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γάνδα του πάνω στον Δημοσθένη και την 
γνωστή αντιπαλότητα με τον Φίλιππο όπου 
μάλιστα κυριαρχεί αυτό το «Πας μη Έλλην 
Βάρβαρος». Φτάνει δε στο σημείο να διδά-
ξει με ψεύτικα επιχειρήματα ότι εμείς οι Έλ-
ληνες δεν έχουμε καμμία σχέση με την Μα-
κεδονία που ήταν ένα Διαφορετικό Κράτος. 
Εδώ αξίζει να πάρουμε στα χέρια μας αυτό 
το Υπέροχο βιβλίο του Ιστορικού μας Σα-
ράντου Ι. Καργάκου «Η Ελληνικότητα της 
Μακεδονίας» όπου με Καθαρά Ιστορικά και 
επιστημονικά Επιχειρήματα απαντά σε όλα 
τα Επιδοτημένα σίγουρα ψέμματά του, την 
Ιστορική Απάτη και την Βάναυση Κακοποί-
ηση της Ιστορικής αλήθειας γύρω από το 
θέμα της Μακεδονίας. Και πιστεύω ότι εί-
ναι κρίμα Μεγάλο που το βιβλίο αυτό δεν 
υπάρχει σε όλες τις βιβλιοθήκες, αν όχι 
όλου του κόσμου, αλλά σίγουρα στις ελλη-
νικές. Ιδιαίτερα εδώ στην Αυστραλία Με-
ταφρασμένο στα Αγγλικά ώστε να μπορούν 
να το διαβάσουν όλα τα Ελληνόπουλα. 
Πιστεύω ότι, δυστυχώς, είμαστε παντελώς 
ακαθοδήγητοι. Και πιστεύω παράλληλα ότι 
εδώ ίσως κάνουμε το Μεγαλύτερο Λάθος.
Το θέμα των Σκοπίων δεν πρόκειται να αλ-
λάξει από πολιτικούς. Ούτε από πολέμους, 
Οικονομικούς Αποκλεισμούς και οτιδήπο-
τε άλλο. Άλλωστε εμείς είμαστε ένας Φιλή-
συχος Λαός. Λατρεύουμε την Ειρήνη και 
τον Γείτονα και τον Εκτιμούμε και τον Σε-
βόμαστε. Πόσο μάλλον όταν έχουμε τόσα 
σημαντικά που μας ενώνουν όπως η θρη-
σκεία...
Το θέμα λοιπόν θα λυθεί Τίμια και ειλικρι-
νά χωρίς Νικητές και ηττημένους αν στο-
χεύουμε στην Ρίζα του. Κι η Ρίζα του είναι 
ότι οι Γείτονές μας για Σχέδια άλλων, Συμ-
φέροντα άλλων και Ιδεολογίες άλλων που 
με πεντακάθαρα Γράμματα έχει καταδικάσει 
η Ιστορία έχουν εμποτιστεί με ένα ψέμα. 
Ένα ψέμα που τι κρίμα, το Μεταλαμπαδεύ-
ουν και στα παιδιά τους. Δια τούτο μίλησα 
για καθοδήγηση. Γιατί εδώ στην Αυστραλία 
που ζούμε, ζουν δίπλα μας Χιλιάδες Σκο-
πιανοί. Ίσως πιο πολλοί από οποιαδήποτε 
χώρα του Εξωτερικού.
Τους έχουμε Γείτονες, τα παιδιά μας και τα 
εγγόνια μας πάνε Σχολείο με τα Δικά τους, 
παίζουν με τα δικά τους.  Γλεντάνε στα Disco 
μαζί και σίγουρα συζητάνε. Αναπόφευκτα 
κάνουν και πολιτικές συζητήσεις. Εδώ εί-
ναι που εμείς οι Έλληνες χάνουμε παταγω-
δώς. Γιατί τα παιδιά των Σκοπιανών είναι 
απόλυτα κατατοπισμένα στα ψέμματα. 
Ψέμματα που εμείς δεν ξεσκεπάσαμε ποτέ. 
Γιατί ποτέ δεν νοιαστήκαμε αληθινά.
Εδώ στην Γειτονιά μου στο Bicentennial 
Park του Rockdale, έχουνε οι Σκοπιανοί 
φτιάξει με Σκανδαλώδεις επιχορηγήσεις 
της Δημαρχίας, Γήπεδα ποδοσφαίρου. Στο 
Κεντρικό όπου αγωνίζεται η Ομάδα του 
“Rockdale Suns”, όπως και άλλες ομάδες, 
όταν έχει Κενές Ημερομηνίες, τόχουν με 
Μεγάλα Γράμματα ονομάσει «Iliden Sports 
Centre» κι έχουν Έμβλημα τον Ήλιο της 
Βεργίνας με μια Μπάλα στο Κέντρο.

Ποιός δικός μας Επώνυμος, Διπλωμάτης ή 
όχι βγήκε να τους πει ότι καμαρώνουν και 
Διαφημίζουν ένα ψέμα αφού το «Iliden» 
ήταν μια Εξέγερση των Βουλγάρων στην 
Δυτική Μακεδονία το 1903 που είχε ηγέτη 
τον Βούλγαρο Γκότσε Ντέλτσεφ;
Πριν χρόνια ένας Έλληνας φοιτητής έπαι-
ξε μαζί με δύο άλλα Ελληνόπουλα στην 
Σκοπιανή ομάδα. Σε γενομένη συζήτηση 
είπε σε έναν συμπαίχτη Σκοπιανό τί είχε 
δηλώσει για τα Σκόπια ο Γκριγκόρωφ. Δεν 
το δεχόταν επ’ ουδενί λόγο. Όταν όμως 
ερεύνησε, μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ και ιστορικών 
βιβλίων ήρθε μόνος του ξαφνικά και του 
ζήτησε Συγνώμη. Του είπε ακόμη ότι έμαθε 
ότι το όνομα Μακεδονία εκχωρήθηκε στο 
Λαό του έναντι της προσχωρήσεώς τους 
στο Κομμουνιστικό Καθεστώς του Τίτο.
 ...Δηλαδή η αλήθεια υπάρχει και υπάρχει 
παντού, αρκεί να την ξεσκεπάσουμε και δι-
δάξουμε. Έχουμε τόσους εκπαιδευτικούς, 
τόσους Καθηγητές Πανεπιστημίων, έχουμε 
Κέντρα που κάνουν αμέτρητες Διαλέξεις 
για  πολυποίκιλα θέματα. Έχουμε πολυ-
διαφημιζόμενο Φεστιβάλ το οποίο δίνει 
την δυνατότητα σε πολλούς ανθρώπους 
των Γραμμάτων, των Τεχνών και του Πο-
λιτισμού να μιλήσουν και να διαπραγμα-
τευθούν οποιοδήποτε θέμα. Αυτό το θέμα, 
το θέμα του Μακεδονικού, γιατί αποτελεί 
ταμπού; Γιατί δεν αρχίζουμε από αυτό που 
έχει από καιρό προτείνει ο φίλος δημοσι-
ογράφος Γιώργος Τσερδάνης. Να διαφη-
μίζουμε με κάθε τρόπο την “Αληθινή Μα-
κεδονία” αρχίζοντας από τα προϊόντα της 
και μετά στον Τουρισμό, σε Φυλλάδια, σε 
Βιβλία, σε Εκδηλώσεις, σε Σχολεία... πα-
ντού! Αντί αυτού έχουμε μια Ελληνική Μα-
κεδονική Λέσχη και την έχουμε εγκαταλεί-
ψει στην μοίρα της. Πότε κλείνει και πότε 
ανοίγει. Έχουμε Δεύτερο Ελληνικό Μακε-
δονικό κτίριο που κανένας όχι μόνο δεν 
αξιοποιεί, αλλά ούτε ξέρει που είναι. 
Πριν χρόνια είχαμε και Ποδοσφαιρική 
Ομάδα «Ο Μέγας Αλέξανδρος». Tί έγινε; 
χάθηκε. Γιατί;
Γιατί δεν υπάρχει ένας Εθνικός στόχος και 
μια Εθνική γραμμή σε αυτό το θέμα. Κι εί-
ναι Μεγάλη η Ευθύνη των Ελληνικών αρ-
χών και της Μάνας Ελλάδας που την ενδια-
φέρουν οι Φούσκες α λα ΣΑΕ και τα Λόγια 
του Αέρος. Ενώ η Σκοπιανή προπαγάνδα 
δουλεύει ασταμάτητα και προγραμματισμέ-
να. Πότε κάποιος επώνυμος δικός μας ζήτη-
σε να μιλήσει γι’ αυτό το θέμα μέσα από τις 
ανεξάρτητες Φωνές της Αυστραλίας όπως 
του Αlan Jones στο Ράδιο, του Andrew Bolt 
στην Τηλεόραση και τόσων άλλων που με 
χαρά θάδιναν βήμα σε οποιονδήποτε θά-
θελε να μιλήσει σοβαρά και Επιστημονικά 
γι’ αυτό το θέμα που κι αυτούς τους ενδι-
αφέρει η αλήθεια, ακριβώς όπως κάνουν 
για τόσα άλλα θέματα, όπως το θέμα του 
Κορανίου, του Ισλάμ, της Ομοφυλοφιλίας, 
των Σκανδάλων στην Καθολική Εκκλησία 
και άλλων.
Κι επειδή όπως είπα το θέμα αυτό αποτελεί 

Ταμπού για πολλούς Έλληνες που ανάμε-
σά τους υπάρχουν ακόμη και αμφισβητίες 
που οι πολιτικές τους Ιδεοληψίες δεν τους 
αφήνουν να κοιτάξουν διαφορετικά και να 
εξετάσουν αν πράγματι «Η Μακεδονία ήταν 
και θα είναι Ελληνική» και «Η Μακεδονία 
ανήκει στους Έλληνες» ας μου επιτραπεί να 
αντιγράψω δύο μικρά εδάφια απ’ αυτό το 
Υπέροχο βιβλίο του κυρίου Καργάκου που 
ανέφερα προηγουμένως: 
Γράφει λοιπόν: Όλοι αυτοί οι Κομμουνι-
στές που είχαν σίγουρα πνευματικό Γενάρ-
χη τους τον Κάρολο Μαρξ και θήλασαν το 
πολιτικό τους γάλα από την Μεγάλη Σοβι-
ετική Παιδεία ας κοιτάξουν προσεχτικά τι 
λέει στα Άπαντα Μαρξ-Εγκελς, τόμος 1, 
σελίδα 98»: Το ανώτατο σημείο εσωτερι-
κής άνθησης της Ελλάδος συμπίπτει με την 
Εποχή του Περικλή και το ανώτατο σημείο 
εξωτερικής άνθησης με την Εποχή του 
Αλεξάνδρου». 
Μνημονεύει ακόμη αυτό που όλοι οι Έλ-
ληνες θάπρεπε να γνωρίζουν ότι, μετά την 
Πρώτη Μάχη του και την Νίκη του στον 
Γρανικό ποταμό ο Αλέξανδρος (334 πΧ) 
στέλνει στην Αθήνα για να τοποθετηθούν 
στην Ακρόπολη 300 Περσικές ασπίδες με 
την Γνωστή επιγραφή «Αλέξανδρος ο Φι-
λίππου και οι Έλληνες, πλην Λακεδαιμονί-
ων, από των Βαρβάρων των την Ασία κα-
τοικούντων»...
Ας συστρατευτούμε λοιπόν σε αυτόν τον 
αγώνα με αυτό το πολύ σοβαρό Εθνικό 
θέμα που το χρησιμοποιούν για τροφή 
τους Πάμπολα ξένα Ανθελληνικά Κέντρα 
και ας αναλογιστούμε ότι την Πατρίδα μας, 
την Ελλάδα, ο ελληνισμός του Εξωτερικού, 
αυτός ο υποτιμημένος Ελληνισμός της ξενι-
τειάς σε όλες τις Δύσκολες στιγμές της όχι 
μόνο την ανάστησε αλλά και την στήριξε 
με όλες του τις δυνάμεις. Ας στρέψουμε το 
βλέμμα μας στο πίσω και ας διδάξουμε τα 
παιδιά μας που πλημμυρίζουν τα Αυστρα-
λέζικα Σχολεία και Πανεπιστήρια, ότι 400 
Έλληνες Φοιτητές του Εξωτερικού ταχτήκα-
νε στο πλευρό του Υψηλάντη και φτιάξα-
νε τον “Ιερό Λόχο, στην Μολδοβλαχία με 
όραμα την Λευτεριά της Ελλάδας και στην 
Ιστορική όσο και Τραγική Μάχη στο Δρα-
γατσάνι οι 240 δώσανε την ζωή τους δι’ 
αυτήν (6η Ιουνίου 1821). 
Tώρα τέτοιες θυσίες δεν απαιτούνται. 
Τώρα με Επιμονή και υπομονή απαιτείται 
να σκοτώσουμε ένα ψέμα. Έχουμε το με-
γαλύτερο όπλο με το Μέρος μας: την Αλή-
θεια! Με αποδείξεις και επιχειρήματα. Δεν 
θέλουμε κανέναν πόλεμο με το Γειτονικό 
κρατίδιο των Σκοπίων. Τουναντίον. Στο 
χέρι τους είναι να καταλάβουν ότι η αντι-
παλότης τους με εμάς έχει γίνει και διατη-
ρείται από πολιτικά Μαγειρεία. Ας γνωρί-
ζουν ακόμη και τους το έχουμε δείξει και 
εμπράκτως, με αυτόν τον φονικό σεισμό 
που τους χτύπησε - ότι όταν θέλουν μπο-
ρούν να γείρουν απάνω μας.


