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       Πολλά… 

                                                  Εν ολίγοις 

                                                                  του Λευτέρη  Μαυρουδή 

*** ‘’  Τίποτε δεν διορθώνει ευκολότερα τα πράγματα, όσο η γνώση του παρελθόντος’’.                             

                                                                                                               Πολύβιος 

1.Η θεμελίωση της Αγια-Σοφιάς 

Σαν σήμερα, στις 23 Φεβρουαρίου του 532 [πριν από 1489 χρόνια], θεμελιώθηκε στην 

Κωνσταντινούπολη ο ναός της Αγίας Σοφίας, έργο των αρχιτεκτόνων Ανθεμίου και Ισιδώρου. 

 

Η Αγία Σοφία είναι το πρώτο κτίσμα που βλέπουν τα μάτια του επισκέπτη καθώς εισέρχεται 

από την Προποντίδα. Το ξεχωριστό αυτό σημείο είχαν επιλέξει για να χτίσουν τους ναούς τους, 

αιώνες πριν από τους Βυζαντινούς, οι ειδωλολάτρες. Ο πρώτος ναός της Αγίας Σοφίας 

θεμελιώθηκε από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο το 330 μ.Χ., όταν ονόμασε τη μετέπειτα 

Κωνσταντινούπολη πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η ανέγερση του ναού 

ολοκληρώθηκε από τον γιο του, Κωνστάντιο, και τα εγκαίνια έγιναν στις 15 Φεβρουαρίου του 

360. 
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Κατά την εποχή του Αρκαδίου, το 404, η πρώτη Αγια-Σοφιά πυρπολήθηκε και χτίστηκε εκ 

νέου από τον Θεοδόσιο Β’. Τα εγκαίνια έγιναν στις 10 Οκτωβρίου του 415, όμως ο ναός 

πυρπολήθηκε και πάλι το 532 κατά τη Στάση του Νίκα. Έτσι, ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός Α’ 

αποφάσισε να κατασκευάσει την εκκλησία από την αρχή, στον ίδιο χώρο, αλλά πολύ πιο 

επιβλητική, για να δεσπόζει στη Βασιλεύουσα. Τα θεμέλια αυτού του μεγαλοπρεπούς ναού 

μπήκαν στις 23 Φεβρουαρίου του 532, με σχέδια που εκπόνησαν οι αρχιτέκτονες Ανθέμιος 

Τραλλιανός και Ισίδωρος ο Μιλήσιος. 

Για την ολοκλήρωση του κολοσσιαίου έργου δούλεψαν αδιάκοπα επί έξι χρόνια 10.000 

τεχνίτες, ενώ ξοδεύτηκαν 320.000 λίρες (περίπου 120.000.000 ευρώ). Από κάθε σημείο όπου 

υπήρχε Ελληνισμός έγινε προσφορά: τα πράσινα μάρμαρα από τη Μάνη και την Κάρυστο, τα 

τριανταφυλλιά από τη Φρυγία και τα κόκκινα από την Αίγυπτο. Από τον υπόλοιπο κόσμο 

προσφέρθηκαν τα πολύτιμα πετράδια, ο χρυσός, το ασήμι και το ελεφαντόδοντο για τη 

διακόσμηση του εσωτερικού. 

  Απεικόνιση της Αγίας Σοφίας το 1559, μόλις έναν 

αιώνα μετά την άλωση του 1453. 

Τα εγκαίνια έγιναν στις 27 Δεκεμβρίου του 537 [πριν από 1484 χρόνια] από τον Ιουστινιανό, ο 

οποίος, βλέποντας την υπεροχή της Αγίας Σοφίας έναντι του ξακουστού ναού του Σολομώντα, 

αναφώνησε: ‘’Δόξα τω Θεώ το καταξιωσάντι με τελέσαι τοιούτον έργον. Νενίκηκά σε 

Σολομών’’. 

Για χίλια και πλέον χρόνια η Αγία Σοφία αποτέλεσε το κέντρο της Ορθοδοξίας και του 

Ελληνισμού. Εκεί ο λαός γιόρτασε τους θριάμβους, θρήνησε τις συμφορές και αποθέωσε τους 

νέους αυτοκράτορες. Η τελευταία λειτουργία τελέστηκε στις 29 Μαΐου του 1453. Ο 

αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ΙΑ’, αφού προσευχήθηκε μαζί με τον λαό και 

ζήτησε συγγνώμη για λάθη που πιθανόν έκανε, έφυγε για τα τείχη, όπου έπεσε μαχόμενος. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82_(1453)
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Τα "θυρανοίξια" της Αγιάς Σοφιάς ακολούθησαν διανομές τροφίμων στους φτωχούς καθώς 

και πολυήμερη πανήγυρη.  

Στο προαύλιο του ναού λέγεται πως υπήρχε κρήνη, στην οποία αναγραφόταν η καρκινική 

φράση ‘’ΝΙΨΟΝΑΝΟΜΗΜΑΤΑΜΗΜΟΝΑΝΟΨΙΝ’’  ( νίψον ανομήματα μη μόναν όψιν, δηλ. 

‘’ξέπλυνε τις αμαρτίες σου και όχι μόνο το πρόσωπό σου’’ ). Η φράση αυτή, αν αναγνωσθεί 

ανάποδα (από δεξιά προς τα αριστερά) αποδίδει τις ίδιες λέξεις και επομένως και το αυτό 

νόημα. 

 

2.Αναζητώντας  θησαυρούς,  παθιασμένοι κυνηγοί θησαυρών, ανακάλυψαν μετά από έρευνα 

ένα μαγευτικό βιβλίο με Χρυσά Φύλλα που φαίνεται να είναι γραμμένο στα αρχαία ελληνικά. 

Οι εικόνες του βιβλίου παραπέμπουν μάλλον σε χριστιανικές φιγούρες. Δεν γνωρίζουμε την 

χρονολογία δημιουργίας του. Βρέθηκε σε ένα σπίτι που βρισκόταν κοντά σε μια παλιά 

εκκλησία στο Μεξικό. Ήταν κρυμμένο μέσα σε ένα μυστικό θησαυροφυλάκιο. 

 

Το κτήριο ήταν σχεδόν ισοπεδωμένο και βρισκόταν σε πολύ κρυφό μέρος, αλλά δεν ξέφευγε 

από τους ανιχνευτές μετάλλων που το εντόπισαν. Το βιβλίο ήταν μέσα σε ένα ξύλινο κουτί σε 

βάθος περίπου 60 εκατοστά. Ακόμα δεν έχουν ερμηνεύσει τι σημαίνουν τα γραπτά και τα 

χαρακτικά, αλλά σίγουρα αντιπροσωπεύουν μια απίστευτη ιστορία. Αναμένονται με 

ανυπομονησία τα συμπεράσματα της μελέτης που δεν θα αργήσουν. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE
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3.Μία παρόμοια περίπτωση της διαφοράς Ελλάδας-Τουρκίας για τα χωρικά ύδατα, την 

υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ είχαν οι Φιλιππίνες και η Κίνα. Οι Φιλιππίνες προσέφυγαν στον 

δικαιοδοτικό δικαστήριο της Χάγης για τα νησιά έναντι του χερσαίου μεγέθους της Κίνας, 

επειδή η Κίνα ισχυριζόταν ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ . 

Το δικαστήριο αποφάσισε ότι αν ένα νησί έχει ιστορικά αποδεδειγμένα πολιτισμό στο βάθος 

των αιώνων και μπορεί να στηρίξει οικονομική παρουσία τότε δικαιούται οικονομική ζώνη. 

Αυτός είναι και ο διαχωρισμός που δίνει το διεθνές δίκαιο, εθιμικά πλέον, μεταξύ νήσου και 

βράχου. Προφανώς λοιπόν τα Ελληνικά νησιά με την τεράστια ιστορία και τους 

αρχαιολογικούς θησαυρούς που έχουν δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχουν οικονομική ζώνη. 

 

4. Με τα σημερινά χωρικά ύδατα των 6 ν.μ. στην Ελλάδα ανήκει το 43,5% του Αιγαίου, στην 

Τουρκία το 7,5% και το 49% είναι ανοιχτή θάλασσα – διεθνή ύδατα [ χάρτης 1 ]. Αν τα 

χωρικά ύδατα επεκταθούν στα 12 ν.μ. στην Ελλάδα θα ανήκει το 71,5% του Αιγαίου [ λόγω 

των χιλιάδων νησιών και νησίδων ], στην Τουρκία το 8,8%  και μόνο το 19,7% θα 

παραμείνει ανοιχτή θάλασσα [ χάρτης 2 ].  

 

Στην περίπτωση, των 12 ν.μ. η ανοιχτή θάλασσα [19,7%] που απομένει θα είναι, στο 

συντριπτικά μεγαλύτερο τμήμα της, ελληνική ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδα. Μόνο μεταξύ Λήμνου και 

Λέσβου [στην έξοδο των Στενών] υπάρχει η δυνατότητα στην Τουρκία να αποκτήσει μια 

μικρής έκτασης ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδα καθώς και σε δύο πολύ στενές λωρίδες θάλασσας μεταξύ 

Λέσβου – Χίου και Χίου –Ικαρίας[χάρτης 2]. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας η 

δικαιοδοσία σε ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδα προϋποθέτει την ύπαρξη χωρικών υδάτων πίσω απ’ αυτές 

τις θαλάσσιες ζώνες. Η ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδα υφίσταται μόνο ως συνέχεια των χωρικών 

υδάτων. Δεν μπορεί, δηλαδή, ένα κράτος να διεκδικεί ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδα σε θάλασσα που δεν 

έχουν προβολή τα χωρικά ύδατά του ή περιβάλλεται από χωρικά ύδατα άλλου κράτους. Στην 

περίπτωση επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ. σχεδόν όλη η ανοιχτή 
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θάλασσα στο Βόρειο Αιγαίο, στο Κρητικό Πέλαγος και σε άλλα σημεία θα αποτελέσουν τμήμα 

της ελληνικής ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδας [ χάρτης 2 ]. 

Για το λόγο αυτό η Τουρκία ενδιαφέρεται: Πρώτον για τη μη επέκταση των ελληνικών 

χωρικών υδάτων. Δεύτερον για τη μη αναγνώριση της πλήρους δικαιοδοσίας των νησιών 

σε θαλάσσιες ζώνες. Τρίτον και μόνο αν επιτύχει τα δύο πρώτα, στην οριοθέτηση της 

ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδας. Αυτός είναι ο λόγος που η Τουρκία δε θα συναινέσει σε προσφυγή στο 

Δικαστήριο της Χάγης αν προηγουμένως δεν αποσπάσει, μέσω των διμερών διαπραγμα-

τεύσεων και απειλών, την αποδοχή της ελληνικής κυβέρνησης στα αιτήματά της για τα χωρικά 

ύδατα και την επήρεια των νησιών. Σημειώνεται ότι η Τουρκία δεν έχει επικυρώσει τη 

Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν αναγνωρίζει τη σχετική αρμοδιότητα της 

Χάγης.  

Επομένως: Επεκτείνουμε ΑΜΕΣΩΣ την αιγιαλίτιδα ζώνη σε 12 νμ, και δεν αποδεχόμαστε τις 

παράνομες απαιτήσεις των Τούρκων!!! 

 

5.Νέο είδος πολέμου στην Μεσόγειο-Υποβρύχιο μη επανδρωμένο όχημα της Χαμάς κατά 

Ισραηλινού πολεμικού πλοίου. Το ισραηλινό πλοίο δέχθηκε επίθεση από μη επανδρωμένο 

υποβρύχιο στα παράλια της Λωρίδας της Γάζας. Την επίθεση εξουδετέρωσαν έγκαιρα τα 

οπλικά συστήματά του. 

 

Εκτιμάται ότι κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας, τα υποβρύχια drones θα γίνουν ο 

χειρότερος εφιάλτης των μονάδων επιφανείας και των υποβρυχίων. Τα υποβρύχια μη 

επανδρωμένα σκάφη θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να επιτεθούν σε οποιονδήποτε 

αριθμό κατά στόχων στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων πλατφορμών γεώτρησης φυσικού 

αερίου, εμπορικών και πολεμικών πλοίων. 

Τα εναέρια μη επανδρωμένα οχήματα, θα κληθούν να εντοπίζουν και εξουδετερώνουν 

επανδρωμένα και μη υποβρύχια. Αναμένεται, μάλιστα, να εξελίξουν και τις γνωστές μεθόδους 

εντοπισμού που είναι το ενεργητικό και το παθητικό σόναρ. Θα εντοπίζουν τορπίλες και θα 

μετατρέπονται τα ίδια σε τορπίλες για να καταστρέψουν εχθρικά πολεμικά πλοία. 

Οι χώρες της Μεσογείου σε συνδυασμό με τα μεγάλα ενεργειακά σχέδια στην περιοχή θα 

κληθούν πρώτες από όλες, όπως όλα δείχνουν, να απαντήσουν πολύ σύντομα σε αυτόν τον 

τεράστιο, ύπουλο κίνδυνο κάτω από το νερό.  
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 6.Εντυπωσιακή μείωση του καπνίσματος σε ποσοστό 52,4% καταγράφηκε στην Ελλάδα την 

τελευταία δεκαετία και ιδιαίτερα στους νέους καπνιστές ηλικίας 16 με 24 χρόνων. 

 

Συγκριτικά με αντίστοιχες μετρήσεις της ΕΛΣΤΑΤ σε 8.500 νοικοκυριά σε όλη την Ελλάδα, 

κατά τα έτη 2009, 2014 και 2019, παρατηρείται μείωση των καθημερινών καπνιστών κατά 24,5% 

και των περιστασιακών καπνιστών κατά 38,3%. Ακόμη πιο εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα 

σε άτομα ηλικίας κάτω των 24 ετών. 

Η συνολική μείωση του καπνίσματος σε αυτή την ηλιακή ομάδα είναι 52,4% και αποδίδεται 

ως έναν βαθμό στη μεγάλη εξόρμηση που έχει γίνει για τη μείωση του καπνίσματος στη 

σχολική ηλικία την τελευταία δεκαετία, έπειτα από έγκριση του σχετικού προγράμματος από 

το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Η Ελλάδα πορεύεται με επιτυχία προς τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση 

του καπνίσματος και θα συνεχίσει με ένταση προς την κατεύθυνση αυτή. 

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στην εκπαιδευτική κοινότητα για την επιτυχή συνεργασία των 

αρμοδίων υπηρεσιών των Υπουργείων Υγείας Παιδείας και Θρησκευμάτων στον τομέα της 

πρόληψης του καπνίσματος, η οποία, εάν συνεχιστεί με τους ιδίους ρυθμούς, θεωρείται από τις 

επιτυχέστερες της Ευρώπης και κατατάσσει την Ελλάδα μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που ουσιαστικά επιδιώκουν τον στόχο της συνολικής μειώσεως του καπνίσματος 

κάτω του 5% μέχρι το 2040. 

 

7.Οι Τούρκοι συνεχώς και ασύστολα ψεύδονται. Κύριος στόχος της Τουρκίας ήταν να 

δημιουργήσει κλίμα και στη διεθνή σκηνή και  η Ελλάδα να μπει στο τραπέζι των 

διαπραγματεύσεων.   Τα τελευταία τους ψέματα είναι:  

Πρώτο, προ ημερών είπαν σε όλο τον κόσμο και καταγγέλλοντας τους Κούρδους ότι 

δολοφόνησαν τους 13 Τούρκους κρατουμένους με σφαίρες στο κεφάλι. Σήμερα  Ο υπουργός 

Άμυνας Ακάρ αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι η επιχείρηση ξεκίνησε ‘’σε επαφή με τους 

συμμάχους’’ και ως εκ τούτου, ‘’μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι Αμερικανικές υπηρεσίες την 

παρακολουθούσαν ζωντανά μέσω δορυφόρων, κατασκοπευτικών αεροσκαφών και 

καταγράφοντας όλες τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες’’ . 

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τις αμφιβολίες οι ΗΠΑ αν όντως η σφαγή των 13 ομήρων 

διαπράχθηκε από τους Κούρδους αντάρτες του ΡΚΚ. Εκτιμάται  μάλιστα  ότι τελικά τους 

εκτέλεσαν οι ίδιοι οι Τούρκοι. 
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Δεύτερο, ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ με χοντρά ψέματα για μια ακόμη φορά 

προσπαθεί να στήσει σκηνικό δήθεν ελληνικής προκλητικότητας στο Αιγαίο, τη στιγμή που η 

Άγκυρα προχωρά στην ύπατη πρόκληση με την παρουσία του πλοίου “Τσεσμέ” και την άσκηση 

“Γαλάζια Πατρίδα” σε περιοχές που περιλαμβάνουν τμήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής 

Μεσογείου. Ισχυρίζεται ότι τέσσερα ελληνικά μαχητικά F16 παρενόχλησαν το  ωκεανογραφικό 

πλοίο του τουρκικού πολεμικού ναυτικού «Τσεσμέ», με τα ΜΜΕ να προβάλλουν αναλόγως τα 

χονδροειδή ψεύδη κάνοντας λόγο για ‘’απαραίτητη απάντηση στην παρενόχληση ελληνικών 

πολεμικών αεροσκαφών από υψόμετρο 1000 μέτρων’’. Ο ίδιος ο υπουργός Άμυνας, Χουλουσί 

Ακάρ, είπε μάλιστα πως “Δυστυχώς είναι μια από τις συχνές παρενόχλησης της Ελλάδας. Εμείς 

Έχουμε δικούς μας κανόνες. Απαντήσαμε με τον κατάλληλο τρόπο στο πλαίσιο αυτών των 

κανόνων“. 

Οι ισχυρισμοί των Τούρκων περί δήθεν παρενόχλησης του πλοίου ‘’Τσεσμέ’’ από ελληνικά 

αεροσκάφη δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, 

Τους ανυπόστατους ισχυρούς της Τουρκίας και του ίδιου του Τούρκου υπουργού Άμυνας, 

Χουλουσί Ακάρ, Αξιωματικοί από το Ελληνικό Επιτελείο σημειώνουν ότι στην ευρύτερη 

περιοχή του Κεντρικού Αιγαίου διεξήχθη άσκηση της Πολεμικής Αεροπορίας, για την οποία 

είχε εκδοθεί ΝΟΤΑΜ (Α0350/21) στις 9 Φεβρουαρίου 2021, δηλαδή πέντε ημέρες πριν την 

ημέρα έκδοσης της παράτυπης τουρκικής NAVTEX για τις υδρογραφικές έρευνες του Cesme. 

Στην άσκηση συμμετείχαν 29 αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία απογειώθηκαν 

στις 13:30 και ολοκλήρωσαν την εκπαιδευτική τους δραστηριότητα περίπου στις 14:40, 

μάλιστα όπως σημειώνεται με ιδιαίτερο νόημα τα Ελληνικά μαχητικά δεν έφεραν CHAFF ή 

FLARES  ( θερμοβολίδες αποφυγής βλήματος ).  

Βέβαια αυτά τα απορρίπτουν συνήθως στον ουρανό του Αιγαίου τα Τουρκικά μαχητικά, κάτι που έχει 

καταγραφεί από τις κάμερες των Ελληνικών  Α/Φ  πολλές φορές. Το κάνουν οι Τούρκοι σε μια 

απέλπιδα προσπάθεια, μήπως φοβίσουν τον αεροπόρο που τους καταδιώκει δίχως έλεος. Είναι μια 

προσπάθεια να διαφύγουν από τον ήχο του ‘’kill’’ που τους χτυπάει στο ραντάρ τρυπώντας τα 

τύμπανα… 

 

8.Ο Μ. Αλέξανδρος  αφού εξασφάλισε τον τίτλο του Αρχιστρατήγου στην Ελλάδα σε ένα 

πόλεμο εναντίον της Περσίας επισκέφθηκε τους Δελφούς για χρησμό σχετικά με την 

εκστρατεία και όταν η ιέρεια αρνήθηκε να δώσει χρησμό, επειδή την ημέρα εκείνη δεν 

επιτρεπόταν, αυτός ανυπόμονα την τράβηξε προς τον τρίποδα, οπότε σαν να την συνεπήρε με 

την ορμή του είπε: ’’Είσαι ανίκητος παιδί μου’’. 

https://hellasjournal.com/2021/02/i-ipati-proklisi-apo-ton-erntogan-xekina-i-askisi-galazia-patrida-to-tsesme-sti-limno/
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 Όταν το άκουσε αυτό ο Μ. Αλέξανδρος είπε ότι δεν χρειαζόταν άλλο χρησμό, αλλά ότι του είχε 

δώσει τον χρησμό που ήθελε (Πλούταρχος). 

Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει! 

Γιατί δεν την αφήνουμε εμείς να πεθάνει! 

 

 

 

 

 

 


