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Γελ πξόθεηηαη γηα ηε Θξάθε θαη, ζα κνπ πείηε, γηαηί λα αξρίζνπκε έηζη· κελ 

αλεζπρείηε· θη όηαλ ζα ηειεηώζω, ζα πείηε γηαηί ηειείωζα έηζη. Οη Θξαθηώηεο μέξνπλ 

πώο ην πάκε. Μεξηθέο θνξέο κε ειηγκνύο, αιιά ζην ηέινο είκαζηε εθεί πνπ πξέπεη. 

Πξνο ην παξόλ, απηό πνπ βιέπεηε ζηελ εηθόλα είλαη ε ΑΟΕ ηεο Διιάδαο, ε ΑΟΕ ηεο 

Κύπξνπ – ζεωξεηηθέο, βέβαηα, ζε κεξηθά ζεκεία θαη πξαθηηθά – θαη ηα ζαιάζζηα 

νηθόπεδα – 13 ζηελ Κύπξν θαη 20 ζηελ Διιάδα. Σν πξώην πξάγκα, πνπ ζέιω λα 

ζθεθηείηε, είλαη, άκα ζαο ξωηνύζε θάπνηνο – αο πνύκε πξηλ δέθα ρξόληα, γηα λα 

είκαζηε μεθάζαξνη θαη λα κελ κπεξδεπηνύκε – αλ ζα κπνξνύζε ν Διιεληζκόο λα 

δηαρεηξηζηεί επηθάλεηεο, πνπ είλαη κεγαιύηεξεο από ην θξάηνο ηνπ, είλαη πνιύ απιό, 

ζα ιέγαηε απνιύηωο «όρη». Άξα, πξώηνλ, ηα 20 ζαιάζζηα νηθόπεδα ηεο Διιάδαο θαη 

ηα 13 ηεο Κύπξνπ, άκα ηα βάιεηε καδί, ωο επηθάλεηα, είλαη κεγαιύηεξα από ηελ 

επηθάλεηα ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κύπξνπ. Γεύηεξνλ, άκα πάξεηε ηα θαζαξά ειιεληθά, 

ηα «ειιαδίηηθα», όπωο ζα έιεγαλ νη Κύπξηνη, ζα είλαη 100.000 ηεηξαγωληθά 

ρηιηόκεηξα. Άξα, πξνζέμηε, κηιάκε γηα πξάγκαηα πνπ ηώξα ππάξρνπλ· ην μέξνπκε· ν 

δηαγωληζκόο γη’ απηά ηα νηθόπεδα άξρηζε 13 Ννεκβξίνπ 2014. Δλώ, πξηλ κεξηθά 

ρξόληα δελ ζα κπνξνύζακε νύηε θαλ λα θαληαζηνύκε όηη απηό ζα ήηαλ δπλαηό. αο 

ην ιέω απηό γηα λα ζαο πξνεηνηκάζω θαη γηα ηα επόκελα. Μεξηθέο θνξέο πξέπεη λα 

θαηαιάβνπκε όηη δελ είλαη ε ‘πξαγκαηηθόηεηα’ πνπ παξάγεη πξαγκαηηθόηεηα, αιιά ην 

‘αδηαλόεην’. Άξα πάλω-πάλω είλαη ην αδηαλόεην, κεηά είλαη ε νπηνπία, ην όξακα, ε 

πξάμε θαη ε πξαγκαηηθόηεηα. Όηαλ έρνπκε ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ζπλήζωο παξάγεη 

ζπληεξεηηθόηεηα. Όηαλ θάλνπκε αλαιύζεηο γηα ηζηνξηθά ζέκαηα θη έρνπκε λα 

θάλνπκε κε Ηζηνξηθνύο, ζπλήζωο νη Ηζηνξηθνί ζηακαηάλ κέρξη ην παξόλ – δελ ιέκε 

όηη είλαη ειάηηωκα, είλαη θπζηνινγηθό. Άξα, δπζθνιεπόκαζηε λα κηιήζνπκε γηα κεηά 

θαη είλαη ινγηθό, γηαηί νη Ηζηνξηθνί αζρνινύληαη κε ηελ Ηζηνξία, αιιά όρη κε ηελ 

Ηζηνξία ηνπ κέιινληνο. ηε ηξαηεγηθή πάκε ιίγν δηαθνξεηηθά. Ξερεηιίδνπκε πέξα 

από ην παξόλ θη αξρίδνπκε λα ιέκε γηα ζελάξηα, κεηά ιέκε γηα πξννπηηθέο, κεηά ιέκε 

γηα ζθνπνύο, κεηά ιέκε γηα ηξαηεγηθό ρεδηαζκό. Μεηά από κεξηθά ρξόληα, νη 

Ηζηνξηθνί ζα κειεηήζνπλ απηά πνπ ιέγακε.  

Ννκίδω ηνλ είδα ηνλ νκηιεηή μαλακπήθε, θάπνπ ηνλ είδα ηώξα, απηόλ εδώ ηνλ 

νκηιεηή πνπ ήηαλ πξνεγνπκέλωο. Μπήθε, μαλαβγήθε... ήζεια λα ηνπ πω απιώο όηη 

ζαο κηινύζε έηζη ζεωξεηηθά, κπνξεί κεξηθνί λα κελ δώζαηε κεγάιε ζεκαζία, γηαηί 

είλαη ιίγν πην παιηό, αιιά, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, ζαο κίιεζε γηα ηνλ 

Φηιεθπαηδεπηηθό ύιινγν, ν νπνίνο ηώξα γίλεηαη ζηελ Αδξηαλνύπνιε, Κάξαγαηο. 

Αλαθαηλίδεηαη ην θηήξην θαη δελ είλαη θηήξην απιώο ηζηνξηθό, πνπ ην βιέπνπκε ζε 

έλα βηβιίν, είλαη αθξηβώο απηό, θαη λα μέξεηε – ην ιέω εηδηθά γηα ηνπο Θξαθηώηεο – 

όηη εηνηκαδόκαζηε λα θάλνπκε κηα εθδήιωζε εθεί κέζα· όρη, απιώο, ινηπόλ, κεηά 

αλαξωηηέκαη ηη κπνξώ λα θάλω, ηη όρη. αο δίλω απηό ην πιαίζην γηα λα θαηαιάβνπκε 



όηη κεξηθά δεδνκέλα ππάξρνπλ, ηα ζεωξνύκε κόλν θαη κόλν ηζηνξηθά, αιιά, λα 

μέξεηε, απηόο πνπ δελ μέξεη θαιά ην παξειζόλ ηνπ, δελ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαιό 

κέιινλ. Γίλω έλα παξάδεηγκα πνιύ απιό. Πξνηηκάηε λα ζαο πω θαιά λέα ή θαθά λέα; 

ε πνηα ζεηξά ηα ζέιεηε; Δίλαη κεξηθνί πνπ ζέινπλ ηα θαιά ζηελ αξρή. Δίλαη απηνί 

πνπ ζα έρνπλ θαθό ηέινο. Άξα, εδώ ζα πω δηάθνξα λέα, αιιά, ηέινο πάληωλ, ζην 

ηέινο ζα είλαη θαιό. Σν αλάκεηθηα πξνηηκάηε; Αθόκα θαη ζην αλάκεηθηα – είλαη όπωο 

ην παζηίηζην – πξέπεη λα επηιέμεηο· θαη ζηνλ κπαθιαβά. Δδώ ινηπόλ, λα μέξεηε, απηά 

πνπ ζαο έδεημα, ε Σνπξθία ηα ζεωξεί απαξάδεθηα, γηα έλαλ πνιύ απιό ιόγν. Θεωξεί 

όηη είλαη απαξάδεθην λα θάλνπκε ΑΟΕ, ζεωξεί όηη είλαη απαξάδεθην λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε Μέζε Γξακκή θαη ζεωξεί όηη είλαη απαξάδεθην λα ηα θάλνπκε 

ζηε Μεζόγεην, επεηδή ε Μεζόγεηνο είλαη θιεηζηή ζάιαζζα. Σώξα, γηα λα θαηαιάβεηε 

πόζν γεινία είλαη απηή ε ζέζε, ε Σνπξθία έρεη θάλεη νξηνζέηεζε ΑΟΕ ζηε Μαύξε 

Θάιαζζα, κε ηελ έλλνηα ηεο Μέζεο Γξακκήο θαη ην έρεη θάλεη – ε κεγάιε ιωξίδα, 

απηό εδώ ην κεγάιν θνκκάηη – κε ηελ πξώελ νβηεηηθή Έλωζε· γηα λα θαηαιάβεηε 

πόζν «απαξάδεθην» είλαη, νη ηξεηο ρώξεο πνπ είλαη νη δηάδνρεο, απνδέρηεθαλ όηη είλαη 

ζωζηό θαη κεηά από δέθα ρξόληα έθαλε ζπκθωλία κε ηε Βνπιγαξία, πάιη ζηελ έλλνηα 

ηεο Μέζεο Γξακκήο ζε κηα ζάιαζζα, πνπ, όπωο βιέπεηε όινη, είλαη «αλνηρηή», ελώ 

βέβαηα ε Μεζόγεηνο είλαη «θιεηζηή».  

Κνηλό: Δίλαη εζώθιεηζηε. 

Πξέπεη λα θαηαιάβεηε όηη, κεξηθέο θνξέο, εκείο δίλνπκε κεγάιε ζεκαζία ζε 

επηρεηξήκαηα, πνπ ζην εμωηεξηθό, βιέπνληαο ηα πξάγκαηα αληηθεηκεληθά, 

θαηαιαβαίλνπλ όηη δελ ζηέθνπλ, άξα, δελ δίλνπλ θακία ζεκαζία θαη, γη’ απηό ην 

ιόγν, ελώ ε Σνπξθία είλαη ελαληίνλ ηεο έλλνηαο ηεο ΑΟΕ από ην 1978 – δειαδή πξηλ 

γελλεζεί ε ΑΟΕ, πνπ γελληέηαη ην 1982 –, ηειηθά, ζα έρνπκε ζπκθωλία ΑΟΕ ην 2003 

κε ηελ Κύπξν θαη ηελ Αίγππην, ην 2007 κε ηελ Κύπξν θαη ηνλ Λίβαλν, ην 2010 κε 

ηελ Κύπξν θαη ην Ηζξαήι. Βέβαηα, θάζε θνξά, ε Σνπξθία ζα είλαη ελαληίνλ, αιιά 

απηά ζπλερίδνπλ θαλνληθά, γηαηί όινη έρνπλ θαηαιάβεη όηη δελ κπνξνύκε λα κελ 

παίμνπκε ζηε Μεζόγεην.  Σώξα, κεξηθέο θνξέο, έρνπκε αλζξώπνπο πνπ καο ιέλε όηη 

είλαη απαξάδεθην – αθόκα θαη δηθνί καο –, γηαηί έρνπκε θνιιήζεη ηα λεζηά καο πάλω 

ζηελ Σνπξθία θαη δελ ηεο αθήλνπκε ρώξν λα δήζεη. Μόλνη καο, κόλνη καο! Γειαδή, 

δελ ζαο ην ιέλε νη άιινη. Μόλνη καο ην ιέκε θαη απαληάκε «παηδηά, θαληάδνκαη όηη 

έρεηε μεράζεη όηη δελ είλαη ηα λεζηά καο πνπ θόιιεζαλ ζηηο αθηέο, είλαη νη Σνύξθνη 

πνπ θόιιεζαλ ζηηο αθηέο, γηαηί αλ ήηαλ εθεί πνπ ήηαλ, δελ ζα ήηαλ θνληά ζηα λεζηά». 

Άξα, δελ είλαη όηη εκείο εμ’ επίηεδεο «ζπξώμακε» ηα λεζηά. Άξα, έρεηε ηελ εληύπωζε 

όηη ην Καζηειιόξηδν κόλν ηνπ πεξπαηάεη θαη θάλεη ό,ηη κπνξεί γηα λα θνιιήζεη έηζη! 

Ωξαία! Να μέξεηε όηη κεξηθνί ην πηζηεύνπλ θαη ζεωξνύλ όηη, όληωο, ε Διιάδα κε 

ύπνπιν ηξόπν ηα κεηαθηλεί! Όρη πξαθηηθά αιιά… Ήζεια απιώο λα ζαο ππελζπκίζω 

όηη, γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Πόληνπ – άξα ζαο βάδω αθξηβώο ηελ νξηνζέηεζε πνπ 

ππάξρεη πξαθηηθά εδώ, ε νξηνζέηεζε ζπλερίδεηαη έηζη, όπωο ζαο έδεημα 

πξνεγνπκέλωο –, ζέιω λα αληηιεθζείηε όηη ην κεγαιύηεξν κέξνο απηήο ηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο είλαη ε ΑΟΕ ηνπ Πόληνπ. Γειαδή άκα ην πάξεηε αλάπνδα, αλ ζηνλ 

Πόλην ππήξραλ άλζξωπνη – ην ίδην θαη γηα ηε Θξάθε κεηά, εδώ ππήξραλ θαη 



ππάξρνπλ αθόκα Έιιελεο – ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα ζα ήηαλ δηθή ηνπο. Καηά 

ζπλέπεηα, απηό ζα ήηαλ ε ΑΟΕ ηνπ Πόληνπ. Βέβαηα, αλ δελ ππάξρεη θαλέλαο 

Έιιελαο – είλαη πην εύθνιν –, είλαη ε ΑΟΕ ηεο Σνπξθίαο. Δληάμεη; Άξα, απηνί πνπ 

έρνπλ πξνβιήκαηα κε ηα λεζηά, λα ζπκνύληαη όηη ηα 93.155 η.κ. ηεο ΑΟΕ ηνπ Πόληνπ 

δελ γελλήζεθαλ πνηέ, επεηδή νη Πόληηνη δελ είλαη πηα εδώ. Άξα, λα κελ 

κπεξδεπόκαζηε κε ηα λεζηά θαη ζην ηέινο θαηαληάκε λα έρνπκε ελνρέο εκείο, επεηδή 

ηα λεζηά κεηαθηλνύληαη. Δληάμεη; Ωξαία!  

Σώξα – κηα ηερληθή ηνπ Ρήγα Φεξαίνπ – γηα λα ζαο αλαθνηλώζω απηά πνπ ζα πω 

κεηά, πξέπεη λα μέξεηε ηη ιέκε πξηλ. ηελ επνρή πξηλ δηαθόζηα ρξόληα, ηα πξάγκαηα 

ήηαλ απιά, ν κέζνο Έιιελαο δελ ήμεξε πνύ είλαη νη Έιιελεο, ζπλ βέβαηα όιεο απηέο 

ηηο βιαθείεο πνπ θάλνπκε κεηαμύ καο, ηνπ ηύπνπ «απηόο δελ είλαη αθξηβώο ζαλ 

εκέλα, γηαηί είλαη από ην άιιν». Έηζη έρνπκε θάηη ζαλ «νη Έιιελεο νη αιεζηλνί δελ 

είλαη νύηε νη Πόληηνη, νύηε νη Θξαθηώηεο, νύηε νη αξαθαηζάλνη, νύηε νη Βιάρνη... 

θαη, μέξεηε, ζπλερίδεηαη έηζη θαη ζην ηέινο ιεο «πνηνο έρεη κείλεη»; Οη Αζελαίνη 

δέθαηεο πέκπηεο γεληάο; Θέιω λα ζαο πω όηη ηελ εκβέιεηα ηνπ πλεύκαηνο ηνπ Ρήγα 

Φεξαίνπ. Καη, δπζηπρώο, αθόκα θαη νη Έιιελεο δελ μέξνπλ ηελ εκβέιεηά ηνπ. αο 

ππελζπκίδω όηη ν Ρήγαο Φεξαίνο δηάβαδε Voltaire θαη δηόξζωλε Voltaire. Γελ ηνλ 

δηάβαδε ζαλ κηθξόο καζεηήο. Γηάβαδε, ηνλ δηόξζωλε θαη ηα θείκελα, πνπ είραλ 

επηζηεκνληθό πεξηερόκελν, ηα δηόξζωλε – επεηδή έρω θαη κεξηθνύο καζεκαηηθνύο 

εδώ, πνπ κπνξνύλ λα ηα πηάζνπλ ηα επηζηεκνληθά· γηα λα κε λνκίδνπλ όηη δελ ηνπο 

μέξω, ηνπο αλαγλωξίδω. Γηαηί εγώ είκαη πνιύ ηεο αλαγλώξηζεο. Σεο ζπλνιηθήο 

αλαγλώξηζεο. Δίκαζηε εληάμεη; Σν θαηαιάβαηε;  Άξα, πξηλ, έπξεπε νη Έιιελεο λα 

κάζνπλ όηη είλαη Έιιελεο, γηα λα πνπλ «εγώ αγαπώ ηελ Παηξίδα κνπ». Αιιηώο, πξηλ, 

δελ είλαη δπλαηόλ.  

Δγώ ηώξα ζαο έδεημα ηελ ΑΟΕ. Δίλαη ζπάληνη απηνί πνπ αγαπάλε ηελ Διιεληθή ΑΟΕ, 

γηαηί δελ μέξνπλ αθξηβώο πνύ είλαη. Ούηε μέξνπλ, αθξηβώο, ην κέγεζνο πνπ είλαη θαη 

δελ μέξνπλ, αθξηβώο, ηη ζεκαίλεη. Άκα ζπκεζείηε όηη ε έλλνηα  ηεο ΑΟΕ βαζίδεηαη 

ζην Γίθαην θαη ζηε ζάιαζζα θαη όηη ν Διιεληζκόο ήηαλ πάληα ηνπ Γηθαίνπ θαη ηεο 

ζάιαζζαο, θαηαιαβαίλεηε όηη ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο είλαη ε ππνζηήξημε  κηαο 

Διιεληθήο πξνζέγγηζεο, όζνλ αθνξά ζηνλ Διιεληζκό. αο ην δείρλω απηό γηα λα 

θαηαιάβεηε όηη, όπωο βιέπεηε, ε ράξηα ηνπ Ρήγα Φεξαίνπ, πνπ απνηειείηαη από 

δώδεθα θύιια, δελ είλαη ε Διιάδα. Δίλαη πνιύ κεγαιύηεξν από απηό πνπ 

νλνκάδνπκε εκείο Διιάδα. Άκα, ηώξα, θάπνηνο ζαο ην παξνπζηάζεη απηό ωο έλα 

όξακα, ζα ηνπ πείηε όηη ή έρεη έλα πξόβιεκα ή είλαη – ηνπιάρηζηνλ – εζληθηζηήο ή δελ 

μέξω ηη. Δπεηδή είλαη ν Ρήγαο, ηη λα πείηε; αο ππελζπκίδω απιώο όηη όια απηά έγηλαλ 

παξάλνκα. Μεξηθνύο ηνπο ζπλέιαβαλ, γηαηί θνπβαινύζαλ ηέηνηνπο ράξηεο θαη πνιύ 

δύζθνια έρνπκε κεξηθνύο ράξηεο. Σν ‘δώδεθα θνκκάηηα’ δελ ήηαλ ηπραία, γηαηί ήηαλ 

απ’ ην ηππνγξαθείν θαη δελ κπνξνύζεο λα ηα θηηάμεηο ηόζν εύθνια. Άξα, είρε θαη έλα 

άιιν θαιό. Όηαλ ηα έρεηο μερωξηζηά, κπνξείο λα ηα δώζεηο μερωξηζηά ζε δηάθνξνπο, 

θαη κεηά όηαλ θάλεηο ζπγθέληξωζε λα ηα βάιεηο όια καδί. Θέιω λα ζαο πω, ινηπόλ, 

όηη απηά είλαη ηα δεδνκέλα.  



Σώξα είκαζηε, ινηπόλ, πξηλ δηαθόζηα ρξόληα. Λίγν κεηά από δηαθόζηα ρξόληα, 

εκθαλίδεηαη απηόο ν ράξηεο, ηνλ νπνίν ηνλ θηηάμακε, όρη επεηδή είλαη ηζηνξηθόο, νύηε 

επεηδή είλαη αλαδξνκηθόο, αιιά επεηδή είλαη αλαρξνληθόο. Γειαδή, ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, έρνπκε πάξεη ηελ Διιάδα, ηνπ 1832 θαη ζε απηήλ ηελ Διιάδα 

έρνπκε βάιεη ηελ έλλνηα ηεο ΑΟΕ· αλ ππήξρε ηόηε ε ΑΟΕ. Άξα, όπωο 

θαηαιαβαίλεηε, θαλνληθά δπζθνιεύεζηε λα δείηε πνύ είλαη. Άξα, όηαλ έρεηε πνιιέο 

γξακκέο είλαη γηαηί πηάλεη μεξά· δειαδή, ε θακππιόηεηα αιιάδεη γξήγνξα· όηαλ 

έρεηε αξθεηέο επζείεο, ηόηε είλαη γηαηί πηάλνπκε ζάιαζζα. Άξα, γηα λα ζαο βνεζήζω, 

θαηαιαβαίλεηε όηη εδώ, πάλω-θάηω, είκαζηε ζηελ πεξηνρή Πεινπνλλήζνπ θαη εδώ 

απηή ε γωλία είλαη ε γωλία πνπ ζα θάλεη κε ηελ Ηηαιία θαη ηε Ληβύε, πξνο ηα δω είλαη 

ε Μάιηα. Απηή ε γωλία θεύγεη ειεύζεξα.  

Πξώην εξώηεκα: Θα κπνξνύζακε λα πνύκε γηαηί νη Έιιελεο δελ απνθαζίδνπλ όηη ε 

Διιάδα ζα είλαη (δείτνει ηη τάρηα ηοσ Ρήγα) απηό; Έθαλαλ ηελ επαλάζηαζε, 1821, ηα 

έδωζαλ όια, θέξδηζαλ θάηη, έθηηαμαλ θάηη, θαη ιέλε «ωξαία ηώξα είλαη ην 1832 θαη 

απηό είλαη Διιάδα». Φαληάδνκαη όηη εδώ αξθεηνί ζα ήηαλ ζηελαρωξεκέλνη άκα ηνπο 

ιέγακε ηέηνην πξάγκα, γηαηί ζα ήκαζηαλ εδώ ζε έλα ζπλέδξην δηεζλέο. Σνπ 

εμωηεξηθνύ. Σειηθά νη Έιιελεο απνθάζηζαλ όηη, παξόιν πνπ είραλ θάλεη όια απηά, 

πήγαλ ιίγν πην πέξα. πλερίδω, ινηπόλ, ηζηνξηθνύο ράξηεο, ζηνπο νπνίνπο 

ελζωκαηώλω ηελ ΑΟΕ θαη δείρλω πώο ήηαλ ε εμέιημε ηαπηόρξνλα. αο ην δείρλω 

απηό, γηαηί όηαλ ζαο δείρλνπκε, ηώξα, ην 2015, ην κέγεζνο ηεο Διιεληθήο ΑΟΕ, δελ 

θαηαιαβαίλεηε πόζν ηεξάζηην είλαη θαη πόζν κεγάινο ήηαλ απηόο ν αγώλαο γηα λα 

θηάζνπκε εδώ. Άξα ιέκε «εληάμεη κωξέ, είλαη κηα πεξηνρή». Όρη! Σν βιέπεηε, 1878, 

άξα πλέδξην Βεξνιίλνπ, γηα όζνπο βιέπνπλ ηηο εκεξνκελίεο. 1913, άξα, θαλνληθά, 

μαλά αλαγλωξίδεηε κεξηθά πξάγκαηα, πνπ ηα βιέπεηε αθόκα θαη εδώ θαη ηώξα, 

θαλνληθά, ζα κπνξνύζαηε πάιη λα πείηε «θαιώο, ηόηε απηό είλαη ε Διιάδα, θηάλεη». 

Λνηπόλ, απηή ηε θνξά, ην εξώηεκα πνπ ζέιω λα ζέζω ζε ζαο, (απεσθύνεηαι ζηοσς 

εκπροζώποσς ηης Εκκληζία), κε ζεβαζκό βέβαηα, είλαη «γηαηί όρη εδώ, γηαηί όρη εδώ, 

γηαηί όρη εδώ, γηαηί όρη εδώ, γηαηί όρη εδώ θαη όρη εδώ;» (δείτνονηας ηη ζημερινή 

μορθή ηης Ελλάδας με ΑΟΖ). Θέιω λα πω όηη ηα ζύλνξα πνπ έρεη ε Διιάδα ηώξα, 

είλαη ζύλνξα πνπ έρνπκε από ην 1947. Άξα έρεη ελδηαθέξνλ, γηαηί, άκα θνηηάμεηε ηελ 

ηζηνξία ηωλ θνηλωληώλ, νη θνηλωλίεο ζεωξνύλ όηη ηα ζύλνξα δελ αιιάδνπλ, ελώ ε 

Αλζξωπόηεηα μέξεη όηη αιιάδνπλ ζπλερώο. ε θάπνηα θάζε, ινηπόλ, ε θνηλωλία 

απνθαζίδεη όηη ηα ζύλνξα δελ αιιάδνπλ, αιιά κηιάκε κόλν γη’ απηό. Απηό είλαη ην 

κπαιό ηνπο. Άξα, ειπίδω λα είδαηε όιεο απηέο ηεο εκεξνκελίεο θαη λα είδαηε όηη από 

ηόηε πνπ ππνηίζεηαη όηη είκαζηε ειεύζεξνη, από ην 1821, έρνπκε αιιάμεη, δελ μέξω 

πόζεο θνξέο, ζύλνξα. Καη ζαο έρω βάιεη θαη ηα πην ζηαζεξά, γηαηί ππάξρνπλ θαη 

ελδηάκεζα. Άξα, απηό είλαη έλα εξώηεκα.  

Σώξα ην εξώηεκα είλαη ην εμήο: Δδώ βιέπεηε θαη ηα θάζηξα ηεο Θξάθεο, άξα 

ζρεηίδεηαη κε απηό θαη κε απηό θαη κε απηό, γηαηί κεξηθέο θνξέο δωγξαθίδνπκε 

ζύκβνια, αιιά δελ θαηαιαβαίλνπκε αθξηβώο ηη θάλνπλ. Άκα πξνζέμεηε, ην βιέπεηε 

εδώ, απηόο ν αεηόο θνηηάδεη έηζη, απηόο θνηηάδεη έηζη, άξα δελ είλαη «μέραζα λα βάιω 

εδώ έλα θεθάιη» θαη εθεί έβαιαλ δύν θαηά ιάζνο. Όηαλ απνθαζίδνπλ λα θνηηάδνπλ 



δύν θεθάιηα, είλαη όηη είκαζηε ζην βπδαληηλό πιαίζην. Πνπ ζεκαίλεη όηη ην ζεκείν 

αλαθνξάο είλαη ε Κωλζηαληηλνύπνιε. Σεξάζηην ζέκα απηό. αο ππελζπκίδω – γηα 

θάπνηνλ πνπ δελ ήηαλ νύηε Πόληηνο, νύηε Θξαθηώηεο, νύηε Μηθξαζηάηεο –  θαη κηιάω 

γηα ην Θεόδωξν Κνινθνηξώλε, πνπ έιεγε «εγώ δίλω αλαθνξά κόλν ζηελ Πόιε». 

Πξέπεη λα ην ζθεθηείηε όηη γηα λα ηνικήζεηο λα πεηο απηή ηε θξάζε, εθείλε ηελ 

επνρή, ζέιεη κεγάια θόηζηα – ζπλ άιια εμαξηήκαηα, δελ ζα κπνύκε ζε ιεπηνκέξεηεο. 

Με ηνλ Κνινθνηξώλε ην μέξνπκε απηό. Δλλνώ όηη απηό πνπ εκείο νλνκάδνπκε, αο 

πνύκε ηελ Αζήλα ή αθόκα θαη ην Ναύπιην πξηλ, δελ ήηαλ πνηέ ζεκείν αλαθνξάο 

δηαρξνληθό, όπωο είλαη κε ηελ Πόιε. Δδώ, ινηπόλ, πξέπεη λα θαηαιάβνπκε όηη, όηαλ 

έρνπκε ηε Θξάθε, όηαλ έρνπκε ηνλ Πόλην, ηε Μηθξά Αζία, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ην 

ζεκείν αλαθνξάο είλαη ε Κωλζηαληηλνύπνιε. Μεξηθέο θνξέο θάλνπκε πξνζπάζεηεο 

ζηα ζπλέδξηα γηα λα ηα βξνύκε, λα πνύκε είκαζηε θίινη, είκαζηε θίινη, είκαζηε θίινη, 

θαη ληώζνπκε όηη δελ είκαζηε αθξηβώο θίινη, γηαηί είκαζηε από άιιε πεξηνρή. Γηα 

κέλα είλαη πάξα πνιύ απιό. ε πνηνλ δίλνπκε ζεκαζία όινη καο. Μόλν ζε έλαλ· ζηελ 

Πόιε. Γειαδή νη Θξαθηώηεο θνηηάδνπλ έηζη, νη Μηθξαζηάηεο θνηηάδνπλ από ηελ άιιε 

πιεπξά, ν Πόληνο θνηηάδεη από ηελ άιιε πιεπξά, αιιά όινη θνηηάδνπλ έλα πξάγκα! 

Γελ θνηηάδνπλ δύν. Έλα! Απηό είλαη θαιό λα ην ζπκόκαζηε, γηαηί κεξηθέο θνξέο 

θάλνπκε ηα ζπλέδξηα ζαλ λα είκαζηε ηξία θιαδηά μερωξηζηά θαη δελ θαηαιαβαίλνπκε 

όηη έρνπκε κία ξίδα. Άξα, αλ απηό ην θαηαιάβνπκε, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, ζηε 

λνόζθαηξα ηνπ θαζελόο βάιηε έλαλ θύθιν, έλαλ θύθιν, έλαλ θύθιν θαη απηό πνπ 

ππάξρεη ζηνπο ηξεηο θύθινπο είλαη ε Πόιε. Δδώ, ινηπόλ, καο επηηξέπεη λα δνύκε πώο 

βιέπνπκε ηελ Πόιε, πώο καο βιέπεη ε Πόιε. Απηό πνπ ζέιω λα ζαο πω είλαη όηη όηαλ 

νη Πόληηνη θιαίλε ηελ Πόιε, είλαη από ηελ άιιε πιεπξά, εληάμεη; Άξα κελ ζθέθηεζηε 

Διιαδηθά, γηαηί αιιηώο έρεηε έλα ηερληθό ιάζνο, ε Πόιε πάξζεθε αλάπνδα· όρη από 

εδώ (δείτνει αναηολικά). πκθωλνύκε; Άξα, είλαη κέζω Θξάθεο, πνπ απηό δείρλεη 

πόζν ζεκαληηθή είλαη ε Θξάθε γηα ηελ Πόιε.  

Δδώ ζαο δείρλω ηα θάζηξα, γηαηί πνιύ ζπρλά όηαλ θνηηάδνπκε έλα θάζηξν λνκίδνπκε 

όηη απιώο είλαη έλα θηήξην. Κακία ζρέζε. Σα θάζηξα κπαίλνπλ ζε ζέζεηο ζηξαηεγηθέο 

θαη ην έλα βνεζάεη ην άιιν, έηζη ώζηε απηά ηα θάζηξα – θη έρνπκε θαη ζηηο ειεύζεξεο 

πεξηνρέο – είλαη θηηαγκέλα γηα λα ππνζηεξίδνπλ ηελ Πόιε. Έρεη ελδηαθέξνλ ινηπόλ 

λα θαηαιάβεηε όηη, κεηά ηελ άιωζε ηεο Πόιεο, πήγακε αλάπνδα. Σν πξώην πξάγκα, 

πνπ πξέπεη λα θαηαιάβνπκε, είλαη όηη όηαλ έρνπκε κηα γωλία, ζέινπκε δελ ζέινπκε 

ην ζεκαληηθό είλαη εδώ (η αιτμή). Σν ζέκα είλαη άκα έρνπκε κηα γωλία έηζη ή κηα 

γωλία έηζη (δείτνει γωνία ζε δύο καηεσθύνζεις). Καη ηώξα ζα δείηε μαθληθά όηη, όπωο 

θαη ζην ζθάθη, ππάξρνπλ γωλίεο πνπ είλαη ζθιεξέο θαη ππάξρνπλ γωλίεο πνπ είλαη 

καιαθέο. Κάλνπκε ζθάθη ηώξα θαη παίδνπκε έηζη, απηόο είλαη κόλνο ηνπ κπξνζηά, 

δύν πίζω, πνιύ ζθιεξό, πνιύ δπλαηό. Γύν κπξνζηά – θαη ην ιέω θαη γηα ηνπο 

ζπιιόγνπο – όηαλ δύν ζύιινγνη ζέινπλ λα είλαη κπξνζηά θη έλαο πίζω είλαη ράιηα. 

Όηαλ βάδνπλ έλαλ κπξνζηά θαη είλαη δύν από πίζω ηνπ, ηόηε είλαη θαιό. Απηό εδώ 

είλαη ράιηα, δηόηη απηόο, αλ ρηππεζεί, ζα πξνζηαηεπζεί κόλν από απηόλ θαη απηόο 

είλαη κόλνο ηνπ. Απηόο εδώ αλ ρηππεζεί ζα ηνλ πξνζηαηεύζεη θαη απηόο θαη απηόο. 

Π.ρ., ζε απηόλ ηνλ ζπλδπαζκό, δελ κπνξώ λα ρηππήζω κε ίππν, γηαηί είκαη ηζόθαξν, 

εθόζνλ ζα κε πάξεη πηόλη, αθόκα θαη λα ην πάξω, ράλω. Άξα, θαίλεηαη αξρηθά λα 



είλαη αδύλακα, επεηδή είλαη πηόληα, επεηδή όκωο έρνπλ απηόλ ηνλ ζπλδπαζκό, είλαη 

ζθιεξά. Σα θάζηξα πνπ βιέπεηε, όια είλαη θηηαγκέλα κε απηό ηνλ ηξόπν. Δίλαη εδώ 

ζηελ Θξάθε θη όια βιέπνπλ ζηελ Πόιε. Μία από ηηο θεληξηθέο πύιεο ηνπ θάζηξνπ 

ζην Γηδπκόηεηρν, όηαλ θνηηάο ηελ πύιε, βιέπεη ηελ Κωλζηαληηλνύπνιε. Διπίδω λα κε 

λνκίδεηε όηη ην έθαλαλ έηζη γηα πιάθα· είλαη ν θεληξηθόο άμνλαο. Σώξα θαληαζηείηε 

πώο πάεη. Σώξα, αο πνύκε όηη είζηε ερζξόο, ζέιεηε λα είζηε εδώ; Άξα ηη θάλεηε; 

Κνηλό: Δίλαη κηα εκηζέιελνο. 

Δζείο ην είδαηε έηζη, εγώ έβαια δύν θακπύιεο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα θάλεηε απηό. 

Ωξαία. Άξα, όηαλ είκαζηε θόπαλνη, εκείο αζρνινύκαζηε κόλν κε απηό (αιτμή) θαη 

δελ θνηηάδνπκε ην πίζω κέξνο καο. Άξα, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηη έγηλε. Απηά ηα 

Κάζηξα έπεζαλ πξηλ από απηό. Δκείο, κε ηηο ηνπηθέο καο βιαθείεο – «εζύ δελ είζαη 

ζεκαληηθόο, γηαηί είζαη από ην ρωξηό ηάδε, εζύ είζαη από ην άιιν ρωξηό, εζύ από ην 

άιιν ρωξηό» θαη ζην ηέινο – αληί λα έρνπκε όιν απηό, άξα λνεηηθά λα έρεηε ζην 

κπαιό ζαο, λα ζπκάζηε όηη πνιύ ζπρλά ιέκε «ε αηρκή ηνπ δόξαηνο», έηζη δελ είλαη; 

Δίλαη πνιύ απιό. Όηαλ έρεηε κόλν ηελ αηρκή, ρωξίο ην δόξπ, είλαη έλα κέηαιιν· δελ 

είλαη αηρκή. Όηαλ έρεηε δόξπ, ρωξίο αηρκή είλαη παινύθη. Άξα, ρξεηάδνληαη θαη ηα 

δύν, ζε ζπλδπαζκό. Λνηπόλ, όηαλ αξρίδνπκε θαη θάλνπκε ηηο δηθέο καο ηηο 

θνπηακάξεο, ηνπ ηύπνπ «απηό είλαη πην ζεκαληηθό, απηό είλαη πην ζεκαληηθό θαη απηό 

θαη απηό θαη απηό» θη ν θαζέλαο έρεη ην δηθό ηνπ, είλαη πνιύ απιό, απηό ιέγεηαη 

ζθνππίδηα, γηαηί δελ έρεη δνκή, δελ κπνξεί λα ζηαζεί. Δδώ ηη γίλεηαη; Άκα ην 

ζθεθηείηε νξζνινγηθά, πξώηα απ’ όια, ην ιέω θαη ζε κεξηθνύο, κπεξδεύνπκε ηηο 

νλνκαζίεο. Όηαλ ζηα ειιεληθά βάδνπκε ηελ ιέμε «λέν», «λέα», είλαη γηα λα 

δείρλνπκε όηη ππάξρεη θάηη άιιν. Όηαλ, ινηπόλ, έρω αλζξώπνπο πνπ ιέλε Οξεζηηάδα, 

αληί λα ιέλε Νέα Οξεζηηάδα, έρνπλ ζβήζεη έλα θνκκάηη από ηε κλήκε ηνπο. Πνηνο 

από εζάο αληί λα ιέεη ηε ιέμε Νέα Τόξθε, ιέεη Τόξθε; Καλείο. Κη άκα ην θάλεηε εθεί 

πέξα, ζα δείηε πώο ζα είλαη ε θάηζα ηνπο. Γηαηί δελ θάλακε ηε Νέα Τόξθε γηα πιάθα, 

αιιά επεηδή ππάξρεη ε Τόξθε, βάιακε Νέα Τόξθε. Όηαλ, ινηπόλ, εκείο κόλνη καο, 

ελώ έρνπκε Οξεζηηάδα, βάδνπκε Νέα Οξεζηηάδα θαη κεηά ηε Νέα Οξεζηηάδα ηελ 

νλνκάδνπκε Οξεζηηάδα, ηόηε ε Παιαηά δελ μέξνπκε πνύ είλαη. Σεξάζηην ζέκα απηό. 

ε κεξηθέο πεξηνρέο, αθόκα θαη ζηηο κεγάιεο πόιεηο, όπωο είλαη Θεζζαινλίθε ή 

αθόκα θαη ε Αζήλα, έρεηε νλνκαζίεο, Νέα… Άξα είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα 

θαηαιάβνπκε όηη ην κεγάιν ζέκα είλαη όηη όηαλ έρνπκε κία κύηε, είλαη ζθιεξή 

κπξνζηά, καιαθή πίζω. Σώξα, άκα ζέινπκε λα θάλνπκε ην αλάινγν. Θέιω λα 

ζθεθηείηε πην ηνπνζηξαηεγηθά. Ζ Μεζόγεηνο είλαη έηζη, έρεη έλα άλνηγκα εδώ, 

Γηβξαιηάξ, έρεη έλα άλνηγκα εδώ, Κωλζηαληηλνύπνιε θαη πξηλ ην 1869 δελ είρε άιιν 

άλνηγκα. Ωξαία, ηώξα ζέιω λα ζθεθηείηε πνιύ νξζνινγηθά θαη λα κνπ πείηε πνύ ζα 

βάδαηε ηελ πξωηεύνπζά καο. Έρεηε δηθαίωκα ζε όιε ηε Μεζόγεην. 

Κνηλό: Πνηα πξωηεύνπζα; 

Σωλ Διιήλωλ. Δ, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, ζέιεηε δελ ζέιεηε, έηζη όπωο είλαη δνκεκέλε 

ε Μεζόγεηνο, απηά ηα δύν ζεκεία είλαη ξηδηθά δηαθνξεηηθά από ηα άιια, γηαηί είλαη 

πεξάζκαηα θαη απηό πνπ μέξνπκε ζηε ηξαηεγηθή είλαη όηη απηόο πνπ ειέγρεη ην 



πέξαζκα, ειέγρεη ηε ζάιαζζα. Άξα, είλαη πνιύ απιό, όηαλ θνηηάδεηε αο πνύκε ζε έλα 

ζπίηη ηελ πόξηα, νη πεξηζζόηεξνη από εκάο θνηηάδνπλ ηελ πόξηα θαη νη πην έμππλνη 

θνηηάδνπλ πνηόο έρεη ην θιεηδί. Άκα έρεηε ην θιεηδί ηεο πόξηαο, ε πόξηα γίλεηαη ή 

ηνίρνο ή άλνηγκα. Γελ έρεηε ην θιεηδί, ηξώηε ηνλ ηνίρν ζηε κνύξε ή γίλεηαη πέξαζκα 

θαη δελ ζαο πξνζηαηεύεη θαλέλαο. αο ππελζπκίδω όηη όηαλ ζα έρνπκε ην άλνηγκα 

εδώ, ζην νπέδ θαη ζα είλαη ην ηξίην άλνηγκα, μαθληθά, ζην πλέδξην ηνπ Βεξνιίλνπ, 

ε Αγγιία ζα θάλεη casus beli ζηελ Πόιε ελαληίνλ ηωλ Ρώζωλ, γηα λα κελ κπνπλ ζηελ 

Κωλζηαληηλνύπνιε – ελώ είλαη εδώ ε Αγγιία – θαη ζα δεηήζεη αληάιιαγκα, γηαηί ιέεη 

ζηνπο Οζωκαλνύο «ηη κνπ δίλεηο γηα λα κελ θάλω ηίπνηα». Όρη «ηη κνπ δίλεηο γηα λα 

θάλω θάηη»! «Ση κνπ δίλεηο γηα λα κελ θάλω ηίπνηα»! Καη νη Οζωκαλνί ηήο δίλνπλ 

ηελ Κύπξν. Γηαηί μαθληθά, ην 1878, ε Αγγιία ελδηαθέξεηαη γηα ηελ Κύπξν; Οη 

Κύπξηνη ζα ζαο πνπλ «ιόγω Κύπξνπ». Κακία ζρέζε! Άκα θνηηάμεηε ηελ ΑΟΕ ηεο 

Κύπξνπ, ηελ μαλαθνηηάμεηε θαη θνηηάμεηε ην FIR, εληειώο ηπραία, έρεη κία κύηε 

ηεξάζηηα πξνο νπέδ. Άξα, θνηηάμηε ηώξα ηελ θαξακπόια πνπ παίμακε. ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, όια απηά γίλνληαη γηα ηελ Κωλζηαληηλνύπνιε. Μπινθάξνπκε ηελ 

Κωλζηαληηλνύπνιε, κεηά «ηη κνπ δίλεηο γηα λα έρω πξόζβαζε ζην νπέδ» θη εκείο 

λνκίδνπκε όηη ην ζέκα καο ήηαλ ε Βνπιγαξία, ελώ ε Βνπιγαξία ήηαλ θαξακπόια. 

Άξα, απηό πνπ πξέπεη λα αληηιεθζνύκε είλαη όηη εδώ ηώξα ζαο έρω δωγξαθίζεη, όπωο 

ην βιέπεηε, έλα ζέκα πνιύ ζεκαληηθό· είλαη όηη ζηελ ηνπνζέηεζε πνπ έρνπκε πάξεη 

εκείο γηα ηελ Κωλζηαληηλνύπνιε –  αλ πξνζέμαηε, ηη έρνπκε θάλεη; - ην ηείρνο είλαη 

θπζηθό θαη ιέγεηαη ‘ζάιαζζα’. Ζ ζάιαζζα είλαη πάληνηε κηα δπζθνιία. Πάληα! Από 

ηνπο Πεξζηθνύο Πνιέκνπο είλαη απηό πνπ καο πξνζηαηεύεη· άξα εδώ δελ έρω 

πξνζηαζία, ζην πίζω κέξνο βάδω ηείρνο, κπνξώ λα βάιω θαη δηπιό, δελ έρεη ζεκαζία. 

εκαζία εδώ έρνπλ ζηξαηεγηθέο ζέζεηο, αιιά απηό κε πξνζηαηεύεη: ε ζάιαζζα. Δδώ 

ινηπόλ ηη ζαο δείρλω; ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ηε Θξάθε, αλ πξέπεη λα ηε 

ραξαθηεξίζνπκε, ηελ ραξαθηεξίδνπκε ωο ηελ μεξά πνπ έρεη πξόζβαζε ζε δύν 

ζάιαζζεο. αο δίλω έλα άιιν παξάδεηγκα. Άκα θνηηάμεηε ηελ Αξκελία, όπωο είλαη 

ηώξα, ζα δείηε όηη δελ έρεη ζάιαζζα. Ζ Αξκελία ραξαθηεξίζηεθε ζηελ αξραηόηεηα ωο 

ε Υώξα ηωλ Σξηώλ Θαιαζζώλ. Άκα ζθεθηείηε όηη ε Αξκελία έπηαλε θαη ηελ Καζπία, 

έπηαλε θαη ηε Μαύξε Θάιαζζα θαη ηε Μεζόγεην, δπζθνιεύεζηε λα δείηε ηελ Αξκελία 

ωο Αξκελία, γηαηί έρεηε βγάιεη από ηελ Αξκελία ην λεξό. Γηα παξάδεηγκα, εκείο, 

κεξηθέο θνξέο, ηζαθωλόκαζηε κεηαμύ καο, όκωο – είλαη πνιύ απιό – πείηε ζε έλαλ 

Έιιελα «ζα ζνπ βγάινπκε ηε ζάιαζζα». 

Κνηλό: Γελ κπνξνύκε. 

Γελ κπνξνύκε, γηαηί ν Διιεληζκόο βαζίδεηαη πάλω ζηελ έλλνηα ηεο ζάιαζζαο. Σώξα, 

άκα ζέιεηε λα θνηηάμεηε ιίγν πην ηνπνζηξαηεγηθά, άκα ζαο δωγξαθίζω απηό εδώ κε 

ζάιαζζα, θνηηάμηε ηνπο Ννκνύο ζηελ Κξήηε. Δίλαη θνκκέλνη θάζεηα, ζπκθωλνύκε; 

Ωξαία! Ζ ειεύζεξε Θξάθε είλαη θνκκέλε – ελώ είλαη νξηδόληηα –  είλαη θνκκέλε 

θάζεηα (εννοεί ηα όρια ηων Νομών). Γηαηί δελ είλαη θνκκέλε νξηδόληηα; Θα ζαο θάλω 

έλα άιιν, αληί λα είλαη Καιιηθξάηεο, λα είλαη Πνιπθξάηεο εληάμεη, θαη λα πω 

«παηδηά ηειηθά ν Έβξνο ζα είλαη έηζη, κεηά ζα είλαη Ρνδόπε θαη κεηά…». Σν 

θαληάδεζηε απηό; Καλέλαο δελ ην θαληάδεηαη, γηαηί απηό πνπ ζέινπκε – θη έρεη 



ελδηαθέξνλ – είλαη νη Θξαθηώηεο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε ζάιαζζα θαη πξέπεη 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, αθόκα θη όηαλ θάλνπκε έλαλ Ννκό, λα ζθεθηόκαζηε όηη ν 

θαζέλαο κπνξεί λα πάεη, γηαηί είλαη ηα ιηκάληα, δελ είκαζηε κπαθιαβάο! Άξα ζέιω λα 

ζαο πω όηη, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, αθόκα θη όηαλ θόβνπκε θαη ζεωξνύκε όηη είλαη 

εύθνιν, ππνινγίδνπκε ηε ζάιαζζα θαη δελ θόβνπκε έηζη. Απηό δελ ην ζέινπκε. Άξα, 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, ωο αηρκή ηνπ δόξαηνο πνπ αλαιύζακε πξνεγνπκέλωο, όιν ην 

ζέκα καο θη όιε ε δύλακε ηεο Θξάθεο πξνέξρεηαη από ην γεγνλόο όηη αθνπκπάεη δύν 

ζάιαζζεο θη όρη κία. Μόιηο βάδεηε ηε Θξάθε κε κία ζάιαζζα, ηελ εθθπιίδεηε. Άξα, 

ηη ζεκαίλεη πξαθηηθά απηό; εκαίλεη όηη πξέπεη λα ζθεθηνύκε, ρξνλνζηξαηεγηθά απηή 

ηε θνξά, όηη ε Θξάθε είλαη έλα κέξνο, ην νπνίν επηιέρζεθε γηα λα ππνζηεξίδεη 

νπζηαζηηθά ζην top, ζην απόγεηό ηεο, ηελ Κωλζηαληηλνύπνιε θαη λα ηελ ππνζηεξίδεη 

από ηηο δύν πιεπξέο. Άξα, όπωο ζαο έθαλα πξνεγνπκέλωο κε ηα πηόληα, απηό είλαη 

πνιύ ηζρπξό θαη ξωηάω ηώξα «απηό πώο είλαη»; Απηό είλαη ε Θξάθε θη απηό είλαη 

απηό πνπ νλνκάδεηε εζείο ‘Θξάθε’. Ση ζέιω λα πω; Θέιω λα πω όηη άκα δελ έρνπκε 

πξόζβαζε ζηα δύν, όπωο ην βιέπεηε εδώ, ηόηε έρνπκε έλα ζέκα, δηόηη έρνπκε 

εθθπιηζκό ηεο έλλνηαο ηεο αλζεθηηθόηεηαο ζε απηό ην ζεκείν. Άξα, ζαο ην 

μαλαδείρλω ιίγν γηα λα θαηαιάβεηε ηα δεδνκέλα, ζέιω λα ζθεθηείηε κέζα ζην κπαιό 

ζαο ηη ζεκαίλεη λα ππάξρεη εδώ κηα γξακκή. Όρη κόλν απηό ζαλ πέξαζκα, αιιά απηό 

ζαλ γξακκή. Γηαηί, πξνζέμηε, εδώ είλαη εληειώο ζε επξωπαϊθά δεδνκέλα· δειαδή ε 

Θξάθε είλαη Δπξώπε, εληάμεη; Απηό κπνξεί λα ζαο ελνριεί, δελ ζαο ελνριεί, δελ καο 

ελδηαθέξεη, είλαη ν νξηζκόο. Ζ Μηθξά Αζία είλαη Αζία, ν Πόληνο είλαη Αζία – κηιάω 

γηα ηηο Ζπείξνπο, κελ κπεξδεπηείηε θαη ην πάξεηε αιιηώο. Απηό πνπ έρεη ζεκαζία 

είλαη όηη, άκα θνηηάμεηε ηελ Θξάθε κε ηελ ΑΟΕ ηεο, είλαη απηό. Διπίδω ηώξα κε 

απηό ηνλ ηξόπν λα βιέπεηε πόζν ζηξαηεγηθή ζέζε έρεη. Γελ είλαη απιώο έλα 

θνπηζνπξεκέλν πξάγκα, πνπ είλαη ζε κηα γωλία θαη δελ ην ππνινγίδεηο. Έρεη ηεξάζηηα 

ζεκαζία θαη, άκα ζέιεηε λα ην θαηαιάβεηε ιίγν πνην ζεζκηθά, ηελ πξώηε θνξά πνπ 

εκθαλίδεηαη ε ιέμε ΑΟΕ ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε είλαη 14 Μαξηίνπ 2013 θαη ηελ 

πξώηε θνξά πνπ βάδεη απηή ηε ιέμε κηιάεη γηα Δύμεηλν Πόλην θαη Μεζόγεην θαη πνηα 

είλαη ε πεξηνρή πνπ αθνπκπάεη θαη ηα δύν; Μόλν κία! Άξα, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, 

άκα αιιάμνπκε ηα δεδνκέλα θαη θαηαιάβνπκε ιίγν θαιύηεξα ηη γίλεηαη – 

θαληαζηείηε ηώξα όηη ζθεθηόζαζηε ωο Δπξωπαϊθή Έλωζε, ζε έλα επξωπαϊθό 

πιαίζην – θαη ζθεθηείηε νξζνινγηθά πνύ ππάξρνπλ θαηερόκελα, ωο Δπξώπε –κελ 

ζθέθηεζηε κόλν ειιεληθά, ωο Δπξώπε, ωο Δπξώπε Ήπεηξνο –, ζα δείηε όηη ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα έρνπκε κόλν δύν πεξηνρέο. Έρνπκε, βέβαηα, ηε Θξάθε θαη ηελ 

Κύπξν. Έρεη ελδηαθέξνλ, γηαηί θαη νη δύν πεξηνρέο αθνξνύλ ηνλ Διιεληζκό. 

Κνηλό: Ζ Βόξεηνο Ήπεηξνο; 

Ν.Λ: Μπεξδεύεζηε, ελλνείηε ηελ Αιβαλία; 

Κνηλό: Ναη. 

Δδώ ππάξρεη έλα ιάζνο, γηαηί ζην πιαίζην πνπ έρνπκε κείλεη είκαζηε ζηελ ίδηα 

Ήπεηξν. Ζ Αιβαλία είλαη ζηελ Ήπεηξν ηελ Δπξωπαϊθή· δελ είλαη, αο πνύκε, ε 



Αθξηθή πνπ έρεη κπεη εθεί κέζα ή ε Αζία. Θα κπνξνύζαηε λα κνπ πείηε θαη ε Αγγιία 

θαηέρεη ηελ Βόξεηα Ηξιαλδία. 

Κνηλό: Δθεί πνπ κπαίλεη ε Ρωζία ζηελ Οπθξαλία, ε Αζία ζηελ Δπξώπε; 

Ν.Λ: Όρη πάιη κπεξδεύεζαη, γηαηί ε Ρωζία αλήθεη ζηελ Δπξώπε. 

Κνηλό: Όρη νιόθιεξε. 

Ζ Ρωζία αλήθεη νιόθιεξε ζηελ Δπξώπε, γηαηί ε Ρωζία, ε παξαδνζηαθή, είλαη κέρξη 

ηα Οπξάιηα θαη είλαη αθξηβώο εθεί πνπ ζηακαηάεη ε Δπξώπε. Μελ κπεξδεύεηο Ρωζία 

κε νβηεηηθή Έλωζε, γηαηί έρνπκε θαη ηα άιια θαη κεηά έρνπκε κηα αλαπξνζαξκνγή. 

Έρεηο δίθην θη απηό είλαη, αιιά θαηαιαβαίλεηε ηώξα ηη ελλνώ, ελλνώ επεηξωηηθά. 

Άξα επεηξωηηθά Ρωζία, Οπθξαλία, Αγγιία, Ηξιαλδία, Διιάδα, Αιβαλία, 

Γηνπγθνζιαβία, Βνζλία θιπ είλαη πάληνηε ην ίδην πιαίζην εθηόο από δύν θαηερόκελεο 

πεξηνρέο. Άξα εδώ ηη γίλεηαη. ηελ πξαγκαηηθόηεηα πνιύ ζπρλά νη Δπξωπαίνη πνιίηεο 

δελ μέξνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο. Έλα όηη έρεη ηελ κεγαιύηεξε 

ΑΟΕ ζηνλ θόζκν, δύν όηη είλαη ε πξώηε νηθνλνκηθή δύλακε ζηνλ θόζκν, ηξία όηη 

είλαη ν ηξίηνο πιεζπζκόο ηνπ θόζκνπ. Γηα ζέλα κε αγάπε γηα ηε Ρωζία, πνηνο είλαη ν 

πιεζπζκόο ηεο Δπξώπεο, Δπξωπαϊθήο Έλωζεο; 

Κνηλό: 500 εθαηνκκύξηα 

Δ, λαη είλαη 500 εθαηνκκύξηα, είλαη ν ηξίηνο πιεζπζκόο, γηαηί ν πξώηνο είλαη ε Κίλα, 

ν δεύηεξνο είλαη ε Ηλδία θαη ν ηξίηνο είκαζηε εκείο θαη εκείο δελ ην μέξνπκε. Άξα 

πξέπεη λα θαηαιάβεηε όηη όηαλ ηα βιέπνπκε εκείο κε απηό ηνλ ηξόπν θαη ιέηε 

δηάθνξα πξάγκαηα ηνπηθά θαη ιέκε αθόκε θαη λα γηλόηαλ απηό πνπ ζεωξνύκε όηη 

είλαη αδηαλόεην ιόγω ηνπ πιεζπζκνύ, κηιάκε γηα ηόζν πιεζπζκό, ζε ζρέζε κε ηόζν 

πιεζπζκό, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, θνηηάμηε πώο ην βιέπνπλ αλάπνδα. Άξα, βιέπνπλ 

όηη ζε κηα γωλία ππάξρνπλ 15 κε 18 εθαηνκκύξηα θαη από ηελ άιιε ππάξρεη έλα 

πξάγκα πνπ ιέγεηαη 500 εθαηνκκύξηα. Απηό δπζθνιεπόκαζηε λα ην ζθεθηνύκε, ελώ, 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, όηαλ θνηηάδνπκε θαιύηεξα απηά πνπ έιεγε ν Ρήγαο θαη 

βιέπνπκε αθξηβώο πώο έβιεπε γεωζηξαηεγηθά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Διιεληζκνύ... 

Πξνζέμηε ηε δηαθνξά, άιιν ε ηνπνζέηεζε θαη ε ηνπνζεζία ηνπ Διιεληζκνύ θαη άιιν 

ε Διιάδα. Όηαλ ζθεθηόκαζηε πνιύ Διιαδηθά, έρνπκε ηελ ηάζε λα δηαζθνξπηδόκαζηε 

θαη ν θαζέλαο θνηηάδεη ην ρωξηό ηνπ. Όηαλ ζθεθηόκαζηε Πνιίηηθα, ηόηε αλαγθαζηηθά 

ζθεθηόκαζηε επεηξωηηθά. Άξα, απηό πνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία, είλαη λα 

αληηιεθζνύκε όηη θαλέλαο δελ καο έρεη δώζεη ην δηθαίωκα λα ζεωξνύκε όηη 

ζηακαηήζακε ηε δηαδηθαζία ην 1947. Καη γηα λα είκαζηε ιίγν πην μεθάζαξνη, νη 

Ηζπαλνί απειεπζεξώζεθαλ ζε 600 ρξόληα. Σν 1492 κε ηε κάρε ηεο Γξαλάδαο. 

Σειεηώλνπλ έηζη. Ρωηάω ηώξα: θαληαζηείηε, ινηπόλ, γξακκηθά απηά ηα 600 ρξόληα, 

πεξλάλε ηα πξώηα 200 θαη ιέηε ζηνπο Ηζπαλνύο «εληάμεη παηδηά, ηειεηώζακε». Θα 

πνπλ «καο δνπιεύεηε, αθνύ έρνπκε θη απηό, εθείλν…» Άξα, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 

έρνπκε κπεη ζε κηα δηαδηθαζία απειεπζέξωζεο πξηλ 200 ρξόληα θη έρνπκε απνθαζίζεη 

απινϊθά όηη κεηά ην 1947, πνπ έρνπκε έλα θξάηνο πνπ δελ είλαη θαλ 100 ρξόλωλ ηόηε, 



ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, πξνζέμηε πνην είλαη ην επηθίλδπλν. Αλ κπείηε ζηελ δηαδηθαζία 

λα ζεωξείηε όηη απηό είλαη, ζα αξρίζεηε...  

Κνηλό: Μηιάκε γηα ζπξξίθλωζε. 

Ναη. Απηό είλαη ην πξόβιεκα. Γελ ππάξρεη θξάηνο πνπ δελ βιέπεη δπλακηθά ηα 

πξάγκαηα. Όηαλ κηιάκε ζηαηηθά, ηόηε ζα αξρίζνπκε λα ιέκε «ζα ράζνπκε θη απηό, ζα 

ράζνπκε θη απηό, ζα κεηαθηλεζεί απηό». Γηα παξάδεηγκα, ζα καο εμεγήζνπλ όηη ε 

Θξάθε δελ ππάξρεη θαη νπζηαζηηθά αξρίδεη ε Μαθεδνλία. Πόζνη καο ην ιέλε απηό, 

ρωξίο λα καο ην πνπλ μεθάζαξα; Σνπ ηύπνπ, ιέηε θάηη αο πνύκε ζηελ πεξηνρή ηεο 

Κνκνηελήο θαη ζνπ ιέλε «εληάμεη, αο ην». Ση «εληάμεη»; Γελ θαηάιαβα! Γειαδή ε 

Αιεμαλδξνύπνιε πνύ είλαη, ζην εμωηεξηθό; Όηαλ, ινηπόλ, έρεηε ηνπο Θξαθηώηεο πνπ 

πξνζπαζνύλ λα κηιήζνπλ θαη λα αλαδείμνπλ γεγνλόηα πνπ ππήξμαλ, ηνύο ιέλε νη 

άιινη «εληάμεη....» Δληάμεη, ηη; Άξα απηό πνπ έρεη ζεκαζία είλαη όηη πξέπεη λα 

θαηαιάβνπκε όηη πξώηνλ θαλέλαο δελ καο έρεη δώζεη ην δηθαίωκα λα βιέπνπκε 

ζηαηηθά ηα πξάγκαηα, εθηόο απ’ ηελ λνεκνζύλε καο. Γηαηί, βέβαηα, άκα είλαη από 

βιαθεία, εμεγείηαη. Αιιά όηαλ βιέπεηε ηζηνξηθά πώο έρνπκε εμειηρζεί, ηη έρνπκε 

θάλεη θαη ηη έρνπκε θηηάμεη – έξρνκαη μαλά, ηώξα πνπ είζαζηε πξνεηνηκαζκέλνη, ζ’ 

απηά ηα δεδνκέλα πνπ βιέπεηε ηώξα – ζέιω απιώο λα ζθεθηείηε: ππάξρεη Έιιελαο 

πνπ δελ έρεη ζρέζε θακία κε ηελ Κύπξν; Γειαδή πνπ ζεωξεί όηη ε Κύπξνο δελ καο 

ελδηαθέξεη θαζόινπ; Με ηίπνηα! Όηαλ είκαζηε ηνπ Διιεληζκνύ, είκαζηε κε ηηο δύν 

ρώξεο. Βέβαηα όινη απηνί, γηα ηόζα ρξόληα, ζπδεηνύζαλ – θαη νη Έιιελεο θαη νη 

Κύπξηνη – ζπδεηνύζαλ όηη είκαζηε αδέξθηα θιπ. Ωξαία! Ζ ΑΟΕ δελ είλαη κηα ζρέζε 

αδειθόηεηαο κόλν. Δίλαη κηα ζρέζε Φηιηθή. Δδώ (δείτνει τάρηη με ηις ΑΟΖ ηων 2 

τωρών και ηα 33 θαλάζζια οικόπεδα) είλαη ε ΑΟΕ-ηθή ζρέζε. Γηα πξώηε θνξά ζηελ 

Ηζηνξία ηωλ δύν ιαώλ, ζ’ απηέο ηηο 2 μερωξηζηέο ρώξεο, αθόκε θη αλ ην βιέπεηε εζείο 

εληαία, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα εδώ ππάξρεη δώλε επαθήο. Αλ ξωηήζεηε ηα παηδάθηα 

ηνπ Γεκνηηθνύ, κε πνηέο ρώξεο ζπλνξεύεη ε Διιάδα, ζα κηιήζνπλ γηα ηηο βαιθαληθέο. 

Άληε, άκα είλαη αξθεηά έμππλα, ζα βάινπλ θαη ηελ Ηηαιία. Δίλαη αδηαλόεην γηα ηα 

παηδηά λα κηιήζνπλ γηα ηε Ληβύε, γηα ηελ Αίγππην, γηα ηελ Κύπξν. Γηαηί απηά έρνπλ 

ζρέζε κε απνζηάζεηο πνπ είλαη πνιύ κεγάιεο θη έρνπλ ζρέζε κε κηα λέα έλλνηα, ηελ 

ΑΟΕ. Ζ ΑΟΕ ζπξώρλεη πνιύ ηα πξάγκαηα θαη ζα ηα ζπξώμεη πεξηζζόηεξν απ’ ό,ηη 

λνκίδεηε.  

Απηά ήζεια λα ζαο πω, γηα λα είζαζηε πξνεηνηκαζκέλνη.  

Δπραξηζηώ πνιύ, λα είζηε θαιά. 


