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(H παρακάτω ανακοίνωση όπως και πολλές άλλες στάλθηκε στο σύνολο σχεδόν του
ηλεκτρονικού και γραπτού τύπου στην Ελλάδα).
Φλώρινα / Lerin 02.09.01
Με αφορµή την συζήτηση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και
Άµυνας της Βουλής των Ελλήνων στις 29.08.01 και όσα ελέχθησαν σε αυτήν σχετικά
µε τη κρίση στην ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας το ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ επισηµαίνει τα
παρακάτω:
Αισθανόµαστε την ανάγκη ως Έλληνες πολίτες και ως «δίγλωσσοι» κατά την
επίσηµη άποψη περί µακεδονικής µειονότητας στην Ελλάδα, να ευχαριστήσουµε τους
κ.κ. Τσοχατζόπουλο, Πάγκαλο, Αυγερινό και όσους συµµετείχαν στην παραπάνω
συζήτηση, για τις πλούσιες γλωσσολογικές γνώσεις που µας προσέφεραν.
Συγκεκριµένα κατανοήσαµε απόλυτα την ιδιαίτερη σηµασία που µπορεί να έχει η
έκφραση «δηµιουργία υγειονοµικής ζώνης προστασίας προσφύγων σε βάθος 10-20
χιλ. στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, υπό τον έλεγχο της Ελλάδος και
την αιγίδα του Ο.Η.Ε.». Προτείνουµε στον κ. Μπαµπινιώτη στην νέα έκδοση του
λεξικού του να συµπεριλάβει ως συνώνυµο της λέξεως εισβολή τον νεολογισµό επινόηση «υγειονοµική ζώνη».
Απορούµε όµως γιατί η πρόταση περί «υγειονοµικών ζωνών» δεν είναι
ολοκληρωµένη, αφού η επιθυµούµενη από κύκλους του Υπ. Εξωτερικών και όχι
µόνον διάλυση της ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συµπαρασύρει σε πολεµικές συγκρούσεις όλες τις βαλκανικές χώρες. Συγκεκριµένα θα
έπρεπε οι «φωστήρες» της πρότασης αυτής να σκεφτούν ότι κάποιοι άλλοι ίσως
προτείνουν ανάλογες ζώνες «υγειονοµικής προστασίας» στους νοµούς Σερρών,
∆ράµας, Καβάλας υπό τον έλεγχο της Βουλγαρίας και την αιγίδα του Ο.Η.Ε. ή στους
νοµούς της ∆υτικής Θράκης και ορισµένα από τα νησιά του Αιγαίου κατάλληλα για
«υγειονοµικές ζώνες προστασίας προσφύγων» όπως π.χ. Χίος, Λέσβος, Σάµος κλπ.
υπό τον έλεγχο της Τουρκίας και την αιγίδα φυσικά του Ο.Η.Ε.
Επιτέλους τώρα «αντιληφθήκαµε» ότι η απόβαση των Τουρκικών
στρατευµάτων στη Κύπρο το 1974 δεν ήταν εισβολή αλλά «δηµιουργία υγειονοµικής
ζώνης ως ανθρωπιστική λύση» στο βόρειο τµήµα του νησιού «για την τάξη και
ευνοµία» της Τουρκίας κατ’ αντιστοιχία των λεγοµένων Πάγκαλου στην «Επιτροπή
Εξωτερικών Υποθέσεων και Άµυνας» περί «υγειονοµικής ζώνης µέσα στο έδαφος
της ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας ως ανθρωπιστική λύση για την τάξη και ευνοµία
της Ελλάδος».
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Όσο δε για το πρόβληµα των «πολιτικοποιηµένων οµάδων» από τους
«οικισµούς (sic) Μοναστηρίου, Γευγελής και Αχρίδος» που θα βρεθούν στο έδαφος
της νέας ελληνικής επικράτειας µετά την προς βορά εισβολή και εδαφική επέκταση
γιατί στην ουσία περί αυτού πρόκειται- προβληµατίστηκαν άραγε οι εµπνευστές του
παραπάνω σεναρίου πως αυτές, µαζί µε τις υπάρχουσες µειονοτικές οµάδες στη
βόρειο Ελλάδα, θα αµφισβητήσουν εντονότερα την «εθνική οµοιογένεια» της
Ελλάδος;
Στην παραπάνω συζήτηση στην Επιτροπή της Βουλής έπεσαν οι µάσκες και
αποκαλύφθηκε ουσιαστικά ο αρνητικός ρόλος της Ελλάδος σε σχέση µε την κρίση
στη γειτονική χώρα. ∆εν ήταν τυχαίες άλλωστε οι προτάσεις Ρόντου (συµβούλου του
Υπ. Εξ.) µεσούσης της κρίσης για «καντονοποίηση» της γειτονικής µας χώρας.
Είναι απορίας άξιο πως οι απόγονοι των οπαδών της «Μεγάλης Ιδέας» δεν
διδάχθηκαν από το «χα-στούκι» της Μικρασιατικής καταστροφής µε τα χιλιάδες
θύµατα και εξακοθουθούν να φλερτάρουν µε µεγαλοϊδεατικές αντιλήψεις. Την αντίληψη περί «ισχυρού κράτους που δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από αλλαγή συνόρων
στα Βαλκάνια» που έξφρασε ο γελωτοποιός της πολιτικής σκηνής της χώρας αλλά
και επικίνδυνος συνάµα (βλέπε υπόθεση Οτσαλάν – Ιµίων), Πάγκαλος είχε
υιοθετήσει το 1912 - 13 και η ηγεσία της Βουλγαρίας παθαίνοντας πανωλεθρία, αλλά
και η Ελλάδα λίγα χρόνια αργότερα µε τα ίδια αποτελέσµατα.
Αλήθεια ο Έλληνας Υπουργός Άµυνας κ. Τσοχατζόπουλος όταν δη-λώνει
συνεπικουρούµενος την εποµένη από τον Υπουργό των Εξωτερικών κ. Παπανδρέου
πως «η Ελλάδα δεν θα µείνει απαθής σε περίπτωση αλλαγής συνόρων στα
Βαλκάνια», γνωρίζουν αν υπάρχει κάποια άλλη βαλκανική χώρα που θα παραµείνει
απαθής;
Είναι απύθµενο το θράσος αυτών που από τη µία δηλώνουν υποκριτικά την
ανάγκη ύπαρξης της ∆ηµ. της Μακεδονίας ως ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος και
από την άλλη να επεξεργάζονται σενάρια διάλυσής της, δυναµιτίζοντας την ειρηνική
συνύπαρξη των βαλκανικών λαών. Αυτό που συζητούσαν οι Μητσοτάκης
Μιλόσεβιτς για το «µοίρασµα της πίτας» αποκαλύπτεται πως είναι η επίσηµη
πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης την τελευταία δεκαετία, αφού µε πρόσχηµα το
ζήτηµα του ονόµατος, προσπάθησε να αποσταθεροποιήσει τη γειτονική χώρα
στοχεύοντας στην διάλυσή της και προσδοκώντας εδαφικά οφέλη.
Στην Ευρώπη έχουν αντιληφθεί τις «ρωµαίικες κουτοπονηριές» και δεν είναι
τυχαίο που στη πρόσφατη συζήτηση της γερµανικής βουλής η Ελλάδα καταγγέλθηκε
από τον εκπρόσωπο των σοσιαλδηµοκρατών Γκέρτ Βαϊσκίρχεν για τη στάση της
απέναντι στη ∆ηµ. της Μακεδονίας τη τελευταία δεκαετία, ο οποίος µεταξύ άλλων
υποστήριξε πως η Ελλάδα µε πρόσχηµα το θέµα του ονόµατος προσπάθησε να την
αποσταθεροποιήσει προκαλώντας αίσθηµα ανασφάλειας και συνεχής αµφισβήτησης
του λαού και της χώρας.
Το ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ ως πολιτικός φορέας της εθνικής µακεδονικής
µειονότητας στην Ελλάδα πιστεύει πως η γενική διακήρυξη όπως εκφράζεται από
πολιτικά χείλη «ότι οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν µεταξύ τους ώστε να µην
οδηγηθούν σε πόλεµο» στο βαθµό που δεν συνοδεύεται από πολιτικές αποτροπής του
πολέµου, αποτελεί πολιτική απάτη. Κλασικό τέτοιο παράδειγµα αποδεικνύεται η
ελληνική βαλκανική πολιτική.
Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή µεγαλοϊδεατικών πολιτικών και κατα-σκευής
εχθρών όταν αυτές εκφράζονται από επίσηµα χείλη (αυτό αποδεικνύουν τα σενάρια
του Υπ. Εξ. και η συζήτηση στην Επιτροπή της Βουλής) θρέφουν στο εσωτερικό της
χώρας τις πιο µαύρες και αντιδραστικές δυνάµεις του σοβινισµού νοµιµοποιώντας τες
ουσιαστικά να παίζουν κεντρικό ρόλο στην πολιτική σκηνή της χώρας.
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Το ΟYPANIO TOΞO καταγγέλλει την εθνικιστική,
µεγαλοϊδεατική,
σοβινιστική και επικίνδυνη για την ειρήνη πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης και
καλεί κάθε Έλληνα δηµοκράτη όχι απλά να καταδικάσει αλλά να αντισταθεί απέναντι
στην ελληνική επιθετική εξωτερική πολιτική και σε κάθε πολιτική για αλλαγή συνόρων στα Βαλκάνια, γιατί αυτό σηµαίνει πόλεµο και καταστροφή για όλους τους
Βαλκανικούς λαούς, όπως άλλωστε µας δίδαξε το παρελθόν.
H ΠOΛITIKH ΓPAMMATEIA
TOY OYPANIOY TOΞOY

Ανοικτή Επιστολή προς τον Κύριο Prodi και προς τους 620
Ευρωβουλευτές
Αξιότιµε Κύριε Prodi,
Στις 25 Οκτωβρίου 2001 κατά την οµιλία σας προς τους βουλευτές του Κοινοβουλίου
του ελληνικού τοµέα της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου διακηρύξατε συν τοις άλλοις και
το εξής : « ..στη µεγάλη συζήτηση του πώς οι Ευρωπαίοι πολίτες να συµµετάσχουν πιο
ενεργά στο σχεδιασµό και στην εφαρµογή της Ευρωπαϊκής πολ-ιτικής».
Ως υποστηρικτής των δικαίων των εθνικών Μειονοτήτων του ελληνόφωνου χώρου
ανταποκρίνοµαι στην επιθυµία σας προβαίνοντας σε σχολιασµό της οµιλίας σας στη
Βουλή των Ελληνοκυπρίων.
Στην οµιλία σας αναφέρετε τις εξής αντιφατικές απόψεις :
α) διότι όπως γνωρίζετε η εισδοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι
εισδοχή χωρίς προϋποθέσεις.
β) Μια πολιτική συµφωνία πριν από την εισδοχή της Κύπρου στην Ε. Ε
ενέχει για µας µία ισχυρή προτεραιότητα.
Κύριε Prodi µε την θέση αυτή επιβεβαιώσατε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ότι για την εισδοχή της Κύπρου στην Ε. Ε δεν θα τεθεί σαν όρος η προενταξιακή
οριστική λύση του ελληνοτουρκικού πολιτικού προβλήµατος.
Στην ίδια συνεδρίαση ο πρόεδρος του ελληνοκυπριακού Κοινοβουλίου και ηγέτης
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Κύπρου κύριος Χριστόφιας διακήρυξε τα εξής :
«….να µη παρερµηνευτεί η επιθυµία µας. ∆εν είναι δυνατόν για την Κύπρο να
αποδεχθεί τις γελοίες απαιτήσεις της Τουρκίας και του ηγέτη της Τουρκικής κατοχής
κυρίου Ντενκτάς, οι οποίες συνοδεύτηκαν από απειλές. Ειδικά την µη ρεαλιστική του
απαίτηση για άµεση ή έµµεση αναγνώριση του κατοχικού καθεστώτος ως κρατική
οντότητα για
να επιτευχθεί µια συµφωνία του κυπριακού προβλήµατος».
Κύριε Prodi η µόνη οριστική λύση του πολιτικού προβλήµατος της Κύπρου θα ήταν
η δηµιουργία µιας ελληνοτουρκικής Συνοµοσπονδίας ή κάποιας άλλης µορφής υπό
την έννοια ενός ενιαίου Κυπριακού κράτους, η οποία θα εξασφαλίζει κατά 100% την
σωµατική ακεραιότητα και ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων.
Ο κύριος Χριστόφιας σας προειδοποίησε ότι η ελληνοκυπριακή κυβέρνηση δεν θα
αποδεχθεί ούτε καν έµµεση αναγνώριση της τουρ-κοκυπριακής κρατικής οντότητας,
αυτό διότι βασίζεται στην υποστήριξη της Ε. Ε, η οποία πρεσβεύει την αρχή της µη
προϋπόθεσης.
Οι Ελληνοκύπριοι αποδέχονται αποκλειστικά και µόνο την λύση της Οµοσπονδίας,
συνέπεια της οποίας θα ήταν συν τοις άλλοις και το γεγονός ότι οι οµοσπονδιακές
ένοπλες δυνάµεις, αποτελούµενες κατά 70% από Ελληνοκύπριους, θα έχουν το
δικαίωµα εισβολής στον τουρκοκυπριακό τοµέα της Κύπρου και της βιαίας
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προσαγωγής στο δικαστήριο Τουρκοκυπρίων εγκληµατιών ή Τουρκοκυπρίων οι
οποίοι, κατά την άποψη πάντοτε του Ελληνοκύπριου οµοσπον-διακού Εισαγγελέα,
διέπραξαν πολιτικά εγκλήµατα.
Σαν επιχείρηµα ενάντια στην ψυχολογικά τερατώδη άποψη µιας τέτοιας
λύσης του κυπριακού πολιτικού προβλήµατος σας αναφέρω το εξής: Στο
Κοινοβούλιο του ελληνοκυπριακού τµήµατος του νησιού, όπου έγινε η αγόρευσή
σας, παρών ήταν πιθανότατα και ο τέως προσωπικός ιατρός του Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου και νυν πρόεδρος ενός ελληνοκυπριακού κόµµατος, κύριος Λυσαρίδης. Ο
κύριος Λυσαρίδης το 1963, ήταν ηγέτης ενός παρανόµου παραστρατιωτικού
τµήµατος το οποίο, εξοπλισµένο από τον Μακάριο µε
τσεχοσλοβακικά όπλα,
έδρασε µαζί µε τα παράνοµα παραστρατιωτικά στοιχεία των Σαµψών και
Γεωργκάτζη εναντίον των Τουρκοκυπρίων.
Αποδεχόµενη η τουρκοκυπριακή ηγεσία το µοντέλο της Οµοσπονδίας σηµαίνει ότι
θα επιτρέψει την επιστροφή στην βόρεια Κύπρο εκείνων των ελληνοκυπριακών
στοιχείων, όπως ο κύριος Λυσαρίδης και πολλοί άλλοι, οι οποίοι το 1963 ήταν ηθικά
τουλάχιστον συνυπεύθυνοι για τις σφαγές αµάχων Τουρκοκυπρίων, όπως το
περιγράφω λεπτοµερειακά στο άρθρο µου, που σας έχω αποστείλει πρόσφατα.
Κύριε πρόεδρε εύχοµαι ολόψυχα η Κύπρος να γίνει µέλος της Ε. Ε, οποιαδήποτε
και εάν είναι η πολιτική λύση του Κυπριακού προβλήµατος, η οποία βέβαια θα
πρέπει να είναι αποδεκτή και από τις δύο πλευρές. Η λύση αυτή δεν µπορεί παρά να
είναι µια Συνοµοσπονδία ή µια χαλαρότατη Οµοσπονδία, η οποία συνταγµατικά θα
απαγορεύει κατά τα επόµενα χρόνια την είσοδο ακροδεξιών ελληνοκυπριακών
στοιχείων ή ακόµα και νοµίµου στρατού στον Τουρκοκυ-πριακό τοµέα.
Μια τέτοια λύση θα µπορέσει να εγγυηθεί τόσο την 100% σωµατική ασφάλεια των
Τουρκοκυπρίων όσο και την εν καιρώ ίαση του ψυχικού τραύ-µατος του
Τουρκοκυπριακού πληθυσµού, σχετικά µε τον υποθετικό ή πραγµατικό κίνδυνο
επανάληψης των σφαγών του 1963.
Καµία άλλη λύση δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή από την Τουρκική ή από την
Τουρκοκυπριακή ηγεσία.
Εκτός αυτού η Ε. Έ, µε βάση την πολιτική της φιλοσοφία έχει ύψιστο ηθικό χρέος
απέναντι στις εθνικές Μειονότητες να αποφύγει επιβολή επισφαλών λύσεων, στην
περίπτωση αυτή εις βάρος της τουρκοκυπριακής Μειονότητας.
Απόψεις ότι η είσοδος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτελέσει εγγύηση
για την τουρκοκυπριακή Μειονότητα µπορούν να θεωρηθούν ότι υπάγονται στον
κόσµο της φαντασίας, εάν λάβει κανείς υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην
Ελλάδα, πλήρους µέλους της Ε. Ε, σε σχέση µε τις εθνικές Μειο-νότητες.
Επιτρέψετε µου να σας υπενθυµίσω ότι :
α) Το 1995 στη βορειοελλαδική πόλη Φλώρινα εισέβαλαν στα γραφεία του
Ουράνιου Τόξου, επισήµου κόµµατος των εθνικά Μακεδόνων της Ελλάδας, στίφη
ακροδεξιών εθνικιστών και επί παρουσία του ∆ηµάρχου και της Αστυνοµίας και την
ανοχή του Εισαγγελέα κατέστρεψαν τα έπιπλα, το τηλέφωνο και τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή. Και πρόσφατα ακόµα το Εφετείο της Κοζάνης απέρριψε αγωγή του
Ουράνιο Τόξου για αποζηµίωση της υλικής βλάβης που υπέστη, διότι το δικαστήριο
δεν µπόρεσε να διαπι-στώσει κολάσιµη πράξη.
β)Εδώ και πολλά χρόνια είναι απαγορευµένη µε δικαστική απόφαση η δηµιουργία
Οίκου Μακεδονικού Πολιτισµού στη Φλώρινα.
Παρά το γεγονός ότι το δικαστήριο του Στρασβούργου καταδίκασε την Ελλάδα για
την πράξη αυτή και επέβαλε χρηµατικό πρόστιµο, ακόµα και σήµερα δεν είναι
δυνατή η κατάθεση αίτησης δηµιουργίας Οίκου Μακε-δονικού Πολιτισµού, διότι
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ουδείς δικηγόρος της Φλώρινας αναλαµβάνει την νοµική διεκπεραίωση, πράγµα που
είναι απαραίτητο, κωλυσιεργώντας εδώ και πολλούς µήνες µε διάφορες προφάσεις.
∆εν µπορούµε ακόµη να κατανοήσουµε από πού προέρχεται αυτή η κωλυσιεργία !!!
γ) Στις 3 Μαΐου 2000 απεστάλη εξ ονόµατος 48 βουλευτών του Ευρω-παϊκού
Κοινοβουλίου, ανηκόντων στην κοινοβουλευτική οµάδα Πράσινοι / EFA, επιστολή
προς την ελληνική κυβέρνηση, υπογεγραµµένη από τους προέδρους κυρία Heidi
Hautala, κύριο Paul Lannoye και από την αντιπρόεδρο κυρία Nelly Maes, στην
οποίαν έκαναν έκκληση για την εισαγωγή της µακεδονικής γλώσσας στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστηµα, σε εκείνες τις περιοχές όπου η γλώσσα µιλιέται, και φυσικά
µόνο για αυτούς που το επιθυµούν.
Εάν οι πληροφορίες µου είναι σωστές η ελληνική κυβέρνηση δεν απάντησε καν στην
έκκληση των 48 βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
δ)Στις 2 Φεβρουαρίου 2001 ο βλάχικης καταγωγής κύριος Σωτήρης Μπλέτσας
καταδικάστηκε από δικαστήριο των Αθηνών σε 15 µήνες φυλακή και πρόστιµο
500.000 δραχ-µών επειδή το 1995 σε αντάµωµα των Βλάχων, στην βορειοελλαδική
πόλη Νάουσα, µοίρασε ένα φυλλάδιο της EBLUL (Οργάνου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης) στο οποίο αναφέρονταν ότι στην Ελλάδα συν τοις άλλοις µιλιέται και η
λατινογενής βλάχικη γλώσσα. Ο κύριος Μπλέτσας παρά το γεγονός ότι, όπως δήλωσε
ο ίδιος δηµοσίως, αισθάνεται εθνικά Έλληνας, αγωνίζεται για την διατήρηση της
µητρικής του γλώσσας, η οποία δεν είναι ελληνική.
Κύριε πρόεδρε ελπίζω τα στοιχεία αυτά να σας βοηθήσουν να προβείτε σε µια πιο
βαθιά γνωριµία των προβληµάτων της βαλκανικής κουλτούρας, καθώς και σε µια
µεγαλύτερη κατανόηση των πραγµατικών και των ψυχολογικών προβληµάτων του
Τουρ-κοκυπριακού πληθυσµού.
Μετά σεβασµού
∆ρ Γεώργιος Νακρατζάς
* Το EBLUL (Ευρωπαϊκό Γραφείο Λιγότερο ∆ιαδεδοµένων Γλωσσών) είναι ηµιεπίσηµο
όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) µε συµβουλευτικό ρόλο σε θέµατα γλωσσικών
µειονοτήτων και λιγότερο διαδεδοµένων γλωσσών στις χώρες µέλη της Ε.Ε. Έχει ιδρύσει
γραφεία σε όλες τις χώρες µέλη της Ε.Ε. πλην της Ελλάδος και στα έντυπά του συχνά
αναφέρεται στην ύπαρξη όχι µόνο της µακεδονικής γλώσσας στην Ελλάδα αλλά και άλλων
λιγότερο διαδεδοµένων γλωσσών στη χώρα µας όπως τα Βλάχικα, τα Αρβανίτικα, τα Τούρκικα,
τα Ροµ (τσιγγάνικα) κλπ.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ ΣΤΟ
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Αντιπροσωπεία του ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ συµµετείχε στις 8 και 9 Νοεµβρίου
στις εργασίες της γενικής συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συµµαχίας
(Ε.Ε.Σ.) στην έδρα του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Στην ηµερήσια
διάταξη µεταξύ άλλων συζητήθηκε το ζήτηµα της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε σχέση µε τη διαφορετικότητα γλωσσών, πολιτισµών, λαών και
περιφερειών. Στην συζήτηση συµµετείχαν και οι Dr. Markus Warasin (Γενικός
Γραµµατέας του Γραφείου Λιγότερο ∆ιαδεδοµένων Γλωσσών - ΕΒLUL),* Mr. Anti
Korkeakivi (Γραµµατέας της Επιτροπής Παρακολούθησης που αφορά την Σύµβαση
Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων του Συµβουλίου της
Ευρώπης).
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Οι αντιπρόσωποι του Ουράνιου Τόξου έθεσαν στον κ. Anti Korkeakivi το
θέµα της Σύµβασης Πλαίσιο για τα δικαιώµατα των µειονοτήτων την οποία η Ελλάδα
ενώ έχει υπογράψει από τον Σεπτέµβριο του 1997 δεν την έχει επικυρώσει στη Βουλή
ώστε να καταστεί νόµος του κράτους.
Επίσης µε τον αντιπρόσωπο του ΕΒLUL (Ευρωπαϊκό Γραφείο Λιγότερο
∆ιαδεδοµένων Γλωσσών)* συζητήθηκε η ίδρυση ανάλογου παραρτήµατος στη χώρα
µας. Συµφωνήθηκε να πραγµατοποιηθεί ιδρυτική συνεδρίαση στην Ελλάδα στις
αρχές του 2002 µε συµµετοχή εκπροσώπων από γλωσσικές και άλλες µειονότητες
(Βλάχοι, Ροµ, Τούρκοι κ.α.) ώστε µε την ίδρυση του ανάλογου γραφείου και στην
Ελλάδα να προωθηθεί το ζήτηµα της γλωσσικής ετερότητας στην χώρα µας.
Η αντιπροσωπεία του ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ πραγµατοποίησε επίσης και τις
τελικές επαφές για την επίσκεψη αντιπροσωπείας της οµάδος Ε.Ε.Σ. στην Ελλάδα.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΊΑΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ (Ε.Ε.Σ.)
Στις 19 και 20 Νοεµβρίου επισκέφτηκε την χώρα µας µετά από πρόσκληση
του ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ αντιπροσωπεία της Ε.Ε.Σ. µε επικεφαλής τον
Ευρωβουλευτή κ. Mayol. Κατά την διάρκεια της επίσκεψης πραγµατοποιήθηκαν
συναντήσεις µε εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης στους νοµούς Φλώρινας /
Λέριν και Πέλλας / Βόντεν. Συγκεκριµένα ο κ. Mayol και η αντιπροσωπεία της
Ε.Ε.Σ. στην οποία συµµετείχαν και εκπρόσωποι του ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ
συνάντησε του ∆ηµάρχους Έδεσσας, Φλώρινας και Αµυνταίου όπως επίσης και
αρκετούς Παρέδρους και ∆. Συµβούλους. Ανταλλάχθηκαν απόψεις πάνω σε
ζητήµατα δικαιωµάτων των µειονοτήτων καθώς και σε ζητήµατα οικολογικής και
περιβαλλοντικής ανάπτυξης. Η εκπρόσωποι της Ε.Ε.Σ. είχαν την ευκαιρία να
εκθέσουν στους συνοµιλητές τις ευρωπαϊκές εµπειρίες και πρακτικές όσον αφορά τα
ζητήµατα του σεβασµού των µειονοτήτων καθώς και σε θέµατα οικολογικής
ευαισθησίας.
Η αντιπροσωπεία της Ε.Ε.Σ. µετά την επιστροφή της στις Βρυξέλλες και σε
συνεργασία µε το ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ θα συζητήσει τις περαιτέρω ενέργειες ώστε τα
παραπάνω θέµατα να τεθούν µε αµεσότερο τρόπο στην Ελληνική κυβέρνηση µέσα
από τα όργανα και τις επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου.
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