
       Πολλά… 

                                                  Εν ολίγοις 

                                                                  του Λευτέρη Μαυρουδή 

*** «Σωστό είναι αυτό που μένει όταν έχεις κάνει τα πάντα λάθος». 

1.Ανακοινώθηκε η κατηγορηματική άρνηση της κυβέρνησης να ικανοποιήσει το αίτημα του 

απεργού πείνας Δημήτρη Κουφοντίνα για μεταγωγή στις φυλακές Κορυδαλλού. Είναι σκληρό 

μεν, αλλά…. Ένα οποιοδήποτε σοβαρό και ευνομούμενο κράτος αυτό θα έκανε. Και ο καθένας 

από εμάς θα απολαύσει ή θα υποστεί τις συνέπειες των πράξεών του. Θα υποστεί ότι του 

κατέβασε η κούτρα του. 

2.Είναι εξωφρενικό. Απίστευτα εξωπραγματικό!!! Η μισή Ελλάδα ασχολείται με την 

διεστραμμένη ερωτική ζωή του Δημήτρη Λιγνάδη και κάποιων άλλων από το σινάφι τους. που 

μας ‘’έφαγαν τα αυτιά’’ με το ότι ‘’ποιούν ήθος’’ και η υπόλοιπη με τα καπρίτσια και τις 

εμμονές ενός τελεσίδικα καταδικασμένου τρομοκράτη, δολοφόνου 11 ανθρώπων! Έναν 

ασυνείδητο που όχι μόνο έχει αρνηθεί να δηλώσει την παραμικρή μεταμέλεια για τα εγκλήματά 

του, αλλά και σε πρώτη ευκαιρία έκανε βόλτα στα ίδια σημεία όπου είχε εκτελέσει τα θύματά 

του. Έναν που αν είναι υποχρεωμένος να ζει μέσα στην φυλακή, αυτό οφείλεται και μόνο σε 

δικές του επιλογές! Ότι του συμβαίνει προκλήθηκε από τον ίδιο στον εαυτό του και από 

κανέναν άλλο. Ας μάθει λοιπόν να ζει με τις συνέπειες των επιλογών του! Γιατί όλοι είμαστε 

άνθρωποι. Τόσο απλό. 

Την ίδια στιγμή όμως, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις δυσκολότερες στιγμές της 

ιστορίας της, καθώς τα μέτωπα που αντιμετωπίζει είναι πολλά και εξαιρετικά κρίσιμα για το 

μέλλον της.  

Σε πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, που αποκτά ώρα με την ώρα χαρακτηριστικά 

σφοδρού κύματος μεταξύ της κυβέρνησης και κομμάτων της αντιπολίτευσης, εξελίσσονται οι 

υποθέσεις αυτές. Απίστευτο!!! Δεν έχουμε άλλο πρόβλημα λοιπόν και ασχολούμαστε με το 

ποιός πετάει τη λάσπη με μεγαλύτερη μαεστρία. Ξεκατίνιασμα μέχρις εξαντλήσεως και τα 

σοβαρά, δύσκολα και επικίνδυνα ας περιμένουν. Να σιτέψουν λίγο. Μούντζες έπεσαν; Δεν 

είδα!!! 

https://www.capital.gr/o-petros-lazos-grafei/3527809/o-gamos-ta-pournaria-kai-mia-palia-istoria
https://www.capital.gr/o-petros-lazos-grafei/3527809/o-gamos-ta-pournaria-kai-mia-palia-istoria


Επιτέλους θα σοβαρευτούμε ποτέ; Ο Ουίλσον Τσόρτσιλ είπε κάποτε: ‘’Πρέπει να στερήσουμε 

από τους Έλληνες την ενότητα και την μόρφωση. Αλλιώς χαθήκαμε’’!!! 

3.Οι προκλητικές δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Θοδωρή Δρίτσα ο οποίος είπε ότι ‘’κανείς δεν 

έχει τρομοκρατηθεί από τη 17 Νοέμβρη’’, προσβάλλουν βάναυσα τη μνήμη των 23 ανθρώπων που έχουν 

δολοφονηθεί από την οργάνωση. Προσπάθησε ύστερα να ανασκευάσει τις δηλώσεις του, χωρίς ωστόσο 

να αποφύγει και πάλι ορισμένους προβληματικούς ισχυρισμούς, καθώς καταλόγισε στην ‘’δεξιά 

παράταξη’’ ρεβανσισμό στην υπόθεση Κουφοντίνα. 

Επειδή θεωρώ όλα αυτά μία βαθειά πολιτικοκομματική διαστροφή θα τονίσω έντονα τα παρακάτω: 

Πρώτο: Είναι μία χαμηλού επιπέδου κομματική αντιπαράθεση χωρίς ουσία και προοπτική. Απλώς 

υπάρχουν νόμοι και πρέπει να εφαρμόζονται προς πάσα κατεύθυνση αδιακρίτως. Χωρίς εξαίρεση. 

[Δικηγόροι 1+1=2 και όχι 1,999 ή 2,001]. Δεύτερο: Ο Κουφοντίνας είναι ένας τελεσίδικα 

καταδικασμένος τρομοκράτης, δολοφόνος 11 ανθρώπων! Ένας ασυνείδητος που όχι μόνο έχει 

αρνηθεί να δηλώσει την παραμικρή μεταμέλεια για τα εγκλήματά του, αλλά και σε πρώτη 

ευκαιρία έκανε βόλτα στα ίδια σημεία όπου είχε εκτελέσει τα θύματά του. Έναν που αν είναι 

υποχρεωμένος να ζει μέσα στην φυλακή, αυτό οφείλεται και μόνο σε δικές του επιλογές! Ότι 

του συμβαίνει προκλήθηκε από τον ίδιο στον εαυτό του και από κανέναν άλλο. Ας μάθει λοιπόν 

να ζει με τις συνέπειες των επιλογών του! Τόσο απλό. Τρίτο: Είναι ακατανόητο να υποστηρίζεται 

σήμερα ένας τρομοκράτης και καταδικασμένος στυγερός δολοφόνος και ένα πολιτικό σύστημα και 

ιδέες που είναι πλέον παρωχημένες. Ένα σύστημα που προσπαθούσαν να το λειτουργήσουν κάποιοι για 

μία 100ετία και κατέρρευσε παγκοσμίως με πάταγο. Μόνο η Β Κορέα, η Αγκόλα και η Ελλάδα έχει 

τέτοιους. Η Κίνα και η Κούβα έχουν αρχίσει μία αργόστροφη αλλαγή πορείας.  

Τέλος λοιπόν με τα καπρίτσια και τις εμμονές κάποιων ολίγων «δήθεν» επαναστατών και 
«μοναχικών καβαλάρηδων». 

4.Το 2020 οι Ένοπλες Δυνάμεις κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν πολλαπλές, πολυδιάστατες αλλά 

και πρωτόγνωρες προκλήσεις, βρέθηκαν απέναντι σε καταστάσεις ανάγκης, απέναντι σε 

περιστάσεις μεγάλης αστάθειας, έντονης αβεβαιότητας και αυξημένης επικινδυνότητας και 

κατάφεραν να ανταποκριθούν με επιτυχία, λειτουργώντας με σχέδιο, ταχύτητα και 

αποφασιστικότητα. 

Τη διαπίστωση αυτή έκανε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, στην 

προσφώνηση του, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τον απολογισμό του ΓΕΕΘΑ για το 2020 

παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου.  

Στάθηκαν η αφορμή ώστε να καταγραφούν διδάγματα, να αναθεωρηθούν τα επιχειρησιακά 

σχέδια και να ισχυροποιηθούν συμμαχίες και εταιρικές σχέσεις. 

Έφεραν όμως και μεγάλες ευκαιρίες, αφού δρομολογήθηκαν με πρωτοφανή ταχύτητα οι 

διαδικασίες για την απόκτηση νέων οπλικών συστημάτων, τη συντήρηση και τον 

εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων και την πρόσληψη νέου προσωπικού. Παράλληλα, 

αναβαθμίστηκαν εγκαταστάσεις και οχυρωματικά έργα. 

https://www.onalert.gr/tags/enoples-dunameis/
https://geetha.mil.gr/apologismos-geetha-gia-to-etos-2020/


 

Τέσσερα ήταν τα μείζονα ζητήματα που απασχόλησαν το ΓΕΕΘΑ το 2020: 

-Η επιτυχημένη απόκρουση της απόπειρας εισόδου παράνομων μεταναστευτικών ροών στην 

ελληνική επικράτεια. 

-Η ελληνοτουρκική κρίση που ξεκίνησε με την υπογραφή του παράνομου, κατά το Διεθνές 

Δίκαιο, τουρκολιβυκού μνημονίου. 

-Η αναζωογόνηση των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω της ταχείας πρόσκτησης νέων υπερσύγχρονων 

οπλικών συστημάτων. 

-Το ζήτημα της αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού SARS COVID-19, τόσο εντός των 

τάξεων των Ενόπλων Δυνάμεων προκειμένου να διαφυλαχθεί το αξιόμαχο, όσο και στο πλαίσιο 

της διαρκούς παροχής συνδρομής στην Πολιτεία. 

5.Η συμπεριφορά του «Τσεσμέ», η παλαιότητα του πλοίου καθώς και μικρή διάρκεια 

παραμονής του στο Αιγαίο, εντός μιας περιοχής που δεσμεύτηκε με παράνομη και άτυπη 

NAVTEX, δείχνουν ότι στην πραγματικότητα δεν πραγματοποίησε επισταμένες επιστημονικές 

έρευνες, αλλά μάλλον έκανε επίδειξη προκλητικότητας και επίδειξη σημαίας. 

Γι’ αυτό η Ελλάδα, κατ’ εκτίμηση, πρέπει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες: 

1.Να υπογραφεί τώρα [αν δεν έχει ] συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής υποστηρίξεως με την 

Γαλλία [για Μεσόγειο και Αφρική], ώστε να έρθει στο Αιγαίο ο γαλλικός στόλος και η γαλλική 

αεροπορία για βοήθεια σε περίπτωση εμπλοκής με την Τουρκία. 

2.Να καταδειχθεί στους Τούρκους ότι θέλουμε ένα θερμό επεισόδιο και θα το εξελίξουμε σε 

πόλεμο. Οι Τούρκοι επιδιώκουν το θερμό επεισόδιο για να βγουν μετά ‘’’από πάνω’’, αλλά όχι 

πόλεμο γιατί οι Ένοπλες Δυνάμεις μας είναι υπολογίσιμες, ενώ η Τουρκία καταρρέει 

οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά, στρατιωτικά και στις διεθνείς σχέσεις. 

3.Να διακοπούν τώρα αμέσως τις διερευνητικές συνομιλίες με την Τουρκία ώστε να δείξουμε 

πυγμή, γιατί τον Μάρτιο οι Ευρωπαίοι θα μας πουν, το πιθανότερο, ότι δεν επιβάλλονται 

κυρώσεις αφού ήδη γίνεται διάλογος [Με πολύ καλό χειρισμό] [Άλλωστε ούτως ή άλλως ο 

διάλογος θα καταρρεύσει με υπαιτιότητα της Τουρκίας]. 



4.Να κηρυχθεί αμέσως η αιγιαλίτιδα ζώνη στα 12 νμ, όπως επιτρέπει τα διεθνές δίκαιο [Η 

Τουρκία δεν θα τολμήσει να εφαρμόσει το casus belli γιατί είναι παράνομο και γνωρίζει ότι θα 

επισύρει την παγκόσμια κατακραυγή]. 

5.Να υπάρχει ετοιμότητα για κήρυξη μερικής επιστρατεύσεως. 

6.Η σύγχρονη Τουρκία, από την ανάρρηση στην εξουσία του Ερντογάν και μετά, βαθμιαία 

αλλά σταθερά, βαδίζει προς την πλήρη ισλαμοποίησή της, απεκδυόμενη το χαρακτήρα του 

κοσμικού κράτους που της κληροδότησε ο Κεμάλ Ατατούρκ. 

Αποκήρυξη του ‘’δυτικού’’ τρόπου ζωής, σημαντική οικονομική ενίσχυση και αναβάθμιση του 

ρόλου της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων, σχολικά βιβλία που εξυμνούν το jihad ως 

θρησκευτικό καθήκον του κάθε Τούρκου μουσουλμάνου πολίτη που αγαπάει την πατρίδα του, 

είναι μερικές από τις αλλαγές που η τουρκική κοινωνία βιώνει στα χρόνια του Ερντογάν. Η 

στροφή της Τουρκίας προς το βαθύ και ριζοσπαστικό Ισλάμ βεβαίως δεν έπεσε ως κεραυνός εν 

αιθρία. Έχει μεθοδευθεί. 

Ο Τούρκος πρόεδρος έχει πολύ στενές σχέσεις με τους τζιχαντιστές και η Τουρκία βασικό ρόλο 

στις επιθετικές τακτικές των φανατικών ισλαμιστών. Στον βασικό ρόλο της Τουρκίας, ως 

κύριας βάσης διέλευσης των μελών του ‘’Ισλαμικού Κράτους’’ στην ΕΕ αλλά και παγκοσμίως, 

με την ίδια την τουρκική ηγεσία να έχει ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με ηγετικά μέλη του 

ISIS. 

Τις όσες φήμες κυκλοφορούσαν γι’ αυτά παλαιότερα επιβεβαίωσαν πλήρως διάφορες μυστικές 

υπηρεσίες. Σύμφωνα με έκθεση που είδε το φως της δημοσιότητας, η Τουρκία έχει θέσει σε 

πλήρη εφαρμογή ένα σχέδιο εξισλαμισμού της Ευρώπης, μέσω υποστήριξης οργανώσεων με 

εγκέφαλο τον Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος, ως όψιμα αυτοανακηρυχθείς ηγέτης του 

μουσουλμανικού κόσμου, στέλνει εμμέσως πλην σαφώς μήνυμα τιμωρίας και εκδίκησης του 

αμαρτωλού ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Και περιμένει την κατάλληλη στιγμή. 

7.Η Τουρκία επιχειρεί για μια ακόμη φορά να δελεάσει την Αίγυπτο να οριοθετήσει ΑΟΖ μαζί 

της ''εξαφανίζοντας'' το Καστελόριζο από τον χάρτη. Παρακαλάνε την Αίγυπτο οι Τούρκοι για 

συνάντηση, όμως μέχρι τώρα βρίσκουν πάνω σε ''πόρτα''! «Η Aίγυπτος δεν διαπραγματεύεται 

με την Τουρκία σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων στην ανατολική Μεσόγειο 

γιατί έχει ισχυρή συμμαχία μόνο με την Ελλάδα και την Κύπρο»! Ανέφεραν Αιγύπτιοι 

αξιωματούχοι. Παράλληλα ζήτησε την έξοδο των τουρκικών δυνάμεων από τα εδάφη της 

Συρίας καθώς και από τη Λιβύη, χαρακτηρίζοντας την παρουσία τους ως ‘’τουρκική κατοχή’’. 

Oι Αιγύπτιοι όμως όχι μόνο δεν ''ενδίδουν’’, αλλά κάνουν τα πάντα για να πάρουν με το μέρος 

τους Παλαιστίνιους, οι οποίοι τάσσονταν στο πλευρό της Τουρκίας. Έτσι λοιπόν, οι υπουργοί 

Εξωτερικών της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και της Παλαιστινιακής Αρχής, συμφώνησαν να 

συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τη δημιουργία του ‘’κατάλληλου’’ περιβάλλοντος για την 

αναβίωση της ειρηνευτικής διαδικασίας Ισραηλινών-Παλαιστίνιων. 

8.Ο Ερντογάν παρουσιάζει το Σχέδιο Δράσης για τα… ανθρώπινα δικαιώματα! 

Δεν είναι είδηση, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο! 

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/405243/Egypt/Politics-/UPDATED-Egypt,-Jordan,-Palestinian-FMs-agree-to-pr.aspx


Αφού έχει καταπατήσει κάθε έννοια του όρου ‘’ανθρώπινα δικαιώματα’’, για να ρίξει στάχτη 

στα μάτια των Ευρωπαίων, αύριο θα παρουσιάσει το… Σχέδιο Δράσης για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα που ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μάλιστα έχει προγραμματιστεί 

να το παρουσιάσει ο Τούρκος Πρόεδρος και ο απώτερος σκοπός του σχεδίου είναι η σύνταξη 

νέου και αστικού συντάγματος. 

Η εκδήλωση παρωδία θα ξεκινήσει στις 13.30 ώρα Τουρκίας και θα πραγματοποιηθεί στο 

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Μιλλέτ. Το Σχέδιο Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

θα είναι το θεμελιώδες πολιτικό κείμενο της Τουρκίας. Με το σχέδιο στο οποίο δίνεται έμφαση 

στο δικαίωμα ιδιοκτησίας, τα κατοχυρωμένα δικαιώματα, το τεκμήριο της αθωότητας 

στοχεύονται διάφορες αλλαγές στα πεδία αυτά.  

Θα συμμετάσχουν ο Πρόεδρος της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας Μουσταφά Σέντοπ, 

οι πρόεδροι του ανώτατου δικαστικού σώματος, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου της 

Προεδρίας, εκπρόσωποι των μη μουσουλμανικών κοινοτήτων, πρέσβεις, εκπρόσωποι των 

Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι πρόεδροι μη κυβερνητικών οργανώσεων, 

πρυτάνεις, κοσμήτορες, ακαδημαϊκοί, νομικοί και δημοσιογράφοι! 

Κοροϊδεύει τον πλανήτη! Έχει περάσει σε άλλο επίπεδο το θράσος του Ταγίπ Ερντογάν. 
 

Η βαθύτερη επιθυμία όλων των Χριστιανών είναι να λειτουργήσει η Αγία Σοφία ξανά ως 

εκκλησία.

 

Σήμερα την εξέγερση των Ελλήνων κατά των Τούρκων του 1821 την ονομάζουμε "επανάσταση", ενώ ο 
ορθός όρος είναι ‘’εθνεγερσία του 1821’’. Και τούτο γιατί, η επανάσταση αποτελεί εσωτερική υπόθεση 
ανατροπής...... της τάξεως που επικρατεί. Στην περίπτωσή μας, η εξέγερση των Ελλήνων δεν είχε 
πολιτικό ή πολιτειακό κίνητρο, αλλά ήταν απελευθερωτικός πόλεμος εναντίον αλλόφυλου και 
αλλόθρησκου εχθρού.  

 
Κάθε εθνική επέτειος πρέπει να μας θυμίζει καταστάσεις, από τις οποίες να προκύπτουν μηνύματα 
[έστω και μετά από πολλά χρόνια] που αξίζει να προσεχθούν. Αν κάποιοι πιστεύουν ότι ήσαν άλλες 
εποχές και δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για τη σημερινή, ας αναλογισθούν τι εννοούσε ο 
Ελύτης όταν μίλησε για την "επικαιρότητα του παρελθόντος". Αλλά και ο Πολύβιος είχε πει τα ίδια 
παλαιότερα, ότι ‘’τίποτε δεν διορθώνει ευκολότερα τα πράγματα, όσο η γνώση του παρελθόντος’’ 
["Μηδεμίαν ετοιμοτέραν είναι τοις ανθρώποις διόρθωσιν της των προγεγενημένων πράξεων 
επιστήμης"]. 

Το αύριο επομένως, πλάθεται πάντοτε με τα υλικά του χθες. Αντί αυτών των προβληματισμών, 

η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τον αριθμό των αστυνομικών που φυλάσσουν τις εξέδρες 

και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να αποφευχθούν επεισόδια. 

 

https://www.newsbreak.gr/tag/schedio-drasis-gia-ta-anthropina-dikaiomata/
https://www.newsbreak.gr/tag/schedio-drasis-gia-ta-anthropina-dikaiomata/
https://www.newsbreak.gr/tag/inomena-ethni/
https://www.newsbreak.gr/tag/eyropaiki-enosi/
https://www.newsbreak.gr/tag/eyropaiko-symvoylio/
https://www.newsbreak.gr/tag/eyropaiko-dikastirio-anthropinon-dikaiomaton/
https://www.newsbreak.gr/tag/eyropaiko-dikastirio-anthropinon-dikaiomaton/
https://www.newsbreak.gr/tag/tagip-erntogan/
https://1.bp.blogspot.com/-bDRlekxyPRM/WrfiOnPcFjI/AAAAAAAGsAU/DPmVf3qM-GAAs7TgO0zzYN2R6Fq5F31SgCLcBGAs/s1600/25+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1+9+.jpg


 

 


