17 Ιουνίου 2009

«ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΝΕΑ ΑΓΡΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!»
/ Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

Greek American News Agency
Όπως και πρόσφατα γράψαμε όσο πλησιάζει η ημέρα του πολλοστού στην σειρά
κύκλου διαπραγματεύσουν υπό τον Μάθιου Νίμιτς για την διευθέτηση κοινά
αποδεκτού ονόματος του γειτονικού κράρτους των Σκοπίων (FYROM) τόσο
εντείνεται -και έτσι θα συνεχίσει- η ακραία προπαγάνδα στο διαδίκτυο των
Σκοπιανών. Τα τελευταία 24ωρα ακραία εθνικιστικά στοιχεία έχουν επιδοθεί σε μια
μάχη εντυπώσεων και ιστορικής παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο σε μια ακόμα
μεγαλύτερη ανθελληνική προπαγάνδα με ένα ακατάσχετο όργιο παραγωγής video
spot, ορισμένα από αυτά φτιαγμένα επαγγελματικά άψογα, γεγονός που το κόστος
τους παραπέμπει σε δαπάνες αρκετών χιλλιάδων euros! Ένα μπαράζ από μια
καταιγίδα τέτοιων video spot & clip άνευ προηγούμενου που φτάνει και ξεπερνά τα
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αποκαλύπτουμε με αδιάσειστα στοιχεία, στο σημείο να καλούν τους απαναταχού
μακεδόνες σε στρατιωτική εξέγερση εναντίον της Ελλάδας! Η παραποίηση
ιστορικών στοιχείων όπως αυτή που αποκαλύπτει η ομάδα του History Of
Macedonia είναι «σταγόνα στο ωκεανό» της παραπληροφόρησης που έχει ξεχυθεί
στους σκοτεινούς διαδρόμους τους διαδικτύου και αναπαράγεται από email σε
email! Παραποίηση τέτοια όμως που πραγματικά τους εκθέτει, και αν μη τι άλλο
τους καθιστά περίγελους στην διεθνή κοινότητα -ειδικά αν αυτές οι αποκαλύψεις
μεταφράζονταν και σε άλλες διεθνείς γλώσσες όπως αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά,
Ρωσικά, κινέζικα- ώστε να μαθευτεί η αλήθεια των ανόητων γεμάτων φανατισμό
ενεργειών τους. Το Greek American News agency σήμερα σε μια νέα μεγάλη
έρευνα αποκαλύπτει μια νέα σειρά τέτοιων θλιβερών προπαγανδιστικών, και σε
αρκετές περιπτώσεις εξοργιστικών video spot τα οποία αφενός δεν πρέπει να
μείνουν αναπάντητα-και χρειάζονται για ακόμα μια φορά επιστημονική απάντησηκαι αφετέρου οφείλουν να μας αφυπνίσουν γιατί δείχνουν το μέγεθος της ακραίας
προπαγάνδας, παραποίησης, και διαστρέβλωσης της ιστορίας αλλά και ως πού
μπορεί να φτάσει ο εθνικιστικός παραλογισμός. Παραλογισμός που το επίσημο
ελληνικό κράτος αν και γνωρίζει αρκετά καλά εν τούτοις το Υπουργείο
εξωτερικών και η Ντόρα Μπακογιάννη επιμένου να παραβλέπουν… (περισσότερα…)

