
Πολλά… 

                                                  Εν ολίγοις 

                                                                  του Λευτέρη Μαυρουδή 

*** ‘’ Μη φοβάσαι όταν προχωράς ΑΡΓΑ, να φοβάσαι μοναχά όταν ακόμα 

στέκεσαι’’. Λαϊκή 

1.Το καλοκαίρι αναμένεται να παραδοθούν τα πρώτα μαχητικά αεροσκάφη τύπου Rafale από 

την Γαλλία στην Ελλάδα, αλλά ήδη το πρώτο αεροσκάφος είναι έτοιμο τεχνικά.  

Το διθέσιο αεροσκάφος τύπου Β305 είναι ήδη έτοιμο προς παράδοση, καθώς έγιναν όλες οι 

απαραίτητες μετατροπές σύμφωνα με τις ελληνικές προδιαγραφές. Από το αεροσκάφος, 

αφαιρέθηκε εξειδικευμένος εξοπλισμός που αφορά την Γαλλική Πολεμική Αεροπορία και 

εγκαταστάθηκαν άλλα συστήματα. Από το αεροσκάφος έχουν αφαιρεθεί 60 τμήματα και 

συστήματα μετά από 1.050 ώρες εργασίας, σε συνολικά 45 ημέρες. 

 

 Όλα τα αεροσκάφη, θα πρέπει, όπως αναφέρει η συμφωνία, να έχουν και υπόλοιπο χρόνου 

πτήσης τουλάχιστον δυο ετών πριν την προγραμματισμένη συντήρηση τους, με κατά 

προσέγγιση περίπου 360 ώρες πτήσεων.  



Επίσης προετοιμάζεται για την Ελλάδα ένα ακόμη μαχητικό, το Rafale C, καθώς θα 

παραδοθούν στην χώρα μας 10 μονοθέσια αυτού του τύπου.  

Το καλοκαίρι έρχεται το πρώτο Rafale στην Ελλάδα, καθώς το γαλλικό υπουργείο 

ανταποκρίνεται σε χρόνο ρεκόρ στις ελληνικές απαιτήσεις για την αγορά των Rafale. Το 

αεροσκάφος αναμένεται να παραδοθεί τον Ιούνιο, με τους τεχνικούς να εργάζονται από τις 10 

Νοεμβρίου. 

Η συμφωνία προβλέπει την άφιξη έξι μεταχειρισμένων αεροσκαφών μέσα στο 2021, ενώ τα 

υπόλοιπα θα έρθουν σταδιακά το 2022. Με την άφιξη των πρώτων δύο μαχητικών στην 

Τανάγρα, θα αρχίσει και η εκπαίδευση των νέων χειριστών, αλλά και των μηχανικών.  

Τα Rafale αποτελούν ουσιαστικά μια σημαντική ενίσχυση της Πολεμικής Αεροπορίας. 

 

2.Ζούμε σε ένα παράλογο κόσμο: 

- Στην Συρία είναι όλοι μέσα, ο καθένας ζητάει εξωφρενικά πράγματα και όλοι λένε ότι 

είναι εκεί για ανθρωπιστικούς λόγους. 

- Η Πολωνία αφού υπηρέτησε με φανατισμό επί πολλά χρόνια τον κομμουνισμό, τώρα τον 

αποκηρύσσει και τον καταδικάζει, 

- Η Τουρκία έχει αφηνιάσει και ζητάει τα πάντα από τους γύρω της. 

- Η Γερμανία αιματοκύλησε την Ευρώπη σε δύο διαδοχικούς παγκόσμιους πολέμους σε 

30 περίπου χρόνια, πήρε συγχωροχάρτι και της χαρίστηκαν τα πάντα, τώρα στην ΕΕ δεν 

υπολογίζει κανένα, επιβάλλοντας το 4ο ράιχ. 

- Η Σουηδία έχει χάσει το μέτρο της ελευθερίας και έχει εισέλθει στον απόλυτο έλεγχο 

της κοινωνίας. 

- Οι ΗΠΑ είναι σε θέση μάχης, αφού αγνόησε τον κοροναιό τώρα τρέχει χωρίς 

σοβαρότητα και φρένο. 

- Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν μάσκες που προορίζονταν για Καναδά-Γερμανία. 

-  Η Κίνα δεν έδωσε τα πραγματικά στοιχεία για τον κοροναιό. 

- Ο ΟΗΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ότι επίκειται παγκόσμια έλλειψη 

προφυλακτικών, πράγμα το οποίο θα έχει καταστρεπτικές συνέπειες στον κόσμο. 

- CNN : Μην φοράτε μάσκες γιατί είναι ρατσιστικό. 

- Ιράν: Ο κοροναιός δεν προσβάλλει τους μουσουλμάνους. 

- Ερντογάν: Η Τουρκία είναι πιο ισχυρή από τον κοροναιό. 

 

3.Οργή και ανησυχία προκάλεσε στην Άγκυρα η έκδοση από τις ιρακινές κουρδικές αρχές 

αναμνηστικού γραμματοσήμου στο οποίο μέρος της ανατολικής Τουρκίας περιλαμβάνεται στον 

χάρτη του Κουρδιστάν.  

https://www.pentapostagma.gr/kosmos/6995013_pro-ton-pylon-o-diamelismos-sok-sti-toyrkia-me-ton-harti-toy-megaloy-koyrdistan
https://www.pentapostagma.gr/kosmos/6995013_pro-ton-pylon-o-diamelismos-sok-sti-toyrkia-me-ton-harti-toy-megaloy-koyrdistan


 

Οι Τούρκοι έχουν τρομοκρατηθεί, και εξαπολύουν ''επιθέσεις'' κατά των ΗΠΑ και της Δύσης: 

''Υπάρχει ένα σχέδιο για την αναμόρφωση της Μέσης Ανατολής. Αυτός ο χάρτης 

περιλαμβάνεται επίσης σε έναν χάρτη που δημοσιεύθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές 

της δεκαετίας του 2000. Δεν έγινε από λάθος αυτό το γραμματόσημο. Εδώ υπάρχει ένα σχέδιο 

του ιμπεριαλισμού κατά της Τουρκίας. Οι ΗΠΑ επαναφέρουν το σχέδιο και θέλουν το 

διαμελισμό μας.'' 

Η απόφαση της Δύσης για ένα ανεξάρτητο κουρδικό κράτος πάρθηκε το 1901. Στην συνθήκη 

των Σεβρών προβλέφθηκε κουρδικό κράτος αλλά ουδέποτε υλοποιήθηκε. Τα τελευταία χρόνια 

όλο και αναμοχλεύεται η συγκρότησή του αλλά και πάλι μένει στην σκέψη και στα χαρτιά. 

Τώρα όμως υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να ανακηρυχθεί και να επεκταθεί αρχίζοντας 

από την Β. Συρία.  

Η Τουρκία αυτό το ξέρει πολύ καλά, γι’ αυτό και προσπαθεί με ''νύχια και με δόντια'' να το 

αποφύγει. 

 

4.Ξαφνικά και κατά διαστήματα προκύπτει κάποια ‘’μικροκρίση’’ στις ελληνορωσικές 

σχέσεις. Κυρίως για θέματα του ΝΑΤΟ [κρίσιμη Σύνοδος του ΝΑΤΟ. ένταξη Σκοπίων στο 

ΝΑΤΟ, διέλευση συμμαχικών στρατευμάτων από την χώρα, συμμαχικές ασκήσεις, 

παραχώρηση συμμαχικών βάσεων κ.τ.λ.]. Η Ελλάδα έπρεπε να αποδείξει ότι πραγματικά 

ανήκει στο ΝΑΤΟ. Η Ρωσία ποτέ δεν ήταν πραγματική φίλη της Ελλάδας (ας μην ξεχνάμε ποιά 

χώρα ξεκίνησε το "μακεδονικό" με την θεωρία του πανσλαβισμού, την "συνεισφορά" της 

πρώην σοβ. ένωσης στην γενοκτονία των Ελλήνων της Μ.Ασίας, τον συμμοριτοπόλεμο, ότι 

ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε τα Σκόπια, κλπ κλπ). Η Ρωσία πρέπει να καταλάβει ότι 

δεν είμαστε σλάβοι ούτε θα γίνουμε ποτέ, επίσης ποτέ δεν θα γίνει η 3η Ρώμη γιατί κανείς δεν 

τους έδωσε τα σκήπτρα και γιατί η Κωνσταντινούπολη είναι εκεί και βασιλεύει ακόμα 

(Πατριαρχείο). Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε στον Δυτικό πολιτισμό, Ασιατικές επιρροές, 

κουλτούρες, και μεθοδεύσεις δεν θα μας προσεγγίσουν ποτέ!!!!! Ας καταλάβουμε ότι η Ρωσία 

προσπαθεί να γίνει η ηγέτιδα της Ορθοδοξίας, καταστρέφοντας το Πατριαρχείο 

Κωνσταντινούπολης, και κοντρολάροντας το Άγιο Όρος. Όμως εμείς [κυβέρνηση αλλά και 

αντιπολίτευση], αδυνατούμε να συλλάβουμε τις ευρύτερες αλλαγές στη περιοχή μας και 

εξακολουθούμε να παραμένουμε σε μια ενδοτική στάση έναντι ακραίων τελικά κύκλων, χωρίς 

κανένα όφελος, προσεγγίζοντας ακόμη και τα θέματα με τη Ρωσία, όχι με ορθολογισμό, αλλά 

περισσότερο συναισθηματικά, είτε αρνητικά, είτε θετικά. 

5.Ανακαλύφθηκαν 68 αρχαία μακεδονικά νομίσματα στη Ρουμανία! Φέρουν 

ελληνικότατη επιγραφή 



68 αρχαία Μακεδονικά, ασημένια νομίσματα, ανακαλύφθηκαν προχθές από συνταξιούχο 

αστυνομικό στο Ρουμανικό χωριό Radomiresti που βρίσκεται 120 χιλιόμετρα Δυτικά του 

Βουκουρεστίου και 40 χιλιόμετρα βόρεια των Βουλγαρικών συνόρων. 

 

Φέρουν επιγραφή «ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΠΡΩΤΗΣ» και είναι περιμετρικά εξαίρετα διακοσμημένα 

με κλαδιά βελανιδιάς. 

Τα ασημένια νομίσματα παραδόθηκαν στο αστυνομικό τμήμα και θα αποσταλούν στο αρμόδιο 

Υπουργείο πολιτισμού για να διαπιστωθεί η αυθεντικότητα και ο χρόνος κοπής τους. Η 

φωτογραφία του νομίσματος είναι από την στιγμή της εκσκαφής. 

 

6.Δεν είναι τυχαίο ότι στην Ευρώπη κάθε αιώνα κυριαρχούσε και ένα διαφορετικό λοιμώδες 

νόσημα. Η λέπρα τον 14 ο αιώνα, η πανώλη τον 15 ο, η σύφιλη τον 16 ο, η ιλαρά τον 17 ο και 18 

ο, η γρίπη και το AIDS τον 20 ο αιώνα. Και τώρα, στα τέλη της δεύτερης δεκαετίας του 21 ου 

αιώνα, νέου τύπου ιώσεις του αναπνευστικού συστήματος κάνουν την θανατηφόρα εμφάνισή 

τους, όπως αυτή του COVID-19 που σήμερα ολόκληρος ο κόσμος αγωνίζεται να περιορίσει.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
Μία διαφορετική Καθαρά Δευτέρα  

 

                       

 

Χαρταετοί στην Ακρόπολη (1952)                              Χαρταετός (1959) του Αλεξανδρινού ζωγράφου 

του Νίκου Χατζηκυριάκου Γκίκα (1906-1994)         Γιάννη Μαγκανάρη (1918-2007) 



 

Κούλουμα (1950) του Σπύρου Βασιλείου (1902-1985) 

 


