ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

Μέρος Β΄ - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ
1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
γ) Η ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΜΑΣ
2. ΟΜΙΛΙΑΙ

^*^*^*^

(a)
Ἡ Ἑλληνικότης τῆς Μακεδονίας
^*^*^*^

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α
www.sartzetakis.gr

2

ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

H MAKEΔΟΝΙΑ ΜΑΣ
2.‐ ΟΜΙΛΙΑΙ
^*^*^*^
(a)
Ἡ Ἑλληνικότης τῆς Μακεδονίας
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ «ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
ΕΙΣ ΤΟ «ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ» ΤΗΣ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
24 Νοεμβρίου 1988

^*^*^*^

ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ
Τὸ 1988 ἑωρτάζοντο τὰ 200 χρόνια ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τοῦ Αὐστραλιανοῦ Κράτους. Κατὰ
τοὺς ἑορτασμοὺς τὴν Ἑλλάδα ἐξεπροσώπησεν ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας
Χρῆστος
Α.
Σ α ρ τ ζ ε τ ά κ η ς . Ἡ τοιαύτη ἑλληνικὴ συμμετοχὴ
συνεδυάσθη μὲ τὰ ἐγκαίνια Ἐκθέσεως μὲ θέμα «Ἀρχαία Μακεδονία»,
περιλαμβανούσης ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα ἀπὸ τὴν Μακεδονίαν, εἰς τὸ «Μουσεῖον
Βικτωρίας» τῆς Μ ε λ β ο ύ ρ ν η ς . Ἡ Ἔκθεσις εἶχεν ὀργανωθῆ ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖον
Πολιτισμοῦ καὶ τελοῦσε ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ὁ ὁποῖος
καὶ ἐπρολόγισε βαρύτιμον τόμον, τὸν ὁποῖον τὸ ἴδιον Ὑπουργεῖον ἐξέδωσε
δίγλωσσον, εἰς ἑλληνικὴν καὶ ἀγγλικὴν γλῶσσαν, ὑπὸ τὸν τίτλον «Ἀρχαία
Μακεδονία – Ancient Macedonia» (Ἀθήνα, 1988), περιλαμβάνοντα εἰσαγωγικὰς
ἐπιστημονικὰς μελέτας καὶ πλήρη κατάλογον ὅλων τῶν ἐκθεμάτων μετ’
ἀναλυτικῶν ἐπεξηγήσεων.

Τὰ ἐγκαίνια τῆς Ἐκθέσεως αὐτῆς ἔγιναν τὴν 24ην Νοεμβρίου 1988 ἀπὸ τὸν Πρόεδρον τῆς
Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, παρισταμένων τοῦ Αὐστραλοῦ Πρωθυπουργοῦ
Ρ ό μ π ε ρ τ Χ ὼ κ καὶ ἄλλων ἐπισήμων.
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Ἀλλὰ ἡ παρουσία τοῦ Ἕλληνος Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἰς Αὐστραλίαν, καὶ μάλιστα
κατὰ τὰ ἐγκαίνια Ἐκθέσεως μὲ ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα ἀπὸ τὴν Μακεδονίαν,
προεκάλεσε τὴν κινητοποίησιν τῆς ἐκεῖ ὀλιγαρίθμου, ἐν σχέσει πρὸς τὴν
Ἑλληνικήν, παροικίας Σκοπιανῶν. Αὐτοί, γαλουχημένοι μὲ τὸ ψεῦδος, ὅτι εἶναι οἱ
Μακεδόνες καὶ ἡ Μακεδονία εἰς αὐτοὺς ἀνήκει, καὶ ὠργανωμένοι ἐπεχείρησαν
προγραμματισμένως, μὲ θορυβώδη ἔξω ἀπὸ τὸ Μουσεῖον συγκέντρωσιν,
φωνασκίας καὶ ἐκδήλους ἀπειλητικὰς διαθέσεις, κατὰ κάποιον τρόπον νὰ
ματαιώσουν τὴν ἐκδήλωσιν. Εἶχον προσέλθει βεβαίως ἐκεῖ καὶ πἀμπολλοι Ἕλληνες
τῆς Μελβούρνης, αὐτοὶ μὲ πολιτισμένον, ἑλληνικόν, τρόπον, χωρὶς νὰ δημιουργοῦν
προβλήματα, ἁπλῶς πρὸς ὑποδοχὴν τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς των Πατρίδος
καὶ διὰ νὰ παραστοῦν εἰς τὰ ἐγκαίνια τῆς Ἐκθέσεως.

Παρὰ τὸν ἐμφανέστατον κίνδυνον δημιουργίας ἐπεισοδίων ἀπὸ τὰς ἐναντίον τοῦ
Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ἀποδοκιμασίας καὶ ἐκδηλουμένας
ἀπειλητικὰς διαθέσεις τῶν συγκεντρωθέντων Σκοπιανῶν, ἡ στάσις τῶν
Αὐστραλιανῶν Ἀρχῶν ὑπῆρξεν ἐπὶ τοῦ προκειμένου, τὸ ὀλιγώτερον, μὴ
προσήκουσα. Ἡ ἐκεῖ παροῦσα ἔφιππος Ἀ σ τ υ ν ο μ ι κ ὴ δ ύ ν α μ ι ς , ἀντὶ νὰ
διαλύσῃ ἢ ἔστω ἀπωθήσῃ, ὡς ὤφειλε, τοὺς ἀσχημονοῦντας Σκοπιανοὺς εἰς
ἀπόστασιν ἀσφαλείας διὰ τοὺς εἰς τὸ Μουσεῖον προσερχομένους, περιωρίσθη εἰς τὸ
νὰ παρεμβληθῇ μεταξὺ τῶν ταραχοποιῶν Σκοπιανῶν καὶ τῶν εἰρηνικῶς
συγκεντρωθέντων Ἑλλήνων, ἁπλῶς πρὸς πρόληψιν τῶν μεταξύ αὐτῶν
συμπλοκῶν. Ἔτσι, ὅταν προσῆλθεν ἐκεῖ ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, οἱ
μὲν συγκεντρωθέντες Ἕλληνες τοῦ ἐπεφύλαξαν θερμοτάτην ὑποδοχήν, ἐνῷ
συγχρόνως οἱ ὠργανωμένοι Σκοπιανοί, μὲ θορυβώδεις ἐκδηλώσεις, ὕβρεις καὶ
ἀπειλἐς ἐναντίον του, ἐδημιούργησαν ἀληθὲς πανδαιμόνιον∙ μὲ τὴν ἐπιτόπιον
Ἀστυνομικὴν δύναμιν παγερῶς παρακολουθοῦσαν καὶ ἀδιαφοροῦσαν διὰ τὰ
συμβαίνοντα, πρᾶγμα βεβαίως ποὺ δὲν συνιστᾷ συμπεριφορὰν Κράτους
πολιτισμένου ἔναντι ξένου ἡγέτου, ἐπισήμως ἐπισκεπτομένου τὴν χώραν !

Ἀλλὰ ἡ ἀβελτηρία δὲν ἐβάρυνε μόνον τὴν ἐπιτόπιον Ἀστυνομικὴν δύναμιν. Ἡ
στάσις καὶ τῶν Αὐστραλιανῶν Πολιτικῶν Ἀρχῶν
ὑπῆρξεν
ἐπίσης
ἀ ή θ η ς . Πράγματι,
τέσσαρα ὑπῆρξαν τὰ
σημειωθέντα ἐπὶ τοῦ προκειμένου κρούσματα :

ΠΡΩΤΟΝ. Ἤδη τὴν προτεραίαν, 23ην Νοεμβρίου (1988), εἶχε παρατεθῆ εἰς
Κ α μ π έ ρ ρ α ν ἐπίσημον γεῦμα τοῦ Αὐστραλοῦ Πρωθυπουργοῦ H a w k e
πρὸς τιμὴν τοῦ Ἕλληνος Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Ὅπως γίνεται σὲ
τέτοιες περιπτώσεις εἶχαν ἀνταλλαγῆ προηγουμένως τὰ κείμενα τῆς κατὰ
τὸ γεῦμα προσφωνήσεως τοῦ Αὐστραλοῦ Πρωθυπουργοῦ καὶ τῆς
ἀντιφωνήσεως τοῦ Ἕλληνος Προέδρου. Ὅταν ἔγινεν ἐτσι γνωστὴ ἡ
μέλλουσα ἀντιφώνησις τοῦ Ἕλληνος Προέδρου, ἠξιώθη ἀπὸ Αὐστραλιανῆς
πλευρᾶς νὰ ἀπαλειφθοῦν ἐκ τοῦ κειμένου της αἱ ἀναφοραὶ εἰς τὴν
Μακεδονίαν καὶ τὸ ἐπίπλαστον Μακεδονικόν. Ἀλλὰ ὁ Πρόεδρος τῆς
Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ἠρνήθη κατηγορηματικῶς κάθε περικοπήν,
διεμήνυσε δὲ ρητῶς εἰς τοὺς Αὐστραλούς, ὅτι, ἐὰν ἐπιμένουν εἰς τὴν ἀήθη
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ἐπίσκεψίν του καὶ θὰ ἐπιστρέψῃ εἰς τὴν Ἑλλάδα. Ἡ ἀπειλὴ ἐσυνέτισε τοὺς
ἀσχημονήσαντας καὶ ἡ ἀντιφώνησις ἐξεφωνήθη ἀκεραία, χωρὶς περικοπάς,
ὡς ἦτο.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ. Τὰ ἴδια συνέβησαν καὶ μὲ τὴν κ α τ ὰ τ ὰ ἐ γ κ α ί ν ι α τ ῆ ς
Ἐ κ θ έ σ ε ω ς « Ἀ ρ χ α ί α Μ α κ ε δ ο ν ί α » εἰς Μ ε λ β ο ύ ρ ν η ν
ὁμιλίαν τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ἡ ὁποία εἶχε καὶ αὐτὴ
προανακοινωθῆ εἰς τοὺς Αύστραλούς. Διότι, ὅταν αὐτός, ἀντιπαρερχόμενος
τίς, κατὰ τὰ ἀνωτέρω, προκλήσεις καὶ τὶς ἀπειλὲς τοῦ Σκοπιανοῦ συρφετοῦ
εἰσῆλθεν εἰς τὸ Μουσεῖον διὰ τὰ ἐγκαίνια, οἱ ἐκεῖ Αὐστραλοὶ ἁρμόδιοι
ἠξίωσαν καὶ αὐτοὶ τὴν ἀπάλειψιν ἀπὸ τὴν ὁμιλίαν τῶν ἱστορικῶν της
ἀναφορῶν ! Ὁ Χρῆστος Σαρτζετάκης ἀπήντησεν ἐκ νέου, ὅτι λογοκρισίαν
δὲν δέχεται καὶ ἐξεφώνησε τὴν ὁμιλίαν ὡς εἶχε, χωρὶς περικοπάς.

ΤΡΙΤΟΝ. Ἀλλὰ καὶ μετὰ τὸ πέρας τῆς τελετῆς τῶν ἐγκαινίων ὑπεδείχθη ἀπὸ
Αὐστραλιανῆς πλευρᾶς εἰς τὸν Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ὅπως
διὰ λόγους προσωπικῆς του ἀσφαλείας ἐξέλθῃ τοῦ Μουσείου ἀπὸ ὀπισθίαν
εἴσοδον τοῦ κτηρίου καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν κυρίαν, ἀπὸ τὴν ὁποίαν εἶχεν εἰσέλθει
εἰς αὐτό. Καὶ λόγοι μὲν ἀσφαλείας ὄντως συνέτρεχον ἐν ὄψει τῶν
ἐκδηλουμένων ἀπειλητικῶν διαθέσεων τῶν ἀσχημονούντων Σκοπιανῶν.
Ὅμως εἶναι ἄδηλον, ἐὰν ἡ πρότασις διετυπώθη ὄντως δι’ αὐτό, ἢ διὰ νὰ
ἀποφευχθῇ χαιρετισμὸς τοῦ Ἕλληνος Προέδρου, ὅταν ἐξήρχετο, πρὸς τὸ
μέγα πλῆθος τῶν συγκεντρωμένων ὁμοεθνῶν του, οἱ ὁποῖοι καὶ εἶχον
ἐγκαταστήσει πρὸς τοῦτο ἐκεῖ ὑπαιθρίως μικροφωνικὴν μετὰ μεγαφώνων
ἐγκατάστασιν καὶ ἐνδεχομένως, κατὰ τὴν λογικὴν τῶν Αὐστραλῶν,
ὀξυνθοῦν ἐντεῦθεν τὰ πνεύματα. Ὁ Χρῆστος Σαρτζετάκης φυσικὰ
ἀπέρριψεν ἀσυζητητὶ τὴν ἀνοίκειον πρότασιν, εἰπὼν χαρακτηριστικῶς, ὅτι
δὲν θὰ φύγῃ ὡς διαρρήκτης ἀπὸ ἄλλην εἴσοδον. Καὶ ἐξῆλθε κανονικῶς,
ἐχαιρέτησε δὲ καταλλήλως ἀπὸ τοῦ μικροφώνου τὸ μέγα πλῆθος τῶν
συγκεντρωμένων Ἑλλήνων. Τότε μάλιστα, ἐπειδὴ εἶδε τοὺς Σκοπιανούς, νὰ
ἐπισείουν, μεταξὺ ἄλλων, ἕνα ἀρκετὰ μεγάλο πλακὰτ μὲ τὴν ἐπιγραφὴν
“Sartzetakis, your mother was not Greek, she was Macedonian” (δηλαδή,
«Σαρτζετάκη, ἡ μητέρα σου δὲν ἦτο Ἑλληνίδα, ἦτο Μακεδόνισσα»), ἀνεφέρθη
εἰς τὸ γεγονὸς καί, ἀπευθυνόμενος πρὸς τοὺς Σκοπιανούς, παρετήρησε “my
mother was Greek, because she was Macedonian”(δηλαδή, «ἡ μητέρα μου ἦτο
Ἑλληνίδα, διότι ἦτο Μακεδόνισσα»), προκαλέσας θύελλαν ἐνθουσιασμοῦ καὶ
ἀτελεύτητες ἐπευφημίες τῶν συγκεντρωμένων Ἑλλήνων.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ. Τὸ ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἐκείνης ἡμέρας (24.11.1988) παρετέθη εἰς τὸν
Ἕλληνα Πρόεδρον ἐπίσημον δεῖπνον εἰς ξενοδοχεῖον τῆς Μελβούρνης ἀπὸ
τὸν Κυβερνήτην τῆς Βικτωρίας McCaughey. Ἔξω ἀπὸ τὸ ξενοδοχεῖον εἶχαν
προηγουμένως καὶ πάλιν συγκεντρωθῆ ὠργανωμένοι ἑκατοντάδες
Σκοπιανῶν, φωνασκοῦντες καὶ ἐκδηλοῦντες ἀπειλητικὰς διαθέσεις ἐναντίον
τοῦ Ἕλληνος Προέδρου, χωρὶς καὶ πάλιν ἡ Ἀστυνομία νὰ παρέμβῃ καὶ
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διαλύσῃ ἢ ἔστω ἀπωθήσῃ, ὅπως στοιχειωδῶς ἐπεβάλλετο, εἰς ἀπόστασιν
ἀσφαλείας τοὺς ἀσχημονοῦντας. Τότε δὲ πρὸ τῆς προσελεύσεώς του εἰς τὸ
ξενοδοχεῖον ἐνημερώθη ἐπισήμως ἀπὸ Αὐστραλιανῆς πλευρᾶς διὰ τὰ
συμβαίνοντα ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας μὲ τὴν ὑπόδειξιν,
ὅπως διὰ λόγους ἀτομικῆς του προστασίας μὴ προσέλθῃ εἰς τὸ ξενοδοχεῖον
ἀπὸ τὴν κυρίαν εἴσοδον αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ ὑπόγειον, εἰς τὸ ὁποῖον μὲ ὅρους
ἀσφαλείας ἠμποροῦσε ἀπὸ τῆς ὀπισθίας πλευρᾶς τοῦ κτηρίου νὰ εἰσέλθῃ τὸ
φέρον τὸν Πρόεδρον αὐτοκίνητον. Εὶς τὴν ἰταμὴν ὑπόδειξιν ὁ Χ ρ ῆ σ τ ο ς
Α . Σ α ρ τ ζ ε τ ά κ η ς ἔδωσεν ἀμέσως τὴν ἀπάντησιν, ὅτι , κατὰ λέξιν, «ὁ
Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας εἰς κάθε περίπτωσιν μόνον ἀπὸ τὴν
κυρίαν εἴσοδον εἰσέρχεται καὶ δὲν πτοεῖται ἀπὸ τοὺς κινδύνους, τὴν δὲ
εὐθύνην τῆς προστασίας του ἔχουν ἐν προκειμένῳ ἀκεραίαν μόνον αἱ
Αὐστραλιαναὶ Ἀρχαί ». Καὶ πράγματι προσῆλθε διὰ τοῦ αὐτοκινήτου καὶ
εἰσῆλθεν εἰς τὸ ξενοδοχεῖον διὰ τῆς κυρίας εἰσόδου του. Ἀλλὰ κατὰ τὴν
προσέλευσιν αὐτὴν ἐδέχθησαν αὐτὸς καὶ ἡ ἀκολουθία του ἐπίθεσιν
ἐξαγριωμένων Σκοπιανῶν, μὲ ριπτόμενα ξῦλα, πέτρες καὶ διάφορα ἄλλα
ἀντικείμενα. Ἕνας Ἕλλην ἀστυνομικὸς τῆς ἀκολουθίας τοῦ Προέδρου
ἐπλήγη, εὐτυχῶς ἐλαφρῶς, κατὰ κεφαλήν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ σπάσουν τὰ
γυαλιά του.

Ἡ ἐκφωνηθεῖσα κατὰ τὰ ἐγκαίνια τῆς Ἐκθέσεως «Ἀρχαία Μακεδονία» ὁμιλία τοῦ
Προέδρου ἔχει δημοσιευθῆ, μεταξὺ ἄλλων, καὶ εἰς τὸ ἐγκυρότατον λογοτεχνικὸν
περιοδικὸν «ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ», τεῦχος 1476 τῆς 1.1.1998, σελ. 10‐11, μὲ τὸ ἀκόλουθον
εἰσαγωγικὸν σημείωμα : «... Κατὰ τὰ ἐγκαίνια ὁ κ. Πρόεδρος ἐκφώνησε τὸν
ἀκόλουθο λόγο, τὸν ὁποῖον δημοσιεύουμε κατωτέρω τόσο γιὰ τὸ περιεχόμενο καὶ
τὶς σκέψεις ποὺ περιέχει, ὅσο καὶ γιατὶ ἡ ἔκθεση καὶ ὁ λόγος αὐτὸς τῶν ἐγκαινίων
προσέλαβαν τὸν χαρακτῆρα ἐθνικῆς προσφορᾶς πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς
διαφώτισης τῆς κοινῆς γνώμης σὲ μιὰ χώρα, ὅπου τὸ ἀνύπαρκτο ‘’Μακεδονικὸ
θέμα’’ ἔχει προσλάβει ἀνεπίτρεπτες καὶ ἀπαράδεκτες διαστάσεις ἀπὸ μιὰ
ἀντιεπιστημονικὴ καὶ ἀντιπνευματικὴ συστηματικὴ προπαγάνδα».

Τὸ κείμενον τῆς ὁμιλίας ἔχει ὡς ἑξῆς :

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Κυρίες καὶ Κύριοι,

Μὲ ὅλως ἰδιαίτερη χαρὰ ἀνταποκρίνομαι στὴν διατυπωθεῖσα
ἐπιθυμία, ὅπως, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐδῶ παρουσίας μου, ἐγκαινιάσω στὴν
ὡραία αὐτὴ αἴθουσα τοῦ Μουσείου Βικτωρίας τὴν ἀρχαιολογικὴ ἔκθεσι μὲ θέμα
«Ἀρχαία Μακεδονία».
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Καὶ εἶναι ἡ ἰδιαίτερη αὐτὴ χαρά μου εὐεξήγητη. Πρῶτον, διότι τὴν
Ἔκθεσιν αὐτὴν προσφέρει ἡ Πατρίδα μου, ἡ Ἑλλάς, πρὸς τὸν λαὸ τῆς
Αὐστραλίας ὡς τὴν ὑψηλότερη πολιτιστικὴ συμμετοχὴ στὸν ἑορτασμὸ τῆς
διακοσιετηρίδος τῆς φίλης αὐτῆς χώρας∙ ἐνῷ καὶ ἡ ἰδική μου παρουσία
ἀποτελεῖ ἐπίσης τὴν ὑψηλότερη, ἀπὸ ἀπόψεως πολιτειακῆς μας συγκροτήσεως,
συμμετοχὴ στὸν ἴδιο ἑορτασμό. Καὶ δεύτερον, διότι τὰ εὑρήματα, ποὺ
ἐκτίθενται, εἶναι τέτοιας ἀρχαιολογικῆς ἀξίας καὶ σημασίας, ὥστε πιστεύουμε
χωρὶς κανένα δισταγμό, ὅτι ἡ Ἔκθεσις αὐτὴ θὰ ἀποτελέσῃ πολιτιστικὸ γεγονὸς
μοναδικὸ γιὰ τὴν Αὐστραλία, τοὐλάχιστον γιὰ τὴν περίοδο τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς
διακοσιετηρίδος. Στοὺς δύο αὐτοὺς λόγους, ἂς μοῦ συγχωρηθῇ νὰ προσθέσω
καὶ τὴν εἰδικώτερη χαρὰ καὶ ὑπερηφάνεια, ποὺ αἰσθάνομαι, διότι τὰ
προκείμενα ἐκθέματα προέρχονται ἀπὸ τὰ σπλάχνα τῆς Ἱερῆς, γιὰ μᾶς τοὺς
Ἕλληνες, Μακεδονικῆς γῆς, ποὺ εἶναι καὶ ὁ τόπος καταγωγῆς τῆς
μακαρίτισσας μητέρας μου καὶ ὁ τόπος ὅπου γεννήθηκα, μεγάλωσα,
σπούδασα, ἀνδρώθηκα καὶ ἐγὼ ὁ ἴδιος.

Κοινῶς θεωρεῖται, ὅτι ἡ Ἀρχαιολογία εἶναι μία ἀπὸ τὶς κύριες
κατακτήσεις τῆς ἱστορικῆς μεθοδολογίας. Χάρις σ’ αὐτὴν οἱ γνώσεις μας τοῦ
παρελθόντος δὲν ἀντλοῦνται ἀποκλειστικῶς ἀπὸ γραπτὲς μαρτυρίες, οἱ ὁποῖες
δὲν εἶναι πάντοτε ἐξησφαλισμένο, ὅτι ἀποδίδουν τὴν ἀντικειμενικὴ ἀλήθεια
καὶ μάλιστα ἀκέραιη. Μὲ τὰ ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα, δηλαδὴ τὰ ὑλικὰ
κατάλοιπα τῆς ἀνθρωπίνης δραστηριότητος χρόνων παλαιῶν, καὶ
συγκεκριμένως τὴν κατάταξι καὶ τὴν σύγκρισί τους, διευρύνεται
ἀποφασιστικώτατα ἡ δυνατότης προσπελάσεως πρὸς τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια.
Διότι πλέον εὑρίσκονται στὴν ἐρευνητικὴ διάθεσι τῶν εἰδικῶν, καὶ καθίστανται
ἔτσι προσιτὰ καὶ στὴν φιλομαθῆ διάθεσι τοῦ καθενός, ἱστορικὰ μνημεῖα
ἀψευδῆ, μὴ ἐπιδεχόμενα κατὰ κανόνα παραποίησι, ἐκτὸς μόνον μὲ ἐξωτερικὴ
ἐπέμβασι, ἡ ὁποία ὅμως εἶναι ἐπιστημονικῶς διαγνώσιμη. Ἔτσι ἡ ἀνθρωπίνη
περιπέτεια τοῦ παρελθόντος ἠμπορεῖ νὰ ἀναπαρασταθῇ πιστότερον, ἀφοῦ τὰ
ἱστορικὰ μνημεῖα εἶναι ἱκανὰ νὰ προφοδοτήσουν μὲ τὸν αὐθεντικώτερο καὶ πιὸ
ἀξιόπιστο τρόπο τοὺς περισσοτέρους τομεῖς τῆς ἱστορικῆς ἔρευνας : τὴν
ἱστορία τῆς τέχνης, ἐκείνη τῶν τεχνικῶν δυνατοτήτων, τὴν ἱστορία τῆς
θρησκείας, τῆς κοινωνίας, τὴν ἱστορία τῶν ἀνθρωπίνων νοοτροπιῶν, τὴν
ἐθνολογία, κλπ.

Στὴν παροῦσα Ἔκθεσι παρουσιάζονται ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα τοῦ
γεωγραφικοῦ χώρου τῆς Μακεδονίας, ποὺ ἀνάγονται στὸ διάστημα ἀπὸ τὴν
νεολιθικὴ ἐποχὴ (5η χιλιετηρίδα π.Χ.) ἕως καὶ τὴν ὁλοκλήρωσι τῆς
κατακτήσεως τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους τὸ 146 π.Χ. Ὁ κάθε ἐπισκέπτης
θὰ ἠμπορῇ πλέον κατὰ τὸ διάστημα λειτουργίας τῆς Ἐκθέσεως μὲ τὰ ἴδια του
τὰ μάτια, καὶ ἐδῶ στὴν μακρυνὴ Αὐστραλία, νὰ ἀποθαυμάσῃ χαρακτηριστικὰ
δείγματα τοῦ πολιτισμοῦ τῶν Μακεδόνων. Δείγματα, τὰ ὁποῖα ἐπαληθεύουν, μὲ
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τρόπο καὶ στοὺς σημερινοὺς ἀνθρώπους ὁρατό, τὴν ἀλήθεια, τὴν ὁποία ἤδη
γραπτὲς ἱστορικὲς μαρτυρίες παραδίδουν : ὁ πατέρας τῆς Ἱστορίας Ἡρόδοτος, ὁ
ὁποῖος κατατάσσει τοὺς Μακεδόνες στὰ βορειοδυτικὰ δωρικὰ ἑλληνικὰ φῦλα∙ ὁ
ἐπίσης ἱστορικὸς Πολύβιος, ποὺ χαρακτηρίζει τοὺς Μακεδόνες ὡς τὴν
ἀγωνιστικὴ ἐμπροσθοφυλακὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ∙ ὁ γεωγράφος Στράβων, ποὺ
ἐπίσης ρητῶς μαρτυρεῖ, ὅτι «ἔστιν Ἑλλὰς καὶ ἡ Μακεδονία», κλπ.

Ἔτσι ἡ ὄψιμη προσπάθεια, ποὺ καταβάλλεται τὰ τελευταῖα χρόνια ἀπὸ
ὡρισμένη πλευρά, γιὰ νὰ πλαστογραφηθῇ ἡ ἀναμφισβήτητη ἱστορικὴ ἀλήθεια περὶ
τῆς ἑλληνικότητος τῆς Μακεδονίας καὶ τῶν Μακεδόνων, δὲν πρόκειται, τοὐλάχιστον
στὰ πνεύματα τῶν καλοπίστων, νὰ καρποφορήσῃ. Οἱ ἐθνότητες ἢ ὑπάρχουν,
ὁπότε καὶ μαρτυροῦνται ἀπὸ γραπτὲς ἱστορικὲς πηγὲς καὶ ἱστορικὰ μνημεῖα
τοῦ παρελθόντος, ἢ δὲν ὑπάρχουν. Πρὸ παντὸς ὅμως δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ
κατασκευάζωνται, ὅπως τὰ βιομηχανικὰ προϊόντα, ποὺ ἐφεῦρεν ὁ ἄνθρωπος,
γιὰ παράδειγμα, μετὰ τὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Κάτι τέτοιο ἠμπορεῖ νὰ
ὑπηρετῇ ἀνομολόγητες ἰμπεριαλιστικὲς ἐπιδιώξεις, ἀλλὰ συγχρόνως προσβάλλει μὲ
τὸν πιὸ βάναυσο τρόπο τὴν ἀνθρωπίνη νοημοσύνη.

Στὴν περίπτωσι τῆς Μακεδονίας, τὸ ἴδιο τὸ ὄνομα τῶν Μακεδόνων
εἶναι ἑλληνικό : ἡ λέξις «μακεδνὸς» μαρτυρεῖται ἤδη στὸν Ὅμηρο (Ὀδύσσεια Η 106)
καὶ σημαίνει ὑψηλός, μακρύς. Ἀποδίδει ἔτσι τὰ φυσικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ
Μακεδονικοῦ λαοῦ, ὅτι οἱ Μακεδόνες εἶναι μεγαλόσωμοι. Ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρο
τὸ γλωσσικὸ μακεδονικὸ ὑλικό, ποὺ μᾶς παραδίδεται ἀπὸ τὸν Ἀθήναιο ἢ ποὺ
βρίσκεται ἀποθησαυρισμένο στὸ Λεξικὸ τοῦ Ἡσυχίου, τὰ κύρια ὀνόματα, τὰ
τοπωνύμια, τὰ προσηγορικά, συνηγοροῦν γιὰ τὸν ἑλληνικὸ χαρακτῆρα τῆς
Μακεδονικῆς διαλέκτου : ἡ ἐτυμολογία τῶν λέξεων εἶναι ἑλληνική, τὰ
γνωρίσματα καὶ τὰ φωνητικὰ πάθη κοινὰ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, οἱ κλίσεις
καὶ οἱ καταλήξεις τὸ ἴδιο. Στὶς γραπτὲς αὐτὲς ἱστορικὲς μαρτυρίες προστίθενται
καὶ ὅλα τὰ ἱστορικὰ μνημεῖα, ποὺ ἡ ἀρχαιολογικὴ σκαπάνη ἔφερε καὶ
ἐξακολουθεῖ νὰ φέρῃ στὸ φῶς στὸν γεωγραφικὸ χῶρο τῆς Μακεδονίας : ἀφοῦ
οἱ ἐπιγραφὲς εἶναι ἑλληνικές, οἱ θεότητες ἴδιες μὲ τῆς λοιπῆς Ἑλλάδος, οἱ
τεχνοτροπίες, τὰ πάντα ἑλληνικά.

Ἀπὸ τὰ πράγματα, λοιπόν, αὐτοὶ ποὺ ἐμφανίσθηκαν στὸν βαλκανικὸ
ὁρίζοντα πολλοὺς αἰῶνες ἀργότερα, μόλις ἀπὸ τὰ τἐλη τοῦ 6ου καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ
7ου μ.Χ. αἰῶνος, εἶναι ἀδύνατον νὰ ἔχουν ὁποιαδήποτε φυλετικὴ σχέσι μὲ τοὺς
Μακεδόνες, ποὺ ἤδη ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ὑπερηφανεύοντο, ὅτι εἶναι Ἕλληνες.
Ὅλες, χωρὶς ἐξαίρεσι, οἱ ἱστορικὲς πηγὲς καὶ ὅλα τὰ ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα
εἶναι, ἐπὶ τοῦ προκειμένου, κατηγορηματικὰ καὶ ἀμείλικτα. Καὶ ἡ ἀλήθεια
πάντοτε θριαμβεύει.
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Εὐχαριστῶν γιὰ τὴν παρουσία ὅλους σας,
κηρύσσω τὰ ἐγκαίνια τῆς Ἐκθέσεως αὐτῆς ὡς συμβόλου εἰλικρινοῦς
ἀγάπης καὶ ἐκτιμήσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, μὲ τὴν πανάρχαια Ἱστορία του,
πρὸς τὸν νεώτερο, ἀλλὰ τόσο ζωντανὸ καὶ δυναμικὸ λαὸ τῆς Αὐστραλίας.
Καὶ εὔχομαι τὴν ἀναμενομένη λαμπρὴ ἐπιτυχία της.

*******
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