Η είδηση για επέκταση της Αμερικανικής βάσης στη Σούδα, με δυνατότητα να
φέρει ακόμα και πυρηνικά, έρχεται να μας θυμίσει τους προφητικούς στίχους του γέροντος
Ιωσήφ του Βατοπεδινού, για την αναταραχή που θα γίνει στην Κρήτη λόγω του επερχομένου
παγκοσμίου πολέμου.
Από του στίχους του γέροντος Ιωσήφ:
...
• Η πρώτη φάσις έληξε του τρομερού πολέμου / τόσα δεινά πέντε μηνών δεν επαρκούν
Θεέ μου; / Και πάλι νέος πόλεμος έρχεται να ξεσπάσει / αλλοίμονο στον άνθρωπο τι έχει
να περάσει.
• Το ζήτημα της Πόλεως πάλι θα βγει στη μέση / κι ο κόσμος θα περιπλεχθεί και δε θα
ξεμπερδέψει.
• Αμέσως η διχόνοια ενσκήπτει εις την Κρήτη / και ανάπτουν εις τα αυθωρεί (την ίδια
ώρα - άμεσα) τα μίση και τα πάθη.
• Αφού οι ισχυροί της γης απογοητευθώσιν / τότε θα γίνει πόλεμος, που ουδέποτε έχει
γίνει, αλλοίμονο στους ασεβείς κανείς δε θα απομείνει!
• Τότε η Ελλάς ουδέτερη και πάντα αδικημένη / το δίκαιό της θα ζητεί / και έτοιμη θα
αναμένει / χωρίς ν' αναμιχθεί... Περισσότερα:
https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/10_Osios_Nilos-Efraim.pdf

+++++++++
ΕΙ∆ΗΣΗ:
Αλλάζει το Πρωτόκολλο για τη βάση της Σούδας - Μέχρι και… πυρηνικά θα μπορούν να
φέρουν οι Αμερικανοί!

Χανιά | 29 ∆εκεμβρίου 2019. Σαν τον «κλέφτη» η κυβέρνηση επέλεξε να καταθέσει παραμονές

Χριστουγέννων στη Βουλή (αρχικά στη ∆ιαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών
Υποθέσεων) προς κύρωση το νομοσχέδιο για το λεγόμενο Πρωτόκολλο Τροποποίησης
της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.
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Όπως αναφέρει ο «Ριζοσπάστης», η νέα διμερής στρατιωτική συμφωνία που ενισχύει το
«αποτύπωμα της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στη χώρα», όπως αρέσκονται να λένε οι
κυβερνητικοί παράγοντες, καθιστά τη χώρα ισχυρότερο ορμητήριο των AμερικανοΝΑΤΟικών
δυνάμεων, οι οποίες θα επεκτείνουν την παρουσία τους στις βάση της Σούδας,
εκμεταλλευόμενοι κάθε δυνατότητα, ακόμη και την μεταφορά πυρηνικών όπλων με τη σύμφωνη
γνώμη της κυβέρνησης.
Το Πρωτόκολλο επικυρώνει τη συμφωνία που υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 5/10/19 από τους
ΥΠΕΞ των δυο χωρών και προσαρμόζει την προηγούμενη τέτοια συμφωνία, του 1990, και
συνεπακόλουθα την ανάπτυξη των αμερικανικών Ενόπλων ∆υνάμεων επί ελληνικού εδάφους
στα σύγχρονα δολοφονικά σχέδια ΗΠΑ - ΝΑΤΟ.
Τι προβλέπει το κείμενο
Το κείμενο προβλέπει κατ’ αρχάς επέκταση των δραστηριοτήτων των Αμερικανών και σε «μη
συνορεύουσες βοηθητικές Ευκολίες της Αεροπορικής Βάσης Σούδας εντός της Ναυτικής Βάσης
Σούδας της περιοχής Μαραθίου», όπου Ναυτική Βάση Σούδας είναι, όπως διευκρινίζεται στην
Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει το Πρωτόκολλο, ο Ναύσταθμος Κρήτης. Άλλωστε, όπως είχε
αποκαλύψει πρόσφατα ο «Ριζοσπάστης», οι Αμερικανοί πέρα από τις εργασίες που ετοιμάζουν
για επέκταση των δυνατοτήτων του ναυτικού σκέλους της βάσης τους στη Σούδα, ετοιμάζουν
και φαραωνικά έργα στο αεροπορικό σκέλος, προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετούν
ταυτόχρονα πολλά περισσότερα μεταγωγικά αεροσκάφη.
Θυμίζουμε, αρμόδιος κυβερνητικός παράγοντας, μιλώντας πριν από μερικές μέρες με
δημοσιογράφους και προαναγγέλλοντας ουσιαστικά την τέτοια εξέλιξη, ερωτηθείς αν η Αθήνα
θα δεχόταν μεταφορά σε βάσεις στην Ελλάδα όπλων και μέσων -ακόμα και πυρηνικών- που
σήμερα οι Αμερικανοί λέγεται ότι έχουν στις βάσεις τους στην Τουρκία, δεν το απέκλεισε.

Αντιθέτως, δείχνοντας το απύθμενο βάθος των κινδύνων για το λαό από την εμπλοκή στους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, τόνιζε επί λέξει ότι η Ελλάδα είναι χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ και οι
ανάγκες του ΝΑΤΟ πάντα μπορεί να εξυπηρετηθούν εδώ.
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Ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη από τις αρχές Οκτώβρη μια επικαιροποιημένη στρατιωτική
συμφωνία με τις ΗΠΑ για διεύρυνση του στρατιωτικού τους αποτυπώματος εδώ και αν στο
μέλλον οι Αμερικανοί θέλουν παραπέρα διεύρυνση, υπάρχουν εδώ ήδη βάσεις και η κυβέρνηση
είναι με θετικό πνεύμα έτοιμη να συζητήσει για να φιλοξενήσει και παραπέρα δομές τους!
Επιτρέπονται τα πάντα!
Άλλωστε και στις υφιστάμενες προς το παρόν «διευκολύνσεις» οι Αμερικανοί έχουν λυμένα τα
χέρια να κάνουν ό,τι θέλουν, να διακινήσουν ό,τι πιο επικίνδυνο υπάρχει, ακόμα και πυρηνικά,
να εμπλακούν σε ζητήματα που άπτονται ακόμα και της λεγόμενης Πολιτικής Προστασίας. Π.χ.
για τη Σούδα προβλέπεται ότι «στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών επιτρέπεται να
διεξάγει:
– Λειτουργίες πτήσεων, συντήρηση και υποστήριξη των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας και
αεροσκαφών αναγνώρισης των Ηνωμένων Πολιτειών και περιορισμένη εκτέλεση επεξεργασίας
των στοιχείων στο έδαφος.
– Λειτουργίες πτήσεων, συντήρηση και υποστήριξη αερομεταφορών και εφοδιαστική
υποστήριξη, περιλαμβανομένων αεροσκαφών ανεφοδιασμού.
– Επικοινωνίες (εντός και εκτός σταθμού), περιλαμβανομένων των Υπηρεσιών Ραδιοφώνου και
Τηλεόρασης των Ενόπλων ∆υνάμεων. (…)
– ∆ραστηριότητες διοικητικής και εφοδιαστικής υποστήριξης.
– Επισκέψεις, εκπαίδευση, ασκήσεις, κινήσεις Μονάδων και Σχηματισμών, διέλευση,
υποστήριξη και συναφείς δραστηριότητες, ανεφοδιασμός αεροσκαφών, προσγείωση και
ανάκτηση αεροσκαφών, προσωρινή συντήρηση πλοίων και αεροσκαφών, ενδιαίτηση
προσωπικού, στάθμευση και ανάπτυξη δυνάμεων και υλικού, τοποθέτηση εξοπλισμού,
προμηθειών και υλικού, κοινές και συνδυασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες,
δραστηριότητες συνδρομής στην αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων και φυσικών
καταστροφών, επιχειρήσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και κατασκευές για την
υποστήριξη κοινά συμφωνημένων δραστηριοτήτων.
– Άλλες αποστολές και δραστηριότητες που τα Μέρη ή οι ορισμένοι εκπρόσωποί τους μπορούν
αμοιβαία να καθορίσουν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εσωτερικές τους διαδικασίες».
Αξίζει ίσως να καταγραφεί και η οικονομική πτυχή της υπόθεσης, καθώς την ίδια ώρα που η
οικονομική συγκυρία μόνο αισιόδοξη δεν είναι, παρά τις υποσχέσεις της νέα κυβέρνησης, στη
συμφωνία με τις ΗΠΑ αποδέχεται κάθε είδους χασούρα που θα προκύψει για το δημόσιο
κορβανά από την εφαρμογή του πρωτοκόλλου, προς χάρη της… αγαστής συνεργασίας των δύο
Μερών.Γράφει η Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει το νομοσχέδιο:
«Από τις προτεινόμενες διατάξεις, στο πλαίσιο υλοποίησης του κυρούμενου Πρωτοκόλλου,
επέρχεται επί του κρατικού προϋπολογισμού απώλεια δημοσίων εσόδων από τη λειτουργία των
σχετικών στρατιωτικών και βοηθητικών Ευκολιών από την Κυβέρνηση των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής, στις μνημονευόμενες εγκαταστάσεις των Ελληνικών Ενόπλων
∆υνάμεων και την ως εκ τούτου απαλλαγή από φόρους, δασμούς, τέλη και άλλες επιβαρύνσεις
καθώς και από τις ατέλειες για την εισαγωγή αγαθών, προμηθειών, εξοπλισμού ή προσωπικών
αντικειμένων των μελών της δυνάμεως, του πολιτικού προσωπικού και των εξαρτώμενων
προσώπων, κατ’ εφαρμογή της Συνολικής Τεχνικής Συμφωνίας μεταξύ των Μερών (άρθρα 11 15 του ν.3108/2003). Το ύψος της εν λόγω απώλειας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα
(αριθμός δικαιούχων, είδος προμηθειών και εξοπλισμού κ.λπ.)».Το επιβεβαιώνει και Ειδική
Έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, φέρουσα τις υπογραφές των υπουργών Οικονομικών
και Εξωτερικών, Χρ. Σταϊκούρα και Ν. ∆ένδια, αντίστοιχα.
Οι κυβερνητικοί παραπέμπουν στην αρχική Συμφωνία (Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής
Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ), του 1990, θυμίζοντας ότι «προβλέπει απαλλαγές
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σχετικά με φόρους, δασμούς και τέλη προμηθειών, εξοπλισμού και εφοδίων των δυνάμεων των
ΗΠΑ στην Ελληνική Επικράτεια, απαλλαγή από ΦΠΑ από την παροχή υπηρεσιών στις δυνάμεις
και στο προσωπικό των δυνάμεων των ΗΠΑ».
«Ομοίως προβλέπεται η απαλλαγή των πλοίων και αεροσκαφών των δυνάμεων των ΗΠΑ από
την πληρωμή τελών προσγειώσεως, λιμενικών τελών, τελών ναυσιπλοΐας, πλην των
επιβαρύνσεων που προκύπτουν από αγαθά και υπηρεσίες οι οποίες εζητήθησαν και
ελήφθησαν». Ακόμα ότι «προβλέπονται απαλλαγές εργολάβων και υπεργολάβων, που φέρουν
την ιθαγένεια των ΗΠΑ από φόρο εισοδήματος σε σχέση με κέρδη από έργα και εργασίες με την
παραπάνω ιδιότητα, όπως και η απαλλαγή από φόρο εισοδήματος επί μισθών και αμοιβών των
προσώπων που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια και προσλαμβάνονται από τους ως άνω
εργολάβους και υπεργολάβους οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες στις δυνάμεις των ΗΠΑ στην
Ελλάδα (…) Επίσης απαλλάσσονται, με την ίδια διάταξη (άρθρο 13 παρ.3) από δασμούς ο
εξοπλισμός, εφόδια και άλλα εισαγόμενα αγαθά για την κατασκευή, συντήρηση, βελτίωση και
λειτουργία των Ευκολιών».
Ότι εισάγονται και διατηρούνται στην Ελλάδα απαλλαγμένα από φόρους, δασμούς, φόρους και
άλλες επιβαρύνσεις ακόμα και τα προσωπικά είδη και τα είδη οικοσκευής τους, ενώ ταυτόχρονα
οι ελληνικές αρχές εκδίδουν χωρίς επιβάρυνση ακόμα και τις πινακίδες κυκλοφορίας σε
αυτοκίνητα και ρυμουλκούμενα της δυνάμεως, των μελών της δυνάμεως, του πολιτικού
προσωπικού και των εξαρτωμένων προσώπων.
https://www.zarpanews.gr/chania-allazei-to-protokollo-gia-ti-vasi-tis-soydas-mechri-kai-pyrinika-tha-mporoyn-naferoyn-oi-amerikanoi/

Εκτυπώσιμο: https://www.imdleo.gr/diaf/2020/Souda-baseis.pdf
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