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ΤΟΥ ΤΟ ΕΙΧΑΜΕ ΖΗΤΗΣΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΜΟΝΟ Ο ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΠΟΡΟΥΣΕ
ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!

   

   Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΣΤΟΝ ΨΩΜΙΑΔΗ
   Εδώ και δέκα σχεδόν μήνες, με προσωπική επιστολή μας  στις 30-12-2009, είχαμε 
ζητήσει από τον Παναγιώτη Ψωμιάδη να κατέβει Υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, 
έστω  και  κόντρα  στο  κόμμα  του,  δηλαδή  σαν  Ανεξάρτητος,  για  να  μην  πέσει  η 
Θεσσαλονίκη  σε  χέρια  ενδοτικών  δυνάμεων,  που  τάσσονται  υπέρ  της  Σύνθετης 
Ονομασίας, της παράδοσης δηλαδή του Ονόματος «Μακεδονία» στους Σκοπιανούς!
   Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, που απέδειξε πολλές φορές πως διατηρεί έναν πολύ μεγάλο 
βαθμό αυτονομίας και ανεξαρτησίας, ήταν η ιδανική επιλογή απέναντι στον Μπουτάρη, 
αφού  ο  Παναγιώτης  λόγω  των  δύο  παραπάνω  χαρακτηριστικών  του  που  τον  κάνουν 
δημοφιλή,  είχε  και  έχει  διείσδυση σε  πολλούς  κοινωνικούς  και  πολιτικούς  χώρους 
πέραν της  «ΝΔ» και  του  παλαιολιθικού,  τοπικού  κομματικού  μηχανισμού,  καθώς  και  του 
απωθητικού και αποκρουστικού δημοτικού «κατεστημένου»… 
   Επιπλέον ο Ψωμιάδης,  διατηρεί σταθερά και αταλάντευτα την πάγια εθνική θέση για 
μη αναγνώριση των Σκοπίων με το ελληνικό όνομα «Μακεδονία» ή παράγωγά του, 
χωρίς δηλαδή το όνομά μας, χωρίς καμιά «Σύνθετη» Ονομασία!

   Το ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ, ως ιδρυτικό και πρωταγωνιστικό μέλος της Παγκόσμιας Επιτροπής 
Μακεδονικού Αγώνα,  είδε εγκαίρως την απώλεια της Θεσσαλονίκης και έσπευσε να 
την  ανακόψει  με  την  πρόταση  Ψωμιάδη!  Για  εθνικούς  λόγους!  Δυστυχώς  δεν 
εισακούστηκε.  Εάν ο Παναγιώτης τότε δεχόταν, σήμερα για τη Θεσσαλονίκη θα ξημέρωνε 
ένας νέος «αιώνας» και τα εθνικά δίκαια της Μακεδονίας θα έβρισκαν τον ιδανικό θεσμικό 
υπερασπιστή  τους,  μέσα  στην  ίδια  την  Πρωτεύουσα  των  Μακεδόνων!  Τον  Δήμαρχο-
Υπερασπιστή!
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   Η ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΑΝΘΙΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΝΔ
   Τη θέση του για το Όνομα, την κράτησε αταλάντευτα, ερχόμενος σε σύγκρουση ακόμα και 
με το ίδιο το κόμμα του και την Κυβέρνηση Καραμανλή-Ντόρας, δίνοντας μάλιστα το 
παρόν  και  στη  μεγάλη  Εκδήλωση  Διαμαρτυρίας  της  Παγκόσμιας  Επιτροπής 
Μακεδονικού Αγώνα στο Παλαί ντε Σπορ στις 5 Μαρτίου 2008, με κύριο ομιλητή τον 
Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Άνθιμο, που επίσης συγκρούστηκε τότε 
με τη ΝΔ για να υπερασπισθεί τη Μακεδονία! 
   Μόνο  που  εκείνη  τη  σφοδρή  και  παρατεταμένη  σύγκρουση  την  ξέχασε  ο  κ. 
Μπουτάρης, το ΠΑΣΟΚ και οι «προοδευτικές δυνάμεις», επειδή τους συνέφερε τότε και 
γι΄ αυτό δεν μιλούσαν!.. Αφού ο Μητροπολίτης Άνθιμος, έχει αποδείξει χιλιάδες φορές 
ότι  παλεύει  για  Ορθοδοξία  και  Ελλάδα  και  όχι  για  κόμματα  και  πρόσωπα  όπως 
κάποιοι! Δρόμο που ακολουθεί ταπεινά και το ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ!
  

   Η ΣΙΩΠΗ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ
   Στη μεγάλη μάλιστα εκείνη Ανεξάρτητη Εκδήλωση, που υπονομεύθηκε χωρίς επιτυχία 
από το ΛΑΟΣ και  που είχε «απαγορευθεί» τότε κομματικά από τη ΝΔ, δεν ήλθε τότε 
ούτε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ούτε και ο κ. Γκιουλέκας, ο οποίος στα πλαίσια της 
Κυβέρνησης  Καραμανλή-Ντόρας  και  της  πολιτικής  της  απαράδεκτης  Σύνθετης 
Ονομασίας,  δεν  έκανε  ούτε  καν  μία  δημόσια  δήλωση  αντίδρασης  ή  διαφωνίας, 
ακολουθώντας τη θλιβερή  κομματική γραμμή, κάτι που δεν ξέχασαν οι Μακεδόνες! 
(54% αποχή, 4.775 άκυρα, 4.951 λευκά)

   ΔΙΑΦΟΡΑ 329 ΨΗΦΩΝ
   Το ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ λοιπόν, παραμένοντας σταθερά ανεξάρτητο και υπηρετώντας ιδέες, δεν 
συμπαρατάχτηκε  στο  πλευρό  Γκιουλέκα,  λόγω  ακριβώς  της  στενής  κομματικής 

υποψηφιότητάς του και ιδίως της μη καθαρής διαφωνίας 
του  τότε  με  τη  Σύνθετη  Ονομασία  και  μόνον  τις 
τελευταίες  ώρες  πριν  την  κάλπη ενεπλάκη  στην 
εκλογική διαδικασία, προειδοποιώντας  για την απώλεια 
της  Θεσσαλονίκης  και  τους  κινδύνους  που 
συνεπάγεται  αυτό  για  την  υπεράσπιση  της 
Μακεδονίας μας, καθώς ο κ. Μπουτάρης είχε δημόσια 
ταχθεί υπέρ της Σύνθετης Ονομασίας,  με αποτέλεσμα 
το προβάδισμα Μπουτάρη να περιοριστεί μόνο στις 

329 ψήφους, γεγονός που δεν του αφήνει περιθώρια πανηγυρισμών και θριαμβολογίας.

   ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
   Οι Μακεδόνες πρέπει να γνωρίζουν πως ούτε προηγουμένως είχαμε την υποστήριξη 
του Δήμου Θεσσαλονίκης, ούτε τώρα θα την έχουμε.  Έχουμε όμως το Δίκαιο και την 
Αλήθεια  με  το  μέρος  μας,  καθώς  και  τη  συντριπτική  πλειοψηφία  του  Παγκόσμιου 
Ελληνισμού! Και αυτό μας φτάνει.

   Συνεχίζουμε τον Αγώνα!

   Συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε τη Μακεδονία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του 
Αγίου Δημητρίου!

   Καλούμε τον Παγκόσμιο Μακεδονικό Ελληνισμό να βρίσκεται πάνω από κόμματα και 
πρόσωπα, σε πλήρη ετοιμότητα, για νέους αγώνες, δράσεις και παρεμβάσεις!

   Ο ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΙΜΟ
   Εκφράζουμε  τη  μεγάλη,  ολόψυχη  και  διαρκή  εμπιστοσύνη,  αφοσίωση  και 
υποστήριξή μας στον πνευματικό πατέρα του σύγχρονου Μακεδονικού Αγώνα, στον 
Ιεράρχη-Εθνάρχη του Μακεδονικού  Ελληνισμού,  το  νέο Γερμανό  Καραβαγγέλη,  τον 
Παναγιώτατο  Μητροπολίτη  Θεσσαλονίκης  κ.κ.  Άνθιμο,  τον  μεγάλο  πολέμιο  των 
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πλαστογράφων, που  με κάθε τρόπο τα Σκόπια θέλουν να αποσταθεροποιήσουν, να 
συκοφαντήσουν,  να  υπονομεύσουν  και  να  βγάλουν  τελικά  από  τη  μέση.  Αλλά 
δυστυχώς δεν θα μπορέσουν.

   ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΙ Ο ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ
   Τέλος σημειώνουμε, πως  εάν θέλει ο κ. Μπουτάρης να είναι πλέον Δήμαρχος όλων 
των Θεσσαλονικέων, τότε δεν έχει παρά να ανακαλέσει τις δηλώσεις του για Σύνθετη 
Ονομασία, όπως επιθυμεί το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για να κλείσει το ζήτημα και να μας αρπάξει  
το Όνομα  και  να συμπαραταχθεί με την πάγια Εθνική Θέση των Πολιτικών Αρχηγών 
του 1992, με την κόκκινη γραμμή του ίδιου του Ανδρέα Παπανδρέου!
   Επίσης ο κ. Μπουτάρης, οφείλει να ανακαλέσει όλα εκείνα που έχει πει εναντίον του 
μαχητικού Μητροπολίτου των Θεσσαλονικέων, καθώς και άλλα παρόμοια, δηλώνοντας 
- αν μη τι άλλο – τυπικό έστω σεβασμό στις αξίες, τα ιερά και τα όσιά μας.

   Ειδάλλως δεν μπορεί παρά να μας έχει όλους απέναντι! 
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