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Είκοσι (20) ολόκλη-
ρα χρόνια πέρασαν 
από την µεγαλύτερη 

κινητοποίηση του Ελληνι-
σµού του Σίδνεϊ αλλά και 
των άλλων µεγαλουπόλε-
ων της Αυστραλίας για το 
Μακεδονικό ζήτηµα. Είκο-
σι χρόνια αγώνας (άγονος 
άραγε;) για να διατρανωθεί 
η Eλληνικότητα της Μακε-
δονίας και να αναχαιτιστεί 
ο σφετερισµός και η οικει-
οποίηση του αρχαιο-ελλη-
νικού ονόµατος της Μακε-
δονίας από την νεώτερη 
χώρα που «γεννήθηκε» 
από την διάλυση της πάλαι 
ποτέ ενωµένης οµοσπονδι-
ακής Γιουγκοσλαβίας.

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
1η Μαρτίου 1992: Οι 

Έλληνες του Σίδνεϊ, ως πα-
τριώτες και ευαισθητοποι-
ηµένοι µε την ιστορία της 
Ελλάδας, µε άσβεστη την 
ιστορική και πνευµατική 
τους φλόγα να βοηθήσουν 
την πρώτη τους Πατρίδα 
από όπου είχαν προέλθει, 
αποφασίζουν να ενωθούν 
για να διαµαρτυρηθούν 
εναντίον της διαστρέβλω-
σης και τον σφετερισµό του 
µακεδονικού ονόµατος και 
της µακεδονικής ιστορίας 
από µια κρατική οντότητα, 
η οποία δεν θα µπορούσε 
να είχε σχέση µε την αρ-
χαία Ελλάδα, µε την αρχαία 
Μακεδονία, γιατί η ίδια η 
Μακεδονία «φωνάζει» ότι 
έχει ελληνική ρίζα, ελλη-
νική ιστορία, ελληνική 
γλώσσα, ελληνική συνεί-
δηση. Η 1η Μαρτίου φέρ-
νει σε όλους τους Έλληνες 
της µεγαλύτερης πόλης της 
Αυστραλίας, µνήµες, από 
την κατεκλυσµένη από τους 
οµογενείς και τους φιλέλ-
ληνες, George St, της πιο 
κεντρικής αρτηρίας του 
Σίδνεϊ µε τις ελληνικές και 
αυστραλιανές σηµαίες, το 
δεκαεξάκτινο αστέρι της 
Βεργίνας να δεσπόζουν 
ανάµεσα στην κοσµοπληµ-
µύρα. Ο ήλιος του Σίδνεϊ 
τότε ήταν δυνατός και φώ-
τιζε σαν... τον ήλιο της Μα-
κεδονίας, όπως είπαν οι 
πιο πολλοί συµµετέχοντες 
της µεγαλειώδους κινητο-
ποίησης. Τότε, ενώθηκαν 
εκκλησία και λαός, Μακε-
δόνες, Κρήτες και Κύπριοι, 
Θρακιώτες, Θεσσαλοί, Πε-
λοποννήσιοι και Ηπειρώ-
τες, Αιγαιοπελαγίτες, Επτα-

νήσιοι και Στερεολλαδίτες 
αλλά και Φιλέλληνες και 
φώναζαν για το δίκιο, το 
οποίο ακόµα και σήµερα εί-
κοσι χρόνια µετά, ακόµα να 
καταστεί η πλήρης δικαίω-
ση πάνω στο ζήτηµα. Είκο-
σι χρόνια µετά και ο Οργα-
νισµός Ηνωµένων Εθνών 
µε τις αραιές επαφές για το 
θέµα ανάµεσα σε Ελλάδα 
και Πρώην Γιουγκοσλαβι-
κή ∆ηµοκρατία της Μακε-
δονίας (πΓ∆Μ), ακόµα να 
εστιάσει το θέµα στις ιστο-
ρικές και πραγµατικές του 
διαστάσεις. 

Η πορεία προς το κε-
ντρικό πάρκο του Σίδνεϊ µε 
τα πλακάτ µπροστά αλλά 
και τον «έφιππο Μεγαλέ-
ξανδρο» από συµπάροικο 
αγωνιστή να προπορεύεται 
του συλλαλητηρίου, συγκέ-
ντρωσε τα µάτια όλων των 
αυστραλιανών Μέσων Μα-
ζικής Ενηµέρωσης και πέρα 
των αυστραλιανών συνό-
ρων και φυσικά των κα-
τοίκων της µεγαλούπολης. 
Οι Έλληνες, που ενσωµα-
τώθηκαν και προσέφεραν 
τα µέγιστα στην δεύτερη 
χώρα τους και συνεχίζουν 
να συνεισφέρουν στον πο-
λιτισµό και την κοινωνία, 
δεν λησµόνησαν και δεν 
λησµονούν την γεννέτειρα 
και τα εθνικά της Θέµατα. 
Ακολούθησαν στο κάλεσµα 
των δυνάµεων των ιδίων 
αλλά και της υπόλοιπης µε-
γάλης Ελληνικής ∆ιασπο-
ράς, συµπαραστεκόµενοι 
δίπλα στον δίκαιο αγώνα 
των Μακεδόνων και όλων 
των Ελλήνων για µη σφε-
τερισµό του ονόµατος της 
Μακεδονίας. Το πιο άξιο 
παρατηρήσεως είναι και η 
µαζικότατη συµµετοχή της 
1ης και 2ης αυστραλογεν-
νηµένης ελληνικής γενιάς 
που και εκείνη διατράνωσε 
για την ελληνικότατη της 
Μακεδονίας. Η προπαγάν-
δα από την πΓ∆Μ ιδιαίτερα 
από τους πολιτικούς της κύ-
κλους που δυναµίτιζαν την 
κατάσταση τότε (από τότε 
έπεσαν οι τόνοι µε εξαίρεση 
κάποιους σκληροπυρηνι-
κούς), δεν γίνεται ανεκτή 
από τον οµογένεια. Οι Έλ-
ληνες της Αυστραλίας δεν 
έχουν τίποτα να µοιράσουν 
µε τους καταγόµενους µε-
τανάστες από την πΓ∆Μ, οι 
οποίοι µε τα µεγάλα µετα-
ναστευτικά κύµατα έφτασαν 
στην Αυστραλία ως Γιου-

γκοσλάβοι και όχι ως «Μα-
κεδόνες» αφού και αυτοί, αν 
και σε µικρότερο αριθµό, 
ήρθαν στην 5η ήπειρο για 
πολιτικούς ή οικονοµικούς 
λόγους. Οι Έλληνες όµως 
και ιδιαίτερα οι (πραγµα-
τικοί) Μακεδόνες δεν θα 
µπορούσαν να ανεχτούν 
µια καταπάτηση των δικών 
τους δικαιωµάτων και να 
µην αγωνιστούν για την δι-
ασφάλιση της αλήθειας και 
τον σεβασµό προς την ιστο-
ρία, την ελληνική ιστορία 
όταν αυτή διεστραβλώνεται 
ή σφετερίζεται.

ΣΗΜΕΡΑ
Είκοσι χρόνια µετά και 

όλα φαίνονται να µην έχουν 
προχωρήσει και πολύ. Η 
Ελλάδα από τις πρώτες 
χώρες µε τις µεγαλύτερες 
επενδύσεις, ιδιωτικές και 
κρατικές στην πΓ∆Μ, ει-
σπράττει µια επιµονή στο 
ψεύδος από την απέναντι 
πολιτική πλευρά και στην 
διαστρέβλωση της ιστορίας 
καθώς και µία προπαγάνδα 

µε την µετονοµασία αερο-
δροµίων ως «Μέγας Αλέ-
ξανδρος» ή «Φίλιππος ο ΙΙ» 
ή µε το στήσιµο αγαλµάτων 
µε αρχαιοελληνικές µορ-
φές (δες άγαλµα του Μεγά-
λου Αλεξάνδρου).

Η επίσηµη πλευρά της 
Ελλάδας καλεί την απένα-
ντι πλευρά για ένα τελικό 
όνοµα για να µπορέσει αυτή 
η νεόδµητη δηµοκρατία να 
ορθοποδήσει στην ευρω-
παϊκή οικογένεια και να 
ενταχτεί µέσα στους ευρω-
ατλαντικούς προοροσµούς. 
Όµως η κώφωση, η εσκεµ-
µένη κώφωση, φαίνεται ότι 
είναι πιο... ηχηρή από ποτέ. 
Τα ονόµατα Βαρδαρία, Παι-
ονία, ακόµα και Σλαβοµα-
κεδονία δεν είναι αρεστά 
και η γλώσσα, η καθαρά 
σλαβική γλώσσα των κατοί-
κων, δεν είναι αρεστή υπο-
θέση! Η Αυστραλία ακόµα 
κρατά τις τυπικές σχέσεις 
µε την πΓ∆Μ όσον αναφο-
ρά στην διπλωµατική σκη-
νή αναφερόµενη σε αυτήν 
την χώρα µε το όνοµα µε το 

οποίο εντάχτηκε στον Ορ-
γανισµό Ηνωµένων Εθνών 
- δεν ξέρουµε αν είναι το 
ίδιο και σε µη διπλωµατικό 
επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο, 
µε την ευρεία χρήση από 
τοπικούς φορείς του ονόµα-
τος «µακεδονική γλώσσα» 
σε δηµόσιες υπηρεσίες και 
τους κατοίκους -µετανάστες 
από το βαλκανικό αυτό κρά-
τος να χαρακτηρίζονται ως 
«µακεδόνες». Το τελευταίο 
χρονικό διάστηµα µετα-
δόθηκε ότι η επίσηµη Αυ-
στραλία διαγράφει πλήρως 
την σύσταση της χρήσης 
του ονόµατος «σλαβοµακε-
δόνες» και επαναφέρνει το 
όνοµα «µακεδόνες» για να 
προσδιορίσει τους καταγό-
µενους από την πΓ∆Μ.

Ο ρόλος των Παµµακε-
δονικών Ενώσεων (Pan-
Macedonian Associations) 
πρέπει να παραµεί-
νει ζωντανός, όπως και 
του AMAC (Australian 
Macedonian Advisory 
Council) το οποίο βρίσκεται 
στις επάλξεις και ελέγχει 
την κακόβουλη προπαγάν-
δα και αντιδρά. Ο ρόλος 
του Ελληνο-Αυστραλιανού 
Συµβουλίου (Australian 
Hellenic Council) είναι και 
αυτός καθοριστικός. Κανείς 
δε µπορεί να έχει αντίρρη-
ση σε αυτό! Οι παραπάνω 
φορείς αποτελούν το µε-
ταίχµιο του Ελληνισµού, το 
δόρυ του για τους αγώνες 
δικαίου. Είναι στιγµές που 
ίσως να αισθάνεται κάποιος 
κούραση και απελπισία, 
όµως, ο αγώνας, ο σωστός 
και ο αντικειµενικός, θα 
πρέπει να συνεχιστεί.

Η Ελλάδα, βρισκόµενη 
στην γνωστή της κατάστα-
ση, προσπαθεί να δώσει 
µια λύση στο σκοπιανό ζή-
τηµα. Οι Έλληνες πρέπει 
να βρίσκονται στις επάλξεις 
και ιδιαίτερα οι Έλληνες της 
Οµογένειας. ∆εν πρέπει 
να εφησυχάζουν καθώς η 
προπαγανδιστική µηχανή 
εντείνεται και οξύνεται από 
την απέναντι πλευρά και 
από κάποιες οργανώσεις 
της στον υπόλοιπο κόσµο! 
∆εν ήταν λίγες φορές που οι 
σλαβοµακεδονικές εφηµε-
ρίδες της Αυστραλίας έκα-
ναν απαράδεκτες επιθέσεις 
στους Έλληνες της Ελλάδας 
και της ∆ιασποράς ή τα ρα-
διοφωνικά τους προγράµ-
µατα εξαπέλυσαν φραστι-
κές επιθέσεις ενατίον των 

Ελλήνων - η δε µακεδονι-
κή γκάιντα ακουγόταν και 
ακούγεται από τα ερτζιανά 
ως δική τους αποκλειστι-
κή µουσική! Οι Μακεδό-
νες της ∆ιασποράς, πρέπει 
να έχουν τα «ραντάρ» τους 
υψηλά. Τα αντανακλαστικά 
τους πρέπει να είναι ενερ-
γοποιηµένα αλλά πρέπει να 
είναι επικοδοµητικά και να 
προωθούν το ζήτηµα στις 
πραγµατικές διαστάσεις 
του, παρά να να τρέχουν 
πίσω από τις εξελίξεις! 

ΤΟ 2013
Οι καταγόµενοι από την 

πΓ∆Μ έχουν ξεκινήσει µια 
καµπάνια εντός της Αυ-
στραλίας για επίσπευση 
της αναγώρισης της βαλ-
κανικής αυτής χώρας µε 
το συνταγµατικό της όνοµα 
«∆ηµοκρατία της Μακε-
δονίας» από τις επίσηµες 
αυστραλιανές αρχές. Η εκ-
στρατεία αυτή προορίζεται 
για φέτος αλλά και για το 
2013, καθώς του χρόνου 
σηµειώνονται 100 χρόνια 
από την υπογραφή της συν-
θήκης του Βουκουρεστίου 
για το µοίρασµα της Μακε-
δονίας. Συνεπώς, οι µετα-
νάστες από την πΓ∆Μ θεω-
ρούν τον επόµενο χρόνο ως 
χρόνο «εορτασµού» για την 
αναγνώριση της πρώτης 
τους πατρίδας από τις αυ-
στραλιανές αρχές, αν αυτή 
η αναγώριση πραγµατο-
ποιηθεί τελικά. Οι Έλληνες 
των Αντιπόδων θα πρέπει 
πάντως να βρίσκονται στις 
επάλξεις και να κινητοποι-
ηθούν αναλόγως. Ο Ελ-
ληνισµός της Αυστραλίας 
ενωµένος και ισχυρός, έχει 
δύναµη σε πολλά επίπεδα, 
όπως είναι γνωστό. Αυτή 
εξάλλου αναδείχτηκε ιδιαί-
τερα την σηµαδιακή ηµέρα 
του παροικιακού ηµερολο-
γίου πριν από 20 χρόνια 
ακριβώς, στην 1η Μαρτίου 
1992 στους δρόµους του 
Σίδνεϊ. Οι θύµησες και οι 
αναµνήσεις παραµένουν 
ζωντανές για όσους έδωσαν 
την δική τους συµβολή στον 
τότε Μακεδονικό αγώνα του 
Ελληνισµού της πέµπτης 
ηπείρου. Ο Ελληνισµός 
αξίζει ένα εύγε! Aς µην ξε-
χνά κανείς και τον µεγάλο 
ιστορικό της αρχαιότητας, 
Στράβων, ο οποίος περιγρά-
φοντας τον ελλαδικό χώρο 
έλεγε «Εστί µεν ουν Ελλάς 
και η Μακεδονία».

Aναδροµή στο παρελθόν 
και σκέψεις για το µέλλον

ΑΦΙΕΡΩΜΑ-ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΤΟ ΣΙ∆ΝΕΪ!
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