
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΟΗΤΟΥ, ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΟΥ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ», ΕΙΧΕ ΛΑΒΕΙ ΜΕΡΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΘ ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ! ΤΟΤΕ ΔΙΠΛΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΟΝ ΠΑΥΛΟ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ 
«ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ» (Θεσσαλονίκη, 13-11-2006) ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ (Σεπτ. 

2010) ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗ ΔΕΘ…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
11-9-2010 μ.Χ.

«ΙΕΡΟΣΥΛΙΑ» ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΑ ΑΛΥΤΡΩΤΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΙ ΤΟ ABECEDAR
ΠΟΥ ΣΥΜΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟ 2006 Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΘ 

ΣΥΜΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟ ΠΛΕΟΝ 
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ 

ΔΗΘΕΝ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ», ΤΩΝ ΔΗΘΕΝ ΕΘΝΙΚΑ 

«ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ» ΤΗΣ …ΕΛΛΑΔΑΣ…

ΘΑΥΜΑΖΕΙ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ THEDE 
KAHL ΠΕΡΙ ΔΗΘΕΝ «ΒΛΑΧΙΚΟΥ 

ΕΘΝΟΥΣ» ΚΑΙ «ΜΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΒΛΑΧΩΝ»…

ΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΕΔΑ 
(ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ) Η 
ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗ ΜΑΖΙΚΗ 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ, ΤΟ 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΚΡΑΤΟΥΣ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΤΟΥΣ «ΓΑΜΟΥΣ» 
ΟΜΟΦΥΛΩΝ, ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 

«ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ…

ΑΠΟΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΗ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΝΘΙΜΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗ ΚΑΙ ΨΩΜΙΑΔΗ…

ΘΕΩΡΕΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ 
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΑΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 

ΠΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗ 
ΔΕΘ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟΝ ΕΒΑΛΑΝ …

ΠΡΟΕΔΡΟ…

ΣΥΜΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ ΤΟΥ «“ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ” ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ»
Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΘ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

   Πρωτοφανή και θρασύτατη πρόκληση εναντίον του Μακεδονικού Ελληνισμού και των 
ποταμών αίματος του λαού μας κατά τον θρυλικό  Μακεδονικό Αγώνα 1870-1912 και τους 
Επικούς  Απελευθερωτικούς  Πολέμους  του  1912-13,  αποτελεί  η  συνεχιζόμενη 
παραμονή στην εξέχουσα θέση του Πρόεδρου της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, 
του  Δικηγόρου και  μέλους  μέχρι  πρότινος  του  Δ.Σ.  του  Δικηγορικού  Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης, Γιάννη Κωνσταντίνου, εξαιτίας κυρίως του γεγονότος ότι συμμετείχε ως 
γνωστόν,  στην  προκλητική  παρουσίαση  του  προπαγανδιστικού  «Μακεδονικού 
Αναγνωστικού» της δήθεν «Μακεδονικής Γλώσσας» των δήθεν εθνικά «Μακεδόνων» 
της Ελλάδος!

www.NOIAZOMAI.net
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http://adiavroxoi.blogspot.com/2010/07/blog-post.html
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   Συμμετείχε  δηλαδή  στην  πλέον προκλητική  και  προπαγανδιστική  ενέργεια  των 
φιλοσκοπιανών  του  «Ουρανίου  Τόξου»  μέσα  στην  Ελλάδα,  που  εκθέτουν  και 
κατηγορούν  διεθνώς  τη  χώρα  μας  για  δήθεν  καταπάτηση  δικαιωμάτων,  ενώ 
υποδύονται προκλητικά και εξοργιστικά τους «Μακεδόνες», δηλαδή υποκλέπτουν και 
σφετερίζονται  την  ελληνική,  ιστορική  ταυτότητα του  ένδοξου,  αλλά και  μαρτυρικού 
βόρειου Ελληνισμού! Των Μακεδόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου!

ΙΔΟΥ ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΔΗΘΕΝ «“ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ” ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ»
το οποίο συμπαρουσίασε το 2006 ο νέος Πρόεδρος της ΔΕΘ

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΠΟΥ ΕΞΟΡΓΙΖΟΥΝ

   Τι  «κρύβει»  μέσα  του  όμως  ή  καλύτερα  διαλαλεί,  το 
προπαγανδιστικό  «Αναγνωστικό»,  το  οποίο  συμπαρουσίασε  το 
νέος Πρόεδρος της ΔΕΘ το 2006;
   Τα  παρακάτω  φωτογραφικά  ντοκουμέντα, είναι  εφιαλτικά,  διότι 
προπαγανδίζουν  όχι  μόνο  μέσα  στην  Ελλάδα,  αλλά  και 
πανευρωπαϊκά, μέσω του «παγιδευμένου»  Ευρωπαϊκού Γραφείου 
των  Ολιγότερων  Ομιλούμενων  Γλωσσών,  ότι  υπάρχει  δήθεν 
ξεχωριστή «Μακεδονική Γλώσσα»! Ένα από τα κλασικά συστατικά 
στοιχεία  ενός  «έθνους»! Πρόκειται  δηλαδή  για  την  ουσία  της 
Σκοπιανικής  Προπαγάνδας,  περί  δήθεν υπάρξεως «ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ 
ΓΛΩΣΣΑΣ  ΕΘΝΙΚΑ  ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ»  και  περί  δήθεν  υπάρξεως  «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»! Και όλα αυτά μέσα στο Βιβλίο-βόμβα! 

   Ας δούμε μερικά τέτοια σημεία, της πλέον προκλητικής προπαγάνδας, που μεταφέρει 
το φαινομενικά «αθώο» «Αναγνωστικό»,  το οποίο  συμπαρουσίασε ο νυν Πρόεδρος της 
ΔΕΘ  στις  13  Νοεμβρίου  2006  στη  Θεσσαλονίκη,  αυτοπροσδιοριζόμενος  ως 
«Ελληνόφωνος»! Έτσι το βιβλίο:

1. ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΕΙ ΤΗ ΔΗΘΕΝ ΥΠΑΡΞΗ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ»
παραπλανώντας συστηματικά και κατ΄ εξακολούθηση με κάτι ανύπαρκτο και ανυπόστατο,

αφού οι Σκοπιανοί, σύμφωνα και με πρόσφατο δημοσίευμα της γαλλικής FIGARO, 
που έφερε στο προσκήνιο το ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ, «λαμβάνοντας υπόψη κάποιους 

ιστορικούς, η “Μακεδονία” είναι μία από τις βαθμίδες του βουλγαρικού έθνους.
Η σλαβο“μακεδονική” γλώσσα δεν είναι επίσης τίποτε άλλο

από μια βουλγαρική διάλεκτος»! (δείτε εδώ)

2. ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΕΙ ΤΗ ΔΗΘΕΝ ΥΠΑΡΞΗ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΕΘΝΟΤΗΤΑΣ-
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ» ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, παραπλανώντας επίσης τους αδαείς, 
εννοώντας ότι τάχα στην Βόρεια Ελλάδα ζει ένα καταπιεσμένο κομμάτι του 

Σκοπιανικού «έθνους», πράγμα που αποτελεί την πεμπτουσία της Σκοπιανικής 
Προπαγάνδας, ώστε με το Όνομα και τη δήθεν «Μειονότητα», να διεκδικήσουν 

ευθέως την αρπαγή του Εδάφους, μέσω Διεθνών Οργανισμών και Νέων 
Βαλκανικών Συνθηκών…
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3. ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΕΙ ΨΕΥΔΩΣ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΔΗΘΕΝ ΠΟΛΥΠΛΗΘΟΥΣ 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ» ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, παραπλανώντας επίσης,
αφού σύμφωνα με το επίσημο αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών του 2009,

το φιλοσκοπιανό Κόμμα «Ουράνιο Τόξο», έλαβε σε όλη την Ελλάδα, 
μόλις 4.530 ψήφους!

4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ ΔΗΘΕΝ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ» ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ 
ΠΑΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (!!!) ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, αποκρύπτοντας 

πως όταν η Κυβέρνηση Παγκάλου για να διασκεδάσει οχλήσεις της ΚτΕ, πήγε να 
εισάγει το ABECEDAR σε κάποια Ελληνικά Σχολεία σλαβοφώνων (δίγλωσσων) 

Ελλήνων, εκείνοι όχι μόνο αρνήθηκαν, όχι μόνο προσβλήθηκαν, αλλά 
ξεσηκώθηκαν κυριολεκτικά, έκαναν μέχρι και Συλλαλητήρια και έκαψαν δημόσια 
το ABECEDAR, απαιτώντας ως Έλληνες, να διδαχθούν τα παιδιά τους Ελληνική 

Γλώσσα στο Σχολείο!

5. ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΕΙ ΨΕΥΔΕΣΤΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΑ 
ΟΤΙ ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΣ,

ΗΤΑΝ ΔΗΘΕΝ ΕΘΝΙΚΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΛΛΗΝΕΣ! Πρόκειται για εξοργιστική 
κυριολεκτικά διατύπωση, που δεν διαστρεβλώνει απλά την ιστορία, αλλά την εξοντώνει! 
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6. ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΗ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΘΕΝ ΕΘΝΙΚΑ 
«ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ», ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΞΕΔΙΑΝΤΡΟΠΑ ΩΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΤΟ ΠΑΝΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΑΣ ΟΝΟΜΑ! 
Οι κατηγορίες που εγγράφονται στη σελίδα 16 του βιβλίου και ο δραματικός τόνος με 
τον οποίο δίνονται από ένα «θύμα» της Ελλάδας, ξεπερνάει κάθε όριο θράσους, 

αφού οι Μακεδόνες είναι Έλληνες, είμαστε Έλληνες και η γλώσσα μας εδώ στη 
Μακεδονία, από το πρώτο χάραμα του 16άκτινου ήλιου ήταν και είναι ελληνική! Ποτέ 

δεν υπήρξε ξεχωριστό «μακεδονικό έθνος ή γλώσσα»! Το «θύμα» ψεύδεται και 
παραπλανά με σκοπιμότητα και ιδιοτέλεια, σφετεριζόμενο ξεδιάντροπα την ελληνική 
ταυτότητα των Μακεδόνων, διαχωρίζοντάς τη από την ελληνικότητα και την Ελλάδα. 
Ένα παλιό βουλγαρικό έργο σε σκηνοθεσία VMRO, που εξαντλεί την υπομονή ακόμη 

και των βράχων της Μακεδονίας μας, των αδιάψευστων μαρτύρων της Αλήθειας 
και της Ελλάδας των αληθινών και μόνων Μακεδόνων!
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7. ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΟΠΟΥΛΑ» ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ΤΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΑΡΙΖΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΔΗΘΕΝ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ 

ΔΗΘΕΝ ΣΚΟΠΙΑΝΩΝ, ενώ είναι γνωστός ο μέγας ηρωισμός και η φιλοπατρία των 
μικρών Μακεδονόπουλων κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα εναντίον των 
Κομιτατζήδων, όπως ο μικρός Σταύρος, «δεξί χέρι» του Καραβαγγέλη ή η μικρή 

Πασχαλίνα, που μετέφερε κρυφά μηνύματα στο Ελληνικό Προξενείο Θεσσαλονίκης 
και τόσα άλλα Μακεδονόπουλα, ορφανεμένα πολλά από αυτά και κυνηγημένα από 

τις αιμοβόρες συμμορίες των Βουλγάρων Κομιτατζήδων, προπαππούδων των 
Σκοπιανών! 

8. ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΓΙΣΤΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ, ΔΙΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ 
ΑΣΥΣΤΟΛΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΨΕΥΔΩΣ ΚΑΙ ΔΟΛΙΩΣ ΟΤΙ 

ΔΗΘΕΝ ΜΕ ΤΟ ABECEDAR «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ: α) ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΗ 

ΥΠΑΡΞΗ “ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ” ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, β) ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ 
“ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ” ΓΛΩΣΣΑΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ…»!!! Αποσιωπώντας ότι οι 
σλαβόφωνοι πληθυσμοί στους οποίους αναφέρεται, όχι μόνο δε δέχτηκαν το βιβλίο 

αυτό, αλλά ξεσηκώθηκαν όπως είδαμε και έκαναν και συλλαλητήρια 
διαμαρτυρίας, καίγοντας μάλιστα δημόσια το ABECEDAR το 1926, επειδή ήταν 

δίγλωσσοι Έλληνες και θεωρούσαν προσβολή τα παιδιά τους να διδαχθούν σαν 
μητρική γλώσσα άλλη, πλην της Ελληνικής! Παρότι οι ίδιοι μιλούσαν το σλαβοφανές 
εκείνο ιδίωμα, όπως τόσοι και τόσοι θρυλικοί Μακεδονομάχοι, που δώσανε και τη 
ζωή τους για την Ελλάδα! Επειδή οι Μακεδόνες ήταν πάντα και μόνον Έλληνες!

Αυτό το εξοργιστικό βιβλίο συμπαρουσίασε ο νυν Πρόεδρος της ΔΕΘ, 
καθισμένος δίπλα ακριβώς στο Βοσκόπουλο του «Ουράνιου Τόξου»!

Και παραμένει ακόμη Πρόεδρος;

9. ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΑΛΥΤΡΩΤΙΚΟ ΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ 
ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΑΤΑ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΑΝ «ΑΙΓΙΑΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», που 

ερμηνεύεται στα Σκόπια σαν το «σκλαβωμένο» κομμάτι της «Μεγάλης 
Μακεδονίας» του δήθεν «Μακεδονικού Έθνους», ενώ ΔΙΑΤΥΜΠΑΝΙΖΕΙ ΨΕΥΔΩΣ 
ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΑΡΧΕΙ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ», που ερμηνεύεται 
από το τιτοϊκό κρατίδιο σαν τον δήθεν «γηγενή, αρχαίο» πληθυσμό, που δήθεν 
«κατακτήσαν» και κρατούν υπό κατοχή τάχα οι Έλληνες! Και άρα κάποτε θα 

απελευθερωθεί και θα επανενωθεί η όλη ψευτο«Μακεδονία»!
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   Όλες  οι  παραπάνω  κυριολεκτικά  τρομακτικές  προκλήσεις,  περιέχονται όπως 
φανερώνουν  τα  αδιάψευστα  ντοκουμέντα  που  παραθέτουμε,  μέσα  στο 
προπαγανδιστικό «Μακεδονικό Αναγνωστικό» που συμπαρουσίασε ο νέος Πρόεδρος 
της ΔΕΘ! Ο οποίος και οφείλει, για λόγους στοιχειώδους ευθιξίας, να υποβάλει άμεσα 
την  παραίτησή  του,  ζητώντας  δημόσια  συγνώμη  από  τον  Μακεδονικό  Ελληνισμό, 
ακόμη και εάν συνέπραξε εν …αγνοία του, σε έναν τέτοιο πρωτόγνωρο διασυρμό της 
Ελλάδας και της Αλήθειας!

   Υπάρχουν όμως και άλλα στοιχεία, που προβληματίζουν ακόμη και τον πιο «καλόπιστο» 
πολίτη,  για  το  πώς τόσο επιπόλαια  τον  τοποθέτησε  σε  μια  τέτοια  θέση-κόσμημα  ο 
Πρωθυπουργός,  καθώς  εκτός  από  τα  προηγούμενα,  παραθέτουμε  και  τα  παρακάτω 
ντοκουμέντα, όπως περιέχονται στο προσωπικό   blog   του νέου Προέδρου της ΔΕΘ  :

ΘΑΥΜΑΖΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ THEDE KAHL,
ΠΕΡΙ ΔΗΘΕΝ «ΒΛΑΧΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

ΚΑΙ «ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΒΛΑΧΩΝ»…
   Ο  διδάκτωρ  Γεωγραφίας  και  Ερευνητής  στην  «Επιτροπή  Βαλκανίων»  της 
Αυστριακής Ακαδημίας Thede Kahl, είναι καλλιεργητής της θεωρίας περί ενιαίου δήθεν 
«Βλαχικού  -  Αρμάνικου  Έθνους»,  που  πρέπει  μάλιστα  να  αναγνωριστεί  από  το 
Συμβούλιο  της  Ευρώπης  (!!!),  υποσκάπτοντας  και  αμφισβητώντας  έτσι  την 
Ελληνικότητα των Βλάχων, όπως ακριβώς ο ρουμανικός εθνικισμός και η οργανωμένη 
προπαγάνδα του, που επανέρχεται τώρα με δήθεν επιστημονικό μανδύα! 
   Μάλιστα η  Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων (ΠΟΠΣΒ), έχει 
καταγγείλει την ύποπτη δράση του Thede Kahl (δείτε εδώ), τον οποίο όμως εμφανίζεται 
μέσα από το ιστολόγιό  του  να  θαυμάζει  και  να  συστήνει,  ο  απλά «ελληνόφωνος» 
Πρόεδρος της ΔΕΘ:
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ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ «ΕΕΔΑ», Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΜΑΖΙΚΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΥΣ, ΤΟ «ΓΑΜΟ» ΟΜΟΦΥΛΩΝ, «ΤΟ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» ΚΑΙ «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ  ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ» 

   Ο νέος Πρόεδρος της ΔΕΘ, είναι από τον Ιούνιο του 2009, μέλος του Δ.Σ. της ΕΕΔΑ 
(Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου),  η οποία αποτελεί  κύριο βραχίονα 
υποστήριξης της  μαζικής χορήγησης ελληνικής ιθαγένειας στους «μετανάστες»,  υπέρ 
του  «γάμου»  ομοφύλων και  των  «συμφώνων συμβίωσης»,  υπέρ  του  «διαχωρισμού 
Κράτους-Εκκλησίας» και  υπέρ του  επικίνδυνου «αυτοπροσδιορισμού  μειονοτήτων» 
που υπάρχουν τάχα στην Ελλάδα!..

ΑΠΟΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟ, 
ΤΟΥΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗ - ΨΩΜΙΑΔΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 

ΝΑΞΑΚΗ  -ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗ – ΚΗΠΟΥΡΟ!
   Σε άρθρο του λίγο πριν  τις  περσινές  πρόωρες εκλογές του 2009,  δείχνει  καθαρά την 
αποστροφή  του  για  τον  μεγάλο  αγωνιστή  της  Μακεδονίας  μας  Παναγιώτατο 
Μητροπολίτη  Θεσσαλονίκης  κ.κ.  Άνθιμο,  καθώς  και  τον  Νομάρχη  Θεσσαλονίκης 
Παναγιώτη Ψωμιάδη και τον πρώην Υπουργό Στέλιο Παπαθεμελή, χαρακτηρίζοντας 
τους υποτιμητικά σαν «τριπλέτα», για την οποία ξεσπά  σημειώνοντας: «φτάνει πια μ΄ 
αυτήν την παρέα της Θεσσαλονίκης»!
   Παράλληλα  χαρακτηρίζει  επίσης  υποτιμητικά  σαν «βαρίδια»  τους  Ναξάκη, 
Καλεντερίδη και Κηπουρό, ίσως γιατί προσπάθησαν να αποτρέψουν την εγκληματική 
παράδοση του «Ρήγα Φεραίου» των Κούρδων, του Αμπντουλάχ Οκτσαλάν, στα νύχια 
των απάνθρωπων Υπηρεσιών της Τουρκίας:

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΕΡΗ Η …ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ
ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΘ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟΝ ΕΒΑΛΑΝ …ΠΡΟΕΔΡΟ

   Μεγάλο λάθος έκανε όμως ο Πρωθυπουργός  και  από άλλη πλευρά, αφού  αντί  να 
διορίσει  τον  εκλεκτό  του  σαν  Πρόεδρο  της  Εμποροπανηγύρεως  του  Αγίου  Μάμα 
Χαλκιδικής,  την  οποία  θαυμάζει  και  υμνεί,  τον  διόρισε  Πρόεδρο  της  «κατ΄  όνομα» 
Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης,  την  οποία θεωρεί με περσινό άρθρο του σαν ένα 
«κρατικό  φεστιβάλ»  και  μάλιστα κατώτερο  της  Εμποροπανηγύρεως,  σε  διεθνή 
ακτινοβολία:
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ΩΡΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΘ
   Είναι εύλογο, για όλους τους παραπάνω λόγους, πως δεν είναι πλέον αποδεκτός ο νέος 
Πρόεδρος  της  ΔΕΘ  στην  εξέχουσα  αυτή  θέση-κόσμημα,  για  κανέναν  λογικό  και 
υπεύθυνο Έλληνα. Οι ενέργειες και οι ιδέες του,  τον έχουν εκθέσει ανεπανόρθωτα. Η 
στοιχειώδης ευθιξία, απαιτεί  να παραιτηθεί, διότι δεν τον εξέλεξε εκεί κανείς, δεν τον 
ζήτησε εκεί  η Δημοκρατία,  δεν τον ανέβασε εκεί,  ούτε η ιστορική πρωτεύουσα των 
Μακεδόνων, ούτε η ελληνική-ηρωική ψυχή των Βλάχων! 

   Εκείνος δε που τον ανέβασε, δηλαδή ο Πρωθυπουργός, αν μεν δεν γνώριζε όλα αυτά 
τα οποία αποκαλύπτουμε, μπορεί αμέσως, εάν έχει και ο ίδιος ευθιξία, όπως νομίζουμε,  να 
τον κατεβάσει!
   Αν όμως  γνώριζε,  τότε  οφείλει  να  παραιτηθεί  άμεσα  και  ο  ίδιος, διότι  θα  είναι 
τρομακτικό ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός, να έχει προωθήσει εν γνώσει του, ως 
Πρόεδρο  της  ΔΕΘ,  τον  συμπαρουσιαστή  της  πλέον  ακραίας  και  αλυτρωτικής 
προπαγάνδας  του  δήθεν  «Μακεδονικού  Αναγνωστικού»,  της  δήθεν  «Μακεδονικής 
Γλώσσας»,  των  δήθεν  Εθνικά  «Μακεδόνων»,  της  δήθεν  αλύτρωτης  «Αιγιακής 
Μακεδονίας» των …Σκοπίων! 
   Κάτι  τέτοιο  όμως,  θα  σημαίνει  ότι  υπήρξε  σχεδιασμός,  σκοπιμότητα  και 
«συνωμοσία» κατά της Μακεδονίας μας! Ανατριχιαστική υπόθεση, που δεν θέλει να 
την υιοθετήσει κανείς μας…

   Η άμεση και ακαριαία παραίτηση του Προέδρου της ΔΕΘ, τώρα, στην κορυφαία 
εορτή της, θα διαλύσει κάθε παρεξήγηση ή υποψία…
   Η Μακεδονία περιμένει!
   Εδώ και τώρα!
   Γιατί  μετά  από  αυτές  τις  συγκλονιστικές  αποκαλύψεις και  η  στιγμιαία  ακόμη 
παραμονή του, θεωρείται «ιεροσυλία»!
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