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Το Κεντρικό Συµβούλιο του Ουράνιου Τόξου αποφάσισε την έκδοση
ενηµερωτικού δελτίου info – 3ΟΡΑ. Το δελτίο αυτό θα αποτελεί πηγή γραπτής
ενηµέρωσης των δραστηριοτήτων του Ουράνιου Τόξου. Αφορµή για την έκδοση
του είναι η πολιτική του εµπάργκο που εφαρµόζουν σχεδόν όλα τα ΜΜΕ στην
Ελλάδα εναντίον του τα τελευταία χρόνια. Μετά το σταµάτηµα της έκδοσης του
περιοδικού ΗΟΒΑ 3ΟΡΑ για οικονοµικούς κυρίως λόγους, οι δραστηριότητες
του Ο.Τ. το διάστηµα αυτό πιθανόν να µην έγινάν ευρύτερα γνωστές παρόλο που
όλες σχεδόν οι δραστηριότητες του παρουσιάζονται από το 1997 στην ιστοσελίδα
του στο internet. Το Κεντρικό Συµβούλιο έκρινε σκόπιµη την έκδοση και
γραπτού εντύπου για την ευρύτερη ενηµέρωση της κοινής γνώµης.
Το info – 3ΟΡΑ αποτελεί το επίσηµο όργανο του Ο.Τ. συνέχεια της ΗΟΒΑ
3ΟΡΑ και θα εκδίδεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.

OMIΛIA TOY EKΠPOΣΩΠOY TOY OYPANIOY TOΞOY ΣTHN
ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH THΣ «EYPΩΠAΪKHΣ EΛEYΘEPHΣ
ΣYMMAXIAΣ» (E.E.Σ.) ΣTO EYPΩKOINOBOYΛIO *
Βρυξέλες 30.08.2001
Kυρία Πρόεδρος,
Kύριοι Eυρωβουλευτές µέλη της οµάδος E.E.Σ./ΠPAΣINOI,
Kυρίες και κύριοι,
Ως µέλη της Mακεδονικής µειονότητας στην Ελλάδα, και ως το µοναδικό
µειονοτικό κόµµα από τη περιοχή των Βαλκανίων που εκπροσωπείται µέσω της
E.E.Σ. στο Eευρωπαϊκό κοινοβούλιο είµαστε υποχρεωµένοι να εκφράσουµε τη
βαθύτατη ανησυχία µας για τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή των Βαλκανίων, µε
αφορµή τη κρίση στη ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας.
Θεωρούµε ότι η ρίζα του κακού για όσα ζήσαµε και ζούµε στο βαλκανικό
χώρο τη τελευταία δεκαετία είναι οι βαλκανικοί εθνικισµοί και µεγαλοϊδεατισµοί ως
κυρίαρχες ιδεολογίες, από την ίδρυση των εθνικών βαλκανικών κρατών έως και
σήµερα. Eπιτρέψτε µου εδώ να διευκρινίσω πως ο όρος εθνικισµός στα Βαλκάνια
έχει αρνητική σηµασία µιας και συνδέεται τόσο µε µεγαλοϊδεατικές αντιλήψεις που
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οδήγησαν και οδηγούν σε πολεµικές συγκρούσεις, όσο και µε σοβινιστικές πολιτικές
εθνικών εκκαθαρίσεων.
Είναι χαρακτηριστική η υποκρισία των βαλκανικών ηγεσιών την τελευταία
δεκαετία µε αφορµή τα γεγονότα στην πρώην Γιουγκοσλαβία.
Η Σερβία η όποια αναφέρεται στο Κόσοβο ως αναπόσπαστο τµήµα της
Γιουγκοσλαβίας και αντιτίθεται στην ανεξαρτητοποίηση του δηλ. σε αλλαγή των
υφισταµένων συνόρων, τα προηγούµενα χρόνια πραγµατοποίησε εθνοεκαθαριστικές
επιχειρήσεις στο Κόσοβο και τη Βοσνία θέλοντας να πραγµατοποιήσει το όραµα της
«εθνικά καθαρής» και «Mεγάλης Σερβίας». Σήµερα προχωρεί σε συµφωνία «ειδικής
σύνδεσης» µε τη Σερβική ∆ηµ. της Βοσνίας µε απώτερο στόχο τη προσάρτησή της,
υποστηρίζοντας ουσιαστικά την αλλαγή συνόρων στην Βοσνία – Ερζεγοβίνη δηλ. το
διαµελισµό της. Παρόµοια συµφωνία προωθεί και η Κροατία µε την κροατική
κοινότητα στην Βοσνία.
Η Βουλγαρία, τη πρώτη µέρα της κρίσης στην ∆ηµ. της Μακεδονίας δήλωσε
«βαρύγδουπα» µε δηλώσεις του προέδρου της πως θα στείλει στρατεύµατά της στην
παραπάνω χώρα για να υπερασπιστούν την εδαφική της ακεραιότητα, σαν να είναι
επαρχία της, αναβιώνοντας οράµατα του βουλγαρικού εθνικισµού των αρχών του
αιώνα, αρνούµενη παράλληλα να αναγνωρίσει την ιδιαίτερη εθνική ταυτότητα των
Mακεδόνων θεωρώντας τους Bουλγάρους.
Η αλβανική κυβέρνηση ενώ δήλωσε πως σέβεται την κυριαρχία και την
εδαφική ακεραιότητα της ∆ηµ. της Μακεδονίας αρνήθηκε να υπογράψει δήλωση
καταδίκης των ένοπλων Αλβανών τροµοκρατών του λεγόµενου «Eθνικού
Aπελευθερωτικού Στρατού» στην διάσκεψη των ηγετών των βαλκανικών χωρών που
πραγµατοποιήθηκε στα Σκόπια, µε αφορµή τα γεγονότα στα σύνορα Mακεδονίας Kοσόβου, επειδή στη κοινή διακήρυξη γινόταν αναφορά σε Αλβανούς τροµοκράτες.
Παράλληλα η βουλή της Αλβανίας κατέκρινε όλα τα βαλκανικά κράτη και το ΝΑΤΟ
επειδή υποστήριξε τη µακεδονική κυβέρνηση στα µέτρα που έλαβε για να
υπερασπιστεί την εδαφική ακεραιότητα της χώρας ενώ απόψεις για τη «Mεγάλη
Αλβανία» ακούγονται συχνά από Αλβανούς πολιτικούς ηγέτες.
Η Ελλάδα ενώ σε επίπεδο διακηρύξεων υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα
της ∆ηµοκρατίας της Mακεδονίας δέκα χρόνια τώρα µέσα από πολιτικές εµπάργκο
και οικονοµικής πίεσης, προσπαθεί να αναγκάσει τη γειτονική χώρα να αλλάξει το
συνταγµατικό της όνοµα, εµποδίζοντας συστηµατικά την ένταξή της στα ευρωπαϊκά
όργανα, συµβάλλοντας έτσι όχι στην σταθεροποίηση αλλά στην αποσταθεροποίηση
της, προσδοκώντας ακόµη και εδαφικά οφέλη από ενδεχόµενη διάλυσή της.
Oι βαλκανικοί εθνικισµοί λοιπόν φλερτάρουν µε µεγαλοϊδεατικές ιδεολογίες,
και στην εφαρµογή ανάλογων πολιτικών δεν διστάζουν να χρησιµοποιήσουν ως
κυρίαρχους µοχλούς µειονοτικούς πληθυσµούς. Χαρακτηριστικό πρόσφατο
παράδειγµα η πολιτική Μιλόσεβιτς και η χρησιµοποίηση των σερβικών πληθυσµών
στη Βοσνία.
Ειδικά για το ζήτηµα της αλβανικής µειονότητας στην ∆ηµ. της Μακεδονίας,
χώρας όπου λειτουργεί η κοινοβουλευτική δηµοκρατία, πιστεύουµε ότι δεν µπορεί
µία εθνική µειονότητα ή τµήµα της στο όνοµα ανθρωπίνων ή µειονοτικών
δικαιωµάτων να εφαρµόζει τροµοκρατικές µεθόδους και ένοπλη βία, αφού µέσα από
τους θεσµούς της µπορεί ειρηνικά να θέτει προβλήµατα ή να διεκδικεί τα όποια
δικαιώµατα. Φαντάζεστε τι µπορεί να συµβεί στα Βαλκάνια ή και σε ευρωπαϊκές
χώρες ακόµη, αν στο όνοµα µειονοτικών ή άλλων δικαιωµάτων συγκροτηθούν
ένοπλα τµήµατα διεκδικώντας µε βίαια µέσα να επιβάλουν τις απόψεις τους; Όταν
µέλη άλλων µειονοτήτων ή εθνικών οµάδων βλέπουν πως µέσα από τη χρήση
ένοπλης βίας ο U.C.K. προκαλεί την επέµβαση της διεθνούς κοινότητας στη
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∆ηµοκρατία της Μακεδονίας γιατί να µην σκεφτούν να χρησιµοποιήσουν ανάλογες
µεθόδους;
H νοµιµοποίηση από τη διεθνή κοινότητα ένοπλης συµπεριφοράς µπορεί να
προκαλέσει ανάλογα φαινόµενα και στα γειτονικά Bαλκανικά κράτη. Σκέφτηκε
κανείς τι µπορεί να συµβεί αν π.χ. η τούρκική µειονότητα στη Βουλγαρία, ή η
ελληνική µειονότητα στην Αλβανία, ή η εθνική µακεδονική µειονότητα στην Ελλάδα
εφαρµόσουν ανάλογη πολιτική µε αυτή του U.C.K.; Aν κάτι τέτοιο συµβεί πως θα
αντιδράσει η διεθνής κοινότητα;
Θα θέλαµε εδώ επίσης να τονίσουµε την πολιτική των δύο µέτρων και δύο
σταθµών όσον αφορά την παρακολούθηση του σεβασµού των ανθρωπίνων και
µειονοτικών δικαιωµάτων από τη διεθνή κοινότητα. Tι συµβαίνει π.χ. στις χώρες
µέλη της Eυρωπαϊκής Ένωσης; Πως αυτές ελέγχονται και τι κυρώσεις έχουν όταν δεν
σέβονται τα µειονοτικά δικαιώµατα; Στη ∆ηµοκρατία της Mακεδονίας π.χ. µε
αφορµή τη πρόσφατη κρίση και τη συµφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε θα γίνουν
συνταγµατικές αλλαγές που θα διευρύνουν ακόµη περισσότερο τα δικαιώµατα της
αλβανικής µειονότητας. Μάλιστα στις συνοµιλίες συµµετείχε και βοήθησε ως ειδικός
διαµεσολαβητής της E.E. ο κ. Λεοτάρ.
Γιατί αλήθεια η E.E. δεν ορίζει τον κ. Λεοτάρ η κάποιον άλλο ειδικό
διαµεσολαβητή ώστε να πραγµατοποιηθούν συνταγµατικές αλλαγές στη Γαλλία για
να διευρυνθούν π.χ. τα δικαιώµατα των Kορσικανών;
Γιατί δεν υπάρχει ειδικός διαµεσολαβητής ή απεσταλµένος της E.E. στην
Ελλάδα ώστε να συζητηθούν τα δικαιώµατα της τουρκικής ή της εθνικής
µακεδονικής µειονότητας η οποία ούτε καν αναγνωρίζεται από την ελληνική
κυβέρνηση και δεν απολαµβάνει ούτε στοιχειωδών δικαιωµάτων;
Γιατί π.χ. η E.E. δεν στέλνει ειδικό διαµεσολαβητή στην Ιταλία ώστε να
κατοχυρωθούν συνταγµατικά τα γλωσσικά δικαιώµατα των εθνικών και γλωσσικών
οµάδων στην Ιταλία;
Mήπως η E.E.Σ. θα πρέπει να πάρει κάποια πρωτοβουλία σε αυτή τη
κατεύθυνση;
Tο Oυράνιο Tόξο, γνωρίζοντας ότι οι εθνικές µειονότητες στα Βαλκάνια
χρησιµοποιήθηκαν κατά το παρελθόν, και πιθανώς να χρησιµοποιηθούν και στο
µέλλον, ως αποσταθεροποιητικοί παράγοντες έχει επανειληµµένα διακηρύξει το
απαραβίαστο των υφισταµένων συνόρων. Πολύ δε περισσότερο στα Βαλκάνια όπου
η ιστορία µας κληροδότησε ένα µωσαϊκό εθνοτήτων και πολιτισµών που
συνυπάρχουν στους ίδιους γεωγραφικούς χώρους εδώ και αιώνες.
Παράλληλα ως προς την πολιτική συµπεριφορά µιας µειονότητας ή εθνικής οµάδας
έχει υιοθετήσει την αρχή πως πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να καθησυχάζει ολόκληρο
τον πληθυσµό της χώρας στην οποία κατοικεί ότι δεν αποβλέπει ούτε στην άµεση,
αλλά ούτε και στη σταδιακή αλλοίωση των συνόρων µέσα από την εφαρµογή των
δικαιωµάτων της.
Oι εθνικές µειονότητες πρέπει να αρνούνται να γίνονται αντικείµενο
διακρατικών ανταγωνισµών και επεµβάσεων στα εσωτερικά της χώρας στην οποία
ζουν, δηµιουργώντας παράλληλα σχέσεις φιλίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης µε
όλους τους πολίτες του κράτους στο οποίο κατοικούν.
Aπαραίτητη φυσικά προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι η καταδίκη κάθε
πολιτικής καταπίεσης σε βάρος των εθνικών µειονοτήτων, η κατοχύρωση από τις
αρχές του κράτους των µειονοτικών δικαιωµάτων τους και ο σεβασµός της
εθνοπολιτισµικής τους ταυτότητας.
Mε βάση τα παραπάνω η πολιτική συµπεριφορά των δηµοκρατών Αλβανών
στη ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας θα έπρεπε να είναι σε κατεύθυνση δηµιουργίας
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συµµαχιών µε δηµοκράτες Mακεδόνες για την επίλυση των προβληµάτων που
αντιµετωπίζουν και η καταδίκη κάθε ένοπλης η τροµοκρατικής ενέργειας. Aνάλογη
θα πρέπει να είναι και η συµπεριφορά των Mακεδόνων δηµοκρατών. Θα πρέπει δηλ.
να καταδικάζουν κάθε ενέργεια που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώµατα όχι µόνο
της αλβανικής αλλά και κάθε άλλης µειονότητας, συµβάλλοντας έτσι στον
εκδηµοκρατισµό της χώρας τους.
Σε τέτοιες αρχές πιστεύουµε πως πρέπει να βασίζεται η συµπεριφορά κάθε
βαλκάνιου δηµοκράτη στη χώρα του για να έχουµε σχέσεις ειλικρινούς φιλίας,
αλληλεγγύης, συνεργασίας και ειρηνικά Βαλκάνια.
Tελειώνοντας πιστεύουµε ότι τα βαλκανικά κράτη καθώς και οι µειονότητες
και οι εθνότητες που ζουν σε αυτά, πρέπει να αξιοποιούν τα διδάγµατα της
ευρωπαϊκής εµπειρίας σε ότι αφορά την απόπειρα σταδιακής ενοποίησης των
ευρωπαϊκών κρατών, µε σεβασµό των δικαιωµάτων και το ξεπέρασµα των εθνικών
προκαταλήψεων και ανταγωνισµών.
Σας ευχαριστώ για τη προσοχή σας.

•

•

•

Η Ε.Ε.Σ. είναι συνασπισµός 23 περιφερειακών και µειονοτικών κοµµάτων
στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Συµµετέχει στις εργασίες του Κοινοβουλίου
µαζί µε την οµάδα των Πρασίνων ως ενιαία κοινοβουλευτική οµάδα µε το
όνοµα Ε.Ε.Σ. / ΠΡΑΣΙΝΟΙ. Η οµάδα αυτή είναι η τέταρτη σε δύναµη οµάδα
στο Ευρωκοινοβούλιο καθώς αποτελείται από 48 Ευρωβουλευτές. (10 από
την Ε.Ε.Σ. και 38 από τους Πράσινους). Το ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ είναι πλήρες
µέλος της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συµµαχίας (Ε.Ε.Σ.) από τον Νοέµβριο
του 2000.
Το ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ συµµετέχει σε όλες τις δραστηριότητες της Οµάδος
και έχει την δυνατότητα να θέτει τα ζητήµατα της µακεδονικής εθνικής
µειονότητας στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα πολιτικά θέµατα, στις
επιτροπές και τα όργανα του Ευρωκοινοβουλίου.
Το προεδρείο της Οµάδος Ε.Ε.Σ. / ΠΡΑΣΙΝΟΙ έχει ήδη θέσει στην Ελληνική
κυβέρνηση το ζήτηµα της αναγνώρισης της µακεδονικής γλώσσας στην
Ελλάδα ως πρώτη χαρακτηριστική ενέργεια αλληλεγγύης προς το
ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ και τους εθνικά Mακεδόνες στην Ελλάδα.
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