
       Πολλά… 

                                                  Εν ολίγοις 

                                                                  του Λευτέρη Μαυρουδή 

*** « Όταν κάποιος εκτίθεται, μην προσπαθείς να τον εκθέσεις κι άλλο, τα καταφέρνει και 

μόνος του... Μην του στερείς τη χαρά...» 

 

1.Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  

      Η αρχή της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821 ανήκει στην πρωτοβουλία των Ελλήνων 

εμπόρων της Διασποράς. Τη συνέχιση της επαναστάσεως ακολούθησε αργότερα όλος ο λαός, 

γιατί απέβλεπε στην ίδρυση του εθνικού κράτους. 

 

      Η ορμή της επαναστάσεως υπήρξε τόσο ισχυρή ώστε συμπαρέσυρε και τους 

Κοτζαμπάσηδες. 

      Οι Έλληνες όταν διαπίστωσαν ότι η Ρωσία δεν υποστήριζε την Ελληνική Επανάσταση, 

έστρεψαν τις ελπίδες τους για βοήθεια στη δυτική Ευρώπη προσπαθώντας να πείσουν ότι η 

επανάσταση δεν ήταν φιλορωσική. 

      Η Βρετανία αντιλαμβανόμενη την στρατηγική αξία της Πελοποννήσου έλαβε ενεργό μέρος 

γιατί απώτερος σκοπός ήταν να εμποδίσει με την Ελλάδα και την Τουρκία κάθε Ρωσική 

εξάπλωση. Η πολιτική αυτή εξέφραζε τους Φαναριώτες για αυτό το Αγγλικό κόμμα της 

Ελλάδας συντασσόταν με την πολιτική συνεννόηση με την Τουρκία. 



      Μετά τον αγώνα της ανεξαρτησίας, διαμορφώθηκαν τρείς γεωγραφική χώροι κοινωνικής 

και πνευματικής δομής στο νέο κράτος. 

      Η πρώτη ήταν οι εφοπλιστές και οι νησιώτες οι οποίοι είχαν επαφή με την διασπορά και 

τους φιλέλληνες της Δύσεως και ήθελαν τον σχηματισμό μιας ισχυρής εθνικής κυβερνήσεως 

που να συμβαδίζει με την συνταγματική δύση. 

      Η δεύτερη ήταν οι Κοτζαμπάσηδες της Πελοποννήσου που επιβλήθηκαν ως πολιτικοί 

αρχηγοί και τους ακολούθησαν οι μεσαίοι και οι αγρότες. Ο σκοπός τους ήταν η σύσταση μιας 

ισχυρής Μοναρχίας. Η Πελοπόννησος ήταν χώρος της Αυστριακής και Ρωσικής επιρροής. 

      Η τρίτη ήταν οι στρατιωτικοί αρχηγοί της επαναστάσεως που αποτέλεσαν την πολιτικά 

άρχουσα τάξη. Ήταν άνθρωποι του βουνού, κλέφτες, παλικάρια, γεωργοί και ποιμένες. Η 

Ρούμελη ήταν χώρος επιρροής της Γαλλικής πολιτικής. 

 

2.Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

      Ο Ελληνισμός, ο οποίος επί 3.500 χρόνια αποτέλεσε την πολιτική, καλλιτεχνική και 

πολιτιστική κρηπίδα των εθνών, διέπλασε τον υπέροχο (δυτικό λεγόμενο) πολιτισμό, έστησε 

αθάνατα μνημεία δόξας, επινόησε το ποιητικότερο θρήσκευμα των Ολυμπίων Θεών, ήταν 

όμως διαιρεμένος και υποχώρησε στον όγκο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 

      Το Ελληνικό πνεύμα όμως, εξαπλώθηκε με τις αποικίες παντού, ο Μέγας Αλέξανδρος με 

την κυριαρχία του στον τότε γνωστό κόσμο το έφερε σε όλους. Την κυριαρχία αυτή δεν την 

απέφυγαν ούτε οι νικητές Ρωμαίοι. 

      Ο Ελληνισμός και ο Χριστιανισμός συνέθεσαν την Βυζαντινή Αυτοκρατορία η οποία 

εξελληνίσθηκε πλήρως και αποτέλεσε την μεσαιωνική εκδήλωση του Ελληνισμού.  

      Η Αθήνα ανήμπορη οπισθοχώρησε. Η Ρώμη παροδικά έδωσε ελπίδες και η 

Κωνσταντινούπολη αναδύθηκε. 

 

      Όμως περί τα μέσα του 13ου αιώνα ακούστηκε σοβαρά η λέξη Γένος (έθνος) και 

εμφανίσθηκε ως εθνικό σύμβολο ο δικέφαλος αετός. 

      Την επομένη της 29ης Μαΐου 1453, όταν η Πόλη αλώθηκε, άρχισαν οι διαδικασίες για την 

εθνική απελευθέρωση από τους Οθωμανούς και την δημιουργία οικοδόμησης ενός ενιαίου 

Ελληνικού κράτους ώστε το έθνος να ανασυγκροτηθεί και να μεγαλουργήσει, εγκαταλείποντας 

τις πόλεις κράτη και τις τοπικές κοινωνίες. Να αναγεννηθεί ο Νέος Ελληνισμός. 



 

3. Ο Ησίοδος λέει ότι ΄΄ο κακός γείτονας είναι συμφορά, ενώ ο καλός μεγάλη ευλογία΄΄ και ο 

Απολλώνιος ότι ΄΄τίποτε δεν είναι χειρότερο από το να έχεις γείτονα πονηρό και πλεονέκτη΄΄. 

    Αυτά είπαν οι σοφοί πρόγονοί μας για να έχουμε πάντα τον νου μας. Να προσέχουμε. 

    Ο Φρόστ είπε ότι ΄΄οι καλοί φράχτες κάνουν τους καλούς γείτονες΄΄ και ότι ΄΄τον φράχτη που 

έχεις με τον γείτονα δεν τον ρίχνεις ποτέ΄΄. Εκείνος μας τα είπε αργότερα, σχεδόν χθες, αλλά 

εμείς δεν ακούσαμε, παρασυρμένοι από την πρόσκαιρη ευημερία και το μεθύσι του καφέ, αλλά 

και δεν εννοούμε να συνετιστούμε. 

    Έτσι φθάσαμε μέχρι εδώ αγνοώντας την ιστορία, αφού βλέπουμε όλους τους γείτονές μας, οι 

οποίοι ΄΄παίρνουν αλεύρι δανεικό [κλεμμένο] και το προζύμι ξένο΄΄ για να φτιάξουν ψωμί και 

έχουν πάρει φόρα και πάνε σαν τον κουτσό στην κατηφόρα. 

    Δεν θα ασχοληθούμε, βέβαια, με όλους [ίσως μία άλλη φορά] παρά μόνο με τους εξ ανατολών 

γείτονες, αφού όλοι οι άλλοι [Βόρειοι] είναι πιστοί και καλοί μαθητές των πρώτων και 

πράττουν τα ίδια κατά τις υποδείξεις τους. 

    Η Τουρκία, λοιπόν, στριμωγμένη από τις εξελίξεις και ιδιαίτερα μπροστά στην επιλογή να 

ενισχυθούν οι Κούρδοι στην βόρεια Συρία επέλεξε συγκεκαλυμμένα να διασωθεί το Ισλαμικό 

Κράτος [ΙΚ], με στόχο να εξαλειφθεί η δυνατότητα δημιουργίας Κουρδικού Κράτους και 

αναλήψεως από αυτήν του Ισλαμικού Χαλιφάτου, σπρώχνοντας όμως άλλους μπροστά. Έτσι 

ωθείται σε κινήσεις πανικού έχοντας τέσσερα βασικά και βασανιστικά θέματα: Την επικείμενη 

ίδρυση του Κουρδικού Κράτους, το Κυπριακό, την ΑΟΖ με την Ελλάδα, Κύπρο, Λίβανο, 

Αίγυπτο (;) και την διεθνή απομόνωση (ΟΗΕ, ΗΠΑ, ΕΕ, Αραβικές χώρες, άλλα γειτονικά 

κράτη).  

Και όλα αυτά σε βάρος των γειτόνων της. 

 

4.Στη σημερινή [ 9 Μαρ 2021 ] τέταρτη Υπουργική συνάντηση του Φόρουμ για το φυσικό 

αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο, που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο, συμμετείχαν οι υπουργοί 

της Αιγύπτου, της Ελλάδας, της Κύπρου, του Ισραήλ, της Ιορδανίας, της Ιταλίας και της 

Παλαιστίνης, που ενέκριναν τη λειτουργία του Οργανισμού που έλαβε επίσημα ‘’σάρκα και 

οστά’’ από την 1η Μαρτίου. Η Γαλλία έγινε νέο πλήρες μέλος του, ενώ το Φόρουμ συμφώνησε 

να καλωσορίσει τις ΗΠΑ ως χώρα παρατηρητή.  

 



Η πρώτη θητεία του Οργανισμού αναλαμβάνεται φέτος από την Αίγυπτο και η Κύπρος θα 

παραλάβει την προεδρία του διεθνούς οργανισμού από τον Ιανουάριο του 2022. 

5.Το όχημα Hizir έγινε περισσότερο γνωστό πέρσι, όταν τέτοιον καιρό, προσπάθησε να 

γκρεμίσει τον φράχτη στον Έβρο, στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Το Hizir είναι το «βαρύ 

πυροβολικό» του Ερντογάν για τα σύνορα της Τουρκίας. Ένα όχημα μεταφοράς προσωπικού, 

το οποίο κατασκευάζεται από την τούρκικη εταιρεία Katmerciler και πληροί όλα τα στάνταρ 

που θέτει το ΝΑΤΟ για τα στρατιωτικά οχήματα των χωρών του.  

 

Σύμφωνα με την εταιρεία κατασκευής του, έχει το πιο ισχυρό μοτέρ στην κατηγορία του (400 

ίππους) και προσφέρει πλήρη προστασία σε επιθέσεις με νάρκες και εκρηκτικά. Μπορεί να 

εφοδιαστεί με ειδικό εξοπλισμό για χρήση σε συνθήκες χημικού/βιολογικού πολέμου, επίσης 

για χρήση σε περιοχές που έχουν πληγεί από ραδιενέργεια ή μετά από πυρηνική επίθεση. Ήδη 

εκτός από τα ελληνοτουρκικά σύνορα χρησιμοποιείται και τα υπόλοιπα σύνορα της χώρας, 

αλλά και στη Συρία.  

Η απόκτησή του έγινε μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την «Ενίσχυση της φύλαξης 

των συνόρων μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης», το οποίο καλύπτεται κατά 75% από 

την Ε.Ε. και κατά 25% από το Τουρκικό κράτος. Ουσιαστικά δηλαδή η Ε.Ε. επιδότησε την 

αγορά των συγκεκριμένων τουρκικών οχημάτων, από τον Ερντογάν για την Τουρκία, μετά τη 

συμφωνία για το μεταναστευτικό που έγινε πριν περίπου ένα χρόνο.  

 
 

6.Στο φως ένα ρωμαϊκό άρμα 

Το σχεδόν τέλεια διατηρημένο τετράτροχο άρμα, το οποίο ήταν κατασκευασμένο από ορείχαλκο και 

κασσίτερο, βρέθηκε κοντά στους στάβλους μιας αρχαίας έπαυλης στην Τσίβιτα Τζουλιάνα, περίπου 

700 μέτρα από τα τείχη της αρχαίας Πομπηίας. 

Η άμαξα ήταν η πρώτη του είδους της που ανακαλύφθηκε στην περιοχή, όπου μέχρι σήμερα είχαν 

ανακαλυφθεί οχήματα που χρησιμοποιούνταν για εργασίες και μεταφορές αλλά όχι για τελετές όπως 

αυτό. 

https://www.metrosport.gr/toyrkiko-ochima-epicheirei-na-rixei-ton-frachti-233313
https://www.metrosport.gr/toyrkiko-ochima-epicheirei-na-rixei-ton-frachti-233313
https://www.metrosport.gr/metanasteytiko
https://www.metrosport.gr/erntogan
https://www.metrosport.gr/toyrkia


 

Είναι μια εκπληκτική ανακάλυψη, που χρησιμοποιούνταν σε εορταστικές εκδηλώσεις της κοινότητας 

όπως παρελάσεις και πομπές. 

Η Πομπηία, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 23 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Νάπολης, είχε 

περίπου 13.000 κατοίκους όταν θάφτηκε μετά την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ, που ήταν τόσο 

ισχυρή όσο η έκρηξη πολλών ατομικών βομβών μαζί. Περίπου 2.000 με 15.000 άνθρωποι 

σκοτώθηκαν. 

Σχεδόν τα δύο τρία της αρχαίας πόλης έχουν έρθει στο φως. Τα συντρίμμια της δεν είχαν 

ανακαλυφθεί μέχρι τον 16ο αιώνα και οι οργανωμένες ανασκαφές ξεκίνησαν περίπου το 1750. 

 

7.Η αντίδραση ενός σκύλου φαίνεται ότι αποδείχθηκε σωτήρια για μέλη μιας οικογένειας από 

το Γριζάνο του Δήμου Φαρκαδόνας, λίγη ώρα πριν από την ισχυρή σεισμική δόνηση των 6,3 

βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης με 

επίκεντρο την περιοχή της Ελασσόνας. Ο Άλεξ, το σκυλί της μίας οικογένειας, μπήκε στο σπίτι 

ελάχιστα λεπτά πριν από την εκδήλωση του σεισμού. Γάβγιζε πολύ έντονα όταν μπήκε μέσα 

και συνέχισε να τραβάει από το πόδι τον ιδιοκτήτη, δαγκώνοντας το παντελόνι του ‘’λες και 

ήξερε τι θα ακολουθήσει’’, βγάζοντας αυτόν και την οικογένειά του κυριολεκτικά έξω από το 

σπίτι. Έτσι δεν έπαθαν κάτι αυτός, η σύζυγός του και ένα από τα δύο ανήλικα παιδιά του που 

βρισκόταν εκείνη την ώρα στο σπίτι. 

 

Ωστόσο, παρά τις δύσκολες ώρες που περνά η οικογένεια, όπως και όλοι οι πληγέντες της 

ευρύτερης περιοχής, όλοι νοιώθουν ευγνώμωνες για το… 5ο μέλος της οικογένειάς, τον 

αξιόπιστο φίλο Άλεξ, που η οικογένεια έχει συντροφιά για περισσότερα από τρία χρόνια. 

 



Ο Στήβεν Ράνσιμαν [ Άγγλος ιστορικός-Βυζαντινολόγος ] λέει ότι ΄΄ οι Δυτικοί είχαν νικήσει 

και ταπεινώσει το Βυζάντιο, υπήρχε όμως η Ελληνική ψυχή και παράδοση τα οποία δεν 

μπόρεσαν να του αφαιρέσουν ούτε να συμμεριστούν ΄΄. 

 

 Ανέκδοτο: Ένας Τούρκος υπουργός είπε στους Αμερικανούς να αλλάξουν το όνομα της 

γαλοπούλας [Turkey] !!! 

 


