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Κανονικά και ο Σάββας και ο Δηµήτρης σας προετοίµασαν άρα δεν θα αρχίσω µε 
συνθήµατα, θα πρέπει να είστε συγκεντρωµένοι. Θα πω απλά πράγµατα, αλλά όχι απλοϊκά. 
Πρώτα από όλα χαίροµαι όχι µόνο για την πρόσκληση, γιατί βέβαια πρέπει να κάνω και το 
τυπικό γιατί είναι σηµαντικό διότι συνήθως απλώς ευχαριστούµε τους ανθρώπους που µας 
προσκαλούν, να ξέρετε ότι αυτήν την περίοδο είναι πιο δύσκολο για αυτούς που προσκαλούν 
να µας προσκαλέσουν παρά για εµάς για να µιλήσουµε, άρα µπράβο τους. Γιατί τόσο ο 
Σάββας όσο και ο Δηµήτρης, καλά δεν µιλάω για τον Παντελή που ούτως ή άλλως µιλάει 
όποτε θέλει αυτός, βλέπετε ακόµα και το µικρόφωνό του είναι ακόµα ανοιχτό άρα είναι 
έτοιµος να κάνει παρέµβαση, φαντάζοµαι ότι θα µου πεις ότι ο χρόνος τέλειωσε πριν 
τελειώσει... Και λέω απλώς ότι έχουµε ανάγκη από τέτοιες φωνές αλλά έχουµε ανάγκη και 
από θεσµούς. Θα διευκρινίσω µερικά πράγµατα και σε σχέση µε τον Δηµήτρη και µε τον 
Σάββα για να µην αφήσουµε πράγµατα και µετά µου πουν ο Δάσκαλος δεν είπε τίποτα. Άρα 
θα αρχίσω µε τον Σάββα, για δύο σηµεία Σάββα επειδή εγώ διαβάζω τις συνθήκες και είµαι 
ψείρας, η Ενδιάµεση Συµφωνία Σάββα έχει το Άρθρο 11 και έχει πρώτη παράγραφο και 
δεύτερη παράγραφο, όπως ξέρετε στην Ελλάδα διαβάζουµε µόνο την πρώτη συνήθως, δεν 
ξέρουµε καν ότι υπάρχει δεύτερη, απαγορεύει στην Ελλάδα να βάλει βέτο αν τα Σκόπια 
χρησιµοποιήσουν οποιαδήποτε ονοµασία εκτός από FYROM, ναι ή όχι; Ακριβώς ανάποδα το 
είπα και ευτυχώς που κάποιος το διάβασε. Άρα στην πραγµατικότητα έχουµε ένα κοµµάτι 
που δεν µας απαγορεύει και ένα κοµµάτι που µας απαγορεύει, αυτό που µας απαγορεύει να 
βάλουµε βέτο είναι, άµα χρησιµοποιήσουν FYROM δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτα, αν 
όµως χρησιµοποιήσουν οτιδήποτε άλλο τότε µπορούµε να βάλουµε βέτο, άρα δεν πρέπει να 
το πούµε ότι δεν µπορούµε καθόλου. Είναι µόνο µε το FYROM που δεν µπορούµε, άρα εδώ 
είναι άλλο θέµα. Το άλλο είναι το Άρθρο 13, επειδή είπες ότι πρέπει να στοχεύσουµε, επειδή 
ανήκεις και στις υπηρεσίες που στοχεύουν, για να σε βοηθήσω, το Άρθρο 13 από την 
Ενδιάµεση Συµφωνία και το Άρθρο 13, έχουν βάλει και τον ίδιο αριθµό, από το 
Προσύµφωνο των Πρεσπών είναι σχεδόν ίδια. Γιατί µερικές φορές ξέρεις µπερδευόµαστε και 
λέµε τα ίδια που λέει ο Κοτζιάς, του έκανε παρατήρηση ο Μανιάτης και του λέει είναι 
απαράδεκτο ότι βάλατε το θέµα της ΑΟΖ, πετάγεται λοιπόν ο Κοτζιάς και λέει µα είναι το 
ίδιο. Εγώ ξαναέγραψα στον Μανιάτη, του λέω κοίτα άµα κοιτάξεις ακριβώς το Άρθρο, θα 
δεις ότι το Άρθρο 13 στην Ενδιάµεση Συµφωνία αναφέρεται στο Άρθρο 12 µέσα στο 
κείµενο, ενώ βέβαια στην νέα προσέγγιση στο Προσύµφωνο των Πρεσπών αναφέρεται στο 
Άρθρο 18, αν διαβάσετε το Άρθρο 12 και το Άρθρο 18 δεν έχουν ακριβώς την ίδια 
διατύπωση. Άρα δεν είναι ότι δεν υπήρχε, είναι σωστό, αλλά τώρα το Άρθρο χειροτέρεψε, 
δεν χειροτέρεψε το ίδιο το Άρθρο 13, αλλά το Άρθρο που είναι αναφορά στο Άρθρο 13, κατά 
συνέπεια αλλάζει τι λέει ακριβώς το Άρθρο 13. Και ένα άλλο πράγµα επειδή είναι και ο 
Δηµήτρης σε σχέση µε τα τεχνάσµατα της διδακτικής, όταν διαβάζετε την Ενδιάµεση, Σάββα 
να ξέρεις ότι δεν θέλω να κάνω προώθηση της Ενδιάµεσης γιατί στο τέλος θα πω ότι πρέπει 
να την καταργήσουµε, άρα µην αγχώνεσαι, λέω λοιπόν για τον Δηµήτρη, άµα πάρουµε την 
Ενδιάµεση έχουµε το Άρθρο 12 που εξηγεί ποιο είναι το πλαίσιο από το Άρθρο 13 και 
φαίνεται το Άρθρο 13. Εδώ σε αυτήν την εκδοχή το Άρθρο 13 κάνει αναφορά στο Άρθρο 18, 
ενώ είναι το Άρθρο 18 που εξηγεί πώς λειτουργεί το Άρθρο 13. Πρώτο ερώτηµα είναι γιατί 
το µετακίνησαν, δεύτερο ερώτηµα, γιατί το έβαλαν µετά και δεν το άφησαν εκεί που ήταν, 
που είναι αυτό που εξηγεί τους ορισµούς, τώρα µιλάω για τον Παντελή που είναι και 
συνάδελφος µαθηµατικός, λέω λοιπόν ότι στην πραγµατικότητα όταν ορίζουµε κάτι και µετά 
το εφαρµόζουµε δεν θα το εφαρµόζουµε και λέµε πας να βρεις τους ορισµούς µετά από πέντε 
άρθρα. Γιατί αυτό το έκαναν και για το θέµα της διατύπωσης της Μακεδονίας. Μην 
αγχώνεστε άλλο, οτιδήποτε και να πω τώρα για σας θα είναι όλα θετικά.  Άρα λοιπόν όταν 



κοιτάζετε το Προσύµφωνο γιατί δυστυχώς επειδή εδώ είµαστε της ακρίβειας κανονικά, 
βλέπετε εδώ είναι Σύνδεσµος Καταδροµέων και Ιερολοχιτών, θα ήταν καλό να το θυµόµαστε 
ότι είµαστε της ακρίβειας. Και ρωτάω, έχω ακούσει να λένε συνθήκη, έχω ακούσει να λένε 
διεθνής συµφωνία, έχω ακούσει… τι δεν έχω ακούσει. Πρώτα απ’ όλα έχει τελειώσει η 
διαδικασία για να είναι συµφωνία; Δεν έχει καν τελειώσει. Όταν µια συµφωνία δεν έχει 
τελειώσει λέγεται προσύµφωνο. Αν εσείς µόνοι σας την ονοµάζετε συνθήκη, µπορώ να 
χρησιµοποιήσω τη λέξη συνθήκη π.χ. Συνθήκη Σεβρών που ξέρετε πώς εφαρµόστηκε, 
Συνθήκη Λωζάννης, Συνθήκη Ζυρίχης-Λονδίνου, ωραία. Όταν λέµε σύµβαση είναι άλλο, 
Σύµβαση Montreux, που είναι µερικοί που ακόµα την ονοµάζουν συνθήκη γιατί δεν 
κατάλαβαν. Εδώ αυτό που γίνεται είναι ότι έχουµε µια διµερή σχέση και το είπαν πολύ 
σωστά, είναι µόνο δύο κράτη. Ξαναρωτάω, όταν γίνεται µία συµφωνία οριοθέτησης για την 
ΑΟΖ που είναι µε δύο κράτη έτσι όπως προβλέπεται από το Δίκαιο της Θάλασσας το λέµε 
διεθνή συµφωνία και δεν το ξέρω; Με τίποτα. Και θα σας πω για ποιο λόγο. Στην 
οριοθέτηση µπορούµε να βάλουµε οποιαδήποτε οριοθέτηση αρκεί να συµφωνούν τα δύο 
κράτη διότι πολύ απλά στο Δίκαιο της Θάλασσας δεν προβλέπεται πώς οριοθετούν. Άρα 
αποκλείεται να βάλουµε ότι είναι Διεθνής Συµφωνία διότι δεν αναγκάζει κανένα σε τίποτα.  
Ένα παράδειγµα χειροπιαστό, η Τουρκία και τα Κατεχόµενα, που βέβαια δεν στέκει, έκαναν 
µία οριοθέτηση για την ΑΟΖ κι αποφάσισαν να κάνουν 2/3, 1/3. 2/3 για την Τουρκία, 1/3 για 
τα κατεχόµενα. Είναι κλασικό στους Τούρκους, είναι πάντοτε πιο κοντά σ’ αυτούς που 
προστατεύουν. Άρα µπερδεύουν λίγο το κοντά και µερικές φορές είναι κι από πάνω. Λέω 
λοιπόν ότι πρέπει να είµαστε λίγο προσεκτικοί πάνω σ’ αυτό το θέµα και θα σας το θέσω 
αλλιώς. Αν ήταν όλοι, ας υποθέσουµε ότι εδώ υπάρχουν κι άνθρωποι που θεωρούν ότι 
υπάρχει κάτι θετικό σ' αυτή τη συµφωνία, τέλος πάντων λέω µόνο για πιθανότητες, γιατί 
αγχώνονται αυτοί που είναι οι φανατικοί της συµφωνίας για το αποτέλεσµα των Σκοπίων ή 
όχι; Γιατί αγχώνονται για να δουν αν ο Πρόεδρος των Σκοπίων θα υπογράψει ή όχι αυτό που 
δεν έχει κάνει ο προηγούµενος εφόσον όλα έχουν τελειώσει; Γιατί αγχώνονται για το τέλος 
της διαδικασίας του ΝΑΤΟ που περιµένουµε τις ψηφοφορίες από 29 χώρες, ενώ δεν έχει 
γίνει; Αφού όλα έχουν τελειώσει. Γιατί ξέρετε ο µεγαλύτερος εχθρός δεν είναι να µας λένε 
είναι καλό ή κακό, είναι να µας λένε ότι έχει τελειώσει το θέµα. Ωραία, αν εσείς εδώ είχατε 
τελειώσει ένα θέµα και δεν µπορεί πια κανένας να το αµφισβητήσει, δεν θα ήσασταν 
χαρούµενοι; Εγώ δεν τους βλέπω και πολύ χαρούµενους. Τους βλέπω πολύ επιφυλακτικούς. 
Και σου λένε ας περιµένουµε να τελειώσει γιατί είναι καλό να δούµε ένα πράγµα που έγινε 
και είναι λίγο παράξενο, έβαλαν σαν ασφαλιστική δικλείδα για αυτό το Προσύµφωνο ότι θα 
είναι καλό λόγω του Άρθρου 2 να είµαστε σίγουροι ότι τα Σκόπια είναι στο ΝΑΤΟ πριν 
υπογράψει ο Πρόεδρος των Σκοπίων. Και ρωτάω γιατί να είναι σίγουροι; Τώρα τους έρχεται 
µπούµερανγκ. Γιατί να ξέρετε αν δεν το είχαν βάλει αυτό θα είχε τελειώσει η διαδικασία. 
Δηλαδή έβαλαν µια παγίδα µόνοι τους. Και τώρα πρέπει να περιµένουµε τις 29 χώρες για να 
είναι ξεκάθαρο διότι κανένας δεν µπορεί να εξαναγκάσει τον Πρόεδρο των Σκοπίων, γιατί 
προβλέπεται ότι θα έχει δικαίωµα να υπογράψει εκ των υστέρων και να στείλει στη συνέχεια 
τη ρηµατική διακοίνωση. Τώρα να το πάρουµε αλλιώς. Άµα έχετε ένα φίλο, πώς να το πω 
τώρα, στο τσακ, οι φίλοι στο τσακ είναι όταν λέµε σύρριζα, στο τσακ, έχεις ένα φίλο στο 
τσακ. Του λες λοιπόν, άµα κάποιος βάλει βέτο στο ΝΑΤΟ είσαι χαρούµενος; Κανονικά 
πρέπει να σας πει, δεν µε ενδιαφέρει αν βάλει βέτο στο ΝΑΤΟ, εγώ τελείωσα το δικό µου. 
Θα το δείτε από τη φάτσα του ότι θα αλλάξει. Μετά θα πάει δεύτερο στάδιο, είναι όπως η 
κατάθλιψη, θα σας ρωτήσει και ποιος µπορεί να το κάνει; Και του έλεγες, µα εσύ έλεγες ότι 
είναι τελειωµένο γιατί τώρα ρωτάς ποιος µπορεί να το κάνει; Ξέρετε είναι όπως στην Κύπρο 
για την ΑΟΖ. Στην Κύπρο δεν πίστευαν ότι έχει φυσικό αέριο κανείς, εκτός από τον Τάσσο. 
Μετά βρέθηκε φυσικό αέριο, ας πούµε ότι εδώ είναι η ΑΟΖ της Κύπρου, βρέθηκε φυσικό 
αέριο εδώ. Λένε όχι και εδώ. Απ’ την πλευρά της Αιγύπτου. Κι εγώ τους έλεγα, αφού δεν 
πιστεύατε ότι έχει, τι σας πειράζει που βρέθηκε δίπλα; Ε, δίπλα; Και τελικά βρέθηκε και 



µέσα. Και µάλιστα τρεις φορές. Και επιµένω πάνω στην Αφροδίτη, Καλυψώ και Γλαύκο, ο 
Γλαύκος δεν είναι ο Κληρίδης, το λέω γιατί είναι µερικοί που δεν χαίρονται τόσο πολύ µε το 
κοίτασµα λόγω του ονόµατος. Άρα λέω απλώς ότι άµα το κοιτάξουµε προσεκτικά και 
αναφέροµαι τώρα στον Δηµήτρη, γιατί το ζήσαµε µαζί και µε το θέµα του βιβλίου της 
ιστορίας, έχουµε το θέµα µε τα παρατηρητήρια. Άρα λέµε ας πούµε το παρατηρητήριο θα 
εξετάσει τι θα κάνουν οι άλλοι. Άµα το παρατηρητήριο εξετάσει ότι εµείς οι Έλληνες δεν 
εφαρµόζουµε, το έχετε σκεφτεί, γιατί εµείς έχουµε σκεφτεί ορθολογικά ότι εφόσον είναι 
ορθολογικοί οι παίκτες, ο ένας θα εξετάζει τι κάνει ο άλλος. Εγώ σας λέω να το κάνουµε 
αλλιώς. Εµείς να εξετάζουµε ότι δεν το εφαρµόζουµε και να τους ενηµερώνουµε. Δεν θα 
έχουν δικαίωµα να πουν, παιδιά θα το καταγγείλουµε γιατί δεν το εφαρµόζουν. Είδατε ότι 
καταφέρατε και να γελάτε. Τι θέλω να σας πω. Όταν σας λέει ας πούµε  ότι εγώ δεν θα δεχτώ 
να υπάρχει οποιοσδήποτε χάρτης που θα γράφει δύο λέξεις, παρεµπιπτόντως είναι δύο λέξεις 
και όχι σύνθετη ονοµασία, εκτός από αυτούς που δεν ξέρουν καθόλου ελληνικά. Σύνθετη 
ονοµασία πρέπει να είναι ακριβώς στην ίδια λέξη. Όταν βάζεις δύο λέξεις, είναι πολύ απλό, ο 
εγκέφαλός µας είναι φτιαγµένος έτσι που κάνει την πιο ουσιαστική. Η πιο ουσιαστική είναι 
το Μακεδονία, όλο τ’ άλλο είναι απλώς το πώς το λέει. Το άλλο που είπε πολύ σωστά ο 
Σάββας και το βλέπαµε ήδη, είναι ότι όταν µας είπαν ότι είναι δύσκολη η διαπραγµάτευση, 
ελπίζω να καταλάβατε πόσο δύσκολη ήταν. Ήταν δύσκολο να φανεί ότι είναι δύσκολη, έτσι 
δεν είναι Σάββα; Από την αρχή µια χαρά τους φαινόταν και τελικά µας εξήγησαν ότι 
δυσκολεύτηκαν και τα κατάφεραν. Και λες εφόσον δυσκολεύτηκες και τα κατάφερες πες µας 
σε ποιο σηµείο είπες όχι και το άλλαξες. Σας δίνω ένα παράδειγµα για όσους δεν το ξέρουν, 
στο Σχέδιο Ανάν φτάσαµε στην εκδοχή πέντε. Για να φτάσουµε στην εκδοχή πέντε είναι ότι 
αλλάζαµε µερικά πράγµατα και µπορούσες να πεις, µπορείτε να δείτε όλο το ιστορικό, αυτό 
το άρθρο δεν το θέλαµε έτσι το αλλάζαµε και τελικά φτάσαµε στο πέντε, λέµε 
σταθεροποιείται, το απορρίπτουµε ή όχι. Το απορρίψαµε και βλέπετε ότι η Κύπρος πάει µια 
χαρά. Ενώ µας έλεγαν ότι δεν θα υπάρξει. Το πρώτο πράγµα που µας λέει το Προσύµφωνο 
είναι ότι θα είναι οριστικό. Πώς µπορεί να είναι οριστικό και το εξήγησε πολύ καλά ο 
Σάββας, αν βρεθούν άλλες δύο κυβερνήσεις οι οποίες θα πουν εµείς τώρα το αλλάζουµε. 
Όσοι πιστεύουν ότι αυτά τα πράγµατα δεν αλλάζουν, να ξέρετε ότι ακόµα και οι συνθήκες 
που είναι τώρα, όπως είναι η Συνθήκη Λωζάννης, η Συνθήκη Λωζάννης δεν έχει πια το 
Άρθρο 20 και 21 και τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη Ζυρίχης-Λονδίνου. Άρα δεν υπάρχει 
πια καµία αναφορά στην Κύπρο. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν ισχύει πια, αλλά δεν την αφορά. 
Λέω πάλι το ίδιο, όπως ξέρετε υποτίθεται έχουµε ειδικούς στην Ελλάδα π.χ. έναν 
Πρωθυπουργό κι έναν Πρόεδρο, τώρα ζεσταθήκατε, έχουµε λοιπόν ειδικούς αλλά όταν 
φέρνουµε έναν Πρόεδρο που είναι κανονικά Έλληνας γιατί έτσι µας λένε ότι είναι ο 
Τούρκος, δεν µας λένε ότι είναι σχεδόν Έλληνας;  Έχουν πολύ πλάκα οι Έλληνες γιατί πάνω 
κάτω είναι όλοι Έλληνες και οι εχθροί και οι προδότες και οι άλλοι, µας έρχεται λοιπόν ο 
κύριος Ερντογάν και µας λέει είναι απαράδεκτη η Συνθήκη Λωζάννης και έχουµε λοιπόν 
τους δύο ειδικούς ο ένας λέει µα δεν µπορείτε να πείτε ότι είναι απαράδεκτη και να την 
επικαιροποιήσουµε γιατί είµαστε πολλοί, γιατί είµαστε πολλοί προσέξτε, δηλαδή άµα 
ήµασταν δύο ήταν εντάξει; Όχι να τα ξέρουµε αυτά. Γιατί να ξέρετε η Συνθήκη Λωζάννης 
όπως και η Συνθήκη Σεβρών είναι µια οµάδα αφενός, η Τουρκία αφετέρου, δεν είναι διεθνής 
όπως το βλέπουµε κανονικά και το ίδιο και για την Σεβρών και για της Λωζάννης, πετάγεται 
και ο άλλος, πιο νέος ο άλλος για να καταλάβετε για ποιον µιλάω εκτός αν κρύβει χρόνια δεν 
ξέρω γιατί βέβαια όταν έχετε µια αντικαπιταλιστική προσέγγιση ζωής µπορεί να είστε και 
πιο µεγάλος από ό,τι φαίνεται γιατί έχετε ιδέες του κατά Λουκά, του κατά Λουκά βέβαια 
Δηµήτρη µε την άλλη έννοια, για να µην µπερδευτούµε. Άρα αυτός εξηγεί ότι δεν µπορούµε 
να το αλλάξουµε γιατί ήταν και η Ιαπωνία µέσα, έµαθε ότι ήταν η Ιαπωνία στη Συνθήκη 
Σεβρών και Λωζάννης, µπράβο. Δηλαδή τώρα άµα η Ιαπωνία ήταν µέσα στο Προσύµφωνο 
των Πρεσπών δεν θα µπορούσαν, πάντως να ξέρετε ότι η Ιαπωνία δεν υπέγραψε το 



Προσύµφωνο. Το πιο ωραίο είναι ότι κανένας από αυτούς τους ειδικούς δεν είπε πολύ 
απλά, ξέρεις αυτό που σε απασχολεί δεν είναι η Λωζάννης ούτε η Σεβρών είναι η Παρισίων, 
είναι η Συνθήκη Παρισίων το '47 που έδωσε τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα και όχι βέβαια η 
Λωζάννης. Τι προσπαθώ να σας πω, έχετε έναν κόπανο από την Τουρκία, δύο από την 
Ελλάδα, οι τρεις διαφωνούν για ένα θέµα και είναι και οι τρεις άσχετοι. Αλλά υπάρχει όµως 
µία διαφορά, τον Τούρκο δεν τον ψηφίσαµε εµείς, όχι για να µη λέτε ότι φταίµε για όλα. Για 
τους άλλους όµως, τον έναν πάλι δεν τον ψηφίσαµε αλλά αυτός πήρε τον άλλον, βέβαια 
µπερδεύτηκε, τον πήρε από άλλο κόµµα. Όχι το λέω για τα κόµµατα που έχουµε τεράστια 
αντιπαράθεση και αναρωτιόµαστε στο τέλος µε ποιον είναι. Άρα λέω απλώς ότι ξέρετε, σε 
χαµηλό επίπεδο τα παιδιά αγαπούν τους παίκτες, σε λίγο πιο χαµηλό επίπεδο έχουµε τους 
χούλιγκαν που αγαπούν τις πόρτες, εννοώ τις πύλες, δεν µπορεί να δει αγώνα άµα δεν είναι 
στη σωστή πύλη ο άλλος και µετά βέβαια έχετε πιο υψηλό επίπεδο, αυτοί που κοιτάζουν πού 
πάνε οι προπονητές. Γιατί οι παίκτες αλλάζουν συνεχώς οµάδα και λένε ξέρετε, αυτός που 
είναι οπαδός του παίκτη λέει η οµάδα µου ή θάνατος, βέβαια κανένας δεν έχει βάλει 
ελευθερία ή η οµάδα µου αλλά τέλος πάντων, η οµάδα µου ή θάνατος, ο παίκτης 
αλλάζει, πηγαίνει από την άλλη οµάδα, εννοώ τη θανατηφόρα και νικάει, είναι το ίδιο µε τα 
κόµµατα. Γιατί βλέπω ότι είναι µερικοί που έχουν ανησυχίες για τα κόµµατα που θα είναι, αν 
θα είναι δεξιά ή αριστερά πρώτα από όλα εδώ έχουµε καινοτοµίες στην Ελλάδα πρώτον δεν 
ξέρουµε ποτέ πότε ψηφίζουµε, surprise, ενώ στην Κύπρο είναι κάθε πέντε χρόνια. Μετά 
αναρωτιέστε ποιους πρέπει να ψηφίσουµε. Δεν είναι τόσο δύσκολο γιατί ούτως ή άλλως θα 
µετακινηθούν. Άρα λένε εγώ είµαι ας πούµε γνήσιος αριστερός, δεν µας ενδιαφέρει αν εσύ 
είσαι γνήσιος αριστερός και γνήσιος δεξιός είναι το θέµα αυτόν που ψηφίζεις αν είναι 
γνήσιος, δεν φαίνεται. Ο µέσος πολιτικός έχει περάσει στη ζωή του τουλάχιστον από 3 ή 4 
κόµµατα, σε ποιο ήταν γνήσιος είναι ένα θέµα, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι είναι γνήσια 
µε τους ψηφοφόρους. Άρα µη νοµίζετε ότι δεν έχουµε δύναµη και γιατί το λέµε σήµερα για 
την ηµερίδα. Αν δεν ήµασταν σε χρονιά εκλογών δεν θα είχα το ίδιο ύφος, γιατί είναι πολλοί 
από σας που αναρωτιούνται τι µπορούν να κάνουν ως µονάδες, ρε άνθρωπε λέγεται ψήφος. 
Γιατί όταν είπαµε, ας πούµε για τα Σκόπια κι  ο Παντελής είναι πάντοτε αυτό µε τις 
πιθανότητες µας το βγάζει ότι τελικά και στα Σκόπια αρχίζουν να αποδέχονται, διευκρινίζω 
πρώτον για το δηµοψήφισµα στα Σκόπια επειδή ήταν προαιρετικό, το γεγονός ότι δεν έπιασε 
καν 50% συµµετοχής δεν το αναιρέσαµε γιατί είναι αυτό που είναι γραµµένο στο Σύνταγµά 
τους όταν αλλάζει το Σύνταγµα, πρώτο ερώτηµα είναι πόσοι Σκοπιανοί δέχτηκαν για µία 
τέτοια τροποποίηση να έχουν ένα Σύνταγµα το οποίο, όσον αφορά το δηµοψήφισµα είναι 
προαιρετικό ενώ το Σύνταγµά τους λέει ότι είναι υποχρεωτικό, σας το λέω αυτό γιατί άµα 
κάνετε ένα αγώνα µαζί θα κάνουµε θα ζητήσουµε δηµοψήφισµα να µη ζητήσουµε 
προαιρετικό εντάξει το έκαναν ήδη στα Σκόπια είδαµε τι γίνεται. Όταν λοιπόν είναι 
υποχρεωτικό πρέπει να ξεπερνάει το 50%, να ξέρετε ότι τώρα για αυτές τις εκλογές πρέπει 
να ξεπερνάει το 40% στα Σκόπια και για αυτό εδώ τώρα πέρασε µε το 51% υποτίθεται 
κάποιος που νίκησε, που είναι στο κόµµα του Ζάεφ, που τον έχουν αποδεχτεί όλοι στα 
Σκόπια έτσι δεν είναι Παντελή; Λοιπόν τι γίνεται, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι µόνο 51% 
τον επέλεξαν εναντίον µιας γυναίκας, επιµένω πάνω στο θέµα της γυναίκας γιατί είµαστε 
Βαλκάνια, στα Βαλκάνια οι γυναίκες θα έχουν δικαίωµα να εκλεγούν σε αυτό το επίπεδο 
µπορεί σε καµιά πενηνταριά χρόνια, αν ήµασταν στη Φιλανδία θα ήταν λίγο διαφορετικά. 
Βάζουµε λοιπόν µία γυναίκα, την οποία όλοι την ξέρετε έτσι δεν είναι; Άµα σας πω τώρα 
ποιο είναι το όνοµά της είναι πολλοί που θα πουν ποια είναι; Άρα βάζει η αντιπολίτευση µία 
γυναίκα που την ξέρει η µαµά της και αυτή πετυχαίνει 44%, µετά όταν κοιτάζουµε τη 
συµµετοχή, η συµµετοχή πιάνει 46%. Όλα αυτά Παντελή τα νούµερα τα είχες προσέξει, 
δηλαδή για 6% µπορεί να ξαναέκαναν εκλογές άµα δεν έπιαναν πάνω από το 40% και ρωτάω 
αυτό είναι µία ένδειξη αποδοχής των Σκοπίων; Και βάζω και την παρατήρηση πολύ σωστή 
του Σάββα, βάλε και µέσα το κοµµάτι το καθαρά αλβανικό που έχει παίξει ένα ρόλο 



τεράστιο και ψήφισε µαζικά µε τον ίδιο τρόπο, γιατί οι Αλβανοί δεν είναι ηλίθιοι. Έχουν 
εντοπίσει ότι η Αλβανία είναι ήδη στο ΝΑΤΟ, έχουν ήδη κάνει άρση εµπορικών συνόρων 1η 
Ιανουαρίου 2019 µε το Κόσοβο, όταν έλεγες ότι µπορεί και να σκεφτούν και το Τέτοβο, 
µπορώ να σου πω επειδή ξέρω και µερικούς Αλβανούς ότι το σκέφτονται από τώρα, δεν είναι 
ότι το σκέφτονται για µετά. Και το άλλο βέβαια να θυµάστε ότι Αλβανία, Κοσσυφοπέδιο, 
δηλαδή Κόσσοβο και Τέτοβο όλα αυτά αγγίζουν το ένα το άλλο, άρα το θέµα της Μεγάλης 
Αλβανίας, εδώ είναι ένα ερώτηµα, να ξέρετε ότι αυτή θα γίνει το θέµα είναι αν θα είµαστε σε 
αυτούς που θα συµµετέχουν, σε αυτούς που θα βοηθήσουν, σε αυτούς που θα τους 
αντισταθούν, βλέπετε σας δίνω µια επιλογή. Λέω λοιπόν ότι µε έναν ξεκάθαρο τρόπο, για να 
καταλάβετε πώς είναι αστείο, οι Αλβανοί όντως έχουµε δύο κόµµατα, κάνουν υποτίθεται 
έναν τεράστιο αγώνα οι Σκοπιανοί, µετά από 25 χρόνια καταφέρνουν να πετύχουν αυτό που 
βλέπουµε και το πρώτο πράγµα που ζητάνε οι Αλβανοί για να υπερψηφίσουν µαζί µε τον 
Ζάεφ, ενώ είναι µέσα στην κυβέρνηση, οι Αλβανοί είναι πιο έξυπνοι από εµάς, εµείς 
πιέζουµε τα άλλα κόµµατα, οι Αλβανοί πιέζουν και το κόµµα τους, άρα µπαίνουν στην 
κυβέρνηση και λένε στον Ζάεφ εµείς θα υπερψηφίσουµε και θα κάνουµε την κύρωση αν µας 
επιτρέψεις να προσθέσουµε στο Σύνταγµά µας ότι τα Σκόπια δεν είναι µακεδονικό κράτος, 
είναι πολυεθνικό κράτος µε δύο Έθνη και το ένα είναι Αλβανικό. Δηλαδή εµείς έχουµε 
σκοτωθεί για το πώς θα είναι γραµµένο όταν υποτίθεται πετυχαίνουν κάτι οι Αλβανοί που το 
έχουν υποστηρίξει, είναι οι πρώτοι που λένε εµείς δεν θέλουµε να γράφει Μακεδόνας, 
θέλουµε να γράφει Αλβανός της Βόρειας Μακεδονίας. Και ξέρετε γιατί επιµένουν στο 
Αλβανός κι όχι στο Βόρεια Μακεδονία; Γιατί αυτοί ούτως ή άλλος θα πάνε Αλβανία, αλλά 
δεν θέλουν να είναι Μακεδόνες και για αυτό ήταν πολύ σωστό σαν παρατήρηση, όταν λένε 
ποιοι στα Σκόπια θέλουν τι, φάνηκε ξεκάθαρα ότι δεν είναι οι Αλβανοί πάντως, ότι οι 
Αλβανοί θέλουν να παραµείνουν Αλβανοί. Ρωτάω τώρα, εµείς έχουµε κάνει αυτό το 
Προσύµφωνο υποτίθεται για σταθεροποίηση της περιοχής, άρα σας το βάζω σαν 
αντιπαράθεση θα µετρήσετε την ζυγαριά, εγώ µπορώ να σας πω ότι η σταθεροποίηση της 
περιοχής θα έπρεπε να µας αποδείξουν τι σταθεροποιήσαµε, γιατί από τότε που το κάναµε 
έχουµε προβλήµατα στο Κοσσυφοπέδιο, έχουµε προβλήµατα στην Σερβία, έχουµε 
προβλήµατα στην Αλβανία, αναρωτιόµαστε τι θα γίνει µε τα σύνορα και έχουµε και τους 
Τούρκους που κάνουν και λίγο πράγµατα εκεί πέρα. Από την άλλη πλευρά αυτό που µπορώ 
να σας πω είναι ότι έχουµε ένα πρόβληµα µε το Άρθρο 1, έχουµε ένα πρόβληµα µε το Άρθρο 
6, είναι προβληµατικό το Άρθρο 4, το 7 είναι απαράδεκτο, το 12 δεν θα έπρεπε να υπάρχει, 
το 13 θα έπρεπε να το σβήσουµε, το 14 είναι εντελώς εναντίον µας, και το 18 υποστηρίζει το 
άλλο, σας άφησα το 8 Εδάφιο 5 αυτό είναι για τον Δηµήτρη µε αγάπη, το 8 Εδάφιο 5 είναι η 
κοινή επιτροπή η οποία είναι ικανή να αλλάξει τα δεδοµένα στην ιστορία, στην αρχαιολογία 
και στην εκπαίδευση και είναι ικανή να αλλάξει ακόµα και τους ιστορικούς άτλαντες και το 
γράφουν κιόλας, δηλαδή είναι τόσο κόπανοι που το έγραψαν έπρεπε να βάλεις χάρτες ρε 
παιδί µου, χάρτες δεν θα είχε πει κανένας, αλλά όταν βάζεις ιστορικό άτλαντα πώς µπορείς 
να αλλάξεις έναν ιστορικό άτλαντα, όχι να µου πεις εµένα ως ιστορικός, πες µου έναν 
ιστορικό άτλαντα εφόσον είναι µπηγµένος µέσα στην ιστορία αυτός ο άτλαντας λέει κάτι για 
κάτι, κάποια εποχή, δεν λέει ένας χάρτης, όλοι σκεφτόµαστε ότι ένας χάρτης µπορεί να 
αλλάξει γιατί τα σύνορα αλλάζουν κλπ. Άρα λέω απλώς ότι πρώτον το Άρθρο 8 Εδάφιο 5 
έχει δικαίωµα να ζει χάρη στο Άρθρο 20 Εδάφιο 4 χωρίς κύρωση από τις δύο χώρες. Δηλαδή 
έχει δικαίωµα να επανδρωθεί κι έχει γίνει, να επανδρωθεί επιτροπή να αλλάζει, έτσι ώστε να 
προλάβει τον Σεπτέµβριο του '19 τα παιδιά µας να έχουν τα νέα βιβλία ιστορίας, ενώ βέβαια 
εµείς ακόµα αναρωτιόµαστε αν το ΝΑΤΟ θα το αποδεχτεί. Θέλεις να µου πεις διακριτικά ότι 
είναι η ώρα έτσι δεν είναι; Ωραία, το κατάλαβα. Άρα θα κάνω την τεχνική του Σάββα, 
τελειώνω λοιπόν. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση µάς έχουν πει ας πούµε ότι είναι σίγουρο ότι θα 
µπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν να ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή έχει 35 
κεφάλαια στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο δεν έχει ανοίξει ούτε ένα για τα Σκόπια, είναι ένα θέµα 



πότε θα ανοίξει το πρώτο γιατί προς το παρόν δεν έχουν δώσει ούτε καν ηµεροµηνία για να 
ξεκινήσουµε τη συζήτηση και να ξέρετε ότι αυτοί που έφτιαξαν το Προσύµφωνο το ήξεραν 
αυτό για αυτό βιάστηκαν για το θέµα του ΝΑΤΟ όπου εκεί πέρα µπορεί η διαδικασία να 
λειτουργήσει σε έναν χρόνο ενώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση την δεκαετία την τρώτε άνετα. 
Προσέξτε όταν µερικοί από εµάς µάς λένε εντάξει τώρα θα βάλουµε εµείς βέτο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ, να ξέρετε ότι βέβαια είναι αυτό που προβλέπεται, απλώς οι 
περισσότεροι Έλληνες δεν ξέρουν καν ότι το ξέρουν οι άλλοι. Έχουµε 35 κεφάλαια, 
µπορούµε να βάλουµε βέτο και για το άνοιγµα και για το πάγωµα και για το κλείσιµο. Άρα 
καταλαβαίνετε ότι το πακέτο το τελικό λόγω της υποψηφιότητας της Τουρκίας η οποία 
βέβαια έχει περισσότερα κεφάλαια ανοιχτά και κλειστά  από τα Σκόπια που έχουν µηδέν. Το 
πιο αστείο είναι ότι η Σερβία έχει ήδη 12 κεφάλαια ανοιχτά και 2 κλειστά και το 
Μαυροβούνιο για το οποίο βέβαια κανένας δεν µιλάει ποτέ έχει ήδη 30 ανοιχτά από τα 35 
και ήδη έχει κλείσει τα 3. Στην πραγµατικότητα το Μαυροβούνιο µπαίνει µέσα χωρίς να το 
ξέρουµε, µια χαρά είναι το Μαυροβούνιο δεν έχουµε κανένα θέµα. Αλλά σας το λέω είναι 
ακριβώς όπως έγινε µε την Σλοβενία και µε την Κροατία που σε κάποια φάση µάθαµε ότι 
µπήκαν µέσα. Άρα έχουµε τόσα χρόνια που ασχολούµαστε µε τα Σκόπια, τα οποία δεν έχουν 
ούτε ένα κεφάλαιο και τώρα λέµε θα είναι στρατηγικής σηµασίας. Στρατηγικής σηµασίας για 
την Ευρώπη, µια τόσο µικρή χώρα στην περιοχή εκεί πέρα, καµία σχέση. Στρατηγικής 
σηµασίας για το ΝΑΤΟ ναι, αλλά όχι για να επενδύσει στα Σκόπια όπως ακούγεται συχνά 
στην Ελλάδα, είναι απλώς για την ρώσικη κατσίκα, να µην είναι η ρώσικη κατσίκα στην 
περιοχή, ότι θα βάλουν αµερικάνικη κατσίκα αποκλείεται, απλώς να µην είναι η ρώσικη. 
Άρα µπερδεύουµε δύο πράγµατα επειδή µιλήσαµε και στην Αµερική και στον 
Καναδά, µπορώ να σας πω ότι υπάρχουν Βουλευτές του Κογκρέσου της Αµερικής που είναι 
εναντίον του Προσυµφώνου των Πρεσπών, εναντίον, αυτοί τώρα θα πρέπει σε κάποια φάση 
να παίξουν έναν ρόλο για το ΝΑΤΟ. Εµείς έχουµε τελειώσει µε τους 153 κλπ +1, να µην 
ξεχάσουµε τους ουδέτερους, όταν είσαι ουδέτερος είσαι πάντα µε τον θύτη βέβαια, όταν 
υπάρχει θύτης και θύµα και τώρα εµείς αναρωτιόµαστε τι µπορούµε να κάνουµε. Είναι πάρα 
πολύ απλό, τώρα τελειώνω, εννοώ τη δεύτερη φάση. Πρώτα από όλα θα έχουµε εκλογές, 
αυτό θέλετε δεν θέλετε, τώρα δεν ξέρω τι θα κάνετε ακριβώς 26 Μαΐου αλλά ενηµερωθείτε. 
Άµα πάτε σε ένα κόµµα που σας λέει µε ξεκάθαρο τρόπο ότι για µένα είναι µια επιτυχία, µην 
µου πείτε ότι έχετε πρόβληµα Ελληνισµού. Μετά θα µου πείτε άµα πάω σε ένα κόµµα που 
µου λέει ότι είναι εναντίον, επαρκεί;  Όχι ακριβώς, γιατί µπορεί ξαφνικά να αλλάξει και 
γνώµη. Άµα µου πει ας πούµε ότι εµένα δεν µου αρέσει το 1, δεν µου αρέσει το 2 αλλά δεν 
πειράζει για το 3, όλοι αυτοί που έχουν αυτές τις επιφυλάξεις είναι πάρα πολύ απλό. Αν 
αναρωτιέστε αν θα παίξετε µε µια οµάδα που µπορεί να παίξει µε εσάς και να βάζει γκολ για 
εσάς είναι ένα πρόβληµα γιατί αναρωτιέστε αν θα βάλει αυτογκόλ, ναι αλλά αν από την άλλη 
πλευρά έχετε µια οµάδα που θα βάλει µόνο γκολ σε εσάς πρέπει να είσαι πολύ κόπανος για 
να λες ακόµα τι θα ψηφίσω. Άρα για να είµαστε ξεκάθαροι, µπορεί να µην είναι αυτή η 
κυβέρνηση, όπως άκουσα έναν κύριο που έλεγε χρειαζόµαστε µια ελληνική κυβέρνηση, 
µπορεί να µην είναι αυτή µπορεί να είναι η επόµενη, αυτό που είναι το σίγουρο είναι ότι η 
κυβέρνηση εξαρτάται από τον λαό και ο λαός µας είναι ελληνικός. Άρα ας ξυπνήσει και θα 
δείτε ότι θα το ξετινάξουµε και δεν θα αφήσουµε ίχνος από αυτό το Προσύµφωνο, χωρίς 
κανένα πρόβληµα. Να είστε καλά. 
 


