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ΜΕΓΑΛΘ ΑΝΑΣΡΟΠΘ : ΣΟ NATIONAL GEOGRAPHIC ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΠΑΓΚΟΜΙΩ ΣΘΝ 
ΕΛΛΘΝΙΚΟΣΘΣΑ ΣΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΕΓΑΛΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ! 
 
Φιμϊνει τουσ εςωτερικοφσ υπονομευτζσ ! Αποςτομϊνει τουσ εξωτερικοφσ πλαςτο-
γράφουσ! θματοδοτεί τθν επερχόμενθ αλλαγι κορυφισ ςτθν αμερικανικι εξω-
τερικι πολιτικι για το κοπιανό ( Μπαράκ Ομπάμα και Χίλαρυ Κλίντον) ! Δικαιϊνει 
τθν μακρόχρονθ επίμονθ, αςυμβίβαςτθ και αμετακίνθτθ πολιτικι μασ, ςτθν μθ 
αναγνϊριςθ τϊν κοπίων με το ελλθνικό ιερό όνομα Μακεδονία! Και επιβεβαιϊνει 
για μια ακόμθ φορά τον Άγιο Γζροντα Παΐςιο, που τα είχε δει και τα είχε πει όλα, 
ενϊ δικαιϊνει πανθγυρικά και τον αείμνθςτο Νικόλαο Μάρτθ! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εξαιρετικι ςφνκεςθ τοφ NATIONAL GEOGRAPHIC με  
τον Ζλλθνα Φίλιππο Βϋ, πατζρα του Μ. Αλεξάνδρου 



ΣΡΟΦΗ 180 ΜΟΙΡΩΝ 
Σο αμερικανικό National Geographic πραγματοποιεί απίςτευτθ ςτροφι 180 μοιρϊν, 
κακϊσ από τουσ χάρτεσ που ανζγραφαν "Μακεδονία" τα κόπια ςτο παρελκόν, 
περνάει τϊρα ςτθν απόλυτθ δικαίωςθ τοφ Ελλθνιςμοφ και ςτθν πιο ανζλπιςτθ 
παγκόςμια προβολι τισ ελλθνικότθτασ τισ Μακεδονίασ, του Φιλίππου και του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, μζςα ςτθν ίδια τθν πρωτεφουςα τϊν ΘΠΑ, επθρεάηοντασ 
ζτςι τθν ελίτ τισ Αμερικισ, πολιτικι, οικονομικι, ςτρατιωτικι, πολιτιςμικι ! Κάτι το 
οποίο αποτελεί χαςτοφκι κανάτου ςτα κόπια ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ηωφόροσ Σάφου Φιλίππου Βϋ, με τονιςμζνο τον Μζγα Αλζξανδρο 

ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΣΟΤ NATIONAL GEOGRAPHIC 

υγκεκριμζνα, το National Geographic, φιλοξενεί ςτο ίδιο το διεκνοφσ αίγλθσ 
Μουςείο του, ςτθν Ουάςινγκτον, τθν πρωτόγνωρθ Ζκκεςθ με τον αποςτομωτικό 
τίτλο : "ΟΙ ΕΛΛΘΝΕ, από τον Αγαμζμνονα ςτον Μζγα Αλζξανδρο"! Θ Ζκκεςθ, με τον 
αποςτομωτικό για τουσ πλαςτογράφουσ τίτλο και τουσ κάκε είδουσ υποςτθρικτζσ 
τουσ, άνοιξε  τθν Σετάρτθ 1θ Ιουνίου και διιρκεςε ωσ τισ 10 Οκτωβρίου 2016. 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

Χρυςζσ μάςκεσ Μακεδόνων πολεμιςτϊν του Αρχοντικοφ Πζλλασ 

5.000 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
τθν μοναδικι αυτι εμπλουτιςμζνθ ζκκεςθ, που ταξίδεψε πιο μπροςτά ςε Μουςεία 
τοφ Καναδά, πραγματοποιείται μζςα από 500 και πλζον ςπάνιουσ αρχαιολογικοφσ 
κθςαυροφσ μασ, ζνα εξαιρετικό ταξίδι μζςα από 5.000 χρόνια τοφ ελλθνικοφ πολιτι-
ςμοφ, όπου εκτόσ τϊν άλλων καταδεικνφεται και υπογραμμίηεται θ ελλθνικότθτα 
τισ Μακεδονίασ ! 
Σα εκκζματα προζρχονται από είκοςι δφο ελλθνικά Μουςεία και πολλά από αυτά 
πολλά δεν ζχουν ποτζ ξανά εμφανιςτεί ζξω από τθν χϊρα μασ ! 



Θ μεγάλθ δικαίωςθ τοφ Ελλθνιςμοφ είναι πλζον κακϋ οδόν ! 
Ο Μζγασ Αλζξανδροσ και τα ευριματα τισ Μακεδονίασ, αναηωογονοφν και ανα-
ςταίνουν διεκνϊσ - χάρθ ςτθν Θεία Πρόνοια - τον ευςεβι και αδικθμζνο λαό μασ ! 
 
ΓΙΑΣΙ ΣΕΣΟΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΜΜΗ; 
Πίςω όμωσ από τα λαμπρά βίντεο, αφίςεσ και εκκζματα, πίςω από τα φϊτα τθσ 
αμερικανικισ δθμοςιότθτασ και τθν χαρά μασ, προκφπτει ζνα μεγάλο και εφλογο 
ερϊτθμα : " γιατί άλλαξε ζτςι θ ςτάςθ τοφ αμερικανικοφ National Geographic "; 
Θ απάντθςθ βρίςκεται ςτα ευριματα τισ Αμφίπολθσ, που χάρθ ςτθν παλαιότερθ 
πρωτόγνωρθ κυβερνθτικι πολιτικι ( αμαράσ ) ςυνεχοφσ διεκνοφσ δθμοςιοποίθςθσ 
και προβολισ τουσ, ταρακοφνθςαν όλα τα ςχετικά ξζνα κζντρα και δίκτυα, τα οποία 
μπροςτά ςτον κίνδυνο παγκόςμιασ επιςτθμονικισ γελοιοποίθςθσ και καταςτροφισ 
τελικά τουσ κφρουσ τουσ - ςε περίπτωςθ εμμονισ ςτθν Πλαςτογραφία τϊν κοπίων - 
ζκαναν ςτροφι 180 μοιρϊν, αποφαςίηοντασ να ποντάρουν ςτθν ιςτορικι 
πραγματικότθτα, ςτα αδιάψευςτα αρχαιολογικά ευριματα και όχι ςτο ψζμα και τθν 
ςκοπιμότθτα τθσ εκάςτοτε αμερικανικισ - εν προκειμζνω - εξωτερικισ πολιτικισ, θ 
οποία και αυτι με τθν ςειρά τθσ γυρίηει και μάλιςτα από τθν κορυφι... 
 
ΑΠΟΛΤΣΗ ΔΙΚΑΙΩΗ ΣΟΤ ΝΙΚΟΤ ΜΑΡΣΗ 
Θ διαπίςτωςθ αυτι, που είναι πλζον γεγονόσ, δικαιϊνει απόλυτα και τον αείμνθςτο 
Νικόλαο Μάρτθ, που διλωνε τότε ςτο ΝΟΙΑΗΟΜΑΙ : 
"Πρζπει να καταλάβουν όλοι οι Ζλλθνεσ, ότι αδφνατον θ υπόκεςθ να χακεί !!! Σα 
κραυγάηοντα μάρμαρα τισ αλικειασ, κα διαλαλοφν ςτουσ αιϊνεσ τα δίκαιά μασ! 
Διότι κα είναι αντιλθπτά ακόμθ και από επιςτιμονεσ με ςτοιχειϊδθ μόλισ γνϊςθ!.. 
Είμαι τελικά αιςιόδοξοσ ! Ασ το καταλάβει ο κόςμοσ, να αγωνιςτεί "! 
 


