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МАКЕДОНИЈА НА YAHOO

ПРЕТСТАВУВАЊЕ
ПРЕТСТАВУВАЊЕ

СВЕТИТЕ ТАЈ 

"Сè уште многу малку Американци можат да 
ја најдат Македонија на мапата на светот. 
Некои мислат дека тоа е праисториското мес-
то каде што мамутите наречени 'македони' 
живееле пред милиони години. Многумина 
оваа земја ја мешаат со регион во Северна 
Грција, кој го носи истото име - всушност но сат 
заедничко име што е и предмет на спор меѓу 
двете соседни земји", пишува на сајтот.  

На овој сајт особено е интересен делот кој 
говори за мисијата на Александар Маке дон-
ски, при што се истакнува дека по неговата 
смрт Македонија станува центар на светот, 
место каде што се вкрстувале цивилиза ции те.

"Откријте ги духовните 
мистерии на Маке до  -
нија" е насловот под 

кој на Интернет страницата 
http://adventures.yahoo.com/
macedonia, познатиот свет-
ски авантурист Ричард Бенгс 
ги пишува доживеаните ис-
куства во земјата на Алек-
сандар Македонски. Во ти-
мот за продукција, составен 
од шест луѓе (покрај Бенгс, 
учествуваше и продуцент 
од BBC Travel World Service), 
минаа 12 дена во Маке до-
нија, посетувајќи уникатни 
локации и собирајќи мате-
ријал за да создадат интер-
активен мултимедијален па-
кет, кој почна со емитување 
на 10 јули. 

По дванаесетте дена ми-
на ти ширум Македонија кај 
авантуристот Бенгс, кој 35 
години крстосува и ги от-
крива најубавите, најда леч-

вори за неодамна открие-
ната неолитска опсервато-
рија (Кокино), па сè до пра-
во славните манастири и 
мус  лиманските џамии. 

МАКЕДОНСКИ 
МИСТЕРИИ

Ричард Бенгс своите впе-
чатоци ги претстави во пет 
дена, односно презенти ра-
ше по еден ден од неговите 
доживувања. Така, првиот 
ден Бенгс ќе запише дека 
Македонија била крстопат 
на многу религии, цивили-
зации, за златната маска, а 
особено е интересен делот 
каде што говори за мисијата 
на Александар Македонски, 
при што истакнува дека по 
неговата смрт Македонија 
станува центар на светот, 

АЛЕКСАНД  

ните и најмистериозните 
места на планетава, воо ду-
шевување предизвикале 
осумтте чуда на Маке до ни-
ја: Александар; Хераклеја; 
Виа Игнација; Охрид; Кукли-

ца (со куклите во камен); 
Каменот од Розета (трија-
зич ната гранитна карпа про-
најдена во Египет, за која од 
неодамна се тврди дека 
глав  ниот натпис е старома-
кедонски испишан со демот-
ско писмо); Кокино (неолит-
ска опсерваторија); манас-
тирот "Свети Ѓорѓија" во 
Старо Нагоричане, изгра-

ден во XI век; Цоцев Камен. 
Интересни се фактите кои 
ги изнесува овој авантурист, 
а тие малку се познати дури 
и кај нас. Покрај другото, 
тој истакнува дека Клео пат-

ра е со македонско потекло, 
што е точно ако се знае де ка 
со тогашен Мисир или де-
нешен Египет цели сто го-

дини владееле Маке донци, 
потоа дека ја истражуваат 
веројатно најславната не-
позната земја на светот, со 
нејзиното најстаро езеро 
во Европа (Охридското), го-

место каде што се вкрс ту-
вале цивилизациите.  

"Пред два милениума ова 
беше најмоќното место на 
светот. Во IV век пред на-
шата ера младиот принц 
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НИ ВО ЗЕМЈАТА НА 

Александар почна кампања 
со која го освои светот от-
како неговиот татко Фи лип 
Втори од Македонија беше 
убиен пред да ја оствари 
таа мисија. Александар си 
поставил агенда за осво-
јување и обединување на 
светот. Со војска од 40.000 
луѓе од висините на кралс т-
вото до северна Грција, 
Александар станал првиот 
светски лидер, кој исто ри-
јата го познава. Прво Гр-
ција, потоа Персија, а потоа 
и почвите од Египет до Ин-
дија паднале под мечот на 
Александар Македонски. 
Македонија станала најмоќ-
ното место на земјата и неј-
зините богатства нè добли-
жуваат до мистериите", пи-
шува Бенгс и ги поканува 
сите да дојдат да ги откри-
ваат мистериите на Маке-
донија. 

Бенгс ја опишува и сред-

АР МАКЕДОНСКИ
бата со археологот Паско 
Кузман од Охрид (пред не-
колку години ја открил злат-
ната маска), кој му објаснил 
за четирите златни маски, 
кои беа пронајдени и изне-
сени надвор од границите, 
продадени на црниот пазар 
и сега се чуваат во музеите 
во Софија и во Белград. 

"Паско инсистира да ја 
подржам маската од IV век 
пред нашата ера, која за 
малку ќе ја испуштев, кога 
тој кажа дека на пазарот 
може да достигне и сума од 
18 милиони евра", пишува 
Ричард Бенгс.  

Откривањето на мисте-
рии те на карпите и на ѕвез-
дите, тимот на Yahoo ги ос-
тави за вториот ден од про-
шетката низ Македонија. Ги 
посетиле опсерваторијата 
Кокино, место каде што, 
според археолозите, почна-

ле науката и религијата и 
Цоцев Камен кај Кратово, 
праисториска опсервато ри-
ја, која ја откри д-р Душко 

Причеста", место каде може 
да се види дел од крстот на 
кој бил распнат Исус. Чет-
вртиот ден е искористен за 

та непозната земја на све-
тот. Од најстарото езеро во 
Европа, до неодамна от-
криената неолитска сон че-
ва опсерваторија, до поз на-
тите православни манас-
тири и муслимански џамии. 
Но, Македонија не живее 
во минатото - Македонија е 
првата земја која на целата 
територија има безжичен 
Интернет", пишува на сај-
тот.     

МУЛТИМЕДИЈАЛЕН 
ПРОЕКТ

Посетата на Yahoo тимот 
на Ричард Бенгс беше за-
еднички промотивен напор 
на Националниот портал за 
Туризам ExploringMacedonia 
на USAID e-Biz, чија цел е да 
го поттикнат користењето 
на информатичката техно-
логија, особено Интернетот 
во македонскиот туризам. 
Македонија е една од седу-
мтте земји претставени од 
Yahoo! adventures. Ин тер ак-
тивниот пакет за Маке до-
нија останува перманент но 
на овој дел на Yahoo, и нај-
малку две седмици ќе биде 
на почетната стра ни ца. 
Свет ски познатиот дел за 
промоции на туристички 
дестинации Yahoo! Adven-
tures ја посочува Македо-
нија како туристичка дести-
нација во текот на јули. Мул-
тимедијалната продукција, 
која беше подготвена за еден 
месец, беше поддр жана од 
ExploringMacedonia.com.

Директорот на мисијата 
на USAID, Дик Голдман, за 
овој мултимедијален пакет 
изјави:

"Другите презентирани 
дестинации беа препла ве-
ни, на позитивен начин, од 
претставувањето на Yahoo. 
Ова е навистина одличен 
бесплатен публицитет за 
Македонија".

Yahoo ја опишува Маке-
донија како една од "свет-
ските најстари цивилизации 
и најнови нации". Мул ти ме-
дијалната продукција вклу-
чува извештаи, видео кли-
пови, мапи и фотографии 
од македонските турис тич-
ки дестинации.

Алексовски, опсерваторија 
која во македонската јав-
ност сè уште не е призната, 
но овој сајт и тоа како ја 

посета на македонските 
тер мални извори, кои и 
борците на Александар Ма-
кедонски ги користеле за 

признава и ја наведува ка-
ко интересно место.   

Третиот ден е посветен 
на скриените тајни каде што 
се проговори и за манас-
тирот "Света Богородица 

лекување на добиените ра-
ни. Во петтиот ден забеле-
жани се можностите и ид-
нината на Македонија.

"Ние ја истражуваме Ма-
кедонија, можеби нај поз на-


