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Ας αρχίσουµε λοιπόν. 
Πρώτα από όλα επειδή άκουσα διάφορους και εδώ και στο βήµα που πιστεύουν ότι µπορεί το θέµα 
να έχει λήξει, δεν ασχολούµαι µε θέµατα που έχουν λήξει. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι το 
Σχέδιο Ανάν είχε δέκα χιλιάδες σελίδες, εδώ η Συµφωνία έχει είκοσι, άρα είναι πιο εύκολο να την 
διαβάσουµε όλοι µαζί. Είναι πολλοί από εσάς που µπορεί να θεωρούν ότι αυτή η Συµφωνία είναι 
κακή, αλλά δεν έχουν ιδέα τι γράφει. Είναι µερικοί που θεωρούν ότι είναι καλή. Και αυτοί δεν 
έχουν ιδέα τι γράφει. Άρα το ερώτηµα είναι: γιατί ένας λαός που έχει γράψει τόσα έργα διαχρονικά 
δεν µπορεί να διαβάσει αυτές τις γαµηµένες είκοσι σελίδες; Άρα άκουσα ανθρώπους να 
κατηγορούν άλλους που είναι καθισµένοι, εµένα µ’ αρέσουν οι καθισµένοι γιατί όταν είσαι 
καθισµένος δεν µπορεί να σε γονατίσουν. Σηµασία είναι να στέκεσαι όρθιος µόνο όταν πρέπει και 
οι παπάδες είναι καθισµένοι δεν έχουµε θέµα. Άρα αυτό που έχει σηµασία είναι αν πραγµατικά 
διαβάζουµε αυτό που έχει γίνει. Άρα ας τα πάρουµε λίγο από την αρχή. Πρώτα απ’ όλα να ξέρετε 
ότι δεν είναι ένας αγώνας µεταξύ δύο χωρών, δεν είναι ένας αγώνας µεταξύ δύο εθνών, είναι ένας 
αγώνας µεταξύ του Ελληνισµού και της ιδεολογίας. Δεν έχει καµία σχέση ούτε µε την FYROM, 
ούτε µε τα Σκόπια, ούτε µε Σκοπιανούς, έχει σχέση απολύτως µε το τι πιστεύουν µερικοί που 
θεωρούν ότι αντιπροσωπεύουν τους Έλληνες. Να ξέρετε ότι τα Σκόπια δεν ζητούν τίποτα. Οι δικοί 
µας τα δίνουν. Δεν είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο, να µην µπερδευόµαστε. Για να ζητήσουν κάτι τα 
Σκόπια θα έπρεπε να είχαν το επίπεδο της Ελλάδας και δεν µπορούν να το έχουν αντικειµενικά. Η 
Ελλάδα είναι στο ΝΑΤΟ, η Ελλάδα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα έχει ΑΟΖ. Τα Σκόπια 
δεν είναι στο ΝΑΤΟ, τα Σκόπια δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Σκόπια δεν έχουν καν 
πρόσβαση στην θάλασσα. Άρα για ποιες ισοδύναµες χώρες µιλάµε; Όταν ακούµε για 
διαπραγµατεύσεις, πρέπει να είµαστε προσεκτικοί. Η διαπραγµάτευση η µόνη που έγινε αληθινά, 
έγινε µεταξύ των δικών µας και του ελληνικού λαού. Πόσο µπορούµε ν’ αντέξουµε από αυτά που 
θα δώσουν. Τα Συλλαλητήρια και επειδή είναι εδώ κι ο Προµηθέας που έβαλε φωτιά στον 
Ελληνισµό για να ξεκινήσει αυτή η αντίσταση, τα Συλλαλητήρια είχαν ένα πρόβληµα από την 
αρχή. Δεν ήξεραν ποιο είναι το κείµενο. Άρα όλοι θεωρήσαµε ότι το πιο σηµαντικό είναι απλώς η 
Μακεδονία. Και άµα προσέξετε το κείµενο θα δείτε ότι είναι το µόνο που πρόσεξαν να µην βάλουν 
Μακεδονία, για όλα τ’ άλλα έβαλαν Μακεδονία, πολύ απλά γιατί εµείς δεν αντισταθήκαµε σε όλα 
τ’ άλλα. Διότι ο ελληνικός λαός δεν πίστευε ότι θα µπορούσαµε να έχουµε άτοµα τα οποία να 
συµφωνούν ότι οι άλλοι έχουν Μακεδονική γλώσσα, να συµφωνούν ότι οι άλλοι έχουν 
Μακεδονική ταυτότητα. Θεωρούσαµε ότι ήταν µόνο το όνοµα. Το όνοµα είναι µόνο η αρχή και 
αυτό είναι το πρόβληµα µέσα σε αυτή την Συµφωνία. Δεν είναι Συµφωνία, είναι Προσύµφωνο 
µεταξύ δύο Υπουργών Εξωτερικών. Ο ένας είναι αριστερός, ο άλλος είναι πιο αριστερός. Ο ένας 
είναι Σκοπιανός κι ο άλλος είναι πιο Σκοπιανός απ’ τον Σκοπιανό.  
Προσπαθούν να µας εξηγήσουν ότι λειτούργησαν µε αυτόν τον τρόπο θεσµικά. Αν λειτούργησαν 
µόνο θεσµικά, ας περιµένουν το αποτέλεσµα της κύρωσης στη βουλή για να συνεχίσουν θεσµικά. 
Στην πραγµατικότητα ακόµα και στη λίµνη µιλούσαν ήδη για τη Μακεδονία χωρίς να το έχουν 
υπογράψει καν, ευτυχώς είχαν την τηλεόραση, τελικά και εµείς έχουµε Pravda, έχουµε µια κρατική 
τηλεόραση που µας λέει µόνο την αλήθεια, το θέµα είναι γιατί την ακούµε. Άρα στην 
πραγµατικότητα να ξέρετε ότι σε αυτή τη Συµφωνία µπορούµε να αλλάξουµε τα πάντα εκτός από 
τρία πράγµατα: το όνοµα της χώρας, το όνοµα της γλώσσας και το όνοµα της εθνότητας. Που 
σηµαίνει η ίδια η Συµφωνία έχει κλειδώσει πάνω στον εαυτό της, έτσι ώστε αν υπάρξει κάποιος 
που θέλει να αλλάξει µερικά Άρθρα να µπορεί να τα αλλάξει όλα, να µπορεί µάλιστα και να τα 
βγάλει, αλλά αυτά τα τρία να µη µπορεί να τα βγάλει.  Άρα καταλαβαίνετε πόσο σηµαντικό είναι 
όταν το γράφει η Συµφωνία. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι όταν θα τη διαβάσετε να προσέχετε 
τις λέξεις. Όταν µια Συµφωνία σας λέει ότι είναι τελική σηµαίνει ότι είναι ενδιάµεση γιατί αν ήταν 
τελική δεν θα είχε ανάγκη να το λέει. Όταν µια Συµφωνία σας λέει ότι εξαρτάται από ένα 



δηµοψήφισµα και σε άλλο Άρθρο σας εξηγεί ότι το δηµοψήφισµα στη FYROM δεν είναι 
υποχρεωτικό, πώς µπορεί να εξαρτηθεί. Όταν η Συµφωνία µας προετοιµάζει όχι µόνο για το θέµα 
του ονόµατος και του τριπλού προβλήµατος που αναδείξαµε αλλά µας εξηγεί ότι αυτό που κάνουµε 
τώρα εδώ µε το Άρθρο 6 δεν επιτρέπεται. Δεν θα µπορούµε να κάνουµε Συλλαλητήρια, δεν θα 
µπορούµε να τα οργανώσουµε ιδιωτικά, δεν θα µπορούµε να το οργανώσουµε κρατικά, ούτε καν 
εκκλησιαστικά. Αυτό είναι µέσα στη Συµφωνία. Είναι γραµµένο αλλά γιατί να είναι γραµµένο 
αυτό; Γιατί να µας ενοχλεί; Το έγραψαν οι δικοί µας υποτίθεται, αυτό είναι το πρόβληµα. Άµα 
θέλουµε να βοηθήσουµε την ενταξιακή πορεία των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
γιατί να απαγορεύεται να κάνουµε Συλλαλητήρια; Δεν έχουµε εµείς Σύνταγµα; Δεν έχουµε το 
Άρθρο 120; Δεν µπορεί να εκφραστεί ο ελληνικός λαός; Εµείς δεν έχουµε να δώσουµε κάτι για να 
πάρουµε κάτι; Σε αυτή τη Συµφωνία να το ξέρετε µε ξεκάθαρο τρόπο δεν παίρνουµε τίποτα, µόνο 
δίνουµε. Άρα να ξέρετε ότι επειδή είστε όλοι του Ελληνισµού, ο Ελληνισµός έχει συνηθίσει να 
δίνει,  αλλά να δίνει απλόχερα στην Ανθρωπότητα όχι να δίνει µέσω µιας ιδεολογίας. Το πρόβληµα 
που έχει η Συµφωνία είναι ότι είναι η συνέχεια του 1924, όπου µιλούσαν ήδη για την ανεξαρτησία 
της Θράκης και της Μακεδονίας, είναι η συνέχεια της ολοµέλειας το 1949 στις Πρέσπες, γι’ αυτό 
είναι επετειακό. Γιατί από τότε υπάρχουν µερικοί που πιστεύουν ότι η Ελλάδα καταπατάει άτοµα 
που έχουν µια ιδεολογία που δεν είναι συµβατή µε τον Ελληνισµό, γιατί η ιδεολογία τους είναι 
απλώς µια ισοπέδωση. Θέλουν όλοι να είναι ίδιοι και οι Έλληνες είναι όλοι διαφορετικοί. Επειδή 
είµαστε διαφορετικοί, µπορούµε να ενωθούµε. Όταν είµαστε ίδιοι, δεν µπορούµε να ενωθούµε, 
µπορούµε απλώς να γονατίσουµε. Το πρόβληµα της Συµφωνίας είναι ότι θέλει να δώσει πρόσβαση 
στην ΑΟΖ. 
Θα µπορούν τα Σκόπια να έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Θα µπορούν να έχουν λιµάνι στη 
Θεσσαλονίκη το οποίο θα γράφει Βόρεια Μακεδονία. Θα µπορούν να έχουν αλιεία µέσα στο 
Αιγαίο, επειδή εµείς το βάλαµε στο Άρθρο 13. Και ρωτάω. Ποιο είναι το όφελος της ύπαρξης 
αυτού του Άρθρου; Για το θέµα της ονοµασίας; Για να µην µπερδευόµαστε στη Θεσσαλονίκη όταν 
θα βλέπουµε Βόρεια Μακεδονία; Ποιο είναι το όφελος του Άρθρου 14 που προβλέπει ότι θα τους 
βοηθήσουµε ενεργειακά µε αγωγούς φυσικού αερίου, πετρελαίου, θα τους βοηθήσουµε µε τις 
ΑΕΠ. Και ρωτάω. Δηλαδή τα φωτοβολταϊκά µας µάραναν; Τα αιολικά; Τα υδροηλεκτρικά; Γιατί 
αυτά είναι γραµµένα στο Άρθρο 14; Γιατί αυτά βασίζονται στο Άρθρο 12; Γιατί είναι γραµµένα µε 
αυτό τον τρόπο; Ποιον βοηθάει; Τους λαούς; Ούτως ή άλλως εµείς έχουµε το δικαίωµα και από το 
Δίκαιο της Θάλασσας να το χρησιµοποιήσουµε και να κάνουµε παραχώρηση. Αλλά είναι πολύ 
ενδεικτικό, γιατί στα Σκόπια οι περισσότεροι είναι Βούλγαροι. Οι περισσότεροι είναι Αλβανοί. Δεν 
έχει ενδιαφέρον που τα Σκόπια δεν έχουν ζητήσει πρόσβαση στη δική τους θάλασσα; Και ζητάνε 
στη δική µας, υποτίθεται, ενώ το Σύνταγµά τους δεν αναφέρεται καν στους Έλληνες. Πρέπει να 
είµαστε πολύ προσεκτικοί. Ξέρετε όταν λένε ότι θα αλλάξουν το Σύνταγµα πολλοί από µας 
θεωρούν ότι θα βγάλουν µερικά πράγµατα και θα βάλουν άλλα καλύτερα. Είναι λάθος. Στο 
Σύνταγµά τους δεν έχουν γράψει µερικά πράγµατα. Άµα θέλουν να το αλλάξουν θα πρέπει να τα 
βάλουν. Τους Έλληνες στο Σύνταγµά τους και στο προοίµιο και στο Άρθρο 78 δεν τους γράφουν 
ποτέ ως Έλληνες. Πάντα βάζουν Βλάχους. Όλους τους άλλους τους ονοµατίζουν µε κράτη. Δεν 
υπάρχεια η Βλαχία. Υπάρχει µόνο η Ελλάδα. Αν το βάζουν µε αυτό τον τρόπο είναι για ένα 
ξεκάθαρο λόγο. Αν εµείς υπογράψουµε, τότε θα είµαστε της βλακείας. Διότι µόνοι µας θα το 
έχουµε κάνει. Άρα µην µπερδευτούµε. Αν κοιτάξουµε προσεκτικά λοιπόν αυτά τα σηµεία, θα 
καταλάβουµε επίσης ότι προβλέπουν να αλλάξουµε τα βιβλία της Ιστορίας. Μπορεί µερικοί από 
εσάς, εφόσον είστε και δεξιοί και αριστεροί, να λέτε και τι µας νοιάζει. Το έχουµε ήδη ζήσει το 
2006. Αυτό όµως που δεν ξέρετε είναι ότι δεν προβλέπουν να αλλάξουν µόνο τα βιβλία της 
Ιστορίας, προβλέπουν να αλλάξουν τις ονοµασίες που χρησιµοποιούµε δίνοντας προτεραιότητα 
στις ονοµασίες που είναι οι ντόπιες. Για να το εξηγήσω πιο λιανά. Αν είχαµε υπογράψει την ίδια 
Συµφωνία µε την Τορυκία δεν θα είχαµε πια δικαίωµα να λέµε Κωνσταντινούπολη. Θα ήµασταν 
υποχρεωµένοι να λέµε Istanbul. Και ρωτάω υπάρχει κάποιος Έλληνας που µπορεί να το αποδεχτεί 
αυτό; Να αλλάξει τα ονόµατα; Προβλέπουν να αλλάξουν τους ιστορικούς άτλαντες. Δηλαδή 
φαντάζεστε να αλλάξουν τη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου; Επειδή δεν ήταν ενηµερωµένος ότι το 2018 
θα είχαµε µερικά τσογλάνια και λαµόγια να υπογράψουν ό,τι να ‘ναι; Άρα να µην µπερδευόµαστε. 



Αυτό που προβλέπει η Συµφωνία δεν είναι µόνο η αλλαγή του ονόµατος. Κι όταν σας λένε µα πώς 
είναι δυνατόν να είναι προβληµατική αφού όυτε τα Σκόπια δεν τη θέλουν. Θα σας δώσω την 
εξήγηση. Στην πραγµατικότητα στη Συµφωνία άµα υπήρχε Μακεδονία σκέτο, όπως ο καφές, γιατί 
τώρα πρέπει να µιλάµε έτσι γιατί αλλιώς δεν ξέρουµε για ποια Μακεδονία µιλάµε, τότε θα βλέπατε 
στο δηµοψήφισµα στα Σκόπια 100%. Το µόνο που τους προβληµατίζει από τα 20 Άρθρα είναι 
απλώς η αναφορά στο Βόρεια Μακεδονία. Όλα τα άλλα είναι εντάξει. Άρα µην µπερδευτούµε. 
Επειδή έχουν δει ότι µπορούν να πάρουν την εθνικότητα και τη γλώσσα, σου λέει άµα επιµένουµε 
λίγο θα µας δώσουν και το όνοµα.   
Το πρόβληµα είναι ότι το όνοµα αν δεν το έδωσαν, είναι επειδή υπήρξαν τα Συλλαλητήρια. 
Φοβήθηκαν να το δώσουν το όνοµα. Σου λέει αυτό πάει πιο πέρα. Είναι επειδή είστε εδώ. Επειδή 
µερικοί άνθρωποι σαν τον Όθωνα, σαν τον Μιχάλη άρχισαν όλη αυτή τη δουλειά και µετά το 
πίστεψαν κι οι άλλοι. Προσπαθώ να σας πω το εξής, δεν είναι τώρα που αρχίζει ο αγώνας. Έχει 
αρχίσει ήδη, από τον Ιανουάριο απλώς τώρα συνεχίζει. Να ξέρετε ότι είναι µία τεράστια και γελοία 
ιστορία αυτό που γίνεται τώρα. Διότι αυτοί που είναι στην κυβέρνηση φοβούνται τα Συλλαλητήρια. 
Και λες καλά ρε παιδιά, από πού ήρθατε και δεν τα ξέρετε. Σε ποια χώρα κάνατε διαδηλώσεις εσείς 
και δεν ξέρετε ότι έχουµε Συλλαλητήρια στην Ελλάδα; Το Συλλαλητήριο είναι µία ολοζώντανη 
έκφραση από όλους τους Έλληνες, τους πιο απλούς, τους πιο αγνούς. Δεν έχουµε ανάγκη να µας 
λέει ένα κόµµα τι πρέπει να κάνουµε. Για ένα πολύ απλό λόγο, δεν ακούµε τις εντολές. Άµα έρθει 
εδώ ένα κόµµα να µας πει ανέβα, κατέβα, ανέβα, κατέβα θα του πούµε δεν πας… δεν θα το πω, δεν 
θα το πω. Άρα, λέω εµείς το οργανώνουµε όπως µας έρθει, δηλαδή όπως είναι τώρα. Αυτό που έχει 
σηµασία είναι η ύπαρξή µας, η παρουσία. Όµως η παρουσία δεν έχει νόηµα άµα δεν έχουµε 
διαβάσει τη Συµφωνία. Αυτή η Συµφωνία είναι πολύ χειρότερη απ’ ό,τι πιστεύετε. Δεν είναι απλώς 
µια λεπτοµέρεια. Πρέπει να το κοιτάξετε, πρέπει κι εδώ στη Θήβα να οργανωθείτε, να διαβάσετε 
µερικά Άρθρα για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Διότι µερικοί, πιστεύουν ότι κάνοντας τα 
ίδια Συλλαλητήρια όπως τα µεγάλα, θα πετύχουµε κάτι. Όχι δεν θα πετύχουµε. Πρέπει να πάµε πιο 
πέρα. Τα µεγάλα δεν είχαν το κείµενο. Αν στα µεγάλα Συλλαλητήρια λέγαµε ξεκάθαρα ποια είναι 
τα Άρθρα, θα είχε γίνει χαµός. Όµως δεν τα είχαµε, γιατί µας τα έφεραν τη τελευταία στιγµή. 
Επειδή έχουν συνηθίσει στη Βουλή να τα φέρνουν την τελευταία στιγµή, για να µη προλαβαίνουν 
να τα διαβάσουν. Εντάξει ρε παιδιά, τρεις µέρες για να διαβάσουν είκοσι σελίδες. Δεν το 
κατάλαβαν τι ήταν το νόηµα; Το θέµα είναι ότι η Συµφωνία µε αυτά που περιγράφει, είναι µόνο η 
αρχή δεν είναι µόνο το πρόβληµα µε το NATO και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να ξέρετε αυτό 
που είναι διατυπωµένο στη Συµφωνία είναι ότι η Ελλάδα θα βοηθήσει τη FYROM σε 
οποιονδήποτε Οργανισµό που βρίσκεται, για να ενταχθεί. Όχι µόνο δύο που νοµίζουν πολλοί. Σε 
οποιονδήποτε. Άµα σας βάλω τον κατάλογο από πόσους οργανισµούς είµαστε γραµµένοι, θα 
φοβηθείτε και θα πείτε, τότε για ποιο πράγµα µιλάµε; Προσέξτε επίσης, είµαστε στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, υπάρχει το ευρωπαϊκό κεκτηµένο αυτό δεν προβλέπει ένα κράτος µέλος να προωθεί ένα 
κράτος υποψήφιο πριν συνεδριάσει η Επιτροπή. Εµείς όχι µόνο, δεν θα συνεδριάζουµε και το είπες 
για το θέµα του Έθνους. Όχι µόνο δεν θα συνεδριάζουµε, από την αρχή θα λέµε, εµείς εντάξει. 
Εµείς µαζί, ότι και να γίνεται. Αυτό το ίδιο Άρθρο το είχαν βάλει και στο Σχέδιο Ανάν, για να 
αναγκάσουν την Κύπρο να είναι υπέρ της ένταξης της Τουρκίας. Και ρωτάω, το απορρίψαµε το 
2004 και τι έγινε; Ζωή χαρισάµενη. Η Κύπρος είναι µια χαρά επειδή το απέρριψε. Εµείς εδώ αυτή 
τη Συµφωνία, θα την απορρίψουµε. Θα την απορρίψουµε γιατί είναι ο µόνος τρόπος να σωθεί η 
Ελλάδα, όχι µόνο η Μακεδονία. Δεν κοιτάζουν µόνο το θέµα της Μακεδονίας. Πιστεύουν και είναι 
ανελέητοι, γιατί έχουν δεκαετίες που ζουν σε µία πλαστή πραγµατικότητα, µία κοµµατική 
πραγµατικότητα. Δηλαδή µέσα σε αυτήν την πραγµατικότητα, τι κάνουν; Προσπαθούν να πουν ότι 
µπορεί να υπάρξει και στην Ελλάδα ένας µεταµοντέρνος σταλινισµός. Ένα καινούργιο φρούτο, το 
παλιό το είδαµε. Αυτοί που προτείνουν αυτά που βλέπετε, είναι άτοµα που έχουν φάει µια τεράστια 
σφαλιάρα το 1991. 
Διότι πίστευαν ότι θα γίνει αυτό αιώνια. Και η αιωνιότητα σταµάτησε λόγω Ιστορίας. Είπε αυτή η 
ιδεολογία «η Ιστορία πέθανε», ενώ είναι αυτή η ιδεολογία που ψοφάει. Απλώς µας έχει βροµίσει 
και προσπαθεί να εγκατασταθεί στην Ελλάδα, ενώ εµείς δεν µπορούµε, γιατί είµαστε κακοί 
µαθητές όταν µας εξηγούν πως δεν υπάρχει Ιστορία. Αυτό δεν το θέλουµε εµείς, όχι µόνο δεν 



γονατίζουµε, δεν σκύβουµε καν το κεφάλι, γιατί είµαστε άτακτοι. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί 
προσπαθούν να τα µαζέψουν και να εξηγήσουν ότι τελικά συγχωρούν τον άτακτο. Θα πρέπει να 
συγχωρέσουν ολόκληρο λαό, γιατί δεν θα τους αφήσουµε χλωρό κλαρί. Αυτό που έχει σηµασία να 
ξέρετε είναι ότι όλα γίνονται. Μας είπαν ότι είµαστε στο παρά πέντε από τον Ιανουάριο, φτάσαµε 
Ιούλιο. Το βλέπετε το παρά πέντε. Τα Σκόπια έφαγαν άλλη σφαλιάρα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
πήραν ηµεροµηνία της ηµεροµηνίας. Δηλαδή τον Ιούνιο του 2019 θα δούµε αν θα σας δώσουµε 
ηµεροµηνία. Ε, να ξέρετε ότι δεν πρόκειται. Γιατί δεν υπάρχει καµία βιασύνη. Κανένας, ούτε στο 
ΝΑΤΟ, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει η Ελλάδα να καταπατηθεί από το όνοµα. Απλώς 
εµείς βρήκαµε άτοµα τα οποία µόνα τους συµφωνούν να µας καταπατήσουν, γιατί το χαίρονται 
διότι είναι η ιδεολογία τους. Το πρώτο ερώτηµα που θέλω να θέσω είναι πάρα πολύ απλό και το 
λέω σε όλους επειδή ασχολούµαστε και µε γενοκτονίες. Υπάρχουν άνθρωποι που µας εξηγούν ότι 
µερικά κράτη δεν γενοκτονούν, αλλά οι ίδιοι άνθρωποι ποτέ δεν πάνε να ζήσουν σε αυτά τα κράτη. 
Πάντοτε µένουν στις ελεύθερες περιοχές για να µας πουν ότι τα άλλα είναι καλά. Εγώ αυτό που 
βλέπω στην Ελλάδα έχουµε διάφορα άτοµα τα οποία µας εξηγούν ότι µερικές ιδεολογίες είναι πάρα 
πολύ καλές για εµάς, βέβαια δεν πάνε ποτέ στο εξωτερικό. Μένουν εδώ. Δηλαδή µέσα σε ένα 
τεράστιο µπουρδέλο που είναι ο Ελληνισµός µένουν για να µας εξηγήσουν ότι είναι καλύτερο να 
κάνουµε κάτι άλλο. Ε, τότε γιατί κάθονται; Εµείς είµαστε µια χαρά έτσι. Είµαστε µια χαρά µε την 
θρησκεία. Είµαστε µια χαρά µε τον Σταυρό. Δεν πρόκειται να βγάλουµε από καµία σηµαία κανέναν 
Σταυρό. Απλώς, να ξεσταυρωθούν και να δουν ότι δεν υπάρχει ελληνική σηµαία χωρίς Σταυρό. 
Άρα µην µπερδευόµαστε. Το θέµα ποιο είναι; Είναι ότι πίστεψαν, γιατί δεν µας υπολόγισαν ότι θα 
τα περάσουν. Πίστεψαν ότι µάλιστα θα µπορέσουν να το αξιοποιήσουν. Τα µούτρα τους τα έχουν 
φάει ήδη. Τώρα ξέρουν ότι δεν µπορούν να αξιοποιήσουν τίποτα. Άρα να ξέρετε ότι έχουν το πάθος 
του απεγνωσµένου. Θα προσπαθήσουν ως το τέλος µέχρι να φύγουν, να περάσουν οτιδήποτε. Αλλά 
εµείς δεν θα τους αφήσουµε. Γιατί εµείς θα είµαστε εδώ ακόµη και µετά. Όταν θα έχουν φύγει, 
όταν θα λένε τελικά «κάναµε λάθος, συγγνώµη», θα τους λέµε «συγχωρεµένος να είσαι, άλλα άσε 
µας ήσυχους». Εµείς ζούµε εδώ και χιλιετίες, δεν είχαµε ποτέ ανάγκη από κάποιον να µας εξηγήσει 
ότι πρέπει να είµαστε όλοι γονατισµένοι. Δεν το µπορούµε. Αυτοί που µπορούν να ζήσουν 
γονατισµένοι ας πάνε σε χώρες που έχουν γονατίσει τους ανθρώπους. Αν µπορούσαν εδώ θα µας 
έφερναν και γκουλάγκ, για να µπορέσουν να µας εξηγήσουν καλύτερα πώς να µάθουµε το µάθηµα. 
Βλέπω εδώ οι οµιλητές συνεχώς εξηγούν ότι δεν είµαστε αυτό, δεν είµαστε αυτό. Παιδιά µην το 
λέτε, ούτε καν να το λέτε. Να λέτε τι είναι οι άλλοι. Να λέτε τι είναι οι άλλοι. Οι άλλοι λοιπόν, θα 
σας αρέσει αυτό. Οι άλλοι είναι κόκκινοι Φαρισαίοι. Τίποτα άλλο. Ωραία, εµείς το πρόβληµα τους 
είναι ότι είµαστε του Χριστού. Ωραία εγώ δεν είδα ποτέ τον Χριστό να τα βάζει κάτω µε τους 
Φαρισαίους. Κάθε φορά που στα Ευαγγέλια βλέπετε ερωτήσεις από Φαρισαίο τρώει µια πολύ 
ωραία απάντηση και ξαφνικά αλλάζουµε θέµα. Γιατί ο Χριστός µιλάει διαφορετικά στους 
Φαρισαίους και διαφορετικά στον λαό Του. Μιλάει διαφορετικά στους µαθητές και µιλάει 
διαφορετικά στους εχθρούς. Δεν µισεί κανέναν. Δεν µισούµε κανέναν. Και να ξέρετε γιατί είναι 
πολλοί από εσάς που την προδοσία την έχουν ψωµοτύρι. Ο Ελληνισµός είναι τόσο γενναιόδωρος 
που δουλεύει και για τους προδότες, δηλαδή αυτοί που θέλουν να δώσουν τα πάντα, δεν θα δώσουν 
τίποτα, θα συνεχίζουν να µένουν εδώ και θα τους εξηγούµε ότι πολύ καλά είσαι εδώ, γιατί µε εµάς 
τουλάχιστον δεν είσαι επικίνδυνος. Άµα σε βάλουµε αλλού µπορεί να κάνεις και κάτι χειρότερο. 
Άρα δεν µας πειράζει που έχουν υποτίθεται απόψεις. Δεν µας πειράζει που έχουν διαβάσει το 
Κεφάλαιο. Γιατί εµείς δεν το έχουµε διαβάσει το Κεφάλαιο, γιατί δεν µας ενδιαφέρει το Κεφάλαιο. 
Δεν έχουµε να ασχοληθούµε µε ένα πράγµα. Τα µόνα Κεφάλαια που διαβάζουµε είναι τα 
Ευαγγέλια. Αυτό ναι! Το άλλο δεν µας νοιάζει. Άµα δεν έχεις να πεις τίποτα, σε µια ιδεολογία, 
είσαι υποχρεωµένος να πάρεις απ’ των άλλων, για τον εχθρό σου, για να µιλάς συνεχώς γι’ αυτό, 
είναι ότι είσαι κενό. Είναι ότι ξέρεις να σπρώχνεις έναν τοίχο, αλλά κάποιος πρέπει να σου φτιάξει 
έναν τοίχο. Ο Ελληνισµός δεν φτιάχνει τοίχους. Φτιάχνει πόρτες, περάσµατα, γέφυρες, ενώνει τους 
ανθρώπους. Ο Ελληνισµός είναι της Ανθρωπότητας. Είναι φτιαγµένος για να προσφέρει. Προσέξτε 
τι είπα, να προσφέρει όχι να δίνει. Δεν δίνει τίποτα, µόνο προσφέρει, είναι κερασµένο. Άρα, όταν 
έχουµε ανθρώπους που µας εξηγούν ότι έχουν έξι µήνες που διαπραγµατεύονται, και τελικά να 
καταλάβουµε ότι έχουν µόνο δώσει. Καταλαβαίνετε τι επαγγελµατισµός είναι. Καταλαβαίνετε τι 



στρατηγική έχουν. Καταλαβαίνετε τι θεσµικό ρόλο έχουν. Στην πραγµατικότητα νόµιζαν ότι θα τα 
περάσουν όλα. Γιατί; Επειδή πηγαίνουµε στις καφετέριες. Λοιπόν για όσους έχουν ενοχές για τις 
καφετέριες, ο παππούς µου ήταν καφετζής. Στο καφενείο οι Έλληνες φτιάχνουν όλο τον κόσµο, δεν 
µας πειράζει αυτό. Όµως όταν υπάρχει ένα πρόβληµα βγαίνει απ’ το καφενείο αµέσως, δεν 
περιµένουν. Το θέµα ποιο είναι; Είναι ότι εγώ δεν φοβάµαι αυτούς που πίνουν καφέ. Δεν φοβάµαι 
αυτούς που πίνουν κρασί. Το άλλο δεν µπορώ να το πω. Ούτε αυτούς τους φοβάµαι. Εγώ φοβάµαι 
αυτούς που µας εξηγούν ότι όλα αυτά είναι λάθη, ότι δεν είναι ανθρώπινα. Εγώ προσέχω µόνο 
αυτούς που πηγαίνουν µόνο στο κόµµα. Εµείς δεν είµαστε του κόµµατος τελεία και παύλα. Εµείς 
είµαστε της ελευθερίας. Άρα ό,τι και να κάνουν, εδώ θα είµαστε. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουµε 
όλοι ποιος είναι ο ρόλος µας. Τα Συλλαλητήρια θα συνεχιστούν. Το γεγονός ότι είστε εδώ, στη 
Θήβα, για ένα τέτοιο Συλλαλητήριο και να σας πω την αλήθεια, εγώ όταν βλέπω ποιοι είναι γύρω 
µας... ούτε αυγή βλέπω, ούτε χρυσό βλέπω. Βλέπω παιδάκια. Βλέπω γιαγιάδες. Βλέπω τους 
παπάδες. Και βλέπω απλούς ανθρώπους που άµα αυτό λεγόταν το Αντάµωµα, πάλι θα το κάναµε. 
Προσπαθώ να σας πω το εξής, επί τουρκοκρατίας στο τέλος βάζαµε χορούς και πάλι. Τελειώναµε 
µε χορό για να είναι εύθυµο. Για να τους εξηγήσουµε ότι µπορεί να µας καταπατάς τετρακόσια 
χρόνια, εµείς είµαστε ακόµα χαρούµενοι. Εσύ θα φύγεις πονεµένος. Εγώ λοιπόν µπορώ να σας πω 
από τώρα ότι δεν είναι τετρακόσια χρόνια, είναι τέσσερα χρόνια που νοµίζουν ότι είναι η 
αιωνιότητα. Εµείς θα τους δείξουµε ότι αυτή η αιωνιότητα σταµατάει. Σταµατάει γιατί το πήγαν 
πολύ πιο πέρα απ’ ό,τι µπορούσαν. Δεν υπήρχε κανένας λόγος. Και να ξέρετε µπορεί µερικοί από 
εσάς που είναι εδώ, σίγουρα ακόµη και στις εκλογές, να έχετε ψηφίσει τους ανθρώπους για τους 
οποίους µιλάµε. Εµένα δεν µε πειράζει. Μπορεί να έχετε ενοχές, πάλι δεν µε πειράζει. Μπορεί να 
έχετε τύψεις, πάλι δεν µε πειράζει. Διότι όλα αυτά που έχετε δεν αγγίζουν καθόλου τον Ελληνισµό. 
Εµένα αυτό που θα µε πειράξει είναι να συνεχίσετε να πιστεύετε τα ίδια πράγµατα, ενώ τώρα την 
είδατε την Συµφωνία και καταλάβατε τι είναι ικανοί να κάνουν επειδή τους αφήσαµε ένα 
περιθώριο. Δεν πρέπει να τους αφήσουµε κανένα περιθώριο. Καµία υπογραφή. Ούτε από ΥπΕξ, 
ούτε από Πρωθυπουργό. Δεν θα περιµένουµε µόνο και µόνο τη Βουλή. Είµαστε ένας λαός που 
σέβεται µόνο τις αξίες, όχι τις αρχές. Έχουµε ένα πρόβληµα µε τις αρχές. Δεν ξέρουµε ποτέ πότε 
τελειώνουν. Ενώ οι αξίες είναι µια χαρά, δεν τελειώνουν ποτέ. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν µε 
αυτή την Συµφωνία είναι να υποσκάψουν τις αξίες µας, την έννοια του Έθνους, την έννοια της 
Πίστης. Γιατί ξέρετε, µην µπερδεύεστε. Όταν µιλάνε για θρησκεία, είναι απλώς για να 
ισοπεδώσουν την Πίστη. Στην πραγµατικότητα η ιδεολογία τους, µε το δόγµα τους, το έχουν κάνει 
µια θρησκεία. Μόνο που πρέπει να θυµάστε, θρησκεία χωρίς παπάδες είναι βαρβαρότητα και 
τίποτα άλλο. Άρα πρέπει να καταλάβουµε το εξής. Έχουµε αιώνες που είµαστε έτσι. Έχουµε 
απελευθερωθεί από δεν ξέρω πόσους λαούς που τελικά ήταν περαστικοί. Οι δικοί µας είναι πάντα 
εδώ. Μπορεί να µας φέρουν πολλές Συµφωνίες, µπορεί να µας φέρουν πολλά Προσύµφωνα. Πρέπει 
να θυµούνται ότι εµείς πρώτα απ’ όλα είµαστε του ΟΧΙ. Δεν δεχόµαστε αυτόν που αµφισβητεί την 
Ιστορία µας. Δεν δεχόµαστε αυτόν που αµφισβητεί τον Ελληνισµό. Διότι δεν είµαστε τίποτα άλλο. 
Είµαστε µόνο αυτό. Προσπαθούν να µας πουν ότι θα µπορούσαµε ν’ ακυρώσουµε τον εαυτό µας. 
Μπορεί ν’ ακυρωθούν οι ίδιοι, επειδή δεν έχουν αυτά τα στοιχεία και αναγκάστηκαν για να έχουν 
µια υπόσταση να µελετήσουν µερικοί απ’ αυτούς, θα καταλάβετε αµέσως σε ποιους αναφέροµαι, 
αναγκάστηκαν να µελετήσουν την Κίνα. Αναγκάστηκαν να µελετήσουν την Ρωσία, τις πιο 
«δηµοκρατικές» χώρες του κόσµου. Για να βρουν µοντέλα, για να τα εφαρµόσουν σ’ εµάς. Και λέω 
καλά ρε παιδιά δεν το µάθατε; Η χώρα της ελευθερίας είναι στην Ελλάδα, δεν είναι αλλού.  
Άντε γειά! 
 


