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Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΤΑΚΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΑΙ Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΧΙΟ

Τη μεταφορά της Πρωτεύουσας της Ελλάδας στη δυτική Χίο
προβλέπει το ολοκληρωμένο Σχέδιο Διακυβέρνησης του ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ

για τη ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ της ανάπτυξης και της ευημερίας

      Ευχάριστη  έκπληξη  αποτελεί  για  τον  δοκιμαζόμενο  Ελληνισμό  το  Σχέδιο 
Διακυβέρνησης της Νέας Ελλάδας που προτείνει το  ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ, καθώς απαντά και 
δίνει  λύσεις  σε  χρόνια  προβλήματα  και  καταστάσεις  που  έχουν  καθηλώσει  το 
δυναμικό και τη δυναμική της χώρας, με κομβικό σημείο την αλλαγή Πρωτεύουσας και 
τη  δημιουργία  νέας  στη  δυτική  Χίο,  το  νησί  του  Ομήρου,  της  Μαστίχας  και  του 
τρομερού  Ολοκαυτώματος  του  1822,  το  νησί  του  απίστευτου  κατορθώματος  του 
Κανάρη, το νησί των αγίων, των μαρτύρων και των πρωταγωνιστών της θάλασσας , 
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που με την κεντρική του θέση στο Αιγαίο,  αποτελεί ιδανικό πόλο του νέου νησιωτικού 
και  νέου  οικολογικού-τουριστικού  προσανατολισμού  της  χώρας,  που  οφείλει  να 
υπερασπιστεί έμπρακτα τα νησιά και τα θαλάσσια σύνορά του, αλλά και τη μελλοντική και 
προσοδοφόρα Αποκλειστική Οικονομική του Ζώνη (ΑΟΖ)…
   Η Νέα Πρωτεύουσα, θα είναι πλέον πιο κοντά σε όλους, χάρη στις νέες τεχνολογίες 
μεταφορών (ιπτάμενα πλοία), μόλις μία ώρα από τη Ραφήνα και μία ώρα και σαράντα 
λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή πολύ λιγότερο χρόνο από όσο χρειάζεται κανείς για να 
πάει μόνο από τη μια άκρη των μεγαλουπόλεων στην άλλη…
  Παράλληλα  θα προκαλέσει τη  μετακίνηση πάνω από 1.000.000 κατοίκων σε πρώτη 
φάση προς τα νησιά και ιδίως τη Χίο, προκαλώντας έτσι έναν νέο σωτήριο «αποικισμό», 
που θα προσδώσει νέα δυναμική,  νέα ζωή και ανάσα στο Έθνος,  υπερασπιζόμενο 
επιτόπου τους βασικούς πνεύμονες της Ελευθερίας και του Πολιτισμού του! 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ & ΠΟΛΟΣ ΕΛΞΗΣ
  Το σταδιακό χτίσιμο της νέας Πρωτεύουσας στη Χίο,  με  βιοκλιματικό, οικολογικό 
σχεδιασμό,  υπερσύγχρονες  υποδομές αλλά  παραδοσιακό  ελληνικό  χρώμα,  θα 
αποτελέσει παγκόσμιο πρότυπο, ένα σύγχρονο θαύμα, καθώς εκτός όλων των άλλων θα 
αποτελεί  την  πρώτη  διεθνώς  αυτόνομη  ενεργειακά  Πρωτεύουσα  Κράτους, 
συνδυάζοντας  όλες  τις  νέες  τεχνολογίες  ενέργειας,  φωτοβολταϊκά,  ηλιακούς 
θερμοσίφωνες, ανεμογεννήτριες, χρήση υδρογόνου ως καυσίμου από διάσπαση του 
νερού, ηλεκτρικά αυτοκίνητα-μέσα μεταφοράς και φυσικά βιολογικούς καθαρισμούς και 
ανακύκλωση απορριμμάτων.
   Θα διαθέτει  υπερσύγχρονο λιμάνι,  αεροδρόμια και ελικοδρόμια, ενώ θα κάνει εκτενή 
χρήση  της  τεχνολογίας  των «ιπτάμενων  πλοίων»,  σε  ειδικό  λιμάνι, για  υπερταχεία 
σύνδεση με τα άλλα μέρη και νησιά της χώρας!
   Θα διαθέτει  το πλέον σύγχρονο Νοσοκομείο της Ευρώπης,  με δικό του ελικοδρόμιο 
και λιμάνι, ενώ θα δημιουργηθούν πολλές υπερσύγχρονες μαρίνες, καθώς και το Μνημείο 
του  Μεγάλου  Ολοκαυτώματος του  1822 και  φυσικά  θα  γίνεται  με  μεγαλοπρέπεια  η 
αναπαράσταση του απόπλου του Χριστοφόρου Ντε Κολόν – Παλαιολόγου, ο οποίος 
από τη Χίο πήρε τους χάρτες και τις οδηγίες για την ανακάλυψη της Αμερικής!
   Εδώ θα δημιουργηθεί το  μεγάλο ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, με δικό του 
παραδοσιακό ναυπηγείο και τη ναυπήγηση αρχαίων τριήρεων, βυζαντινών δρομώνων 
και ιστιοφόρων σκαφών της Ελευθερίας του 1821, που θα εκτελούν και τουριστικούς 
πλόες!
  Επίσης,  θα γίνονται  διεθνείς  εκδηλώσεις  για το μοναδικό παγκοσμίως προϊόν της 
Μαστίχας, αλλά και διεθνής διαγωνισμός ποίησης και σχετικές εκδηλώσεις με θέμα την 
αρετή, το ήθος και τη φιλοπατρία προς τιμήν του Ομήρου!
   Στη  σημερινή δε πόλη της Χίου θα γίνεται  η  αναπαράσταση της ανατίναξης της 
τουρκικής Ναυαρχίδας του Καρα-Αλή από τον θρυλικό Κωνσταντίνο Κανάρη.
   Όλα αυτά θα φέρουν στη νησιώτικη ακριτική Ελλάδα εκατομμύρια νέους τουρίστες, ώστε 
θα  χρειασθούν  νέες  ξενοδοχειακές  μονάδες και  μεγάλη  παραγωγή  ελληνικών 
προϊόντων διατροφής, ενώ πολλά χωριά θα μετατραπούν σε τουριστικά!
   Χιλιάδες  όμως  θέσεις  εργασίας  θα  προσφέρει  η  ίδια  η  ανέγερση  της  νέας 
Πρωτεύουσας της Ελλάδας, ξανακάνοντας την πατρίδα  ναυτική χώρα, που δυστυχώς 
έχει  ξεχάσει  μέσα στη μιζέρια,  τη φτώχεια και  τον καθημερινό πόλεμο «ενημέρωσης», ότι  
«ΜΕΓΑ ΤΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΡΑΤΟΣ»!
   Σε  όλο  τον  σχεδιασμό,  την  εκτέλεση  και  τη  δημιουργία,  θα  συνεργαστούν  οι 
καλύτεροι Έλληνες Επιστήμονες, Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί κλπ, από την Ελλάδα και 
την Ομογένεια!

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΧΙΟ
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ»

  Αμέσως μόλις έγινε γνωστό το Σχέδιο του ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ, η μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία 
«ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ» και  ο  ομώνυμος  Όμιλος  Εταιρειών, με  τη  γνωστή  και  σταθερή 
προσφορά  τους  στην  υπεράσπιση  αξιών  του  Ελληνισμού  και  ιδιαίτερα  της 
Μακεδονίας  μας,  έσπευσαν  με  συγχαρητήρια  επιστολή  του  Προέδρου  τους,  του 
πρωτοπόρου επιχειρηματία και αγωνιστή Μελά Γιαννιώτη, Προέδρου ταυτόχρονα της 
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«Ένωσης Ασφαλιστών Βορείου Ελλάδος» (Ε.Α.Β.Ε.)  να δηλώσουν συμπαράταξη στην 
πρόταση δημιουργίας Νέας Πρωτεύουσας στη Χίο, σημειώνοντας, από τις εκδόσεις τής 

Ε.Α.Β.Ε.,  πως η  Χίος «κατά  την  «Ειρήνη»  του  Αριστοφάνη,  ασφάλιζε  την  ζωή των 
πολιτών της και κατά τα «Οικονομικά» του Αριστοτέλη διαχειριζόταν αυτή τις οφειλές  
από δάνεια μεταξύ ιδιωτών, εισπράττουσα αυτή τις οφειλόμενες δόσεις δανείων, χωρίς  
τόκο,  για  να  γεμίζει  τα  άδεια  ταμεία  της  όταν  είχε  ανάγκη  ρευστού  χρήματος  και  
πληρώνουσα αυτή με τόκο τους ιδιώτες δανειστές-πολίτες της».
   Δηλαδή πως η Χίος υπήρξε πρωτοπόρα στην εξασφάλιση των πολιτών της, όπως και 
διάφορες  ανά  την  Ελλάδα  Δημογεροντίες κατά  τα  χρόνια  της  Τουρκοκρατίας,  που 
χρησιμοποιούσαν τους πλούσιους Έλληνες (εφόρους) για να ανακουφίζουν από τα 
χρέη τους φτωχότερους! Αντίθετα με αυτό που συμβαίνει σήμερα…

ΝΕΑ ΕΜΠΝΕΥΣΗ
   Συμπερασματικά η δημιουργία Νέας Πρωτεύουσας, αποτελεί ένα νέο όραμα, που αλλάζει 
τον αδιέξοδο ως τώρα προσανατολισμό της χώρας, αλλά και τη νοοτροπία όλων μας, 
δίνοντας νέα ώθηση και νέα έμπνευση στους Έλληνες αυτών και κυρίως των επομένων 
γενεών,  που  θα  μπορούν  να  είναι  περήφανοι  για  το  νέο  δρόμο που  όλοι  μαζί,  όσοι 
Νοιαζόμαστε, ανοίγουμε στις πλώρες και τους ορίζοντες της πατρίδας.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΑΣΕΤΕ ΕΔΩ
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