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Ανοικτή επιστολή προς την ελληνική κυβέρνηση και
την ελληνική κοινή γνώµη.
Φλώρινα / Lerin 18 04 2005
Με αφορµή τη συζήτηση που αναπτύχθηκε τις τελευταίες µέρες για το µακεδονικό
και τις σχέσεις ανάµεσα στη ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας µε την Ελλάδα οφείλουµε
ως υπεύθυνος πολιτικός φορέας να απευθυνθούµε στην ελληνική κοινωνία.
Το ζήτηµα του ονόµατος στις σχέσεις των δύο χωρών, είναι ένα τεχνητό πρόβληµα
που η χώρα µας δηµιούργησε, οδηγήθηκε σε αδιέξοδο, και προσπαθεί σήµερα η
κυβέρνηση να απεµπλακεί από αυτό µε το λιγότερο, κυρίως στο εσωτερικό, πολιτικό
κόστος. Στο εξωτερικό προσπαθεί να προλάβει τις εξελίξεις αφού το φθινόπωρο
προβλέπεται η ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας να αρχίσει τις διαπραγµατεύσεις για την
ένταξή της στην Ε.Ε. εξέλιξη που στις παρούσες πολιτικές συνθήκες σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, αδυνατεί να ανατρέψει.
Αυτή η εξέλιξη και προοπτική είναι που οδήγησε την ελληνική κυβέρνηση να
αναλάβει «πρωτοβουλία» τώρα, γιατί αργότερα το πολιτικό κόστος θα είναι
µεγαλύτερο. Φυσικά οι λεονταρισµοί του veto που προβάλλονται ή για την ακρίβεια
ψελλίζουν κάποια κυβερνητικά και όχι µόνον χείλη, στην παρούσα πολιτική
συγκυρία, ειδικά µετά την υποκριτική συµπεριφορά της χώρας µας στο Κυπριακό
µπορούν να εκληφθούν επιεικώς ως αστειότητες.
Η δική µας πολιτική θέση για το ζήτηµα του ονόµατος που ως επίφαση προβάλλεται
ως πρόβληµα για την εξοµάλυνση των διακρατικών σχέσεων δεν µπορεί να είναι
παρά η θέση αρχής ότι, το πως θα ονοµάζεται η γειτονική χώρα, όπως βέβαια και
κάθε χώρα, αφορά αποκλειστικά τους πολίτες αυτής και αποτελεί αναφαίρετο
δηµοκρατικό ατοµικό και συλλογικό τους δικαίωµα.
Επειδή όµως τα πράγµατα στο µακεδονικό είναι σοβαρότερα από τις εννοιολογικές
και λεξικολογικές ασκήσεις επί χάρτου της ελληνικής κυβέρνησης οφείλουµε να

επισηµάνουµε ότι αλλού βρίσκεται το κλειδί στο λεγόµενο «µακεδονικό ζήτηµα»
σήµερα.
Είναι η άρνηση της Ελλάδας (όπως και της Βουλγαρίας) να αναγνωρίσει την ύπαρξη
και να σεβαστεί τα δικαιώµατα του µακεδονικού έθνους. Αυτό βέβαια συνεπάγεται
την άρνηση να αναγνωρίσει την ύπαρξη και τα δικαιώµατα της µακεδονικής
µειονότητας. Το πρόβληµα έτσι όπως το θέτει η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι ούτε η
πολιτιστική κληρονοµιά, ούτε ότι ένα τµήµα της Ελληνικής επικράτειας φέρει το
διοικητικό όνοµα Περιφέρεια Μακεδονίας, ούτε ότι το γειτονικό κράτος ονοµάζεται
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας. Αυτό που πεισµατικά αρνείται να παραδεχτεί η
ελληνική κυβέρνηση είναι ότι δεν συµφωνεί µε την εθνοτική χρήση του όρου
«Μακεδονία», «Μακεδόνας», «Μακεδονικό» εξ αιτίας της ύπαρξης Μακεδονικής
µειονότητας στην Ελλάδα, η οποία ενδεχόµενα στο µέλλον θα εγείρει (κατά τους
Έλληνες εθνικιστές) αλυτρωτικές διεκδικήσεις. Αυτό είναι το πραγµατικό διαχρονικό
πρόβληµα κάθε ελληνικής κυβέρνησης και όχι το όνοµα. Αν όµως αυτό παραδεχθεί η
ελληνική κυβέρνηση τότε θα πρέπει να προβεί και στα ανάλογα µέτρα αναγνώρισης
και σεβασµού των δικαιωµάτων της µειονότητας. Φυσικά κάθε συνεπής Έλληνας
εθνικιστής αδυνατεί να αντιληφθεί ότι ακριβώς η άρνηση και η καταπίεση οδηγούν
σε εθνικισµό, αλυτρωτισµό και διατάραξη της ειρήνης.
Για τους για λόγους εντυπώσεων «ονοµατολογούντες» υπέρµαχους της σύνθετης
«συµβιβαστικής» ονοµασίας, τα εφυολογήµατα περί γεωγραφικού προσδιορισµού,
και τα «τεχνικού» τύπου επιχειρήµατα περί σύγχυσης που δηµιουργείται διεθνώς από
τη χρήση του όρου Μακεδονία από τη γειτονική µας χώρα, τα πράγµατα δεν µπορεί
να είναι πιο απλά από όσο πράγµατι είναι.
Συγκεκριµένα σε ότι αφορά το όνοµα αυτό καθ’ αυτό του κράτους της ∆ηµοκρατίας
της Μακεδονίας αυτό είναι έτσι και αλλιώς σύνθετο. Το πρόθεµα «∆ηµοκρατία της»
µπροστά από τη λέξη Μακεδονία δηλώνει κρατική υπόσταση αλλά και αναφέρεται σε
συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή. ∆ηλαδή έχει και πολιτική και γεωγραφική
διάσταση αφού η συγκεκριµένη ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας υπάρχει σε
συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή και πουθενά αλλού. Άλλωστε καµία περιοχή της
Ελλάδος δεν φέρει το όνοµα «∆ηµοκρατία της Μακεδονίας» ώστε να δηµιουργηθεί
σύγχυση µε τη χρήση του παραπάνω όρου. Τόσο απλά είναι τα πράγµατα.
Σε ότι αφορά τον όρο Μακεδόνας σήµερα η πλειοψηφία των κατοίκων της Βόρειας
Ελλάδος συνήθως αυτοαποκαλούνται Έλληνες ή «Έλληνες Μακεδόνες» όχι µόνον
γιατί είναι Έλληνες πολίτες αλλά και γιατί επέλεξαν να ανήκουν στο ελληνικό έθνος.
Η χρήση του όρου «Μακεδόνας» από τους εθνικά Έλληνες είναι είτε γεωγραφικός
προσδιορισµός είτε εθνικός µε την προσθήκη του προθέµατος «Έλληνας» µπροστά
από τη λέξη «Μακεδόνας». Τα µέλη της Μακεδονικής µειονότητας στην Βόρεια
Ελλάδα χρησιµοποιούν τον όρο «Μακεδόνας» ως αυτοτελή εθνικό προσδιορισµό,
όπως επίσης και τον όρο «εθνικά Μακεδόνας» για να ετεροπροσδιοριστούν σε σχέση
µε τον «Έλληνα Μακεδόνα». Που είναι το πρόβληµα αν υπάρχει αµοιβαίος σεβασµός
στην όποια επιλογή ή και διαφορετική εκδοχή από τις παραπάνω οποιουδήποτε
Έλληνα πολίτη;
Στο γενικότερο εθνικό ζήτηµα στην Ελλάδα πρέπει επιτέλους κάποιοι στη χώρα µας
να ενηµερώσουν τον µέσο Έλληνα πολίτη ότι τα σύγχρονα έθνη και κατ’ επέκταση τα
εθνικά κράτη, όπως και το ελληνικό, δεν έχουν σχέση µε Λεωνίδες, Περικλήδες και
τις τελευταίες δεκαετίες µε Βουκεφάλες, παρά είναι το αποτέλεσµα της συνεχούς
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εξέλιξης των ευρωπαϊκών κοινωνιών, µετά την κατάρρευση της φεουδαρχίας, κυρίως
στο επίπεδο παραγωγής και οργάνωσης της εργασίας στον ευρωπαϊκό χώρο.
Ότι οι εθνικές, γλωσσικές, θρησκευτικές, πολιτικές, ιδεολογικές κλπ. ταυτότητες
είναι αποτέλεσµα συνεχών δανείων από άνθρωπο σε άνθρωπο, από λαό σε λαό, στη
διαχρονική πορεία του ανθρώπινου είδους στο ρου της ιστορίας, από την εµφάνισή
του µέχρι σήµερα. Ότι επίσης οι σύγχρονες συλλογικές εθνοτικές ή εθνικές
ταυτότητες δεν οφείλονται στην απ’ ευθείας σχέση των σηµερινών εθνών µε
περιούσιους αρχαίους λαούς, αλλά είναι το σύνηθες αποτέλεσµα της ιδεολογικής
χρήσης της ιστορίας, από οργανωµένα κοινωνικά σύνολα και τους µηχανισµούς τους
όπως είναι τα εθνικά κράτη. Ότι και το σύγχρονο ελληνικό έθνος δεν είναι παρά ένα
συνονθύλευµα λαών όπως όλα τα βαλκανικά και όχι µόνον έθνη και ότι οι Έλληνες
πολίτες του απέκτησαν συλλογική εθνική συνείδηση µέσα από τους µηχανισµούς
εγχάραξης αυτής, σταδιακά από την ίδρυσή του νεοελληνικού κράτους έως σήµερα,
µε κύριο µοχλό το εκπαιδευτικό σύστηµα.
Το Ουράνιο Τόξο ως πολιτικός φορέας από την ίδρυσή του το 1994 έως σήµερα µέσα
από τη δράση του έχει επανειληµµένα διακηρύξει ότι τα σύνορα στα Βαλκάνια πρέπει
να είναι σεβαστά και αµετάβλητα ανάµεσα στα βαλκανικά κράτη προς όφελος της
ειρήνης και της ευηµερίας των κατοίκων της περιοχής. Οι µειονότητες που υπάρχουν
σε αυτά όχι µόνον πρέπει να αρνούνται να γίνονται εργαλεία µεγαλοϊδεατικών
αντιλήψεων και πολιτικών αλλά να αναπτύσσουν σχέσεις αλληλεγγύης και ενότητας
µε τον πλειοψηφικό πληθυσµό και τις άλλες µειονότητες στη χώρα µας.
Σε αυτή την ιστορική συγκυρία θα θέλαµε σήµερα δηµόσια να εξάρουµε τη
συµπεριφορά των κυβερνήσεων της ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας όλα αυτά τα
χρόνια, οι οποίες επιδεικνύοντας πρωτοφανή πολιτική ωριµότητα ως Βαλκανική
χώρα, κρατώντας µια πραγµατικά συνεπή, δηµοκρατική, ευρωπαϊκή στάση στη
πολιτική της πρακτική, αντίθετα µε ότι πράττουν οι γειτονικές σε αυτήν χώρες, δεν
επιχείρησε ούτε κατ’ ελάχιστο να παρέµβει ή να «εκµεταλλευτεί» την ύπαρξη
Μακεδονικών µειονοτήτων σε αυτές.
Το Ουράνιο Τόξο έχοντας τη τύχη τα τελευταία χρόνια να συµµετέχει στο ευρωπαϊκό
πολιτικό γίγνεσθαι, µέσω της συµµετοχής του στο ευρωπαϊκό πολιτικό κόµµα
Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συµµαχία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κινείται και εφαρµόζει
ανάλογη πολιτική πρακτική. Προσπαθεί µέσα από δηµοκρατικές και ειρηνικές
δραστηριότητες να πείσει την ελληνική κυβέρνηση να σεβαστεί τα δικαιώµατα της
Μακεδονικής µειονότητας, όπως συµβαίνει σε κάθε πολιτισµένο και δηµοκρατικό
κράτος στη σηµερινή Ευρώπη, αλλά και να ενδυναµώνει σε εσωτερικό επίπεδο τις
σχέσεις του µε όλους τους Έλληνες δηµοκράτες πολίτες.
Ο εκδηµοκρατισµός και ο ουσιαστικός εξευρωπαϊσµός της χώρας µας και της
κοινωνίας µας κρίνεται στη συµπεριφορά της απέναντι στις µειονότητες. ∆υστυχώς
στη χώρα µας υπάρχει έλλειµµα δηµοκρατίας σε αυτό το επίπεδο.
Επιθυµούµε µια Ελλάδα αλλά και µία Ευρώπη ειρηνική, πολυπολιτισµική και
πολύχρωµη σαν ένα Ουράνιο Τόξο.
Άλλωστε σήµερα αλλά και στον κόσµο που έρχεται η Ευρώπη είναι και θα είναι η
κοινή µας µεγάλη πατρίδα.
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
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50ο Συνέδριο
Οµοσπονδιακής Ένωσης των Ευρωπαϊκών Εθνοτήτων (FUEN)
4-8 Μαΐου 2005
Βουκουρέστι – Ρουµανία
∆ελτίο Τύπου
Φλώρινα / Lerin 9.5.2005
ο

Αντιπροσωπεία της ΕΕΣ-Ουράνιο Τόξο συµµετείχε στο 50 Συνέδριο της FUEN (Federal
Union of European Nationalities), το οποίο πραγµατοποιήθηκε στο Βουκουρέστι, Ρουµανία.
Ως ενεργό µέλος της FUEN, η ΕΕΣ – Ουράνιο Τόξο ενηµέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις τα
µέλη της FUEN σχετικά µε την κατάσταση της Μακεδονικής µειονότητας στην Ελλάδα. Την
FUEN συγκροτούν σήµερα 76 οργανώσεις µειονοτήτων της Ευρώπης -ιδρύθηκε το 1955 –
ενώ έχει συµβουλευτικό ρόλο στο Συµβούλιο της Ευρώπης.
Στο ψήφισµα µε αριθµό 2005-01 το οποίο υιοθετήθηκε κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου
ανάµεσα στα άλλα η FUEN ζητεί από την Ελλάδα:
1. Την αναγνώριση της Μακεδονικής µειονότητας.
2. Την αναγνώριση της Μακεδονικής γλώσσας ως µειονοτικής γλώσσας και την εισαγωγή της
στη στοιχειώδη και δευτεροβάθµια εκπαίδευση στις περιοχές όπου χρησιµοποιείται ευρέως.
Την καθιέρωση έδρας Μακεδονικών Σπουδών πανεπιστηµιακού επιπέδου, αφιερωµένη
στην Μακεδονική γλώσσα. Επιπλέον, την αναγνώριση πολιτιστικών συλλόγων /οργανώσεων,
όπως για παράδειγµα την «Στέγη Μακεδονικού Πολιτισµού» (της οποίας η εγγραφή εκκρεµεί
περισσότερο από 15 χρόνια, παρά την απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων).
3. Την εισαγωγή της Μακεδονικής γλώσσας στα κρατικά Μέσα Ενηµέρωσης.
4. Την χωρίς όρους ελεύθερη είσοδο στην Ελλάδα για όλους τους πολιτικούς πρόσφυγες
Μακεδονικής καταγωγής. Επιπλέον, το δικαίωµα επιστροφής – αποζηµίωσης των περιουσιών
τους καθώς και την επιστροφή της ιθαγένειας τους, η οποία έχει αφαιρεθεί από χιλιάδες
Μακεδόνες κατά την διάρκεια του εµφυλίου πολέµου (1945-1949).
5. Την επικύρωση της Σύµβασης Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων του
Συµβουλίου της Ευρώπης καθώς και την εφαρµογή όλων την διεθνών συµβάσεων και
κανόνων / µέτρων του ΟΗΕ, ΟΑΣΕ, του Συµβουλίου της Ευρώπης σχετικά µε τα δικαιώµατα
των εθνικών µειονοτήτων.
6. Την επιστροφή της ιθαγένειας των Μακεδόνων µεταναστών που ζουν κυρίως στην
Αυστραλία και τον Καναδά, η οποία ανακλήθηκε λόγω της δηµόσιας έκφρασης της
µακεδονικής τους ταυτότητας.
* Τα πλήρη κείµενα του ψηφίσµατος µπορείτε να τα διαβάσετε στο:

http://www.fuen.org/pages/english/e_5c_2002.html
Το γραφείο Τύπου
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ΑΠΑΝΘΡΩΠΗ ΑΡΝΗΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
∆ελτίο Τύπου
Φλώρινα / Lerin 12-05-2005
Η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να αφαιρεί ιθαγένειες από µέλη της µακεδονικής
µειονότητας στην Ελλάδα οι οποίοι ως οικονοµικοί µετανάστες προσωρινά διαµένουν κυρίως
στις υπερωκεάνιες χώρες. Αυτό συµβαίνει τις τελευταίες δεκαετίες.
Οι ελληνικές αρχές εφαρµόζουν επιλεκτικά το άρθρο 20 παρ. 1 Γ* του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας σε βάρος των εθνικά Μακεδόνων οικονοµικών µεταναστών κυρίως σε όσους είναι
οργανωµένοι σε συλλόγους µεταναστών και εκφράζουν στον προσωρινό τόπο διαµονής τους
την µακεδονική πολιτιστική, γλωσσική ή εθνική τους ταυτότητα.
Η απόφαση συνήθως γνωστοποιείται στους ενδιαφεροµένους κατά την ηµέρα άφιξής τους
στην Ελλάδα είτε για προσωρινή είτε για οριστική παραµονή και επαναπατρισµό. Τα άτοµα
στα οποία αφαιρείται η ιθαγένεια κηρύσσονται ταυτόχρονα ως ανεπιθύµητα στην Ελλάδα
(persona non grata) και δεν επιτρέπεται ούτε καν η είσοδός τους στην Ελλάδα για να
επισκεφθούν τους συγγενείς και τον τόπο καταγωγής τους.
Πρόσφατα στις 07.05.2005 επιχείρησε να εισέλθει στην Ελλάδα για να παρευρεθεί στη
κηδεία του πατέρα του ο Γεώργιος Μισάλης από το χωριό Μελίτη – Voshtarani, Φλώρινας –
Lerin ο οποίος προσωρινά διαµένει τα τελευταία χρόνια στην Μελβούρνη Αυστραλίας ως
οικονοµικός µετανάστης.
Οι ελληνικές αστυνοµικές αρχές απαγόρευσαν την είσοδό του στην Ελλάδα εφαρµόζοντας τις
παραπάνω αποφάσεις.
Είναι πραγµατικά απίστευτο πως σε µία σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα όπως είναι η Ελλάδα
απαγορεύεται σήµερα το 2005 να παρευρεθείς στην κηδεία συγγενών σου ακόµη και να
θάψεις τον πατέρα σου επειδή εκφράζεις µια διαφορετική από την ελληνική, εθνική
ταυτότητα.
Επίσης πρόσφατα µας γνωστοποιήθηκε η αφαίρεση της ιθαγένειας του κ. Χρήστου
Γκαγκάτση ο οποίος κηρύχθηκε ανεπιθύµητος στην Ελλάδα σε εφαρµογή του άρθρου 20 παρ
1 Γ. O Γκαγκάτσης Χρήστος κατάγεται από το χωρίο Ακρίτας – Buf του νοµού Φλώρινας –
Lerin.
Οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν έχουν δώσει στοιχεία για τον αριθµό των Μακεδόνων στους
οποίους αφαιρέθηκε η ιθαγένεια τις τελευταίες δεκαετίες. Τα θύµατα ενηµερώνονται κατά
την άφιξή τους στους ελληνικούς συνοριακούς σταθµούς όπως συνέβη και στις παραπάνω
περιπτώσεις.
Η απάνθρωπη και ρατσιστική διάκριση σε βάρος του Γεωργίου Μισάλη, του Χρήστου
Γκαγκάτση αλλά και άλλων µειονοτικών Μακεδόνων οικονοµικών µεταναστών του
εξωτερικού, η απαγόρευση επαναπατρισµού για τους χιλιάδες Μακεδόνες πολιτικούς
πρόσφυγες του εµφυλίου πολέµου 1946-1949**, ο µη σεβασµός των δικαιωµάτων της
µακεδονικής µειονότητας στην Ελλάδα και οι διακρίσεις σε βάρος της σε πολιτιστικό,
γλωσσικό και εθνοτικό επίπεδο αποδεικνύει τον αντιδηµοκρατικό χαρακτήρα και το έλλειµµα
δηµοκρατίας στη χώρα µας σε αυτό το επίπεδο.
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Αλήθεια, αφού στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις ελληνικές κυβερνήσεις δεν υπάρχει εθνική
µακεδονική µειονότητα ενάντιων ποιων εφαρµόζονται τα παραπάνω µέτρα;
Η Ε.Ε.Σ.- Ουράνιο Τόξο καταγγέλλει την συνεχιζόµενη ρατσιστική και συχνά απάνθρωπη
συµπεριφορά των ελληνικών κυβερνήσεων σε βάρος των µελών της µακεδονικής
µειονότητας στην Ελλάδα, θα ενηµερώσει τους διεθνείς οργανισµούς για την προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων για τα παραπάνω περιστατικά και καλεί τους δηµοκράτες Έλληνες
πολίτες να συµπαρασταθούν στο αγώνα του για µια πραγµατική δηµοκρατική και ευρωπαϊκή
Ελλάδα.
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

*ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ 3370 / 1955
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΑΡΘΡΟ 20
Ένεκεν εκπτώσεως
(1) ∆ύναται να κηρυχθή έκπτωτος της Ελληνικής Ιθαγένειας:
........................................................................................................
(Γ) όστις εν αλλοδαπή διαµένων ενήργησε προς όφελος αλλοδαπής Πολιτείας πράξεις
ασυµβίβαστους προς την ιδιότητα του Έλληνος και αντιθέτους προς τα συµφέροντα της Ελλάδος
** ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
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 (υ 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 ΤΑΞΕΩΣ
Γ. Γεννηµατάς Γ. Σκουλαρίκης

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΥ ∆Ε
ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΣΧΟΙΝΙ... (λαϊκή σοφία...)
∆ελτίο Τύπου
Φλώρινα / Lerin 17 05 2005

6

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδος Κ. Καραµανλής κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του
στη Βαρσοβία, στα πλαίσια των εργασιών του Συµβουλίου της Ευρώπης, έκανε
µεταξύ άλλων στις 15.05.2005 την ακόλουθη δήλωση.
«Ο µη σεβασµός των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων χωρίς όρους, από ένα κράτος µέλος του Συµβουλίου της Ευρώπης όπως
είναι η Τουρκία, η οποία εδώ και δύο χρόνια έχει αναστείλει και δεν εφαρµόζει την
απόφαση του ∆ικαστηρίου για την υπόθεση της κ. Λοϊζίδου στη Κύπρο, προσβάλει
την αξιοπιστία του ∆ικαστηρίου αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώµατα».
Ο κ. Ερντογάν πρωθυπουργός της Τουρκίας θα µπορούσε να κάνει την ακόλουθη
δήλωση.
«Ο µη σεβασµός των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων, από ένα κράτος µέλος του Συµβουλίου της Ευρώπης όπως είναι η
Ελλάδα χωρίς όρους, η οποία εδώ και έξι χρόνια απορρίπτει και δεν εφαρµόζει την
απόφαση του ∆ικαστηρίου για την υπόθεση της Στέγης Μακεδονικού Πολιτισµού*,
προσβάλει την αξιοπιστία του ∆ικαστηρίου αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώµατα».
Ο κ. Καραµανλής δήλωσε επίσης στη Βαρσοβία πως ο ρόλος του Συµβουλίου της
Ευρώπης στο σηµερινό κόσµο είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για την προστασία και τον
σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Η άρνηση της χώρας µας να επικυρώσει τη Σύµβαση Πλαίσιο του Συµβουλίου της
Ευρώπης για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων (χωρίς όρους και εξαιρέσεις)
ενώ την έχει υπογράψει από το 1997, όπως επίσης και η άρνηση έως σήµερα της
χώρας µας να υπογράψει και να εφαρµόσει όσα προβλέπονται στο Χάρτη του
Συµβουλίου για την Προστασία των Μειονοτικών και Περιφερειακών Γλωσσών
υπονοµεύει το ρόλο του Συµβουλίου, αφού η χώρα µας είναι αυτή µαζί µε ελάχιστες
ακόµη χώρες, που αρνούνται να εφαρµόσουν τις βασικές Συµβάσεις και Συνθήκες
που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Η µη συµµόρφωση της χώρας µας µε την απόφαση του Ε.∆.Α.∆. στην Υπόθεση της
Στέγης Μακεδονικού Πολιτισµού η οποία µπορεί να έχει πολιτικές επιπτώσεις σε
επίπεδο Συµβουλίου της Ευρώπης για τη χώρα µας και η µη εφαρµογή των παραπάνω
Συµβάσεων σχετικά µε τον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων καθιστά
δυστυχώς το λόγο του πρωθυπουργού της Ελλάδος παντελώς αναξιόπιστο.
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
*Τα µέλη της Στέγης Μακεδονικού Πολιτισµού επί πέντε και πλέον χρόνια (αρχές του
1990) προσπάθησαν να εγγράψουν τον Σύλλογο και αφού εξάντλησαν όλα τα ένδικα
µέσα στην Ελλάδα προσέφυγαν στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.
Η Ελλάδα καταδικάστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων για την άρνησή της να αναγνωρίσει και να εγγράψει τον
σύλλογο (απόφαση Ε.∆.Α.∆. στις 10.07.1998). Τα µέλη του Συλλόγου επί τέσσερα
χρόνια αντιµετώπιζαν την άρνηση και τον εµπαιγµό εκ µέρους του ∆ικηγορικού
Συλλόγου Φλώρινας και των µελών του να υποστηρίξουν την νέα αίτηση για
αναγνώριση σύµφωνα µε την απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου. Μετά από
παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, τη συµπαράσταση της Ελληνικής Επιτροπής του
Ελσίνκι και άλλων φορέων και τη διεθνοποίηση του θέµατος, το ∆ικαστήριο
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«αναγκάστηκε» να προχωρήσει σε ορισµό ∆ικηγόρου, πράξη πρωτοφανή για τέτοια
περίπτωση για τα δικαστικά πρακτικά στη χώρα µας και τα µέλη της Στέγης κατέθεσαν
νέα αίτηση για αναγνώριση. Το Πρωτοδικείο Φλώρινας στις 19.12.2003 αγνοώντας την
απόφαση του Ε.∆.Α.∆. αρνήθηκε να αναγνωρίσει τον Σύλλογο. Τα µέλη του έχουν
προσφύγει εκ νέου στο Εφετείο και παράλληλα ενηµέρωσαν και διατηρούν επαφή µε τα
όργανα του Συµβουλίου της Ευρώπης για τις εξελίξεις στο παραπάνω ζήτηµα.

ΑΙ∆ΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ...
Ανακοίνωση
Φλώρινα / Lerin 18 05 05
Με αφορµή τη «συζήτηση» για το ζήτηµα του ονόµατος της γειτονικής ∆ηµοκρατίας
της Μακεδονίας στην Ελλάδα, έχει ιδιαίτερη σηµασία να επισηµάνουµε τη θέση ενός
κόµµατος που στο παρελθόν έχει συνδέσει το όνοµά του µε το «µακεδονικό» που το
σηµερινό ΚΚΕ την καπηλεύεται.
«Για το ΚΚΕ ο όρος «Μακεδονία» ή «Μακεδονικός» στο όνοµα της γειτονικής
χώρας πρέπει να έχει µόνο γεωγραφικό προσδιορισµό...»
Μάκης Μαϊλης, υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του ΚΚΕ. Ακριβώς τα ίδια δήλωσε
και η Γραµµατέας του κόµµατος όταν ρωτήθηκε σε δηλώσεις της στα ΜΜΕ.
Ώστε «σύντροφοι» αυτά λέει ο σοσιαλισµός που επαγγέλλεστε; Με ποιό δικαίωµα
εσείς θα ορίζεται αν ένας λαός θέλει για τον εαυτό του εθνικό, γεωγραφικό,
πολιτιστικό ή όποιον άλλον προσδιορισµό; Σε ποια κοµουνιστική ή σοσιαλιστική
θεωρία τα γράφει αυτά; Σε τι διαφέρετε από τους εθνικιστές φασίστες όταν
χρησιµοποιείτε ακριβώς τα ίδια επιχειρήµατα µε αυτούς; Σε τι διαφέρει ο
Καρατζαφέρης όταν λέει ότι δεν αναγνωρίζω µακεδονικό έθνος, από την Παπαρήγα
που λέει αναγνωρίζω µόνο γεωγραφικό προσδιορισµό; Ο Καρατζαφέρης είναι
καλύτερος γιατί είναι τουλάχιστον ειλικρινής.
Επειδή όµως η δηµαγωγία έχει και τα όριά της ας απαντήσει η ηγεσία του Περισσού
σε συγκεκριµένα πολιτικά ερωτήµατα.
Υπάρχουν εθνικές µειονότητες στην Ελλάδα ναι ή όχι; Πως είναι δυνατόν να υιοθετεί
τον όρο «Μουσουλµανική» µειονότητα για όλους τους µειονοτικούς στη Θράκη;
Όσοι από αυτούς είναι άθεοι και κοµουνιστές και αισθάνονται Τούρκοι τι είναι;
Υπάρχει ή δεν υπάρχει Τουρκική µειονότητα στην Ελλάδα;
Και για να έρθουµε στα ποιό δύσκολα τώρα.
Υπάρχει ή δεν υπάρχει Μακεδονική µειονότητα στην Ελλάδα; Πολλοί Μακεδόνες,
υπερήλικες σήµερα εµπιστεύθηκαν στο παρελθόν αυτό το κόµµα, στρατεύθηκαν στις
γραµµές του, πολέµησαν στο πρώτο και δεύτερο αντάρτικο και ακολούθησαν µαζί
του το δρόµο της πολιτικής προσφυγιάς επειδή αυτό το κόµµα τότε υποστήριξε τα
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εθνικά τους δικαιώµατα. Η δυνατότητα επαναπατρισµού δόθηκε το 1982 µόνο στους
«Έλληνες το γένος» και τι έκανε τότε η ηγεσία του Περισσού; Ψέλλισε µόνο κάτι
λογάκια διαµαρτυρίας για να ανταποδώσει το συγχωροχάρτι που της έδωσε η
πολιτική νοµενκλατούρα µε την πολιτική νοµιµοποίησή του µερικά χρόνια νωρίτερα.
Με απλά λόγια του λαού πούλησαν κοινώς τους συντρόφους τους για να λάβουν τη
θέση τους στη πολιτική ελίτ της σύγχρονης Ελλάδος.
Τα ίδια κάνουν και σήµερα µη τολµώντας και µη θέλοντας να φέρουν δυναµικά το
ζήτηµα στη Βουλή αλλά και ακολουθώντας την «ορθή» εθνική-εθνικιστική γραµµή
στο µακεδονικό.
Όταν δε κάποια στελέχη του ψιθυρίζουν σπανιότητα για το θέµα των Μακεδόνων
πολιτικών προσφύγων µιλάνε για ανθρωπιστική διάσταση και ανθρωπιστικό ζήτηµα
παραβλέποντας την πολιτική διάσταση του θέµατος κυρίως για να καπηλευτούν και
να παίξουν µε τα αισθήµατα και συναισθήµατα µέρους της µακεδονικής µειονότητας
στην Ελλάδα σήµερα.
Για τους εθνικά Μακεδόνες σήµερα το παραµυθάκι του δήθεν ΚΚΕ έχει εδώ και
καιρό τελειώσει. Τα κροκοδείλια δάκρυα της ηγεσίας του Περισσού και των
στελεχών του, ειδικά στη ∆υτική Μακεδονία και η προσπάθεια καπηλείας των
νεκρών Μακεδόνων στο «λάκκο»* της Φλώρινας δεν συνεπαίρνουν τα παιδιά και τα
εγγόνια των αγωνιστών Μακεδόνων που πλάι – πλάι µε τους πατεράδες των
Μαίληδων και Παπαρήγων στο Βίτσι και τον Γράµµο, ονειρεύονταν ένα καλύτερο
αύριο.
Οι εθνικά Μακεδόνες σήµερα µπορούν να καταλάβουν εύκολα τι σηµαίνει πολιτικός
και ηθικός αµοραλισµός στη πολιτική.
Έχουν και βλέπουν το καλό παράδειγµα του δήθεν ΚΚΕ...
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
* Ο «λάκκος» της Φλώρινας είναι ένα αγρόκτηµα απέναντι ακριβώς από τα
στρατιωτικά νεκροταφεία της πόλης. Στο σηµείο αυτό θάφτηκαν µαζικά εκατοντάδες
νεκροί (και αρκετοί ηµιθανείς σύµφωνα µε µαρτυρίες) µαχητές του ∆ηµοκρατικού
Στρατού στη πλειοψηφία τους Μακεδόνες, αµέσως µετά τη «µάχη της Φλώρινας»
στο τέλος του εµφυλίου πολέµου. Εδώ και χρόνια αλλά και σήµερα στο αγρόκτηµα
απέναντι από το επιβλητικό στρατιωτικό νεκροταφείο δεν υπάρχει ούτε ένα απλό
ταφικό µνηµείο ή σύµβολο στη µνήµη των νεκρών.
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