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Aντί προλόγου
Συνήθως η καλοκαιρινή περίοδος συνοδεύεται από έλλειψη ή και ανυπαρξία
ειδήσεων, κάτι που στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συµµαχίας-Ουράνιο
Τόξο και τουλάχιστον για το καλοκαίρι που µόλις τελείωσε, δεν ισχύει. Όπως θα
δείτε αναλυτικότερα στις σελίδες του Info Zora αρ. 16 που κρατάτε στα χέρια σας, η
πολιτική οργάνωση των εθνικά Μακεδόνων αλλά και-θέλουµε να πιστεύουµε- των
υγιώς σκεπτόµενων κατοίκων αυτής της χώρας, έκανε αισθητή την παρουσία της σε
πολλά και σηµαντικά ζητήµατα. Ενδεικτικά µόνο αναφέρουµε την συµµετοχή στην
Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συµµαχίας (ΕFA) στην Γαλλία (η
ΕΕΣ-Ουράνιο Τόξο είναι πλήρες και µέχρι στιγµής από τα πλέον δραστήρια µέλη), οι
παρεµβάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ζητήµατα που απασχολούν την
Μακεδονική µειονότητα (µε απάντηση από τον ίδιο τον πρόεδρο της Κοµισιόν κ.
Μπαρόσο) και η επιστολή στην Γενική Εισαγγελέα του Ειδικού ∆ικαστηρίου
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων της Χάγης για τα εγκλήµατα πολέµου στη πρώην
Γιουγκοσλαβία κ. Carla del Ponte. Η ΕΕΣ-Ουράνιο Τόξο είναι µέχρι στιγµής το
µοναδικό πολιτικό κόµµα στην Ελλάδα που ζήτησε επίσηµα να αποδοθούν ευθύνες
σε Έλληνες πολίτες για την συµµετοχή τους στην σφαγή της Σρεµπρένιτσα.
Ωστόσο, τα θέµατα που απασχολούν τους εθνικά Μακεδόνες στην Ελλάδα δεν είναι
δυνατόν να περιοριστούν στις δραστηριότητες ενός πολιτικού φορέα, όσο πολλές κι
αν είναι αυτές. Έτσι, στην Info Zora µπορείτε επίσης να βρείτε τη διεθνή κατακραυγή
που προκάλεσε η άρνηση της ελληνικής κυβέρνησης να επιτρέψει την επίσκεψη
εργασίας δηµοσιογράφων από την ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας στις αρχές Ιουνίου,
την- καθυστερηµένη έστω αλλά ενδεικτική- αντίδραση του αθηναϊκού Τύπου στα
γεγονότα εναντίον των Μακεδόνων και άλλων εθνοτήτων που διαδραµατίζονται στις
πύλες εισόδου της χώρας αλλά και τις αντιδράσεις που δηµιουργεί η συγκέντρωση
των νεοναζί από όλη την Ευρώπη στην Ελλάδα.
Κυρίως, όµως, το κείµενο ενός Έλληνα δηµοσιογράφου για τη µακεδονική γλώσσα
που δεν δηµοσιεύθηκε ποτέ στην εφηµερίδα του, έγινε αιτία να αποχωρήσει από αυτή
και µας θυµίζει για µια ακόµα φορά ποιες πραγµατικά είναι οι διαθέσεις της επίσηµης
ελληνικής πολιτείας. Απέναντι σε µια γλώσσα που-σύµφωνα µε µετριοπαθείς
υπολογισµούς- µιλιέται ακόµα και σήµερα από πολλές χιλιάδες Μακεδόνες σε
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ολόκληρη την Βόρεια Ελλάδα, σε πείσµα των αδιάκοπων και συστηµατικών
προσπαθειών επί δεκαετίες για την εξάλειψή της…
∆ιαβάστε και προβληµατιστείτε, λοιπόν!
Η Συντακτική Επιτροπή της Info Zora

Το-τελικώς- κοµµένο κείµενο για την κοµµένη µας γλώσσα
Θανάσης Τριαρίδης
Μικρή σηµείωση για µια κοµµένη γλώσσα
Σε ένα από τα ωραιότερα ποιήµατά του ο Μάρκος Μέσκος (στο υπ’ αριθµ. ΙΙ από
τον Ισκιο της γης του 1986) ξεκινάει µε µια προµετωπίδα από εκείνες που συχνά (:ή
έστω: κάποτε) είναι πιο κρίσιµες από αλάθητα µανιφέστα και αναγγελίες θριάµβων.
Την αντιγράφω: «Ξανά δεν θα ανταµώσουµε πάρεξ στη στάχτη· / µακεδονίτικα
πουλιά λαλούν µακεδονίτικα!».
∆εν θα σας µιλήσω στα στενά όρια µιας επιφυλλίδας για τον ποιητικό λόγο
του Μέσκου (ωστόσο µπαίνω στον πειρασµό να σηµειώσω πως σε πείσµα των λογής
φιλολογικών ιερατείων, ο Μέσκος, για τη δική µου οπτική, είναι πράγµατι ένας από
τους πιο σηµαντικούς µεταπολεµικούς ποιητές της γλώσσας µας, θρησκευόµενος όχι
µε τροµερούς Παντοκράτορες αλλά αποκλειστικά µε ίσκιους της γης, µε σώµατα και
δέντρα, µε µυρουδιές κι ανέµους, µατωµένα χώµατα και αχαλίνωτα νερά). Θα σας
µιλήσω για κάποιους συµπολίτες µας (µεταφορικά: για κάποια πουλιά στο δάσος του
κόσµου), στους οποίους, εδώ και κάµποσες δεκαετίες, απαγορεύτηκε να µιλήσουν τη
γλώσσα της µάνας τους, να τραγουδήσουν τα νανουρίσµατα και τα µοιρολόγια
ετούτης της γλώσσας, να δηλώσουν µεγαλόφωνα την ταυτότητα τους – να
αυτοπροσδιοριστούν. Είναι οι Μακεδόνες: οι πολίτες της χώρας µας που
ονοµάστηκαν από τον κυρίαρχο εθνοφασισµό «νεζνάµηδες», (δηλαδή οι ανθρώποι
που απαντούν νε ζναµ – που σηµαίνει δεν ξέρω), πληρώνοντας τα λύτρα του
ολέθριου µύθου περί «οµοιογενούς έθνους-κράτους». Είναι οι άνθρωποι που στο
πρόσωπό τους βλέπουµε (ή πιο σωστά: πρέπει να αναζητήσουµε) τον καθρέφτη της
θεσµικής βίας µας, την κτηνωδία του εθνικισµού µας.
Γνώρισα στη ζωή µου κάµποσους τέτοιους ανθρώπους, πολίτες της Ελλάδας,
που µιλούν τη µακεδονική γλώσσα – ανθρώπους που υποχρεώθηκαν να
αυτοακρωτηριαστούν για να επιβιώσουν, να αποκρύψουν τη γλώσσα της µάνας τους
πληρώνοντας τα ακατανόητα λύτρα του εθνοφασισµού που έγινε στην Ελλάδα
κυρίαρχη ιδεολογία. Κι όση προπαγάνδα κι αν µας γεµίζει η εκπαίδευση του τρόµου
µας, η θρησκεία της απάνθρωπης αυτοκατάφασης, τα µαζικά µέσα της
ιδεολογικοποιηµένης φενάκης και η πολιτική δηµαγωγία, δύσκολα µπορεί να κρυφτεί
η µουγγή αλήθεια: ο κυρίαρχος ελληνικός εθνικισµός έθεσε έναν πληθυσµό και µια
γλώσσα υπό διωγµόν – µια γλώσσα µε την οποία ερωτεύονταν, αγαπιούνταν και
ονειρεύονταν χιλιάδες άνθρωποι. Για δεκαετίες κανείς δεν µπορούσε να αντιδράσει –
και όταν κάποιοι λιγοστοί που όρθωσαν το ανάστηµά τους στις αρχές της δεκαετίας
του ΄80 (ήταν οι ίδιοι που αργότερα συγκρότησαν την πολιτική κίνηση του Ουρανίου
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Τόξου) χαρακτηρίστηκαν µονοµιάς από τους λογής εθνοφσίστες ως «προδότες» και
«πράκτορες» - απέκτησαν δηλαδή έναν τίτλο τιµής...
Να µιλάµε καθαρά: Κάποιοι από τους αναγνώστες ετούτης της στήλης
πιστεύουν πως υπάρχουν έθνη και αυτοπροσδιορίζονται ως εθνικά Έλληνες.
Λογαριάζω τα έθνη ως φονική κατασκευή βίας και θανάτου (όπως άλλωστε και τις
θρησκείες), µα θα κατέβαινα ευχαρίστως στον δρόµο για να υπερασπιστώ το
δικαίωµα ετούτων των αναγνωστών να αυτοπροσδιορίζονται ως εθνικά Έλληνες ακριβώς γιατί ο αυτοπροσδιορισµός της ταυτότητάς τους είναι σηµαντικότερος από
την άποψή µου. Παρόµοια υπάρχουν πολίτες της χώρας µας (λίγοι ή πολλοί, αυτό
είναι αδιάφορο) που αυτοπροσδιορίζονται ως εθνικά Μακεδόνες ή εθνικά Τούρκοι:
αν πιστεύουµε, έστω και ελάχιστα, στα ανθρώπινα δικαιώµατα οφείλουµε να
κατεβούµε µε την ίδια ζέση στον δρόµο και να διεκδικήσουµε το δικαίωµα του
αυτοπροσδιορισµού τους, το δικαίωµα τους να είναι εθνικά Τούρκοι ή εθνικά
Μακεδόνες ή ό,τι άλλο επιθυµούν. Κάθε περιστολή ετούτου του δικαιώµατος (όπως ο
άθλιος ισχύων νόµος του 1982 που, κόντρα σε κάθε αρχή δικαίου, στους «µη εθνικά
Έλληνες» πολιτικούς πρόσφυγες να γυρίσουν στην Ελλάδα και να διεκδικήσουν τις
περιουσίες τους) είναι µια προσχώρηση στον φασισµό – µια προσχώρηση στην
τελετουργία της βίας και του φόβου.
Κι αν τα έθνη είναι φονικές κατασκευές οι ανθρώπινες γλώσσες είναι το
όργανο του ανθρώπινου λόγου, αυτό που µας επιτρέπει να εκφράζοµαστε και εν τέλει
να ζούµε. Όποιος, στο όνοµα του εθνοφασισµού του ή της πολιτικής του,
ακρωτηριάζει µια γλώσσα ή εµποδίζει την ελεύθερη οµιλία της διαπράττει ένα
έγκληµα κατά ολόκληρης της ανθρωπότητας – παρόµοια µε αυτόν που ξεραίνει έναν
ποταµό ή νεκρώνει µια λίµνη. Και αυτό το έγκληµα το έκαναν όλα τα εθνικά κράτη
τα τελευταία διακόσια χρόνια σε βάρος των «µειονοτικών» γλωσσών (κι ας µην
υπάρχει «λάθος» γλώσσα όπως δεν υπάρχει «λανθασµένη θάλασσα»). Η εθνικιστική
Ελλάδα δεν θα µπορούσε να αποτελεί εξαίρεση: το ελληνικό κράτος από το 1913 και
µετά και για ολόκληρο τον 20ο αιώνα κυνήγησε, ενοχοποίησε, απογόρευσε,
κατέστειλε και ταπείνωσε όσους µιλούσαν τα µακεδονικά, όσους ένιωθαν πως έχουν
µια άλλη ταυτότητα από αυτήν που επέβαλε η κυρίαρχη πλειοψηφία. Οι αδιάκοπες
απειλές, τα µουρουνόλαδα, οι αποκλεισµοί, το ξύλο, οι εκτοπίσεις, οι φυλακίσεις, η
χρήση του φόβου ως µεθόδου πειθαναγκασµού συνιστούν τον ορισµό της θεσµικής
εθνικιστικής βίας πάνω στην ανθρώπινη έκφραση (δηλαδή: πάνω στο ανθρώπινο
σώµα). Και τούτη η αθλιότητα συνεχίζεται µέσα στις µέρες µας, ως κηλίδα ντροπής
αυτού που µε ευκολία περισσή ονοµάζουµε «στέρεη δηµοκρατία»· γιατί δηµοκρατία
δίχως αυτοπροσδιορισµό δεν υπάρχει – µε την ίδιο τρόπο που δεν υπάρχουν
άνθρωποι δίχως όνοµα ή άνθρωποι δίχως γλώσσα.
Ξεκίνησα την µικρή µου σηµείωση µε ένα στίχο του Μάρκου Μέσκου –
εξάλλου Κοµµένη γλώσσα ονοµάζεται η πρώτη συλλογή των διηγηµάτων του που
κυκλοφόρησε το 1979. Πριν από δεκαπέντε χρόνια ένας φίλος µου πρωτοµίλησε για
τούτη την κοµµένη µακεδονική γλώσσα – κι από τότε µαζεύω σκόρπιες λέξεις
προσπαθώντας να βυθοµετρήσω τις ενοχές µου. Η τελευταία µου ανακάλυψη είναι η
ζέλµπα (που προφέρεται µε παχύ z): στα µακεδονικά σηµαίνει την έντονη λαχτάρα,
την πεθυµιά. ∆εν είναι εύκολο να προσπεράσεις µια τέτοια λέξη. Και τώρα που
γράφω αυτές τις γραµµές προσπαθώντας να περιγράψω µια ακόµη κτηνωδία του
ελληνικού εθνοφασισµού, σκέφτοµαι πως είναι καθήκον (ναι, ανθρώπινο καθήκον)
όλων µας να πάψει η µακεδονική γλώσσα να είναι µια «κοµµένη γλώσσα» και να

3

διδαχτεί επιτέλους (µαζί µε τα τραγούδια της και τα λογοτεχνήµατά της) στα σχολεία
των περιοχών όπου µιλιέται. Για να µπορούν όσοι µιλούν µακεδονίτικα να τα λαλούν
και να τα γράφουν ελεύθερα – δίχως τις απειλές, τα σκαµπίλια, τα µουρουνόλαδα και
τα κυνηγητά, δίχως την θεσµική βία και τον σπαρµένο φόβο του κυρίαρχου
εθνοφασισµού µας. Αξίζει να γυρέψουµε ετούτη τη ζέλµπα.
Υστερόγραφο σε µια µικρή σηµείωση
Το κείµενο "Μικρή σηµείωση για µια κοµµένη γλώσσα" στάλθηκε ηλεκτρονικά στην
εφηµερίδα "Μακεδονία της Κυριακής" στις 09-8-2005 προκειµένου να δηµοσιευτεί
στο κυριακάτικο φύλλο της 14ης-8-2005. Στις 11-8-2004 µου ανακοινώθηκε από την
"Μακεδονία" (και πιο συγκεκριµένα από τον διευθυντή σύνταξης Χρήστο Καψάλη)
πως η εφηµερίδα δεν µπορούσε να δηµοσιεύσει το συγκεκριµένο άρθρο για λόγους
αρχής και µου ζητήθηκε ένα άλλο. Φυσικά αρνήθηκα - και ανακοίνωσα µε την σειρά
µου πως η 18µηνη συνεργασία µου µε την εφηµερίδα "Μακεδονία" τέλειωνε
αυτόµατα.
Μια απαραίτητη διευκρίνηση: όταν τον Φεβρουάριο του 2004 µου προτάθηκε από
την "Μακεδονία" (και πάλι από τον Χρήστο Καψάλη) η συνεργασία µε το
κυριακάτικο φύλλο, του απάντησα πως τα κείµενα µου µπορεί να χαρακτηριστούν
ακραία και πως θα προκαλέσουν ποικίλες αντιδράσεις (ιδίως στο κοινό της
"Μακεδονίας"). Ο Χρ. Κ. µε διαβεβαιώσε πως δεν υπήρχε η παραµικρή περίπτωση να
υπάρξει η οποιαδήποτε λογοκρισία στα κείµενα µου (καθώς, έτσι κι αλλιώς, η άποψή
του συντάκτη δεν δεσµέυει την εφηµερίδα). Και µου επισήµανε πως αν ένα κείµενο
αντιβαίνει ευθέως στις αρχές της εφηµερίδας, απλώς δεν δηµοσιεύεται. Συµφώνησα
σε αυτήν την σκέψη, λέγοντας του πως βρίσκω τίµια και καθαρή µια τέτοια εξήγηση και του δήλωσα από την πλευρά µου όταν προκύψει αυτό το (µη δηµοσιεύσιµο)
κείµενο θα είναι από µεριά µου και το τέλος της συνεργασίας µας.
Είναι αλήθεια πως από τον Φεβρουάριο του 2004 µέχρι τον Αύγουστο του 2005, επί
εξήντα πέντε (65) Κυριακές, η συµφωνία τηρήθηκε µέχρι κεραίας. Απόψεις οι οποίες
προκαλούσαν θύελλα αντιδράσεων, ύβρεων και απειλών δηµοσιεύονταν κανονικά
και χωρίς την παραµικρή λογοκρισία. Καθώς το σύνολο αυτών των επιφύλλίδων
βρίσκονται δηµοσιευµένες και στην ιστοσελίδα µου (www.triaridis.gr) είναι εύκολο
να αποδειχτεί του λόγου το αληθές. Στο µεταξύ, οι συγκεκριµένες επιφυλλίδες
αναδηµοσιεύτηκαν σε δεκάδες δικτυακούς τόπους, επίσηµες ιστοσελίδες Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων, ηλεκτρονικά περιοδικά και forums πολιτικού
προβληµατισµού, ενώ δέκα (10) από αυτές µεταφράστηκαν και κυκλοφορούν και στα
αγγλικά. Και πρέπει να αναγνωρίσω πως παρά τις ιδιαίτερα σκληρές αντιδράσεις που
έφταναν στη "Μακεδονία" από φορείς, συλλόγους και πρόσωπα (και µπορώ να τις
φανταστώ από τις αντίστοιχες αντιδράσεις που δεχόµουν εγώ και οι οποίες, κατά
µέσο όρο, ξεπερνούσαν τις 100 επιστολές για κάθε κείµενο, κατά το πλείστον
υβριστικές και απειλητικές), επί 18 µήνες η διεύθυνση της εφηµερίδας δεν µου έκανε
ποτέ την παραµικρή όχληση ή νύξη για να αµβλύνω τα γραφόµενά µου. Για όλα αυτά
οφείλω να ευχαριστήσω και την εφηµερίδα και τον Καψάλη ειδικότερα.
Κάποτε ήρθε η ώρα που ένα κείµενό µου αντίβαινε µε τις αρχές της εφηµερίδας (έτσι
όπως τις ορίζει η διεύθυνσή της - αυτό άλλωσε είναι το λογικό). Τηρώντας την
συµφωνία µας η "Μακεδονία" µου ανακοίνωσε πως δεν µπορούσε να δηµοσιεύσει
ένα κείµενο για το δικαίωµα αυτοπροσδιορισµού όσων νιώθουν πως είναι εθνικά
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Μακδόνες και για την διδασκαλία της µακεδονικής γλώσσας στα σχολεία της
Ελλάδας· τηρώντας κι εγώ την συµφωνία µας τής ανακοίνωσα το τέλος της
συνεργασίας µας. Το ελαφρώς οξύµωρο είναι πως οι ίδιες απόψεις µου για το
δικαίωµα αυτοπροσδιορισµού των εθνικά Μακεδόνων διατυπώθηκαν καθαρά και στο
φύλλο της 15ης Μαίου του 2005, στο κείµενο "Μικρή σηµείωση για τον
αυτοπροσδιορισµό των ανθρώπων", το οποίο δηµοσιεύτηκε κανονικά. Ας είναι. Όπως
έχω εγώ τις δικές µου αρχές, έχουν τις δικές τους αρχές και οι άλλοι. Είµαι
χαρούµενος που η "Μακεδονία" τηρεί τις αρχές της, κι είµαι χαρούµενος που κι εγώ
τηρώ τις δικές µου. Είναι το τίµιο τέλος µιας τίµιας σχέσης.
∆εν χρησιµοποιώ συχνά την λέξη χαρούµενος, ακριβώς γιατί δηλώνει αυτοκατάφαση,
την οποία γενικά την λογαριάζω για καταστροφική. Ωστόσο εδώ ας µου επιτραπεί µια
µικρή κατάχρηση. Είµαι χαρούµενος που για εξηνταπέντε Κυριακές, έγραφα αυτά
που πίστευα δίχως την παραµικρή λογοκρισία στην ιστορικότερη εφηµερίδα της
Θεσσαλονίκης, µιας πόλης που τα τελευταία 20 χρόνια έχει εξελιχτεί σε προπύργιο
του εθνοφασισµού, - προκαλώντας, µαζί µε τις ύβρεις και της απειλές, την συνεχή
διερώτηση "µα πώς τα δηµοσιεύει αυτά η Μακεδονία;". Είµαι χαρούµενος που
σταµατέει έτσι η συνεργασία µου µε την εφηµερίδα, µε αυτόν τον τρόπο: έχω την
ικανοποίηση πως πληρώνω τις απόψεις µου και στερούµαι ένα βήµα από όπου θα
µπορούσα να εκφράζω δηµόσια τις σκέψεις µου. Θα µπορούσα να γράφω πράγµατα
ανώδυνα: για µαγευτικές ακρογιαλιές, για βαθύσκια δάση, για γάργαρα νερά
ποταµών (πιστέψτε µε, όλα αυτά τα λατρεύω). Μα τι αξία θα είχε να κρατώ ένα
δηµόσιο βήµα έκφρασης, άµα είναι να µην µπορώ να µιλήσω για κοµµένες γλώσσες
και κυνηγηµένους ανθρώπους;
Και τέλος: είµαι δυο φορές χαρούµενος που το κρίσιµο, το επίµαχο κείµενο τελειώνει
µε την λέξη ζέλµπα...
Θ.Τ. - 12-8-2005.
…Και

οι αντιδράσεις

∆ελτίο Τύπου της Ελληνικής Επιτροπής του ΕΒLUL
Η Ελληνική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Γραφείου για τις Λιγότερο Οµιλούµενες
Γλώσσες (ΕΒLUL) βρίσκεται για µια ακόµα φορά στη δυσάρεστη θέση να εκφράζει
τον προβληµατισµό της για τα φαινόµενα παντελούς αποσιώπησης της γλωσσικής
διαφορετικότητας από πλευράς του ελληνικού έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου.
Αυτή την φορά, την αφορµή έδωσε η άρνηση της εφηµερίδας "Μακεδονία" στην
Θεσσαλονίκη να δηµοσιεύσει άρθρο του µόνιµου συνεργάτη της Θανάση Τριαρίδη
µε τίτλο "Μικρή σηµείωση για µια κοµµένη γλώσσα" που αναφερόταν στην ανάγκη η
µακεδονική γλώσσα να βγει -επιτέλους- από το καθεστώς της
"απαγορευµένης/ανύπαρκτης" για το επίσηµο ελληνικό κράτος και να διδάσκεται
επίσηµα, µέσω του υφιστάµενου εκπαιδευτικού συστήµατος, στις περιοχές όπου
οµιλείται. Η εφηµερίδα επικαλέστηκε "λόγους αρχής" για τη µη δηµοσίευση του
συγκεκριµένου κειµένου, γεγονός που οδήγησε τον συντάκτη του στην παραίτηση
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(αυτό άλλωστε προβλεπόταν σε ανάλογη περίπτωση από την αρχική συµφωνία
συνεργασίας εφηµερίδας και αρθρογράφου).
∆υστυχώς, φαίνεται ότι η έλλειψη δηµοκρατικότητας, πολυφωνίας και ανοχής σε
οτιδήποτε το διαφορετικό που ως επί το πλείστον χαρακτηρίζει τη σηµερινή
νεοελληνική κοινωνία, ξεκινά ακριβώς από εκεί που θα έπρεπε να σταµατά. Από τα
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης που αντί να επιτελούν την βασικότερη ίσως αποστολή
τους που είναι η αντικειµενική ενηµέρωση της κοινής γνώµης -ιδιαίτερα σε
"άγνωστα" ζητήµατα όπως οι λιγότερο οµιλούµενες γλώσσες στην Ελλάδασυντάσσονται άκριτα µε την µηδενιστική πολιτική του επίσηµου κράτους.
Η Ελληνική Επιτροπή του ΕΒLUL εκφράζει την αµέριστη συµπαράστασή της στον κ.
Θανάση Τριαρίδη και επαναλαµβάνει ότι ο σεβασµός στην γλωσσική και πολιτιστική
ιδιαιτερότητα αποτελεί την πιο ξεκάθαρη απόδειξη δηµοκρατίας και πολιτισµού µιας
ευρωπαϊκής χώρας. Καλεί επιπροσθέτως την ελληνική κυβέρνηση και τα Μέσα
Μαζικής Ενηµέρωσης να βοηθήσουν επιτέλους στην απάλειψη των προκαταλήψεων
και των στερεοτύπων που από κοινού δηµιούργησαν για το ζήτηµα αυτό τον
τελευταίο αιώνα.
Αθανάσιος Παρίσης
Πρόεδρος Ελληνικής Επιτροπής

Επιστολή ∆ιαµαρτυρίας προς την εφηµερίδα της
Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»
του κ. Γεωργίου Τσιάκαλου
Καθηγητού του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου της Θεσσαλονίκης
Κοσµήτορα της Παιδαγωγικής Σχολής.
Θεσσαλονίκη, 16 Αυγούστου 2005
Αγαπητή ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ,
Με οδύνη πληροφορήθηκα τη διακοπή της συνεργασίας σας µε τον κ. Τριαρίδη και
τους λόγους που οδήγησαν σ’ αυτή την απόφαση.
Αισθάνοµαι την ανάγκη να επισηµάνω ότι τα κείµενά του αποτελούσαν φωτεινή
απόδειξη της ύπαρξης µιας Θεσσαλονίκης που αντιστέκεται στην εθνικιστική
χειραγώγηση, υπερασπίζεται το δικαίωµα στη διαφορετικότητα, αναζητεί και
προβάλλει την ιστορική αλήθεια, εκδηλώνει την αλληλεγγύη µε όσους υποφέρουν –κι
όλα αυτά µε µοναδικό όπλο κι εργαλείο το Λόγο. Ως πολίτης αυτής της πόλης
ένοιωσα συχνά υπερηφάνεια για το γεγονός ότι πολλά άρθρα του υπερέβαιναν σε
θεµατολογία και ποιότητα εκείνα που δηµοσιεύονται στις κυριακάτικες εκδόσεις των
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µεγάλων εφηµερίδων των Αθηνών. «Υπάρχει ποιότητα σ’ αυτήν την πόλη»,
σκεφτόµουν, «και, συνεπώς, υπάρχει και µέλλον γι’ αυτή την πόλη». Όσο κι αν
φαίνεται παράδοξο, ακόµη και τα πιο πικρά και σκληρά κείµενά του αποτελούσαν
πηγή αισιοδοξίας. Γι’ αυτό η ξαφνική διακοπή της συνεργασίας µε αιτιολογία ότι το
τελευταίο άρθρο “αντιβαίνει ευθέως στις αρχές της εφηµερίδας”, αποτελεί –
προφανώς άθελά σας- ένα ακόµη εµπόδιο στην πορεία της πόλης µας προς το
καλύτερο µέλλον που δικαιούται. Κρίµα!
Αγαπητή ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ,
κατά καιρούς χρησιµοποίησα στο µάθηµά µου κείµενα του κ. Τριαρίδη που είχαν
δηµοσιευτεί στη ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ, και ως καθηγητής του Α.Π.Θ. ευγνωµονούσα την
εφηµερίδα σας γι’ αυτή τη δυνατότητα που µου έδινε. Σήµερα, ως κοσµήτορας της
Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. νοιώθω υποχρεωµένος να αναλάβω το ρόλο, που
εσείς ξαφνικά αποποιηθήκατε: θα τυπώσω και θα διανείµω εκ µέρους της
Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. το τελευταίο άρθρο του κ. Τριαρίδη, που αρνήθηκε
να δηµοσιεύσει η εφηµερίδα σας (εφόσον, βεβαίως, µου το επιτρέψει ο ίδιος). Η πόλη
δεν επιτρέπεται να στερηθεί ούτε για µια στιγµή τον ορθό λόγο.
Με φιλικούς χαιρετισµούς
Γιώργος Τσιάκαλος
Κοσµήτορας της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ.

ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ
ΚΟΒΟΥΝ ΓΛΩΣΣΕΣ
Στις 9 Αυγούστου 2005 ο θεσσαλονικιός λογοτέχνης Θανάσης Τριαρίδης έστειλε το
κείµενο της τακτικής συνεργασίας του µε την εφηµερίδα «Μακεδονία της Κυριακής»,
προκειµένου να δηµοσιευτεί ως επιφυλλίδα, όπως κάθε Κυριακή, στην έκδοση της
Κυριακής 14 Αυγούστου. Στις 11 Αυγούστου ειδοποιήθηκε από το διευθυντή
σύνταξης ότι το κείµενο δεν θα δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα για λόγους αρχής. Αυτό
σήµαινε για τον Θανάση Τριαρίδη το τέλος της συνεργασίας του µε τη
θεσσαλονικιώτικη εφηµερίδα.
Τι έγραφε όµως αυτό το κείµενο του Τριαρίδη; Μιλούσε για τα δικαιώµατα των
ελλήνων πολιτών που µιλούν µακεδόνικα να µιλούν τη γλώσσα τους και να
αυτοπροσδιορίζονται όπως επιθυµούν. ∆ικαιώµατα που δεν τους αναγνωρίζει το
ελληνικό κράτος και που αλέθονται στις µυλόπετρες του εθνικισµού και των
κατασκευών του «έθνους ανάδελφου», στο χυδαίο τσαµπουκά της πλειοψηφίας
έναντι µιας µειονότητας. ‘Ένα κείµενο που έκλεινε µε τη µακεδόνικη λέξη «ζέλµπα»,
που θα πει έντονη λαχτάρα, πεθυµιά, µια λέξη που δεν θα τη µάθει κανένα παιδί, σε
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κανένα σχολείο της ελληνικής επικράτειας, όσο συνεχίζονται οι ίδιες πολιτικές του
ελληνικού κράτους έναντι των µειονοτήτων και των µειονοτικών γλωσσών. Ένα
κείµενο που, όπως και τα υπόλοιπα κείµενα του Θανάση Τριαρίδη, αξίζει να
διαβαστεί από όλους και όλες (διαθέσιµα στην ιστοσελίδα www.triaridis.gr) και να
προβληµατίσει όσους και όσες ακόµη θέλουν να προβληµατίζονται.
Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να καταλάβει κανείς, αν δεν ζει σε αυτή την πόλη, τι γίνεται
επιτέλους στη Θεσσαλονίκη. Πώς, δηλαδή, έχει επιβληθεί ο νόµος της σιωπής για
ορισµένα θέµατα-ταµπού, όπως τα όρισε έτσι ο κυρίαρχος πολιτικός λόγος, που
εκφράζεται από θεσµικούς φορείς, οι οποίοι προσπαθούν να µετατρέψουν την πόλη
σε προπύργιο του εθνολαϊκισµού. Κάπου εκεί, όπως συµβαίνει πάντα µε τα δόγµατα,
η όποια συζήτηση τελειώνει και ο ορθός λόγος υποχωρεί απέναντι στα εξ ορισµού
αναπόδεικτα αξιώµατα. Κάπου εκεί, στη γκρίζα ζώνη της φθοράς και της σιωπής,
θέλουν να σπρώξουν συλλογικότητες και ανθρώπους που σκέφτονται και δρουν
διαφορετικά, οι κάθε λογής παράγοντες που ρυθµίζουν τις τύχες αυτής της πόλης.
Κάπου εκεί, στους δρόµους µιας πόλης που τη θέλουµε πολύ διαφορετική από ό,τι
είναι σήµερα, συναντιόµαστε µε τον Θανάση Τριαρίδη και µε όλους και όλες που δεν
σιωπούν απέναντι στο σκάνδαλο των κοµµένων γλωσσών και της ενιαίας
εθνικιστικής σκέψης. Γιατί απέναντι σ’αυτή την πραγµατικότητα, υπάρχει και η
«άλλη Θεσσαλονίκη» της αλληλεγγύης, του αντιρατσισµού, της υπεράσπισης των
δικαιωµάτων και της διαφορετικότητας.
-ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΚΟΒΟΥΝ ΓΛΩΣΣΕΣ
-ΝΑ ΤΑΧΘΟΥΜΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ ΜΕ ΟΣΟΥΣ/ΕΣ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ, ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ, ΤΗ ΜΙΣΑΛΛΟ∆ΟΞΙΑ
-ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ «ΖΕΛΜΠΑ» ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΝΑ
ΧΩΡΑΕΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ

Θέλετε να µιλήσετε και µε «αυτούς»; ∆εν σας το επιτρέπουµε!
Η παρακάτω ιστορία είναι-δυστυχώς- πέρα για πέρα αληθινή και δεν τιµά ένα κράτος
που θέλει απλά να λέγεται µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να µην αναφέρουµε
τους φαιδρούς βαυκαλισµούς του τύπου «Ελλάδα, η κοιτίδα της ∆ηµοκρατίας» ή
«Ελλάδα της πολυπολιτισµικότητας» (sic!!) και άλλα συναφή. Συνέβη δε µόλις λίγους
µήνες µετά την πρωτοφανή λογοκρισία της ελληνικής κρατικής τηλεόρασης (ΝΕΤ) µε
«θύµα» ταξιδιωτική εκποµπή που είχε την ατυχή έµπνευση να συµπεριλάβει στα
αξιοσηµείωτα της περιοχής Φλώρινας και τη µακεδονική γλώσσα (Μάγια Τσόκλη,
«Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα», Μάρτιος 2005)
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Στις αρχές Ιουνίου 2005, ο δηµοσιογράφος του µεγαλύτερου ιδιωτικού τηλεοπτικού
σταθµού της ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας Α1 Γκοραν Μοµίροσκι-κάτοχος έγκυρης
ελληνικής visa- ζήτησε εγγράφως από το Γραφείο Συνδέσµου της Ελλάδας στην πόλη
των Σκοπίων την άδεια/διαπίστευση ώστε να µπορέσει ο ίδιος και διµελές τηλεοπτικό
συνεργείο να µεταβούν στην περιοχή της Φλώρινας/Έδεσσας για ρεπορτάζ. Στην
επίσηµη αίτησή του, ο δηµοσιογράφος ανέφερε-µεταξύ άλλων- ότι σκόπευε να
συναντήσει και εκπροσώπου της ΕΕΣ-Ουράνιο Τόξο καθώς και τον πρόεδρο της
Ελληνικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Γραφείου για τις Λιγότερο Οµιλούµενες
Γλώσσες (EBLUL). Η επι τριηµέρου σιωπή της ελληνικής πρεσβείας ανάγκασε τον
Μοµίροσκι να επανέλθει µα νέα έγγραφη και προφορική ερώτηση. Τότε και µόνον,
κατώτερος υπάλληλος της πρεσβείας τον πληροφόρησε-ανεπίσηµα και προφορικά-ότι
µετά από επικοινωνία µε τις κεντρικές υπηρεσίες του ελληνικού Υπουργείου
Εξωτερικών στην Αθήνα, δεν είναι δυνατόν να του δοθεί η άδεια/διαπίστευση που
ζητούσε. Ως αιτιολογία, ο ίδιος υπάλληλος επικαλέστηκε το ότι η χρονική στιγµή της
επίσκεψης δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή!
Κατόπιν τούτου, ο Μακεδόνας δηµοσιογράφος αναγκάστηκε να µαταιώσει το επί
ελληνικού εδάφους ρεπορτάζ του. Η άρνηση, ωστόσο, των ελληνικών αρχών- και
µάλιστα ουσιαστικά χωρίς κανένα λόγο- να του επιτρέψουν να κινηµατογραφήσει
ελεύθερα στη χώρα, προκάλεσε την έντονη αντίδραση δύο εκ των µεγαλύτερων
ανεξάρτητων δηµοσιογραφικών οργανώσεων στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον
κόσµο. Με διαδοχικές σκληρές ανακοινώσεις διαµαρτυρίας τους, ο ∆ηµοσιογραφικός
Οργανισµός Νοτιοανατολικής Ευρώπης-South East Europe Media Organization
SEEMO) και οι Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα -Reporters Without Frontiers (RSF)
καυτηρίασαν τη στάση της Ελλάδας, κάνοντας λόγο για «έλλειψη βασικών αρχών
δηµοκρατίας» και «για παρακώλυση της ελεύθερης διακίνησης ιδεών από µια χώρα
της ΕΕ που θα µπορούσε να δηµιουργήσει επικίνδυνο προηγούµενο» στην ευαίσθητη
περιοχή των Βαλκανίων (για το πλήρες κείµενο των ανακοινώσεων διαµαρτυρίας
επισκεφθείτε http://www.florina.org/html/2005/2005_seemo_journalists_release.html
και
http://www.florina.org/html/2005/2005_macedonian_journalists_blocked_from_filmi
ng.html)
Μετά από τις έντονες αυτές αντιδράσεις, η ελληνική πλευρά αναγκάστηκε να
αναδιπλωθεί. Η πρεσβευτής της Ελλάδας στην ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας κ.
Γροσοµανίδου κάλεσε στο γραφείο της τον Γκόραν Μοµίροσκι, εκφράζοντας την
λύπη της για την έκταση που πήρε το θέµα και υποσχόµενη ότι σε τυχόν επόµενο
αίτηµά του, η απάντηση θα ήταν ασφαλώς θετική. Εκείνο που ήταν ξεκάθαρο από την
τοποθέτησή της, πάντως, ήταν ότι εκείνοι που είχαν την «έξυπνη» ιδέα να
εµποδίσουν ένα δηµοσιογράφο να κάνει τη δουλειά του µόνο και µόνο επειδή είχε
την ειλικρίνεια να τους αναφέρει ότι θα συναντούσε και άτοµα όχι ιδιαίτερα αγαπητά
στις ελληνικές αρχές, δεν είχαν υπολογίσει σε τόσο µεγάλη δηµοσιότητα του
θέµατος. Και αυτό ήταν που τους ενόχλησε και τους ανάγκασε-επιφανειακά
τουλάχιστον- να αλλάξουν στάση και όχι ο σεβασµός στην ελευθερία του Τύπου και
τις δηµοκρατικές αξίες εν γένει.

Όταν η «Καθηµερινή» ανακαλύπτει το τι συµβαίνει στα
σύνορα της Ελλάδας
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Το απόσπασµα που ακολουθεί είναι ενδεικτικό µιας πραγµατικότητας που χρόνια τώρα
είναι καθηµερινή στα σύνορα της Ελλάδας µε τη Μακεδονία, την Αλβανία, την
Βουλγαρία και την Τουρκία (δευτερευόντως).Φαίνεται ότι έφτασε και µέχρι την Αθήνα.
Είναι ενδιαφέρον και χαρακτηριστικό, ωστόσο, ότι ο συγκεκριµένος αρθρογράφος (και
η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων του) δεν επικεντρώνουν τόσο στον
ανθρώπινο εξευτελισµό αλλά τον «χρησιµοποιούν» για να δείξουν την βλάβη που
υφίστανται τα ελληνικά εθνικά συµφέροντα διεθνώς από τέτοιες συµπεριφορές. Ακόµα
κι έτσι, όµως, τέτοια άρθρα-παντελώς αδιανόητα πριν µερικά χρόνια- είναι
ευπρόσδεκτα.
Tου Σταύρου Tζίµα
“…Πολίτες των γειτονικών χωρών, Aλβανοί, Bούλγαροι, Σλαβοµακεδόνες, Σέρβοι,
Pώσοι, Tσέχοι και άλλοι συρρέουν στους µεθοριακούς σταθµούς µε προορισµό τα
θέρετρα της βόρειας Ελλάδος και τα νησιά ενώ χιλιάδες οικονοµικοί µετανάστες,
ειδικά από την Αλβανία, µεταβαίνουν στην πατρίδα τους για να περάσουν εκεί τις
θερινές τους διακοπές. Καθήκον των εντεταλµένων αρχών, αστυνοµικών και
τελωνειακών, στα συνοριακά φυλάκια, είναι να διευκολύνουν τη νόµιµη µετακίνησή
τους µέσω του ελέγχου των προσωπικών ταξιδιωτικών τους εγγράφων. ∆ίχως
αµφιβολία οι έλεγχοι πρέπει να είναι και σχολαστικοί και αυστηροί…..
….Τούτο όµως δεν µπορεί να γίνεται διά του εξευτελισµού και της καταρράκωσης
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, όπως συµβαίνει και µάλιστα σε κάποιες από τις
µεθοριακές διαβάσεις έχει λάβει µορφή καθεστώτος. Κακόµοιροι Aλβανοί
αναγκάζονται να περιµένουν µέρες ολόκληρες στα σύνορα γιατί δεν «άρεσε η φάτσα
τους» στον αστυνοµικό που ήλεγξε το διαβατήριο, Σλαβοµακεδόνες χαρακτηρίζονται
«persona non grata» γιατί, µολονότι διαθέτουν νόµιµη βίζα, αρνούνται να
διακηρύξουν όπως απαιτεί το όργανο της τάξεως ότι «η Μακεδονία είναι ελληνική»,
ενώ ακόµα και πρεσβευτές µεγάλων ευρωπαϊκών χωρών υποβάλλονται σε απίστευτα
καψόνια….
…Πλήθος καταγγελιών αλλοδαπών που υπέστησαν κακοµεταχείριση από
αστυνοµικούς και τελωνειακούς στα σύνορα βρίσκονται καταχωρισµένες στις
ελληνικές πρεσβείες στις γειτονικές χώρες και έχουν διαβιβαστεί µε τη µορφή
αναφορών των διπλωµατικών µας αντιπροσωπειών στην Αθήνα. Ωστόσο, παρά τις
επισηµάνσεις το απαράδεκτο αυτό φαινόµενο συνεχίζεται µε αποτέλεσµα να
ελέγχεται η χώρα µας από ανθρωπιστικές οργανώσεις και να κατηγορείται σε διεθνή
φόρα για βάρβαρη και εν τέλει απολίτιστη συµπεριφορά των αρχών της απέναντι σε
υπηκόους άλλων κρατών. Το σπουδαιότερο όλων: όσα συµβαίνουν στους
µεθοριακούς µας σταθµούς µεταφέρονται διογκωµένα συνήθως µέσω των ΜΜΕ των
χωρών των θυµάτων, τροφοδοτώντας ανθελληνικό κλίµα και δηλητηριάζοντας τις
σχέσεις µεταξύ των λαών…”
(Το πλήρες κείµενο υπάρχει στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.florina.org/html/2005/2005_borderline_practices_ikathimerini_gr.html
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Η Ε.Ε.Σ- Ουράνιο Τόξο
στη Γενική Συνέλευση της EFA
Στις 26-27 Μαΐου πραγµατοποιήθηκε στη πόλη Rennes της Γαλλίας η Γενική
Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συµµαχίας - Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόµµα
(Ε.Ε.Σ.-Ε.Π.Κ.) καθώς και της οργάνωσης νεολαίας .
Τη διοργάνωση της Συνέλευσης ανέλαβε το κόµµα UDB, πολιτικός εκπρόσωπος των
Βρετόνων της Γαλλίας στην Ε.Ε.Σ.-Ε.Π.Κ.
Στις εργασίες της Συνέλευσης συµµετείχε αντιπροσωπεία του Ουράνιου Τόξου και
εκπρόσωπος του κόµµατος OMO-PIRIN, πολιτικού φορέα της Μακεδονικής
µειονότητας στη Βουλγαρία.
Ο εκπρόσωπος του ΟΜΟ-PIRIN συµµετείχε στη Συνέλευση µετά από ενέργειες του
Ουράνιου Τόξου και παρουσίασε στους συνέδρους την κατάσταση της Μακεδονικής
µειονότητας στη Βουλγαρία, καταθέτοντας παράλληλα αίτηση για συµµετοχή στην
Ε.Ε.Σ.-Ε.Π.Κ. που θα εξεταστεί στην επόµενη Γενική Συνέλευση.
Στα πλαίσια των εργασιών του Συνεδρίου αποφασίσθηκε να γίνουν δεκτά δύο νέα
κόµµατα ως µέλη της Ε.Ε.Σ.-Ε.Π.Κ. Το κόµµα Etnotna Lista της Σλοβένικης
µειονότητας στην Αυστρία καθώς επίσης και το κόµµα Αlands Framtid της
Σουηδικής κοινότητας των νησιών Όλαντ στην Φινλανδία.
Η αντιπροσωπεία του Ουράνιου Τόξου είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στους
συνέδρους τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά µε τα προβλήµατα της Μακεδονικής
µειονότητας στην Ελλάδα.
Μετά από πρόσκληση του Ουράνιου Τόξου, αποφασίσθηκε να πραγµατοποιηθεί
επίσκεψη στην Ελλάδα από οµάδα ευρωβουλευτών της Ε.Ε.Σ.-Ε.Π.Κ, ώστε να
συζητηθούν επί τόπου τα προβλήµατα της Μακεδονικής µειονότητας.
Υπενθυµίζεται ότι η Ε.Ε.Σ.-Ε.Π.Κ. συµµετέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε 5
Ευρωβουλευτές, σε κοινή Κοινοβουλευτική Οµάδα µε τους Πράσινους.

Εν Συντοµία
-Με αφορµή την 10η θλιβερή επέτειο από τη σφαγή στην βοσνιακή πόλη
Σρεµπρένιτσα, όπου περίπου 8.000 Μουσουλµάνοι βρήκαν τραγικό θάνατο από τους
Σέρβους παραστρατιωτικούς των Κάρατζιτς, Μλάντιτς, Αρκάν, η ΕΕΣ-Ουράνιο Τόξο
απέστειλε επιστολή προς τη Γενική Εισαγγελέα του Ειδικού ∆ικαστηρίου
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων της Χάγης για τα εγκλήµατα πολέµου στη πρώην
Γιουγκοσλαβία Κάρλα Ντελ Πόντε (πλήρες κείµενο στο
http://www.florina.org/html/2005/2005_del_ponte_letter_gr.html)
Μεταξύ άλλων, η ΕΕΣ-Ουράνιο Τόξο επεσήµανε ότι και η Μακεδονική µειονότητα
στην Ελλάδα έχει κατά το παρελθόν πέσει θύµα ανάλογων πράξεων ωµής βίας ενώ
ακόµα και σήµερα παραµένει «ανύπαρκτη» για το επίσηµο ελληνικό κράτος.
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Υπενθύµισε ακόµα την αµέριστη συµπαράσταση που είχαν οι σηµερινοί
καταζητούµενοι για εγκλήµατα πολέµου Κάρατζιτς και Μλάντιτς από το σύνολο του
ελληνικού πολιτικού, καλλιτεχνικού, ακόµα και αθλητικού χώρου και την µεγάλη
πλειοψηφία της κοινωνίας και ζητά να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης όσοι
Έλληνες αποδεδειγµένα αναµίχθηκαν στη σφαγή.
Υπενθυµίζεται ότι ενώ ακόµα και ο πρόεδρος της Σερβίας Μπόρις Τάντιτς ζήτησε
συγνώµη για τις θηριωδίες των συµπατριωτών του στη Σρεµπρένιτσα και αλλού,
ΚΑΝΕΙΣ Έλληνας πολιτικός δεν είχε το σθένος ή το θάρρος να κάνει το ίδιο, τόσο
για την βοήθεια και υποστήριξη που παρείχε τον επίσηµο ελληνικό κράτος στους
κύριους υπεύθυνους των γεγονότων αυτών αλλά και για την συµµετοχή Ελλήνων
παραστρατιωτικών στις σφαγές (όπως αυτή καταγράφηκε από φωτογραφικά
ντοκουµέντα µε την ύψωση της ελληνικής σηµαίας στην κατεστραµµένη
Σρεµπρένιτσα και την παρασηµοφόρηση Ελλήνων από τον καταζητούµενο
Κάρατζιτς).
Η επιστολή προς την κ. Ντελ Πόντε κοινοποιήθηκε στον Πρόεδρο της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας κ. Παπούλια και τον πρωθυπουργό κ. Καραµανλή.
-Η ΕΕΣ-Ουράνιο Τόξο-µέσω της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συµµαχίας- έθεσε ενώπιον
του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μανουέλ Ντουράο Μπαρόσο το θέµα
της αναγνώρισης της Μακεδονικής µειονότητας στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικά
ειπώθηκε ότι η επιµονή της Ελλάδας να αρνείται την ύπαρξη της µειονότητας
αποτελεί άρνηση των βασικών δικαιωµάτων των εθνικά Μακεδόνων στην Ελλάδα
(δείτε αναλυτικότερα http://www.florina.org/html/2005/2005_barosso_meeting.html)
Παράλληλα, κοινοποίησε τις θέσεις της για την πρόταση Νίµιτζ (σε ότι αφορά την
Μακεδονική µειονότητα στην Ελλάδα) και στον αρµόδιο επίτροπο της Ε.Ε. για την
διεύρυνση κ. Όλι Ρεν. Ο Φινλανδός επίτροπος διαβεβαίωσε πως όλες οι ανησυχίες
που εκφράστηκαν θα ληφθούν υπόψη (για περισσότερα
http://www.florina.org/html/2005/2005_rhen_reply_gr.html)
-Μεγαλώνει διαρκώς η «µαύρη λίστα» των ανεπιθύµητων Μακεδόνων της διασποράς
που επιθυµούν να επισκεφθούν τον τόπο καταγωγής τους στην Ελλάδα. Τελευταίο
θύµα στα τέλη Αυγούστου, ο Γκιόργκι Πλούκοφσκι από τα Χάλαρα/Ποζντίβιστα της
Καστοριάς/Κόστουρσκο. Στον κ. Πλουκοφσκι δεν επετράπη η είσοδος στην Ελλάδα
επισήµως «διότι θεωρείται απειλή για τη δηµόσια τάξη, δηµόσια υγεία, εσωτερική
ασφάλεια και τις διεθνείς σχέσεις ενός ή περισσοτέρων κρατών της Ε.Ε.» (sic!!!!).
Σηµειώνεται ότι ο ίδιος µπορεί να εισέλθει στη χώρα µέσω άλλης χώρας της Ένωσης
(ήδη το έκανε µέσω Ιταλίας), όχι όµως και µέσω της ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας!
Περισσότερα για την απίστευτη αλλά απολύτως ελληνική αυτή ιστορία στο
http://www.florina.org/html/2005/2005_plukovski_denied_entry.html
-Ιδιαίτερη ανησυχία σε όλη την δηµοκρατική Ευρώπη έχει προκαλέσει η συνάθροιση
νεοναζιστικών οµάδων της γηραιάς ηπείρου στην Ελλάδα (16 Σεπτεµβρίου 2005), µε
την ανοχή της ελληνικής κυβέρνησης. Σε επιστολή του προς τον πρωθυπουργό κ.
Καραµανλή το ∆ιεθνές Εβραϊκό Κέντρο «Σίµον Βίζενταλ», υπογραµµίζει ότι η στάση
της ελληνικής πολιτείας δεν µπορεί να εκληφθεί ως συµπτωµατική, τη στιγµή που
αγνοεί επίσης τις καταγγελίες Μακεδόνων, Τούρκων, Αλβανών και άλλων εθνικών
οµάδων εντός της χώρας για ρατσιστικές συµπεριφορές και πρακτικές. Προειδοποιεί
δε ότι θα συνεχίσει να χαρακτηρίζει την Ελλάδα «αντισηµιτική χώρα» και να
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συστήνει στους ανά τον κόσµο Εβραίους να την αποφεύγουν ως ταξιδιωτικό
προορισµό.
(http://www.florina.org/html/2005/2005_wiesenthal_neo_nazis.html)

---Προσεχώς--Το Ουράνιο Τόξο συµµετέχει στο τέλος Σεπτεµβρίου στην ετήσια διάσκεψη του
ΟΑΣΕ στην Βαρσοβία µε θέµα τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και τις Εθνικές
Μειονότητες στην Ευρώπη. Τις ηµέρες αυτές λαµβάνει µέρος και σε ειδικό σεµινάριο
της ∆ιεθνούς Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Μinority Rights Group International
(ΜRGI) στην πολωνική πρωτεύουσα.
Παράλληλα, στις 13 και 14 Οκτωβρίου διοργανώνεται στα Σκόπια- από το MRGI και
την Ένωση ∆ηµοκρατικών Πρωτοβουλιών Μακεδονίας- ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον
συνέδριο µε θέµα την συγκέντρωση στοιχείων για τις εθνικές µειονότητες της
περιοχής, όµως από πλευράς των κρατών που έχουν αυτές τις µειονότητες. Το
Ουράνιο Τόξο προσκλήθηκε και εκπρόσωπός του θα παραστεί ως οµιλητής στην
εκδήλωση. Και για τα τρία αυτά σηµαντικά γεγονότα, περισσότερα θα βρείτε στην
επόµενη Info Zora
Σηµειώνεται επίσης ότι στις 21 Σεπτεµβρίου εκδικάζεται στο Εφετείο Κοζάνης η
έφεση του προεδρείου της Στέγης Μακεδονικού Πολιτισµού ενάντια στην τελευταία
απόφαση του Πρωτοδικείου Φλώρινας που για µια ακόµα φορά δεν αναγνώρισε το
σωµατείο. Παρά την καταδίκη της από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων (Ε∆Α∆) πριν από 7 σχεδόν χρόνια, η Ελλάδα αρνείται πεισµατικά να
αναγνωρίσει την Στέγη. Και όχι µόνο αυτό, αλλά κάνει και επίδειξη υποκρισίας
προτρέποντας την Τουρκία να εφαρµόσει τις αποφάσεις του άµεσα και ζητώντας
περαιτέρω αναβάθµιση του Ε∆Α∆! Ενός δικαστηρίου που η ίδια αγνοεί συστηµατικά.
Λεπτοµέρειες για το θέµα στο επόµενο τεύχος.
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