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Σύµφωνα µε ανακοίνωση του εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου των Εξωτερικών κ.
Μπεγλίτη (1/7/2003) θα επιτραπεί η ελεύθερη επίσκεψη στις πατρογονικές τους εστίες
των Μακεδόνων πολιτικών προσφύγων του εµφυλίου πολέµου το διάστηµα µεταξύ 10
Αυγούστου 31 Οκτωβρίου 2003. Οι Μακεδόνες πρόσφυγες θα έχουν δικαίωµα
επίσκεψης 20 ηµερών το παραπάνω διάστηµα να επισκεφθούν τους συγγενείς, τους
φίλους, τα χωριά τους χωρίς τους περιορισµούς που ισχύουν έως σήµερα όσον
αφορά τις επισκέψεις.
Χαιρετίζουµε την απόφαση του Υπουργείου των Εξωτερικών και τη θεωρούµε ως
πρώτο βήµα για την οριστική επίλυση του ζητήµατος των πολιτικών προσφύγων.
Το Ουράνιο Τόξο πολλές φορές έχει αναφερθεί στο θέµα µε ποιο πρόσφατη αναφορά
το παρακάτω δελτίο τύπου.
Σε αυτό το τεύχος δηµοσιεύουµε επίσης την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη του
Υφυπουργού των Εξωτερικών κ. Λοµβέρδου στην εφηµερίδα «Ελευθεροτυπία».

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Florina – Lerin 30.04.2003
...ΑΥΤΑΡ Ο∆ΥΣΣΕΥΣ ΙΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΝ ΑΠΟΘΡΩΣΚΟΝΤΑ ΝΟΗΣΑΙ ΗΣ ΓΑΙΗΣ,
ΘΑΝΕΙΝ ΙΜΕΙΡΕΤΑΙ... (Οδύσσεια, α, στ. 57 κ.π.)
...αλλά ο Οδυσσέας ποθεί ακόµη και καπνό µονάχα της πατρίδας του να δει να πετιέται προς
τ' απάνω κι ας πεθάνει...
Πάνω από ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ πέρασαν και οι Μακεδόνες αγωνιστές της λευτεριάς, µαχητές
του ∆ηµοκρατικού Στρατού καθώς και χιλιάδες παιδιά πρόσφυγες, θύµατα τότε του εµφυλίου
πολέµου, βρίσκονται σε αναγκαστική προσφυγιά.
...Τασκένδη, Βουκουρέστι, Βάρνα, Βαρσοβία, Βουδαπέστη, Πράγα, Σκόπια, κρατούν ακόµη
στην αγκαλιά παππούδες, πατεράδες, γιους και θυγατέρες µακριά από οικογένεια, συγγενείς,
φίλους.
Η απάνθρωπη απόφαση των υπουργείων ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ της
Ελλάδας κρατάει κλειστές τις πόρτες της επιστροφής.
ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Αθήνα 29.12.1982
Θέµα: Ελεύθερος επαναπατρισµός και απόδοση της Ελληνικής Ιθαγένειας στους πολιτικούς
πρόσφυγες.

Έχοντες υπ' όψη:
Τις διατάξεις του Νόµου 400 / 76 "Περί Υπουργικού Συµβουλίου και Υπουργείων" όπως
τροποποιήθηκαν µε το Ν. 1266 / 1982 και στα πλαίσια της πολιτικής της Κυβέρνησης για
Εθνική συµφιλίωση και οµοψυχία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:
Μπορούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα όλοι οι Έλληνες το γένος (η υπογράµµιση δική
µας), που κατά τη διάρκεια του Εµφυλίου Πολέµου 1946-1949 και λόγω αυτού κατέφυγαν
στην αλλοδαπή ως πολιτικοί πρόσφυγες έστω και αν αποστερήθηκαν της Ελληνικής
Ιθαγένειας...
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Γ. Γεννηµατάς Γιάννης Σκουλαρίκης
Πως είναι δυνατόν σε ένα νοµικό κείµενο µιας ευρωπαϊκής χώρας όπως είναι η Ελλάδα να
χρησιµοποιούνται τέτοιες εκφράσεις διαχωρίζοντας τους πολίτες µε βάση "το γένος"
θυµίζοντας απάρτχαϊτ ?
Είναι φανερό πως µε τον όρο "Έλληνες το γένος" η απόφαση αυτή επιδιώκει τον αποκλεισµό
κάποιων από το αναφαίρετο δικαίωµα της επιστροφής. Αυτών που κατά τα συµφέροντά τους
κάποιοι ονόµαζαν και ονοµάζουν βούλγαρους, σλαβόφωνους, σλαβοµακεδόνες, δίγλωσσους,
ανύπαρκτους...
Η ρατσιστικής έµπνευσης απόφαση των Υπουργείων ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
της Ελλάδας κρατάει κλειστές τις πόρτες της επιστροφής. Πολλοί από αυτούς
συµπεριλαµβάνονται σε λίστες ανεπιθύµητων και δεν έχουν ούτε το δικαίωµα επίσκεψης στην
Ελλάδα.
Με ποίο δικαίωµα κρατούν ακόµη και σήµερα χωρισµένες οικογένειες στερώντας τους το
δικαίωµα τις γλυκές και τις πικρές στιγµές της ζωής να τις περνούν ενωµένοι?
Συχνά κάποιοι µιλούν για τους Έλληνες της Ίµβρου της Τενέδου, για τους Έλληνες της
Ισταµπούλ / Κωνσταντινούπολης, για την Ελληνική µειονότητα στην Νότια Αλβανία, για
ανθρώπινα δικαιώµατα…..
Σήµερα, µετά την απόφαση του Τουρκοκυπρίου ηγέτη Ντεκτάς, να ανοίξει τα σύνορα, όλοι
στην Ελλάδα µιλούν για τους Ελληνοκύπριους πρόσφυγες της Κύπρου, και τη συγκίνηση που
νιώθουν αντικρίζοντας µετά από τριάντα χρόνια τις πατρογονικές τους εστίες, για την
καρτερική τους υποµονή στη διαχωριστική γραµµή της Κύπρου για να περάσουν απέναντι, να
δουν τα σπίτια τους, τον τόπο τους, να µυρίσουν τις λεµονιές στην αυλή του σπιτιού τους...
Σήµερα στην Ελλάδα του 2003, χώρας µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρας που
διατείνεται ότι γέννησε τη ∆ηµοκρατία διοργανώνοντας µε επιτυχία Συνόδους Κορυφής,
χώρας που το 2004 θα διοργανώσει Ολυµπιακούς αγώνες προβάλλοντας ως σύνθηµα ‘ Για
ένα πολιτισµό των πολιτισµών’ η παραπάνω απόφαση που εξαιρεί τους Μακεδόνες
πολιτικούς πρόσφυγες από το δικαίωµα της επιστροφής και σε ορισµένους από αυτούς
ακόµα και το δικαίωµα της επίσκεψης τους στην Ελλάδα θα έπρεπε να αποτελεί προσβολή
για τη συνείδηση κάθε δηµοκράτη.
Αποτελεί σίγουρα προσβολή η ένοχη σιωπή πολιτικών, δηµοσιογράφων, διανοουµένων...
Τι κρίµα για την Ελλάδα του 21ου αιώνα..."το καθεστώς Ντεκτάς" αντιλαµβάνεται καλύτερα
τους στίχους της Οδύσσειας...
Η Πολιτική Γραµµατεία
Ουράνιου Τόξου

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς την Αυτού Εξοχότητα
Κύριο Κωνσταντίνο Σηµίτη
Πρωθυπουργό Ελλάς
∆ρ Γεώργιος Νακρατζάς
Ιατρός – Συγγραφέας
Ολλανδία
Ρότερνταµ 3 Μαΐου 2003
Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε,
Προ διετίας επισκέφθηκα ως µέλος µιας διεθνούς αντιπροσωπείας την Τουρκία, προς
υποστήριξη διωκοµένων Τούρκων συγγραφέων.
Κατά την διάρκεια της επίσκεψης αυτής προσκύνησα το χωριό και το σπίτι του πατέρα µου,
το οποίο υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει ως πρόσφυγας το 1922. Η τραγωδία αυτή ήταν
συνεπεία της υποχρεωτικής ανταλλαγής πληθυσµών, την οποίαν πρότεινε και επέβαλε η
τότε κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου και όχι οι Τούρκοι, όπως µας διδάσκει η ελληνική
προπαγάνδα.
Παρά τον ισχυρισµό στην χώρα µας περί τουρκικής βαρβαρότητας ουδείς µου απαγόρεψε την
είσοδό στην Τουρκία, ούτε την επίσκεψη µου στα πατρικά χώµατα.
Πρόσφατα είµαστε µάρτυρες της ελεύθερης διακίνησης προσφύγων στην Κύπρο και πάλι
από πρωτοβουλία των Τούρκων.
Κατά µιαν πρόσφατη επίσκεψή µου στην πρωτεύουσα της ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας τα
Σκόπια, έγινα µάρτυρας µιας ιδιαίτερα έντονης συναισθηµατικής φόρτισης των παιδιών του
εµφυλίου πολέµου του 1946-49, τα οποία παιδιά σήµερα έχουν την δική σας και την δική µου
ηλικία.
Στους ανθρώπους αυτούς απαγορεύεται η επιστροφή στην πατρίδα, η επιστροφή στα
πατρικά τους σπίτια και χώµατα και σε ορισµένους από αυτούς απαγορεύεται ακόµα και η
απλή επίσκεψη στη Ελλάδα.
Κύριε Πρόεδρε έχετε την γνώµη ότι η συµπεριφορά της χώρας µας, µιας χώρας που σήµερα
προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η αρµόζουσα ανθρωπιστική συµπεριφορά;
Για τον λόγο αυτό σας αποστέλλω την κραυγή απελπισίας µαζί και διαµαρτυρίας του
Ουράνιου Τόξου, κόµµατος των εθνικά Μακεδόνων της χώρας µας, επιστολή η οποία θα
αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε
ολόκληρο τον κόσµο στην αγγλική γλώσσα.
Μετά τιµής
Γεώργιος Νακρατζάς

Ακόµα µία απαγόρευση εισόδου σε Αυστραλό - Μακεδόνα ….

23 Μαΐου 2003

Στα γραφεία του Ουράνιου Τόξου έφτασε για µια ακόµη φορά υπόθεση απαγόρευσης εισόδου
ενός Μακεδόνα, υπηκόου ξένης χώρας σήµερα (Αυστραλίας), ο οποίος εγκατέλειψε την
Ελλάδα στη διάρκεια του εµφυλίου και κατάγεται από χωριό της περιοχής Φλώρινας και
συγκεκριµένα από την Κορυφή / Turije.
Ο κ. Κώστα Λαζάροφ επιχείρησε να επισκεφτεί το χωριό του στην Ελλάδα από τον
συνοριακό σταθµό της Νίκης ερχόµενος από την ∆ηµ. της Μακεδονίας.
Κατά τον έλεγχο των στοιχείων του δεν υπήρξε το παραµικρό πρόβληµα και του δόθηκε
άδεια εισόδου στην Ελλάδα καθώς και η απαραίτητη ένδειξη – σφραγίδα στο διαβατήριο του
µε την ηµεροµηνία εισόδου 23-05-03 –85 > ΝΙΚΙ κ 064 GR.
Ο κ Λαζάροφ κατάφερε να περπατήσει µόνο λίγα µέτρα χωρίς κανένα πρόβληµα µε την
ελπίδα και την επιθυµία ότι θα πάει να δει συγγενείς, φίλους και τον τόπο που γεννήθηκε,
ώσπου τον κάλεσε πίσω ο αξιωµατικός υπηρεσίας του συνοριακού σταθµού για να του
δηλώσει ότι δεν του επιτρέπεται η είσοδος του σε ελληνικό έδαφος.
Αυτόµατα του ακύρωσε την άδεια εισόδου και τον γύρισε πίσω.
Στο Αποδεικτικό Γνωστοποίησης Απαγόρευσης Εισόδου µε Α.Α: 74/03 23-5-2003 στα αίτια
απαγόρευσης εισόδου δεν αναφέρεται συγκεκριµένος λόγος για την απαγόρευση εισόδου.
*(διάβασε extra ένθετο του ΙΝΦΟ 3ΟΡΑ - Ο «ΙΟΣ» της Κυριακής Ν. 53 Ελευθεροτυπία
8/6/03 - Το τρίτο τέλος του εµφυλίου.
http://maknews.com/html/articles/loverdos_ios.html

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1140/03
υποβολή: Stavros Xarchakos (PPE-DE) προς την Επιτροπή

(19 Μαρτίου 2003)
Θέµα: To ΕΒLUL και η συστηµατική συκοφάντηση χώρας µέλους της ΕΕ
Είναι γνωστό ότι, στην Ελλάδα, οι δηµοκρατικές ελευθερίες και η πολιτιστική διαφορετικότητα
είναι πλήρως προστατευόµενες και κατοχυρωµένες. Σε αυτά τα πλαίσια η µουσουλµανική
µειονότητα που ζει στην ελληνική Θράκη παρουσιάζει αύξηση του πληθυσµού της, έχει
πάµπολλα µέσα ενηµέρωσης στη διάθεσή της (εφηµερίδες, ραδιοφωνικούς σταθµούς,
απρόσκοπτη δορυφορική σύνδεση µε τουρκικά κανάλια, πολλά εκ των οποίων
κατασυκοφαντούν επί µονίµου βάσεως την Ελλάδα κλπ.), διαθέτει εκλεγµένους
µουσουλµάνους βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ενώ πάµπολλοι είναι και οι
µουσουλµανικοί θρησκευτικοί θεσµοί, τα τεµένη των οποίων χτίζονται και αναστηλώνονται µε
χρήµατα του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Ανάλογη ελευθερία απολαµβάνουν και όλες οι υπόλοιπες µειονοτικές οµάδες, όσο
ολιγάριθµες και αν είναι, όπως π.χ. συµβαίνει µε την πολύ µικρή σλαβόφωνη κοινότητα στην
περιοχή της Φλώρινας , η οποία δηµιούργησε και κοµµατικό σχηµατισµό ο οποίος
δραστηριοποιείται εντελώς ελεύθερα (έχει γραφεία, εφηµερίδες, προπαγανδίζει µε άνεση τις
ιδέες του και δεν παραλείπει να υβρίζει την Ελλάδα και τους Έλληνες), καταγράφοντας µια
εντελώς αµελητέα εκλογική δύναµη σε όλες τις εκλογικές αναµετρήσεις. Τον τελευταίο καιρό
έχει ενταθεί η ανθελληνική προπαγάνδα µε αιχµή το "Ευρωπαϊκό Γραφείο των Λιγότερο
∆ιαδεδοµένων Γλωσσών" (E.B.L.U.L.), ενώ πρόσφατα µοιράστηκε στους ευρωβουλευτές και
ένα βιβλίο (η έκδοση του οποίου, µάλιστα, επιχορηγήθηκε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
όπως αναφέρεται στη δεύτερη σελίδα του) το οποίο βρίθει "συµβουλών" και "υποδείξεων"
(σελ. 6 και αλλού) προς την Ελλάδα. Στη σελ.5, µάλιστα, αναφέρεται ότι στην Ελλάδα

υπάρχουν άτοµα που µιλούν "µακεδονικά", ενώ ο Πρόεδρος του E.B.L.U.L. κ. Brezigar
σηµειώνει (σελ.12) ότι "οι Έλληνες θα πρέπει να µάθουν αγγλικά µαζί µε τα µακεδονικά"(!).
Συµµερίζεται η Επιτροπή (η οποία φαίνεται να στηρίζει οικονοµικά τις δραστηριότητες του εν
λόγω γραφείου) τις ανιστόρητες απόψεις του κ. Brezigar περί δήθεν ύπαρξης "µακεδονικής"
γλώσσας; Ποια είναι τα ακριβή ποσά (αναλυτικά) που έχει λάβει το γραφείο αυτό από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και για ποια ακριβώς έτη; Για ποιους λόγους στηρίζεται οικονοµικά ένα
γραφείο που προπαγανδίζει εναντίον ενός κράτους µέλους; Ποιες είναι οι δραστηριότητες του
γραφείου αυτού σε χώρες όπου η πολιτιστική ιδιαιτερότητα µειονοτήτων καταπιέζεται, όπως
π.χ. συµβαίνει µε τους Έλληνες της Αλβανίας και της Τουρκίας; Γνωρίζει η Επιτροπή αν στις
Επιτροπές του E.B.L.U.L σε χώρες-µέλη της Ένωσης µετέχουν ακραία εθνικιστικά στοιχεία
που υποκινούνται από τρίτες χώρες και τα οποία δηµιουργούν συστηµατικά ένταση σε
συγκεκριµένες περιοχές της Ένωσης; Ποια είναι (ονοµαστικά) τα µέλη της "Ελληνικής
Επιτροπής τού E.B.L.U.L" και ποιες οι ακριβείς επαγγελµατικές και άλλες ιδιότητές τους;
Ερώτηση που δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην ΕΕ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορµή την κοινοβουλευτική ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Ν.∆. και γνωστού
µουσικοσυνθέτη κ. Ξαρχάκου µε θέµα «Το Ευρωπαϊκό Γραφείο των Λιγότερο Οµιλούµενων
Γλωσσών και η συστηµατική συκοφάντηση χώρας µέλους της Ε.Ε.» που κατατέθηκε προς
την Επιτροπή στις 19 Μαρτίου 2003 επισηµαίνουµε τα παρακάτω:
Ο κ. Ξαρχάκος αναφέρει στην αρχή της ερώτησης του: «Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα, οι
δηµοκρατικές ελευθερίες και η πολιτιστική διαφορετικότητα είναι πλήρως προστατευόµενες και
κατοχυρωµένες».
Μπορεί ο αξιότιµος µουσικοσυνθέτης να αναφέρει ποιο είναι το νοµοθετικό πλαίσιο που
κατοχυρώνει την πολιτιστική διαφορετικότητα στην χώρα και ποια µέτρα προστασίας
λαµβάνει η πολιτεία;
Γνωρίζει για την αφαίρεση ιθαγενειών από έλληνες πολίτες οικονοµικούς µετανάστες του
εξωτερικού επειδή δηλώνουν ότι είναι εθνικά Μακεδόνες (Παρ. 1γ του άρθρου 20 του Κ.Ε.Ι.)
και για την απαγόρευση επιστροφής στους Μακεδόνες πολιτικούς πρόσφυγες του εµφυλίου
επειδή κατά τον νοµοθέτη «δεν είναι Έλληνες το γένος»; (Ν. 1266/1982).
Γνωρίζει ότι η χώρα µας δεν έχει ακόµη επικυρώσει τη Σύµβαση Πλαίσιο του Συµβουλίου της
Ευρώπης για τις Εθνικές Μειονότητες καθώς επίσης και ότι δεν έχει ακόµη υπογράψει τον
Χάρτη για την Προστασία των Μειονοτήτων και των Περιφερειακών Γλωσσών;
Αναφερόµενος στις ελευθερίες που απολαµβάνει η κατά τα λεγόµενά του «µουσουλµανική
µειονότητα» υποστηρίζει πως «…ανάλογη ελευθερία απολαµβάνουν και όλες οι υπόλοιπες
µειονοτικές οµάδες, όσο ολιγάριθµες και αν είναι, όπως π.χ. συµβαίνει µε την πολύ µικρή
σλαβόφωνη κοινότητα στην περιοχή της Φλώρινας, η οποία δηµιούργησε και κοµµατικό
σχηµατισµό ο οποίος δραστηριοποιείται εντελώς ελεύθερα (έχει γραφεία, εφηµερίδες,
προπαγανδίζει µε άνεση τις ιδέες του και δεν παραλείπει να υβρίζει την Ελλάδα και τους
Έλληνες), καταγράφοντας µια εντελώς αµελητέα εκλογική δύναµη σε όλες τις αναµετρήσεις.»
Χαιρετίζουµε κατ’ αρχήν τη δήλωση του ότι στην Ελλάδα υπάρχουν και άλλες µειονοτικές
οµάδες, θέση δηµοκρατική και αντίθετη µε την πάγια θέση όλων των ελληνικών κυβερνήσεων
µέχρι σήµερα ότι στην Ελλάδα υπάρχει µόνον η µουσουλµανική µειονότητα της Θράκης.
Γνωρίζει ο κ. Ξαρχάκος για τις δικαστικές διώξεις κατά µελών της µακεδονικής
µειονότητας στο πρόσφατο παρελθόν επειδή χρησιµοποίησαν δηµόσια την µητρική
τους γλώσσα;

Γνωρίζει ότι η ελληνική δικαιοσύνη θεώρησε πως δεν πρέπει να ασκηθεί καµία δίωξη κατά
των «βανδάλων» που κατέστρεψαν τα γραφεία του κόµµατος παρά τη µήνυση µελών του
Ουράνιο Τόξου εναντίον τους;
Μπορεί να αναφέρει ένα κείµενο ή µια υβριστική δήλωση του Ουράνιου Τόξου κατά των
Ελλήνων ή της χώρας µας; Αν δε το κάνει είναι διατεθειµένος να ζητήσει συγνώµη δηµόσια
για τις συκοφαντίες του;
Μήπως ο αξιότιµος µουσικοσυνθέτης αντιλαµβάνεται ως ύβρη για την χώρα µας τις απόψεις
του Ουράνιου Τόξου για το σεβασµό των δικαιωµάτων της Μακεδονικής µειονότητας στην
Ελλάδα;
Γνωρίζει ο κ. Ξαρχάκος ότι ο αριθµός των µελών µιας µειονότητας δεν ορίζεται µε το αριθµό
των ψήφων ενός κόµµατος παρά µέσα από απογραφές τις οποίες η χώρα µας συστηµατικά
αρνείται να πραγµατοποιήσει σε αυτό το επίπεδο;
Γιατί δεν προτείνει στην κυβέρνηση µας τη πραγµατοποίηση απογραφής µε ερωτήµατα
σχετικά µε την µητρική γλώσσα, την εθνική συνείδηση ή τη πολιτιστική διαφορετικότητα των
κατοίκων της χώρας µας;
Γνωρίζει ο κ Ξαρχάκος ότι ο «επίσηµος» αριθµός των ψήφων που έχει λάβει το Ουράνιο Τόξο
σε εκλογικές αναµετρήσεις είναι τριπλάσιος από τον αριθµό των µελών της ελληνικής
µειονότητας στην Ισταµπούλ για τα δικαιώµατα της οποίας κόπτεται στην ερώτησή του προς
την Επιτροπή;
Τέλος συµφωνεί ο κ. Ξαρχάκος τα δικαιώµατα που απολαµβάνει ή εκείνα που πρέπει να
απολαµβάνει η ελληνική µειονότητα στην Ισταµπούλ και στη Νότια Αλβανία να απολαµβάνει
και η µακεδονική µειονότητα στην Ελλάδα;
Αν ναι σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί;
Είναι διατεθειµένος να υποβάλλει στην Επιτροπή ανάλογου περιεχοµένου ερώτηση;
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ

ΣΧΟΛΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΥΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΞΑΡΧΑΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

12 Απριλίου 2003
Στις 19 Μαρτίου 2003 ο Ευρωβουλευτής κύριος Ξαρχάκος υπέβαλε προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή µια επερώτηση µε τον τίτλο « Το EBLUL και η συστηµατική συκοφάντηση χώρας
µέλους της ΕΕ ».
Το θέµα είναι εάν ο κύριος Ξαρχάκος πληροφορεί ή παραπληροφορεί την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σχετικά µε το θέµα. Άξιον αναφοράς είναι ότι το σχόλιο αυτό θα διανεµηθεί
ηλεκτρονικά στην αγγλικά γλώσσα τόσο παγκοσµίως όσο και στους 600 Ευρωβουλευτάς.
Για να κρίνουν οι αναγνώστες σχετικά µε το αναληθές ή όχι των πληροφοριών του κυρίου
Ξαρχάκου το σχόλιο θα λάβει την µορφή διευκρίνησης των επί µέρους τµηµάτων της
επερώτησης.
Ο κύριος Ξαρχάκος στην επερώτησή του αναφέρεται στα εξής :
« είναι γνωστό ότι, στην Ελλάδα, οι δηµοκρατικές ελευθερίες και η πολιτιστική
διαφορετικότητα είναι πλήρως προστατευόµενες και κατοχυρωµένες. Σε αυτά τα πλαίσια η
µουσουλµανική µειονότητα που ζει στην ελληνική Θράκη ……… τα τεµένη των οποίων
χτίζονται και αναστηλώνονται µε χρήµατα του Ελληνικού ∆ηµοσίου».

Ο κύριος Ξαρχάκος λησµονεί :
1) Το πόσο προστατευόµενη είναι η πολιτιστική διαφορετικότητα στην χώρα µας αποδείχθηκε
στις 2 Φεβρουαρίου 2001 όταν καταδικάστηκε σε 15 µήνες φυλάκιση ο πρόεδρος της
Εταιρίας Αρωµανικού (Βλαχικού) Πολιτισµού κύριος Σωτήρης Μπλέτσας. Το φοβερό αδίκηµα
του κυρίου Μπλέτσα ήταν ότι το 1995 επέδειξε σε ένα αντάµωµα των Βλάχων, στην πόλη
Νάουσα, ένα φυλλάδιο του EBLUL στο οποίο αναφέρονταν ότι στην Ελλάδα, εκτός της
ελληνικής, οµιλούνται και
5 µειονοτικές γλώσσες.
Αργότερα αθωώθηκε ο κύριος Μπλέτσας χάρη στην κολοσσιαία κινητοποίηση των
δηµοκρατικών δυνάµεων του εξωτερικού. Οµολογουµένως η παραπληροφόρηση του κυρίου
Ξαρχάκου στο σηµείο αυτό προκαλεί ρίγη αγανάκτησης.
2) Το Ελληνικό ∆ηµόσιο αντλεί τα χρήµατά του από τους φορολογούµενους Έλληνες πολίτες,
στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και τα µέλη της τουρκικής µειονότητας της ελληνικής
Θράκης.
3) Ένα τµήµα της µισθοδοσίας των ορθοδόξων µητροπολιτών, µε χρήµατα προερχόµενα
από την φορολογία του συνόλου των πολιτών του κράτους, δίδεται ως επίδοµα πολυτέκνων
αποκλειστικά και µόνο στους ορθόδοξους χριστιανούς, ενώ εξαιρούνται οι πολύτεκνοι
Τούρκοι.
Ο κύριος Ξαρχάκος στην επερώτησή του αναφέρεται περαιτέρω στα εξής : «Ποιες είναι οι
δραστηριότητες του EBLUL σε χώρες όπου η πολιτιστική ιδιαιτερότητα µειονοτήτων
καταπιέζεται, όπως π.χ. συµβαίνει µε τους Έλληνες ….. της Τουρκίας».
Ο κύριος Ξαρχάκος δεν γνωρίζει ή προσποιείται ότι δεν γνωρίζει τα εξής:
1) Το EBLUL, ως ηµιεπίσηµο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δεσµευµένο να
ασχολείται αποκλειστικά και µόνο µε γλωσσικές ή πολιτιστικές µειονότητες των κρατών µελών
της κοινότητας, σηµειωτέον ότι η Τουρκία δεν αποτελεί ακόµα µέλος της Ε.Ε
2) Στην ίδια επερώτηση ο κύριος Ξαρχάκος αναφέρεται στην καταπιεζόµενη ελληνική
µειονότητα της Τουρκίας, ενώ για την Ελλάδα οµιλεί για µουσουλµανική µειονότητα.
Ο κύριος Ευρωβουλευτής συντάσσεται απόλυτα µε την εθνικιστική πολιτική ιδιαίτερα του
κόµµατος της Ν∆, η οποία αρνείται σε ένα τµήµα των Ελλήνων πολιτών να
αυτοπροσδιορίζονται εθνικά ως Τουρκική Μειονότητα, ενώ ο ίδιος ονοµατίζει του Έλληνες της
Τουρκίας όχι ως µέλη της Ορθόδοξης Χριστιανικής Μειονότητας αλλά ως Έλληνες. Η πολιτική
αυτή θέση του κυρίου Ξαρχάκου αποτελεί ένα κλασσικό
παράδειγµα εθνικιστικού εγωκεντρισµού.
Το ερώτηµα είναι πως θα αποκαλεί ο κύριος Ευρωβουλευτής τους δυστυχείς αριστερούς ή
αριστερότατους πολίτες της ελληνικής κοινωνίας, οι οποίοι µετά την απώλεια της πίστης τους
στον Αλλάχ εξακολουθούν να οµιλούν την µητρική τους «µουσουλµανική» γλώσσα ;
Ο κύριος Ξαρχάκος αναφέρεται στην επερώτησή του και στα εξής :
« Ανάλογη ελευθερία απολαµβάνουν και οι υπόλοιπες µειονοτικές οµάδες, όσο ολιγάριθµες
και εάν είναι, όπως π.χ. συµβαίνει µε την µικρή σλαβόφωνη κοινότητα στην περιοχή της
Φλώρινας, η οποία δηµιούργησε και κοµµατικό σχηµατισµό ο οποίος δραστηριοποιείται
εντελώς ελεύθερα (έχει γραφεία, εφηµερίδες, προπαγανδίζει µε άνεση τις ιδέες του και δεν
παραλείπει να υβρίζει την Ελλάδα και τους Έλληνες)…..
Ο κύριος Ξαρχάκος δεν γνωρίζει, ή πάλι προσποιείται ότι δεν γνωρίζει, την πραγµατικότητα
όσον αφορά την εξέλιξη και την κατάσταση της µακεδονικής µειονότητας στην Ελλάδα και του
πολιτικού της κόµµατος του Ουράνιου Τόξου.
1) Στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν η συµµετοχή του Ουράνιου Τόξου σε εκλογές της χώρας
µας απαγορεύτηκε δικαστικώς. Χάρη στην επέµβαση του Ευρωπαϊκού Ουράνιου Τόξου των
Βρυξελλών επετράπη την τελευταία στιγµή η συµµετοχή του στις εκλογές, µετά από
επείγουσα απόφαση του Άρειου Πάγου.
2) Το 1995 µια οµάδα του εθνικιστικού υποκόσµου της Φλώρινας και των γύρω περιοχών
κατέστρεψε τα γραφεία του Ουράνιου Τόξου στην Φλώρινα, µετά από προτροπή του
∆ηµάρχου της πόλης, του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και της τοπικής εκκλησίας, οι οποίοι και
εξέδωσαν ανάλογα ψηφίσµατα.
3) 4 ηγετικά στελέχη του Ουράνιου Τόξου, παρά το ότι αποτελούσαν θύµατα αυτής της
βάρβαρης πράξης, µηνύθηκαν από τον Εισαγγελέα µε αιτιολογικό την πρόκληση των πολιτών

της Φλώρινας σε αµοιβαία διχόνοια. Ως µάρτυρες κατηγορίας εµφανίστηκαν και στελέχη των
λεγόµενων αριστερών κοµµάτων της Φλώρινας.
4) Στις 15 Σεπτεµβρίου 1998 τα στελέχη του Ουράνιου Τόξου δικάστηκαν στην Φλώρινα διότι
υπέστησαν επίθεση που στα γραφεία του κόµµατός τους το 1995, !!!. Τα στελέχη του
Ουράνιου Τόξου αθωώθηκαν χάρη στην έντονη διαµαρτυρία ξένων Ευρωβουλευτών και χάρη
στην µαρτυρική υπεράσπιση Ελλήνων ∆ηµοκρατών.
5) Η αγωγή του Ουράνιου Τόξου, για καταδίκη του εθνικιστικού υποκόσµου και απαίτηση
υλικής αποζηµίωσης των καταστροφών των επίπλων και των ηλεκτρονικών µηχανηµάτων
του γραφείου το 1995, δεν έγινε αποδεκτή από τις δικαστικές αρχές µε το εξής αιτιολογικό :
δεν συντρέχει λόγος αποδοχής της µήνυσης διότι κατά την προανάκριση δεν διαπιστώθηκε
κανένα παράπτωµα και καµία υπαιτιότητα……..∆εν αποκλείεται η προανάκριση να απέδωσε
τις υλικές ζηµίες σε σεισµική δόνηση, η οποία να µη έγινε αντιληπτή.
Η συνέχεια των θλιβερών αυτών επεισοδίων θα γραφεί αυτές τις ηµέρες στο δικαστήριο
ανθρωπίνων δικαιωµάτων του Στρασβούργου.
6) Η ελληνική δικαιοσύνη απαγόρεψε την δηµιουργία του Οίκου Μακεδονικού Πολιτισµού
στην Φλώρινα. Συνέπεια αυτής της συµπεριφοράς της ελληνικής κοινωνίας ήταν η καταδίκη
της Ελλάδας από το δικαστηρίου του Στρασβούργου. Μέχρι σήµερα δεν έχει γίνει δυνατή η
δικαστική αναγνώριση του Οίκου του Μακεδονικού Πολιτισµού λόγω κωλυσιεργίας των
δικηγόρων της Φλώρινας.
Ο κύριος Ξαρχάκος αναφέρεται στην επερώτησή του και στην εξής, όπως ο ίδιος την
περιγράφει, προστατευτική πολιτική της Ελλάδας αναφορικά µε την πολιτιστική
διαφορετικότητα στην χώρα µας :
« Συµµερίζεται η Επιτροπή (η οποία φαίνεται να στηρίζει οικονοµικά τις δραστηριότητες του
γραφείου του EBLUL) τις ανιστόρητες απόψεις του κ. Brezigar περί δήθεν ύπαρξης
’µακεδονικής’ γλώσσας » ;
Ο κύριος Ξαρχάκος έχει την γνώµη ότι εκτός από µουσουργός, τέχνη την οποία γνωρίζει
άριστα, είναι και γνώστης της γλωσσολογίας αµφισβητώντας ακόµα και την ύπαρξη µιας
ολόκληρης γλώσσας.
1) Γνωρίζει ο κύριος Ξαρχάκος ότι οι Κύριλλος και Μεθόδιος χρησιµοποίησαν την σλαβική
διάλεκτο της περιοχής της Θεσσαλονίκης, η οποία ουσιαστικά είναι η πρόδροµος γλώσσα τη
σηµερινής µακεδονικής γλώσσας, στην οποίαν µετέφρασαν τα ευαγγέλια.
2) Γνωρίζει ο κύριος Ξαρχάκος ότι αυτή την σλαβική γλώσσα, δηλαδή την µακεδονική,
εισήγαγαν οι Βούλγαροι, η γλώσσα των οποίων µέχρι τότε ήταν κάποια τουρκοµογγολική
διάλεκτος ή γλώσσα.
3) Γνωρίζει ο κύριος Ξαρχάκος ότι η µακεδονική γλώσσα οµιλείται ακόµη και σήµερα εκτός
από την περιοχή της Φλώρινας και στις περιοχές της Καστοριάς, Κοζάνης, Έδεσσας,
Νάουσας, Βέροιας, υπαίθρου Θεσσαλονίκης, Αξιούπολης, βόρειων περιοχών Σερρών και
∆ράµας.
4) Ο κύριος Ξαρχάκος µε τον χαρακτηρισµό «περί δήθεν ύπαρξης µακεδονικής γλώσσας»
περιγράφει τις απόψεις του κυρίου Brezigar, προέδρου του Ευρωπαϊκού EBLUL, ως
ανιστόρητες. Κλασσικό παράδειγµα ενός διαπρεπούς µουσουργού που κάνει το λάθος να
θεωρεί τον εαυτό του και γλωσσολόγο.
Ο κύριος Ξαρχάκος αναφέρεται στην επερώτησή του και στα εξής εξωφρενικά :
« Ποια είναι (ονοµαστικά) τα µέλη της ‘Ελληνικής Επιτροπής του E.B.L.U.L’ και ποιες οι
ακριβείς και άλλες ιδιότητες τους;
Όσον αφορά τα ονόµατα των µελών της Ελληνικής Επιτροπής του EBLUL έχουν
γνωστοποιηθεί δηµοσίως σε όλους τους Έλληνες Ευρωβουλευτές και στην ελληνική
κυβέρνηση, όσον αφορά όµως τις ακριβείς επαγγελµατικές και άλλες ιδιότητες των µελών της
Επιτροπής τι εννοεί ο κύριος Ξαρχάκος;
Μήπως εννοεί τις εθνικές, θρησκευτικές ή σεξουαλικές ιδιαιτερότητες των µελών της
Επιτροπής ή του συµβούλου τους;
Πρόσφατα διεξήγαγε η εκκλησία, συνεπικουρούµενη από αντιδραστικές πολιτικές δυνάµεις
της Ελλάδας, έναν µεσαιωνικό πολιτικό αγώνα να γράφεται στην ταυτότητα των Ελλήνων
πολιτών το θρήσκευµα τους, όπως ακριβώς εισήχθη επί δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά το
1936. Τον σκοταδιστικό αυτόν αγώνα τον έχασε και ο κύριος Ξαρχάκος και το πολιτικό του
κόµµα η Νέα ∆ηµοκρατία.

Ρότερνταµ Ολλανδίας
∆ρ Γεώργιος Νακρατζάς
Ιατρός-Συγγραφέας
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ΜΙΑ ΦΑΛΤΣΑ ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Σε πρόσφατη ερώτησή του (19-3-03) προς την Επιτροπή ο ευρωβουλευτής της Ν.∆. κ.
Σταύρος Ξαρχάκος, ο γνωστός µουσικοσυνθέτης, ζητάει να πληροφορηθεί τί είναι τέλος
πάντων αυτό το EBLUL (European Bureau for Lesser Used Languages – Ευρωπαϊκό
Γραφείο των Λιγότερο Χρησιµοποιηµένων Γλωσσών). Αυτό το EBLUL που προβαίνει σε
συστηµατική συκοφάντηση µιας χώρας µέλους της ΕΕ, δηλαδή της Ελλάδας, και
πλαισιώνεται από ακραία εθνικιστικά στοιχεία τα οποία υποκινούνται από τρίτες χώρες και
δηµιουργούν συστηµατικά ένταση. ∆ιαπιστώνει πως µε αιχµή το EBLUL τον τελευταίο καιρό
έχει ενταθεί η ανθελληνική προπαγάνδα και αναρωτιέται για ποίους λόγους στηρίζεται
οικονοµικά ένα γραφείο που προπαγανδίζει εναντίον ενός κράτους µέλους κ.ά. Και ακόµα
ζητάει να µάθει ποία είναι, ονοµαστικά, τα µέλη της Ελληνικής Επιτροπής του EBLUL και
ποίες οι ακριβείς επαγγελµατικές και άλλες ιδιότητες τους.
∆ιότι η Ελλάδα, κατά τον κ. Ξαρχάκο, είναι παράδεισος των µειονοτήτων, αφού η πολιτιστική
διαφορετικότητα είναι πλήρως προστατευόµενη και κατοχυρωµένη. Και σε αυτά τα πλαίσια η
µουσουλµανική µειονότητα παρουσιάζει αύξηση του πληθυσµού της και, µεταξύ των άλλων,
έχει απρόσκοπτη δορυφορική σύνδεση µε τουρκικά κανάλια. Ανάλογη ελευθερία
απολαµβάνει και η πολύ µικρή σλαβόφωνη κοινότητα της Φλώρινας, ο κοµµατικός
σχηµατισµός της οποίας δεν παραλείπει να υβρίζει την Ελλάδα και τους Έλληνες. Και είναι
ανιστόρητες οι απόψεις περί δήθεν ύπαρξης της µακεδονικής γλώσσας που οµιλείται και στην
Ελλάδα. Τέλος, ο κ. Ξαρχάκος, ως ανίδεος ή παριστάνοντας τον ανίδεο, συµβουλεύει το
EBLUL να ασχοληθεί µε ελληνικές µειονότητες που καταπιέζονται, όπως για παράδειγµα µε
τους Έλληνες της Αλβανίας και της Τουρκίας, και να υπερβεί έτσι το καταστατικό του και τα
όρια της ΕΕ µε την οποία αποκλειστικά καταπιάνεται.
Θα µπορούσε κανείς να προσπεράσει όλα αυτά ως γραφικότητες, αν δεν αναδείκνυαν µια
νοοτροπία που ενδηµεί ακόµα στη χώρα και αν δεν προερχόντουσαν από το συγκεκριµένο
άτοµο που µας ξαφνιάζει δυσάρεστα –αλήθεια, όχι για πρώτη φορά. Ο κ. Ξαρχάκος στην
ερώτησή του θίγει πολλά θέµατα, θα αποφύγουµε όµως την πρόκληση και θα περιορισθούµε
σε µια συνοπτική κριτική.
Πραγµατικά τι να πρωτοθαυµάσει κανείς απ’ όλες αυτές τις ανακρίβειες, τις διαστρεβλώσεις,
τις κινδυνολογικές και εκτός τόπου και χρόνου θέσεις, την άγνοια ή την προσποίηση της
άγνοιας, την εθνικιστική αυταρέσκεια και εγωπάθεια, την έξω- και αντί-ευρωπαϊκή νοοτροπία,
την ιδεολογική καθήλωση στην εποχή των Βαλκανικών Πολέµων, την ψυχροπολεµική και
στενόµυαλη αντίληψη της διαφορετικότητας και του µειονοτικού φαινοµένου που οδηγεί
κατευθείαν στη σύγκρουση και ανοίγει τους δρόµους του ρατσισµού, τι να πρωτοθαυµάσει
κανείς απ’ όλον αυτόν τον αναχρονισµό από τον οποίο βρίθει η ερώτηση του κ. Ξαρχάκου;
Φαίνεται ότι το πολιτικό ρολόι του κ. Ξαρχάκου είναι σταµατηµένο κάπου στις αρχές του 20ου
αιώνα.

Είδατε το ακαταµάχητο και αφοπλιστικό επιχείρηµα για το εύρος της ελευθερίας που
απολαµβάνει η ηµετέρα τουρκική µειονότητα µε το να έχει δορυφορική σύνδεση µε τα
τουρκικά κανάλια; Ίσως να εννοεί πως τής γίνεται χάρη που δεν καταρρίπτουµε τους
δορυφόρους, όπως απειλούσε να το κάνει ένας παλιός πολιτικός.
∆εν ισχυρίσθηκε κανείς ότι στην Ελλάδα οµιλείται η… κινέζικη γλώσσα, αυτό πράγµατι θα
ήταν ανιστόρητο. Μια από τις λιγότερο οµιλούµενες γλώσσες όµως στην Ελλάδα είναι και η
γλώσσα εκείνης της γειτονικής χώρας που ονοµάζεται (έστω και µε τα αρχικά Π.Γ.∆.)
Μακεδονία και, όπως συµβαίνει στις περιπτώσεις αυτές, η χώρα και η γλώσσα είναι συχνά
οµώνυµες,
Και η ηµετέρα µειονότης δεν οµιλεί τη ‘µουσουλµανική’ γλώσσα, αλλά την τουρκική, που είναι
η γλώσσα µιας άλλης γειτονικής χώρας.
Τί θεωρεί ο κ. Ξαρχάκος ότι είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µια µορφή Υπηρεσίας
Πληροφοριών, που παρακολουθεί τους ευρωπαίους πολίτες και καταγράφει δραστηριότητες
και προσωπικά δεδοµένα ώστε ζητάει απ’ αυτήν τα ονόµατα και τις ακριβείς επαγγελµατικές
και άλλες ιδιότητες (!!!) των µελών της ελληνικής επιτροπής; Και περιµένει µια απάντηση του
τύπου « είναι ο κ. τάδε που δηλώνει αγρότης, αλλά η ιδιότητά του αυτή είναι παραπλανητική,
διότι στην πραγµατικότητα εργάζεται ως πράκτορας της δείνα χώρας σύµφωνα µε τις
αναφορές των δικών µας πρακτόρων, και ως προς τις σεξουαλικές του προτιµήσεις είναι… »;
Το EBLUL καταπιάνεται αποκλειστικά µε τη γλωσσική διαφορετικότητα και υπερασπίζεται τις
λιγότερο οµιλούµενες γλώσσες στις χώρες της ΕΕ και δεν ασχολείται, επί ποινή αποκλεισµού,
µε µειονότητες και πολύ περισσότερο δεν ανακινεί µειονοτικά ζητήµατα. Μειονοτικά ζητήµατα
ανακινεί ο κ. Ξαρχάκος µε την άστοχη ερώτησή του. ∆εν τον κατακρίνουµε γι’ αυτό, αλλά
επισηµαίνουµε απλώς ότι είναι εκτός θέµατος.
Ο κ. Ξαρχάκος δεν καταλαβαίνει ότι µε το ύφος του και τα λεγόµενά του βάζει σε υποψίες και
τον πιο ανυποψίαστο ότι µάλλον πρέπει να ισχύουν τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που
ισχυρίζεται ή προσπαθεί να διαψεύσει και επιθυµεί να περάσει ο ίδιος. Είναι η παγίδα που
πέφτει ο κάθε εµπαθής και εκτίθεται.
Η επιτροπή του EBLUL στην Ελλάδα συγκροτήθηκε τελευταία απ’ όλες τις χώρες της ΕΕ. H
καθυστέρηση οφειλόταν στις ‘ιδιαίτερες’ ελληνικές συνθήκες που είχαν να κάνουν µε
προβλήµατα έκφρασης της γλωσσικής και κάθε άλλης πολιτιστικής διαφορετικότητας. Η
αφορµή δόθηκε όταν αυτές οι ‘ιδιαίτερες’ συνθήκες οδήγησαν έµµεσα το ίδιο το EBLUL
κατηγορούµενο ενώπιον ελληνικού δικαστηρίου. Ο βλαχόφωνος πολίτης κ. Σωτήρης
Μπλέτσας δικάστηκε και καταδικάσθηκε σε 15 µήνες φυλάκιση επειδή είχε µοιράσει ένα χάρτη
του EBLUL µε τις λιγότερο οµιλούµενες γλώσσες στις χώρες της ΕΕ, όπου αναφερόταν ότι
στην Ελλάδα οµιλούνται και τα βλάχικα. Κρίθηκε ένοχος για διασπορά ψευδών ειδήσεων.
Όταν πριν µερικούς µήνες έγινε το πρώτο διεθνές συνέδριο του EBLUL στην Ελλάδα έξω από
το ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης όπου διεξάγονταν οι εργασίες του συνεδρίου είχαν
συγκεντρωθεί γύρω στα 150 άτοµα µετά το κάλεσµα των τοπικών καναλιών και διαδήλωναν
εναντίον των συνέδρων, µεταξύ των οποίων ήταν και πολλοί ευρωπαίοι ως εκπρόσωποι
διαφόρων ευρωπαϊκών οργάνων. Ευτυχώς υπήρχε πολυάριθµη παρουσία της αστυνοµίας
και αποφεύχθηκαν τα πιο δυσάρεστα. Οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών οργάνων
παρακολουθούσαν µε ‘γουρλωµένα’ από την έκπληξη µάτια τα διαδραµατιζόµενα έξω από το
ξενοδοχείο.
«Εδώ είναι Μπαλκάνια. ∆εν είναι παίξε-γέλασε.» Το αποδεικνύει άλλωστε και ο Σταύρος
Ξαρχάκος.
ο

Οµιλία Παύλου Βοσκόπουλου στο 1 Συνέδριο της ΑΕΚΑ.
Το Σάββατο 24/5/2003 πραγµατοποιήθηκε το διήµερο Συνέδριο της Ανανεωτικής
Εκσυγχρονιστικής Κίνησης της Αριστεράς , στο ξενοδοχείο HOLIDAY INN. Το Συνέδριο
είχε κεντρικό σύνθηµα « Για την αντεπίθεση της Κεντροαριστεράς» και πραγµατοποιήθηκε
µε την συµπλήρωση τριών χρόνων από την συγκρότηση της Α.Ε.Κ.Α.
Σας παραθέτουµε την οµιλία του εκπροσώπου του Ουράνιου Τόξου Παύλου Βοσκόπουλου ο
οποίος προσκλήθηκε από τους διοργανωτές να αναπτύξει τις θέσεις του για την µακεδονική
µειονότητα στην Ελλάδα.
Αγαπητοί φίλοι,

Ευχαριστούµε κατ’ αρχήν την ΑΕΚΑ για την πρόσκλησή και τη τιµή που µας κάνατε να
ου
συµµετάσχουµε – τοποθετηθούµε στις εργασίες του 1 της Συνεδρίου.
Αν δεν κάνω λάθος είναι ίσως η πρώτη φορά µετά το 1949 που ένα µέλος της µακεδονικής
µειονότητας προσκαλείται να εκφράσει τις θέσεις του στις εργασίες του Συνεδρίου ενός
πολιτικού φορέα στην Ελλάδα όπως είναι η ΑΕΚΑ.
Προφανώς θα περιµένετε να ακούσετε για την µακεδονική µειονότητα στην Ελλάδα.
Επιτρέψτε µου όµως στην αρχή της τοποθέτησής µου να εκφράσω τη δική µας αντίληψη για
τα πολιτικά πράγµατα στην χώρα µας.
Εµείς στο Ουράνιο Τόξο πιστεύουµε πως στην Ελλάδα του σήµερα υπάρχουν σε επίπεδο
πολιτικής και κοινωνίας δύο πόλοι, δύο ιδεολογικά ρεύµατα µε τις αντίστοιχες πρακτικές.
Το πρώτο το οποίο είναι πλειοψηφικό χαρακτηρίζεται από αντιευρωπαϊσµό και γενικότερα
αντιδυτικισµό, είναι εσωστρεφές, εθνικιστικό, εκφράζοντας έντονο αντιτουρκισµό, συντηρητικό
και διαχέεται σχεδόν στο σύνολο των πολιτικών δυνάµεων στη χώρα µας. Οι κύριοι
εκφραστές του έχοντας την γενικότερη αποδοχή ή τουλάχιστον την ανοχή του πολιτικού
κόσµου και της κοινωνίας φάνηκαν πολύ καθαρά στο σχετικό πρόσφατο παρελθόν και κατά
τη διάρκεια του πολέµου στη πρώην Γιουγκοσλαβία όταν ανέµιζαν ενάντια στην Ευρώπη και
υπέρ του Μιλόσεβιτς πλάι – πλάι οι σηµαίες της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής µαζί µε τις
κόκκινες του ΚΚΕ υπό τη σκέπη του δικέφαλου Βυζαντινού αετού της εκκλησίας.
Το άλλο ρεύµα έχει σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισµό, είναι εξωστρεφές, αντιεθνικιστικό,
δηµοκρατικό αλλά είναι σήµερα µειοψηφικό και εκφράζεται από µικρούς πολιτικούς φορείς ή
και µεµονωµένα άτοµα σε διάφορους πολιτικούς χώρους προσπαθώντας να αντιπαρατεθεί
στο πρώτο.
Εµείς πιστεύουµε πως η ΑΕΚΑ ανήκει στο δεύτερο και τη θεωρούµε ιδεολογικό σύµµαχο
στο ίδιο στρατόπεδο δηµοκρατίας µαζί µας.
Ανέφερα τα παραπάνω γιατί σε αυτό το πλαίσιο και κάτω από αυτό το πρίσµα
αντιµετωπίζουµε το ζήτηµα των δικαιωµάτων των µειονοτήτων στην Ελλάδα έχοντας ως
βασική αρχή πως τα µειονοτικά θέµατα πρέπει να απασχολούν και να αντιµετωπίζονται
θετικά από το σύνολο της κοινωνίας, γιατί αυτά και γενικότερα η στάση απέναντι στη
διαφορετικότητα αποτελούν ζητήµατα καίρια για την ανάπτυξη της πολιτικής δηµοκρατίας στη
χώρα µας και δεν είναι απλώς ένα ζήτηµα σεβασµού των µειονοτικών δικαιωµάτων.
Σε ότι αφορά τη µακεδονική µειονότητα στην Ελλάδα υπήρξε και αυτή θύµα του ελληνικού
εθνικού µύθου ή καλύτερα των συνεπειών του σε ότι αφορά την εφαρµογή της πολιτικής
εθνικής οµογενοποίησης του πληθυσµού της χώρας µας. Από την ίδρυση του το ελληνικό
κράτος θεωρώντας ότι οι πολίτες του πρέπει να είναι απόγονοι του Περικλή και του Σωκράτη
µε το πλούσιο πολιτισµό και άρα εκλεκτό ή περιούσιο έθνος προχώρησε σε πολιτικές
διακρίσεων και αφοµοίωσης για ότι «ξέφευγε» από τη κυρίαρχη ιδεολογία.
Εµείς πιστεύουµε πως η ελληνική κοινωνία θα πρέπει να απελευθερωθεί από τα δεσµά του
εθνικού της µύθου. ∆εν είµαστε, επιτρέψτε µου τον πρώτο πληθυντικό σε αυτό το σηµείο µιας
και εµείς οι µειονοτικοί είµαστε κατά κάποιον τρόπο παιδιά του ίδιου συστήµατος , ούτε
ανώτερος ούτε κατώτερος λαός από οποιοδήποτε λαό ή χώρα και µέσα από µια τέτοια
αντίληψη ας συµβάλουµε όλοι µας πλειονοτικοί και µειονοτικοί στην εµβάθυνση της
δηµοκρατίας στη χώρα µας και στον εκσυγχρονισµό της κοινωνίας γενικότερα.
Το τελευταίο διάστηµα βλέπουµε µέσα από τα ΜΜΕ τις εικόνες των Κυπρίων προσφύγων στη
διαχωριστική γραµµή της Κύπρου, τη συγκίνηση τους και τη καρτερική τους υποµονή ώστε να
καταφέρουν να περάσουν απέναντι και να ξαναδούν το σπίτι τους µετά από τριάντα
ολόκληρα χρόνια. Πράγµατι πολύ συγκινητικές και ανθρώπινες οι στιγµές αποτέλεσµα της
απόφασης των Τουρκοκυπρίων και του Ντεκτάς να ανοίξει τα σύνορα. Πόσοι από εσάς άραγε
γνωρίζουν ότι οι Μακεδόνες πολιτικοί πρόσφυγες του εµφυλίου µέχρι σήµερα εξακολουθούν
να µην έχουν το δικαίωµα επαναπατρισµού στις πατρογονικές τους εστίες πολύ δε από
αυτούς δεν έχουν ούτε το δικαίωµα επίσκεψης γιατί βρίσκονται στις λίστες ανεπιθύµητών τους
Υπουργείου των Εξωτερικών
Σε ότι αφορά τη συµπεριφορά µιας µειονότητας εµείς ως Ουράνιο Τόξο έχουµε
επανειληµµένα διακηρύξει πως θα πρέπει να είναι τέτοια που µέσα από τη διεκδίκηση των
δικαιωµάτων της θα πρέπει παράλληλα να καθησυχάζει το πλειοψηφικό πληθυσµό ότι δεν
αποβλέπει στην αλλαγή των συνόρων µέσα από την διεκδίκηση ή την άσκηση των
δικαιωµάτων της, ιδιαίτερα δε σε ότι αφορά τα Βαλκάνια. Είναι πρόσφατα τα γεγονότα στη
περιοχή µας και µπορούµε να διδαχθούµε πολλά.
Σαν παράδειγµα τέτοιας συµπεριφοράς σας αναφέρω τη θέση µας για την εισαγωγή της
Μακεδονικής γλώσσας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Συγκεκριµένα, δεν επιθυµούµε

ξεχωριστά σχολεία για την εκµάθηση της µακεδονικής γιατί αυτό διαχωρίζει, αλλά την
εισαγωγή της στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα στις περιοχές όπου εκείνη οµιλείται.
Επίσης σε ότι αφορά τη συµπεριφορά µιας µειονότητας σε σχέση µε τα γειτονικά κράτη
επιτρέψτε µου να αναφερθώ στο παράδειγµα ενός φίλου ο οποίος βρίσκεται στο ίδιο
ιδεολογικό µετερίζι και έχει διατυπώσει τη θεωρία του προφυλακτικού. Το προφυλακτικό
λοιπόν είναι βέβαια πολύ χρήσιµο, κάνει θαυµάσια τη δουλεία του για την οποία προορίζεται
µετά όµως πετιέται και είναι άχρηστο. Έτσι κάπως καταλήγει και µία µειονότητα αν γίνει θύµα
σε διακρατικούς ανταγωνισµούς και αντιπαραθέσεις ειδικά αν ενδώσει και γίνει πολιτικό
αντικείµενο – παιχνίδι εξυπηρετώντας τα συµφέροντα της µιας ή της άλλης πλευράς.
Τελειώνοντας της τοποθέτηση µου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για ακόµη µια φορά για την
πρόσκληση και να επαναλάβω τη πεποίθηση µου ότι τα µειονοτικά πρέπει να τα
κουβεντιάζουµε και να τα λύνουµε µαζί µειονοτικοί και πλειονοτικοί, όλοι οι δηµοκράτες
πολίτες, συµβάλλοντας έτσι στον εκδηµοκρατισµό της χώρα µας, για µια καλύτερη κοινωνία
για ένα καλύτερο ελπιδοφόρο αύριο.
Σας ευχαριστώ.
Αθήνα 24 Μάιου 2003

ο

Συµµετοχή Ουράνιου Τόξου στο 48 Συνέδριο της Οµοσπονδιακής Ενωσης των
Ευρωπαϊκών Εθνοτήτων
(FUEN) στο Bolzano της Ιταλίας 28-01 Ιουνίου 2003
FEUN (Federal Union of European Nationalities)
(Οµοσπονδιακή Ένωση Εθνοτήτων της Ευρώπης)
Ιδρύθηκε το 1949 σήµερα, αριθµεί 73 µέλη - οργανώσεις από 30 κράτη.
Το FUEN έχει γίνει ένας αξιοσέβαστος σύµβουλος για κυβερνήσεις σε πολλά κράτη της
Ευρώπης καθώς και σε πολλούς διεθνής οργανισµούς. Ως Ένωση και λειτουργώντας ως
οµπρέλα για πολλές οργανώσεις εθνικών µειονοτήτων είναι ένας οργανισµός ο οποίος
αναλαµβάνει το σηµαντικό ρόλο να προωθήσει τα ζητήµατα δικαιωµάτων των εθνικών
µειονοτήτων τόσο στην ιδιαίτερη τους πατρίδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το Ουράνιο Τόξο αποτελεί συνδεδεµένο µέλος της Οµοσπονδίας και πολύ σύντοµα θα
συµµετέχει και ως πλήρες µέλος στην Οµοσπονδία των Εθνοτήτων της Ευρώπης.
Το Ουράνιο Τόξο συµµετείχε µε αντιπροσωπεία του στις εργασίες του 4ηµερου συνεδρίου µε
θέµα «Οι Εθνικές Μειονότητες στην νέα Ευρώπη» µε κεντρικό θέµα « Πού είµαστε, τι
έχουµε µάθει από το παρελθόν, και που πηγαίνουµε;»
Ανάµεσα σε άλλους οµιλητές ήταν οι,
Dr Bruno Hosp – ∆/ντής τµήµατος Πολιτισµού εκ µέρους της αυτόνοµης περιοχής του
Bolzano (Βόρεια Ιταλία).
Dr Richard Theiner – Βουλευτής εκ µέρους της αυτόνοµης περιοχής του Trentino.
Στις εργασίες του Συνεδρίου συµµετείχαν επίσης ο Dr Mich Ebner, ευρωβουλευτής, o John
Packer – Ειδικός Επίτροπος για τις εθνικές µειονότητες από την Οργάνωση για την Ασφάλεια
και Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE) ο κ. Tom Trier από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για
Μειονοτικά ζητήµατα µε έδρα το Flensburg.
O κ. Markus Warasin – Γενικός Γραµµατέας EBLUL, η κ. Clive Baldwin – ΜRGI (∆ιεθνής
Οµάδα για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα), ο κ. Gabriel Von Toggenburg – Ευρωπαϊκή
Ακαδηµία του Bolzano, καθώς και άλλοι παράγοντες που ασχολούνται µε τα παραπάνω
ζητήµατα.
Στο παραπάνω συνέδριο έγινε συζήτηση στα πλαίσια του προγράµµατος τµήµα του οποίου
ήταν αφιερωµένο στην Μακεδονική µειονότητα στην Ελλάδα. Οι εκπρόσωποι του Ουράνιου
Τόξου είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις θέσεις του κόµµατος αλλά και την συνολική
κατάσταση όσον αφορά τις εθνικές µειονότητες στην Ελλάδα και να ανταλλάξουν απόψεις και
εµπειρίες µε τους συµµετέχοντες στο Συνέδριο.

Τίποτα δε µένει κρυφό… ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ
Το παρακάτω ντοκουµέντο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα µε το οποίο κάποιοι
«επαγγελµατίες πατριώτες» τα προηγούµενα χρόνια επιδόθηκαν σε κυνήγι µαγισσών στην
περιοχή µας. Το κείµενο αποτελεί έγγραφο δικογραφίας και ως τέτοιο έφτασε στα χέρια µας.
Κατατέθηκε στη δικαστήριο από τον κατηγορούµενο εκδότη του «ΣΤΟΧΟΥ» Καψάλη Γεώργιο
ώστε να αποφύγει τη καταδίκη µετά από µήνυση που υπέβαλλε εναντίον του ο θιγόµενος
∆ήµτσης Στέφανος αφού η επιστολή δηµοσιεύθηκε στον ΣΤΟΧΟ µε το ψευδώνυµο ΙΛΑΡΧΟΣ.
Για να αποδείξει ο Καψάλης ότι δεν είναι συκοφαντικό το δηµοσίευµα κατέθεσε τη πρωτότυπη
επιστολή στην έδρα.
Για όσους δεν γνωρίζουν η εφηµερίδα ΣΤΟΧΟΣ για χρόνια είχε αναλάβει εργολαβικά να
συκοφαντεί να λασπώνει και να «τροµοκρατεί» τους κατοίκους της περιοχής της Φλώρινας
και όχι µόνον.
Άραγε συνεχίζει ο ΙΛΑΡΧΟΣ το «εθνικό του έργο» σήµερα και πως;
http://florina.org/html/info_zora/info_zora_11/nalpandidis.html

