνωσης της κατάστασης.
Η άδεια εδόθη, βγήκε και συναντήθηκε
με τον λοχαγό Αντωνίου τον οποιο προσπάθησε, με επιχειρήματα όπως «είμαστε αδέλφια, έχουμε δώσει τον ίδιο όρκο προς τον Βασιλέα,
μάταια, να αποτρέψει από περαιτέρω αδελφοκτόνες εχθροπραξίες ...
Ο Αντωνίου αρνήθηκε σθεναρά και επέμενε ότι εκπροσωπεί την νόμιμη κυβέρνηση της χώρας οπότε η διοίκηση της μονάδας θα έπρεπε να
αναστείλει τις δραστηριότητες της και να παραδοθεί. Στην φάση αυτή ο Καμπιώτης διαπίστωσε ότι υπήρχε ήδη ένας σοβαρός τραυματισμός ενός
Λοχία από βολή αντιαεροπορικού όπλου.
Στην θέα του τραυματία ο Καμπιώτης ζήτησε επίμονα από τον Λοχαγό να του επιτρέψει να στείλει ιατρικό κλιμάκιο να παραλάβει άμεσα τον
Λοχία για περίθαλψη στην Μονάδα. Ο Λοχαγός συνέχισε να αρνείται και ο Καμπιώτης του δήλωσε ότι σταματά κάθε δραστηριότητα και επιστέφει
στην Μονάδα να φέρει ιατρική βοήθεια.
Ο Λοχαγός, όπως διαπιστώθηκε στην συνέχεια, απέστειλε τον τραυματισμένο Λοχία στην Αθήνα με ένα Ρεο (στρατιωτικό φορτηγό όχημα) με
ατυχή κατάληξη αφού σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ο Λοχίας κατέληξε από αιμορραγία.

Ο Καμπιώτης κατά την διάρκεια της παραμονής του στην περιοχή των αρμάτων εκτός από εποπτεία της κατάστασης και της περιοχής
παρατήρησε ότι τα άρματα ήταν κατά μήκος του ελικοειδούς δρόμου και στην πορεία του προς τον χώρο καταυλισμού του άρματος του Λοχαγού
περνούσε μπροστά από όλα τα άρματα. Επίσης, παρατήρησε ότι κάθε φορά που πλησίαζαν τα αεροσκάφη για προσβολές οι οποίες
συνεχίζονταν. τα πληρώματα των αρμάτων έβγαιναν από τα άρματα και διασκορπίζονταν στον ελαιώνα από φόβο μην πληχθεί το άρμα τους.

Γυρίζοντας, λοιπόν, στην μονάδα επεξεργάστηκε ένα σχέδιο σύμφωνα με το οποίο θα έπαιρνε κάποιους εθελοντές στρατευσίμους και
Υπαξιωματικούς Φρούρησης οπλισμένους μέσα σε ένα ασθενοφόρο. Κατά την διάρκεια της πορείας του ασθενοφόρου προς άρμα του Λοχαγού,
θα έδινε, την κατάλληλη κάθε φορά στιγμή, σήμα χτυπώντας την καρότσα να αποβιβάζεται εν κινήσει ένας οπλισμένος άνδρας στην αντίθετη
μεριά από κάθε άρμα και να κρύβεται απέναντι από αυτό εν αναμονή πυροβολισμού του που θα έριχνε κατά την διάρκεια προσβολής
αεροσκάφους, που θα αποτελούσε και το σύνθημα να προχωρήσουν όλοι μαζί οι ένοπλοι σε ακινητοποίηση και σύλληψη των πληρωμάτων που
θα είχαν βγει από τα άρματα λόγω της προσβολής του αεροσκάφους.
Όπως, κάθε τέτοιο πρόχειρο σχέδιο, έτσι και αυτό δεν υλοποιήθηκε κατά τα σχεδιασμένα, αν και τελικά με την βοήθεια του Θεού ήταν επιτυχές
και απέτρεψε περαιτέρω αιματοχυσία.

Η εξέλιξη των γεγονότων ήταν η ακόλουθη:
Ο Δκτης ενημερώθηκε και ενέκρινε το παράτολμο σχέδιο. Οι εθελοντές περίσσεψαν και επελέγησαν τελικά 10 ένοπλοι που σύμφωνα με το
σχέδιο ακροβολίστηκαν, επιτυχώς, απέναντι από κάθε άρμα σε θέση στην οποία αποβιβάστηκαν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, αφού έβγαιναν από
την μεριά που τους έκρυβε το ασθενοφόρο. Ο Καμπιώτης με συνοδεία του ιατρικού κλιμακίου έφθασε στον καταυλισμό του άρματος του
Λοχαγού, αφήνοντας κάποιους ενόπλους για τα άρματα που συνάντησαν μέχρι εκεί.
Μετά την αποβίβασή του, το ασθενοφόρο συνέχισε με τους υπολοίπους ενόπλους προς το τέλος του χωματόδρομου, προκειμένου να βρει χώρο
να κάνει αναστροφή, και στην πορεία αυτή άφησε επιτυχώς και τους υπόλοιπους.
Ο Καμπιώτης αποβιβασθείς ενημερώθηκε ότι δεν απαιτείται η προσφερόμενη ιατρική συνδρομή, αφού ο Λοχίας είχε ήδη αποσταλεί με την
γνωστή κατάληξη στην Αθήνα. Συγκεκριμένα ο Λοχαγός είπε ότι δεν θα έδινε ποτέ Άνδρα πιστό στην επανάσταση σε αυτούς που την
προδίδουν.
Εν τω μεταξύ επέστρεψε το ασθενοφόρο, έχοντας κάνει αναστροφή και ο οδηγός ενημέρωσε με νεύμα τον Καμπιώτη για τον επιτυχή
ακροβολισμό και των υπολοίπων. Στο σημείο αυτό ο Καμπιώτης ζήτησε με έμφαση από τον Λοχαγό να σταματήσει την προσπάθεια του και να
αποχωρήσει. Ταυτόχρονα είχαν ξεκινήσει και οι προσυνεννοημένες προσβολές αεροσκαφών.
Ο Λοχαγός Αντωνίου αρνήθηκε και ζήτησε εκ νέου την άμεση παράδοση της Μονάδας. Ο Καμπιώτης αφού είδε ότι όσα από τα πληρώματα των
αρμάτων φαινόντουσαν είχαν αποβιβασθεί κατά την πρακτική τους από τα άρματα, είπε στον Λοχαγό ότι με βάση την άρνηση του να
αποχωρήσει είναι υποχρεωμένος να τον συλλάβει και προχώρησε να βγάλει το πιστόλι του που είχε στην τσέπη του Flight Jacket ώστε να δώσει
και το συνεννοηθέν σύνθημα για την σύλληψη των πληρωμάτων από τους ακροβολισμένους ενόπλους.
Δυστυχώς, εκεί όμως υπήρξε η πρώτη αναποδιά αφού ο κόκορας του όπλου πιάστηκε στην τσέπη και απέτρεψε την άμεση κίνηση. Ο Λοχαγός
βλέποντας την επικείμενη απειλή, πιο έμπειρος με τα όπλα έσυρε το όπλο του και το έστρεψε στον Καμπιώτη, ο οποίος είχε βγάλει τελικά το
όπλο του και το είχε κρεμασμένο στο χέρι.

Από προσωπική ομολογία του Καμπιώτη αισθάνθηκε ντροπιασμένος μπροστά στο προσωπικό του για την αποτυχία του και με βάση τα
αισθήματα αυτά απάντησε στον Λοχαγό ότι παρόλα αυτά αυτός θα συνεχίσει στην σύλληψη και άρχισε να κάνει βήματα μπροστά που
ακολουθούσαν βήματα υποχώρησης του Λοχαγού προς τα πίσω. Σε κάποια στιγμή ο Λοχαγός ακούμπησε οπισθοχωρώντας στο άρμα του και
είπε στον Καμπιώτη να μην κάνει άλλο βήμα για το θα τον πυροβολήσει.
Ο Καμπιώτης μετά από μια σύντομη παύση προχώρησε και ο Λοχαγός τράβηξε την σκανδάλη σκοπεύοντας κατ’ ευθείαν επάνω του αλλά δεν
υπήρξε εκπυρσοκρότηση φυσιγγίου.
«Άδειο το είχες ,,,,,,,,,» τον ρώτησε έκπληκτος ο Καμπιώτης και σήκωσε το το δικό του όπλο και πυροβόλησε στο έδαφος εκατέρωθεν των
ποδιών του Λοχαγού. Αμέσως μετά εκμεταλλευόμενος την σύγχυση του Λοχαγού πέφτει επάνω του και αρχίζει συμπλοκή σώμα με σώμα που
κατέληξε στην ακινητοποίηση του Λοχαγού.
Εν τω μεταξύ, όλα τα πληρώματα αιφνιδιάστηκαν από τους ενόπλους της μονάδας και παρέδωσαν τα όπλα. Τελευταίο ήταν να παραδώσει τα
όπλα το πλήρωμα του Αντωνίου που παρέμενε ακινητοποιημένο από ένα σμηνίτη με τα όπλα τους στα χέρια ακόμη και όλοι παρακολουθούσαν
αμήχανοι την συμπλοκή των δυο αξιωματικών.
Στην διαδικασία αυτή και σε κάποια φάση απροσεξίας του Καμπιώτη ένας Υπαξιωματικός του Αντωνίου του πετά ένα αυτόματο όπλο. Με το
που αντιλήφθηκε τον ήχο ο Καμπιώτης στέφει προς τον Αντωνίου και πέφτει επάνω του προσπαθώντας να τον αφοπλίσει. Εν τω μεταξύ ο
Αντωνίου είχε γυρίσει το όπλο το οποίο βρήκε τον επιτιθέμενο Καμπιώτη στην άνω γνάθο με την κάνη σπάζοντας του τα μπροστινά δόντια.
Ωστόσο, Η επίθεση με το σώμα ήταν επιτυχής και ο Αντωνίου αφοπλίστηκε εκ νέου.
Τα πληρώματα συνελήφθησαν όλα και οι οδηγοί των αρμάτων υπό την απειλή όπλου οδήγησαν τα άρματα στην μονάδα.
Ο Αντωνίου εν τω μεταξύ χτυπημένος αρκετά από την συμπλοκή μονολογούσε συνέχεια ότι το πιστόλι του τον πρόδωσε. «Άτιμο πιστόλι με
πρόδωσες».
Με βάση τις επικλήσεις αυτές ο Καμπιώτης που μέχρι εκείνη την στιγμή πίστευε ότι ο Αντωνίου είχε ξεχάσει άδειο το όπλο του, πήρε το όπλο

αυτό το άνοιξε διαπιστώνοντας ότι ήταν κανονικά γεμάτο και η σφαίρα έφερε ξεκάθαρο χτύπημα από τον επικρουστήρα ,συνειδηιτοποιώντας
πόσο κοντά έφθασε στο θάνατο από χέρι Έλληνα Αξιωματικού.
Το βράδυ της ίδιας μέρας η μονάδα ενημερώθηκε από τον Βασιλέ για την αποτυχία του κινήματος και την επιθυμία του να μην
συνεχισθει η αντισταση. Μετα το επίσοδειο αυτο ο Καμπιωτης συνεληφθη και κρατηθηκε για 10 περίπου ημερες με αλλους αντιστασιακους
Αξιωματικους σε ειδικα διαμορφωμενα κρατητηρια μεσα στο στρατοπεδο του πενταγωνου υπο την επιτηρηση της ΕΣΑ.
Ελευθερώθηκε με προσωπική εντολή του Παπαδόπουλου σε μια προσπάθεια του να μειώσει τον συμβολισμό στον οποίο παρέπεμπε το
περιστατικό και να αποφύγει την ηρωοποίηση αντιστασιακων.

Το 1974 με την συγκρότηση της πρώτης κυβέρνησης της μεταπολίτευσης, με πρόταση στην Βουλή του βουλευτή τότε και γνωστού, γενναίου
αεροπόρου και αντιστασιακού Αναστασίου Μήνη, ο Καμπιώτης έγινε ο υπασπιστής του πρώτου υπουργού εθνικής άμυνας του αειμνήστου
Ευαγγέλου Αβέρωφ, όπου παράμεινε μέχρι το 1977. Από την θέση αυτή συνέβαλλε στην δύσκολη τότε υπόθεση της επαναφοράς των ενόπλων
δυνάμεων στην ομαλότητα. Για την ακρίβεια της ιστορίας αναφέρεται ότι ο Καμπιώτης ενημερώθηκε από τον Υπουργό για το ιστορικό της
πρότασης Μήνη, σε μια επίσημη εκδήλωση περίπου δυο χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, όταν συναντήθηκαν με τον βουλευτή
και διαπίστωσε έκπληκτος ότι οι δυο άνδρες δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους.
Στην συνέχεια τοποθετήθηκε Διοικητής της 114 ΠΜ την εποχή παραλαβής και ένταξης των νέων αεροσκαφών Mirage F-1CG. Ο Ευστράτιος
Καμπιώτης τελείωσε την καριέρα του στην Πολεμική Αεροπορία αμέσως μετά τις εκλογές του 1981 με τον βαθμό του Υποπτεράρχου, από την
θέση του Διευθυντή Α΄ Κλάδου ΓΕΑ.
Αυτή ήταν η μάχη των F104 και των Τανκς στην πύλη της Τανάγρας, μιά Άγνωστη Εμφύλια συμπλοκή στην Τανάγρα.

Δεύτερο Μέρος (Ενημέρωση των νεώτερων αξιωματικών της ΠΑ, Πηγή: ΕΔΩ!)
Ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος συμβουλεύτηκε την κυβέρνηση Τζόνσον για την ανατροπή της δικτατορίας, οι Αμερικανοί κράτησαν φαινομενικά

ουδέτερη στάση, αν και σε επίπεδο κυβέρνησης προσδοκούσαν στην επικράτηση του Βασιλιά. Όμως η CIA φαίνεται να εμπόδισε πολιτική ή
άλλου είδους βοήθεια στις ενέργειές του, ενώ παράλληλα ενημέρωσε ενδεχομένως και τον Παπαδόπουλο.
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ήθελε το Βασιλιά στην Ελλάδα για να στηρίξει την αναγνώριση των πραξικοπηματιών και όχι με εξόριστη κυβέρνηση στην
Κύπρο να δρα για την ανατροπή της, όπως ο ίδιος σχεδίαζε, σε περίπτωση αποτυχίας του αντιπραξικοπήματος.
Οι συνταγματάρχες, πάντως ορθά ή λανθασμένα, είχαν στο μυαλό τους την συνεργασία Βασιλιά και Μακαρίου στα πρόσφατα επεισόδια με τον
Γρίβα, και ο Κωνσταντίνος το αντιλαμβάνονταν, και έπρεπε να ενεργήσει άμεσα στο αντιπραξικόπημα που σχεδίαζε. Είχε,άλλωστε, ήδη
καθυστερήσει ανεπανόρθωτα. Η στάση βέβαια του καθενός στον χειρισμό του θέματος, είχε εκδηλώσει ήδη τις πραγματικές προθέσεις τους.
Έτσι λίγες μέρες μετά τον επαναπατρισμό της Ελληνικής Μεραρχίας από την Κύπρο, ο Βασιλιάς επιχείρησε το αντικίνημα στις 13 Δεκ 1967 στην
Καβάλα.
Παράλληλα ο Μακάριος νομιμοποίησε την λειτουργία αμερικανικών κλιμακίων ραδιοφωνικών υποκλοπών που λειτουργούσαν άτυπα στην
Κύπρο από την εποχή της αγγλοκρατίας με καθορισμό ενοικίου σε μια κίνηση καλής χειρονομίας, μια που έβλεπε πλέον τη Βρετανία να πιέζεται
και να υποχωρεί στην κυριαρχία των ΗΠΑ.
Οι στρατιωτικές δυνάμεις στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη τάχθηκαν υπέρ της δικτατορίας, αλλά η στρατιά της Λάρισας και το Γ’ Σώμα
Στρατού στη Μακεδονία και Θράκη, το σύνολο σχεδόν του ναυτικού και της αεροπορίας με το Βασιλιά.
Αυτό αποτελεί σοβαρότατη ένδειξη ότι οι απριλιανοί δεν είχαν ακόμη εδραιώσει την εξουσία τους στο στράτευμα, όπως άλλωστε
ισχυρίζονταν μετά την αποφυλάκισή του και ο Παττακός. Εξηγεί επίσης αρκετές από τις επιλογές του Κόλλια, σε αντίθεση με τις επιθυμίες των
απριλιανών, τόσο στα πρόσωπα της κυβέρνησης, όσο και στον χειρισμό της κρίσης στο κυπριακό.
Στις 13 Δεκεμβρίου 1967 ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄, συνοδευόμενος από μέλη της οικογένειάς του και τον Πρωθυπουργό Κ. Κόλλια,
αποπειράθηκε αντικίνημα με σκοπό την ανατροπή της Χούντας.
Αίτια
Οι σχέσεις της Χούντας με το Βασιλιά ήταν αμφίρροπες από την πρώτη στιγμή. Η Χούντα ήταν απρόθυμη να δώσει απτές αποδείξεις πως η
επέμβασή της ήταν ένα προσωρινό στάδιο. Οι στρατιωτικοί δεν φαίνονταν πρόθυμοι να προετοιμάσουν το έδαφος για την επιστροφή στη
Δημοκρατία. Αντίθετα, προσεκτικά και συστηματικά, έδιωχναν ανθρώπους του Βασιλιά από όλες τις κρίσιμες θέσεις στο στρατό, υποβάλλοντας
τακτικά νέες καταστάσεις αποστρατείας αξιωματικών που επέμεναν να υπογράψει ο Βασιλιάς. Ήταν φανερό πως ετοιμάζονταν για μακροχρόνια
παραμονή στην εξουσία.
Ο Βασιλιάς λάβαινε καθημερινά προειδοποιήσεις από το περιβάλλον του πως αργά ή γρήγορα θα αναγκαζόταν να πάρει θέση και ν΄ αρνηθεί να
ικανοποιήσει τις αξιώσεις του Γεωργίου Παπαδόπουλου που είχαν στόχο την αποσύνθεση της δομής δύναμης, πάνω στην οποία στηριζόταν η
θέση του Βασιλιά. Έπρεπε λοιπόν να βιαστεί, πριν αποστρατευθούν από τις Ένοπλες Δυνάμεις όλοι οι δικοί του αξιωματικοί.
Τον Σεπτέμβριο του 1967 ο Βασιλιάς επισκέφθηκε τις ΗΠΑ όπου στο Κογκρέσο, στις 11 Σεπτεμβρίου, πολλοί φιλελεύθεροι πολιτικοί τον έφεραν

σε αμηχανία, υποβάλλοντάς του ερωτήσεις για την καταπίεση του λαού και των ελεύθερων θεσμών στην Ελλάδα από τη Δικτατορία. Ο Βασιλιάς
Κωνσταντίνος μπόρεσε και δήλωσε ότι «Δέν είναι η Κυβέρνησίς μου» .
Μόλις επέστρεψε από τις ΗΠΑ, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος του παρουσίασε μια κατάσταση τετρακοσίων αξιωματικών για αποστρατεία.
Αρνήθηκε να υπογράψει αλλά ο Παπαδόπουλος πίεσε σκληρά και τελικά έφθασαν σε συμβιβασμό μειώνοντας την αποστρατεία σε 144
αξιωματικούς. Ο Βασιλιάς άρχισε τις προετοιμασίες του Αντικινήματός τους και ζήτησε και πήρε τις ευλογίες του Γεωργίου Παπανδρέου και του
Παναγιώτη Κανελλόπουλου.
Η οργή του Βασιλιά για τον Παπαδόπουλο και η ελπίδα του να τον ανατρέψει δημιουργούσαν καθημερινά προστριβές που προκαλούσαν
κωλύματα στο «εποικοδομητικό» πρόγραμμα της Χούντας. Η λύση ήταν να ενθαρρυνθεί ο Βασιλιάς να παίξει το χαρτί του. Σίγουρα θα έχανε κι
έτσι θα απαλλασσόταν η Χούντα από ένα ενοχλητικό είδος αντιπολίτευσης. Με αφορμή τη Σύνταξη του νέου Συντάγματος ο Βασιλιάς κινήθηκε
στις 13 Δεκεμβρίου.
Αν πετύχαινε το κίνημα τότε ο βασιλιάς θα καλούσε τον Κ. Καραμανλή ο οποίος βρισκόταν τότε στο Παρίσι, να σχηματίσει μεταβατική
κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θα κατάρτιζε νέο Σύνταγμα και θα προκήρυσσε εκλογές το 1969.
Ακολουθεί απόσπασμα από το διάγγελμα του Βασιλέως Κωνσταντίνου:
'Κρίσιμοι στιγμαί μου επιβάλλουν να απευθυνθώ προς τον ελληνικόν λαόν και να ζητήσω την αμέριστον συμπαράστασίν του προς
αντιμετώπισιν εθνικής κρίσεως.
Έλληνες,
Επέστη η στιγμή να ακούσετε την φωνήν του Βασιλέως σας. Μέχρι σήμερον υπήρξεν αδύνατον να επικοινωνήσω μαζί σας, διά να σας
καταστήσω γνωστά τα γεγονότα, τας σκέψεις και τας ανησυχίας μου, καθώς και τας ελπίδας μου διά το μέλλον. Ζητώ από τον
ελληνικόν λαόν να πύκνωση τας τάξεις του προς ενίσχυσίν μου.
Το εθνικόν συμφέρον απαιτεί την εκ μέρους μου εκδήλωσιν πρωτοβουλίας, διά να αποτρέψω τας καταστρεπτικώς συνεπείας εκ της
παρατάσεως της παρούσης ανωμάλου καταστάσεως. Το αυτό εθνικόν συμφέρον μου επιβάλλει να επιτρέψω την κατάλληλον
προετοιμασίαν, ίνα η χώρα επανέλθη εις την δημοκρατικήν ομαλότητα. Διά τους λόγους αυτούς εζήτησα τον ανασχηματισμόν της
κυβερνήσεως, απηλλαγμένης όμως των ακραίων στοιχείων τα όποια δεν εγγυώνται ομαλήν εξέλιξιν.
Δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να διακινδυνεύσω μίαν μονιμοποίησιν της παρούσης καταστάσεως υπό το κράτος δευτέρας απειλής
όπλων, στρεφομένων εναντίον του λαού μου και εμού. Αι σημεριναί εν Βορείω Ελλάδι προϋποθέσεις μου επιτρέπουν την εκ
Μακεδονίας ελευθέραν άσκησιν της πρωτοβουλίας μου όπως δώσω νέαν κυβέρνησιν εις την χώραν.
Εις την λήψιν της αποφάσεως μου εβάρυνον τα έξης γεγονότα:
Παρά την φαινομενικήν εν τη χώρα τάξιν και ασφάλειαν, υπεκρύπτετο μία συνεχής προσπάθεια σταθεροποιήσεως εις την εξουσίαν
των στασιαστών, δημιουργούσα τον κίνδυνον εγκαθιδρύσεως ολοκληρωτικού καθεστώτος. Διά το νέον Σύνταγμα υπάρχει πλήρης

αβεβαιότης και σύγχυσις ως προς τας προθεσμίας εφαρμογής του. ‘Εν τούτοις ή ανάγκη αναθεωρήσεως του Συντάγματος αποτελεί
πραγματικότητα και κοινήν συνείδησιν των ορθοφρονούντων πολιτών. Αι σχετικαί εργασίαι πρέπει να επισπευσθούν με μοναδικόν
στόχον το συμφέρον της χώρας. Ελπίζω ότι ή εφαρμογή του νέου Συντάγματος θα σημείωση και την απαρχήν ενός νέου υγιούς
ξεκινήματος δια την κοινοβουλευτικήν μας ζωήν.
Επιθυμώ να αποκαταστήσω την πειθαρχίαν εις το στράτευμα, διότι έχει σοβαρώς διασαλευθή. Ή ηγεσία του στρατεύματος δέον να
παραμείνη απερίσπαστος, στιβαρά και άξια.
Σήμερον θέτω τέρμα εις την ανωμαλίαν και την βίαν. Ζητώ από το σύνολον του ελληνικού λαού να με βοηθήση διά να επαναφέρω εις
τον τόπον μας τας ηθικάς εκείνας αξίας, αι οποίαι εγεννήθησαν εις την χώραν αυτήν και από τας όποιας όλοι οι πολιτισμένοι λαοί
αντλούν την ηθικήν και πνευματικήν των δύναμιν. Ελευθερία και δημοκρατία είναι λέξεις τας όποιας ημείς επροικίσαμεν με αιώνιον
νόημα. Με την λαμπράν αυτήν κληρονομίαν ας προχωρήσωμεν εις την δημιουργίαν εθνικής ζωής αντάξιας ενός συγχρόνου λαού,
αγωνιζομένου με το σύνθημα τής αναγεννήσεως διά την κοινωνικήν, την οικονομικήν και την πνευματικήν του ανέλιξιν.
Πιστεύω εις την αναγέννησιν και θα υποστηρίξω κάθε προσπάθειαν τείνουσαν εις αυτήν, διότι γνωρίζω ότι τούτο σήμερον αποτελεί
αίτημα πανελλήνιον. Ή φρόνησις ας ενδυναμώνη την θέλησιν όλων μας δι’ ένα ευτυχές, παραγωγικόν και αντάξιον της φυλής μας
μέλλον. Έλληνες, ακολουθήστε με εις τον δρόμον τής εθνικής αναγεννήσεως, με αγάπην, πίστιν και σύνεσιν ας προχωρήσωμεν
ηνωμένοι. Ζήτω η Ελλάς!
Το Χρονικό
Στις 9.30΄ το πρωί, της 13ης Δεκεμβρίου, έφτασε στο Τατόι με τις αποσκευές του ο Πρωθυπουργός Κ. Κόλλιας. Στις 9.50΄ π.μ., ο Αρχηγός της
Αεροπορίας Πτέραρχος Αντωνάκος, πέταξε στη Λάρισα για να αναλάβει τη διοίκηση της μοίρας που στάθμευε εκεί και να κάνει επαφή με το
Στρατηγό Κόλλια, Διοικητή τη Α΄ Στρατιάς που επρόκειτο να συμμετάσχει στο βασιλικό Αντικίνημα.
Στις 10.20΄ π.μ. δίνεται το σύνθημα της αναχώρησης από το Τατόι. Ο Βασιλιάς, μαζί με τη συνοδεία του (ο Πρωθυπουργός, ο Αυλάρχης
Λεωνίδας Παπάγος, η Βασιλική Οικογένεια, ο γιατρός Βασίλης Κουτήφαρης, ο Στρατηγός Δόβας, δύο νοσοκόμες, δύο υπηρέτες και ένας σκύλος)
απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Τατοίου, με κατεύθυνση τη Καβάλα που θα γινόταν και το Αρχηγείο του.
Ενώ βρισκόταν ο Βασιλιάς καθ΄ οδό προς τη Καβάλα, ο Στρατηγός Μανέττας επισκέφθηκε τον Αρχηγό του ΓΕΕΘΑ Οδυσσέα Αγγελή και του
έδειξε μια επιστολή του Βασιλιά, που έδινε τη διαταγή παράδοσης της διοίκησης στον Μανέττα. Ο Μανέττας ούτε καν οπλοφορούσε και έτσι ο
Αγγελής τον έθεσε υπό κράτηση. Αμέσως έδωσε το σήμα γενικού συναγερμού και ζήτησε από τις Ένοπλες Δυνάμεις να μείνουν πιστές στο
Καθεστώς. Οι επικοινωνίες με τις στρατιωτικές μονάδες της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας είχαν αποκοπεί. Η Χούντα, που ανησύχησε μ΄ αυτό,
αντέδρασε με ταχύτητα στην περιοχή της Αττικής. Μονάδες τανκς περικύκλωσαν τα αεροδρόμια Τανάγρας και Ελευσίνας, το Ραδιοφωνικό
Σταθμό Αθηνών και το κτίριο της Βουλής.

Ο Βασιλιάς έφθασε στην Καβάλα στις 11.30΄ π.μ. Οι στρατιωτικές μονάδες που στάθμευαν εκεί προσχώρησαν αμέσως στο Αντικίνημα. Στη
Λάρισα, ο Βασιλιάς είχε επιτυχία στην αρχή, αλλά στη Θεσσαλονίκη τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά. Ο Αντιστράτηγος Λιαράκος, πιστός
στο Βασιλιά, πήρε στα χέρια του τη διοίκηση των Βασιλικών Δυνάμεων στη περιοχή της Θεσσαλονίκης, δεν μπόρεσε όμως να καταλάβει το
Ραδιοφωνικό Σταθμό Θεσσαλονίκης που παρέμεινε κάτω από τον έλεγχο του Ταξίαρχου Πατίλη. Έτσι, η Θεσσαλονίκη μετέδωσε το μήνυμα της
Χούντας το οποίο έδινε την εντύπωση, στην Αθήνα και αλλού, πως το Κίνημα του Βασιλιά απέτυχε στη Βόρεια Ελλάδα. Το Διάγγελμα του
Βασιλιά μεταδόθηκε από το Ραδιοφωνικό Σταθμό Λάρισας, ένας Σταθμός που ακουγόταν αμυδρά στη Αθήνα. Στη συνέχεια ο Πατίλης
κατόρθωσε να συλλάβει το Λιαράκο και ν΄ αναλάβει τη διοίκηση της Γ΄ Σώματος Στρατού.
Στις δύο το απόγευμα, δύο αεριωθούμενα που ανήκαν στις δυνάμεις του Βασιλιά, πέταξαν πάνω από την Αθήνα και σκόρπισαν αντίγραφα του
Διαγγέλματος του Βασιλιά.
Στις 4.00΄ το απόγευμα, ο Βασιλιάς φεύγει με ελικόπτερο για την Κομοτηνή όπου θα συναντήσει το Στρατηγό Περίδη. Μόλις έφθασε,
πληροφορήθηκε πως ο Στρατηγός Κόλλιας είχε κιόλας συλληφθεί από νεότερους αξιωματικούς που ήταν πιστοί στη Χούντα. Στεναχωρημένος
γύρισε στη Καβάλα όπου εκεί τα πράγματα είχαν πάρει τροπή προς το χειρότερο. Ο Στρατηγός Περίδης και ο Ταξίαρχος Έρσελμαν είχαν επίσης
συλληφθεί από νεώτερους αξιωματικούς ενώ ο Ταξίαρχος Ζαλοχώρης είχε διαφύγει περνώντας τα σύνορα στην Τουρκία. Η ΙΧ Μεραρχία της
Καβάλας τέθηκε κάτω από τις διαταγές της Χούντας.
Τα άλλα δύο Όπλα, το Ναυτικό και η Αεροπορία ήσαν ακόμα πιστά στον Βασιλιά, μα ο Βασιλιάς δεν ήξερε πως να τα χρησιμοποιήσει. Ο άμεσος
κύκλος του και μερικοί σύμβουλοί του, τον συμβούλεψαν να αποφύγει κάθε πράξη που θα κατέληγε σε αιματοχυσία και την αποδιοργάνωση των
Ενόπλων Δυνάμεων σε περίοδο κρίσης με την Τουρκία.
Στις 3.00΄ το πρωί, της 14ης Δεκεμβρίου το Ναυτικό και η Αεροπορία είχαν υποταχθεί στη Χούντα. Στις 3.20΄ το πρωί, ο Βασιλιάς, η οικογένεια
του, ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Κόλλιας αναχώρησαν για τη Ρώμη.

Ο Ραδιοσταθμός Αθηνών μετέδωσε πως «Η Αντεπανάστασις απέτυχε πλήρως. Συνετρίβη. Από όλα τα σημεία της Ελλάδος καταφθάνουν
επίσημοι αναφοραί ότι αι Ένοπλοι Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας είναι παρά τω πλευρώ και εκτελούν τας διαταγάς
αποκλειστικώς και μόνον της Εθνικής Επαναστατικής κυβερνήσεως της 21ης Απριλίου. Ησυχία απόλυτος επικρατεί εις ολόκληρον
την Επικράτειαν. Οι συνωμόται και ο Κωνσταντίνος προσπαθούν να διαφύγουν κρυπτόμενοι από τον Στρατόν από χωρίου εις
χωρίον. »
Ενώ ο Βασιλιάς βρισκόταν ακόμα στην Ελλάδα, στις 9.30΄ το βράδυ, της 13ης Δεκεμβρίου, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος όρκισε το
Αντιστράτηγο Γεώργιο Ζωιτάκη ως Αντιβασιλέα και ο Ζωιτάκης ζήτησε αμέσως από τον Παπαδόπουλο να αναλάβει τα καθήκοντα
Πρωθυπουργού. Οι αξιωματικοί του Χούντας εξαγριωμένοι κατέβασαν τις φωτογραφίες των Βασιλέων από τα κυβερνητικά κτίρια.

Στην Ρώμη, ο Βασιλιάς αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε δήλωση. Στις 20 Δεκεμβρίου έκανε δήλωση, στην οποία έλεγε ότι θα επιστρέψω
μόνο όταν αποκατασταθούν πλήρως οι δημοκρατικοί θεσμοί.
Συνέπειες
Το Καθεστώς της 21ης Απριλίου μετά την αποτυχία του Αντικινήματος παγιώθηκε περισσότερο και φάνηκαν οι Νασερικές διαθέσεις του. Το
Καθεστώς κυβέρνησε για τα επόμενα επτά χρόνια, κατάργησε επίσημα τη Βασιλεία στις 1 Ιουνίου 1973 και οδήγησε τη Χώρα στη τραγωδία της
Κύπρου το 1974.
Η 13η Δεκεμβρίου 1967 αποτελεί, στην ουσία, το τέλος της Βασιλείας της Ελληνικής Βασιλικής Δυναστείας στην Ελλάδα, η οποία
βασίλευσε 104 χρόνια με μικρά διαλείμματα.
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Κάποτε στους Αγίους Θεοδώρους στο Χωριουδάκι της Μάνας μου ...

Κάποτε στους Αγίους Θεοδώρους στο Χωριουδάκι της Μάνας μου ...
Ηταν Παρασκευή, Αρχές Μάρτη, απόγεμα 1956 Ημουνα δεν ημουνα 10 χρονών. Ζούσαμε στο
σπιτάκι μας στην Περιστέρα Καλαμπάκας. Ενα μικρό ποταμίσιο χωριουδάκι στα ριζά του Κόζιακα.
Διασχιζότανε από τον Πηνειό-ένα γεμάτο άσπρη πέτρα και καταγάργαρα νερά- 6 χιλιόμετρα απο
την Καλαμπάκα, 14 από τα Τρίκαλα.

Το σπιτάκι μας ενα ωραίο ισογειο με δυό οντάδες, μια μεγάλη σάλα. Ενα μαγειριό. Και απόπατο
μακρυά στο βάθος του κήπου. Ηταν πέτρινο με ωραία ασπρη πέτρα από τον Πηνειό.

Το μικρό σπιτάκι μετά το 1954

Το παλιό δίπατο μέχρι το 1954

Νοματαίοι επτά, η μανιά Θεοπούλα, χηρα του παππού μου που εκτελέστηκε από του Γερμανούς το
1944, ο πατέρας μου Κώστας (ή Κώτσος όπως τον φώναζαν οι συγχωριανοί του), που συνήθως εμεινε
πέρα από το ποτάμι, στην καλύβα του, στον Σκούμπο, στα ριζά ακριβώς του Κόζιακα εκεί που ήταν η
αρχαία Φαλώρεια για να φυλάει το βιός του, η μάνα μου Κατερίνα (ή Ρίνω ή και Κώτσαινα όπως την
φώναζαν τις περισσότερες φορές) τα αδέλφια μου ο Λάμπρος (πήγαινε στις τελευταίες τάξεις του
Γυμνασίου Καλαμπάκας), ο Νίκος (τόν κράτησε ο πατέρας μου για να τον βοηθάει στο βιός του) και η
μικρή Φανή.
Ο πατέρας μου ήταν οικονομικά ανεξάρτητος, δεν είχε ούτε μισθό ούτε ασφάλεια. Το ψωμί του, το
κρέας, το λίπος, το γάλα, το τυρί, το αυγό, τα χόρτα, τα φρούτα, τον τραχανά του - μακαρόνια της
εποχής- ηταν ολα παραγωγή της οικογένειας.

Η μάνα καταγότανε από το διπλανό χωριό τους Αγίους Θεοδώρους με το φημισμένο Μοναστήρι πάνω
στον βράχο. Την μικροπάντρεψε ο πατέρας της και παππούς μου Γιώργος Σκρέκας, όταν ήταν 16
χρονών, είχε βλέπετε δυό παιδιά και τέσσερα κορίτσια και έτσι θα είχε ένα στόμα λιγότερο για να
ταΐσει.

Η μικρή Ρίνω, έκανε πέντε παιδιά μέχρι τα τριάντα της και της επέζησαν τα τέσσερα ήμουνα το
τέταρτο και μικρότερο αγόρι.
Μέχρι πριν δυο χρόνια, το καλοκαίρι του 1954 μέναμε ολοι μαζί, σε μια μεγάλη πατριαρχική
οικογένεια, τα δύο αδέλφια του πατέρα μου με τις φαμίλιές τους- νοματαίοι 17 σε ένα δίπατο πολύ
μεγάλο σπίτι, όπως το βλέπω στη μνήμη μου εκείνης της εποχής. Το σπίτι ήταν το σατώ και το
μεγαλύτερο της Περιστέρας. Η κάθε φαμίλια είχε μια κάμαρη. Ένας μεγάλος κοινός οντάς για σαλόνι.
Ενα μεγάλο κοινό μαγειριό με φούρνο. Και ενα κοινό απόπατο στο βάθος του κήπου.

Οι πρόγονοί μου
Το πηγάδι για το νερό στα πενήντα μέτρα. Εγώ επειδή είχα και το όνομα του παπού μου - που ηταν
το πραγματικό γκεσέμι στο χωριό μου- και τον σκότωσαν οι Γερμανοί, ήμουνα ο αγαπημένος της
γιαγιάς μου, Θεοπούλας, ή και Τάσαινας όπως τη φώναζαν οι περισσότεροι, μοναχοκόρης παπά του
περίφημου Παπακώστα Τσέργα που είχε σκοτώσει το λήσταρχο Λιόλο στις αρχές του 1900 και
κοιμόμυνα μαζί της στο ίδιο κρεβάτι. Θυμάμαι τη γιαγιά μου κάθε βράδυ, μα κάθε βράδυ, με μια
άσπρη πουκαμίσα να σηκώνεται κα να μοιρολογεί τον αδικοεκτελεσμένο άντρα της και παππού μου.

Τα μικρά παιδιά της Περιστέρας, εκείνα τα χρόνια!
Εκείνη την Παρασκευή του Μάρτη, η μάνα μου πήρε λίγα ρουχαλάκια και λίγα φαγώσιμα,
φρεσκοζυμωμένο ψωμίς και καλοφτιαγμένες πίτες που μοσχοβολούσαν από χορταρικά και μυρωδικά
του κήπου μας και λίγο γλυκό τραχάνα, ψημένα στο μικρό ξύλινο φούρνο της, φασόλια, ξερά σύκα κα
στραγάλια.

Το γαϊδουράκι ως εργαλείο αγροτικών εργασιών και μεταφορικό μέσο εκένα τα χρόνια!
Φορέσαμε την καλή μας φορεσιά (εγώ: μπλέ σκούρο κοντό παντελόνι, θαλασί ποπλίνα πουκάμισο,
τιράντες, μπορντώ σκαρπινάκια, πράσινη βαθειά σκούρα μπλούζα πλεγμένη από τα χέρια της μάνας
μου) και ανεβήκαμε στη γαιδουρίτσα, εγώ και η μικρή μου αδελφή (στα έξη της) στα καπούλια και
ξεκινήσαμε για το χωριό της, τους Αγίους Θεοδώρους. Τρία χιλιόμετρα ανατολικότερα.
Πηγαίναμε στο σπίτι του παππού Γιώργου και της μανιάς Ελένης. Αγκαλιές, φιλιά στο χέρι,
καραμέλα και μετά πριν νυχτώσει στο Μοναστήρι των Αγίων Θεοδώρων για ολονύκτια αγρυπνία.
Θυμάμαι πολύ κόσμο, πολλούς παπάδες, καλόγριες, ψαλτάδες, κατάνυξη... Είμασταν πολλά τα μικρά
δεν αντέχαμε την αγρυπνία και ολα το ενα δίπλα στο άλλο σφιχταγκαλιασμένα, γιατί κρυώναμε,
κοιμώμαστε πάνω στις φλοκάτες στο πέτρινο δάπεδο. Δεν υπήρχε ούτε θέρμανση ούτε μαξιλάρια.
Ξυπνούσαμε (μας σήκωναν) τις πρωινές ώρες και παίρναμε το χρυσό δοντάκι κοινωνώντας και το
αντίδωρο από το χωριάτικο πρόσφορο και αυτό ήταν το μικρό μας πρωινό (μπρέκφαστ, όπως θα το
μάθαινα πολύ αργότερα.

Υστερα ολοι στον παππού και γιαγιά, ήταν όλοι μαζεμένοι εκεί οι θείοι και οι θειές και τα ξαδέλφια
μου καμιά εικοσαριά νοματαίοι: ύστερα φασουλάδα, κεμμύδια, ζεστό ψωμί από το φούρνο και ζεστές
χορτόπιτες από το μαγειριό, εμείς τα μικρότερα γλείφαμε τα δάχτυλά μας. Και τα γλυκά: ξυλοκέρατα,
ξερά σύκα, σταφίδες, μπιμπίλια και πού και πού και κανένα λουκουμάκι.
Οι μεγάλοι τρώγοντας και πίνοντας τσιπουράκι ή κρασάκι βαρελίσιο έρχονταν στο κέφι και
τραγουδούσαν τραγούδια της τάβλας - θυμάμαι ο παππούς μου Γιώργος Σκρέκας τραγουδούσε πολύ
ωραία (τραγουδούσε, ακόμη, και στους γάμους και στα πανηγύρια) και όσο ανέβαινε το κέφι
τραγουδούσαν όλοι και τραγούδια χορευτικά οπως: σαν πας στην καλάμάτα, καραγκούνα,
παπαλά,παπαλάμπραινα καημένη, μπεράτι, νάσαν τα νιάτα δυό φορές κα.
Μεγάλο το κέφι, πολύ το τραγούδι, ατέλειωτη η χαρά και σιγά σιγά έκλεινε η μέρα σουρωμένη με
ευτυχία.

Το βραδάκι, η μάνα μου, η κυρά Κατερίνα μας έβαζε ξανά στα καπούλια της γομαρίτσας και
παίρναμε το δρόμο της επιστροφής στη Δύση, στη Περιστέρα, δίπλα στον Πηνειό.

Δεν είχαμε προβλήματα, δεν είχαμε χρέη, ημασταν γεμάτοι ψυχικά, δεν ξέραμε τον Τσίπρα και τον
Μητσοτάκη, αγαπιόμασταν, είχαμε οράματα και όνειρα εμείς τα μικρά.
Βλέπαμε τους Αγίους Θεοδώρους και αντλούσαμε δύναμη και ψυχή... Ζούσαμε!!!
Ετσι γινότανε τότε τον Μάρτη του 56 στο Μοναστήρι των Αγίων Θεοδώρων, όπου βαπτίστηκε η
μάνα της μάνας μου, η μάνα μου και εγώ!!! Χρόνια πολλά σε ολους: Θεοδώρους και Θεοδωρες!
Αναστάσιος Μπασαράς, Μάρτιος, 16, 2019
Σημείωση: Το κείμενο γράφτηκε, ύστερα από 2-3 τσιπουράκια, αναρτήθηκε στο ΦΒ και ήταν πολλοί μα πολ΄λοί οι φίλοι μου που μου ζήτησαν
να το ανεβάσω στη ιστοσελίδα μου. Τα σχόλια αναρίθμητα: ξεχωρίζω αυτά του αεροπόρου φίλου μου Γρηγόρη Νούσια, αλλά, επίσης κια το
μουσικό κομμάτι του άλλου αεροπόρου φίλου μου Παναγιώτη Γραμμένου, που μπορείτε να το
ακούστε ΕΔΩ (https://www.youtube.com/watch?v=DMJnilloQuk&fbclid=IwAR0A0OlYBzjBEDFgeP6Ddx50Yle9vB3k9o9drcqfhkploJ8F2_Ntjj0fZ5c)

Πόσο μας άρεσε το ζεστό το ψωμί
και το παιχνίδι μες την αυλή μας
ήταν ξένοιαστα τα ονειρά μας
κινούσαμε για το σχολείο
και ο κόσμος ευλογία
Δεν τα ξέραμε ακόμα τα μαχαίρια
μες στα χέρια μας κρατούσαμε τ’ αστέρια
και ο πατέρας μας μιλούσε
για τραγούδια για ταξίδια
Πόσο μας άρεσε του χωριού η βραδιά
και οι μουσικάντες στο πανηγύρι
ήταν κάτασπρη η εκκλησιά μας
σαν ψεύτικη ζωγραφισμένη
κι οι καρδιές μας σαν λουλούδια
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Χωριό μου ...Χωριουδάκι. Περιστέρα Καλαμπάκας

Χωριό μου ...Χωριουδάκι. Περιστέρα Καλαμπάκας

Η Περιστέρα (όνομα στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας: ΤΣΙΑΣΙ), είναι συνοικισμός της Βορειο-Δυτικής Θεσσαλίας ευρίσκεται σε
απόσταση 19 χλμ., βορειοδυτικά, από τα Τρίκαλα και έξη, νοτιοδυτικά, από την Καλαμπάκα (ΓΜ: 21 ο 38΄ ΓΠ: 39ο 38΄), κατοικείται από 238
κατοίκους, γεωργούς και κτηνοτρόφους. Ο οικισμός συνορεύει με τα χωριά: Βασιλική, Αγιοι Θεόδωροι, Σαρακίνα, Βυτουμά, Καλονέρι και Μεγάρχη.
Εχει άριστο οδικό δίκτυο, εξαιρετική ρυμοτομία και οι γύρω κατάφυτοι με βελανιδιές λόφοι, μαζί με τον ποταμό Πηνειό του δίνουν μια ξεχωριστή
ομορφιά.
Ανάμεσα στο λόφο «Σκούμπο», στα δυτικά του οικισμού, και τον Πηνειό απλωνόταν η αρχαία πόλη Φαλώρεια. Κατά τους ερευνητές η πόλη
πήρε το όνομά της από το κωνικό σχήμα του Σκούμπου που θύμιζε το μπροστινό μέρος της περικεφαλαίας, που στα ομηρικά ελληνικά
ονομάζεται «φαλός».

Η Φαλώρεια καταστράφηκε στα 198 π. χ. από τον Τίτο Κόϊντο Φλαμινίνο. Τα ερείπια της ακρόπολης της αρχαίας πόλης σώζονται σήμερα στην
κορυφή του Σκούμπου, καλυμμένα από πυκνή βλάστηση. Από την ακρόπολη φαίνονται όλες σχεδόν οι πλαγιές του Κόζιακα και η πεδιάδα των
Τρικάλων.

Θρύλοι της περιοχής λένε πως στο Σκούμπο υπάρχουν τρία πηγάδια: στο ένα υπήρχε η χρυσή κούνια του βασιλιά, η «σαρμάντζα» του, στο
δεύτερο χρυσάφι και στο τρίτο τρία μεγάλα φίδια. Το περιεχόμενο του τρίτου πηγαδιού αποθάρρυνε όσους σκέφτονταν να ερευνήσουν την αλήθεια
της παράδοσης για το περιεχόμενο των άλλων δύο.

Νοτιοδυτικά στην κορυφή του Σκούμπου, είναι κτισμένο το ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Εκεί ο δάσκαλός μας, Γεωργιος Βακουφτσής, μας
πήγαινε εκδρομή την Πρωτομαγιά για να πιάσουμε το Μάη.

Ένας άλλος βράχος στα νότια της κοινότητας, προς τη Μεγάρχη, είναι το «Καστέλι», που η γεωλογική του σύσταση είναι ίδια με αυτή των
βράχων των Μετεώρων.

Δυτικά από το Καστέλι, βλέποντας την Περιστέρα, τα Μετέωρα,
την Πέτρα της Σαρακήνας, τη Θεόπετρα, το μοναστήρι των Αγίων Θεοδώρων, Τον Κόζιακα δυτικά και τα Χάσια βόρεια και ανατολικά. έχει κτιστεί
ένα πανέμορφο εκκλησάκι, του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Εκεί κάθε 28/29 Αυγούστου οργανώνεται μια λιτή και ταπεινή γιορτή,
συγκεντρώνοντας πολλούς-πάρα πολλούς πιστούς.
Δίπλα στην Περιστέρα, εκτείνεται δάσος έκτασης 250 στρεμμάτων με βαλανιδιές στη θέση «Παλιά Αμπέλια», όπου και η ομώνυμη βρύση. Άλλο
δάσος με πεύκα και βαλανιδιές υπάρχει στη θέση «Γαβριά».

Μέσα στο χωριό σώζεται το «κονάκι» του μπέη του τσιφλικιού (και μετά την απελευθέρωση του Έλληνα ιδιοκτήτη του Βασίλη και Αιμιλίας
Μέκιου), γνωστού ως «Κονάκι Μέκιου» ... ένα πέτρινο κτίσμα με αυλόγυρο, που έχει κριθεί διατηρητέο. Το κτίσμα χρησιμοποιήθηκε σαν καταφύγιο
στη διάρκεια της Κατοχής και του Εμφυλίου από κατοίκους της περιοχής αλλά και από καταδιωκόμενους που ήρθαν από το νομό Γρεβενών.

Η ιστορία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής του της Θεσσαλίας η ιδιοκτησία του πέρασε στον Βασίλειο Μέκιου. Το οίκημα, εικάζεται
ότι χτίστηκε μεταξύ των ετών 1881-1895, δηλαδή μετά την απελευθέρωση και πριν από το κάψιμο του χωριού (1897), αλλά πάλι δεν είναι βέβαιο,
καθώς δεν υπάρχουν.
Το κτίσμα, πάντως, είναι ένδειξη ότι οι τεχνίτες έμειναν αρκετό καιρό στο χωριό (μήνες ή και χρόνια), προκειμένου να ολοκληρώσουν το κτίσιμό
του. Το "κονάκι" (Κούλια, όπως το αποκαλούν οι ντόπιοι), είναι ένα νεοκλασικό πέτρινο κτίριο, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά . Για την κατασκευή του
χρησιμοποιήθηκαν υλικά από τη φύση, που αφού τα επεξεργάστηκαν κατάλληλα οι μάστορες, τα έχτισαν με τέτοιο μεράκι, ώστε (ενώ το κτίσμα
είναι ογκώδες) να φαίνεται λιτό, ελαφρύ και καλοδουλεμένο.
Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του κτιρίου, ο πρώτος όροφος έχει πολυγωνικό χτίσιμο και επικοινωνεί με την αυλή με εξωτερική πέτρινη σκάλα,
ενώ για το χτίσιμό του χρησιμοποιήθηκαν μικρότεροι λίθοι, λαξευμένοι σύμφωνα με το κυψελοειδές. Ο β' όροφος, κατασκευασμένος από
αργολιθοδομή, είναι επιχρισμένος εξωτερικά και φέρει διακοσμητικές ταινίες, λείες και οδοντωτές. Όλοι οι όροφοι επικοινωνούν μεταξύ τους με
εσωτερική σκάλα.
Οι τέσσερις γωνίες του κτιρίου καθώς και τα ανοίγματα των παραθύρων κατασκευάστηκαν από ορθογωνισμένους γωνιόλιθους που προεξέχουν ελαφρώς- από την υπόλοιπη επιφάνεια του τοίχου (πλην του άνω μέρους των κουφωμάτων που είναι χτισμένα, ελαφρώς τοξωτά, με τούβλα). Η
κυρία είσοδος του κτιρίου καθώς και τα παράθυρα του ημιυπόγειου και πρώτου ορόφου ήταν ασφαλισμένα με βαριά σιδερένια κάγκελα (μερικά
σώζονται μέχρι σήμερα) από ατόφιο σίδερο. Γενικά, όλο το οικοδόμημα, μαζί με την κεραμιδένια στέγη, παρουσιάζει μια επιβλητικότητα,
μεγαλοπρέπεια και αρχοντιά. Το "κονάκι" -ίσως το μοναδικό αντιπροσωπευτικό δείγμα τσιφλικόσπιτου σε όλη τη Θεσσαλία- πέρα από την τεχνική
του κατασκευή, έχει ιστορική, λαογραφική και αισθητική αξία.Το Κονάκι αυτό αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της νεότερης ελληνικής ιστορίας.
Συνδέθηκε με την τσιφλικοκρατία, τη ληστοκρατία, τους κολίγους, γι' αυτό και δεν εξετάζεται μόνο ως ένα νεοκλασικό έργο τέχνης.Το "Κονάκι
Μέκιου", χαρακτηρίστηκε διατηρητέο, ως ιστορικό μνημείο και έργο τέχνης.

Πανέμορφο είναι και το πέτρινο δημοτικό σχολείο, που ανακαινίστηκε το 1951-52 με χρήματα από έρανο της τότε βασίλισσας Φρειδερίκης. Στο
σχολείο δίδαξε για μια 20ετία ο αείμνηστος δάσκαλος Γεώργιος Βακουφτσής . Του χρωστάμε πολλά, πρόσφερε τις βάσεις της μόρφωσης σε πολλές
γενιές, πέρα από γράμματα δίδαξε: τραγούδι, χορό, εκκλησιαστική μουσική, κηπουρική ... Κάθε Κυριακή μας οδηγούσε στην εκκλησία, όπου με τη
δική του μαεστρία αποτελούσαμε μια πολύ ωραία παιδική χορωδία 40-50 παιδιών. Ζούσαμε αληθινά τα πάθη και την Ανάσταση του Χριστού.
Εκανε λαμπρές σχολικές γιορτές, γυμναστικές επιδείξεις, πέρας της σχολικής χρονιάς, ποιήματα, σκέτς, παραστάσεις, χοροί, μέσα σε ένα
πανέμορφο σχολικό κήπο, που είχε βραβευθεί και με το πρώτο βραβείο της περιφέρειας Θεσσαλίας.
Ο προστάτης της Περιστέρας είναι ο Αγιος Γεώργιος.
Το πανηγύρι, που γίνεται, συνήθως τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, ήταν και είναι ονομαστό! Τα παλιά χρόνια το διαφήμιζε ο τελλάλης! Τουλάχιστον
τρείς μεγάλοι γύροι γυναικών, ανδρών και νέων εχόρευαν την 'καραγκούνα΄!

Στα 1897 το χωριό κάηκε από τον καπετάν Λιόλιο, που είχε το λημέρι του στο Βυτουμά. με αυτόν τον τρόπο ο ληστής εκδικήθηκε το φόνο του
πρωτοπαλίκαρού του από τον παπα-Κώστα Τσέργα, προπάππο μου από την πλευρά της γιαγιάς μου Θεοπούλας Τσέργα (σύζυγος του παππού
μου Αναστασίου Μπασαρά και μητέρα εννιά παιδιών)

Η Περιστέρα, επλήρωσε μεγάλο τίμημα με την αντίστασή της στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Οι Γερμανοί εκτέλεσαν, την 2/4/1944, δώδεκα
κατοίκους της Περιστέρας μεταξύ των οποίων και τον Παππού μου Αναστάσιο Μπασαρά, τον οποίο τιμώ με το όνομά μου (Βαϊνάς Βασίλειος, Γκούμας
Ανδρέας, Γκούμας Σταύρος, Μπαρμπαρούσης Βησσαρίων, Μπαρμπαρούσης Κωνσταντίνος, Μπαρμπαρούσης Γρηγόριος, Μπασαράς Αναστάσιος, Μπασαράς Αθανάσιος,
Ρούντος Ιωάννης, Περώνας Νικόλαος, Πλευράς Νικόλαος, Καλύβας Δημήτριος )

Είμαι περήφανος, που γεννήθηκα στην Περιστέρα, την οποία αγάπησα και ετίμησα. Ημουνα, ο πρώτος μαθητής σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού,
και κατόπιν του Γυμνασίου/Λυκείου Καλαμπάκας. Επέτυχα πρώτος στη Σχολή Μηχανικών Αεροπορίας (Σχολή Ικάρων), το 1963. Λένε για χρόνια
πολλά ότι ήμουνα το καμάρι του Γυμνασίου της Καλαμπάκας. Εκανα μεγάλη καριέρα στην Πολεμική Αεροπορία και στο ΝΑΤΟ. Κλέβω (και την
ευχαριστώ θερμά), από το εξαιρετικό βιβλίο της αγαπημένης εξαδέλφης Κικής Γκούμα (Ζωντανεύοντας το χτες ...): 'Μόνιμα σημαιοφόρος / και
δεινός τροπαιοφόρος/ το ΝΑΤΟϊκό ξεφτέρι/ στο IQ δεν έχει ταίρι!'.
Παραθέτω μερικές φωτογραφίες:

Οι προγονοί μου:

Προσωπικές-Οικογενειακές Φωτογραφίες

Η ανάρτηση αυτή αφιερώνεται στη μνήμη
του γιού μας Κωνσταντίνου,
που έφυγε τόσο νέος την 29η Αυγούστου του 2017!
Πηγές: (1) Η αποκάλυψη της Αρχαίας Φαλώρειας Εστιαιώτιδος, Νικόλαος Δ. Γκούμας, (2) Φωτογραφίες: Χριστίνα Κατσακιώρη, ΦΒ ' Φίλοι Περστέρας(Τσιάσι).
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Αναστάσιος Μπασαράς

Γενικά, Συνθήκες, Θεσμικά Όργανα και Πλαίσιο της
ΚΕΠΠΑ

Γενικά, Συνθήκες, Θεσμικά Όργανα και Πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ
Συντάκτης: Αναστάσιος Μπασαράς, Σμχος ε.α. ΠΑ

1. Γενικά
1.1. Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
Η πολυεθνική ολοκλήρωση είναι η εθελούσια ίδρυση, μεταξύ ανεξαρτήτων κρατών, κοινών θεσμικών οργάνων και η σταδιακή ανάπτυξη από αυτά κοινών
πολιτικών που επιδιώκουν κοινούς στόχους και εξυπηρετούν κοινά συμφέροντα. Ο πρωταρχικός σκοπός είναι η επίτευξη ειρήνης και ασφάλειας μεταξύ των
κρατών μελών καθώς και μεταξύ αυτών και του λοιπού κόσμου.
Η πολυεθνική ολοκλήρωση βασίζεται σε κοινές πολιτικές, οι οποίες αναπτύσσονται με μια διαδικασία λήψης των αποφάσεων.
Κοινή πολιτική, όσον αφορά τη διαδικασία πολυεθνικής ολοκλήρωσης, είναι ένα σύνολο κανόνων, αποφάσεων, ενεργειών και συμπεριφορών που
προτείνονται ή θεσπίζονται από τα κοινά θεσμικά όργανα, τα οποία έχει ιδρύσει μια ομάδα κρατών και που εφαρμόζονται από τα κοινά όργανα και τα κράτη
μέλη.
1.2. Η απουσία μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής
Ένα παράδοξο αποτέλεσμα του ελλείμματος πληροφόρησης και της παντελούς έλλειψης πολιτικής αγωγής ως προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι το ότι,
ενώ οι πολίτες φαίνονται αδιάφοροι για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), συγχρόνως περιμένουν όλο και σημαντικότερα αποτελέσματα από αυτήν. Αυτό αφορά
ιδίως την παρουσία της ΕΕ στη διεθνή σκηνή.
Οι δημοσκοπήσεις του Ευρωβαρομέτρου δείχνουν σταθερά επί σειρά ετών ότι σχεδόν 70% των πολιτών των κρατών μελών υποστηρίζουν την ιδέα ότι η ΕΕ
πρέπει να έχει μια κοινή εξωτερική πολιτική αποτελεσματική. Τρεις στους τέσσερις πολίτες της Ένωσης υποστηρίζουν μια αληθινά κοινή πολιτική ασφάλειας
και άμυνας.
Αυτά και πολλά ειδικά ευρήματα των δημοσκοπήσεων καταδεικνύουν ότι οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να καταλάβουν πως ο οικονομικός γίγαντας, τον οποίο
δημιούργησαν, η μεγαλύτερη εμπορική δύναμη του κόσμου, που διαθέτει το ισχυρότερο νόμισμα του κόσμου, δεν μπορεί να κάνει τη φωνή του ακουστή στη
διεθνή σκηνή.
Η ανικανότητα της ΕΕ να προλάβει τους Βαλκανικούς πολέμους στη γειτονιά της ή να επιβάλει τους κανόνες του διεθνούς δικαίου στον διακανονισμό των
διενέξεων στη σημαντική, για τον πετρελαϊκό εφοδιασμό της, Μέση Ανατολή μείωσε πολύ τον σεβασμό των Ευρωπαίων για τους κοινούς θεσμούς. Εφόσον η
ΕΕ δεν μπορεί να δράσει σαν ώριμος πολιτικός γίγαντας δεν μπορεί να χαίρει εκτίμησης.
Οι προσδοκίες των πολιτών για μια ισχυρή ΕΕ στον κόσμο περιλαμβάνουν την προβολή και υποστήριξη των ευρωπαϊκών ιδεωδών ειρήνης, ευημερίας,
δημοκρατίας, έννομης τάξης και κοινωνικής προστασίας στη διεθνή σκηνή. Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική
ασφάλειας μπορεί να αναπτυχθεί, όπως αναπτύχθηκαν άλλες κοινές πολιτικές στο παρελθόν.
Υπάρχει, όμως, μια βασική διαφορά μεταξύ της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας και των άλλων κοινών πολιτικών της ΕΕ. Ενώ οι τελευταίες
οικοδομούνται και λειτουργούν με τη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ, η ΚΕΠΠΑ βασίζεται στη διακυβερνητική συνεργασία. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται
ομοφωνία για τη λήψη των αποφάσεων σε αυτά τα πεδία. Χάρη στη διακυβερνητική μέθοδο της ΚΕΠΠΑ, οποιοδήποτε κράτος μέλος μπορεί να αποκλείσει μια
κοινή θέση ή μια κοινή δράση, παρά τη θέληση όλων των λοιπών. Επιπλέον, οποιοδήποτε κράτος μέλος μπορεί να παρεκκλίνει από μια ληφθείσα απόφαση,
σαμποτάροντας έτσι μια κοινή δράση.
1.3. Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ)
Η Συνθήκη της Λισαβόνας αύξησε αρκετά τη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα της ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή.

Ο μόνιμος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ΕΣ, European Council, EC), δίνοντας ένα πρόσωπο στην Ένωση, την αντιπροσωπεύει στις συζητήσεις
μεταξύ των παγκόσμιων ηγετών. Το γεγονός ότι ο νέος ύπατος εκπρόσωπος για τις εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτική ασφάλειας είναι αντιπρόεδρος της
Επιτροπής και προεδρεύει στο Συμβούλιο εξωτερικών υποθέσεων θα βοηθήσει την ΕΕ να εργάζεται αποτελεσματικότερα και με συνέπεια στην παγκόσμια
σκηνή.
Η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ΚΕΠΠΑ και εξασφαλίζει στην ΕΕ επιχειρησιακή ικανότητα
βασισμένη σε στρατιωτικά και μή μέσα, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιεί σε αποστολές εκτός της ΕΕ, προκειμένου, να διασφαλίζει τη διατήρηση της ειρήνης,
την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας.
Σημαντικό είναι, επίσης, το ότι σε περίπτωση που κράτος μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, τα άλλα κράτη μέλη θα οφείλουν να του παράσχουν
βοήθεια και συνδρομή με όλα τα μέσα στη διάθεσή τους. Ένας Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EOA, European Defence Agency, EDA) προσδιορίζει τις
επιχειρησιακές ανάγκες, προωθεί μέτρα για την ικανοποίησή τους, συμβάλλει στον προσδιορισμό και, ενδεχομένως, στην υλοποίηση κάθε μέτρου ενίσχυσης
της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης του αμυντικού τομέα και συντρέχει το Συμβούλιο στην αξιολόγηση της βελτίωσης των στρατιωτικών δυνατοτήτων.
Ο κανόνας της ομοφωνίας ισχύει στη Συνθήκη της Λισαβόνας σχετικά με την ΚΕΠΠΑ. Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας εξακολουθεί να
χαράσσεται και να υλοποιείται από το ΕΣ και το Συμβούλιο των Υπουργών (Council of Ministers or Counsil), τα οποία αποφασίζουν με ομοφωνία, πλην των
περιπτώσεων στις οποίες οι Συνθήκες ορίζουν άλλως.
Η θέσπιση νομοθετικών πράξεων αποκλείεται. Στην πραγματικότητα, οι αποφάσεις σε θέματα ΚΕΠΠΑ παίρνονται από το ΕΣ και το Συμβούλιο των Υπουργών
ομόφωνα, εκτός αν εφαρμόζουν αποφάσεις του ΕΣ, που έχουν ληφθεί ομόφωνα ή αν το ΕΣ, ομόφωνα, αποφασίσει ότι το Συμβούλιο (των Υπουργών) μπορεί να
λαμβάνει αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία.
Επιπλέον, ο κανόνας της ομοφωνίας αποτρέπει όχι μόνο μια γνήσια ΚΕΠΠΑ αλλά και την τροποποίηση της ίδιας της Συνθήκης της Λισαβόνας, εφόσον οι
τροποποιήσεις που μπορεί να προτείνονται από ένα κράτος μέλος, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) ή από την Επιτροπή τίθενται σε ισχύ μετά την επικύρωσή
τους από όλα τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες. Αυτό σημαίνει ότι μια κυβέρνηση, ένα κοινοβούλιο ή η πλειοψηφία
του λαού ενός μόνον κράτους της Ένωσης μπορεί να εμποδίσει την επιθυμία όλων των άλλων να προωθήσουν την ενοποίησή τους.
Είναι, πράγματι, σχεδόν βέβαιο ότι κάποια από τα κράτη μέλη της τωρινής ΕΕ δεν θα είναι διατεθειμένα να εκχωρήσουν στην Ένωση τις απαραίτητες εξουσίες
για την ανάπτυξη μιας πραγματικής κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Η μέχρι τώρα πείρα καταδεικνύει ότι, αν η κοινή γνώμη σε
ορισμένα κράτη είναι αρνητική ως προς ένα θέμα, π.χ. το ενιαίο νόμισμα, τότε, ακόμη και αν το θέλουν οι πολιτικοί σε αυτά τα κράτη, δεν μπορούν να
ακολουθήσουν την κοινή πορεία. Σε μια Ένωση 28 και σύντομα περισσοτέρων κρατών είναι πολύ πιθανό μια κυβέρνηση, ένα κοινοβούλιο ή μια λαϊκή
ετυμηγορία να σταματήσει την πορεία όλων των άλλων, μέσω της αρνησικυρίας της θέσπισης ή της αναθεώρησης μιας Συνθήκης.
Έτσι, τίθεται το ερώτημα: τα κράτη μέλη των οποίων οι πολίτες επιθυμούν μια πραγματική ΚΕΠΠΑ θα εμποδίζονται για πάντα από τους εταίρους των, οι
οποίοι θέλουν να διατηρήσουν ανέπαφες τις εθνικές εξουσίες παρά να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν μια υπερδύναμη ικανή να εξυπηρετεί
καλύτερα τα κοινά συμφέροντά τους;
Το συμπληρωματικό ερώτημα στο παραπάνω είναι: πως τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία θέλουν να προχωρήσουν στο στάδιο της πολιτικής ένωσης, θα το
επιτύχουν, εφόσον ισχύει ο κανόνας της ομοφωνίας για την αναθεώρηση της Συνθήκης για την ΕΕ και εφόσον κάποιοι από εκείνους που έχουν υπογράψει αυτή τη
Συνθήκη δεν θέλουν να κάνουν τις εκχωρήσεις των αρμοδιοτήτων που απαιτεί αυτό το νέο βήμα της ολοκλήρωσης;
Υπάρχουν δύο πιθανές απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα. Η σχετικά εύκολη , αλλά περιορισμένη μέθοδος για τη δημιουργία μιας ΚΕΠΠΑ, είναι η ενισχυμένη
συνεργασία μερικών κρατών μελών, την οποία η Συνθήκη της Λισαβόνας ενδυνάμωσε. Η πιο δύσκολη αλλά και πιο ισχυρή μέθοδος για την πρόοδο προς την
πολιτική ένωση της Ευρώπης θα ήταν η σύνταξη και υιοθέτηση κατά δημοκρατικό τρόπο μιας Συνθήκης, η οποία θα δεσμεύει, μόνο, το κράτη μέλη που θα την
έχουν υπογράψει και επικυρώσει.

Η ενισχυμένη συνεργασία στο πεδίο της ΚΕΠΠΑ διευκολύνεται με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτή προβλέπει ότι η έγκριση για την καθιέρωση μιας
ενισχυμένης συνεργασίας χορηγείται από το Συμβούλιο των Υπουργών υπό τον όρο ότι θα συμμετέχουν σε αυτήν τουλάχιστον εννέα κράτη μέλη.
2. Οι Συνθήκες
2.1. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ
Η Συνθήκη, η οποία υπογράφηκε στο Μάαστριχτ στις 7 Φεβρουαρίου 1992, αποτελείτο από δύο διάφορες αλλά αλληλένδετες Συνθήκες: τη Συνθήκη για την
ΕΕ (ΣΕΕ) και τη Συνθήκη την ιδρύουσα την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΣΕΚ). Οι δύο αυτές Συνθήκες διαχώρισαν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα σε τρεις
πυλώνες, που διέφεραν κυρίως ως προς τις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων:
(1)ο κύριος πυλώνας της Ευρωπαϊκής Kοινότητας, όπου η συγκατοίκηση των ενοίκων ρυθμιζόταν από τη ΣΕΚ με την κοινοτική μέθοδο λήψης των
αποφάσεων κατά πλειοψηφία,
(2)ο πυλώνας της συνεργασίας στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, και,
(3)ο πυλώνας της KEΠΠA.
Η μέθοδος οικοδόμησης των δύο νέων πυλώνων βασίστηκε στη διακυβερνητική συνεργασία, εφόσον η ΣΕΕ απαιτούσε ομοφωνία για τη λήψη των αποφάσεων
και, επομένως, οποιοδήποτε κράτος μέλος μπορούσε να προβάλει βέτο και να εμποδίσει μια κοινή ενέργεια.
Η Κοινότητα/Ένωση έθεσε στο Μάαστριχτ σαν στόχους να:
-προωθήσει την ισόρροπη και σταθερή οικονομική πρόοδο, ιδίως με τη δημιουργία ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα με την ενίσχυση της οικονομικής και
κοινωνικής συνοχής και με την ίδρυση μιας οικονομικής και νομισματικής ένωσης, η οποία θα περιλάμβανε, εν καιρώ, ένα ενιαίο νόμισμα,
-επιβεβαιώσει την ταυτότητά της στη διεθνή σκηνή, ιδίως με την εφαρμογή μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας,
συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης, εν καιρώ, μιας κοινής αμυντικής πολιτικής, η οποία θα μπορούσε, σε δεδομένη στιγμή, να οδηγήσει σε κοινή άμυνα,
Μπορείτε να κατεβάστε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, εδώ: http://www.elisme.gr/images/aaa/ENDIAFERONTAAA.doc
2.2. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ
Η Συνθήκη, που υπογράφηκε στο Άμστερνταμ στις 17 Ιουνίου 1997, μόλις έξι χρόνια μετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, δεν επέφερε σημαντικές αλλαγές στη
διαδικασία ολοκλήρωσης, αλλά σημείωσε ορισμένες προόδους σε αρκετές πολιτικές.
Στην πτέρυγα της ΕΕ, η Συνθήκη του Άμστερνταμ ενδυνάμωσε κάπως την ΚΕΠΠΑ, καθιστώντας το ΕΣ (αρχηγοί κρατών/κυβερνήσεων) υπεύθυνο για τον ορισμό
κοινών στρατηγικών, τις οποίες θα εφαρμόζουν τα κράτη μέλη και η Ένωση, ορίζοντας έναν ύπατο εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ (Γενικός Γραμματέας
Συμβουλίου).
Μπορείτε να κατεβάστε του Άμστερνταμ εδώ: http://www.elisme.gr/images/aaa/ENDIAFERONTAAA.doc
2.3. Η Συνθήκη της Λισαβόνας
Η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν επεκτείνει την ειδική πλειοψηφία στην ΚΕΠΠΑ. Η ομοφωνία θα συνεχίσει να είναι ο κανόνας για τη λήψη αποφάσεων στα
θέματα της ΚΕΠΠΑ, εμποδίζοντας αυτή την πολιτική από του να γίνει πραγματικά κοινή και αποτελεσματική.
Ωστόσο, το γεγονός ότι ο νέος Ύπατος εκπρόσωπος (High Representative) για τις εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτική ασφάλειας είναι αντιπρόεδρος της
Επιτροπής βοηθά την ΕΕ να εργάζεται αποτελεσματικότερα και με συνέπεια στην παγκόσμια σκηνή.
Ο Ύπατος εκπρόσωπος - επικουρούμενος από μια νέα ευρωπαϊκή υπηρεσία εξωτερικής δράσης (European External Action Service, EEAS), που απαρτίζεται
από υπαλλήλους του Συμβουλίου, της Επιτροπής και των εθνικών διπλωματικών υπηρεσιών - δίνει στην ΕΕ τη δυνατότητα να εργάζεται αποτελεσματικότερα

και με μεγαλύτερη συνέπεια σε παγκόσμιο επίπεδο, αλληλοσυνδέοντας τους διάφορους άξονες της εξωτερικής πολιτικής, όπως είναι η διπλωματία, η
ασφάλεια, το εμπόριο, η βοήθεια στην ανάπτυξη, η ανθρωπιστική βοήθεια και οι διεθνείς διαπραγματεύσεις.
Εξάλλου, η Συνθήκη της Λισαβόνας ενισχύει την ΚΠΑΑ προσθέτοντας αποστολές στις λεγόμενες αποστολές Πέτερσμπεργκ, όπως παροχή συμβουλών και
αρωγής επί στρατιωτικών θεμάτων, πρόληψη των συγκρούσεων και σταθεροποίηση της ειρήνης, και, επιπλέον δίνει τη δυνατότητα σε κράτη μέλη που
πληρούν υψηλότερα κριτήρια στρατιωτικών δυνατοτήτων να θεσμοθετούν μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία στο πλαίσιο της Ένωσης.
Μπορείτε να κατεβάστε τη Συνθήκη της Λισαβόνας, εδώ: http://www.elisme.gr/images/aaa/ENDIAFERONTAAA.doc
3. Τα θεσμικά Όργανα
3.1. Το Eυρωπαϊκό Συμβούλιο (ΕΣ, European Council)
Έχοντας την αρχή του σε άτυπες διασκέψεις κορυφής, το ΕΣ θεωρείται πλέον ρητά θεσμικό όργανο της ΕΕ.
Το ΕΣ απαρτίζεται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων της EΕ, καθώς και από τον πρόεδρο του και τον πρόεδρο της ΕΕ. Ο ύπατος εκπρόσωπος της
Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας συμμετέχει στις εργασίες του.
Όταν, το απαιτεί η ημερήσια διάταξη, τα μέλη του ΕΣ δύνανται να αποφασίσουν ένας υπουργός να επικουρεί έκαστο μέλος, ο δε πρόεδρος της Επιτροπής να
επικουρείται από ένα μέλος της Επιτροπής. Το ΕΣ συνέρχεται κανονικά δις εξαμηνιαίως, συγκαλούμενο από τον πρόεδρό του, αλλά , όταν, η κατάσταση το
απαιτεί, ο πρόεδρος μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη σύνοδο του ΕΣ.
Το EΣ είναι ο αρχιτέκτονας του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Αυτό δίνει την αναγκαία ώθηση για την ανάπτυξη της Ένωσης, καθορίζει τους γενικούς
πολιτικούς προσανατολισμούς και λύνει τα πιο σημαντικά προβλήματα της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Είναι ένας χώρος όπου οι ηγέτες των κρατών μελών
ανταλλάσσουν ελεύθερα και άτυπα τις απόψεις τους.
Όντας ένας θεσμός ,που μπορεί να πάρει πακέτα αποφάσεων και να ξεφύγει από τη γραφειο- κρατία που παραλύει συχνά τις εργασίες του Συμβουλίου των
Υπουργών, το EΣ προωθεί συχνά τα δύσκολα πολιτικά και οικονομικά θέματα που έχουν περιπλεχθεί στο επίπεδο Υπουργών. Έχει λύσει πολλά προβλήματα
που απειλούσαν την αλληλεγγύη και πρόοδο της Kοινότητας, έδωσε το έναυσμα νέων κοινών πολιτικών και συντόνισε την εξωτερική πολιτική των κρατών
μελών σε καυτά ευρωπαϊκά και παγκόσμια προβλήματα.
Περισσότερα μπορείτε να δείτε στην οικεία ιστοσελίδα:
European Council
http://www.consilium.europa.eu/en/european-council/
3.2. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission, EC)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία συνήθως ονομάζεται απλά Επιτροπή (και δημοσιογραφικά Κομισιόν), απαρτίζεται από 28 μέλη (Επιτρόπους), που
προτείνονται από την κυβέρνηση κάθε κράτους μέλους και ορίζονται, για περίοδο πέντε ετών, από το Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία,
και σε συμφωνία με τον ορισθέντα πρόεδρο.
Τα μέλη της Επιτροπής δεν δύνανται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους να ασκούν όποια άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, αμειβόμενη ή μη. Κατά την
εκπλήρωση των καθηκόντων τους δεν ζητούν ούτε δέχονται υποδείξεις από καμία κυβέρνηση. Ολες οι κυβερνήσεις υποχρεούνται να σέβονται την αρχή αυτή και
να μην επιδιώκουν να επηρεάζουν τα μέλη της Επιτροπής στην εκτέλεση του έργου τους.

Το Συμβούλιο, σε κοινή συμφωνία με τον πρόεδρο του, καταρτίζει τον κατάλογο των άλλων προσώπων που προτείνει να διορισθούν μέλη της Επιτροπής και
τον υποβάλλει σε ψήφο έγκρισης του ΕΚ.
Το Κοινοβούλιο υποβάλλει σε εξέταση κάθε Επίτροπο ως προς το πρόγραμμα και τις ιδέες του και μπορεί να προβάλλει ενστάσεις ως προς την καταλληλότητά
του για την αρμοδιότητά του μέσα στην Επιτροπή, αλλά δεν μπορεί να απορρίψει τον διορισμό του.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται στο ΕΚ από το ΕΣ, που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.
H Επιτροπή είναι η κινητήρια δύναμη της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, είναι, επίσης, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, έχοντας, επομένως, ένα διοικητικό και
ένα αντιπροσωπευτικό ρόλο εξασφαλίζοντας την εκπροσώπηση της ΕΕ σε τρίτα κράτη και πολλούς διεθνείς οργανισμούς.
Η Συνθήκη της Λισαβόνας προάγει τον ρόλο της Επιτροπής στο πεδίο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), εφόσον ο ύπατος
εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, ο οποίος είναι ένας αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κάνει τις προτάσεις,
συμβάλλοντας, στον σχεδιασμό της πολιτικής αυτής, την οποία και εκτελεί ως εντολοδόχος του Συμβουλίου.
Η πολυεθνική σύνθεση του ομίλου των Επιτρόπων και των υπηρεσιών που εργάζονται υπό αυτούς εγγυάται ότι κανείς από τους υπαλλήλους ή και από τους
Επιτρόπους μπορεί να επηρεάσει μια πρόταση την οποία επεξεργάζεται προς το συμφέρον ενός ή κάποιων κρατών μελών.
Περισσότερα μπορείτε να δείτε στην οικεία ιστοσελίδα:
European Commission
http://ec.europa.eu/index_en.htm
3.3. Το Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο (European Parliament)
Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, το ΕΚ θα απαρτίζεται από αντιπροσώπους των πολιτών της Ένωσης, ο αριθμός των οποίων δεν θα υπερβαίνει τους
750, συν τον πρόεδρο. Η εκπροσώπηση των πολιτών θα είναι αναλογική κατά φθίνουσα τάξη, με ελάχιστο όριο 6 βουλευτών ανά κράτος μέλος. Κανένα
κράτος μέλος δεν θα κατέχει περισσότερες από 96 έδρες. Χάρη στην άμεση εκλογή του από τους λαούς της Ένωσης, το EΚ είναι το μόνο πραγματικά
πολυεθνικό κοινοβούλιο στον κόσμο και παίζει ολοένα σημαντικότερο ρόλο στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση.
Το Κοινοβούλιο έχει τέσσερεις βασικές αποστολές: τη νομοθετική, την πολιτική, την ελεγκτική και την δημοσιονομική.
Περισσότερα μπορείτε να δείτε στην οικεία ιστοσελίδα:
European Parliament
http://www.europarl.europa.eu/
3.4. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης (High Representative of the Union)
Ο ύπατος εκπρόσωπος ασκεί την ΚΕΠΠΑ της Ένωσης. Συμβάλλει με τις προτάσεις του στον σχεδιασμό της πολιτικής αυτής, την οποία και εκτελεί ως
εντολοδόχος του Συμβουλίου. Ενεργεί κατά τον ίδιο τρόπο για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Προεδρεύει του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων,
ενώ συγχρόνως κατέχει μια από τις θέσεις των αντιπροέδρων της Επιτροπής.
Ο ύπατος εκπρόσωπος εκπροσωπεί την Ένωση για ζητήματα που εμπίπτουν στην ΚΕΠΠΑ. Διεξάγει τον πολιτικό διάλογο με τρίτους, εξ ονόματος της
Ένωσης, και εκφράζει τη θέση της Ένωσης στους διεθνείς οργανισμούς και διασκέψεις.
Περισσότερα μπορείτε να δείτε στην οικεία ιστοσελίδα:
High Representative of the Union
http://eeas.europa.eu/background/high-representative/index_en.htm

3.5. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ, European External Action Service, EEAS)
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο ύπατος εκπρόσωπος επικουρείται από ευρωπαϊκή υπηρεσία εξωτερικής δράσης (ΕΥΕΔ). Η ΕΥΕΔ συνεργάζεται
στενά με τις διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών και απαρτίζεται από υπαλλήλους των αρμοδίων διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας του
Συμβουλίου και της Επιτροπής καθώς και αποσπασμένο προσωπικό των εθνικών διπλωματικών υπηρεσιών.
Η ΕΥΕΔ αποτελείται από κεντρική διοίκηση στις Βρυξέλλες και από τις αντιπροσωπείες της Ένωσης σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς.
Περισσότερα μπορείτε να δείτε στην οικεία ιστοσελίδα:
European External Action Service
http://eeas.europa.eu/index_el.htm
3.6. Επιτροπή Πολιτικής και Ασφαλείας (Political and Security Committee, PSC)
Η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφαλείας παρακολουθεί τη διεθνή κατάσταση στους τομείς που εμπίπτουν στην ΚΕΠΠΑ και συμβάλλει στον καθορισμό των
πολιτικών διατυπώνοντας γνώμες απευθυνόμενες στο Συμβούλιο. Εποπτεύει την εφαρμογή των συμπεφωνημένων πολιτικών και ασκεί, υπό την ευθύνη του
Συμβουλίου και του ύπατου εκπροσώπου, τον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική διεύθυνση των επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων. Προεδρεύεται από
εκπρόσωπο του ύπατου εκπρόσωπου της Ένωσης.
Περισσότερα μπορείτε να δείτε στην οικεία ιστοσελίδα:
3.7. Η Στρατιωτική Επιτροπή (ΣΕΕΕ), (Military Committee, EUMC)
Απαρτίζεται από τους αρχηγούς των γενικών επιτελείων ή τους στρατιωτικούς αντιπροσώπους τους και από τον πρόεδρο που διορίζεται από το Συμβούλιο,
κατόπιν, συστάσεως της επιτροπής, παρέχει στρατιωτικές συμβουλές και υποβάλλει συστάσεις στην ΕΠΑ, δίνει, επίσης, στρατιωτικές κατευθύνσεις στο
Στρατιωτικό Επιτελείο.
Περισσότερα μπορείτε να δείτε στην οικεία ιστοσελίδα:
Η Στρατιωτική Επιτροπή (ΣΕΕΕ), (Military Committee, EUMC)
http://eeas.europa.eu/csdp/structures-instruments-agencies/eumc/index_en.htm
3.8. Το Στρατιωτικό Επιτελείο (ΣΕ), (Military Staff, EUMS)
Αποτελείται από αποσπασμένους στρατιωτικούς των κρατών μελών και είναι ενσωματωμένο στη γενική γραμματεία του Συμβουλίου.
Παρέχει στρατιωτικές γνώσεις και υποστήριξη προς την ΕΠΑΑ, ιδίως ως προς την έγκαιρη προειδοποίηση, εκτίμηση της κατάστασης και του στρατηγικού
προγραμματισμού για τα καθήκοντα του Πέτερσμπεργκ, συμπεριλαμβανομένου και του καθορισμού ευρωπαϊκών εθνικών και πολυεθνικών δυνάμεων.
Το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής αποβλέπει στη σταδιακή δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αγοράς εξοπλισμών, διαφανέστερης και πιο ανοικτής για τα κράτη
μέλη. Πράγματι, μια οδηγία για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της
ΕΕ στοχεύει στο να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας ενιαίας αγοράς σε αυτόν τον τομέα, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της αμυντικής βιομηχανίας της
Ευρώπης.
Μια γενική άδεια μεταφοράς που πρέπει να δημοσιεύεται σύμφωνα με την οδηγία για μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας, τα οποία
παραδίδονται σε ένοπλες δυνάμεις, μπορεί να αυξήσει σημαντικά την ασφάλεια εφοδιασμού για όλα τα κράτη μέλη που επιλέγουν να προμηθευτούν τέτοια
προϊόντα εντός της ΕΕ.

Μια οδηγία για τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών από αναθέτουσες αρχές ή
αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και ασφάλειας στοχεύει να μειώσει τον ρυθμιστικό τεμαχισμό σε αυτούς τους τομείς και να αυξήσει τον
ανταγωνισμό και τη διαφάνεια.
Περισσότερα μπορείτε να δείτε στην οικεία ιστοσελίδα:
Military Staff, EUMS
http://eeas.europa.eu/csdp/structures-instruments-agencies/eu-military-staff/index_en.htm
3.9. Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΑΑΑ, European Security and Defence College, ESDC)
Είναι ένα ανθρώπινο δίκτυο που ασχολείται με τα θέματα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της Ένωσης. Η ακαδημία παρέχει
εκπαίδευση στρατηγικού επιπέδου, στον τομέα της ΕΠΑΑ και προωθεί την κοινή κατανόηση της ΕΠΑΑ μεταξύ του πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού.
Προκειμένου να βελτιώσει την ανάπτυξη και λειτουργία μη στρατιωτικών αποστολών διαχείρισης κρίσεων, η Ένωση δημιούργησε αποθήκη στην οποία μπορεί
να αποθηκεύεται νέος και χρησιμοποιημένος εξοπλισμός για τέτοιες αποστολές.
Περισσότερα μπορείτε να δείτε στην οικεία ιστοσελίδα:
ΕΑΑΑ, European Security and Defence College, ESDC
http://eeas.europa.eu/csdp/structures-instruments-agencies/european-security-defence-college/index_en.htm
3.10. O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ, European Defence Agency, EDA)
Ιδρύθηκε το 2004 για να αναπτύξει σχέδια και προγράμματα με σκοπό την υποστήριξη της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας.
Προσδιορίζει τις επιχειρησιακές ανάγκες, προωθεί μέτρα για την ικανοποίησή τους, συμβάλλει στον προσδιορισμό και, ενδεχομένως, στην υλοποίηση κάθε
μέτρου πρόσφορου για την ενίσχυση της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης του αμυντικού τομέα, συμμετέχει στον προσδιορισμό ευρωπαϊκής πολιτικής
δυνατοτήτων και εξοπλισμών και επικουρεί το Συμβούλιο στην αξιολόγηση της βελτίωσης των στρατιωτικών δυνατοτήτων.
Ο ΕΟΑ τίθεται υπό την εξουσία του Συμβουλίου και είναι ανοιχτός σε κάθε κράτος μέλος που επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτόν.
Περισσότερα μπορείτε να δείτε στην οικεία ιστοσελίδα:
European Defence Agency, EDA
http://www.eda.europa.eu/
3.11. Το Eurocorps
Μπορεί να θεωρηθεί πρόδρομος μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας. Πράγματι, στις 5 Νοεμβρίου 1993, η Γαλλία, η Γερμανία και το Βέλγιο πήραν τη
σημαντική πρωτοβουλία να θέσουν υπό κοινή διοίκηση ορισμένες μονάδες των στρατευμάτων τους. Η Ισπανία προσχώρησε στο Eurocorps το 1994 και το
Λουξεμβούργο το 1996. Το 2002 και το 2003, η Ελλάδα, η Πολωνία, η Τουρκία και η Αυστρία ενσωμάτωσαν μονάδες στο προσωπικό του Eurocorps.
Το Eurocorps, που υπάγεται στην αρχή μιας κοινής επιτροπής αποτελούμενης από τους επικεφαλής των διοικήσεων και των πολιτικών διευθυντών των
συμμετεχουσών χωρών, είναι τώρα ένα σώμα ταχείας επέμβασης στη διάθεση της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Έχει συμμετάσχει σε διάφορες κοινές αποστολές των
δύο οργανώσεων.

Περίπου 1000 στρατιωτικοί είναι αποσπασμένοι στην έδρα του Eurocorps στο Στρασβούργο, ενώ έως 60,000 στρατεύματα έχουν δεσμευθεί να συμμετέχουν σε
αποστολές άμεσης επέμβασης της ΕΕ ή του ΝΑΤΟ.
Περισσότερα μπορείτε να δείτε στην οικεία ιστοσελίδα:
Eurocorps
http://www.eurocorps.org/
3.12. H Οργάνωση για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (OAΣE, Organisation for Security and Cooperation in Europe, OSCE)
Ο OAΣE συγκεντρώνει 52 κράτη: όλα τα κράτη της EE, τα κράτη της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, τα κράτη της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων
Κρατών (πρώην EEΣΔ), τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.
Καλείται, επίσης, να παίξει ένα σημαντικό ρόλο για την πανευρωπαϊκή ασφάλεια και συνεργασία.
Η συμφωνία περιλαμβάνει διατάξεις για την πρόληψη συγκρούσεων και τη ρύθμιση κρίσεων. Προβλέπει επίσης τη δημιουργία ενός βήματος του OAΣE για
την ασφάλεια.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει στις δραστηριότητες του ΟΑΣΕ, συμβάλλοντας στις εργασίες του για τις ανθρώπινες και οικονομικές διαστάσεις της
ασφάλειας.
Περισσότερα μπορείτε να δείτε στην οικεία ιστοσελίδα:
Organisation for Security and Cooperation in Europe, OSCE
http://www.osce.org/
3.13. Το σύμφωνο για τη σταθερότητα στην Ευρώπη (Stability Pact in Europe)
Το οποίο εγκρίθηκε στις 21 Μαρτίου 1995 στο Παρίσι είναι μια πρωτοβουλία της ΕΕ, την οποία είχε προκαλέσει το EΣ των Βρυξελλών του Οκτωβρίου 1993.
Το σύμφωνο αποσκοπεί στην προώθηση της σταθερότητας και της ειρήνης στην Ευρώπη με τη ρύθμιση του προβλήματος των μειονοτήτων και με την
ενίσχυση του απαραβίαστου των συνόρων χάρη στην εμβάθυνση της διαδικασίας εκδημοκρατισμού και της περιφερειακής συνεργασίας στην κεντρική και
ανατολική Ευρώπη.
H παρακολούθηση της εφαρμογής του συμφώνου ανατέθηκε στην OAΣE. Η προσπάθεια σταθεροποίησης επικεντρώνεται πλέον στην περιοχή της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Περισσότερα μπορείτε να δείτε στην οικεία ιστοσελίδα:
European Council http://www.consilium.europa.eu/en/european-council/
4. Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ, Common Foreign and Security Policy, CFSP)
Η ΚΕΠΠΑ έκανε τα πρώτα της βήματα χάρη στην εγκαθίδρυση από την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη της ευρωπαϊκής πολιτικής συνεργασίας, η οποία
πρόβλεπε διαδικασίες αμοιβαίας πληροφόρησης και τακτικές συνδιασκέψεις για την εναρμόνιση των θέσεων των κρατών μελών στα θέματα της διεθνούς
πολιτικής.
Η Ένωση καθορίζει και εφαρμόζει κοινές πολιτικές και δράσεις και εργάζεται για την επίτευξη υψηλού βαθμού συνεργασίας σε όλους τους τομείς των
διεθνών σχέσεων, με στόχο:

α) τη διαφύλαξη των αξιών της, των θεμελιωδών της συμφερόντων, της ασφάλειας, της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητάς της,
β) την εδραίωση και στήριξη της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των αρχών του διεθνούς δικαίου,
γ) τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές του
Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και σύμφωνα με τις αρχές της τελικής πράξης του Ελσίνκι και τους στόχους του Χάρτη του Παρισιού,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν τα εξωτερικά σύνορα,
δ) την προώθηση, στις αναπτυσσόμενες χώρες, της αειφόρου (βιώσιμης) ανάπτυξης από οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη, με πρωταρχικό
στόχο την εξάλειψη της φτώχειας,
ε) την προώθηση της ενσωμάτωσης όλων των χωρών στην παγκόσμια οικονομία, μεταξύ άλλων και μέσω της προοδευτικής κατάργησης των περιορισμών του
διεθνούς εμπορίου,
στ) τη συμβολή στην ανάπτυξη διεθνών μέτρων για τη διαφύλαξη και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και την βιώσιμη (sustainable) διαχείριση
των παγκόσμιων φυσικών πόρων, με στόχο τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης,
ζ) την παροχή συνδρομής σε πληθυσμούς, χώρες και περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, και
η) την προώθηση διεθνούς συστήματος που θεμελιώνεται στην ενισχυμένη πολυμερή συνεργασία και τη χρηστή παγκόσμια διακυβέρνηση.
Η αρμοδιότητα της Ένωσης στο πεδίο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας καλύπτει όλους τους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και το
σύνολο των ζητημάτων τα οποία αφορούν την ασφάλεια της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του προοδευτικού καθορισμού κοινής αμυντικής πολιτικής, η
οποία μπορεί να οδηγήσει σε κοινή άμυνα.
Το Συμβούλιο και η Επιτροπή, επικουρούμενοι από τον ύπατο εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, οφείλουν να
εξασφαλίζουν τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων τομέων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης και μεταξύ αυτών και των άλλων πολιτικών της. ΚΕΠΠΑ
υλοποιείται από τον ύπατο εκπρόσωπο και από τα κράτη μέλη με τη χρησιμοποίηση των εθνικών μέσων και των μέσων της Ένωσης.
Τα κράτη μέλη συνεννοούνται μεταξύ τους στα πλαίσια του ΕΣ και του Συμβουλίου για κάθε ζήτημα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας που
παρουσιάζει γενικό ενδιαφέρον, προκειμένου να καθορίσουν κοινή προσέγγιση.
Τα κράτη μέλη είναι αλληλέγγυα μεταξύ τους και οφείλουν να συντονίζουν τη δράση τους στα πλαίσια των διεθνών οργανισμών και στις διεθνείς διασκέψεις
και να υποστηρίζουν, στα πλαίσια αυτά, τις θέσεις της Ένωσης.
Ο ύπατος εκπρόσωπος εξασφαλίζει την οργάνωση του συντονισμού αυτού. Στους διεθνείς οργανισμούς και στις διεθνείς διασκέψεις στις οποίες δεν
συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη, τα κράτη μέλη που συμμετέχουν υποστηρίζουν τις θέσεις της Ένωσης και τηρούν ενήμερα τα κράτη μέλη που δεν
συμμετέχουν καθώς και τον ύπατο εκπρόσωπο για κάθε ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος.
Όσα κράτη μέλη είναι επίσης μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών οφείλουν να συνεννοούνται μεταξύ τους, να τηρούν πλήρως ενήμερα τα
άλλα κράτη μέλη καθώς και τον ύπατο εκπρόσωπο, καθώς και να υπερασπίζονται τις θέσεις και τα συμφέροντα της Ένωσης.
Όταν η Ένωση έχει καθορίσει θέση ως προς συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τα κράτη μέλη
που είναι μέλη του ζητούν να κληθεί ο ύπατος εκπρόσωπος για να παρουσιάσει τη θέση της Ένωσης.
4.1. Το θεσμικό πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ
Η βασική βελτίωση της Συνθήκης της Λισαβόνας στις διατάξεις περί ΚΕΠΠΑ ( CFSP) είναι η δημιουργία της θέσης του ύπατου εκπρόσωπου της Ένωσης για την
εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας (High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy) σε αντικατάσταση της θέσης
του ύπατου εκπρόσωπου για την ΚΕΠΠΑ.
Το ΕΣ (European Council), αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία και με τη συμφωνία του προέδρου της Επιτροπής, διορίζει τον ύπατο εκπρόσωπο. Δύναται να
τον απαλλάξει από τα καθήκοντά του με την ίδια διαδικασία.

Προεδρεύοντας στο Συμβούλιο εξωτερικών υποθέσεων (Foreign Affairs Council), ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης θα συμβάλλει με τις προτάσεις του στον
σχεδιασμό της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και στην εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΣ και του Συμβουλίου των υπουργών.
Ο πρόεδρος του ΕΣ ασκεί την εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης σε θέματα που άπτονται της ΚΕΠΠΑ, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του ύπατου
εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας.
Ο ύπατος εκπρόσωπος επικουρείται από ευρωπαϊκή υπηρεσία εξωτερικής δράσης (ΕΥΕΔ) (European External Action Service, EEAS).
Η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφαλείας (Political and Security Committee) παρακολουθεί τη διεθνή κατάσταση στους τομείς που εμπίπτουν στην ΚΕΠΠΑ και
συμβάλλει στον καθορισμό των πολιτικών διατυπώνοντας γνώμες απευθυνόμενες στο Συμβούλιο.
4.2. Η λήψη των αποφάσεων σε θέματα ΚΕΠΠΑ
Η μέθοδος λήψης των αποφάσεων για την ΚΕΠΠΑ διαφέρει πολύ από τη συνήθη νομοθετική διαδικασία που διέπει τις άλλες δραστηριότητες της Ένωσης. Η
πολιτική αυτή διέπεται από ειδικούς κανόνες και διαδικασίες. Χαράσσεται και υλοποιείται από το ΕΣ και το Συμβούλιο, τα οποία αποφασίζουν με ομοφωνία,
πλην των περιπτώσεων στις οποίες οι Συνθήκες ορίζουν άλλως. Η θέσπιση νομοθετικών πράξεων αποκλείεται.
Κατά παρέκκλιση από τον κανόνα της ομοφωνίας, το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, όταν εκδίδει απόφαση που καθορίζει δράση ή θέση της
Ένωσης βάσει απόφασης ή συγκεκριμένου αιτήματος του ΕΣ.
Το Δικαστήριο της ΕΕ δεν έχει αρμοδιότητα όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με την ΚΕΠΠΑ, ούτε όσον αφορά τις πράξεις που θεσπίζονται βάσει αυτών.
Οι αποφάσεις του ΕΣ ως προς τα στρατηγικά συμφέροντα και τους στόχους της Ένωσης αφορούν την ΚΕΠΠΑ καθώς και άλλους τομείς που εμπίπτουν στην
εξωτερική δράση της Ένωσης.
Όταν μια διεθνής κατάσταση απαιτεί επιχειρησιακή δράση εκ μέρους της Ένωσης, το Συμβούλιο εκδίδει τις αναγκαίες αποφάσεις. Προσδιορίζουν τους
στόχους τους, το πεδίο εφαρμογής τους, τα μέσα που πρέπει να τεθούν στη διάθεση της Ένωσης, τις προϋποθέσεις εφαρμογής τους και, εφόσον είναι
απαραίτητο, τη διάρκειά τους. Αυτές οι αποφάσεις δεσμεύουν τα κράτη μέλη όσον αφορά τις θέσεις που υιοθετούν και τη διεξαγωγή της δράσης τους. Κάθε
θέση ή δράση κράτους μέλους η οποία σχεδιάζεται κατ' εφαρμογή απόφασης του Συμβουλίου γνωστοποιείται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος εντός
προθεσμίας η οποία επιτρέπει, εάν είναι αναγκαίο, προηγούμενη συνεννόηση στα πλαίσια του Συμβουλίου.
Το Συμβούλιο εκδίδει αποφάσεις οι οποίες καθορίζουν τη στάση της Ένωσης επί συγκεκριμένου ζητήματος γεωγραφικής ή θεματικής φύσεως.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εθνικές τους πολιτικές να συνάδουν προς τις θέσεις της Ένωσης. Κάθε κράτος μέλος πριν να αναλάβει διεθνώς οποιαδήποτε
δράση ή οποιαδήποτε δέσμευση που θα μπορούσε να επηρεάσει τα συμφέροντα της Ένωσης, πρέπει να διαβουλεύεται με τα άλλα κράτη μέλη στο πλαίσιο του
ΕΣ ή του Συμβουλίου. Τα κράτη μέλη είναι, μεταξύ τους, αλληλέγγυα.
Η εποικοδομητική αποχή επιτρέπει σε ορισμένα κράτη μέλη να μη συμμετέχουν σε κοινή δράση, διευκολύνοντας έτσι την υιοθέτηση πρωτοβουλιών, που
υποστηρίζονται από τα περισσότερα κράτη μέλη (τα δύο τρίτα της ειδικής πλειοψηφίας).
Όπως είδαμε παραπάνω, οι αποφάσεις ΚΕΠΠΑ λαμβάνονται ομοφώνως από το ΕΣ ή το Συμβούλιο, αλλά ένα μέλος του Συμβουλίου μπορεί να απόσχει από τη
ψηφοφορία για να επιτρέψει τη λήψη αποφάσεως. Εάν τα απέχοντα μέλη αντιπροσωπεύουν πλέον του ενός τρίτου των ψήφων στο Συμβούλιο, η απόφαση δεν
λαμβάνεται.
Για αποφάσεις που δεν έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στην άμυνα, το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, όταν εκδίδει απόφαση που
καθορίζει δράση ή θέση της Ένωσης βάσει απόφασης ή κατόπιν συγκεκριμένου αιτήματος του ΕΣ.
Αν, όμως, μέλος του Συμβουλίου δηλώσει ότι, για ζωτικούς και δεδηλωμένους λόγους εθνικής πολιτικής, προτίθεται να αντιταχθεί στη λήψη απόφασης με
ειδική πλειοψηφία, το Συμβούλιο δύναται, με ειδική πλειοψηφία να ζητήσει την παραπομπή του θέματος στο ΕΣ, για λήψη απόφασης με ομοφωνία.
Η δυνατότητα του βέτο παραμένει, αφού το κράτος μέλος δώσει εξηγήσεις. Τέτοιες εξηγήσεις δεν μπορούν να αποτρέψουν το βέτο, αν ένα κράτος μέλος είναι
αποφασισμένο να υπερασπίσει τα συμφέροντά του, τα οποία αποκλίνουν από εκείνα της πλειοψηφίας.
Οι διοικητικές δαπάνες της ΚΕΠΠΑ βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

Οι λειτουργικές δαπάνες βαρύνουν επίσης τον προϋπολογισμό της Ένωσης, πλην των δαπανών που οφείλονται σε ενέργειες που έχουν στρατιωτικές συνέπειες
ή συνέπειες στην άμυνα και των περιπτώσεων όπου το Συμβούλιο λαμβάνει ομόφωνα διαφορετική απόφαση.
Στις περιπτώσεις που οι δαπάνες δεν καταλογίζονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης, αυτές βαρύνουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με την κλείδα ακαθάριστου
εθνικού προϊόντος, εκτός εάν το Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίσει αλλιώς.
Ένα ινστιτούτο μελετών ασφάλειας της ΕΕ-με έδρα το Παρίσι - και ένα δορυφορικό κέντρο της ΕΕ-με έδρα την πόλη Torrejón de Ardoz (Ισπανία) υποστηρίζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ, και ιδίως της ΕΠΑΑ, και συμβάλλουν στην ανάπτυξή της, με τη διεξαγωγή
ερευνών και αναλύσεων στους σχετικούς τομείς.
4.3. Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ, Common Security and Defence Policy, CSDP)
Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η ΚΠΑΑ αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας.
Περιλαμβάνει τον προοδευτικό προσδιορισμό κοινής αμυντικής πολιτικής της Ένωσης, η οποία θα οδηγήσει στην κοινή άμυνα όταν το ΕΣ λάβει σχετική
απόφαση με ομοφωνία. Στην περίπτωση αυτή, θα συστήσει στα κράτη μέλη την έκδοση της απόφασης αυτής σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς
τους κανόνες.
Οι αποφάσεις σχετικά με την ΚΠΑΑ εκδίδονται από το Συμβούλιο, ομόφωνα, μετά από πρόταση του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας ή πρωτοβουλία κράτους μέλους.
Η ΚΠΑΑ εξασφαλίζει στην Ένωση επιχειρησιακή ικανότητα βασισμένη σε μη στρατιωτικά και στρατιωτικά μέσα, των οποίων μπορεί να κάνει χρήση σε
αποστολές εκτός της Ένωσης προκειμένου να διασφαλίζει τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς
ασφάλειας, σύμφωνα με τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
Οι αποστολές αυτές (γνωστές ως «αποστολές Πέτερσμπεργκ», Petersberg tasks, στη Δυτικο- ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει τώρα αφομοιωθεί από την ΕΕ)
περιλαμβάνουν κοινές δράσεις αφοπλισμού, ανθρωπιστικές αποστολές και αποστολές διάσωσης, αποστολές με στόχο την παροχή συμβουλών και αρωγής επί
στρατιωτικών θεμάτων, αποστολές πρόληψης των συγκρούσεων και διατήρησης της ειρήνης, αποστολές μαχίμων δυνάμεων που επιλαμβάνονται τη διαχείριση
των κρίσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι αποστολές αποκατάστασης της ειρήνης και οι επιχειρήσεις σταθεροποίησης μετά το πέρας των συγκρούσεων.
Για την εφαρμογή της ΚΠΑΑ, τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση της Ένωσης στρατιωτικές και μη στρατιωτικές δυνατότητες, προκειμένου να συμβάλουν
στους στόχους που καθόρισε το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο δημιούργησε ένα μηχανισμό, ονομαζόμενο Αθηνά, ο οποίος διαθέτει την αναγκαία δικαιοπρακτική
ικανότητα για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων της ΕΕ που έχουν στρατιωτικές ή αμυντικές επιπτώσεις.
Τα κράτη μέλη που συγκροτούν μεταξύ τους πολυεθνικές δυνάμεις μπορούν επίσης να θέτουν τις δυνάμεις αυτές στη διάθεση της κοινής πολιτικής ασφάλειας
και άμυνας. Το Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση αποστολής, στο πλαίσιο της Ένωσης, σε ομάδα κρατών μελών που το επιθυμούν και διαθέτουν τις
αναγκαίες ικανότητες για την εν λόγω αποστολή. Αυτά τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τον ύπατο εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής
και πολιτικής ασφαλείας, συμφωνούν μεταξύ τους ως προς τη διαχείριση της αποστολής.
Τα κράτη μέλη που πληρούν υψηλότερα κριτήρια στρατιωτικών δυνατοτήτων και έχουν αναλάβει δεσμευτικότερες υποχρεώσεις στον τομέα αυτό, ενόψει των
πλέον απαιτητικών αποστολών, μπορούν να θεσμοθετήσουν μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία στο πλαίσιο της Ένωσης.
Η Συνθήκη της Λισαβόνας εισήγαγε τη ρήτρα αλληλεγγύης και τη ρήτρα αμοιβαίας βοήθειας. Η ρήτρα αλληλεγγύης δηλώνει ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη
ενεργούν από κοινού, με πνεύμα αλληλεγγύης, εάν ένα κράτος μέλος δεχθεί τρομοκρατική επίθεση ή πληγεί από φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή. Η
Ένωση κινητοποιεί όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών μέσων που θέτουν στη διάθεσή της τα κράτη μέλη, για
την:
(α) πρόληψη τρομοκρατικής απειλής στο έδαφος των κρατών μελών, προστασία των δημοκρατικών θεσμών και του άμαχου πληθυσμού από ενδεχόμενη
τρομοκρατική επίθεση και παροχή συνδρομής σε κράτος μέλος στο έδαφός του, μετά από αίτηση των πολιτικών του αρχών, σε περίπτωση τρομοκρατικής
επίθεσης, και,

(β) παροχή συνδρομής σε κράτος μέλος στο έδαφός του, μετά από αίτηση των πολιτικών του αρχών, σε περίπτωση φυσικής ή ανθρωπογενούς καταστροφής.
Σύμφωνα με τη ρήτρα αμοιβαίας βοήθειας, σε περίπτωση κατά την οποία κράτος μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, τα άλλα κράτη μέλη
οφείλουν να του παράσχουν βοήθεια και συνδρομή με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των
Ηνωμένων Εθνών.
Το άρθρο 42 (ΣΕΕ) τονίζει ότι η ΚΠΑΑ δεν θίγει την ιδιαιτερότητα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ορισμένων κρατών μελών, σέβεται τις υποχρεώσεις
που απορρέουν για ορισμένα κράτη μέλη από το ΝΑΤΟ και συμβιβάζεται με την ΚΠΑΑ που διαμορφώνεται μέσα στο πλαίσιο αυτό.
Για τα κράτη μέλη που αφορά, αυτό σημαίνει ότι οι δράσεις που αναλαμβάνουν και οι αποφάσεις που λαμβάνουν στο πλαίσιο της στρατιωτικής διαχείρισης
κρίσεων της ΕΕ είναι πάντα σύμφωνες με όλες τις υποχρεώσεις που υπέχουν ως σύμμαχοι του ΝΑΤΟ. Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν συμφωνήσει να
διεξάγουν μόνιμες και συνεχείς διαβουλεύσεις με τους ευρωπαίους συμμάχους που δεν είναι μέλη της ΕΕ οι οποίες να καλύπτουν το πλήρες φάσμα θεμάτων
ασφάλειας, άμυνας και διαχείρισης κρίσεων.
Σε περίπτωση επιχείρησης υπό την ηγεσία της ΕΕ κατά την οποία χρησιμοποιούνται μέσα και δυναμικό του ΝΑΤΟ, οι ευρωπαίοι σύμμαχοι που δεν είναι μέλη της
ΕΕ θα συμμετέχουν στην επιχείρηση, εφόσον το επιθυμούν, και επίσης θα συμμετέχουν στη σχεδίαση και την προετοιμασία της επιχείρησης σύμφωνα με τις
διαδικασίες που προβλέπονται στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.
Σε περίπτωση επιχείρησης υπό την ηγεσία της ΕΕ που δεν κάνει χρήση των μέσων και του δυναμικού του ΝΑΤΟ, οι ευρωπαίοι σύμμαχοι που δεν είναι μέλη
της ΕΕ καλούνται να συμμετάσχουν, βάσει απόφασης του Συμβουλίου. Πράγματι, μια συμφωνία-πλαίσιο ορίζει τους όρους της συμμετοχής των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής σε επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ
Μετά το τρομοκρατικό κτύπημα της 11ης Μαρτίου στη Μαδρίτη, το ΕΣ των Βρυξελλών αποφάσισε να αναθεωρήσει το πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, θέτοντας τους εξής στρατηγικούς στόχους:
-επιδίωξη μεγαλύτερης διεθνούς συναίνεσης και εντατικοποίηση των διεθνών προσπαθειών κατά της τρομοκρατίας·
-περιορισμό της πρόσβασης των τρομοκρατών σε χρηματοδοτικούς και άλλους οικονομικούς πόρους·
-μεγιστοποίηση της ικανότητας των φορέων της ΕΕ και των κρατών μελών να προβαίνουν στον εντοπισμό, την ανάκριση και τη δίωξη τρομοκρατών και να
προλαμβάνουν τρομοκρατικές επιθέσεις·
-προστασία της ασφάλειας των διεθνών μεταφορών και εξασφάλιση αποτελεσματικών συστημάτων συνοριακών ελέγχων·
-ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ και των κρατών μελών να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες τρομοκρατικής επίθεσης· και καταπολέμηση των παραγόντων οι
οποίοι συμβάλλουν στην υποστήριξη της τρομοκρατίας και στρατολόγηση νέων στελεχών.
Επιπλέον, το ΕΣ διακήρυξε ότι τα κράτη μέλη και τα προσχωρούντα κράτη θα ενεργούν από κοινού με πνεύμα αλληλεγγύης και θα ενεργοποιούν όλα τα μέσα
που έχουν στη διάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών πόρων, εάν κάποιο εξ αυτών δεχθεί τρομοκρατική επίθεση.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, η ΕΕ στηρίζει τις δραστηριότητες του Οργανισμού για
την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ) και την εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών 1540. Στηρίζει
οικονομικά την καταστροφή των χημικών όπλων στη Ρωσική Ομοσπονδία. Υποστηρίζει επίσης τις δραστηριότητες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας στον
τομέα της βιοασφάλειας και της βιοπροστασίας των εργαστηρίων.
Η ΕΕ προωθεί, επίσης, δραστήρια την ταχεία έναρξη ισχύος της Συνθήκης για τη γενική απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών και υποστηρίζει το σχέδιο
διεθνούς δεοντολογικού κώδικα κατά της διάδοσης των βαλλιστικών πυραύλων.
Περιοριστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης διακίνησης όπλων, εφαρμόζονται έναντι του Κονγκό, Ακτής του Ελεφαντοστού, Λιβερίας,
Ζιμπάμπουε, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, Σομαλίας, Ερυθραίας, Γουινέας, Τυνησίας, Αιγύπτου, Ιράν και της Συρίας.

Αναστάσιος Μπασαράς

REQUIEM Στον Αγαπημένο και Λατρευτό μας Κωνσταντίνο!

Requiem στο λατρευτό υιό μου Κωνσταντίνο 29/8/2017
Κωνσταντίνε, Γιέ μας πρωτότοκε και λατρεμένε,
Είμαστε όλοι εδώ. Η οικογένεια. Οι συγγενείς, οι φίλοι, οι συνάδελφοι, όλοι που σταθήκανε δίπλα σου σε όλες τις μάχες της ζωής σου, αυτοί που
μια ζωή ακουμπούσες και ακουμπούσαν πάνω σου.
Είμαστε εδώ για να σου πούμε το μεγάλο Ευχαριστώ και το πικρό Αντίο. Σε ευχαριστούμε για την ανθρωπιά σου, τη λεβεντιά σου, την καλοσύνη
σου, την ακεραιότητά σου. Τις λέξεις ζήλεια και κακία δεν τις ήξερες.
Η ώρα αυτή, η χειρότερη για κάθε γονιό, ήρθε και για εμάς. Σας ευχαριστούμε όλους και εσάς που είσαστε εδώ και τους άλλους που δεν
μπορούσαν να έρθουν, για την αγάπη και συμπαράστασή σας.
Κωνσταντίνε, σε λατρεύουμε. Θέλω, επίσης, να ξετυλίξω το μικρό κουβάρι της ζωής σου, με μια φωναχτή κατάθεση καρδιάς, ψυχής και ζωής:
- Ήταν, χθες, ο Ιούλιος του 1972 που η Λίνα, η μάνα σου -ήταν δεν ήταν 20-, έφερε στον κόσμο ένα πανέμορφο, ξανθό αγοράκι. Ανείπωτη η
χαρά στο Μπασαρέικο και στο Γριβέικο (ιδιαίτερα στο Γριβέικο, που ήταν το πρώτο εγγόνι), μεγάλη η περηφάνια και το καμάρι του νεαρού
μπαμπά που ζήλευε και την Αννίτσα –την πεθερά του (με συγχωρείς Αννίτσα)- γιατί τον έπαιρνε περισσότερη ώρα στην αγκαλιά της …
- Ήταν, χθες που μεγάλωνες τους πρώτους μήνες στην Καστοριά, ολόξανθο αγγελάκι με υπέροχα μάτια – ω! πόσο ωραία ήταν αυτά τα μάτια!
Και περπατούσαμε στους δρόμους της Καστοριάς και άκουγα απλούς ανθρώπους να λένε ‘πολύ όμορφο το κοριτσάκι σας, νεαρέ’ και
απαντούσα ‘είναι αγοράκι με Α κεφαλαίο’.
- Ήταν, χθες, που ζούσαμε στη Λάρισα και ταξιδεύοντας συχνά στην Αθήνα να δούμε τον παππού και τη γιαγιά, όρθιος στο πίσω κάθισμα του
μικρού Τογιότα με το ωραίο σου κασκέτο –αχ πόσο σου πήγαινε εκείνο το παλτουδάκι με το κασκέτο που το φόρεσε και ο Γιώργος μετέπειτα!
Τραγούδαγες και χόρευες το αγαπημένο σου τραγούδι του Μαμαγκάκη, Στίχοι Γιάννη Ρίτσου: Άιντε και ντε -άιντε και ντε …Άιντε το τραίνο
πήγαινε -όρθιος ο μηχανοδηγός -με το κασκέτο του στραβά … ασίκης μηχανοδηγός με το μικρό μουστάκι του.
- Ήταν, σαν χθες, που κατακαλόκαιρα ήθελες η μαμά να σε φασκιώνει γιατί θα ερχόταν στον κόσμο η Αργυρούλα μας, που δυστυχώς ποτέ δεν
την είδες έζησε μόνο 18 ημέρες – ήλθε όμως ο αγαπημένος σου αδελφός Γιώργος και έτσι σταμάτησες την πιπίλα …
- Ύστερα φύγαμε στην Αγγλία στο Καντερμπέρυ στο Πανεπιστήμιο, ήσουνα πια 5 χρονών, και το καμάρι των φοιτητών, έπρεπε να πας στα
νήπια. Με συγχωρείς αγάπη μου, που εκείνο το πρωί του 1977 (1η εβδομάδα διακοπών του σχολείου, χωρίς να το ξέρω), αφήνοντάς σε όπως
κάθε πρωί στην είσοδο του σχολείου, συνέχισα για το Πανεπιστήμιο χωρίς να αντιληφθώ ότι το σχολείο ήταν θεόκλειστο. Και, ύστερα χαμός,
καταιγίδα, μπουρίνι, κεραυνοί, και εσύ ολομόναχο, να κλαις, επιστράτευσες τις μόνες αγγλικές λέξεις που ήξερες ‘Μαμυ Χάουζ Καντερμπέρυ’ και
με κάποια άγνωστη Αγγλίδα έφτασες στο σπίτι. Περιττεύει να πω, τι άκουσα μετά από τη μαμά σου.
- 1980, Πετράλωνα στο σπίτι μας, δημοτικό, παιδικά πάρτυ, παιγνίδια, αετοί στο Φιλοπάππου, ποδόσφαιρο γειτονιάς, Καραϊσκάκη, καλή παρέα
με το Γιώργο.
-Δεν θα ξεχάσω Κωνσταντίνε μου, τη χαρά που μου έδινες κάθε Τετάρτη, όταν -μαζί με το Γιώργο- σας πηγαινοέφερνα στο δημοτικό σχολείο
στην εκκλησία του Αγίου Στεφάνου στο Παρίσι στα 1981-1982, όταν ζούσαμε εκεί.
- Ύστερα, γυμνάσιο στο Παπάγου, παρτάκια, φλερτάκια – ήσουνα και τόσο ωραίο παλληκαράκι- Λήμνος, Λάρισα. Αχ! Πόσο ωραίο ήταν εκείνο το

καλοκαίρι του 88, όπου, μοιραζόμαστε το δωμάτιο στη λέσχη αξιωματικών της 110 πτέρυγας μάχης στη Λάρισα – η μαμά στην Αθήνα με το
Γιώργο και το μαγαζάκι για να τα βγάλουμε πέρα- και σε βοηθούσα στην προετοιμασία σου για τις πανελλήνιες εξετάσεις, αχ! κάναμε τόση
καλή παρέα, ήμασταν τόσο κοντά, ψιλοπίναμε και κανένα ούζο του Τυρνάβου τα βράδια στην ωραία λέσχη των αξιωματικών για επιβράβευση
για τη δουλειά της ημέρας.
-Ήθελες να γίνεις αξιωματικός του ΠΝ, λάτρευες τη θάλασσα και το κολύμπι. Εγώ πάλι διπλοκαμάρωνα, όταν σε φανταζόμουνα και
σιγοτραγουδούσα ‘Ναύτης βγήκε στη στεριά για περιπολία, μάνα μου, αναστέναξε όλη η παραλία’. Αχ θεέ μου πόσες φορές, με σένα στο μυαλό
μου, δεν το χόρεψα μόνος μου αυτό το τραγουδάκι. Δυστυχώς μια μικρομυωπία δεν έκανε το όνειρο πραγματικότητα. Φταίω και εγώ πολύ – και
σου ζητώ συγνώμη - γιατί δεν σε παρότρυνα να γίνεις αξιωματικός, όχι κατ’ ανάγκη μάχιμος!
- Και η ζωή σου, μανάρι μου, κυλούσε σαν όνειρο. Καντερμπέρυ 1991 για προφίσιενσυ, Βρυξέλλες 1992-1995, Boston University – Wasington
1994 (ένα εξάμηνο Washington University), πτυχίο μηχανικού παραγωγής. Αχ πόσο υπέροχη ζωή είχες εκεί, πόσο γεμάτη, πόσο ολοκληρωμένη
από όλες τις πλευρές της νιότης σου. Αχ δεν θα ξεχάσω το ωραίο μας ταξίδι από την Αθήνα στο Λουξεμβούργο, και εκεί καταμεσής στην
Αδριατική θάλασσα, απέναντι από τις άγριες ακτές της Αλβανίας να κάνουμε εικονικό ‘ιντερβιού’ για την προετοιμασία σου στο Washington
University’. Και ύστερα ξανά Βρυξέλλες, μεταπτυχιακό στη Διοίκηση επιχειρήσεων.
- Ήθελες να έλθεις στη Ελλάδα, υπήρχε πάντα η νοσταλγία, πόσο χάρηκες που πήγες στην ΠΑ και έγινες και βαθμοφόρος σμηνίας? Πόσο καλά
έκανες τη θητεία σου στην πρώτη γραμμή της Ρόδου? Και πόσο καμάρωνες, όταν γέμιζες το ΒΣ και με αυτή σου την εμπειρία!
- Στα 1998, με ιδιαίτερο καμάρι μας ανακοίνωσες στο Λουξεμβούργο για την ωραία δουλειά σε θέματα οργάνωσης επιχειρήσεων που έκλεισες
στην Αθήνα στην εταιρία EXCEM. Πόσο ευτυχισμένος ήσουνα με τις δράσεις της δουλειάς στην Κύπρο, στην Αίγυπτο αλλά και σε μεγάλες
φίρμες της Αθήνας.
-Ύστερα, στα τέλη του 1999 και μέχρι το 2003, ξανά στο αγαπημένο Λουξεμβούργο, πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά στη Intrasoft International, και
παράλληλα δεύτερο μεταπτυχιακό στο Ελεύθερο πανεπιστήμιο των Βρυξελλών στην ‘ Βιομηχανική Πληροφορική’. Αχ πόση συνεργασία και
φιλία, είχαμε στα χρόνια αυτά! ‘έλεγες’ και καμάρωνες πατέρα είμαι ο Τζώρτζεβιτς και εσύ ο Τζιοβάννι, αχ! πόση χαρά και περηφάνια!
Η νοσταλγία για την επιστροφή, σε έφερε πάλι στην Ελλάδα το Φθινόπωρο του 2003. Εξετάσεις ΑΣΕΠ, τα πλούσια προσόντα σου δεν σ’
άφησαν άνεργο παρά 2-3 μήνες. Ήμασταν στη Ρώμη με τη μαμά σου, όταν μας πήρες στο τηλέφωνο και μας ανακοίνωσες ότι σε προσέλαβαν
στο ανοικτό πανεπιστήμιο της Πάτρας. Ανείπωτη η χαρά, διπλή γκράπα και πίτσα στη Βία Βένετο να το γιορτάσουμε με τη Λίνα. Και πήγες σο
Πανεπιστήμιο στη Πάτρα για δύο μήνες. Ύστερα ήλθαν τα αποτελέσματα του ΑΣΕΠ και σε πήραν και στο Υπουργείο Υγείας. Τι δίλημμα!!! Μας
συγχωρείς παλληκάρι μου, που έμμεσα σε επηρεάσαμε, να αφήσεις την Πάτρα για την Αθήνα, η επιρροή αυτή θα μας σημαδεύει πάντα.
Και ύστερα ήλθε η Αθήνα, η δουλειά στο υπουργείο Υγείας. Περιττό να τονίσουμε ότι ήσουν το αγαπημένο παιδί της υπηρεσίας τόσο από πάνω,
όσο και από παράλληλα, και από κάτω.
Είχες χορτάσει τη ζωή, είχες αλλάξει 10 σπίτια, είχες ζήσει σε επτά πρωτεύουσες του κόσμου, είχες γνωρίσει καλά αυτά που θέλει κάθε άντρας
στις ηλικίες αυτές, φίλες και φίλοι σου γέμιζαν το σπίτι μας, ήσουνα 35, ήθελες να κάνεις τη δική σου οικογένεια.
Και, ήλθε ο γάμος στις 7/7/7/7. Ένας πολύ ευτυχισμένος γάμος όπως ο ίδιος πάντα έλεγε.
Και, ήταν, Νοέμβρης 2014, 18, Τρίτη (αχ θεέ μου ποτέ να μην υπήρχε αυτή η μέρα), όταν τα μαύρα μαντάτα ήρθανε από το Νοσοκομείο το

Σισμανόγλειο! Προχωρημένο πολλαπλό μυέλωμα – ο πιο ύπουλος και ανίατος καρκίνος του μυελού των οστών – 1 πιθανότητα στο εκατομμύριο
για την ηλικία των 40, βάρεσε τον Κωνσταντίνο Μπασαρά, τον λατρεμένο πρωτότοκο, το καμάρι μας.
Η γη άνοιξε κάτω από τα πόδια μας. Ο ουρανός κατάμαυρος. Ο κεραυνός τρύπησε τα αυτιά μας. Ο σεισμός και το τσουνάμι της ψυχής
πρωτόγνωρα. Είδαμε το Χάρο να έρχεται, στο άλογο καβάλα… Αγκαλιαστήκαμε με τη Λίνα, κλάψαμε γοερά, σφιχτήκαμε, δαγκώσαμε τα χείλη
μας, ματώσαμε, επιστρατεύσαμε, το κουράγιο και τη δύναμη και θυμηθήκαμε τον Βάρναλη «Κι αν είναι ο λάκκος σου πολύ βαθύς, χρέος με τα
χέρια σου να σηκωθείς». Και προχωρήσαμε κάνοντας ό,τι ήταν δυνατό και αδύνατο.
Το κουράγιο περίσσευε, η δύναμη θέριευε, η θέληση δεν είχε όρια, νύχτα μέρα στα χαρακώματα, βαθύ και πλατύ διάβασμα, επικοινωνία με τα
καλύτερα ινστιτούτα και πανεπιστήμια του κόσμου, εμψύχωση του Κωνσταντίνου, τρεις φορές την ημέρα Διώνη Σισμανόγλειο ή Διώνη
Αλεξάνδρα, μάχες ατέλειωτες, αναγέννηση του Κωνσταντίνου με αυτομεταμόσχευση, μια ανάσα για λίγο, το θεριό ένα μαύρο καλπάζον άλογο
ξαναχτυπά, ο πόλεμος συνεχίζεται για ένα χρόνο με ό,τι καλλίτερα διέθετε το παγκόσμιο οπλοστάσιο. Στήριξη από το προσωπικό των
νοσοκομείων πολύ πάνω από την καλώς εννοημένη και τους ευχαριστούμε θερμά. Η πολυπόθητη ύφεση, αγόρι μου, για να παίξουμε τη ζωή
σου κορώνα-γράμματα ‘μέσα από μια αλογενή μεταμόσχευση, που είχαμε προετοιμάσει τέλεια’ δεν ερχόταν, και στέρευαν τα μικρά μας
ψεματάκια για να σε κρατάμε όρθιο και αισιόδοξο. Και εσύ παλληκάρι μου κρατιόσουνα όρθιο, χαμογελούσες, δεν ζήλευες, δεν είχες ποτέ κακή
κουβέντα για κανένα, λαχταρούσες στωικά να ξαναγίνεις καλά, ώ πόση δύναμη!
Λίνα, αγάπη μου, μοναδική μητέρα σε λατρεύω και, θέλω να σε ευχαριστήσω για τα τρία παιδιά μας και, ιδιαίτερα, για τον ακατάπαυστο αγώνα
που έδωσες σχεδόν τρία χρόνια για τον Κωνσταντίνο μας –πολύ πάνω από τις γνωστές ηρωίδες της ιστορίας μας, αληθινή σπαρτιάτισσα-,
αγώνα του οποίου τη σκληρότητα, την αγριάδα και τη δριμύτητα μόνο εγώ ξέρω.
Κωνσταντίνε μας, δεν θα περπατήσουμε ξανά μαζί όσο και αν φωνάζουμε σηκώσου επάνω λυγερόκορμο παλληκάρι μας. Το μόνο που
πιστεύουμε είναι ότι προσγειώθηκες στην γη για να ανθίσεις στον παράδεισο. Πάρε την πτήση, αγόρι μου. Πέτα ψηλά. Τώρα έχεις τα φτερά που
πάντα ζητούσες. Πήγαινε σε εκείνη την ειρηνική κοιλάδα την οποία όλοι μια μέρα θα γνωρίσουμε. Εκεί θα σμίξεις με την αδελφούλα σου, την
Αργυρούλα, με τους παππούδες και γιαγιάδες πού τόσο σε λάτρευαν. Θα βρεις και άλλους πολλούς, συγγενείς και φίλους και δασκάλους,
πέστους: εκεί κάτω δεν έχει αλλάξει τίποτα, μια χαρά και 10 λύπες. Αχ! Πόσο γρήγορα φεύγει η ζωή!
Θέλουμε μέσα από την συντετριμμένη μας καρδιά να πούμε ότι το μεγάλο δώρο που μας αφήνει ο πρίγκιπας μας είναι η αγάπη. Άνοιξε η καρδιά
μας από τον πόνο σαν λουλούδι και αγαπάει ακόμα και αυτούς που κρατούσαμε θυμό η μας είχαν βλάψει. Ξέρουμε μέσα από την καρδιά μας, ο
Κωνσταντίνος μας δεν θα ήθελε τα πένθη και τα μαύρα. Μάλλον, το αγόρι μας θα ήθελε να θυμόμαστε πάντα τις όμορφες στιγμές – και είναι
αναρίθμητες- που μοιραστήκαμε μαζί.
Αντίο Καμάρι της Ζωής μας, Είμαστε και θα είμαστε Περήφανοι για σένα. Άιντε και Ντε – Ασίκη Μηχανοδηγέ, Οδήγα το τραίνο για τον ουρανό…
και, όπως ο μεγάλος Παλαμάς είπε αποχαιρετώντας τον μικρό γιό του:

Στὸ ταξίδι ποὺ σὲ πάει
ὁ μαῦρος καβαλάρης,
κοίταξε ἀπ᾿ τὸ χέρι του,
τίποτε νὰ μὴν πάρεις.
καὶ στὸ σπίτι τ᾿ ἄραχνο
γυρνώντας, ὦ ἀκριβέ μας,
γίνε ἀεροφύσημα
και γλυκοφίλησέ μας!

Κική Γκούμα: Κρινολούλουδα για τον αγαπημένο μας Κωνσταντίνο
Αναστασίου Μπασαρά, για την πρόωρη φυγή του, πριν 40 μέρες

Κρινολούλουδα για τον αγαπημένο μας

Κωνσταντίνο Αναστασίου Μπασαρά,

για την πρόωρη φυγή του, πριν 40 μέρες

Αυγερινέ της χαραυγής
-γλυκό μας αγγελούδινέκταρ ολύμπιας πηγής,
παράδεισου λουλούδι.

Βάλσαμο και παρηγοριά
δεν βρίσκουν στον καημό τους
και λαχταράν κάθε νυχτιά
να ’ρθεις στο όνειρό τους.

Άλλαξες τόπο και γωνιά
-η γη δεν σε χωρούσεκαι σκόρπισες την καταχνιά
στο σπίτι που ανθούσε.

'Ελα, σαν κρίνος, σαν ανθός
για να γεμίσεις πάλι φως
κι ελπίδα τη ζωή τους,
να γιάνει η ψυχή τους.

Έκανες μόνο στον ντουνιά
μια σύντομη πορεία,
ώσπου μας πίκρανες βαθιά
φεύγοντας την πρωία.

Έστω για λίγο, μια στιγμή
πέτα σαν αγγελούδι,
να κάνεις σκόνη την πληγή
και τον καημό τραγούδι.

Τάγμα αγγέλων έφτασε
στους κόλπους να σε βάλει,
μα τρικυμία ξέσπασε,
φωτιά κι ανεμοζάλη.

Μα κάντο τώρα, μην αργείς
-άνοιξε τα φτερά σουμήπως μπορέσεις και βρεθείς
στα στέκια τα παλιά σου.

Απαρηγόρητοι γυρνούν
άσκοπα οι δικοί σου
και με απόγνωση ζητούν
στο χάος τη μορφή σου.

Το σπίτι άδειο κι ορφανό
-κρύο, συννεφιασμένομ’ ένα απέραντο κενό
στα πάντα απλωμένο.

Το γέλιο σου και η ματιά
σαν μπρούσκο τούς μεθούσε
και η γλυκιά σου ανασεμιά
τη θαλπωρή σκορπούσε.

Με σεβασμό στη μνήμη του
και τα θερμότερα αισθήματα συμπαράστασης
στη μεγίστη απώλεια.

Πρωινός Λόγος Τρικάλων. Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017

Κική Β. Γκούμα

Τρίτη γεννήθ’ ο Διγενής Και Τρίτη κατεβαίνει, Γαλήνιος ταξιδευτής Τα σύνορα
διαβαίνει
1
Τρίτη γεννήθ’ ο Διγενής
Και Τρίτη κατεβαίνει,
Γαλήνιος ταξιδευτής
Τα σύνορα διαβαίνει
2
Έβαλ’ ο θεός σημάδι
Του σπιτιού μας τη φωλιά
Και του Αη Γιαννιού το βράδι
Έπεσε η τουφεκιά
3
Γλυκύ μας Έαρ, σταυραετέ
-Του είναι μας καμάριΔεν το πιστεύαμε ποτέ
Πως ‘άλλος’ θα σε πάρει.
4
Ήσουν η ζήση κι η πνοή
-Στήριγμα και ελπίδαΤο φώς μας, η απαντοχή,
Φάρος στην καταιγίδα.
5

Πήρες τα νιάτα, τη δροσιά
-την άνοιξη μαζί σουΝα μη γνωρίσεις, γηρατειά
Κι αλλάξει η μορφή σου.
6
Λένε πως είναι τυχεροί,
Όσοι πεθαίνουν νέοι’
και παραμένουν θαλεροί,
Αμάραντοι, ωραίοι.
7
Ποτέ τους δεν γεράζουνε
-δεν τους νικά ο χρόνοςΤη νιότη τους γιορτάζουνε,
Δεν τους αγγίζει πόνος.
8
Σαν αγγελούδια φτερουγάν
-ανάλαφρα πετάνετη θλίψη αποχαιρετάν
τα βάσανα ξεχνάνε.
9
Με άνθη τους στολίζουνε
να τους καλοτυχίσουν
και τους ξεπροβαδίζουνε,
αιώνια να ζήσουν.
10
Νέκταρ και θεϊκή τροφή
Τους δίνουν οι αγγέλοι,
Το στόμα τους μην πικραθεί
μα να γεμίζει μέλι.
11
Βαριά η θλίψη κι ο καημός
-η πίκρα μας μεγάληκαι της καρδιάς ο σπαραγμός
Ζαλίζει το κεφάλι.

12
Ας είχα πέτρινη καρδιά
πόνο να μη γνωρίζει,
να άντεχα τη μαχαιριά
κρατώντας μετερίζι.
13
Ο άνθρωπος που νίκησε
τέρατα και σημεία,
σαν το κλαράκι λύγισε
μπροστά στη δυστυχία.
14
‘Άφησες’ γειά στο σπίτι μας
-στη σύζυγο, στους φίλουςκαι στη μανούλα άφησες
τρία …γυαλιά φαρμάκι…
15
Τόνα να πίνει το πρωί,
τ’ άλλο το μεσημέρι
το τρίτο, το φαρμακερό
αργά, το βράδυ ---βράδυ.
16
Όλοι μας αδυνατούμε
μπρός στης Μοίρας το γραφτό
και τον δρόμο μας τραβούμε
στον δικό της το ρυθμό.
17
Είναι προκαθορισμένο
τι θα πάθεις στη ζωή,
εκ των άνω ορισμένο
Να συμβεί κάποια στιγμή.
18
Δίκαιη κατανομή
Στη χαρά και στον καημό
και απ’ όλους απαιτεί

αντοχή στο σεβασμό.
19
Και εξαίρεση καμιά
δε χωρά στη μοιρασιά,
για να ‘ρθει ισορροπία
σε φτωχό και βασιλιά.
20
Αντιρρήσεις δε σηκώνει
-να διαμαρτυρηθείςγαληνεύει ή θυμώνει
και εσύ ακολουθείς …
21
Ό,τι έγραψε σου δίνει,
μα δε φέρνει την ευθύνη,
αν θα πάνε όλα πρίμα
ή αν βυθιστείς στο κύμα.
22
Κι οι πιστοί ακολουθούν
-τα τερτίπια της μετρούνκι αναλύονται στο κλάμα
προσδοκώντας ένα θάμα.
23
Την Ανάσταση νεκρών
-προσφιλών τους, συγγενώνγια ν’ ανταμωθούμε όλοι
Στης Εδέμ το περιβόλι.
24
Μα τα χείλη τα βουβά
δυσκολεύονται να πούνε
λόγια να’ ναι ικανά
μια παρηγοριά να βρούνε
25
Δεν βρίσκεται στην καταχνιά
κατάλληλο βοτάνι,

να απαλύνει την καρδιά,
τον πόνο της να γιάνει.
26
Ένα ατέλειωτο κενό
φώλιασε στην ψυχή μας
κι είναι το σπίτι ορφανό,
άχαρη είναι η ζωή μας.
27
Λυγίζουνε σαν το κλαρί
στο φύσημα τα’ αγέρα,
που προσπαθεί να κρατηθεί
στην άπονη τη σφαίρα.
28
Κα σκοτεινιάζ’ ο ουρανός
καθώς σε συλλογιέμαι
βαρύς ο πόνος και βουβός,
από κλωστή κρατιέμαι …
29
Ας ήταν όνειρο κακό
ή ψέμα η φυγή σου
και σαν ξυπνήσω να χαρώ
την ποθητή μορφή σου.
30
Έλα, για λίγο, βιαστικά
-σαν χάρη στο ζητάωνα ξαναφέρεις, τη χαρά,
να πάψω να πονάω.
31
Έλα γοργά σαν αετός
-σαν άσπρο περιστέρικι ύστερα πέτα βιαστικός
για τα’ ουρανού τα μέρη.
32
Λάμψε ξανά σαν αστραπή

-γλυκό μας παλικάρινα ξαναδούμε την αυγή,
τον ήλιο, το φεγγάρι.
33
Σαν φως μέσα στη σκοτεινιά
τη λάμψη να σκορπίσεις,
βάλσαμο και παρηγοριά
στο διάβα σου ν’ αφήσεις.
34
Και άλλο πια δεν σου ζητώ
-δεν σπάω τα φτερά σουκι ας θλίβομαι κι ας λαχταρώ
τόσο στη αγκαλιά σου.
35
Ένα σου βλέμμα, μια ματιά
ανάσα μας χαρίζει
και με του κόσμου τα καλά
το σπίτι μας γεμίζει.
36
Σημάδια βάλε, μη χαθείς
και ξαναρθείς κοντά μας
και μια στιγμούλα να βρεθείς
ξανά στην αγκαλιά μας.
37
Τα ρόδια και τα γιασεμιά
μαράθηκαν στον κήπο,
θαρρείς και νιώσανε κι αυτά
του χωρισμού τον χτύπο.
38
Πήρες ατσάλινα φτερά
τ’ αψήλου να πετάξεις
κι άνοιξες άνεμου πανιά
στην κορυφή να φτάσεις.
39

Πάλευα με τα κύματα
μήπως και σε γλιτώσω,
του ελαφιού τα βήματα
έκανα να σε σώσω.
40
Ανέβαινα τον Γολγοθά
με τον σταυρό στον ώμο,
τον φόβο είχα συντροφιά
και τον βαρύ τον πόνο.
41
Και μια έλπίδα, λίγο φως
δεν βρίσκονταν, μπροστά μου
και έτρεχα ολοταχώς
με σένα στην καρδιά μου.
42
Είναι ο πόνος μου βαρύς
-σφάζει και μαχαιρώνεικαι σαν αδίσταχτος ληστής
το στήθος μου ματώνει.
43
Το δάκρυ στέρεψε θαρρείς
Πνίγηκε στο ναυάγιο
Και αρμενίζ’ ολονύχτια
Ψάχνοντας για κουράγιο.
44
Βαθιά στα στήθη η πληγή
ποτέ της δεν θα κλείσει.
κι αν ίσως –λίγο!- γιατρευτεί,
σημάδια θα αφήσει …
45
Έφυγες τόσο βιαστικά
χωρίς καλά ν’ ανθίσεις,
ν’ απλώσεις φύλλα και κλωνιά
και να καρποφορήσεις!

Αναστάσιος Μπασαράς
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