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Θα ήζεια πξώηα απ’ όια λα ζαο επραξηζηήζσ, όρη κόλν επεηδή είζηε εδώ, επεηδή 

είκαζηε εδώ, αιιά κάιινλ επεηδή ζπλερίδνπκε λα είκαζηε εδώ. Υάξεθα πάξα πνιύ 

όηαλ είδα ηνπο γέξνληέο καο λα ζεθώλνληαη κε ηνλ δηθό ηνπο βεκαηηζκό θαη λα πάλε 

λα απνθαιύςνπλ κάξκαξν, πξώηα απ’ όια κάξκαξν. Σν κάξκαξν είλαη πνιύ 

ζπκβνιηθό γηα ηνπο Έιιελεο, γηαηί ζε άιινπο ιανύο ήηαλ πέηξα, ζε καο έγηλε κλήκε. 

Άξα δελ είλαη ηπραίν πνπ έλα κλεκείν εδώ, ζ’ απηόλ ηνλ ηόπν, έγηλε από κάξκαξν. 

Βέβαηα βνήζεζε θαη ν γιύπηεο πνπ έβαιε ην πλεύκα ηνπ θαη πξέπεη λα ην ζθεθηνύκε 

απηό, όηη κάιινλ κε ηνλ Διιεληζκό ην πην θαιό κάξκαξν πνπ έρνπκε βξεη γηα λα 

θαηαγξάςνπκε ηηο ηδέεο καο είλαη ην κπαιό καο. Απηό έρεη θξαηήζεη αηώλεο θαη ζα 

είλαη αθόκα εδώ γηα αηώλεο. Σν κλεκείν όπσο ην βιέπεηε -θαη όπσο κνπ εμήγεζαλ, 

άξα κπνξώ θαη λα ην εξκελεύζσ- έρεη ζηνηρεία ηεο θύζεο όπσο είλαη ν βξάρνο, έρεη 

βέβαηα θαη ηνλ πόλν, γηαηί ππάξρεη ξσγκή, έρεη βέβαηα θαη ηε κλήκε. Μεξηθέο θνξέο 

δελ ζέινπκε λα ζπκόκαζηε, γηαηί πνλάεη. ηγά ζηγά απηή ηε κλήκε ηελ νλνκάδνπκε 

κλεκόλην, γηαηί; Γηαηί ζέινπκε λα ην μεράζνπκε κ’ έλαλ άιιν ηξόπν. ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ε κλήκε ζηνλ Διιεληζκό είλαη κλήκε κέιινληνο. πλερίδνπκε ην 

παξειζόλ γηα λα παξάγνπκε ην κέιινλ. Γελ είλαη κόλν ινηπόλ κηα θαηαζθεπή, είλαη 

έλα έξγν. Όπσο μέξεηε εκείο κπεξδεπόκαζηε ιόγσ γελλαηνδσξίαο θαη κηιάκε κεξηθέο 

θνξέο γηα ηα κάξκαξά καο, ελώ ζα έπξεπε λα πνύκε ηα γιππηά. Γηαηί κάξκαξα 

ππάξρνπλ πνιιά, γιππηά ηνπ Διιεληζκνύ ειάρηζηα, θαη γη’ απηό κεξηθέο θνξέο θαη 

πξηνλίδνληαη. Δδώ έρεη θαηαγξαθή ν πόλνο. Καη δεύηεξε θνξά ράξεθα όηαλ είδα ηνπο 

λένπο λα έξρνληαη γηα λα ζπλερίζνπλ θαη λα βξίζθνληαη δίπια καο σο ζπλέρεηα. 

Υάξεθα επίζεο όηαλ άθνπζα όηη κηιάκε γηα ηε γελνθηνλία θαη κηιάκε γηα ηνπο 

λεθξνύο, αιιά θαη γηα ηνπο αγέλλεηνπο, γηαηί ζπλήζσο ηνπο μερλνύκε. Υάξεθα επεηδή 

άθνπζα ην Πάηεξ Ζκώλ πνπ ζηγά ζηγά ζα αληηθαηαζηήζεη ην ιεπηό ζηγήο. Γηαηί ην 

ιεπηό ζηγήο δελ είλαη ην πξέπνλ γηα ηε γελνθηνλία, είλαη γηα άιια. Έρνπκε δεθαεηίεο 

πνπ δελ κηιάκε. Σώξα κηιάκε. Ζ Διιάδα αλαγλώξηζε ηε γελνθηνλία ην 1994, 

ζπλέρηζε κε ηε γελνθηνλία ησλ Αξκελίσλ ην 1996 θαη ηώξα παιεύνπκε θαη γηα ηε 

γελνθηνλία ησλ Αζζπξίσλ. Καη πάιη ράξεθα πνπ ην είδα λα είλαη γξακκέλν αθόκα 

θαη ζ’ απηό πνπ ιέλε όηη ην έθαλαλ βηαζηηθά.  

Γηα ην βηαζηηθά. Όηαλ δσγξαθίδνπκε ζε κία εθθιεζία ην ιεγόκελν ‘θξέζθν’ πξέπεη 

λα έρνπκε ηερλίηε πνπ δσγξαθίδεη γξήγνξα, γηαηί ν ηνίρνο είλαη λσπόο θαη κεηά ζα 

κείλεη. Άξα κεξηθέο θνξέο απηή ε ηαρύηεηα όηαλ θαηαγξάθεηαη από ηελ ύιε 

παξακέλεη γηα αηώλεο. Θέισ εδώ λα επραξηζηήζσ όινπο απηνύο πνπ βνήζεζαλ γηα λα 

ππάξρεη απηό ην κλεκείν, γηαηί κεξηθέο θνξέο όινη καο παιεύνπκε γηα ηελ 

αλαγλώξηζε ηεο γελνθηνλίαο, αιιά νη πεξηζζόηεξνη αξθεηά ραιαξά. Δίλαη όκσο 

κεξηθνί πνπ έβαιαλ πξάγκαηα εδώ γηα λα κείλνπλ γηα ηνπο άιινπο θη απηό έρεη 

κεγάιε ζεκαζία, γηαηί είλαη κηα γελλαηνδσξία  θη αλ ζθεθηνύκε όηη ν Διιεληζκόο 



είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν 

ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο ιέμεηο, 

κηιάκε ζπρλά γηα ηνπο Πόληηνπο θαη ζέισ λα ην μαλαπώ θαη ζα ην μαλαιέσ όζν 

ρξεηάδεηαη. Οη Πόληηνη δελ είλαη Πόληηνη. Οη Πόληηνη είλαη Έιιελεο. Οη Πόληηνη ζηνλ 

Πόλην ήηαλ Έιιελεο. Έγηλαλ Πόληηνη ζηελ Διιάδα. Άξα πξέπεη λα θαηαιάβνπκε όηη 

απηό πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ν Διιεληζκόο θαη είλαη πνιύ ζσζηά γξακκέλν θαη 

πξέπεη λα θαηαιάβνπκε θαη εκείο νη άιινη, πνπ ππνηίζεηαη δελ είκαζηε Πόληηνη, ελώ 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα άκα ην ζθεθηείηε όηη νη Πόληηνη είλαη Έιιελεο ηόηε θαη εκείο 

έρνπκε έλα θνκκάηη. Δίκαζηε ε ίδηα θπιή, ήκαζηαλ πάληα εδώ, έρνπκε ππνζηεί 

πιεγέο. Σηο ζπκόκαζηε όκσο. Δίκαζηε από ηνπο ζπάληνπο ιανύο πνπ ζπκνύληαη θαη 

ηηο ήηηεο ηνπο. Δίλαη άιινη ιανί πνπ ζπκνύληαη κόλν ηηο λίθεο. Δκείο είκαζηε 

πεξήθαλνη θαη γηα ηηο ήηηεο. Γηαηί; Γηαηί έδσζαλ ρξόλν ζε άιινπο λα θαηαθέξνπλ 

θάηη άιιν, γηαηί ήηαλ κηα πξνζθνξά. Αθνύζακε θαη ηα ηξαγνύδηα. Καιό. Αιιά ζα 

ζπλερίζσ. Όρη κε ηξαγνύδη, κελ αλεζπρείο, ν κνπζηθόο ακέζσο, αιιά απηνί πνπ κ’ 

έθεξαλ θηαίλε. Όηαλ δηαβάδνπκε πάλσ ζηε ζεκαία γηα ηε Ρσκαλία, δελ 

ζπλεηδεηνπνηνύκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Ο Πόληνο έκεηλε εδώ θαη κεηά ηελ Άισζε 

ηεο Πόιεο γηα λα ηξαγνπδήζεη γηα ηελ Πόιε. Καλέλαο δελ έκεηλε κεηά ηνλ Πόλην γηα 

λα ηξαγνπδήζεη γηα ηνλ Πόλην. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό όηη ην πην ζεκαληηθό πνληηαθό 

ηξαγνύδη δελ αθνξά ηνλ Πόλην θη αθνξά ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Καη γη’ απηό ν 

αεηόο ηνπ Πόληνπ θνηηάδεη ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Γηα ηνπο πνιηηηθνύο ηώξα. Ο 

αεηόο ηνπ Πόληνπ δελ θνηηάδεη νύηε δεμηά, νύηε αξηζηεξά, νύηε αλαηνιή, νύηε δύζε, 

κόλν ηελ Πόιε. Πξέπεη, ινηπόλ, λα θαηαιάβνπκε επηηέινπο όηαλ ιέκε απηό ην 

ηξαγνύδη, όηη κεξηθνί ην πηζηεύνπλ -θαη ππάξρεη θαη ρεηξόηεξν- κεξηθνί είλαη πηζηνί 

θαη δελ μερλνύλ. Απηό ζεκαίλεη ηη; εκαίλεη όηη απηό ην ηξαγνύδη κάο ππελζπκίδεη 

όινπο όηη ην ζέκα ηεο γελνθηνλίαο πνπ ζπλερίζηεθε κε ηελ αληαιιαγή πιεζπζκνύ 

ήηαλ έλαο ηξόπνο λα θύγνπκε από ηα κέξε καο. Μεξηθνί από ζαο ηα νλνκάδνπλ 

‘αιεζκόλεηεο παηξίδεο’. Μπεξδεύνληαη, γηαηί όηαλ ιέκε γηα θάηη όηη είλαη 

αιεζκόλεην ζπλήζσο είλαη γηα λα ην μεράζνπκε. ηγά ζηγά γίλεηαη souvenir,  κεηά 

δελ ην μεζθνλίδνπκε πηα, κεηά δελ ζπκόκαζηε όηη ππάξρεη, γηαηί έκεηλε ζαλ carte 

postale όπσο ησλ πεζόλησλ. ηελ πξαγκαηηθόηεηα ν Πόληνο είλαη ν ζπλδεηηθόο 

θξίθνο κε ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, κάο ιέεη ηη πξόθεηηαη λα θάλνπκε. Μάο ιέεη επίζεο 

όηη ν Πόληνο είλαη Καηερόκελα. Όηαλ κεξηθνί από ζαο κηιάλε γηα ηελ επηζηξνθή 

κπεξδεύνληαη θαη λνκίδνπλ όηη ε επηζηξνθή είλαη ζηελ Διιάδα. Απηό είλαη κόλν ην 

πήγαηλε. Μόλν ην πήγαηλε. Θα έξζεη θαη ην έια. Σν ζέκα είλαη πνηνο ην πηζηεύεη. Θα 

κνπ πείηε νη πεξηζζόηεξνη δελ ηα ζθέθηνληαη απηά. Γελ πεηξάδεη. Αξθεί λα ην 

ζθέθηνληαη νη ιίγνη, πνπ ζα γίλνπλ ζπάληνη. ηε ζπλέρεηα νη πεξηζζόηεξνη ζ’ 

αξρίζνπλ λα ηα πηζηεύνπλ. Πξέπεη, ινηπόλ, λα θαηαιάβνπκε όηη ην ζέκα ηεο 

γελνθηνλίαο δελ ήηαλ έλα πξνζσπηθό ζέκα. Ήηαλ ζξεζθεπηηθό. Ήηαλ ελαληίνλ ηεο 

Υξηζηηαλνζύλεο, ελαληίνλ ηεο ηξηάδαο, ησλ ηξηώλ ιαώλ ησλ Διιήλσλ ησλ Αξκελίσλ 

θαη ησλ Αζζπξίσλ. Ήηαλ έλαο ζηόρνο εθθαζάξηζεο, όκσο είζηε αθόκα εδώ. Γελ ηα 

θαηάθεξαλ, νύηε θαη πξόθεηηαη. Ο Διιεληζκόο έρεη απηό ην ραξαθηεξηζηηθό, είλαη όηη 

δηαρξνληθά δελ ήηαλ πνηέ ηζρπξόο θη όκσο δηαρξνληθά θαηάθεξλε πάληα λα ληθήζεη 

ηζρπξόηεξνπο θη απηό νθείιεηαη ζηελ λνεκνζύλε ηνπ. Όηαλ δηαρεηξίδεζαη ηε ζάιαζζα 

όπσο ην έθαλε -θαη γη’ απηό θαη πάιη ράξεθα, γηαηί είδα όηη ίζα ίζα βιέπνπκε ηελ 



γξακκή- θάπνηνο πνπ δελ ην μέξεη ζα κπνξνύζε λα κπεξδέςεη ηελ ζάιαζζα θαη ηελ 

μεξά θαη πξέπεη λα ζπκάζηε όηη ηνπο Έιιελεο ηνπο νλνκάδνπκε ‘ιαόο ηεο ζάιαζζαο’ 

θαη γηα πνην ιόγν; Γηαηί νη Έιιελεο έρηηζαλ ηνλ πνιηηηζκό ηνπο πάλσ ζηελ ζάιαζζα, 

δελ έρηηζαλ ζπίηηα όπσο θάλνπκε ηώξα, έρηηζαλ θαξάβηα. Έρηηζαλ ζπίηηα πνπ 

ηαμηδεύνπλ, έρηηζαλ πνιηηηζκό πνπ καγεύεη, ζαγελεύεη ηνπο άιινπο θη αλαξσηηνύληαη 

πώο ηα θαηαθέξακε. Δδώ, ινηπόλ, ζηνλ Πόλην πξέπεη λα θαηαιάβεηε ην εμήο, ν 

Πόληνο είλαη πνιύ πην ζεκαληηθόο από κόλν θαη κόλν έλα ζέκα κλήκεο. Ο Πόληνο 

έρεη ΑΟΕ, 93.000 ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα, ην κεγαιύηεξν θνκκάηη ηεο Σνπξθηθήο 

ΑΟΕ είλαη Πνληηαθό. Θα κνπ πείηε θαη ηη αιιάδεη; Αιιάδεη ηα πάληα, γηαηί έρνπκε 

αθόκα δηθνύο καο εθεί, έρνπκε αθόκα δηθνύο καο πνπ ζέινπλ λα είλαη ειεύζεξνη, ην 

ζέκα είλαη αλ εκείο ην ζέινπκε, γηαηί κεξηθέο θνξέο έρνπκε κεηαμύ καο αλζξώπνπο 

πνπ πνλνύλ κόλν επεηεηαθά. Ο Διιεληζκόο δελ πνλάεη κόλν κηα εκέξα, ν Διιεληζκόο 

δελ μερλάεη θαη γη’ απηό θαη ε Διιάδα δελ πεζαίλεη. Πξέπεη, ινηπόλ, λα ηα θνηηάμνπκε 

θάπσο δηαθνξεηηθά θαη λα ζθεθηνύκε ην εμήο, αλ θνβνύληαη ηόζν πνιύ ην ζέκα ηεο 

αλαγλώξηζεο ηεο Γελνθηνλίαο ησλ Διιήλσλ ηνπ Πόληνπ, δελ είλαη κόλν επεηδή 

έρηηζαλ νιόθιεξν θξάηνο πάλσ ζε θόθαια ζπκάησλ, είλαη επεηδή βιέπνπλ ηελ 

ζπλέρεηα, γηαηί εκείο δελ ζηακαηάκε. Δκείο ζπλερίδνπκε, έγηλε θαη κε ηελ άισζε ηεο 

Πόιεο, κε ηελ Απηνθξαηνξία ηεο Σξαπεδνύληαο, έγηλε θαη κε ην Άζκα πνπ ζπλερίδεη 

λα ζπκάηαη θαη λα θαηαιαβαίλνπκε όηη δελ κπνξεί λα ππάξρεη Διιάδα ρσξίο ηελ 

Πόιε, αιιηώο ην ηξαγνύδη δελ έρεη λόεκα. Γπζηπρώο είλαη κεξηθνί πνπ ην ηξαγνπδάλ 

ζεσξώληαο όηη είλαη ηξαγνύδη θη όρη όηη είλαη ύκλνο. Μπεξδεύνληαη κεξηθέο θνξέο θαη 

νλνκάδνπλ άιια θνκκάηηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ύκλν, επεηδή δελ μέξνπλ ηη είλαη ε 

νπζία. Ζ νπζία εδώ είλαη όηη ε δηαδηθαζία δηόξζσζεο αξρίδεη κόλν κε ηελ 

αλαγλώξηζε, ζηε ζπλέρεηα ππάξρεη πνηληθνπνίεζε ηεο βαξβαξόηεηαο θαη ε Διιάδα 

θαηάθεξε λα πεξάζεη θαη απ’ απηό ην ζηάδην. Σώξα πνηληθνπνηεί ηελ βαξβαξόηεηα 

θαη είλαη πάξα πνιύ ζεκαληηθό σο πξάμε. Ζ ζπγγξαθή ησλ βηβιίσλ, ε απνθαηάζηαζε 

ησλ ζπκάησλ, νη απνδεκηώζεηο γηα ηηο αζθάιεηεο δσήο, ε επηζηξνθή ησλ έξγσλ 

ηέρλεο, όια απηά είλαη ζε απηό πνπ νλνκάδνπκε δηαδηθαζία δηόξζσζεο, απιώο πξέπεη 

λα ην ζθεθηνύκε νξζνινγηθά. 

Ση κπνξνύκε λα δηνξζώζνπκε όηαλ έρεη γίλεη Γελνθηνλία; Έλα πξάγκα. Να 

επηζηξέςνπκε, αιιά ην ζέκα ηώξα είλαη πνην; Μεξηθνί από ζαο κηιάλε γη’ απηέο ηηο 

παηξίδεο, αιιά αλ ηνπο έδηλαλ ηελ δπλαηόηεηα λα επηζηξέςνπλ ζα θαζόηαλ εδώ. 

Απηνί δελ είλαη επηθίλδπλνη, είλαη άρξεζηνη. Απηνί πνπ είλαη επηθίλδπλνη είλαη απηνί 

πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα επηζηξέςνπλ θαη απηή είλαη ε ζπλέρεηα, γηαηί όηαλ έρνπκε 

δήζεη ζε κία ρώξα όπσο ε θάζε ηεο Γελνθηνλίαο κάο εμήγεζαλ όηη ήκαζηαλ μέλνη. 

Απίζηεπην! Οη ‘ληόπηνη’ ήξζαλ κεηά ηνπο μέλνπο ζε απηή ηελ πεξηνρή. Άξα πξέπεη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όηη εκείο νη μέλνη γηα ηνπο βάξβαξνπο είκαζηε απηνί πνπ ζα 

επηζηξέςνπλ. Θα κνπ πείηε πώο γίλεηαη. Πξώηα απ’ όια πξέπεη λα ζθεθηείηε όηη ηα 

πξώηα Καηερόκελα πνπ πξέπεη λα ειεπζεξώζνπκε είλαη ην κπαιό καο, λα ζθεθηνύκε 

όηη γίλεηαη. Ο Διιεληζκόο όηαλ ζθέθηεηαη όηη γίλεηαη, ην θάλεη. Πνιινί από εζάο ην 

νλεηξεύνληαη, αιιά πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ ηα όλεηξα, ζεκαζία έρεη ην όξακα. Οη 

νξακαηηζηέο παξάγνπλ πξαγκαηηθόηεηα. Απηή ε πξαγκαηηθόηεηα κπνξεί λα ζαο 

θαλεί νπηνπηθή, όπσο ήηαλ θαη απηό ην κλεκείν πξηλ εκθαληζηεί εδώ. Μπνξεί λα κελ 



ζθέθηεζηε όηη ηα πξάγκαηα κπνξνύλ λα αιιάμνπλ. Αλ όκσο ην ζθέθηεζηε, ηόηε 

όλησο δελ ζα αιιάμνπλ. Αλ απνθαζίζεηε όηη αιιάδνπλ, ζα αιιάμνπλ. Έρνπκε 

δηακάρεο εζσηεξηθέο, κηιάκε κόλν θαη κόλν γηα ηνπο Πόληηνπο θαη αλαξσηηόκαζηε αλ 

είλαη έλα εμσηεξηθό θνκκάηη. Τπάξρνπλ κεξηθνί πνπ θαηεγνξνύλ ηνπο Πόληηνπο 

αθόκα θαη ηώξα. Μεξηθνί ηνπο νλνκάδνπλ ηνπξθόζπνξνπο. Δίλαη απηνί πνπ ιέλε 

εθθξάζεηο ηνπ ηύπνπ ‘παζά κνπ’. Κάζε θνξά πνπ θάπνηνο ζαο ιέεη ‘παζά κνπ’, λα 

ηνπ απαληάηε ‘λαη, ξαγηά κνπ’. Άξα, νη Πόληηνη είλαη Έιιελεο θαη σο Έιιελεο 

δείρλνπλ ην παξάδεηγκα όηη έλαο ιαόο κπνξεί λα επηδήζεη αθόκα θαη από κία 

Γελνθηνλία. Πνηνο ζα ην πίζηεπε απηό. Ούηε νη Γελνθηόλνη δελ ην πηζηεύνπλ θαη 

ζπλερίδνπκε λα πεηπραίλνπκε όιν θαη πεξηζζόηεξεο αλαγλσξίζεηο. Σν 2006 ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, ην 2010 ζηελ νπεδία, ζπλερίζακε κε ηηο πνιηηείεο ηεο 

Ακεξηθήο, ηηο πνιηηείεο ηεο Απζηξαιίαο ηώξα κηιάκε γηα έλα δηεζλέο ζέκα ην νπνίν 

ήηαλ από ηελ αξρή.  Γηαηί πξέπεη λα ζπκόκαζηε όινη όηη όιν ην έξγν ηνπ Lemkin 

βαζίδεηαη ζηελ Γελνθηνλία ησλ Διιήλσλ θαη ησλ Αξκελίσλ θαη ησλ Αζζπξίσλ. Από 

εθεί επηλόεζε ηε ιέμε Γελνθηνλία. Έηζη ηελ ζθέθηεθε γηα λα ραξαθηεξίζεη απηό πνπ 

δελ κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί πξηλ. Έρνπκε ινηπόλ απηό ην εξγαιείν θαη αλ 

δηαβάζνπκε ηα αξρεία ηνπ Lemkin ζα θαηαιάβνπκε όηη εκείο είκαζηε ην παξάδεηγκα. 

Γώζακε ηελ δπλαηόηεηα ζηελ Αλζξσπόηεηα λα εθθξάζεη κηα θαηαπάηεζε, έλα 

έγθιεκα θαηά ηεο Aλζξσπόηεηαο θαη γη’ απηόλ ηνλ ιόγν ζπλερίδνπκε. Πηζηεύνπλ 

κεξηθνί από εζάο όηη ην θάλνπκε κόλν γηα εκάο, αλ είλαη κόλν γηα καο ε αλαγλώξηζε 

δελ έρεη λόεκα. Δίλαη γηα λα κελ ππάξρνπλ άιιεο Γελνθηνλίεο. Φαληαζηείηε αλ ε 

Γελνθηνλία ησλ Διιήλσλ, ησλ Αξκελίσλ θαη ησλ Αζζπξίσλ είρε γίλεη πξηλ ηνλ 

Γεύηεξν Παγθόζκην Πόιεκν, ηα πξάγκαηα ζα ήηαλ εληειώο δηαθνξεηηθά. θεθηείηε 

λα είρε γίλεη ε αληαιιαγή πιεζπζκώλ πξηλ ηελ Γελνθηνλία θαη όρη κεηά σο ζπλέρεηα, 

πώο ζα ήηαλ ηα πξάγκαηα. Άξα όια απηά ηα ζθεθηόκαζηε θαη βιέπνπκε ην κέιινλ 

θαη κπνξώ λα ζαο πσ ην εμήο. Όηαλ ζέιεηε λα κάζεηε πνιιά πξάγκαηα γηα ην κέιινλ, 

θνηηάμηε ην παξειζόλ, ην κόλν πνπ κέλεη είλαη ην δηαρξνληθό. Σν δηαρξνληθό είλαη 

ήδε ζην παξειζόλ. ην παξειζόλ δήζακε γηα αηώλεο ζε απηέο ηηο πεξηνρέο θαη γηα 

αηώλεο ζα δήζνπκε ζε απηέο ηηο πεξηνρέο. Θα κνπ πείηε, κα πώο είλαη δπλαηόλ. Θα 

ήζεια απιώο λα ζαο ππελζπκίζσ όηη νη Ηζπαλνί απειεπζεξώζεθαλ κεηά από έμη 

αηώλεο. Έμη αηώλεο, θη όκσο είλαη ειεύζεξνη ηώξα. Δίλαη ηόζν ειεύζεξνη πνπ δελ 

ζπκάζηε θαλ όηη απειεπζεξώζεθαλ. Αλ θάπνηνο ηνπο έιεγε κεηά από δηαθόζηα ρξόληα 

όηη δελ αμίδεη λα παιέςεηε, ζα ηνπ έιεγαλ κε πνην δηθαίσκα καο ζηακαηάο;  Ζ 

Βπδαληηλή απηνθξαηνξία θξάηεζε έληεθα αηώλεο, άιιαμε αθόκα θαη πξσηεύνπζα θη 

όκσο επέζηξεςε. ηα κέξε ηεο. ηελ Πόιε ηεο. Αλ ην ζθεθηείηε νξζνινγηθά κεηά 

από ηόζνπο αηώλεο ζπλερίδνπκε λα ιέκε Πόιε ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη θακία 

άιιε πόιε. Άξα ππάξρνπλ δύν πεξηπηώζεηο, ή είκαζηε εληειώο ειίζηνη θαη δελ 

έρνπκε θαηαιάβεη ηη έρεη γίλεη ή είκαζηε πην έμππλνη απ’ όηη λνκίδνπλ θαη 

ζπλερίδνπκε. Γηαηί ηελ Πόιε δελ ηελ θηηάμακε γηα λα θύγνπκε, ηελ θηηάμακε γηα λα 

κείλνπκε, γη’ απηό επηιέμακε απηό ην πέξαζκα ηεο Μεζνγείνπ. Γη απηό ππάξρεη θη ν 

δηθέθαινο αεηόο πνπ θνηηάδεη από ηηο δύν πιεπξέο, γη’ απηό θξαηάεη ζπαζί ζην δεμί, 

γη’ απηό θξαηάεη ηε γε ζην αξηζηεξό, κε ηελ Υξηζηηαλνζύλε, κε ηνλ ηαπξό. Άξα 

ζέισ λα θαηαιάβεηε όηη όια απηά ηα ζύκβνια γηα κεξηθνύο είλαη κόλν δσγξαθηέο, 

όκσο ηα ζύκβνια ιέλε ηελ νπζία, γηαηί επηιέρηεθαλ από αλζξώπνπο πνπ πίζηεπαλ 



ζηελ νπζία. Όζν καθξηλέο θαη λα ζαο θαίλνληαη απηέο νη ζθέςεηο όηη δελ ππάξρεη 

δπλαηόηεηα λα επηζηξέςνπκε, δελ πεηξάδεη, ζα ην δείηε. Απηό πνπ έρεη ζεκαζία είλαη 

απηνί πνπ ην πηζηεύνπλ λα ην παιέςνπλ θαη λα δνπλ όηη δελ είλαη θαζόινπ ηπραίν πνπ 

είλαη ν Διιεληζκόο πνπ εθεύξε ηελ ιέμε ζηξαηεγηθή. Γηαηί κόλν κε απηήλ κπνξνύκε 

λα ζθεθηόκαζηε δηαθνξεηηθά. Μόλν κε απηήλ κπνξνύκε λα ζθεθηόκαζηε ηελ 

Υξνλνζηξαηεγηθή, κόλν κε απηήλ κπνξνύκε λα ζθεθηόκαζηε όηη ην Βπδάληην είλαη 

καρεηήο ηνπ ρξόλνπ. Μόλν κε απηήλ κπνξνύκε λα δνύκε όηη ν Διιεληζκόο είλαη ιαόο 

ηνπ Υξόλνπ θαη όρη ηνπ ρώξνπ. Άξα, όζα ρξόληα θαη αλ πέξαζαλ λα ζπκάζηε όηη ν 

Υξόλνο είλαη καδί καο. Σν ζέκα είλαη αλ εκείο είκαζηε καδί ηνπ. Δπραξηζηώ πνιύ, λα 

είζηε θαιά. Καιή ζπλέρεηα. 


