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Υστερία Σκοπιανών

«Κλείστε την έκθεση: Έλληνες - από  
τον Αγαμέμνονα στον Μέγα Αλέξανδρο»!
Α

παιτούμε να απαγορευθεί η έκθεση «Έλλη-
νες- από τον Αγαμέμνονα στον Μέγα Αλέ-
ξανδρο» από τα βόρεια αμερικανικά μου-
σεία, γράφει ο τίτλος του δημοσιεύματος.

«Έλληνες: Από τον Αγαμέμνονα στον Μέγα Αλέ-
ξανδρο», αυτός είναι τίτλος της έκθεσης που θα 
πραγματοποιηθεί σε τέσσερα μουσεία της Βόρει-
ας Αμερικής και υποστηρίζεται από το Ελληνικό 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
»Πρόκειται για μια φιλόδοξη αποστολή για τη διά-
δοση του μύθου των πέντε χιλιάδων «ελληνικού» 
(τα εισαγωγικά στο σκοπιανό δημοσίευμα) πολιτι-
σμού, συμπεριλαμβανομένης της ‘κλοπής’ του Μα-
κεδόνα βασιλιά Μεγάλου Αλεξάνδρου, σημειώνει 
το «μακεδονικό»  Κίνημα για τα Ανθρώπινα Δικαι-
ώματα των Σλάβων των Σκοπίων.
Η έκθεση θα γίνει στο Μόντρεαλ, θα παρουσια-
σθεί στο Καναδικό Μουσείο Ιστορίας, στο Σικάγο 
και την Ουάσιγκτον.
«Παραδόξως το ανεύθυνο αυτό έργο, χρηματο-
δοτείται εν μέρει από το Υπουργείο Καναδικής 
Κληρονομιάς και προωθείται  από την Πρεσβεία 
του Καναδά στην Ελλάδα.
Ο Δυτικός Κόσμος είναι ερωτευμένος με την 
ιστορία της Ελλάδας και με τον ελληνικό μύθο 
προωθείται η εθνική καθαρότητα και της αυτοα-
ποκαλούμενης υπεροχής της Ελλάδας, που έχει 

καταστεί η πιο ρατσιστική χώρα στο δυτικό κό-
σμο.
Ωστόσο, ο δυτικός κόσμος, δεν έχει κανένα πρό-
βλημα με την Ελλάδα, να την χαρακτηρίζει ως το 
«λίκνο του πολιτισμού» και το «λίκνο της δημο-
κρατίας» αν και η ιδέα «Ελλάδα» ως μία ενιαία 
οντότητα, εδαφική ή πολιτιστική δεν υπάρχει, 
γράφει το δημοσίευμα των Σκοπίων και συνεχί-
ζει:
Η ελληνική επιθετική εκστρατεία, η οποία έχει 
ως στόχο να πείσει τον κόσμο ότι οι αρχαίοι Μα-
κεδόνες ήταν «Έλληνες», δεν έχει καμία βάση 
στην ιστορική πραγματικότητα, αλλά, είναι μέ-
ρος της ρατσιστικής πολιτικής στην Ελλάδα, να 
αρνείται την ύπαρξη των ‘Μακεδόνων’ (Σλάβων 
που θέλουν να χαρακτηρισθούν Μακεδόνες, δη-
λαδή) στις μέρες μας ή σε οποιαδήποτε στιγμή 
στην ιστορία.
Η Ελλάδα –συνεχίζει το υστερικό δημοσίευμα- εί-
ναι η μόνη χώρα της Δύσης, που αρνείται την 
ύπαρξη τυχόν εθνικών μειονοτήτων  στο έδα-
φός της και με «υπερηφάνεια» αναφέρει ότι  η 
χώρα είναι «εθνικά καθαρή». Ο ρατσισμός είναι 
τόσο αχαλίνωτος στην Ελλάδα, που είναι η πρώ-
τη χώρα μετά τη ναζιστική Γερμανία στην οποία  
υπάρχουν εκλεγμένα μέλη του νέο-ναζιστικού 
κόμματος στο Κοινοβούλιο – δηλαδή έχει 21 

μέλη της ‘Χρυσής Αυγής’.
Παραδόξως- ξεφωνίζει το δημοσίευμα- από το 
1988, σύμφωνα με καλά τεκμηριωμένη έρευνα 
στην πολιτική της Ελλάδας δεν υπήρχε η «Μα-
κεδονία» (το νοτιοσλαβικό κράτος των Σκοπίων) 
και προσπάθησαν να εξαλείψουν την ύπαρξή του. 
Τότε κυριάρχησε ο φόβος ότι θα χάσει το μέρος 
της Μακεδονίας, που κατέλαβε το 1913, και η ελ-
ληνική προπαγανδιστική μηχανή υποστηρίζει ότι 
το έδαφος της Μακεδονίας δεν ανήκει σε αυτούς  
και ότι αυτοί οι άνθρωποι (Σλάβοι με την ονομα-
σία Μακεδόνες) δεν υπάρχουν.

Επιπλέον, το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν σε θέση 
(μέσα στην οικονομική κρίση που διέρχεται) να 
πείσει τα βόρεια αμερικανικά μουσεία, να πα-
ρουσιάσει και να προωθήσει τα ψευδή ιστορι-
κά δεδομένα ως μέρος της έκθεσης «Έλληνες- Ο 
Αγαμέμνονας στον Μέγα Αλέξανδρο», ενώ δεν 
μπορεί να σταθεί οικονομικά, έγιναν μέρος (τα 
Μουσεία αυτά) της ελληνικής προπαγάνδας και 
αυτό είναι σοκαριστικό, σημειώνει  η ανακοίνω-
ση των Σλάβων των Σκοπίων που αυτοαποκαλεί-
ται «Μακεδονικό Κίνημα Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου» και το οποίο απαιτεί το άμεσο κλείσιμο 
των εκθέσεων και την απομάκρυνση του υλικού 
από τα αμερικανικά μουσεία.

AΣΤΡΟΛΟΓΟΣ 

Παράδοση 300 Χρόνων 
Προβλέψεις στην Αγγλική Γλώσσα

Όνομα: Mάστερ Eshwar

Απόλυτη 
εχεμύθεια

ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Λύνω τα μάγια σε 3 μέρες, δημιουργώ ζώνη προστασίας από 
την κακή ενέργεια που διαρκεί μια ζωή με 100% επιτυχία

Τηλ: 0405 765 653/ 0415 664 688
e-mail: eshwarshakti@yahoo.com.au
Διεύθυνση:  32 Russell St Strathfield NSW 2135
( 5 λεπτά περπάτημα από το σταθμό του τραίνου)
Skype: eshwar.shakti

Solutions for all kinds 
of problems 

ΑSTROLOGER

Σπεσιαλίστας στην διερεύνηση του παρελθόντος, του παρόντος 
και στην πρόβλεψη του μέλλοντος με ανάγνωση του προσώπου, 

χειρομαντεία,και αριθμομαντεία με βάση την ημερομηνία γέννησης.

Μεγάλες  επιτυχίες στην επικοινωνία  
με πνεύματα από την ηλικία των 5 ετών.

Μπορώ να επιλύσω:
•Οικογενειακά και προβλήματα υγείας
•Οικονομικά προβλήματα
•Άτεκνα ζευγάρια
•Ερωτικά προβλήματα
•Κατάθλιψη και Στρες
•Κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζετε

Δεκτά όλα  

τα θρησκευτικά 

δόγματα

OM MAHA SHAKTI

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΝΝΟ 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Η Αδελφότης μας διοργανώνει 

ΕΚΔΡΟΜΗ
στο Toowoon Bay 

την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2015
Τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν από το Coles 

του Earlwood (Clarke St) στις 6,30 π.μ.
Τιμή εισιτηρίου (λεωφορείο, πρωϊνό καφέ, μεσημβρινό 

φαγητό, απογευματινό φρούτο και ποτά $40).

Αυτοί που θα έλθουν με δικό τους μέσον $20 για μεγάλους 
και δωρεάν για παιδιά κάτω των 12 ετών. 

Για πληροφορίες και να δηλώσετε συμμετοχή 
τηλεφωνήστε στα εξής τηλέφωνα:

Χρήστος 0415 272 747
Άγγελος 9789 1345

Εκ του Συμβουλίου


