
 Πολλά… 

                                                  Εν ολίγοις 

                                                                  του Λευτέρη Μαυρουδή 

*** ‘’ Η καλύτερη πολιτική είναι να λες την αλήθεια. Εκτός και αν είσαι 

καταπληκτικός ψεύτης’’. Τζερόμ Τζερόμ 

1. Πέμπτη 25η Μαρτίου 2021 

Η εορταστική ημέρα ξεκίνησε με την έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη, ενώ ακολούθησε δοξολογία 

στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως και κατάθεση Στεφάνων στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτου. 

Συνεχίστηκε με μία μεγαλειώδη παρέλαση ενώπιον της προέδρου της Δημοκρατίας, του πρωθυπουργού 

και των επίσημων προσκεκλημένων της Ελληνικής Δημοκρατίας με την οποία κορυφώθηκε ο εορτασμός 

για την επέτειο των 200 χρόνων από την κήρυξη της Επανάστασης. 

  
Τηρώντας τους υγειονομικούς κανόνες και τηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις, στην εξέδρα των 

επισήμων βρέθηκαν, πέρα από την Πρόεδρο, τον πρωθυπουργό, τον αρχηγό της αξιωματικής 

αντιπολίτευσης και μέλη της κυβέρνησης, ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης, ο πρωθυπουργός 

της Ρωσίας Μιχαήλ Μισούστιν, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου πρίγκιπας Κάρολος με τη δούκισσα 

της Κορνουάλλης, η υπουργός Άμυνας της Γαλλίας Φλοράνς Παρλί και η ηγεσία των Ενόπλων 

Δυνάμεων. 

Η μεγαλειώδης παρέλαση ολοκληρώθηκε εκπέμποντας ισχυρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση 

για την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων να διασφαλίσουν την 

εθνική ακεραιότητα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, ως άξιοι συνεχιστές των 

ηρώων του 1821. 
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2.Για την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση είπαν: 

Πρόεδρος Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν: Είμαι ευλογημένος γιατί έχω φιλίες ζωής με 

τους Έλληνες. Η Ελλάδα είναι ηγέτης για την ειρήνη και την ευημερία στις περιοχές της 

Ανατολικής Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και των Δυτικών Βαλκανίων. 

 

Υπουργός Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών Άντονι Μπλίνκεν: Οι ιδρυτές της Αμερικής 

εμπνεύστηκαν από την αθηναϊκή δημοκρατία, ενώ 45 χρόνια αργότερα πολλοί Αμερικανοί 

φιλέλληνες άφησαν το σπίτι τους για να στηρίξουν τον ελληνικό αγώνα. Η Ελλάδα είναι ένας 

κρίσιμος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών και ηγέτης στις προσπάθειες διατήρησης της 
ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, της 

Μαύρης Θάλασσας και των Δυτικών Βαλκανίων. 

 

 Βασίλισσα Ελισάβετ:οΟι καλύτερες ευχές μου στον λαό της Ελλάδας. α Ε

:  

Πρίγκιπας της Ουαλίας. Διάδοχος του βρετανικού θρόνου, το θάρρος, η αποφασιστικότητα και οι 

προσδοκίες του 1821 θα μπορούσαν να αποτελέσουν, ενδεχομένως, πηγή έμπνευσης για εμάς, και 

σήμερα, όπως και το 1821, η Ελλάδα μπορεί να υπολογίζει στους φίλους της στο Ηνωμένο 

Βασίλειο. Χαίρε, ω χαίρε, ελευθεριά! 



 

Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντιμίρ Πούτιν: Μακραίωνοι οι δεσμοί φιλίας και η Ρωσία 

αποδίδει πολύ μεγάλη σημασία στις σχέσεις με την Ελλάδα. 

 

Πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, Τζέφρι Πάιατ: Ισχυροί δεσμοί φιλίας. Πάντα δίπλα σας. 

 

Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν: ‘’η δική σας ελευθερία είναι και 

δική μας’’!!! 

 
Υπουργός Άμυνας της Γαλλίας Φλοράνς Παρλί: ‘’Το να είσαι Φιλέλληνας σήμερα σημαίνει 

ελευθερία, δικαιοσύνη, αλληλεγγύη’’!!! 

 
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης: Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί τη 

συμπλήρωση των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, την ευγενέστερη 

και κορυφαία στιγμή της νεότερης ιστορίας των Ελλήνων. Των Ελλήνων που είχαν μόνο 

εφόδιο τον έρωτα τους για την ελευθερία. 



 
Γάλλος πιλότος διαστημοπλοίου Τομά Πεσκιέ: ‘’Για τους φίλους μας τους Έλληνες που 

γιορτάζουν σήμερα την εθνική τους εορτή. Μακάρι μια μέρα να δούμε κι Έλληνες 

αστροναύτες!!’’! 

 
Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κων. Φλώρος: Μια χούφτα άνθρωποι με το DNA των ομηρικών 

ηρώων, κι ας μην τους μελέτησαν ποτέ! Αυτής της διαδρομής είμαστε κληρονόμοι και 

φύλακες. Αυτό είναι το Χρέος μας!!! μη φοβάστε κανέναν και τίποτα!!!  

 
Ο επισμηναγός Δημήτρης Βολακάκης επικεφαλής της ομάδας «Ζεύς» των F-16 : ‘’Στέλνουμε μήνυμα 

υπερηφάνειας και σιγουριάς και είμαστε ασπίδα για κάθε γωνιά του τόπου μας. Κρατάμε γερά την 

σκυτάλη του εθνικού χρέους. Χρόνια πολλά πατρίδα, χρόνια πολλά στους Έλληνες παντού στον 

κόσμο’’. 

 

Παράλληλα λήφθηκαν δεκάδες θερμά μηνύματα ξένων ηγετών. Σχεδόν όλη η υφήλιος γιόρτασε μαζί 

μας. Μνημεία σε δεκάδες πρωτεύουσες φωταγωγήθηκαν γαλανόλευκα (κτίρια, γέφυρες, τοπόσημα, 

έως και το άγαλμα του Ιησού στο Ρίο της Βραζιλίας). Εξαιρετικά τα μηνύματα και ακόμα πιο 

εξαιρετική η υποστήριξη πολύ σημαντικών χωρών, όπως η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν 

μία εξαιρετική ημέρα (Πέμπτη 5η Μαρτίου 2021) για την Ελλάδα!!!  

3.Οι άνθρωποι του Υψηλάντη απέσπασαν την καρδιά από το σώμα του και την ταρίχευσαν, 

ενώ στη συνέχεια την έκρυψαν στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στη Βιέννη. Μερικά χρόνια 

αργότερα στις 3 Απριλίου του 1843 ο Γεώργιος Υψηλάντης έστειλε την καρδιά στον τότε 
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μητροπολιτικό ναό της Αθήνας, την Αγία Ειρήνη στην Αιόλου, ενώ στις 27 Νοεμβρίου1859 με 

φροντίδα της Μαρίας Υψηλάντη Μουρούζη οι δύο καρδιές των Υψηλαντών μεταφέρθηκαν 

στο παρεκκλήσι των Ταξιαρχών στο Αμαλίειο ορφανοτροφείο κορασίδων (τον θεματοφύλακα 

των Καρδιών των Υψηλαντών, οι οποίες φυλάσσονται στον Ιερό Ναό των Παμμεγίστων 

Ταξιαρχών των Αθηνών. Οι καρδιές του Αλέξανδρου Υψηλάντη και του αδελφού του 

Γεωργίου Υψηλάντη, «χτυπούν» εδώ και δεκαετίες πίσω από το Προεδρικό Μέγαρο και το 

Μέγαρο Μαξίμου, στο ναό των Παμμέγιστων Ταξιαρχών.  

 
Βρίσκονται μέσα σε ειδική προθήκη που έχει τοποθετηθεί αριστερά του δεσποτικού θρόνου 

και σε υψηλό σημείο. Εκεί είναι οι δύο λήκυθοι. Στον επάργυρο βρίσκεται η καρδιά του 

μεγάλου ηγέτη της Φιλικής Εταιρείας και αρχηγού της Ελληνικής Επανάστασης στις 

παραδουνάβιες ηγεμονίες Αλέξανδρου Υψηλάντη και στον επίχρυσο η καρδιά του αδελφού του 

Γεωργίου. 

 

4.Η 25η Μαρτίου γιορτάζεται με πλήθος εκδηλώσεων σε όλο τον κόσμο, προσαρμοσμένες 

φέτος στα μέτρα προστασίας που απαιτούνται. 

 
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η Google έχει φτιάξει ειδικό επετειακό Doodle, αυτή τη φορά 

για την συμπλήρωση των 200 ετών απο την Ελληνική Επανάσταση. Η Ελληνική σημαία, το 

στεφάνι ελιάς και φυσικά το μπλε χρώμα, πρωταγωνιστεί στο εξαιρετικό εικαστικό που έχει 

σχεδιαστεί.

 
5.Ο δημοκρατικός Γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ, Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών 

Σχέσεων της Γερουσίας, χαιρέτισε σήμερα την έγκριση του σχεδίου απόφασης που είχε υποβάλει 

στην Επιτροπή για την 200η επέτειο της Ημέρας Ανεξαρτησίας της Ελλάδας, της 25ης Μαρτίου 

2021. Η πρόταση υποστηρίχθηκε επίσης από τον Γερουσιαστή Τζον Μπαράσο.  



Σημειώνεται ότι η απόφαση: 

➢ Αναγνωρίζει την 200η επέτειο της Ελληνικής Ημέρας Ανεξαρτησίας 

➢ Χαιρετίζει την Αρχαία Ελλάδα ως κοιτίδα της Δημοκρατίας και την διαρκή προσήλωση του 

ελληνικού λαού στις δημοκρατικές αρχές 

➢ Αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που έχει παίξει η Ελλάδα στην διεθνή σκηνή και 

➢ Την δυνατή σχέση της χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

 
6.Η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung του Μονάχου με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων, 

δημοσιεύει ένα μακροσκελές αφιέρωμα για την Ελληνική Επανάσταση του 1821 σημειώνοντας ότι 

‘’πρόκειται για μια διαμάχη που ρίχνει τις σκιές της μέχρι σήμερα’’. 

Με τίτλο ‘’Είμαστε όλοι Έλληνες’’ εξιστορεί με ακρίβεια το ξέσπασμα της Ελληνικής 

Επανάστασης, ‘’που ξεκίνησε στις 25 Μαρτίου του 1821, ή τουλάχιστον αυτό λέει η παράδοση’’. 

Μπροστά από το μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, στην Πελοπόννησο, ο Μητροπολίτης Παλαιών 

Πατρών Γερμανός ευλογεί το λάβαρο, έναν μπλε σταυρό σε λευκό φόντο και μετά το σηκώνει ψηλά. 

Η εξέγερση κατά των Οθωμανών έχει πλέον τις ευλογίες της εκκλησίας. Το σύνθημα είναι 

απλό: “Ελευθερία ή θάνατος!!!”.  

 
‘’Οι Οθωμανοί κυριάρχησαν στην Ελλάδα για σχεδόν τέσσερις αιώνες. Αν και οι Έλληνες έμποροι 

και οι Ορθόδοξοι κληρικοί απολάμβαναν ορισμένα προνόμια στην οθωμανική περίοδο, μεγάλο 

μέρος του πληθυσμού ζούσε σε συνθήκες φτώχειας. Οι αγρότες έπρεπε να εκμισθώνουν γη από 

Τούρκους γαιοκτήμονες, δεν τους επιτρεπόταν να φέρουν όπλα, ούτε να έχουν άλογα, και έπρεπε να 

πληρώνουν σημαντικά υψηλότερους φόρους από τους μουσουλμάνους. Όποιος δεν ασπαζόταν το 

Ισλάμ παρέμενε πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Επομένως δεν ήταν καθόλου σίγουρη η επιτυχία 

της Επανάστασης. Η πραγματική της έναρξη μάλιστα απέτυχε. Αυτό συνέβη με τις πρώτες 

επαναστατικές ενέργειες που εκδηλώθηκαν εκτός ελληνικού χώρου, στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, 

με έντονο τότε ελληνικό στοιχείο’’… 

 Στην συνέχεια αναφέρεται στις επαναστατικές προσπάθειες του Αλέξανδρου Υψηλάντη, στον ρόλο 

της Φιλικής Εταιρείας αλλά και στο πώς το επαναστατικό ρεύμα έφτασε στην Πελοπόννησο. Επίσης 

γίνεται μνεία στη θρησκευτική συνιστώσα της επανάστασης, ‘’Χριστιανοί εναντίον 

Μουσουλμάνων’’ αλλά και στο πρώτο επανασταστικό ‘’προσωρινό’’ Σύνταγμα που διακήρυττε 

μεταξύ άλλων ότι: ‘’Όλοι οι αυτόχθονες κάτοικοι της ελληνικής επικράτειας που πιστεύουν στον 

Ιησού Χριστό είναι Έλληνες’’. 

Επίσης εκτενής αναφορά γίνεται στο ρεύμα του Φιλελληνισμού στη Δυτική Ευρώπη [Στην 

Γερμανία, την Αγγλία, την Ελβετία, τη Γαλλία, την Ιταλία και ακόμη και στις ΗΠΑ]. Συγκροτούνται 

‘’φιλελληνικές επιτροπές’’. Τυπώνονται φυλλάδια, συλλέγονται χρήματα και οργανώνονται δωρεές 

όπλων για τους εξεγερμένους. Ο ενθουσιασμός τροφοδοτείται από έναν θαυμασμό για την 

κλασική αρχαιότητα, όπως αυτόν του Γιόχαν Βόλφανγκ φον Γκαίτε και του Βρετανού 

ρομαντικού ποιητή και Φιλέλληνα Πέρσι Σέλλεϋ, ο οποίος είχε γράψει: ‘’Είμαστε όλοι 

Έλληνες’’.  



Τέλος περιγράφονται σημαντικές στιγμές του ελληνικού αγώνα για την ανεξαρτησία, κρίσιμες μάχες 

και κομβικές στιγμές, όπως η Έξοδος του Μεσολογγίου, και αναλύει τον ρόλο των Μεγάλων 

Δυνάμεων, κυρίως προς το τέλος των επαναστατικών χρόνων και μέχρι την ίδρυση του Ελληνικού 

Κράτους: από τον Ιωάννη Καποδίστρια μέχρι την εγκαθίδρυση της Βασιλείας του Βαυαρού 

Όθωνα, κάτι που ήθελαν οι Μεγάλες Δυνάμεις, ‘’οι απρόθυμες μαίες’’ του νεοσύστατου ελληνικού 

κράτους,. 

Όσο για το εγχείρημα του Όθωνα ‘’να αναθέσει την οργάνωση του κρατικού μηχανισμού σε ομάδα 

έμπειρων βαυαρών αξιωματούχων’’, αυτό προκάλεσε μόνο ‘’μέτριο ενθουσιασμό μεταξύ των 

Ελλήνων μαχητών της ελευθερίας. Αντίθετα, πολλοί εξ αυτών επιδόθηκαν στη Μεγάλη Ιδέα, το 

όνειρο ενός μεγάλου ελληνικού κράτους εντός των συνόρων της παλιάς Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας’’. 

 
Εξ άλλου το Γενικό Προξενείο Μονάχου, εν όψει της επετείου 200 χρόνων από την Ελληνική 

Επανάσταση και κατόπιν σχετικής άδειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες, θα φωταγωγήσει, συμβολικά, 

στο χρώμα της ελληνικής σημαίας δυο εμβληματικά κτήρια του Μονάχου, τα Προπύλαια 

(Propyläen) και το Olympiaturm ανήμερα της εθνικής επετείου, την Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021 από 

τις 19:00 (ώρα Γερμανίας). 

7.Ο ‘’Χορός του Ζαλόγγου’’ από τη μπάντα του Αμερικανικού στρατού 

 

Σπουδαία πρωτοβουλία του στρατού των ΗΠΑ που συγκινεί. Συγκεκριμένα η ορχήστρα των 

Αμερικανικών Δυνάμεων της Ευρώπης (The U.S. Army Europe and Africa Band & Chorus) 

τραγούδησε το ‘’Χορό του Ζαλόγγου’’ (και μάλιστα στα ελληνικά), τιμώντας την 25η Μαρτίου 

1821 με έναν σπουδαίο και ξεχωριστό τρόπο. 

Το κομμάτι τιτλοφορείται στο κανάλι του USA Army στο youtube ως ‘’The Dance of Zalongo – The 

Soldiers’ Chorus’’. 

‘’Χαρούμενη μέρα ανεξαρτησίας, Ελλάδα! Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι που επισημαίνουμε 

την ισχυρή διπλωματική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών’’. 

Μια αναμφίβολα σπουδαία πρωτοβουλία του στρατού των ΗΠΑ που συγκινεί και κάνει να 

αισθάνεται υπερήφανος όποιος Έλληνας δει το βίντεο. 

 

8.ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ! 1 1/2 σελίδα είναι. Αξίζει τον κόπο. Θα δείτε γιατί δεν πάμε μπροστά!!!  

Από το βιβλίο του Βαυαρού Μάουρερ που γράφτηκε το 1835 μαθαίνουμε και τα παρακάτω 

περί των οικονομικών της επόμενης μέρας της επανάστασης: 



‘’Εφόσον πριν από τον Απελευθερωτικό Αγώνα δεν υπήρχε ελληνικό κράτος, ήταν πολύ φυσικό να 

μην υπάρχουν και ελληνικά οικονομικά, ούτε και ελληνική οικονομική διοίκηση. Κάθε κοινότητα 

αντιμετώπιζε τις ανάγκες της με φόρους που επέβαλε η ίδια στους κατοίκους, και χρησιμοποιούσε 

και την κοινοτική τους περιουσία. Ο κάθε Έλληνας όμως, εκτός από αυτούς τους κοινοτικούς 

φόρους, πλήρωνε στην τουρκική κυβέρνηση και κεφαλικό φόρο, το χαράτσι, καθώς και άλλους 

ακόμη έκτακτους φόρους. Αλλά και σε αυτή την τελευταία περίπτωση, πάλι οι Έλληνες προύχοντες 

αναλάμβαναν να καταμερίσουν, κατά την κρίση τους το ποσό και να το εισπράξουν από τον κάθε 

Έλληνα φορολογούμενο. 

 Μόλις όμως άρχισαν να απελευθερώνονται οι επαρχίες, σταμάτησε αυτόματα και η καταβολή 

φόρων προς την τουρκική κυβέρνηση, και έπρεπε τώρα να δημιουργηθεί νέο δημόσιο ταμείο για την 

ελληνική κυβέρνηση. 

Η πρώτη Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου το 1822, ασχολήθηκε αμέσως με αυτό το θέμα. Ψηφίστηκε 

η φορολογική ισότητα όλων των πολιτών. Αποφασίστηκε ότι τα κτήματα του Δημοσίου δεν θα 

μπορούσαν απαλλοτριωθούν, παρά μόνον με την συγκατάθεση του Νομοθετικού Σώματος. 

Η κυβέρνηση όφειλε να διαπραγματευτεί δάνεια, αλλά δεν θα είχε το δικαίωμα να επιβάλλει 

κανέναν φόρο, αν δεν ψηφιζόταν σχετικός νόμος. 

 
Όλες γενικά οι Εθνοσυνελεύσεις, ιδιαίτερα του Άργους το 1829, ασχολήθηκαν με το ζωτικό αυτό 

πρόβλημα της αντιμετώπισης των οικονομικών, αλλά τα ταμεία του κράτους παρέμεναν άδεια. 

Τα μόνα εισοδήματα στα οποία μπορούσε να υπολογίζει το νεοδημιούργητο κράτος ήταν τα εθνικά 

κτήματα, οι δημόσιοι φόροι, τα δάνεια και ακόμη οι εισφορές και δωρεές. Όλη η εδαφική επιφάνεια 

της Ελλάδας ανήκε, σύμφωνα με την τουρκική νομοθεσία, στον σουλτάνο. Μόλις όμως 

απελευθερώθηκε η χώρα, όλη αυτή η απέραντη ιδιοκτησία ήρθε στα χέρια του ελληνικού κράτους. 

Δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια πόση ήταν ακριβώς η έκτασή της, πάντως θα πρέπει να ήταν 

οπωσδήποτε πάνω από το μισό της εδαφικής επιφάνειας. Μερικοί μάλιστα την υπολογίζουν, μαζί 

με τα εκκλησιαστικά και μοναστηριακά κτήματα, στα δεκαοχτώ ή δεκαεννιά εικοστά της 

εδαφικής έκτασης, και ότι μόνο το ένα εικοστό θα ανήκε σε ιδιώτες. 

Όλα αυτά τα εθνικά κτήματα χωρίστηκαν, κατά έναν πολύ παράξενο τρόπο, σε δύο κατηγορίες, σε 

φθαρτά ελληνικά κτήματα και σε άφθαρτα. Στα φθαρτά υπολογίστηκαν οι μύλοι, διάφορα οικήματα 

και άλλα χτίρια, που η Εθνική Συνέλευση της Επιδαύρου του 1826 τα παραχώρησε στην κυβέρνηση 

και της έδωσε το δικαίωμα να τα πουλήσει. 

Έτσι, πολύ γρήγορα, το ένα πίσω από το άλλο, πουλήθηκαν όλα σε ιδιώτες, αλλά η αξία τους δεν 

πληρώθηκε ποτέ. 

Επανειλημμένα σχηματίστηκαν διάφορες επιτροπές για να ελέγξουν αυτούς τους τίτλους ιδιοκτησίας 

και να βεβαιώσουν αν τελικά πληρώθηκαν. Αλλά, μολονότι οι καταστάσεις γράφτηκαν και 

ξαναγράφτηκαν πολλές φορές, μολονότι οι επιτροπές αυτές κόστισαν αρκετά στο Δημόσιο, το μόνο 

αποτέλεσμα ήταν να εξακριβωθεί ότι πολλά εκατομμύρια οφείλονταν ακόμη, από τα οποία ούτε 

δραχμή δεν εισέπραξε ποτέ το κράτος. 

Και όταν, μετά την παραίτηση του κόμητα Αυγουστίνου (σ.σ. αναφέρεται στον αδελφό του Ιωάννη 

Καποδίστρια, τον Αυγουστίνο Καποδίστρια) ανέλαβε η Διοικητική Επιτροπή, ακόμα πουλιόντουσαν 

τέτοια κτήματα, αλλά τα χρήματα πήγαιναν, λέει, σε διάφορες απαιτήσεις κατά του Δημοσίου. Εν 

πάση περιπτώσει, και μέχρι σήμερα ακόμη (σ.σ. το 1835), το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα. 



Ας έρθουμε τώρα στα λεγόμενα άφθαρτα εθνικά κτήματα. Τα περισσότερα από αυτά ήταν έρημες 

και ακαλλιέργητες εκτάσεις, γι’ αυτό και η πρώτη Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου αποφάσισε ότι 

αυτά πρέπει να πουληθούν, αλλά πάντα με την έγκριση του Νομοθετικού Σώματος. 

Αλλά, παρά τις ξεκάθαρες αυτές διατάξεις, πολλά από αυτά τα κτήματα βρέθηκαν σε χέρια ιδιωτών, 

χωρίς να εκδοθούν επίσημοι τίτλοι. 

Επιπλέον, έμειναν και ακαλλιέργητα, γιατί όσοι τα πήραν, είχαν τόσα πολλά, που δεν προλάβαιναν 

να τα καλλιεργήσουν όλα μαζί. Έσπερναν λοιπόν πότε εδώ και πότε εκεί και τα υπόλοιπα τα 

χρησιμοποιούσαν για βοσκοτόπια. Η δεύτερη Εθνική Συνέλευση της Επιδαύρου του 1826 για να 

ξαναπάρει πίσω αυτά τα κτήματα που είχαν πουληθεί παράνομα, ακύρωσε όλες αυτές τις 

αγοραπωλησίες, αλλά παρ’ όλα αυτά, τα κτήματα παρέμειναν στους νέους κατόχους τους. 

Επί Καποδίστρια έγινε νέα απόπειρα να τακτοποιηθεί το θέμα και συνάμα να εξασφαλιστούν από δω 

και πέρα οι νόμιμοι κάτοχοι. Με μια απόφαση της Εθνοσυνέλευσης του Άργους, το 1829, 

σχηματίστηκαν δύο επιτροπές, η μια για να ελέγξει τους τίτλους και να τακτοποιήσει συμβιβαστικά 

το πράγμα, και η άλλη για να κρίνει οριστικά τις περιπτώσεις που δεν μπορούσε να λύσει η πρώτη 

επιτροπή. Οι επιτροπές πράγματι συγκροτήθηκαν, αλλά παρέμειναν όπως ήταν. 

Η ίδια Εθνοσυνέλευση πήρε και άλλες δύο αποφάσεις σχετικά με τα έσοδα από την πώληση των 

εθνικών κτημάτων. 

Η μια, για να δοθεί μια ενίσχυση στους στρατιώτες και τους ναύτες και η άλλη για να βοηθηθούν οι 

κοινότητες και να καθορισθούν τα όρια της καθεμιάς. 

Δεν εκτελέστηκε όμως ούτε η μία, ούτε η άλλη. Και ένα άλλο ακόμη ψήφισμα για διανομή γης 

στους κατοίκους των κοινοτήτων, έμεινε κι αυτό ανεκτέλεστο. 

Τέλος, και μια άλλη απόφαση της ίδιας Εθνοσυνέλευσης σχετικά με την καταγραφή των εθνικών 

κτημάτων, ώστε να καταρτισθεί ένα γενικό κτηματολόγιο (από τότε!!!!) είχε την ίδια τύχη με τις 

προηγούμενες. Γιατί, ναι μεν ιδρύθηκε η επιτροπή, αλλά σύμφωνα με το πόρισμά της, η 

Πελοπόννησος και μόνο είχε χάσει τουλάχιστον τα 9/10 από την παλιά εδαφική της έκταση! Η 

δουλειά ξανάρχισε από την αρχή, αλλά κι εδώ δεν έγινε τίποτα.. 

 

9.Τα δυο σενάρια που θέτει επί τάπητος η τουρκική πλευρά έχουν ένα κοινό παρανομαστή. 

Είτε θα συναινέσει η ελληνική πλευρά στο διαμοιρασμό του φυσικού αερίου είτε θα το 

αρπάξουν με το έτσι θέλω, με δικές τους γεωτρήσεις. Βεβαίως, η Άγκυρα λογαριάζει χωρίς τον 

ξενοδόχο, γιατί υπάρχουν πολλές και διαφορετικά συμφέροντα στην περιοχή που δεν θα ήθελαν 

την Τουρκία σε πρώτο ρόλο. 

Και την στιγμή που το σύνολο της πολιτικής ελίτ της Τουρκίας, επιτίθεται με μανία κατά των 

ΗΠΑ και τα αντιαμερικανικά/αντισημιτικά συναισθήματα να κατακλύζουν το τουρκικό λαό, 

το μόνο ‘’αποκούμπι’’ ΗΠΑ/Ισραήλ στην περιοχή, είναι η Ελλάδα. 

10.Η Τουρκία, υπενθυμίζουμε ότι εδώ και καιρό, με την χρήση μεγάλου αριθμού αλιευτικών 

πλοίων στο Θρακικό πέλαγος και σε όλο το Αιγαίο, διεξάγει τριπλή αποστολή κατά της 

Ελλάδος, την οποία τώρα αρχίζει να κατανοεί η ελληνική κυβέρνηση η οποία είναι αυτό το 

διάστημα ασχολείται με την πανδημία και με την οικονομία αφήνοντας τους Τούρκους να 

διαμορφώνουν νέο statusquo στο Αιγαίο. 

Πρώτον, η Τουρκία ‘’καταλαμβάνει χώρο’’ στο Αιγαίο με ‘’ειρηνικά μέσα’’ προσπαθώντας να 

αποκτήσει έρεισμα ή ενός είδους ‘’χρησικτησία’’ θαλάσσιων περιοχών για να διεκδικήσει στην 

συνέχεια την κυριότητα του Αιγαίου. 

Δεύτερον, εφοδιάζει αλιευτικά με υπερσύγχρονα συστήματα [ραντάρ επιφανείας κ.α.] για να 

κατασκοπεύουν τον ελληνικό στόλο και περιοχές, διεξάγοντας επιχειρήσεις συλλογής 

πληροφοριών. 

https://www.pentapostagma.gr/2018/08/%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85-%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84.html
https://www.pentapostagma.gr/2018/08/%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85-%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84.html


Τρίτον, προκαλεί μεγάλη οικονομική ζημιά στο ελληνικό στόλο αλιευτικών, σαρώνοντας τα 

ψάρια στις περιοχές αυτές με σκοπό την εξαφάνιση των Ελλήνων ψαράδων. 

 
11.Έναν ενδιαφέροντα κατάλογο πιστών και αθέων στις χώρες της γηραιάς ηπείρου φέρνει στο 

φως της δημοσιότητας μια νέα έρευνα του Pew Research Center, ερευνητικού κέντρου που 

εδρεύει στην Ουάσινγκτον. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, που απεικονίζει την πίστη των λαών της Ευρώπης 

στο χριστιανικό Θεό, οι λαοί της Δυτικής Ευρώπης πιστεύουν πολύ λιγότερο από τους λαούς 

της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. 

12.Το όνομά του Έιζα Τζένιγκζ. 

Γεννήθηκε στην πολιτεία της Νέας Υόρκης και τον Αύγουστο του 1922, λίγες μέρες πριν την 

καταστροφή της Σμύρνης, βρέθηκε στην πόλη, να εργάζεται ως γραμματέας της YMCA. 

Όταν η μοιραία πόλη πυρπολήθηκε και μισό εκατομμύριο περίπου πρόσφυγες Ελληνικής και 

Αρμενικής καταγωγής ήταν αποκλεισμένοι στην παραλία, χωρίς ελπίδα σωτηρίας, αυτός ήταν 

ο μόνος δυτικός που είχε παραμείνει εκεί. Αρνήθηκε να φύγει, έτσι ώστε να μπορέσει να σώσει 

ζωές. Έσωσε 350 χιλιάδες ανθρώπους! Πώς; 

Συναντήθηκε με τον Κεμάλ και εκμαίευσε από αυτόν προθεσμία 7 και μετά επιπλέον 4 ημερών, 

για να φύγουν οι πρόσφυγες… Ύστερα θα ξεκινούσαν οι Τούρκοι τις εκτοπίσεις στο εσωτερικό 

της Μικράς Ασίας όσων προσφύγων δεν είχαν μπορέσει να φύγουν. Το πρόβλημα όμως ήταν 

πώς θα έφευγαν, με τι μέσα θα διασώζονταν; 

Ο Έιζα, αυτός ο σύγχρονος άγιος, έπεισε καταρχήν έναν πλοίαρχο να μεταφέρει όσους 

μπορούσε. Έναν άλλο, τον πλήρωσε με δικά του χρήματα. Και μετά βρέθηκε στη Μυτιλήνη 

όπου εξεβίασε (ναι, εξεβίασε) την Ελληνική κυβέρνηση αναγκάζοντάς την να δεχτεί να σώσει 

τους Έλληνες που παρέμεναν αποκλεισμένοι στην κατεστραμμένη Σμύρνη. 

Μόνο μετά από την δική του παρέμβαση στάλθηκαν Ελληνικά πλοία στην χαμένη πόλη και 

μάζεψαν σταδιακά όλους τους πρόσφυγες. Μάλιστα λέγεται πως το τελευταίο πλοίο με 

Μικρασιάτες πρόσφυγες απέπλευσε από την Σμύρνη 6 ώρες πριν λήξει η προθεσμία που ο Έιζα 

είχε πάρει από τον Κεμάλ. 

Αυτόν τον άνθρωπο έπρεπε να τον ξέρουν όλοι οι Έλληνες… Όμως οι Έλληνες ξέρουν καλά τον 

Λαζόπουλο, τον Ζαγοράκη, τον Ρέμο……. 

Ας του ανάψουμε κανένα κεράκι. 

 
13.Ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν κατά την κατάθεση του στην Επιτροπή 

Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ανέφερε:  

‘’Παρακολουθούμε με πραγματική ανησυχία τον τελευταίο χρόνο και κυρίως πιο πρόσφατα, από 

τότε που αναλάβαμε την κυβέρνηση, ορισμένες από τις ενέργειες που έγιναν στην Ανατολική 

Μεσόγειο, ιδιαίτερα από την Τουρκία, όσον αφορά διάφορους ισχυρισμούς (της Τουρκίας). 

Έχουμε καταδικάσει ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, οι οποίες παραβιάζουν το 

διεθνές δίκαιο και τις δεσμεύσεις της ως σύμμαχου του ΝΑΤΟ στο θέμα των S-400 και 

περιλαμβάνουν προκλητικές ενέργειες εναντίον της Ελλάδας, όπως παραβιάσεις του εναέριου 

χώρου. Το Κυπριακό, είναι ένα θέμα με το οποίο έχει ασχοληθεί προσωπικά ο πρόεδρος 

Μπάιντεν και η πάγια αμερικανική θέση, στηρίζει μια λύση εντός του καθορισμένου πλαισίου 

από τον ΟΗΕ και απορρίπτει μια λύση στη βάση δύο κρατών ”. 

Υπενθυμίζουμε ότι ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επέκρινε την Άγκυρα για την 

παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου αλλά και γενικότερα για τις προκλητικές ενέργειες 

στις οποίες έχει προβεί το τελευταίο διάστημα εναντίον της χώρας μας. 



Εξήγησε, ότι οι συγκεκριμένες κινήσεις σε συνδυασμό με την απόκτηση του ρωσικού 

συστήματος S-400 δεν συνάδουν με τις νατοϊκές δεσμεύσεις της Τουρκίας. Επίσης δήλωσε ότι 

η αμερικανική κυβέρνηση παρακολουθούσε με πραγματική ανησυχία τον τελευταίο χρόνο τις 

εξελίξεις στη Ανατολική Μεσόγειο, κάνοντας ειδική αναφορά στις τουρκικές απαράδεκτες 

διεκδικήσεις. 

14.Σε κάθε περίπτωση πάντως η Ελλάδα μετά από μια δύσκολη δεκαετία έχει 

αποκαταστήσει τη θέση της τόσο στην Ευρωπαϊκή όσο και στην παγκόσμια 

κοινότητα. 
Και αυτό οφείλεται εκτός από την σύγχρονη παρουσία της και στην ιστορική της 

παρακαταθήκη. 

Ο κόσμος την εκτιμά ίσως περισσότερο από όσο φανταζόμαστε. 
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