Εδώ, έξω από την είσοδο του Γενικού μας Προξενείου, στην πολιτεία της Μελβούρνης, στη Μητρόπολη του
απόδημου Ελληνισμού, χτυπά Ελλάδα ο παλμός των χιλιάδων συγκεντρωμένων.
Σήμερα Κυριακή, 25η Φεβρουαρίου 2018, για μια ακόμη φορά, ο Ελληνισμός της Αυστραλίας, κρούει τον
κώδωνα του κινδύνου.
Συγκεντρωθήκαμε σήμερα, για να τιμήσουμε τη μνήμη των προγόνων μας, συγκεντρωθήκαμε για να
διατρανώσουμε την πεποίθησή μας, ότι η Μακεδονία είναι η καρδιά μας, η ψυχή μας, η εστία του Ελληνισμού, η
πατρίδα του Αλεξάνδρου και του Φιλίππου, του Αρχέλαου και του Αμύντα, του Αριστοτέλη και του Παρμενίωνα.
Συγκεντρωθήκαμε για να δηλώσουμε, ότι δίνοντας το όνομα της Μακεδονίας, ή παράγωγό του, αποσχίζουμε
την καρδιά αυτή, από το σώμα του Ελληνισμού, ακρωτηριάζουμε τη συνείδησή μας, ματώνουμε τον
πατριωτισμό μας, και τραυματίζουμε την ίδια την Ελλάδα, την ιστορία και τον πολιτισμό μας.
Η αποδοχή συμφωνίας, που θα εμπεριέχει το όνομα της «Μακεδονίας», θα αποτελεί πράξη εθνικής μειοδοσίας.
Συγκεντρωθήκαμε σήμερα, για να μηνύσουμε στους αρχηγούς της πατρίδας μας, ότι δεν διαπραγματευόμαστε
με κανέναν την ιστορία μας, δεν παζαρεύουμε την αξία των προγόνων μας, δεν στέργουμε στην ταπείνωση και
στο συμβιβασμό.
Δεν μπορεί να απαξιώσει κανείς τον πατριωτισμό μας. Δεν μπορεί κανείς να μειώσει τη δύναμη της φωνή μας,
το βάρος της διαμαρτυρίας μας.
Διαμαρτυρόμαστε γιατί, ενώ ο Θεός στάθηκε πάντα φιλέλληνας, συχνά μάς κυβερνούν αθεόφοβοι πολιτικοί και
λειτουργοί.
Διαμαρτυρόμαστε γιατί, δεν συμφωνούμε σε ένα συμβιβασμό, που μάς ματώνει ιστορικά και πολιτιστικά.

Διαμαρτυρόμαστε γιατί καμία φυλή, κανείς λαός, ουδέν έθνος, ουδεμία ταυτότητα, μπορεί να ονομάζεται
μακεδονική.
Οι Μακεδόνες ήσαν Έλληνες στη φυλή, Έλληνες στη γλώσσα, Έλληνες στην ταυτότητα, Έλληνες στη
θρησκεία. Τους Μακεδόνες τους αποκαλούν Αλέξανδρο, Κάσσανδρο, Αριστοτέλη, Φίλιππο, δεν τους
ονομάζουν Γκόραν, Ντόμπρικα, Ντράγκο, Σβετλάνα.
Διαμαρτυρόμαστε, γιατί η Μακεδονική μας ταυτότητα, δεν είναι για ξεπούλημα.
Τη βάφτισαν με το αίμα τους, εκατόμβες νεκρών μαρτύρων, τη μετουσίωσαν σε ιερή ιδέα με τον θάνατό
τους, χιλιάδες νεκροί μάρτυρες του έθνους μας.
Διαμαρτυρόμαστε γιατί κανείς Έλληνας, όσο ψηλά κι αν βρίσκεται, δεν έχει το δικαίωμα, να παζαρεύει την
εθνική μας αξιοπρέπεια, να ξεπουλά την ιστορία, και τον πολιτισμό μας, να συμβιβάζεται με τη θυσία των
νεκρών μαρτύρων, να προδίδει τα όσια και ιερά της φυλής μας.
Διαμαρτυρόμαστε γιατί μια κυβέρνηση μειοψηφίας, επιμένει θρασύτατα, να αποφασίζει για το σύνολο του
λαού μας.
Διαμρτυρόμαστε γιατί η διαπραγμάτευση αυτή, ακυρώνεται από το γεγονός, ότι δεν έχει τη σύμφωνη γνώμη,
όλων των πολιτικών κομμάτων, και του λαού.
Απαιτούμε να γίνει δημοψήφισμα, να κληθούν και να ψηφίσουν, και τα τέσσερα εκατομμύρια, των Ελλήνων
της διασποράς.
Αυτή η Μακεδονία, δεν είναι μόνον δική τους πατρίδα, είναι και δική μας πατρίδα.
Να στηθούν κάλπες στη διασπορά.
Οι εκπατρισμένοι Έλληνες, που ζούμε στην Αυστραλία, δεν δεχόμαστε συμβιβασμό, με το όνομά που μας
κληροδότησαν, οι πρόγονοί μας.
Εμείς οι Έλληνες της Αυστραλίας, δεν δεχόμαστε να δώσουν, να χαρίσουν, οι διοικούντες στην Αθήνα,
παράγωγο της λέξης Μακεδονία, στον κάθε Ζάεφ, Γρούεφσκι ή Ιβάνωφ, στους Σκοπιανούς που επιδιώκουν
και αγωνίζονται, για μια μεγάλη «Μακεδονία», που δεν τους ανήκει, και που ληστεύουν αδιάντροπα την
ιστορία, τους ήρωες και τα μνημεία μας, που μασκαρεύονται και υποδύονται ξετσίπωτα, τους Αρχαίους
Μακεδόνες, που εξαπατούν τις 140 χώρες, και τις κοροϊδεύουν, γιατί οι ηγέτες των χωρών αυτών, δεν
γνωρίζουν ιστορία, ή γιατί με την αναγνώριση, εξυπηρετούν το μίσος τους για τους Έλληνες.

Ο δε Σουλτάνος της Τουρκίας, καυχήθηκε ότι η χώρα του, πρώτη αναγνώρισε τα Σκόπια ως Μακεδονία.
Έτσι και η Ελλάδα, πρέπει πρώτη, να αναγνωρίσει τους Κούρδους, ως κρατική οντότητα.
Δηλώνουμε ότι δεν θα παραδώσουμε τις Θερμοπύλες, ότι αρχίζει πλέον ο δεύτερος Μακεδονικός Αγώνας, ότι θα
μάς βρουν οι Σκοπιανοί της Αυστραλίας, και της διασποράς, απέναντί τους.
Δεν θα συμβιβαστούμε.
Ως Πρόεδρος της Παμμακεδονικής Ένωσης Μελβούρνης και Βικτώριας, καλώ όλους τους Έλληνες, ακόμη κι
αυτούς που έχουν διαφορετική άποψη, για τη διαπραγμάτευση, να μην συμβιβαστούν.
Επειδή ο Ζάεφ κατέβασε δύο πινακίδες, να μην δεχθούμε συμβιβασμό, που θα τραυματίσει την αξιοπρέπεια των
αγέννητων, των παιδιών που θα έρθουν στα επόμενα χρόνια, για να μη ζήσουν ταπεινωμένα, τα παιδιά και τα
εγγόνια μας, πιστεύοντας ότι οι γονείς τους, δηλαδή εμείς δεν πράξαμε το ιστορικό, και πατριωτικό μας καθήκον,
απέναντι στην Ελλάδα, και στους Έλληνες.
Όχι στο συμβιβασμό, όχι στην ταπείνωση.
Απαιτούμε από την Ελληνική κυβέρνηση, σε κάθε συνάντηση να έχει, με την Σκοπιανή διαπραγματευτική ομάδα,
να θέτει και να επιμένει, στην αναγνώριση των διακοσίων περίπου χιλιάδων, ελληνόφωνων και βλαχόφωνων
Ελλήνων, που ζουν στην ευρύτερη περιοχή των Σκοπίων, και να δώσει ελευθερία, στα καταπιεσμένα αδέρφια μας
αυτά, να εκφράζονται ελεύθερα, έτσι ώστε να μην φοβούνται να δηλώσουν, την Ελληνική τους ταυτότητα,
συνείδηση, γλώσσα και πολιτισμό.
Συμπατριώτισσες συμπατριώτες, επικαλούμαι τα σοφά λόγια του Ίωνα Δραγούμη, που πριν 100 περίπου χρόνια,
προειδοποίησε:
«Να ξέρετε πως αν τρέξουμε να σώσουμε την Μακεδονία, η Μακεδονία θα μας σώσει. Θα μας σώσει από τη
βρώμα όπου κυλιούμαστε, θα μας σώσει από την μετριότητα και την ψοφιοσύνη, θα μας λυτρώσει από τον αισχρό
ύπνο, θα μας ελευθερώσει. Αν τρέξουμε να σώσουμε την Μακεδονία, εμείς θα σωθούμε!»
Να βροντοφωνάξουμε λοιπόν, προς κάθε κατεύθυνση:
Είμαστε Έλληνες επειδή είμαστε Μακεδόνες!
Ζήτω η Ελλάδα.
Ζήτω η Μακεδονία.
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