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Στις 7 ∆εκεµβρίου 2003 έπρεπε να πραγµατοποιηθεί το Συνέδριο του κόµµατος στην
πόλη της Έδεσσας / Voden στην προοπτική διεξαγωγής των επερχόµενων εκλογών τόσο για
το Εθνικό όσο και για το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο το 2004. Ένα από τα σηµαντικά θέµατα
του Συνεδρίου έπρεπε να είναι µεταξύ άλλων η πολιτική του κόµµατος µετά την νέα
ευρωπαϊκή πολιτική πραγµατικότητα µε τη δηµιουργία ευρωπαϊκών κοµµάτων όπως η
Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συµµαχία, διαδικασία στην οποία το ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ συµµετέχει
ενεργά ως πλήρες µέλος από το 2000. Επειδή η εκδήλωση αναβάλλεται είµαστε
υποχρεωµένοι να παραθέσουµε τους λόγους και τα γεγονότα που οδήγησαν στην αναβολή.
Συγκεκριµένα το Συνέδριο είχε αρχικά προγραµµατιστεί να πραγµατοποιηθεί στις 30
Νοεµβρίου 2003. Ο ιδιοκτήτης της αίθουσας του ξενοδοχείου «Ξενία» αρνήθηκε να την
παραχωρήσει έναντι µισθώµατος και η οργανωτική επιτροπή έρχεται σε συµφωνία µε άλλον
ιδιώτη για µίσθωση άλλου συνεδριακού χώρου. Μετά τη δηµοσιοποίηση της διεύθυνσης του
χώρου του Συνεδρίου σε ακροδεξιά έντυπα, «άγνωστοι» προκάλεσαν ζηµιές στο αυτοκίνητο
του ιδιοκτήτη, κατέστρεψαν τµήµα της πρόσοψης της αίθουσας και ο ίδιος δέχτηκε απειλές
για τη ζωή τη δική του και της οικογένειάς του.
Κατόπιν τούτου σεβόµενοι τους δικαιολογηµένους φόβους του ιδιοκτήτη η
εκδήλωση αναβλήθηκε. Ζητήθηκε η συνδροµή των τοπικών αρχών και συγκεκριµένα του
∆ηµάρχου Έδεσσας / Voden Σόντρα Γιάννη ώστε η εκδήλωση να πραγµατοποιηθεί σε
δηµόσιο χώρο. Προτάθηκε από τη πλευρά του ∆ηµάρχου η αίθουσα που διαχειρίζεται ο
πολιτιστικός σύλλογος «Μέγας Αλέξανδρος», µε παράλληλη µετάθεση της ηµεροµηνίας για
τις 7 ∆εκεµβρίου γιατί στις 30 Νοεµβρίου είχε προγραµµατιστεί άλλη εκδήλωση στον
παραπάνω χώρο. Η πρόταση του ∆ηµάρχου έγινε αποδεκτή από την οργανωτική Επιτροπή
του Ουράνιου Τόξου.
Την αίθουσα χρησιµοποιεί για ανάλογες εκδηλώσεις ο πολιτιστικός σύλλογος
«Μέγας Αλέξανδρος» Έδεσσας, ο ∆ήµος, οργανώσεις, κόµµατα και φορείς της πόλης. Η
µετάθεση της ηµεροµηνίας έγινε γιατί στις 30 Νοεµβρίου στην αίθουσα είχε προγραµµατιστεί
εκδήλωση του ακροδεξιού-ρατσιστικού « Εθνικού Μετώπου» µε τη συµµετοχή µελών της
νεοναζιστικής «Χρυσής Αυγής» και εξτρεµιστικών-ακροδεξιών οργανώσεων. Η αντίεκδήλωση προγραµµατίστηκε από τους διοργανωτές για να παρεµποδίσει τη διεξαγωγή του
Συνεδρίου, όπως άλλωστε προπαγάνδιζαν τα έντυπά τους την προηγούµενη εβδοµάδα.
Πρέπει να σηµειώσουµε πως ο υπαρχηγός της νεοναζιστικής «Χρυσής Αυγής» Περίανδρος
Ανδρουτσόπουλος εξακολουθεί να είναι φυγόδικος για δολοφονική επίθεση και τραυµατισµό
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πολίτη στην Αθήνα πριν λίγα χρόνια.
Στις 30 Νοεµβρίου οι νεοναζί µαζί µε τους ακροδεξιούς ρατσιστές, µετά την
συγκέντρωση που πραγµατοποίησαν στην αίθουσα «Μέγας Αλέξανδρος» διαδήλωσαν στη
πόλη της Έδεσσας / Voden ενάντια στο Συνέδριο του Ουράνιου Τόξου απειλώντας πως θα
είναι εκεί στις 7 ∆εκεµβρίου για να το αποτρέψουν. Παράλληλα µέλη του διοικητικού
συµβουλίου του πολιτιστικού συλλόγου «Μέγας Αλέξανδρος» δεχόντουσαν «επισκέψεις
εργασίας» στον εργασιακό τους χώρο από «παρακρατικούς» και «ασφαλίτες» ενώ στην πόλη
της Έδεσσας / Voden πετάχτηκαν προκηρύξεις από τους ρατσιστές-νεοναζί µε εµπρηστικό
περιεχόµενο και ανάλογη συνθηµατολογία.
Μετά από αυτά τα γεγονότα ζητήθηκε από τη κυβέρνηση να διασφαλίσει την οµαλή
διεξαγωγή και την ασφάλεια των συµµετεχόντων στο Συνέδριο του κόµµατος µε επιστολή
που στάλθηκε στις 1 ∆εκεµβρίου στον πρωθυπουργό της Ελλάδος Κ. Σηµίτη από την κ. Nelly
Maes αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Οµάδας - στην οποία το Ουράνιο
Τόξο συµµετέχει - «Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συµµαχία-Πράσινοι», αφού προσκεκληµένοι στο
Συνέδριο ήταν και εκπρόσωποί της.
Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου που διαχειρίζεται την αίθουσα Παπάς
Βασίλειος µετά το κλίµα που δηµιουργήθηκε εκφράζεται αρνητικά στην παραχώρηση της
αίθουσας του συλλόγου αρνούµενος ακόµη και να συναντηθεί µε τα µέλη του Ουράνιου
Τόξου. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέλλας Βοσνάκης Χρήστος είναι ενήµερος για την
κατάσταση όπως και ο υφυπουργός αθλητισµού Γεώργιος Λιάνης, ενώ σε νέα συνάντηση της
οργανωτικής επιτροπής του Ουράνιου Τόξου µε το ∆ήµαρχο ο ίδιος αρνείται πλέον να
παραχωρήσει οποιονδήποτε δηµόσιο χώρο για την εκδήλωση του Συνεδρίου.
Στις 3 ∆εκεµβρίου στέλνεται νέα επιστολή-φαξ από την κ. Nelly Maes προς το
γραφείο του Πρωθυπουργού για κυβερνητική παρέµβαση η οποία όµως δια των αρµοδίων
τοπικών αρχών (διοίκηση, αστυνοµία) δεν προβαίνει στη λήψη κανενός µέτρου που να
διασφαλίζει την οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή του Συνεδρίου, αρνούµενη να απαντήσει έως
σήµερα τόσο στην πρώτη όσο και την δεύτερη επιστολή.
Στις 4 ∆εκεµβρίου έρχεται στα γραφεία του Ουράνιου Τόξου επιστολή-mail από το
διοικητικό συµβούλιο του συλλόγου «Μέγας Αλέξανδρος» µε την οποία οριστικοποιείται η
ακύρωση της παραχώρησης της αίθουσας, ενώ σε έντυπα και εφηµερίδες των ρατσιστικών
και νεοναζιστικών οργανώσεων που την προηγούµενη εβδοµάδα διαδήλωναν στους δρόµους
της πόλης προπαγανδίζονται-προαναγγέλλονται εκδροµές στην Έδεσσα /Voden για τις 7
∆εκεµβρίου για την αποτροπή του Συνεδρίου.
∆υστυχώς τα δηµοκρατικά αντανακλαστικά των µαζικών φορέων της πόλης όλο
αυτό το διάστηµα δεν εκφράστηκαν δηµόσια, αρνούµενοι ουσιαστικά να υπερασπίσουν
στοιχειώδη δηµοκρατικά δικαιώµατα όπως είναι το δικαίωµα ενός πολιτικού φορέα, του
Ουράνιου Τόξου, να πραγµατοποιήσει το Συνέδριό του.
Εντύπωση προκαλεί επίσης η ένοχη σιωπή των αρµοδίων αρχών και η άρνηση των
εκπροσώπων των τοπικών κοµµατικών οργανώσεων να καταδικάσουν τα φαινόµενα
ρατσιστικής και νεοναζιστικής συµπεριφοράς στη πόλη της Έδεσσας.
Μετά από όλα αυτά η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου επειδή σε περίπτωση
διοργάνωσης οποιαδήποτε εκδήλωσης εκ µέρους του ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ υπήρχε η
πιθανότητα δηµιουργίας εντάσεων ή επεισοδίων και µε δεδοµένη την άρνηση των αρχών να
εγγυηθούν την ασφαλή διεξαγωγή της, σεβόµενη πρώτιστα τους πολίτες της πόλης
αποφάσισε την αναβολή του Συνεδρίου.
Αυτά συµβαίνουν στην Ελλάδα την αυγή του 2004. Στη µοναδική ίσως ευρωπαϊκή
χώρα όπου ο νεοναζισµός είναι νόµιµη πολιτική έκφραση, ο ρατσισµός, ο αντισηµιτισµός, η
ξενοφοβία και οι διακρίσεις σε βάρος µειονοτικών οµάδων είναι στην ηµερήσια διάταξη τόσο
σε επίπεδο κοινωνίας όσο και σε επίπεδο πολιτικής έκφρασης και πρακτικής.
Αυτά συµβαίνουν στην Ελλάδα της Ολυµπιάδας του 2004 που προτάσσει υποκριτικά
το σύνθηµα «για έναν πολιτισµό των πολιτισµών» χώρας µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που αρνείται πεισµατικά να επικυρώσει τη Σύµβαση Πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης
για τα ∆ικαιώµατα των Μειονοτήτων, που αποκαλεί τα µέλη της τουρκικής µειονότητας
µουσουλµάνους και τα µέλη της µακεδονικής µειονότητας ανύπαρκτους, αρνείται να
υπογράψει τη Χάρτα των Μειονοτικών και Περιφερειακών Γλωσσών ενώ παράλληλα µιλάει
µόνο για τα δικαιώµατα των Ελλήνων της Istambul /Κωνσταντινούπολης και της Νότιας
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Αλβανίας.
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ
EUROPEAN PARLIAMENT

EUROPEAN FREE ALLIANCE
Greens/European Free Alliance parliamentary group
_____________________________________________________________________
_______

Βρυξέλλες, 1 ∆εκεµβρίου 2003
Προς:Πρωθυπουργό Ελλάδος Κώστα Σηµίτη
Αγαπητέ κ. Σηµίτη,
Στο όνοµα της Ευρωπαϊκής Ελεύθερής Συµµαχίας στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, θα θέλαµε να εκφράσουµε την ανησυχία µας σχετικά µε τα
µέτρα ασφάλειας που πρέπει να ληφθούν σε σχέση µε το 1ο Συνέδριο του
Ουράνιου Τόξου το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στην Έδεσσα- Voden στις 7
∆εκεµβρίου.
Το Ουράνιο Τόξο είναι πλήρες µέλος του δικού µας Ευρωπαϊκού πολιτικού
κόµµατος
και
ο
εκπρόσωπος
µας
κ.
Bartlomiej
Swiderek
θα
παρακολουθήσει το συνέδριο εκ µέρους µας µαζί µε τον Κ. Νακρατζά,
σύµβουλο για τα µειονοτικά θέµατα στα Βαλκάνια.
Έχουµε πληροφορηθεί ότι µόλις χθες στην πόλη της Έδεσσας έλαβαν χώρα
εκδηλώσεις µε σκοπό την τροµοκράτηση της κοινής γνώµης στις οποίες
µέλη του εξτρεµιστικού κόµµατος Ελληνικό Πατριωτικό Μέτωπο διαδήλωσαν
εναντίον της πραγµατοποίησης του 1ου Συνεδρίου του Ουράνιου Τόξου.
Αλώστε λίγες µέρες νωρίτερα το Ουράνιο Τόξο αναγκάστηκε να αλλάξει
την ηµεροµηνία του Συνεδρίου εξαιτίας ανάλογων εκδηλώσεων.
Λαµβάνοντας υπ’ όψη τους δικούς σας διαρκείς δηµοκρατικούς αγώνες
κατά το παρελθόν θα θέλαµε να σας παρακαλέσουµε να λάβετε όλα τα
απαραίτητα µέτρα ασφαλείας για την διεξαγωγή του Συνεδρίου και να
διασφαλίσετε την προσωπική ακεραιότητα των συνέδρων καθώς και των
προσκεκληµένων τους.
Ελπίζουµε

να έχουµε νέας σας σύντοµα.

Με τιµή,
Nelly Maes, MEP
Μέλος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
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Πρόεδρος, Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συµµαχίας
Αντιπρόεδρος Οµάδος Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συµµαχίας

EUROPEAN PARLIAMENT

EUROPEAN FREE ALLIANCE
Greens/European Free Alliance parliamentary group
………………………………………………………………………………………………………………
Προς κ. Κωνσταντίνο Σηµίτη
Πρωθυπουργό Ελλάδος
Μαχίµου
Αθήνα
Βρυξέλλες, 3 ∆εκεµβρίου 2003
Αναφορά: Το Συνέδριο του Ουράνιου Τόξου στις 7 ∆εκεµβρίου 2003
Αγαπητέ Πρωθυπουργέ,
Αγαπήτε κ. Σηµίτη,
Με αυτή µας την επιστολή θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε σχετικά µε τις
τελευταίες εξελίξεις και τις δυσκολίες ενός δικού µας αδερφού κόµµατος στην
Ελλάδα του Ουράνιου Τόξου.
Το Συνέδριο του Ουράνιου Τόξου πρόκειται να πραγµατοποιηθεί στην Έδεσσα –
Voden στο Συνεδριακό Κέντρο «Μέγας Αλέξανδρος» - την επόµενη εβδοµάδα στις 7
∆εκεµβρίου. Η αίθουσα αυτή χρησιµοποιείται από το τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο
«Μέγας Αλέξανδρος» καθώς και από άλλες τοπικές αρχές- ακόµα και από το ∆ήµο.
Πρόεδρος του Συλλόγου είναι ο κ. Παπάς Βασίλειος.
Οι διαδηλώσεις εξτρεµιστών στην Έδεσσα, την περασµένη Κυριακή, οι προσωπικές
απειλές προς τα µέλη του συλλόγου καθώς και σχετικές οδηγίες στελεχών της
µυστικής αστυνοµίας ανάγκασαν τον κ. Παπά και τον ∆ήµαρχο Έδεσσας να βρεθούν
υπό αφόρητη πίεση.
Τους προέτρεψαν να µην αναλάβουν την ευθύνη διεξαγωγής του Συνεδρίου του
Ουράνιου Τόξου. Το Υπουργείο Πολιτισµού και ο Υφυπουργός Αθλητισµού κ.
Γιώργος Λιάνης είναι επίσης γνώστης της κατάστασης.
Θα θέλαµε να σας παρακαλέσουµε να παρέµβετε ώστε µε την δική σας υποστήριξη
να γίνει δυνατή η διεξαγωγή του Συνεδρίου στην προκαθορισµένη ηµεροµηνία.
Σας παρακαλέσουµε επίσης αν χρειαστεί να υπάρξει επαφή τόσο µε τον κ. Παπά
όσο και µε τον ∆ήµαρχο Έδεσσας.
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Με βαθιά εκτίµηση
Nelly Maes, MEP
Μέλος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Πρόεδρος, Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συµµαχίας

Αντιπρόεδρος Οµάδος Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συµµαχίας

Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συµµαχία
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
∆ελτίο Τύπου – Βρυξέλλες, 8.12.03
Η Ελλάδα πρέπει να παραµείνει πιστή στα Ολυµπιακά ιδεώδη.
- ∆εν πρέπει να υπάρχει χώρος για τροµοκράτηση και απειλές
Η κ. Nelly Maes (Ευρωβουλευτής) Πρόεδρος της Οµάδος Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συµµαχία
στο Ευρωκοινοβούλιο εξέφρασε την ανησυχία της για την διασφάλιση στη Ελλάδα των
πολιτικών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωµάτων µε αφορµή την αναγκαστική ακύρωση
του Συνεδρίου του Ουράνιου Τόξου κόµµατος της Μακεδονικής Μειονότητας στην Ελλάδα
ύστερα από συνεχείς απειλές και εκδηλώσεις τροµοκράτησης σε βάρος των αρµοδίων που
ήταν υπεύθυνοι για την διοργάνωση της παραπάνω εκδήλωσης.
Η κ. Νelly Μaes πρόεδρος της E.Ε.Σ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε γραπτή
ανακοίνωση συµπαράστασης προς το Ουράνιο Τόξο. Στην ανακοίνωση της η κ. Μaes ασκεί
κριτική στην αποτυχία του να προστατευτούν στοιχειώδη δηµοκρατικά δικαιώµατα και καλεί
την ελληνική κυβέρνηση να επικυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύµβαση Πλαίσιο για την
προστασία των εθνικών µειονοτήτων, ειδικά δε και στα πλαίσια τον επερχόµενων
Ολυµπιακών Αγώνων στην Αθήνα που διοργανώνονται µε σύνθηµα για ένα πολιτισµό των
πολιτισµών.
Το πλήρες κείµενο της ανακοίνωσης της κ. Νelly Μaes ακολουθεί παρακάτω :
Υπάρχει χώρος για τις δηµοκρατικές µειονότητες στην Ελλάδα?
Στο όνοµα της Ε.Ε.Σ. –(Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συµµαχία) θα θέλαµε να εκφράσουµε την
ανησυχία µας σε σχέση µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το Ουράνιου Τόξο -VinoZito
µέλος της Ε.Ε.Σ – ∆.Κ.Λ.Ε (Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συµµαχία - ∆ηµοκρατικό Κόµµα των
Λαών της Ευρώπης)
Μας εξέπληξε αρνητικά το γεγονός ότι το Συνέδριο του Ουράνιου Τόξου µαταιώθηκε δύο
φορές εξαιτίας προσωπικών απειλών και πιέσεων από εξτρεµιστικούς κύκλους. Σε µια
πλήρως δηµοκρατική κοινωνία κάθε πρακτική που έχει ως αποτέλεσµα την πολιτική
διάκριση θα πρέπει να περιφρονείται και να καταδικάζεται. Ανησυχούµε από το γεγονός ότι
φανερά ξενοφοβικές, ρατσιστικές και νεοναζιστικές οργανώσεις είναι νόµιµές και οι
ιδεολογίες τους γίνονται ανεκτές στην Ελλάδα χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τέτοιες οργανώσεις – κινήµατα συµµετείχαν σε εκδηλώσεις κατατροµοκράτησης στη πόλη
της Έδεσσας – Voden εκεί που το κόµµα του Ουράνιου Τόξου – Vinozito είχε
προγραµµατίσει το Συνέδριο του.
Οι δύο επιστολές οι οποίες στάλθηκαν στον Πρωθυπουργό κ. Κωνσταντίνο Σηµίτη από τον
οποίο ζητήθηκε η παρέµβαση του τόσο κατά την διάρκεια της προετοιµασίας του Ουράνιου
Τόξου καθώς επίσης και για την διασφάλιση της σωµατικής ακεραιότητας των
συµµετεχόντων στην εκδήλωση δεν απαντήθηκαν. Παρόλα αυτά εκφράζουµε την ελπίδα πως
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οι Ολυµπιακοί Αγώνες που θα διεξαχθούν στην Αθήνα το 2004 κάτω από το σύνθηµα «Για
ένα πολιτισµό των Πολιτισµών» να δώσει το θετικό ερέθισµα στην Ελλάδα ώστε να
επικυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύµβαση Πλαίσιο για την προστασία των εθνικών µειονοτήτων
και να υπογράψει την Χάρτα των µειονοτικών και περιφερειακών γλωσσών.
Με αυτό τον τρόπο πιστεύουµε ότι θα δοθεί η δυνατότητα στην Μακεδονική µειονότητα
στην Ελλάδα να βρει τη θέση της στην ελληνική κοινωνία συνεισφέροντας στο ενδυνάµωνα
της δηµοκρατίας στη χώρα
Με βαθιά εκτίµηση
Nelly Maes, MEP
President, European Free Alliance
Vice -president Greens/European Free Alliance group in the EP

Οµάδα των «23»*
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θεσσαλονίκη 11.12.2003

Από τα στελέχη της Οµάδας των «23» από τη Θεσσαλονίκη, Τάκη Κατσαρό,
∆ηµήτρη Σκουρέλλο και Νίκο Σωµιτάκο, εκδόθηκε η παρακάτω δήλωση:
" Όσα πρωτοφανή, απαράδεκτα και άκρως επικίνδυνα συνέβησαν στην Έδεσσα και
είχαν ως αποτέλεσµα την αναβολή του Συνεδρίου του ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ,
αναδεικνύουν την κατάσταση αφασίας και αναξιοπιστίας στην οποία έχει περιέλθει
το σύνολο του πολιτικού µας συστήµατος. Αναδεικνύουν, επίσης, τις ανησυχητικές
τάσεις πολιτισµικού συντηρητισµού και µηδενικής ανοχής που έχουν αναπτυχθεί σε
ένα µεγάλο κοµµάτι της κοινωνίας µας.
Μπροστά στα µάτια κυβέρνησης, τοπικών βουλευτών, κοµµάτων, Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, κοινωνικών φορέων και µε την ανοχή τους, µια ολιγάριθµη δυναµική
οµάδα ακροδεξιών, ρατσιστών και νεοναζί Χρυσαυγιτών, κατάφεραν µε απειλές και
τραµπουκισµούς να παρεµποδίσουν το Ουράνιο Τόξο να πραγµατοποιήσει το
συνέδριό του. Κατάφεραν, δηλαδή, να παρεµποδίσουν την πολιτική δραστηριότητα
ενός νοµίµου ελληνικού µειονοτικού κόµµατος το οποίο έχει συµµετάσχει στις
Εκλογές και το οποίο είναι µέλος της «Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συµµαχίας–
Πρασίνων» που εκπροσωπείται στο Ευρωκοινοβούλιο.
Εν ολίγοις, στην σηµερινή Ελλάδα της ΟΝΕ, της Ολυµπιάδας του 2004, « του
πολιτισµού των πολιτισµών» κ.ο.κ. είναι δυνατό ναζιστές και ρατσιστές να δρουν
ανενόχλητοι, να τροµοκρατούν µια ολόκληρη περιοχή, να θέτουν εκτός λειτουργίας
το κράτος δικαίου και να επιτυγχάνουν χωρίς καµιά αντίδραση τους στόχους τους.
Αποδεικνύεται έτσι, ότι, ειδικά στο χώρο των δύο µεγάλων κοµµάτων, παρά την
αποµάκρυνση Καρατζαφέρη από τη Ν.∆. και την πρόσφατη αποχώρηση του
κ.Παπαθεµελή από το ΠΑΣΟΚ η επιρροή τους παραµένει ισχυρή και -ελέω του
ανερµάτιστου ψηφοσυλλεκτισµού τους- τροφοδοτεί την αφωνία και αφασία τους.
Αναµένουµε µε ενδιαφέρον την επίσηµη κυβερνητική θέση, έστω και εκ των
υστέρων. Πολύ περισσότερο, καθώς είχε υπάρξει έγκαιρη παρέµβαση της
ευρωβουλευτού κυρίας Nelly Maes, η οποία επρόκειτο να παρευρεθεί στο συνέδριο
και απέστειλε δύο επιστολές προς το Γραφείο του Πρωθυπουργού ζητώντας από την
κυβέρνηση να διασφαλίσει την οµαλή διεξαγωγή του. Όπως φαίνεται και εκ του
αποτελέσµατος, οι επιστολές έµειναν –δυστυχώς- αναπάντητες. "
Κατσαρός Τάκης
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Σκουρέλλος ∆ηµήτρης
Σωµιτάκος Νίκος
Εκ µέρους της Οµάδας των «23»*
*Πρόκειται για τα στελέχη που αποχώρησαν, πρόσφατα, από την ΑΕΚΑ και
κινούνται στο χώρο της Μεταρρυθµιστικής Ανανεωτικής Αριστεράς.

ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σχετικά µε την αναγκαστική µαταίωση του Συνεδρίου του «Ουρανίου Τόξου» στην
Έδεσσα, η Ανανεωτική Εκσυγχρονιστική Κίνηση της Αριστεράς (ΑΕΚΑ) εξέδωσε την εξής
ανακοίνωση:
Η αναγκαστική µαταίωση του Συνεδρίου ενός νόµιµου κόµµατος λόγω πιέσεων και
απειλών για άσκηση βίας από «αντιφρονούντες» πολίτες, αποτελεί σαφή παραβίαση της
δηµοκρατικής νοµιµότητας και µας γυρίζει στις εποχές της κολοβής ελληνικής
δηµοκρατίας της µετεµφυλιοπολεµικής περιόδου.
Οι αρµόδιες αρχές οφείλουν να εξετάσουν τις σχετικές καταγγελίες και να λάβουν
συγκεκριµένα µέτρα που θα διασφαλίσουν το δικαίωµα ελεύθερης πολιτικής
δραστηριότητας όλων των Ελλήνων πολιτών.
12/12/03

Το Γραφείο Τύπου

ΟΑΚΚΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Η ΟΑΚΚΕ καλεί τους έλληνες δηµοκράτες σε συναγερµό για να αντιµετωπίσουν από κοινού
την τεράστια πρόκληση που αποτελεί για την πολιτική δηµοκρατία στη χώρα µας η
ουσιαστική απαγόρευση του Συνεδρίου του Ουράνιου Τόξου στην Έδεσσα µετά από
απαίτηση των ναζιστών! Το Ουράνιο Τόξο υποχρεώθηκε αρχικά να αναβάλει και ύστερα να
µαταιώσει το συνέδριό του στις 7 του ∆εκέµβρη ύστερα από µια συντονισµένη εκστρατεία
βίας και απειλών για χρήση βίας µιας σειράς φασιστικών οργανώσεων επικεφαλής των
οποίων ήταν η "Χρυσή Αυγή". Το µεγάλο σκάνδαλο, διεθνούς βεληνεκούς, βρίσκεται στο
γεγονός ότι ανοιχτοί ναζιστές 50 χρόνια µετά το β’ παγκόσµιο πόλεµο µπορούν να καταργούν
στην πράξη το δικαίωµα του συνέρχεσθαι σε πολίτες µιας χώρας µέλους της Ε.Ε. Εκείνο που
πρέπει να ανησυχήσει έντονα και να κινητοποιήσει τους ευρωπαίους και τους έλληνες
πολίτες δεν είναι µόνο ότι υπάρχουν εδώ ναζιστές που διαθέτουν νοµιµότητα και προβαίνουν
σε πράξεις βίας. Είναι ότι οι ναζιστές και η ναζιστική βία προστατεύονται στη χώρα µας από
το κράτος, από την κυβέρνηση και από όλο το πολιτικό σύστηµα έτσι ώστε η δράση τους να
δίνει συγκεκριµένα πολιτικά αποτελέσµατα και να καταργεί τις δηµοκρατικές
ελευθερίες εκείνων που το πολιτικό σύστηµα θέλει να καταργηθούν. Η απαγόρευση του
Συνεδρίου του Ουράνιου Τόξου χωρίς η κυβέρνηση να απαντήσει στις επανειληµµένες
εκκλήσεις των διοργανωτών να πάρει µέτρα για την διεξαγωγή του αποδεικνύει ότι εδώ στη
χώρα µας ο ναζισµός είναι νόµιµο τµήµα και µάλιστα εργαλείο του πολιτικού
καθεστώτος, ενώ οι συνεπείς αντιφασίστες είναι στην παρανοµία. Αυτό δεν πρέπει να
περάσει. Η ελεύθερη και ανεµπόδιστη πραγµατοποίηση του δικαιώµατος του συνέρχεσθαι
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για το Ουράνιο Τόξο και η θέση των ναζιστών εκτός νόµου πρέπει να γίνουν ο υπ’ αριθµόν
ένα στόχος για όλους τους δηµοκράτες.
Αθήνα, 14 ∆εκέµβρη 2003

Για την ΚΕ της ΟΑΚΚΕ
Ηλίας Ζαφειρόπουλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΜΕΛΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΩΝ
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ
Φλώρινα – Lerin 11-11-2003
Με αφορµή πρόσφατα δηµοσιεύµατα στον τύπο της ∆ηµοκρατίας της
Μακεδονίας σχετικά µε τη συζήτηση στην αρµόδια Επιτροπή της Βουλής της
γειτονικής χώρας για το νοµοθετικό πλαίσιο που θα διέπει το καθεστώς χορήγησης
µακεδονικής υπηκοότητας και τις προϋποθέσεις απόκτησης µακεδονικής
υπηκοότητας και διαβατηρίου από µέλη µακεδονικών µειονοτήτων που κατοικούν,
στις γειτονικές χώρες, ως πολίτες των χωρών αυτών, επισηµαίνουµε τα παρακάτω:
Σε ότι αφορά το γενικότερο ζήτηµα χορήγησης Μακεδονικής υπηκοότητας
αυτό είναι αποκλειστικό δικαίωµα των αρµοδίων οργάνων και αρχών της γειτονικής
µας χώρας όπως άλλωστε συµβαίνει µε κάθε ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος και
δεν µπορούµε να έχουµε λόγο.
Σε ότι αφορά όµως την µακεδονική µειονότητα στην Ελλάδα θα θέλουµε να
επισηµάνουµε ότι η οποιαδήποτε σκέψη ή πρόθεση για την χορήγηση µακεδονικής
υπηκοότητας ή διαβατηρίου σε µέλη της που είναι πολίτες της Ελλάδος µας βρίσκει
αντίθετους.
Η χορήγηση υπηκοότητας και διαβατηρίου από ένα κράτος σε πολίτες ενός
άλλου όµορου κράτους οι οποίοι αποτελούν εθνική µειονότητα είναι ενέργεια άνευ
σηµασίας όταν το κράτος του οποίου είναι πολίτες δεν αναγνωρίζει και δεν σέβεται
τα µειονοτικά δικαιώµατά τους.
Τα κράτη που φλερτάρουν µε µεγαλοϊδεατικές αντιλήψεις θεωρούν τις
µειονότητες εργαλεία για την άσκηση εξωτερικής πολιτικής ή µοχλούς πίεσης και
εξυπηρέτησης των δικών τους εθνικιστικών-επεκτατικών επιδιώξεων σε γειτονικά
κράτη. Τέτοιες πολιτικές οδηγούν συχνά σε πολεµικές συγκρούσεις µε πρώτα θύµατα
συνήθως τις ίδιες τις µειονότητες. Ο 2ος Παγκόσµιος Πόλεµος ξεκίνησε όταν ο
Χίτλερ χρησιµοποίησε τους Σουδήτες Γερµανούς της Τσεχίας για να εισβάλλει στην
Τσεχοσλοβακία µε πρόσχηµα τη προστασία των δικαιωµάτων τους. Η Ελλάδα
επιχείρησε το 1920-1922 να χρησιµοποιήσει τους χριστιανικούς πληθυσµούς στη
Τουρκία µε αποτέλεσµα χιλιάδες πρόσφυγες να γίνουν θύµατα αυτής της
µεγαλοϊδεατικής πολιτικής.
Βαλκανικά κράτη σήµερα σε έναν απόλυτο αναχρονισµό µε το ευρωπαϊκό
πολιτικό γίγνεσθαι και την διαδικασία ευρωπαϊκής ενοποίησης εξακολουθούν
δυστυχώς να µην αναγνωρίζουν και να µην σέβονται τα δικαιώµατα των µειονοτήτων
τους. Παράλληλα προσπαθούν να χρησιµοποιήσουν τις µειονότητες στις όµορες
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χώρες ως µέσο εφαρµογής µεγαλοϊδεατικών πολιτικών. Πρόσφατη είναι η εµπειρία
της ολέθριας πολιτικής της Σερβίας µε τη χρησιµοποίηση σερβικών µειονοτήτων
στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Η Βουλγαρία τα τελευταία χρόνια χορηγεί βουλγαρικά
διαβατήρια σε πολίτες της ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας. Η ελληνική κυβέρνηση
χορηγεί ελληνικά διαβατήρια στα µέλη της ελληνικής µειονότητας στην Νότια
Αλβανία. Με αυτό το τρόπο συµβάλει αρνητικά στις σχέσεις της ελληνικής
µειονότητας µε την πλειονότητα αφού η χορήγηση διαβατηρίου ή υπηκοότητας
άλλης χώρας αυτοµάτως προσδιορίζει διαφορετικά και ανισότιµα, σε σχέση µε τους
συµπολίτες τους, την θέση τους στο κράτος και την κοινωνία. Ταυτόχρονα
δηµιουργεί αίσθηµα υποψίας στους πολίτες και τις αρχές της Αλβανίας σχετικά µε τις
προθέσεις τις.
Πιστεύουµε ότι η κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας δεν θα
µιµηθεί τους γείτονές της.
Οι πολίτες που ανήκουν σε εθνικές µειονότητες πρέπει να είναι ισότιµοι
πολίτες στις χώρες στις οποίες κατοικούν. Η εθνική, γλωσσική, πολιτιστική ή
θρησκευτική ταυτότητα µιας µειονότητας πρέπει να αναγνωρίζεται και να γίνεται
σεβαστή από τις αρχές του κράτος στο οποίο κατοικεί. Άλλωστε υπάρχουν οι
∆ιεθνείς Συνθήκες και Συµβάσεις ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που αν τα κράτη τις
τηρούν και εφαρµόζουν, τα δικαιώµατα των µειονοτήτων όχι µόνο θα
προστατεύονται αλλά οι ίδιες θα αποτελούν γέφυρες φιλίας και συνεργασίας ανάµεσα
στα γειτονικά κράτη.
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ
Επιστολή αναγνώστη σχετικά µε την ακύρωση του Συνεδρίου του Ουράνιου
Τόξου.
ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΟΙ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ
«Από τους καρχαρίες γλιτώσαµε
τις τίγρεις τις σκοτώσαµε
τελικά µας φάγαν οι κοριοί»
Μπρεχτ
«Αυτός που σιωπά µπορεί να είναι και συνένοχος»
Όταν µάλιστα αυτός που δεν µιλά και δεν αντιστέκεται ανήκει στο χώρο της
τέχνης και του πολιτισµού τότε τα πράγµατα γίνονται ακόµα πιο επικίνδυνα. Η
ακροδεξιά και η συντήρηση δεν αντιµετωπίζονται µε υποχωρήσεις, στη σκοταδιστική
ιδεολογία τους και τη φασιστική επιθετικότητά τους. Με αυτή τη λογική αποτελεί
µεγάλο λάθος η απόφαση του Πολιτιστικού Συλλόγου των Βοδενών «Μέγας
Αλέξανδρος» να υποχωρήσει κάτω από την πίεση λίγων ακραίων στοιχείων και να
µην επιτρέψει την είσοδο στο Ουράνιο Τόξο και τους ντόπιους Μακεδόνες.
Οι πολιτιστικοί σύλλογοι είναι φορείς ιδεών και κουλτούρας, πρέπει να είναι
πρωτοπόροι της ελευθερίας και της διαφορετικότητας και όχι να συµπλέουν µε
ακραία φαινόµενα ρατσισµού και αποκλεισµού µικρών κοινωνικών οµάδων. Η
υποχώρηση αυτή ανοίγει την όρεξη σε ακροδεξιούς και παρεκκλησιαστικούς κύκλους
για βανδαλισµούς και για λογοκριτικές και άλλου είδους ακραίες επεµβάσεις. Ας µην
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ξεχνάµε την ιστορία µας, σήµερα ήταν οι Μακεδόνες του Ο.Τ. αύριο ίσως έρθει
και η δική σας σειρά.
Το Σύνταγµα και οι διεθνείς συµβάσεις κατοχυρώνουν πλήρως την ελευθερία
διακίνησης ιδεών για όλους τους Έλληνες πολίτες µεταξύ των οποίων είναι και οι
Μακεδόνες. Εξάλλου η ελευθερία του λόγου, το υπέρτατο αγαθό της δηµοκρατίας και
του πολιτισµού που προωθείται εσείς οι πολιτιστικοί σύλλογοι, αποτελεί τη βάση του
ελληνικού και κατ’ επέκταση του ευρωπαϊκού πολιτισµού.
Πολιτισµός είναι να διακρίνω το καλό, να αντιλαµβάνοµαι το ωραίο και να
επιλέγω το σωστό. Οι υπεύθυνοι πολίτες των Βοδενών έχουν το δικαίωµα να
ακούσουν και να κρίνουν τις θέσεις και τις ιδέες κάθε Ουράνιου Τόξου και κατά
συνείδηση να τις αποδεχθούν ή να τις απορρίψουν. ∆εν είναι οι Έλληνες πολίτες
διανοητικά ανάπηροι και δεν χρειάζεται να τους προστατέψουν δήθεν
πατριδοκάπηλοι και φανατικοί προγονολάτρες εκ των προτέρων. ∆εν χρειαζόµαστε
τη λογοκριτική και απειλητική προστασία του κάθε Λιακόπουλου, Βελόπουλου ή
Βορίδη. Αυτός ο τόπος και ιδιαίτερα η Μακεδονία, έχει χορτάσει από προστάτες,
ανδρείκελα τύπου Χρυσής Αυγής, παλαιότερα Οχράνας και διάφορα άλλα δήθεν
πατριωτικά Μέτωπα.
Αυτό που χρειάζεται ο κόσµος είναι υπεύθυνους ανθρώπους µε ήθος, µε
αντίληψη ιδεών και βασικά µε στάση ζωής. Τα καθήκοντα των τοπικών αρχόντων
είναι να παίρνουν ΘΕΣΗ όταν παρουσιάζονται διάφορα κοινωνικά φαινόµενα
ρατσισµού και αποκλεισµού κοινωνικών οµάδων.
Τι θα αφήσετε κληρονοµιά στις επόµενες γενιές; Τι τους διδάσκετε, τι τους
προτείνεται; Μήπως να σκύβουν το κεφάλι; Εγώ θα σας έλεγα «Γκόρε γκλάβατα».
Εάν όλα τα παραπάνω εξαντλήθηκαν, τότε αναζητήστε µέσα σας την ανθρώπινα
τσίπα, όση έχει αποµείνει και ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΣΤΕ το ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΚΑΤΗΦΟΡΟ που
οδήγησαν την πόλη σας οι άνθρωποι αυτοί.
Το πάθηµα ας γίνει µάθηµα. ∆εν έχουµε το δικαίωµα να υποχωρούµε στις
απειλές των ολίγων ηλιθίων που ζηλεύουν τη δόξα του Χίτλερ. Ας µπει επιτέλους
φραγµός στο µεσαιωνικό κατήφορο.
Πάντο

Άρθρο της Ελευθεροτυπίας σχετικά µε την µαταίωση του
Συνεδρίου του Ουράνιου Τόξου.
Αποφασίζοµεν και απαγορεύοµεν
ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ:
ΤΑΣΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΜΗΣ,
ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΨΑΡΡΑ, ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΨΑΡΡΑΣ.

"Εθνικό προσκλητήριο στην Εδεσσα"
(«Ελεύθερος Κόσµος» 7/12/03)
Μόνο εγγυηµένοι εθνικόφρονες δικαιούνται να συνεδριάζουν ή να διαδηλώνουν στην
πατρίδα του Μεγαλέξανδρου...
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Αν πιστέψουµε τα εκλογικά αποτελέσµατα της τελευταίας τριακονταετίας, η
οργανωµένη ακροδεξιά αποτελεί στη χώρα µας ένα µάλλον περιθωριακό φαινόµενο.
Αυτό δεν την εµποδίζει, βέβαια, να εµφανίζεται σαν ο αυθεντικός προασπιστής του
«έθνους» ενάντια στους κάθε λογής «υπονοµευτές». Ως εδώ, τίποτα το περίεργο. Τα
προβλήµατα αρχίζουν όταν αυτός ο ρόλος τής αναγνωρίζεται, ρητά ή σιωπηλά, από
την οργανωµένη πολιτεία. Όπως έγινε πρόσφατα στην Έδεσσα, µε την ουσιαστική
απαγόρευση του συνεδρίου της µειονοτικής οργάνωσης «Ουράνιο Τόξο» από µια
πανσπερµία ακροδεξιών εκδροµέων.
Υπενθυµίζουµε εδώ ότι το «Ουράνιο Τόξο» είναι το µειονοτικό κόµµα των
σλαβόφωνων γηγενών της ελληνικής Μακεδονίας, µε δεκαετή παρέµβαση στην
τοπική πολιτική ζωή και ιδιαίτερα έντονη παρουσία στο νοµό Φλώρινας. Στελέχη του
έχουν εκλεγεί σε θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η δε εποχή που οι άλλες
πολιτικές δυνάµεις το αντιµετώπιζαν µε «εθνική» καχυποψία, ανήκει πια στο µακρινό
παρελθόν. Στην αποδοχή αυτή έχουν συµβάλει αφ' ενός µεν το ευρωπαϊκό προφίλ του
κόµµατος (από το 1999 συµµετέχει στο συνασπισµό «Ευρωπαϊκή Ελεύθερη
Συµµαχία» του Ευρωκοινοβουλίου) και, αφετέρου, το γεγονός ότι αυτό έχει
συνειδητά αποφύγει να ταυτιστεί µε τους εθνικιστικούς κύκλους της ΠΓ∆Μ.
Φέτος το φθινόπωρο, εν όψει βουλευτικών και ευρωπαϊκών εκλογών, το κόµµα αυτό
αποφάσισε να οργανώσει το πρώτο συνέδριό του στην Έδεσσα. Η προγραµµατισµένη
ηµερήσια διάταξη περιλάµβανε ζητήµατα στρατηγικής (αντιµετώπιση των
µειονοτήτων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της χώρας µας), ειδικότερα
προβλήµατα που απασχολούν τη συγκεκριµένη πληθυσµιακή οµάδα (γλώσσα,
πολιτικοί πρόσφυγες) και τα συνήθη οργανωτικά θέµατα. Ότι ακριβώς κάνει, δηλαδή,
κάθε νόµιµη πολιτική οργάνωση σε µια δηµοκρατική χώρα. Ως αρχική ηµεροµηνία
διεξαγωγής του συνεδρίου ορίστηκε η 30ή Νοεµβρίου.
Φαίνεται, ωστόσο, πως οι οργανωτές λογάριαζαν χωρίς τον ξενοδόχο. Και
«ξενοδόχος», αυτή τη φορά, αποφάσισε να δηλώσει η εγχώρια ακροδεξιά -από τους
νοσταλγούς της χούντας και τους οπαδούς του Λεπέν, µέχρι τους καθαρόαιµους
νεοναζί.
Οι γνωστοί-άγνωστοι Μακεδονοµάχοι
Την αρχή έκανε ο χουντικός «Ελεύθερος Κόσµος» (9.11.03). Σε πρωτοσέλιδο άρθρο,
που υπογράφει ο διευθυντής της εφηµερίδας ∆ηµήτριος Ζαφειρόπουλος, το συνέδριο
του «Ουράνιου Τόξου» παρουσιάστηκε σαν «νέα ανθελληνική πρόκληση» και τµήµα
µιας απροσδιόριστης συνωµοσίας, που «απειλεί να καταστρέψει καθετί το εθνικό στη
χώρα µας». Σαν «κύριο οργανωτή» του συνεδρίου, ο (όχι και τόσο καλά
πληροφορηµένος) αρθρογράφος κατονόµαζε έναν άσχετο άνθρωπο, πληροφορώντας
µας ταυτόχρονα ότι, «εκτός απορρόπτου», σ' αυτό θα συµµετείχαν και «τα µέλη του
"Ιού"»! Το δηµοσίευµα έκλεινε µε µια ξεκάθαρη απειλή: «Το ερώτηµα είναι, τι
κάνουν οι Έλληνες πατριώτες απέναντι σε αυτά; Και η απάντηση δεν µπορεί παρά να
είναι µονάχα µία: ∆εν θα µείνουν µε σταυρωµένα χέρια».
Λίγες µέρες µετά, το ίδιο κείµενο αναδηµοσιεύτηκε εξ ολοκλήρου στη ναζιστική
«Χρυσή Αυγή» (13.11.03). Η τελευταία θα εξαγγείλει αντισυγκέντρωση, µε
δεδηλωµένο σκοπό τη διάλυση του συνεδρίου: «Όλοι όσοι είναι Έλληνες θα πρέπει
να βρίσκονται στην Έδεσσα, για να δώσουν τέλος στην προπαγάνδα του "Ουράνιου
Τόξου"».
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Στην ίδια την Έδεσσα, τα πράγµατα άρχισαν να αγριεύουν. Ο ιδιοκτήτης του
εξοχικού κέντρου που επρόκειτο να φιλοξενήσει το συνέδριο υπαναχώρησε µετά από
απειλητικά τηλεφωνήµατα κι αφού «άγνωστοι» προκάλεσαν ζηµιές στην πρόσοψη
του κτιρίου. Ο «Ελεύθερος Κόσµος» θα πανηγυρίσει για την «εθνική επιτυχία» του:
«Ευτυχώς, υπήρξαν κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι, ευαισθητοποιηµένοι από το
δηµοσίευµά µας, προβαίνοντας [sic] σε ενέργειες και καταγγελίες, µε αποτέλεσµα
κανένας ιδιώτης να µην δεχθεί να φιλοξενήσει το συνέδριο των φιλοσκοπιανών»
(30.11.03).
Μη επιθυµώντας να συµβάλουν µε οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση της έντασης, τα
στελέχη του «Ουράνιου Τόξου» κατέφυγαν στις επίσηµες τοπικές αρχές, για την από
κοινού επίλυση του προβλήµατος. Ο δήµαρχος της πόλης θα προτείνει (και η
οργάνωση θα δεχθεί) να γίνει το συνέδριο στην αίθουσα του ηµιεπίσηµου
πολιτιστικού συλλόγου «Μέγας Αλέξανδρος». Υπό τον όρο, όµως, της αναβολής του
για την επόµενη βδοµάδα. Ο λόγος ήταν πολύ απλός. Στις 30 Νοεµβρίου, την
αίθουσα του «Μεγάλου Αλεξάνδρου» είχε ήδη κλείσει µια άλλη ακροδεξιά
οργάνωση: το λεπενικό «Ελληνικό Μέτωπο» του (πάλαι ποτέ προέδρου νεολαίας της
παπαδοπουλικής ΕΠΕΝ) Μάκη Βορίδη. Και, το κυριότερο: αντικείµενο της
εκδήλωσης του «Μετώπου» δεν ήταν άλλο από τη µαταίωση του συνεδρίου του
«Τόξου»!
Η «αντισυγκέντωση» αυτή έγινε, τελικά, χωρίς κανένα πρόβληµα. Σύµφωνα µε την
ιστοσελίδα του «Μετώπου», συµµετείχαν «πολίτες της Έδεσσας, αλλά και των
γειτονικών πόλεων», της Θεσσαλονίκης συµπεριλαµβανόµενης. Ο εβδοµαδιαίος
«Στόχος», πάλι, αναφέρει (4.12.03) ότι «µεγάλη ήταν η συµµετοχή πολλών
εκπροσώπων πατριωτικών φορέων και οργανώσεων, όπως η εφηµερίδα "Στόχος", η
"Σάρισα", οργανώσεις Βορειοηπειρωτών και Ποντίων, η Βασιλική Ένωση
Γιαννιτσών, κ.ά.». Το παρών έδωσαν, επίσης, ο εκπρόσωπος της «Ένωσης
Χειµαρριωτών» Ανδρέας Μαρτίνος και κάποια τοπικά στελέχη του ΛΑΟΣ. Το νόηµα
της µάζωξης συνοψίστηκε στο τελικό ψήφισµα, µε το οποίο οι συγκεντρωµένοι
«απαιτούν από την Ελληνική Πολιτεία να απαγορεύσει την διοργάνωση του
συνεδρίου της οργανώσεως "Ουράνιο Τόξο" εντός των συνόρων της Ελληνικής
Επικράτειας, αλλά και να λάβει τα κατάλληλα µέτρα για την αποσόβηση αναλόγων
φαινοµένων µελλοντικά».
Την ίδια µέρα, η Έδεσσα δέχεται και δεύτερη επίσκεψη. «Μέλη της Τ.Ο.
Θεσσαλονίκης καθώς και εκπρόσωποι των πυρήνων ∆υτικής Μακεδονίας» της
«Χρυσής Αυγής» πραγµατοποιούν δική τους διαδήλωση, µε το σύνθηµα «Έξω οι
Βούλγαροι από τη Μακεδονία». Στην ιστοσελίδα της οργάνωσης του Βορίδη γίνεται
λόγος για «κάποιους ναζί ψευτοπατριώτες», που «είχαν 20 άτοµα µε το ζόρι» κι
«έγιναν ρεζίλι για µια ακόµη φορά». Η περιφρονητική αναφορά µάλλον οφείλεται
στη διαπλοκή των εν λόγω «εθνικών ασκήσεων» µε τις επερχόµενες εκλογικές
αναµετρήσεις. Ευχαριστώντας δηµόσια τους συγκεντρωθέντες (3.12.03), η «Ν.Ε.
Πέλλας του Ελληνικού Μετώπου» δεν παραλείπει λ.χ. να προσθέσει: «Είµαστε
έτοιµοι για τις εκλογές. Το ποσοστό µας στην Πέλλα θα είναι εξωπραγµατικό»!
Η δηµοκρατία συνθηκολογεί
Όλα αυτά θα ήταν ίσως ανώδυνα, αν έµεναν στο επίπεδο της απλής έκφρασης
κάποιων απόψεων. Στο κάτω κάτω της γραφής, δεν περιµένει κανείς από τους
ακροδεξιούς οποιασδήποτε απόκλισης να συµφιλιωθούν µε την ιδέα µιας σύγχρονης
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δηµοκρατίας, όπου οι µειονότητες έχουν τα ίδια πολιτικά δικαιώµατα µε τους
«εθνικόφρονες» σχηµατισµούς. Στη συγκεκριµένη όµως περίπτωση, ο τσαµπουκάς
των οπαδών του Βορίδη και του Χίτλερ είχε απτά αποτελέσµατα πάνω στη στάση
των αρµόδιων τοπικών αρχών.
Καθώς το συνέδριο του «Ουράνιου Τόξου» είχε µετατεθεί για τις 7 ∆εκεµβρίου, οι
«αντισυγκεντρωθέντες» έδωσαν καινούργιο ραντεβού. Με τις ίδιες πάντοτε
διαθέσεις: αυτοί που παραχώρησαν τη «δηµόσια αίθουσα» του πολιτιστικού
συλλόγου, προειδοποιεί στις 30 Νοεµβρίου ο «Ελεύθερος Κόσµος», «θα έχουν την
ένταση που επιθυµούν και την επόµενη Κυριακή θα βρουν µπροστά τους Έλληνες
πατριώτες, για να τους εµποδίσουν». Ανάλογα εµπρηστικά δηµοσιεύµατα
δηµοσιεύουν στις 4 ∆εκεµβρίου η «Χρυσή Αυγή» και ο «Στόχος». Ο τελευταίος,
µάλιστα, διευκρινίζει ότι για την επιδροµή έχει προγραµµατιστεί «αναχώρηση µε
λεωφορεία από Αθήνα και Θεσσαλονίκη», και προσθέτει µε νόηµα πως το συνέδριο
«σίγουρα δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί».
Την ίδια ακριβώς µέρα, τα στελέχη του «Ουράνιου Τόξου» πληροφορούνταν την
απόφαση του ∆.Σ. του «Μεγάλου Αλεξάνδρου», να µην χορηγήσει την αίθουσά του
για τη διεξαγωγή του συνεδρίου τους. Προφανώς, οι αρµόδιοι έκριναν ότι η πολιτική
εκπροσώπηση ενός τµήµατος του τοπικού πληθυσµού δεν έχει τα ίδια δηµοκρατικά
δικαιώµατα µε την οποιαδήποτε ακροδεξιά γκρούπα. Και να σκεφτεί κανείς ότι, την
τελευταία φορά που αναµετρήθηκαν εκλογικά οι δύο σχηµατισµοί (στις Ευρωεκλογές
του 1999), το «Ουράνιο Τόξο» είχε αποσπάσει στο ∆ήµο Έδεσσας εννιά φορές
περισσότερες ψήφους απ' ό,τι οι αυτόκλητοι «ξενοδόχοι» του Βορίδη!
Το συνέδριο, ως εκ τούτου, αναβλήθηκε ξανά. Αντ' αυτού, οι συνήθεις ακροδεξιοί
εκδροµείς περιέφεραν για µίαν ακόµη φορά τη µισαλλοδοξία τους στους δρόµους της
Έδεσσας. Οι δηµοκρατικές αρχές της πόλης µπορούν να είναι από κάθε άποψη
περήφανες.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 27/12/2003

Συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Ελεύθερής Συµµαχίας στο
Ευρωκοινοβούλιο
Νοέµβριος, 13 - 14, 2003
Αντιπροσωπεία του Ουράνιου Τόξου συµµετείχε στην προγραµµατισµένη
συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συµµαχίας (Ε.Ε.Σ.) – ∆ηµοκρατικό Κόµµα
των Λαών της Ευρώπης (∆.Κ.Λ.Ε.) που πραγµατοποιήθηκε από τις 13-14 Νοεµβρίου
2003 στο κτίριο του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Ανάµεσα στα θέµατα που
συζητήθηκαν ήταν και το Προσχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος και οι
παρεµβάσεις που έγιναν κατά την διάρκεια της σύνταξης του από τους εκπροσώπους
της Ε.Ε.Σ. ειδικότερα δε σε άρθρα σχετικά µε τα δικαιώµατα µικρότερων
(αριθµητικά) λαών της Ευρώπης καθώς και δικαιώµατα εθνικών µειονοτήτων.
Συζητήθηκε επίσης το πλαίσιο και οι προϋποθέσεις µέσα στο οποίο θα
λειτουργήσουν στο Ευρωκοινοβούλιο τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα, ως ενιαία
πολιτική έκφραση, και η συνεισφορά των κοµµάτων µελών της Ε.Ε.Σ. σε αυτή την
διαδικασία.
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Στη παραπάνω συνεδρίαση συµµετείχαν για πρώτη φορά εκπρόσωποι από την
Μακεδονική µειονότητα στην Αλβανία και Βουλγαρία, ως παρατηρητές, ύστερα από
σχετική συµφωνία του Ουράνιου Τόξου και της Γραµµατείας της Ε.Ε.Σ. Μετά από
πρόσκληση του Ουράνιου Τόξου στην αντιπροσωπεία από την Ελλάδα συµµετείχαν
επίσης για πρώτη φορά αντιπρόσωποι της Τουρκικής µειονότητας της Ελλάδας µε
τους οποίους το Ουράνιο Τόξο συνεργάζεται σε ζητήµατα προστασίας και σεβασµού
των µειονοτικών δικαιωµάτων.
Η Μακεδονική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε στις Βρυξέλες και το Ευρωπαϊκό
Γραφείο των Λιγότερο ∆ιαδεδοµένων Γλωσσών στα κεντρικά γραφεία του
Ευρωπαϊκού Γραφείου για τις Λιγότερο ∆ιαδεδοµένες Γλώσσες – EBLUL και
συναντήθηκε µε υψηλόβαθµα στελέχη του γραφείου αυτού. Σηµειώνουµε ότι από τον
Ιανουάριο του 2003 ιδρύθηκε αντιπροσωπεία του Γραφείου και στην Ελλάδα στο
προεδρείο του οποίου συµµετέχουν εκπρόσωποι από τις γλωσσικές οµάδες των
Μακεδόνων, των Βλάχων και των Τούρκων στην Ελλάδα.
Οι Μακεδονική Αντιπροσωπία κατά την διάρκεια της παραµονής της στο Βέλγιο
συναντήθηκε επίσης και µε Μακεδόνες οικονοµικούς µετανάστες οι οποίοι ζουν και
εργάζονται στο Βέλγιο και είναι µέλη του Ουράνιου Τόξου.

ΟΙ ΙΝ∆ΙΑΝΟΙ …ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ
ΟΙ ΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ …
ΚΑΙ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ …
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Φλώρινα / Lerin 20-1-2004
Σύµφωνα µε την απόφαση που υπέγραψε στις 15/12/2003 ο υφυπουργός Εξωτερικών Α.
Λοβέρδος, έτσι όπως δηµοσιεύθηκε πρόσφατα στον ελληνικό τύπο, καταργούνται τα
λεγόµενα «ερυθρά δελτία» για τους Μακεδόνες πολιτικούς πρόσφυγες του εµφυλίου πολέµου
1946-1949, που κατοικούν σήµερα στη ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, για τους οποίους ίσχυε
απαγόρευση εισόδου στη χώρα µας. Προϋπόθεση για τη χορήγηση θεωρήσεων εισόδου
(βίζας) παραµένει σύµφωνα µε την απόφαση του υφυπουργού η κατοχή νέου τύπου
διαβατηρίου, στο οποίο δεν περιλαµβάνονται «σλαβοποιηµένα ελληνικά τοπωνύµια και µη
αποδεκτές ονοµασίες σε ότι αφορά στη χώρα, στην εθνική καταγωγή και σε ιθαγένεια».
Υποθέτουµε ότι ο πολιτισµός της χώρας µας περιλαµβάνει και τον πολιτισµό των
διαφορετικών γλωσσικών , θρησκευτικών, πολιτιστικών ή εθνικών οµάδων της, µέρος των
οποίων είναι και ο σεβασµός της γλωσσικής, θρησκευτικής, πολιτιστικής ή εθνικής
κληρονοµιάς. Τµήµα της γλωσσικής - πολιτιστικής κληρονοµίας είναι τα τοπωνύµια και
µικρο-τοπωνύµια της χώρας µας και θεωρούµε προσβλητικό για τη δηµοκρατία και το
πολιτισµό της η χώρα µας όχι µόνο να απαγορεύει την είσοδο σε αυτήν εξ αιτίας της χρήσης
ενός στοιχείου πολιτιστικής κληρονοµιάς αλλά και να µην προβαίνει στην επίσηµη
καθιέρωση της διπλής αναγραφής των τοπωνυµίων (παλιά και καινούργια), πρακτική και
πολιτική που εφαρµόζεται σε άλλες δηµοκρατικές χώρες, όπως άλλωστε προβλέπεται
και σε διεθνή κείµενα που αφορούν τη προστασία της πολιτιστικής και γλωσσικής
κληρονοµιάς των γλωσσικών, θρησκευτικών ή εθνικών µειονοτήτων.
∆εν καταλαβαίνουµε γιατί πρέπει να αποτελεί λόγο απαγόρευσης εισόδου στην Ελλάδα
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στους Μακεδόνες πολιτικούς πρόσφυγες των οποίων ο τόπος καταγωγής αναφέρεται στα
ταξιδιωτικά τους έγγραφα µε την παλιά ονοµασία (π.χ. το χωριό Μελίτη λέγεται Voshtarani),
την οποία συναντούµε σήµερα εκτός από τον προφορικό λόγο στη χώρα µας, σε γραπτή
χρήση µεταξύ άλλων, σε συµβολαιογραφικές πράξεις, σε χάρτες δηµοσιών οργάνων και
οργανισµών όπως οι τοπογραφικές υπηρεσίες, αλλά και σε στρατιωτικούς χάρτες του
ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άµυνας;
Είναι αλήθεια δείγµα δηµοκρατίας και πολιτισµού για µία χώρα που θα διοργανώσει τους
επόµενους Ολυµπιακούς αγώνες προτάσσοντας µάλιστα το σύνθηµα του ελληνικού
Υπουργείου Πολιτισµού «για έναν πολιτισµό των πολιτισµών» να θέτει όρους και
προϋποθέσεις για απλή επίσκεψη στη χώρα µας, ενός πρώην Έλληνα πολίτη, σχετίζοντάς την
µε ζητήµατα που αφορούν την εθνική ταυτότητα, προσβάλλοντας στοιχειώδη ανθρώπινα
δικαιώµατα; Τέτοιες εκφράσεις και διευκρινίσεις, διαχωρισµοί και αναφορές σε «εθνική
καταγωγή (sic), έτσι όπως αναφέρονται στην απόφαση του υφυπουργού παραπέµπουν
δυστυχώς σε ρατσιστικές ιδεολογίες.
Επειδή δεν διευκρινίζονται στην απόφαση του υφυπουργού τι προβλέπεται για τους
Μακεδόνες πολιτικούς πρόσφυγες που σήµερα κατοικούν εκτός ∆ηµοκρατίας της
Μακεδονίας θα θέλαµε να ρωτήσουµε:
Πως θα γίνεται η είσοδος στην Ελλάδα εκείνων τον πολιτικών προσφύγων που σήµερα
κατοικούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως επίσης και σε αυτούς από Αυστραλία, Καναδά,
οι Η.Π.Α., αφού και για αυτήν την κατηγορία ισχύουν µέχρι σήµερα απαγορεύσεις και
περιορισµοί για την είσοδό τους στην Ελλάδα;
Πότε θα αποδοθεί η ιθαγένεια και θα επιτραπεί η είσοδος στην Ελλάδα στους Μακεδόνες
οικονοµικούς µετανάστες που βρίσκονται επίσης στις λίστες ανεπιθύµητων του Υπουργείου
των Εξωτερικών και από τους οποίους έχει αφαιρεθεί η ιθαγένεια τις τελευταίες δεκαετίες µε
βάση το άρθρο 20 παρ. 1γ του Κ.Ε.Ι.; (Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας).
Πως θα κρίναµε την τοποθέτησή ενός πολίτη της Τουρκίας, µέλους της ελληνικής
µειονότητας, σε λίστα ανεπιθύµητων του τουρκικού ΥΠΕΞ επειδή στο Τορόντο ή στη
Μελβούρνη συµµετέχει σε ελληνικούς και όχι τουρκικούς οµογενειακούς συλλόγους; Τι θα
λέγαµε αν η τουρκική κυβέρνηση του αφαιρούσε την ιθαγένεια και του απαγόρευε εφ’ όρου
ζωής να επισκεφθεί τους συγγενείς και τον τόπο καταγωγής του στη Τουρκία; ∆εν θα
χαρακτηρίζαµε µία τέτοια συµπεριφορά τουλάχιστον αντιδηµοκρατική;
Ο νόµος 1266/1982 που αφορά τους πολιτικούς πρόσφυγες του εµφυλίου πολέµου και
θυµίζει άπαρτχαϊντ σε µια ευρωπαϊκή χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει µεταξύ
άλλων ότι: ...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...
Το Ουράνιο Τόξο θεωρεί ότι η κατάργηση της «λίστας ανεπιθύµητων» για έναν µικρό αριθµό
Μακεδόνων πολιτικών προσφύγων, θα µπορεί να χαρακτηρισθεί ως θετικό µέτρο, µόνον όταν
η ελληνική κυβέρνηση αποφασίσει να καταργήσει την απάνθρωπη και ρατσιστικής
έµπνευσης απόφαση που εξαιρεί από τον επαναπατρισµό τους Μακεδόνες πολιτικούς
πρόσφυγες, όταν τους αποδοθεί η ιθαγένεια, όταν εφαρµόσει για αυτούς ότι εφαρµόσθηκε για
τους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες που µετά το 1982 επέστρεψαν στην Ελλάδα και όταν
ανάλογα πράξει µε τους Μακεδόνες οικονοµικούς µετανάστες του εξωτερικού.
1η Ιστορική υποσηµείωση: Στα πλαίσια της πολιτικής του ελληνικού κράτους για «εθνική
οµογενοποίηση»τα τοπωνύµια στη Βόρεια Ελλάδα «εξελληνίσθηκαν» και δεν
«σλαβοποιήθηκαν» σύµφωνα µε το ειδικό νοµοθετικό διάταγµα από τις 17 Σεπτεµβρίου του
1926 «περί µετονοµασίας συνοικισµών, πόλεων, και κωµών».
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2η Ιστορική υποσηµείωση: Με χαϊµαλιά, µπιχλιµπίδια και καθρεφτάκια ξεγελάστηκαν οι
ιθαγενείς ινδιάνοι της Νοτίου Αµερικής από τον Κορτέζ και τους Ισπανούς αποικιοκράτες
ώστε να τους πάρουν τα πλούτη τους όταν ανακαλύφθηκε η Νότια Αµερική. Οι ινδιάνοι του
Ουράνιου Τόξου ευτυχώς ξέρουν να ξεχωρίζουν τα καθρεφτάκια από τον θησαυρό...
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ

