
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Μακεδονία, 10 Ιουνίου 2013 μ.Χ.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ
 

ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Τοποθετήστε το στα έντυπα, τα ΜΜΕ, τις ιστοσελίδες και τα μπλογκ σας
με σύνδεσμο https://www.facebook.com/worldmacedonia

(Δεν επιτρέπεται η χρήση του από το Κόμμα, μέλη και οπαδούς της Χ.Αυγής)
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ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ
   Στα  πλαίσια  των  συζητήσεων  για  τον  Αντιρατσιστικό  Νόμο  και  την  συζητούμενη 
ποινικοποίηση  της  άρνησης  αναγνώρισης  της  Γενοκτονίας του  Ελληνισμού (Πόντος, 
Μικρασία, Θράκη, Μακεδονία), των φρικτών Ολοκαυτωμάτων και του νοσηρού εκθειασμού 
του εφιαλτικού  Ναζισμού και  του  παρανοϊκού  Χίτλερ -  είναι απόλυτη  ανάγκη  να 
ποινικοποιηθεί  η  άρνηση  αναγνώρισης  της  μοναδικότητας  και  ελληνικότητας  της 
Μακεδονίας και των Μακεδόνων, καθώς και των  Παραγώγων «μακεδονικός/ή/ό», των 
Συμβόλων,  όπως  και  των  ιστορικών  προσώπων  Φιλίππου,  Μ.  Αλεξάνδρου  και 
Ολυμπιάδας,  αλλά  και  των  Αγίων  Κυρίλλου  και  Μεθοδίου  των  Ελλήνων 
Θεσσαλονικέων!
   Με απλά λόγια θα πρέπει όποιος αρνείται ότι η Μακεδονία είναι Ελλάδα και μόνον 
Ελλάδα,  ότι οι  όροι  Μακεδόνες/Μακεδονικός/ά  αφορούν  αποκλειστικά  και  μόνον 
Έλληνες/ελληνικά, ή  όποιος αποκαλεί «Μακεδονία» τα Σκόπια ή  όποιος υποστηρίζει 
ότι  είναι  ο  ίδιος  ή  άλλοι  «εθνικά  Μακεδόνας/ες» (όχι  Έλληνας/ες)  ή  ότι  ο  Μέγας 
Αλέξανδρος  δεν  ήταν Έλληνας  αλλά τάχα «εθνικά  Μακεδόνας» ή  ότι  οι  Σκοπιανοί 
μιλούν  «Μακεδονική  Γλώσσα»  ή  έχουν  «Μακεδονική  Εθνότητα»,  να  υποχρεούται 
(αυτεπαγγέλτως)  στην  καταβολή  υψηλού  χρηματικού  προστίμου  στο  Ελληνικό 
Κράτος!  Το  οποίο  και  θα  προορίζεται  για  τα  επιδόματα  Ανεργίας  των  Ελλήνων 
πολιτών!

    Το ίδιο θα συμβεί και με την προπαγανδιστική ανάρτηση ή χρήση συμβόλων, όπως ο 
Ήλιος των Βασιλέων της Αρχαίας Μακεδονίας ή αρχαιολογικά ευρήματα, λάρνακες, 
ασπίδες, όπλα και τα σχετικά, τα οποία τυχόν θα χρησιμοποιηθούν για να παραπλανήσουν 
στην κατεύθυνση της σκοπιανικής και φιλοσκοπιανικής ή άλλης ανθελληνικής προπαγάνδας.

   Σε περίπτωση δε κακόβουλης χρήσης των όρων Μακεδονία/Μακεδόνες/Μακεδονικά 
και τα παρόμοια, από φιλοσποπιανό ή άλλο έντυπο, εφημερίδα, περιοδικό ή φυλλάδιο 
ή ηλεκτρονικό μέσο ή το διαδίκτυο, θα αφαιρείται η άδεια του ΜΜΕ και θα μπλοκάρεται η 
χρήση της προπαγανδιστικής σελίδας στην Ελλάδα, ενώ θα καταβάλλεται και το αντίστοιχο 
χρηματικό πρόστιμο.

   Με τους παραπάνω τρόπους  θα περιοριστεί  κατά πολύ η  προπαγάνδα εξωτερική και 
εσωτερική,  προφορική  και  έντυπη  μέσα  στην  Ελλάδα,  η  εισαγωγή  και  κυκλοφορία 
προϊόντων  «made in Macedonia»,  η  κυκλοφορία  σκοπιανικών  αυτοκινήτων  με  το 
προκλητικό «MK» το οποίο πρέπει να αφαιρείται από τον ιδιοκτήτη πριν εισέλθει στην χώρα 
μας, ενώ σταδιακά θα μπλοκαριστεί η αυθαίρετη χρήση του όρου από τα Σκόπια και σε 
Ευρωπαϊκό  επίπεδο,  αφού  η  Ελληνική 
Νομοθεσία είναι ταυτοχρόνως και Ευρωπαϊκή!

   Παράλληλα,  θα  ποινικοποιηθεί  και  η 
άρνηση  αναγνώρισης  της  Ελληνικότητας 
των  Μακεδόνων  και  των  Αθλητικών 
Ομάδων τους στα γήπεδα,  όπου ανώριμοι 
οπαδοί  ή  επικίνδυνοι  προπαγανδιστές 
κραυγάζουν  την  ανθελληνική  και 
προσβλητική  κραυγή «Βούλγαροι», οπότε 
και θα επέρχεται αυτόματα μηδενισμός της μη 
Μακεδονικής  Ομάδας  και  βαρύ  χρηματικό 
πρόστιμο  σε  οπαδούς  και  Σύλλογο 
ταυτόχρονα!

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 
   Τα παραπάνω μέτρα, δεν πηγάζουν φυσικά από πουθενά αλλού, πάρα από την ανάγκη 
προστασίας της Ιστορικής, Πολιτιστικής, Αρχαιολογικής και Εθνικής μας Κληρονομιάς, 
από  την  αδιάκοπη  προπαγάνδα  και  υπονόμευση,  που  θα  έχει  μακροχρόνια  σαν 
αποτέλεσμα - μαζί με την επιδημία άγνοιας που μαστίζει ιδίως τους νέους με ευθύνη της 
πολιτείας και της ανεπαρκούς Παιδείας – να απωλέσουν οι επόμενες γενιές των Ελλήνων 
όχι  μόνο  την  ιστορία  τους,  αλλά  και  την  συνείδησή  τους,  ανοίγοντας  την  όρεξη  για 
αλλαγή συνόρων στους Σφετεριστές και τους ξένους υποστηρικτές τους! Αφού  πάντα, σε 
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πρώτη  φάση  αμφισβητείται  τεχνητά  η 
Ιστορία, για  να  καλλιεργηθεί  σε  δεύτερη  ο 
φασισμός  της  διεκδίκησης  και  αρπαγής 
ονομάτων, συμβόλων, ηρώων, εδάφους!

   Όπως λοιπόν είναι πραγματικά φοβερό να 
μην αναγνωρίζει κανείς την ιστορική αλήθεια 
των  υπαρκτών  Γενοκτονιών  και 
Ολοκαυτωμάτων, άλλο τόσο φοβερό είναι το 
να μην αναγνωρίζει κανείς και την ιστορική 
αλήθεια του λαμπρού Ελληνικού Πολιτισμού 
που  άπλωσε  ο  Μέγας  Αλέξανδρος  ως  τα 
βάθη  της Ανατολής,  αλλά και  την απόλυτα 
τεκμηριωμένη  από  κάθε  πλευρά  ιστορική 
αλήθεια της Μακεδονίας και των Μακεδόνων, 
την  οποία  συνυπογράφουν  373  διεθνούς 
φήμης και κύρους Ακαδημαϊκοί! 
http://macedonia-evidence.org/obama-letter.html
   Γιατί κάτι τέτοιο είναι και «Γενοκτονία» και 
«Ολοκαύτωμα» και αυτών ακόμη των ίδιων 
των  τάφων,  που  με  τις  επιτύμβιες  στήλες 
τους  μαρτυρούν χιλιάδες  τώρα  χρόνια,  με 
ελληνικά  γράμματα  και  ελληνικά  ονόματα, 
την  μοναδικότητα  και  ελληνικότητα  της 
Μακεδονίας!
   Και  είναι  πλέον  εγκληματική  ύβρις  η 
παραχάραξή τους!
   Και εξίσου εγκληματική η βαριά αμέλεια της 
Ελλάδας να τα προστατέψει, να τα υπερασπιστεί και να τα θωρακίσει!    

ασυμβίβαστα για το Όνομα, τον Ελληνισμό και την Ιστορία μας
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

3.500.000 ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Θεσσαλονίκη, Μακεδονία                      10 Ιουνίου 2013 μ.Χ.
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