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19 χρόνια από το Α΄ Μεγάλο Συλλαλητήριο για τη Μακεδονία 14-2-1992

ΕΦΥΓΕ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΩΝ ΘΡΥΛΙΚΩΝ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΩΝ

14 Φεβρουαρίου 1992 – μια ημερομηνία σταθμός στην Ιστορία της Μακεδονίας και ολόκληρου του Ελληνισμού
Ο τότε Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Κοσμόπουλος πρωταγωνιστεί στο πλευρό του εθνεγέρτη 

Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα Β΄ στο πρώτο τεράστιο, παλλαϊκό, Εθνικό Συλλαλητήριο
για την υπεράσπιση της Μακεδονίας μας, μέσα σε ένα ξέφρενο πανηγύρι χαράς, 

με σφιχταγκαλιασμένους και ενωμένους σε μια γαλανόλευκη γροθιά, όλους τους Έλληνες

ΕΦΥΓΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΩΝ
   Έφυγε στις 12 Φεβρουαρίου 2011, ο Ντίνος Κοσμόπουλος,  ο αξεπέραστος -  όσον 
αφορά την υπεράσπιση της Μακεδονίας μας -  Δήμαρχος Θεσσαλονίκης  (1989-1998),  ο 
οποίος  είχε  πρωταγωνιστήσει  μαζί  με  τον  Μακαριστό  και  εθνεγέρτη  Μητροπολίτη 
Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα Β΄,  στη διοργάνωση των μεγάλων,  θρυλικών Εθνικών 
Συλλαλητηρίων για την υπεράσπιση της Μακεδονίας από τους πλαστογράφους! 
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   Τα Συλλαλητήρια εκείνα της 14-2-1992 στην Πλατεία Αριστοτέλους και της 31-3-1994 
στον Λευκό Πύργο, με 1.000.000 και 2.000.000 κόσμο αντίστοιχα, πέρασαν κυριολεκτικά 
στην Ιστορία, σαν οι πιο σύγχρονες μαζικές και δυναμικές παρεμβάσεις του Ελληνισμού 
στη διεθνή πολιτική σκηνή!

   Η αξία  αυτών των Συλλαλητηρίων υπήρξε  τεράστια για την υπόθεση της ίδιας  της 
Μακεδονίας, αφού έπεισε τη διεθνή κοινότητα, τις ξένες χώρες, την Ε.Ε. αλλά και τον ίδιο τον 
ΟΗΕ με τους μεσολαβητές του, ότι «πλέον το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό για την Ελλάδα» 
(ομολογία  Βανς  –  Όουεν), ενώ  υπογράμμισαν  ταυτόχρονα  την  αποφασιστικότητα, 
μαζικότητα  και  ενότητα  του  έθνους,  να  μη  δεχτεί  τετελεσμένα  και  αρπαγή  της 
Ονομασίας  και  των  Συμβόλων  του,  από  το  κρατίδιο  των  Σκοπίων  και  τους  ξένους 
προστάτες του!

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

Α΄ Εθνικό Συλλαλητήριο για τη Μακεδονία 14-2-1992
   Τέτοιες ώρες, που ο αξεπέραστος σε ευαισθησία και αγνό πατριωτισμό Δήμαρχος των 
Εθνικών Συλλαλητηρίων έφυγε,  η Μακεδονία θυμάται με ευγνωμοσύνη τη μοναδική 
συνεισφορά  του,  μέσα  σε  μερικές  γραμμές  από  τον  περίφημο  λόγο  του*,  που 
εκφώνησε στην  Πλατεία Αριστοτέλους,  Παρασκευή μεσημέρι  της 14ης Φεβρουαρίου 
του  1992, ενώπιον  μιας  ενθουσιώδους  λαοθάλασσας 1.000.000  ασυμβίβαστων 
Ελλήνων που κατέκλυσε από άκρη σε άκρη ολόκληρη τη Μακεδονική Πρωτεύουσα: 
   
   «Τρεις  χιλιάδες  χρόνια,  ο  ευλογημένος 
αυτός  τόπος  ονομάζεται  Μακεδονία. 
Κατοικείται  από αρχαιότατο  ελληνικό  φύλο, 
τους  Μακεδόνες.  Μιλά  την  ίδια  γλώσσα. 
Θρησκεύεται με τον ίδιο τρόπο.  Έχει  την ίδια 
εθνική συνείδηση και τις ίδιες παραδόσεις.
   Δυόμισι χιλιάδες χρόνια τραγουδούμε σ΄ 
αυτόν τον τόπο τον Μεγαλέξανδρό μας, τον 
μέγιστο των Ελλήνων.
   Και  όλα  αυτά  παρά  τις  ξένες  κατοχές,  την 
τουρκική καταστροφή, τις φυλακίσεις, τις διώξεις.
   Η  Μακεδονία  από αρχαιοτάτων χρόνων 
ήταν  το  προπύργιο  της  Ελλάδος, 
εμπροσθοφυλακή  του  πολιτισμού, 
κυματοθραύστης των βαρβάρων.
   
   Αυτός το τόπος γέννησε τον Αριστοτέλη, τον 
μέγιστο  των  φιλοσόφων,  πατέρα  του 
ευρωπαϊκού  πολιτισμού,  τον  μεγάλο 
νομοδιδάσκαλο  Αρμενόπουλο,  τους Αγίους 
Κύριλλο  και  Μεθόδιο,  που  δίδαξαν  το 
Χριστιανισμό  και  έδωσαν  το  αλφάβητο 
στους Σλάβους.
  Αυτός ο τόπος ένωσε τα ελληνικά κρατίδια 
της  αρχαιότητας,  με  τις  απέραντες  εκτάσεις  της  Ανατολής  και  δημιούργησε  μια 
απέραντη γέφυρα μέχρι τον Γάγγη.
  Εδώ  το  ελληνικό  Βυζάντιο  είχε  την συμβασιλεύουσά  του,  την  Θεσσαλονίκη  μας, 
πολλούς αιώνες πριν εμφανισθούν στα Βαλκάνια τα σλαβικά φύλα του Βορρά.

   Για μας, που η ιστορία μας μετριέται με τις χιλιετίες, το παρελθόν είναι ιερό. Πιο ιερό 
και από την ίδια μας τη γη. 
   Η γη μας  πολλές φορές γνώρισε την σκλαβιά και  ξανά κάθε φορά έβρισκε την 
ελευθερία της. Το πνεύμα όμως, το ελληνικό, δεν υποδουλώθηκε ποτέ.
__________________________________________________________________________
* Πηγή  υλικού  το  βιβλίο  του  Πρωτοπρεσβυτέρου  Γρηγορίου  Σερενίδη  «η  Κρύπτη  του  Μακεδονικού  Αγώνα, 
Θεσσαλονίκη 1995»
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   Η Ιστορία μας, ο πολιτισμός μας, οι παραδόσεις μας έμειναν ανέπαφες στους αιώνες. 
Αυτά  προσπαθούν  σήμερα  οι  ηγεμόνες  των  Σκοπίων  να  υφαρπάξουν.  Είναι  όμως 
ανιστόρητοι: λαοί χωρίς ιστορία δεν έχουν μέλλον.
   Γι’ αυτό βροντοφωνάζουμε σήμερα: οι Μακεδόνες είμαστε εμείς!

   Δεν επιτρέπουμε  και δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να προβάλει αξιώσεις εις βάρος 
της Μακεδονίας μας»!

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ
    Ιδιαίτερη σημασία έχει και το άρθρο επτά (7) του ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ του Συλλαλητηρίου, το 
οποίο ανέγνωσε ενώπιον 1.000.000 Μακεδόνων ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος 
Κοσμόπουλος:
   «7. Καλείται η Κυβέρνηση να σταθεί στο πνεύμα και στο μήνυμα του Ψηφίσματος και 
του σημερινού Συλλαλητηρίου.  Ο λαός της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης ζητά 
από τον Υπουργό των Εξωτερικών να συνεχίσει αγωνιζόμενος και  να μη δεχθεί την 
αναγνώριση του κράτους των Σκοπίων με όνομα ή ονομασία που θα περιλαμβάνει τη 
λέξη “Μακεδονία”.
   8. Το Ψήφισμα αυτό υπογράφει η Ιστορία της Ελλάδας και προσυπογράφει ο λαός 
της Μακεδονίας»

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
της Μακεδονικής Πρωτεύουσας

   Ο  Κωνσταντίνος  Κοσμόπουλος,  σφράγισε  ανεξίτηλα τους αγώνες  και  τα εθνικά 
δίκαια της Μακεδονίας μας. Μετά από αυτόν και μέχρι τώρα, δεν βρέθηκε κανένας άξιος 
και θερμός υπερασπιστής της στη δημαρχιακή καρέκλα…

   Ο Ντίνος Κοσμόπουλος, πιέστηκε τότε μαζί τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, να μην 
κάνει τα Συλλαλητήρια… Και όμως, δεν άκουσε τις φωνές των μικρών, των δειλών, 
των μετρίων, των κομματοκρατόρων και των απάτριδων! Προχώρησε μπροστά σαν 
Αλέξανδρος και έγραψε Ιστορία!

   Εμείς  οι  Μακεδόνες  θα  τον  θυμόμαστε  για  πάντα,  με 
ευγνωμοσύνη και αγάπη.
   Και  το επόμενο μεγάλο Εθνικό μας Συλλαλητήριο για τη 
Μακεδονία, θα το αφιερώσουμε στη μνήμη του!

   Ας είναι αιωνία…
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