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Αναδύθηκε η 10η Πριγκηπόννησος! Ποια
προφητεία τρέμουν οι Τούρκοι;
/ Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Η ανακάλυψη της 10ης Πριγκηποννήσου αλλά και οι προφητείες…γύρω από τα
ερείπια της ιεράς μονής έχει αναστατώσει τους Τούρκους, αφού αυτές συνδέονται
με το μέλλον… της Κωνσταντινούπολης, που θα βρεθεί και πάλι σε «χέρια
ελληνικά», όπως έχουν προβλέψει πολλοί προφήτες αλλά και ‘Αγιοι, όπως ο
Παϊσιος.
Αναλυτικότερα, επίκεντρο ειδικών ερευνών από τους Τούρκους έχει γίνει η
αναδυθείσα από την θάλασσα χαμένη δεκάτη τρίτη Πριγκηπόννησος,που έχει την
βυζαντινή ονομασία, Βόρδωνες.
Η χαμένη νήσος αποκαλύφτηκε πρόσφατα από Τούρκους ερευνητές καθώς μετά
από κάποιες υποθαλάσσιες σεισμικές δονήσεις αναδύθηκε με εντυπωσιακό τρόπο
λίγο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας . Η νήσος βρίσκεται περίπου 500
μέτρα από την ακτή στην περιοχή του Μποσταντζήκαι είναι σήμερα μερικά μέτρα
κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.
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Κωνσταντινούπολη ήταν πατριάρχης ο Ιγνάτιος, (περίοδος της διαμάχης ΙγνατίουΜέγα Φωτίου), ο όποιος έζησε στο διάστημα 797-877 μ. Χ. Πάνω στο νησάκι αυτό
υπήρχε μεγάλο μοναστήρι που φιλοξενούσε αρκετούς μοναχούς καθώς και
προσκυνητές από την γύρω περιοχή.
Το μοναστήρι αυτό άκμασε από τον 8ο μέχρι στις αρχές του 11ου αιώνα. Το1010
ένας μεγάλος σεισμός έπληξε το νησάκι το οποίο το βύθισε μερικά μέτρα κάτω

από την επιφάνεια της θάλασσας με αποτέλεσμα το μοναστήρι και τα κτίσματα
του να βυθιστούν κάτω από τα νερά της θάλασσας του Μαρμαρά.
Το μοναστήρι αυτό συνδέθηκε άμεσα με τον μεγάλο πατριάρχη της Ορθοδοξίας,
τον Μέγα Φώτιο, ο οποίος λέγεται ότι είχε εξοριστεί στην νήσο αυτή. Το
μοναστήρι της νήσου Βόρδωνες σύμφωνα με τον Ιταλό ερευνητή, Alessandro Ricci,
του πανεπιστημίου του Σαλέρνο που συνεργάζεται με τους Τούρκους, κτίστηκε την
περίοδο της διαμάχης που είχε ξεσπάσει τότε μεταξύ του Ιγνατίου και του Φωτίου,
την περίοδο της αρχής της μεγάλου σχίσματος και της παπικής αποστασίας.
Σύμφωνα με τους βυζαντινούς ιστορικούς στους Βόρδωνες υπήρχε το βυζαντινό
μοναστήρι του Γόρδωνος ή των Αρμενιακών, στο οποίο σύμφωνα με μία εκδοχή
είχε ταφεί ο Πατριάρχης Μέγα Φώτιος Α΄ ενώ απέναντι στην περιοχή του
Küçükyalı βρίσκονταν το μοναστήρι του Σταυρού.
Η προφητεία Παϊσίου
Σε μια από τις προφητείες του είχε πει:
«Οι Ρώσοι, τελικά, θα νικήσουν και θα πέσει η Πόλη στα χέρια τους. Μετά θα την
πάρουμε εμείς… Θα αναγκασθούν να μας τη δώσουν…»
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