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ŒÓ· ÔÏ‡ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙÔ ÂÚÈ¤¯ÂÈ ÙÔ ÙÂ‡¯Ô˜ ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ µÔÚÚ¿.
¶ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÈ˜ £¤ÛÂÈ˜ - ¶ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ - ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·ﬁ ÙË ¢ÈËÌÂÚ›‰· ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ
√ÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ ∂˘ÚÒË˜ ÛÙË ™ÙÔÎ¯ﬁÏÌË ÙÔÓ ÂÚ·ÛÌ¤ÓÔ ∞Ú›ÏË, Ô˘ ·Ó·‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘ÌÂ
·ﬁ Û¯ÂÙÈÎﬁ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô˘ Î˘ÎÏÔÊﬁÚËÛÂ ÚﬁÛÊ·Ù· ÙÔ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎﬁ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ
√ÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ.
™ÙÔ ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂÙ·Í‡ ¿ÏÏˆÓ ÔÈ ı¤ÛÂÈ˜ ÙˆÓ √ÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ™∞∂,
ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ∂ÏÏËÓﬁÔ˘ÏˆÓ ÙÔ˘ ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡, ÁÈ· ÙËÓ „‹ÊÔ ÙˆÓ ·Ô‰‹ÌˆÓ, ÁÈ·
ÙËÓ ÔÌÔÁÂÓÂÈ·Î‹ ÓÂÔÏ·›·, ÁÈ· Ù· ªª∂ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔÓ ∞ﬁ‰ËÌÔ ∂ÏÏËÓÈÛÌﬁ Î·È ¿ÏÏ·
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·Ô‰‹ÌˆÓ.
∂ÈÏ¤ÔÓ ÛÙÔ ÙÂ‡¯Ô˜ ÙÔ‡ÙÔ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘ÌÂ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ Ì·˜ Ô˘ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ ˘ÏÈÎﬁ
Ì·˜ ÛÙ· ÛÔ˘Ë‰ÈÎ¿ ÁÈ· ‰˘Ô ÂıÓÈÎ¿ ı¤Ì·Ù· ÙË˜ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜, ÙÔ ª·ÎÂ‰ÔÓÈÎﬁ Î·È ÙÔ
∫˘ÚÈ·Îﬁ. ∫·È ÛÙ· ‰‡Ô ı¤Ì·Ù· ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Î·ÈÚﬁ.
π‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îﬁ Â›¯·ÌÂ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙË˜
∫‡ÚÔ˘ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ÃÚÈÛÙﬁÊÈ· ÛÙË ™Ô˘Ë‰›· ÛÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.

*
Detta nummer av tidskriften Greker i Norden innehåller ett mycket viktigt dokument som
har titeln "Teser - Förslag - Slutsatser" och är från en tvådagarskonferens som de grekiska
riksförbunden i Europa arrangerade i Stockholm i april i år. Dokumentet ingår i materialet
för en broschyr som Samordningsrådet för de Grekiska riksförbunden i Europa publicerade
för en tid sedan.
I dokumentet presenteras bland annat de grekiska riksförbundens i Europa teser om SAE,
(Utlandsgrekernas Världsråd), om utbildningsproblemen för de grekiska barnen i utlandet, om
utlandsgrekernas rösträtt i de grekiska valen, om de grekiska ungdomarnas problem i utlandet, om massmediernas roll i relation till utlandsgrekerna och andra problem som utlandsgrekerna möter i sin vardag i de länder de lever.
Dessutom informerar vi våra svenska läsare – eller rättare sagt de som brukar läsa våra
artiklar på svenska – om två grekiska så kallade nationella frågor, det vill säga Makedonienoch Cypernproblemen. I båda dessa frågors utveckling har skett viktiga framsteg under den
senaste tiden, särskilt när det gäller Cypernproblemet där vi i september i år hade det viktiga
officiella besök som Cyperns president Dimitris Christofias avlade i Sverige.
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Cyperns president på besök i Sverige
Historisk möjlighet på Cypern
september 3, 2008

Foto: Stavros Ioanidis

Cyperns president Dimitris Christofias avlade ett
officiellt besök i Sverige i början av september och
hade samtal med landets politiska ledning. Inför
Christofias besök skrev Sveriges utrikesminister
Carl Bildt följande på sin blogg:

Viktigt besök från Cypern
september 4, 2008
Torsdag innebär alltid regeringssammanträde och
allmän beredning.
Men viktigare är att i dag inleder Cyperns president Demetris Christofias sina överläggningar i
Sverige - dagen efter den historiska öppningen av
förhandlingar om öns återförening.
Jag kommer självfallet att utlova honom allt det
stöd vi kan ge i dessa ansträngningar.
Den turkcypriotiske ledaren Mehmet Ali Talat
har tidigare varit på besök för samtal i Stockholm,
och i samtal med företrädare för Turkiet har vi
också ofta anledning att beröra hur betydelsefull
vi tycker att denna fråga är.
Förutom överläggningar med mig kommer president Christofias under dagen att hinna med också
besök på fina Medelhavsmuseet och ett anförande
på Utrikespolitiska Institutet.
I morgon har han så överläggningar och lunch
med Fredrik Reinfeldt och dessutom ett möte med
kungen på Slottet innan han lämnar Sverige.
Att det är ett viktigt besök säger sig självt.

I dag möts Cyperns president Christofias och den
turkcypriotiske ledaren Talat för att inleda de förhandlingar som kanske utgör den sista chansen att
övervinna den vackra öns tragiska delning.
Betydelsen av dessa förhandlingar också i ett
vidare perspektiv kan knappast överskattas.
Nicosia är en fortfarande delad huvudstad i ett
Europa där vi försöker att riva gränser. Och den
motsättning som skär rakt genom Nicosia skapar
också spänningar och blockeringar som märks i
hela östra Medelhavet och som inte sällan skapar spärrar och hinder också för viktiga beslut i
Bryssel.
Att övervinna Cyperns delning - och återförena
landet fullt ut inom EU:s ram - är ett mycket starkt
europeiskt strategiskt intresse.
Därför kommer vi självfallet att följa dessa förhandlingar med det allra största intresse.
Sent i kväll kommer president Christofias till
Stockholm för samtal med mig i morgon och med
statsminister Reinfeldt på fredag.
Det besöket är ett resultat av vårt engagemang
för ett enat Cypern.
Carl Bildt

Svenska Dagbladets reportage om besöket
Den stora svenska morgontidningen Svenska
Dagbladet rapporterade den 5 september om president Christofias besök och ett samtal med honom.
Tidningens reportage hade följande rubriker:
Aldrig har Cyperns två delar varit så nära ett
enande som nu.
-Vi måste lyckas nu, för till slut har vi inget kvar
att förlora, säger president Demetris Christofias
till SvD.se.
SvD:se:s reporter Emma Löfgren skriver om
sitt samtal med president Christofias:
Christofias Sverigebesök sker under en avgörande tid för Cypern. De direkta förhandlingarna
som förs mellan ledarna för folkgrupperna på
Cypern om öns återförening påbörjades i onsdags. Demetris Christofias och turkcypriotledaren
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Mehmet Ali Talat har känt varandra i årtionden
och en gång tillhört samma vänsterparti. Den
förstnämnde valdes till president i februari och
gick till val just på sin starka inställning att ena
landet.
-Egendom är en avgörande fråga. Vi kan inte
säga att gjort är gjort, de drabbade måste få välja
mellan att använda, byta eller bli kompenserade
för sina hus, säger presidenten och syftar på de
160 000 grekcyprioter som fördrevs från sina hem
under den turkiska invasionen 1974.
I husen flyttade sedan turkcyprioter och turkar
in och vem som nu äger rätten till dessa hus är en
av frågorna som fällde FN: s förslag till återföreningsavtal för fyra år sedan.
-Jag är en av dem, från den norra delen av
ön. För mig räcker det att återfå mina mänskliga
rättigheter och ett riktigt demokratiskt system.
Misslyckas vi igen blir det katastrof. Krisen blir
djupare och djupare och till slut har vi inget kvar
att ta tillbaka.
På frågan om presidenten delar turkcypriotledarens vision om ett enat Cypern före årsskiftet
svarar han dock med viss skeptisism.
-Jag vill egentligen ha en lösning i går! Det där
är en slogan hos min vän, men alla svårigheter
har övertygat mig om att det inte kommer att vara
möjligt så snart.
(Avsnitten från SvD publiceras här med tillstånd från tidningen).

Intervju med tidningen Flamman
Tidningen Flamman, Vänsterns tidning, publicerade den 12 september 2008 en intervju med president Christofias. Flamman skriver bl a:
När Flamman träffar Christofias är det två
dagar sedan det senaste mötet med motparten i
förhandlingarna, den turkcypriotiske vänsterledaren Mehmet Ali Talat. De båda har en 30 år lång

Foto: Stavros Ioanidis
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historia och vänskap bakom sig. Ändå kärvar det
när nu lösningen står för dörren. Talat har offentligt
sagt att han hoppas på en lösning under år 2008.
Men samtidigt backar han från de principer som vi
måste följa, säger Christofias, och menar de uttalanden som den turkiska sidan gjort om att ett återförenat Cypern fortfarande behöver utomstående
länder - Grekland, Turkiet och Storbritannien, som
ockuperade landet till 1960 - som ”garantiländer”.
Det skulle lämna ett stort utrymme för turkisk
inblandning i Cyperns affärer.
Utgångspunkten måste istället vara den stora
överenskommelsen som gjordes 1979, att Cypern
är en enhetsstat, bestående av två delar - en grekcypriotisk och en turkcypriotisk - där samtliga
invånare har fulla demokratiska och mänskliga
rättigheter. Först då, när Cyperns interna affärer
hanteras av cyprioter, blir landet självständigt och
kan demilitariseras, menar Christofias. Det stora
hindret, säger han, är Turkiets ockupation av norra
Cypern.
-Ockupation är oförenlig med demokrati. Därför
var jag emot invasionen av Irak, och därför måste
Turkiet lämna oss i fred. De är ett tredje land.
Christofias parti är stolt över att från sin födelse
1926 haft både grek- och turkcyprioter som medlemmar och ser sig som en förenande kraft mellan
etniciteterna.
-Men märk väl, säger presidenten, turkar från
Turkiet är inte cyprioter. Efter Turkiets invasion
1974 har tiotusentals turkiska bosättare flyttat in.
Nu är de dubbelt så många som den ursprungliga
befolkningen!
Frågan har mycket stor betydelse. Det är egendomsfrågan som är den största stötestenen för att
kunna ena ön, menar Christofias. Under invasionen tvingades 165 000 grekcyprioter från sina
hem, och deras hus togs över av människor som
egentligen inte hade minsta rätt till dem. Utan
rättvisa kommer konflikterna att bestå.
-Under ytan arbetas det på den turkiska sidan
för att skapa ett orubbligt faktum. I slutändan, om
de lyckas, kommer det inte finnas någon egendom
att ta tillbaka.
Av Christofias uttalanden kan man ana att det
har att göra med vad som sker i Turkiet.
Hur spelar Cypernfrågan in i den konflikt som
pågår i Turkiet mellan landets valde president
Erdogan och det man kallar ”den djupa staten”
- det militära etablissemanget?
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(President Christofias intervju i Flamman publiceras här med tillstånd från tidningen).

Foto: Stavros Ioanidis

-Jag har offentligt stött Erdogan och jag håller
tummarna och hoppas att de vinner. De har vunnit
några slag, men utgången av hela kriget är högst
oviss. Vi kan ännu inte säga att den djupa staten
är besegrad.
Insatserna är mycket höga för cyprioterna.
Delningen av ön har inneburit att hela städer står
tomma och att de respektive etniciteterna inte känner sig säkra på fel sida av ön. Det går inte heller
att resa fritt. Dimitris Christofias själv kunde först
återse sin hemby på den turkiska sidan efter 30 år,
sedan han blivit president över den grekiska halvan. FN:s Kofi Annans plan för att ena ön avvisades
2004 och ledde istället till uppblossade konflikter.
Akel kritiserade planen för att den var en skrivbordsprodukt utifrån. Den här gången försöker vi
lösa våra egna problem, är budskapet.
Christofias, liksom många bedömare, anser att
den process som nu pågår är den sista chansen för
en återförening. Skulle han och Mehmet Ali Talat
lyckas är ett fredspris sannolikt.

√ ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ÛÙË ¡ﬁÙÈ· ™Ô˘Ë‰›·
™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ 5Ô˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ºﬁÚÔ˘Ì
Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÛÙÔ ª¿ÏÌÂ ÙË˜ ™Ô˘Ë‰›·˜ ÛÙÈ˜ 19-21
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008 Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÂ˘Ú¤ıËÎÂ Ô
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Î. ∞Ï¤ÍË˜ ∆Û›Ú·˜
¤ÁÈÓÂ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ∫ÔÈÓﬁÙËÙ·˜
ÙÔ˘ ª¿ÏÌÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ›·˜ ÙÔ˘
™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡, Ô˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙË˜ ‹Ù·Ó Ô Î.
∆Û›Ú·˜, ÌÂ ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜: ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜
∫ÔÈÓﬁÙËÙ·˜ ª¿ÏÌÂ, ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ∫ÔÈÓﬁÙËÙ·˜
§Ô˘ÓÙ Î·È ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ∫ÔÈÓﬁÙËÙ·˜
∆ÚÂÏÂÌﬁÚÁÎ.
∞ﬁ ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ·ÚÂ˘Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙË
Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¢™ ¶. √˘Ï‹˜, Ô
£. ∫·Ï·˚Ù˙›‰Ë˜ Î·È Ë °. º·Ï¿Ú·.
∫·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÛÂ ÎÏ›Ì·

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ›· ÙË˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜
™ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ‰ÂÍ›ˆÛË˜ Ô˘ ‰ﬁıËÎÂ ÚÔÓ ÙÈÌ‹Ó
ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ Î. ÃÚÈÛÙﬁÊÈ· ÛÙËÓ
Î·ÙÔÈÎ›· ÙÔ˘ Ú¤Û‚Ë ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ ÛÙË ™Ô˘Ë‰›·
Î. ¶·‡ÏÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë ¤ÁÈÓÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË
·ÓÙÈÚÔÛˆÂ›·˜ ÙË˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ
™˘ÏÏﬁÁˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÌÂ ÙÔÓ Î. ÃÚÈÛÙﬁÊÈ·.
√ ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∫ÔÌÓËÓﬁ˜
Ã·˚‰Â˘Ùﬁ˜ Â›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔÓ
ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙË˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜
Î·È ÂÈ‰ÈÎﬁÙÂÚ· ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙË˜ ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹
ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂıÓÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ™Ô˘Ë‰›·,
ÌÂÙ·Í‡ ·˘ÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡. ∂›ÛË˜ Ë
·ÓÙÈÚÔÛˆÂ›· ÙË˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Â¤‰ˆÛÂ ÛÙÔÓ
Î. ÃÚÈÛÙﬁÊÈ· ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ¿ ‰ÒÚ·, ÌÂÙ·Í‡ ¿ÏÏˆÓ
ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎﬁ ¤ÓÙ˘Ô Î·È ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ
ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙË˜ ‰Ú¿ÛË ÙË˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÛÙ·
35 ¯ÚﬁÓÈ· ÙË˜ ‡·ÚÍ‹˜ ÙË˜.

ÂÁÎ·Ú‰ÈﬁÙËÙ·˜ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘
∞ﬁ‰ËÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÓÙ·ÏÏ¿¯ÙËÎ·Ó
·ﬁ„ÂÈ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.
√ Î. ∆Û›Ú·˜ ˘ÔÛ¯¤ıËÎÂ ﬁÙÈ Ô ™˘Ó·ÛÈÛÌﬁ˜ ı·
ÚÔˆı‹ÛÂÈ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó.

∞Ï¤ÍË˜ ∆Û›Ú·˜, £. ∫·Ï·˚Ù˙›‰Ë˜ Foto: Nikolaos Tziampazis
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¢ÈËÌÂÚ›‰· √ÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ ∂˘ÚÒË˜ ™ÙÔÎ¯ﬁÏÌË 19-20/4 - 2008
1. ¡√ª√™ ¶∂ƒπ ™∞∂ ∫∞π √π ∞¶√¢∏ª√π
∂§§∏¡∂™

£¤ÛÂÈ˜ - ¶ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ - ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·
∫˘ÎÏÔÊﬁÚËÛÂ ÌÂ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «ŒÏÏËÓÂ˜ ÙË˜ ∂˘ÚÒ
Ë˜» Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙˆÓ
√ÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ∂˘ÚÒË˜
ÌÂ Ù· ˘ÏÈÎ¿ ·ﬁ ÙË ¢ÈËÌÂÚ›‰· Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÛÙË
™ÙÔÎ¯ﬁÏÌË ÛÙÈ˜ 19 Î·È 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ 2008.
∆Ô 50-Û¤ÏÈ‰Ô Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ÂÚÈ¤¯ÂÈ:
∆ËÓ π‰Ú˘ÙÈÎ‹ ¢È·Î‹Ú˘ÍË
∆Ô ¢ÂÏÙ›Ô ∆‡Ô˘
∆È˜ ÂÈÛËÁ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙË˜ √∂™∫™
∫ÔÌÓËÓÔ‡ Ã·˚‰Â˘ÙÔ‡, ÙË˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙË˜
√ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ µÂÏÁ›Ô˘ ∂˘‰ÔÍ›·˜
¶¿ÓÙ·, ÙÔ˘ Ì¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢™ ÙË˜ √∂™∫™
ºÚ·ÓÙ˙¤ÛÎ·˜ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È
∆È˜ £¤ÛÂÈ˜ - ¶ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ - ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙË˜
¢ÈËÌÂÚ›‰·˜.
∆Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎﬁ Ì·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ó· ·Ó·‰ËÌÔÛÈÂ‡ÂÈ
ÙÈ˜ £¤ÛÂÈ˜-¶ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜-™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙË˜ ¢ÈËÌÂÚ›‰·˜ Î·ıÒ˜ ÁÈ· Ù· ˘ﬁÏÔÈ· ˘ÏÈÎ¿ ˘‹Ú¯Â
ÂÎÙÂÓ¤˜ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÛÂ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÙÂ‡¯Ô˜ ÙÔ˘
ÂÚÈo‰ÈÎÔ‡.
√È £¤ÛÂÈ˜ - ¶ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ - ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙË˜ ¢ÈËÌÂÚ›‰·˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 8 ÙÔ˘ Ê˘ÏÏ·‰›Ô˘ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È:
1. ™ÙÔ ¡ﬁÌÔ ÂÚ› ™∞∂ Î·È ÙÔ˘˜ ∞ﬁ‰ËÌÔ˘˜
ŒÏÏËÓÂ˜
2. ™ÙËÓ ∂ÏÏËÓﬁÊˆÓË ∂Î·›‰Â˘ÛË
3. ™ÙË ¡ÂÔÏ·›·
4. ™Â √ÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ Î·È ºÔÚÔÏÔÁÈÎ¿ £¤Ì·Ù·
5. ™ÙËÓ æ‹ÊÔ ÙˆÓ ∞Ô‰‹ÌˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ
6. ™Ù· ª¤Û· ª·˙ÈÎ‹˜ ∂ÓËÌ¤ÚˆÛË˜
™Â ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ÙÂ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ µÔÚÚ¿
·Ó·‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘ÌÂ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô 1 ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 8
ÁÈ· ÙÔ ¡ﬁÌÔ ÂÚ› ™∞∂. ∆· ˘ﬁÏÔÈ· ÛËÌÂ›· ÙˆÓ
£¤ÛÂˆÓ ı· ·Ó·‰ËÌÔÛÈÂ˘ÙÔ‡Ó ÛÂ ÂﬁÌÂÓ· ÙÂ‡¯Ë
ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡.

¢È·ÈÛÙÒÓÔ˘ÌÂ ﬁÙÈ ÙÔ ™∞∂, Î˘Ú›ˆ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘
Ï·ÈÛ›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ¤ÚÂÈ
Ù· ·Ó·ÌÂÓﬁÌÂÓ·, ‰ÈﬁÙÈ ÌÂ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ Ô˘
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ‰˘ÛÎÔÏÂ‡ÂÈ ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ
Û˘ÌÊÂÚﬁÓÙˆÓ ÙË˜ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜ Î·È ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ
ÙÔ˘ ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡. ¢ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙˆÓ
∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· Á›ÓÂÈ
·˘Ùﬁ, Î˘Ú›ˆ˜, ÏﬁÁˆ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ
Ô ¡ﬁÌÔ˜ ÂÚ› ™∞∂.
√ ÙÚﬁÔ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ›·˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ
·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÈ˜ ÚÔÛ‰ÔÎ›Â˜ Î·È Ù· ÔÚ¿Ì·Ù·
ÙÔ˘ ·ﬁ‰ËÌÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡. ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓﬁ˜
ﬁÙÈ ÔÈ √ÌÔÛÔÓ‰›Â˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ
‹Ù·Ó ÚˆÙÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÙË˜ Ó¤·˜ ›‰Ú˘ÛË˜ ÙÔ˘ ™∞∂,
Û‹ÌÂÚ· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘ÌÂ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙÈ˜
ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜, ÎÚÔ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÎÒ‰ˆÓ· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Î·ıÒ˜
‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Ú‹ÍË ÙÔ˘ ·ﬁ‰ËÌÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ÌÂ ÙÔ
™∞∂. ∏ ‰È·Ê·ÈÓﬁÌÂÓË Ú‹ÍË ÌÔÚÂ› Ó· ·ÔÊÂ˘¯ıÂ›
ÌÂ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ÙÔ˘ ™∞∂ Î·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ ÚÔÒıËÛË
ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙﬁ¯ˆÓ ÙÔ˘ ·ﬁ‰ËÌÔ˘
ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡, ÛÙÔÈ¯Â›· ¿ÚÚËÎÙ· Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤Ó·
ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜. ∆Ô ™∞∂ ı· Ô‰ËÁËıÂ› ÛÂ Ï‹ÚË
·ÔÙ˘¯›· ·Ó Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ Ó· ‚Ï¤ÂÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎ¿
ÙÈ˜ ·˘ÙÔÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ˘ ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡
Î·È ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· Î·È
ÛÙﬁ¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜. ¶·›ÚÓÔÓÙ·˜ ˘ﬁ„Ë Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ
Î·Ù·ı¤ÙÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ‰ÈÎ¤˜ Ì·˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· Ù·
ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙ·Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜
ŒÏÏËÓÂ˜ ·ﬁ‰ËÌÔ˘˜.
Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ Î·È ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ 2004,
ÁÈ· ÂÌ¿˜, ÎÂÓÙÚÈÎﬁ˜ Î·È Î·ıÔÚÈÛÙÈÎﬁ˜ Â›Ó·È Ô
ÚﬁÏÔ˜ ÙˆÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ √ÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ
ÙÔ˘˜. √È ∫ÔÈÓﬁÙËÙÂ˜ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ¿ ÙÔÓ
¯ÒÚÔ, ¤¯Ô˘Ó ÔÏÈÙÈÎﬁ, ÂıÓÈÎﬁ, ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎﬁ Î·È
‰ÈÂÎ‰ÈÎËÙÈÎﬁ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ
ÂÓﬁÙËÙ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓﬁ˜ ﬁÙÈ
ÂÈ¯ÂÈÚÂ›Ù·È Ë ıÂÛÌÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Î·È ·Ú¿
ÙÈ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ
ÌﬁÓÔ Ì¤ÛÔ Ú·ÎÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎ‹˜
·Ú¤Ì‚·ÛË˜ ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ.
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A. £ÂÛÌÈÎﬁ Ï·›ÛÈÔ ™∞∂
∞ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ™∞∂ Â›Ó·È Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ˆ˜ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙÈÎﬁ, ÂÈÛËÁËÙÈÎﬁ Î·È ‰ÈÂÎ‰ÈÎËÙÈÎﬁ ﬁÚÁ·ÓÔ ÚÔ˜
ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÔÏÈÙÂ›· ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó
ÙÔÓ ∞ﬁ‰ËÌÔ ∂ÏÏËÓÈÛÌﬁ.
1. √È ∫ÔÈÓﬁÙËÙÂ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÁÓ‹ÛÈ· ¤ÎÊÚ·ÛË
ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È
ÈÛÙÔÚÈÎ¿, ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ Î·È ÔÏÈÙÈÎ¿ Û˘Ó‰ÂÌ¤ÓÂ˜ ÌÂ
ÙÔ˘˜ ﬁıÔ˘˜ Î·È Ù· ÔÚ¿Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜.
2. ºÔÚÂ›˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ™∞∂ ÂÎÙﬁ˜
ÙˆÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ/√ÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó
ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™∞∂, ·ÏÏÔÈÒÓÔ˘Ó
ÙËÓ ÁÓ‹ÛÈ· ÂÎÚÔÛÒËÛË Î·È ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ ·Ô‰‹ÌˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ:
·. ∆· Ì¤ÏË ÙˆÓ ‰È·ÊﬁÚˆÓ ÂıÓÈÎÔÙÔÈÎÒÓ Û˘ÏÏﬁÁˆÓ Î·È ÔÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÈ˜ ∫ÔÈÓﬁÙËÙÂ˜, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈÎ¤˜ ı¤ÛÂÈ˜ Î·È
·ÈÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·ﬁ ÎÔÈÓÔ‡
ÌÂ ÙÔ˘˜ ˘ﬁÏÔÈÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·È
Î¿ÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ «ÂÎÏ¤ÁÂÈÓ
Î·È ÂÎÏ¤ÁÂÛı·È». ∂ÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·È ÌÂ ÙÔ ·ÚﬁÓ
Ï·›ÛÈÔ ÙﬁÛÔ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙˆÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ, ﬁÛÔ
Î·È ÙˆÓ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘˜. ∏ ‰ÈÏ‹ ÙÔ˘˜
Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ÏÏÔÈÒÓÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÎÚÔÛÒËÛË˜,
ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÓÈ·›· ¤ÎÊÚ·ÛË Î·È ÛÙ¿ÛË ÛÙ·
‰È¿ÊÔÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ Û˘ÓÔÏÈÎ‹ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙˆÓ ·Ô‰‹ÌˆÓ Î·È ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙË ‰Ú¿ÛË
Ì·˜.
‚. ∏ ÂÎÎÏËÛ›· ·ﬁ ÙË Ê‡ÛË ÙË˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎﬁ
ÚÔÔÚÈÛÌﬁ Î·È ÁÈã·˘Ùﬁ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÔÙÂÏÂ›
ÛÙﬁ¯Ô ÙË˜ Ë ÂÎÚÔÛÒËÛË ÙˆÓ ·Ô‰‹ÌˆÓ.
Á. ∞˘ÙÔÓﬁËÙË Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÊÔÚ¤ˆÓ ‹ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÚÚÔ‹ Î·È ·‹¯ËÛË
ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó
ÛÙÈ˜ ∫ÔÈÓﬁÙËÙÂ˜. ¶·ÚﬁÏÔ Ô˘ ÏÔÁÈÎ¿ ı· ¤ÚÂÂ
Ó· Â›Ó·È ÂÓÙ·ÁÌ¤ÓÔÈ ÛÙÈ˜ ∫ÔÈÓﬁÙËÙÂ˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎﬁ ‰È¿ÛÙËÌ·
Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ™∞∂ ÌÂ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË ÂÎÚÔÛÒËÛË.
∆Ô ™∞∂ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó:
• √È ∂ÏÏËÓÈÎ¤˜ ∫ÔÈÓﬁÙËÙÂ˜ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÔÛÔÛÙﬁ 80%.
• √È √ÚÁ·ÓÒÛÂÈ˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜ ™ËÌ·Û›·˜, ÌÂ
ÔÛÔÛÙﬁ 20%.

O K T ø B P I O ™/O K T O B E R

2008

∞ÎﬁÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÈ ÙÔ ÏﬁÁÔ ÁÈ· ÙÔÓ
ÔÔ›Ô ÂÈ¯ÂÈÚÂ›Ù·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÂÎÙﬁ˜
ÙË˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÔÌ‹˜ ÙˆÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ. ∆Ô
ÁÂÁÔÓﬁ˜ ﬁÙÈ ÔÈ ∫ÔÈÓﬁÙËÙÂ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÎÙﬁ˜ ÙË˜
‰ÔÌ‹˜ Î·È ÙÈ˜ ·Ó¿ÏÔÁÂ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÙÔ
ÂÎÏ¿‚Ô˘ÌÂ ‹ ˆ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÓÙÈÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜
ÙˆÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ‹ ˆ˜ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÌË
ÁÓÒÛË˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ™›ÁÔ˘Ú· ÔÈ ÂÈÙÚÔ¤˜ ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ó, ﬁÌˆ˜,
Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙ· ‰ÔÌÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿
ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ·Ó ˘‹Ú¯Â Ë ·Ó¿ÏÔÁË ·ÚÔ˘Û›·
ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÂ›·˜ ·ÚﬁÌÔÈ· ÌÂ ·˘Ù‹
ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ™∞∂. ∆· ‰›ÎÙ˘· ·ÓÙÈÌÂˆ›˙ÔÓÙ·È ·ﬁ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ÌÂ ÙËÓ ›‰È·
ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔ ™∞∂. ∏
ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰È·ÌﬁÚÊˆÛË˜ Û˘ÓÔÏÈÎ‹˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜
ÙˆÓ ·Ô‰‹ÌˆÓ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÈÙÂ˘¯ıÂ› ÌﬁÓÔ ·Ó
·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏÂ› ÂÓÈ·›· ¤ÎÊÚ·ÛË Î·È ‰ÂÓ ÂÚÈ¤¯ÂÈ
ÛÙﬁ¯Ô˘˜ ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔ˘˜ ÌÂ Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜. Àﬁ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ·˘Ù‹ ÚÔÙÂ›ÓÔ˘ÌÂ,
·ÎﬁÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ·ﬁ ÙÈ˜ ∫ÔÈÓﬁÙËÙÂ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË ·ﬁ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÔÏÈÙÂ›·.
∆·˘Ùﬁ¯ÚÔÓ·, Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ ÙËÓ ÚﬁÙ·Û‹ Ì·˜
ÁÈ· ÌÈ· ÂÈ‰ÈÎ‹ ™˘ÓÂ‰Ú›·ÛË ÙË˜ µÔ˘Ï‹˜ ÌÈ· ÊÔÚ¿
ÙÔ ¯ÚﬁÓÔ, ÛÂ Â›Â‰Ô ∞Ú¯ËÁÒÓ ∫ÔÌÌ¿ÙˆÓ ÛÂ
ÔÏÔÌ¤ÏÂÈ·. ™ÙËÓ ÂÈ‰ÈÎ‹ ·˘Ù‹ ™˘ÓÂ‰Ú›·ÛË ı·
·Ú›ÛÙ·Ù·È Î·È Ô ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜.
∏ ™˘ÓÂ‰Ú›·ÛË ·˘Ù‹ Î·ÙÔ¯˘ÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌﬁ ÙË˜ µÔ˘Ï‹˜ ˆ˜ Ë ∂Ù‹ÛÈ· ™˘ÓÂ‰Ú›·ÛË
∆ÈÌ‹˜ Î·È ª¤ÚÈÌÓ·˜ ÙÔ˘ ŒıÓÔ˘˜. ∂ÈÏ¤ÔÓ, Ë
™˘ÓÂ‰Ú›·ÛË ı· ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È Ì¤Ûˆ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎ‹˜
ÙËÏÂﬁÚ·ÛË˜. ™ÙË ™˘ÓÂ‰Ú›·ÛË ·˘Ù‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ
ÂÈ‰ÈÎﬁ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¤ÓÔ ÛÒÌ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ:
50% ÂÎÏÂÁÌ¤Ó· ﬁÚÁ·Ó· (¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô-™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎ¿).
50% ·ﬁ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ô˘ ı· ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ
ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË.
∆Ô ÛÒÌ· ·˘Ùﬁ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 100-120
¿ÙÔÌ·, ı· Îˆ‰ÈÎÔÔÈÂ› Ì¤Ûˆ ÂÈ‰ÈÎ‹˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÂ›·˜
ÙÈ˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ™˘ÓÂ‰Ú›ˆÓ ÙÔ˘ ™∞∂ Î·È ı·
ÚÔÙÂ›ÓÂÈ Ï‡ÛÂÈ˜.
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A. ÃÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË √ÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ
§·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘ﬁ„Ë ﬁÙÈ:
• ÔÈ ∫ÔÈÓﬁÙËÙÂ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ˆÔÁÔÓËıÔ‡Ó Î·È
Ó· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙÂ› ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜
• ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿ ‰··ÓÒÓÙ·È ·‰›Îˆ˜ ˆ˜ ÂÈ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ˜ ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ «ÊÔÚÂ›˜» ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡
¯ˆÚ›˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌﬁ, ·ÌÊÈ‚ﬁÏÔ˘ ÔÈﬁÙËÙ·˜
¤ÚÁÔ˘ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ
¶ÚÔÙÂ›ÓÔ˘ÌÂ ÙË ıÂÛÌÈÎ‹ Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ
¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ:
• ª¤Û· ·ﬁ ÙÔÓ ∫Ú·ÙÈÎﬁ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌﬁ
Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ / ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÂ› ÂÈ‰ÈÎﬁ˜ Îˆ‰ÈÎﬁ˜
ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌﬁ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ
Ì¤Ûˆ ÙˆÓ √ÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜.
• ∂Ù‹ÛÈ· Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Î¿ıÂ ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·ÎÔ‡
¤ÙÔ˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË ÙˆÓ √ÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ
ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÍﬁ‰ˆÓ ÌÂ
¿ÌÂÛË Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ Î·È
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌﬁ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ì·˜.

∂ÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ ÂÏÏËÓÔÌ¿ıÂÈ·˜ ÛÙË ™ÙÔÎ¯ﬁÏÌË
∞ﬁ ÙËÓ ™˘ÓÙÔÓ›ÛÙÚÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË˜ ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ¶ÚÂÛ‚Â›·˜ ÛÙË ™ÙÔÎ¯ﬁÏÌË ™Ù·˘ÚÔ‡Ï·
∫ÈÔ‡ÛË ‹Ú·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘ÌÂ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË:
∆Ô ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈÎ‹˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ
∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ °ÏÒÛÛ·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜
ÈÛÙÔÔ›ËÛË˜ ÂÏÏËÓÔÌ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÂÈ‰ÈÎÔ‡˜ (Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜) ÛÎÔÔ‡˜.
√È ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ ·Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÂ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜ /
ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›Â˜ ÔÏ›ÙÂ˜ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜
Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Â›Ó·È
··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ·Ô‰Â›ÍÔ˘Ó ÙË Û¯ÂÙÈÎ‹ Â¿ÚÎÂÈ·
ÂÏÏËÓÔÌ¿ıÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜. √È ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È
ÙÚÂ›˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚﬁÓÔ.
°È· ÙÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îﬁ ¤ÙÔ˜ 2008/2009 ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÈ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ
ËÌÂÚÔÌËÓ›Â˜:
∏ÌÂÚÔÌËÓ›Â˜ ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 7 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008
∂ÁÁÚ·Ê¤˜
∞ﬁ 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘
ˆ˜ 17 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2008

∏ ·ÓˆÙ¤Úˆ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË ı· ‰›‰ÂÙ·È
‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙË˜
Î¿ıÂ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜. £· Ú¤ÂÈ, Â›ÛË˜, Ó·
¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Î·È ÂÈ‰ÈÎ¿ ÚÔÁÚ¿Ì·Ù·/
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ ÙˆÓ √ÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜
Î¿ıÂ ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·ÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ ÔÈ ∫ÔÈÓﬁÙËÙÂ˜
ı· ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· Î·Ù·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ
·ÔÏÔÁÈÛÌﬁ Û˘ÓÔ‰Â˘ﬁÌÂÓÔ ÌÂ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌﬁ
ÂÍﬁ‰ˆÓ ÙÔ˘ ÂﬁÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜.
• °È· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË ÙˆÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ıÂˆÚÔ‡ÌÂ ··Ú·›ÙËÙË ÙËÓ Î·ıÈ¤ÚˆÛË ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ. ∆·
ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·˘Ù¿ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Â›Ó·È Ô Û˘ÓÔÏÈÎﬁ˜ ·ÚÈıÌﬁ˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ, Ë ‰Ú¿ÛË, Ë ·ÚÔ˘Û›·
Î·È ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙËÓ ÙÔÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓ›·.
∆Ô ˘¿Ú¯ÔÓ Û‡ÛÙËÌ· ÌÂ ÙËÓ ÂÌÏÔÎ‹ ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ ¶ÚÔÍÂÓÂ›ˆÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈËıÂ›
ÒÛÙÂ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÙÂ› Ë ÂÁÎ˘ÚﬁÙËÙ· Î·È ÓÔÌÈÌﬁÙËÙ· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ.
• ¶ÚÔ¸ﬁıÂÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ·ÔÙÂÏÂ› Ë
«ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹» ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙË˜ °°∞∂ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤·
ÙˆÓ ÂÈ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ.

∏ÌÂÚÔÌËÓ›Â˜ ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 19 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009
∂ÁÁÚ·Ê¤˜
∞ﬁ 3 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘
ˆ˜ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008
∏ÌÂÚÔÌËÓ›Â˜ ∆ÂÙ¿ÚÙË 13 ª·˚Ô˘ 2009
∂ÁÁÚ·Ê¤˜
∞ﬁ 2 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘
ˆ˜ 23 ª·ÚÙ›Ô˘ 2009
°È· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û·˜ ÛÙÈ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜
ÂÏÏËÓÔÌ¿ıÂÈ·˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó·:
• ¢ËÏÒÛÂÙÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ó· Ï¿‚ÂÙÂ ﬁÏ· Ù·
··Ú·›ÙËÙ· ¤ÓÙ˘· - Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì·‚·ÓÔÌ¤ÓË˜
ÙË˜ ·›ÙËÛË˜ - ·ﬁ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹
∂Î·›‰Â˘ÛË˜ ™ÙÔÎ¯ﬁÏÌË˜, Kommendörsg. 16,
114 48 Stockholm, tel/fax 08-33 49 93.
• ∫·Ù·ı¤ÛÂÙÂ ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÔÛﬁ ÙˆÓ 65
∂˘ÚÒ ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌﬁ ÙË˜ SEB 5277 -10 212 18
(Greek Embassy - Educational Counsellor).
• ™ÙÂ›ÏÂÙÂ ÙËÓ ·›ÙËÛ‹ Û·˜ ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô
™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜ Ì·˙› ÌÂ ¤Ó·
ÊˆÙÔ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙË˜ ·ﬁ‰ÂÈÍË˜ Î·Ù¿ıÂÛË˜ Ô˘
ı· ¿ÚÂÙÂ ·ﬁ ÙËÓ ÙÚ¿Â˙·.
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Grekland och den makedonska namnfrågan
Inför NATO:s toppmöte i Bukarest i början av april
detta år kom tvisten om namnet Makedonien återigen
att hamna i den politiska debattens centrum i Grekland,
FYROM och internationellt. Inom ramen för ansträngningarna att lösa Kosovokonflikten utan att Balkan
destabiliseras, försökte NATO med USA i spetsen uppta
Kroatien, FYROM och Albanien som medlemmar i
organisationen.
Kroatien och Albanien mötte inga hinder på sin väg
in i NATO men när det gällde FYROM var Kosovo
ett problem bland flera andra. Det största problemet
var relationerna mellan den slaviska majoriteten och
den stora albanska minoriteten. Dessutom tillkom problemet med namnet Makedonien igen. Grekland såg
FYROM:s starka önskan att bli medlem först i NATO
och sedan i EU som en sista chans att uppnå en slutgiltig
lösning i namnkonflikten. I god tid före NATO-mötet,
redan före det grekiska parlamentsvalet i september
2007, lät premiärminister Kostas Karamanlis förstå att
Grekland tänkte lägga in veto, om inte Skopje dessförinnan på allvar gick med på att diskutera för att finna en
lösning med ett ömsesidigt accepterat namn.
En bakgrund
Tvisten om namnet Makedonien mellan Grekland och
dess norra grannland som kallar sig självt Republiken
Makedonien, men av FN officiellt kallas FYROM
(Former Jugoslavian Republic of Macedonia), har en
lång historia. Den har sina rötter i de balkanska krigen
och första världskriget då det geografiska området som
i antiken tillhörde Makedonien delades mellan de olika
balkanska länder som bildats efter det osmanska rikets
fall. Största delen, mer än femtio procent, av det makedonska geografiska området tillföll Grekland, en stor del
Jugoslavien och en mindre del Bulgarien.
Tvisten fortsatte att sysselsätta det internationella
samfundet då delrepubliken Makedonien bildades i
dåvarande Jugoslavien i slutet av andra världskriget.

Och den kulminerade under första hälften av 1990-talet,
då denna jugoslaviska delrepublik efter kommunismens
sammanbrott självständigförklarades och antog namnet
Republiken Makedonien med en flagga som innehöll
Alexander den stores fars symbol, solen med de sexton
strålarna. Dessutom innehöll det nya landets konstitution
antydningar om en framtida ”befrielse” av makedonska
områden i Grekland och Bulgarien. Det nya landet
hävdade att allt detta var nödvändigt för dess nationella
sammanhållning och identitet.
Grekland protesterade kraftigt och massdemonstrationer organiserades med kyrkan i spetsen. Grekerna
talade om historieförfalskning, stöld av historiskt arv
och tendenser till expansionism. Grekland krävde att de
statliga symbolerna skulle ändras och att det nya landets
namn inte skulle få innehålla substantivet Makedonien
eller adjektivet makedonsk. Det internationella samfundet visade ingen förståelse för Greklands argument
i namnfrågan och Mitsotakis konservativ-liberala regering såg sig nödgade att diskutera en kompromisslösning
med ett sammansatt namn.
Greklands Nationella råd som bestod av presidenten
och partiledarna var, med undantag av kommunisternas
ledare, emot att FYROM:s namn skulle innehålla ordet
Makedonien. Följden av detta var att Mitsotakis regering
föll år 1993. Hans efterföljare, socialisten Papandreou
uppnådde 1995 en tillfällig övergångsöverenskommelse
mellan de två länderna, efter att först ha utlyst en ekonomisk blockad med hårda konsekvenser för FYROM.
Övergångsöverenskommelsen innebär att Greklands
grannland tog tillbaka några av sina mest provokativa
åtgärder, som t ex flaggan och vissa formuleringar i konstitutionen. När det gäller namnet stipulerar övergångsöverenskommelsen att de två sidorna ska försöka finna ett
ömsesidigt accepterat namn genom samtal inom FN:s
ram. Dessa samtal har pågått i olika omgångar utan resultat. På senare tid låg de nere länge, men återupptogs nu i
samband med det förestående NATO-mötet i Bukarest.
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Nytt grekiskt utspel

Grekland får stöd av sina allierade

I motsats till situationen för femton år sedan utformade
Grekland inför NATO – mötet i Bukarest en strategi,
för vilken landets allierade verkar har bättre förståelse.
I början av 1990-talet, då problemet uppkom i och med
FYROM:s självständighetsförklaring, vägrade Grekland
gå med på att orden Makedonien eller makedonsk skulle
finnas med i grannlandets namn. FYROM accepterade
då att ett attribut skulle läggas till ordet Makedonien.
Med utrikesminister Dora Bakojanni i spetsen har
den grekiska diplomatin nu förklarat sig beredd att
diskutera ett så kallat sammansatt namn med ett geografiskt attribut. Detta innebär att Grekland godtar att ordet
Makedonien finns i FYROM:s namn tillsammans med
något slags adjektiv- eller adverbialattribut, till exempel
Nya eller Övre Makedonien, med mera. Den grekiska
regeringen hade inte från början förbundit sig för något
speciellt sammansatt namn, men enligt pressuppgifter
diskuterades cirka tio olika möjligheter inför NATOmötet i Bukarest. Flera skribenter föreslog att FYROM:
s namn får ett attribut med geografisk betydelse, t ex
Övre Makedonien.
Greklands utspel blev känt i oktober 2007 och
FYROM: s omedelbara svar var att landet inte kan eller
vill diskutera en ändring av sitt konstitutionella namn,
d v s Republiken Makedonien. Landet har erkänts med
detta namn av mer än 120 länder, bl a USA, Ryssland
och Kina. Även Sverige har erkänt landet med sitt
konstitutionella namn. Det är ett fullbordat faktum att
namnet Republiken Makedonien används i relationerna
mellan FYROM och dessa länder, något som Grekland
bör finna sig i, hävdar Skopje.
Efter det grekiska utspelet förklarade sig FYROM
beredda att enbart diskutera den så kallade dubbla
benämningen, d v s ett namn för det internationella samfundet (FYROM:s konstitutionella namn Republiken
Makedonien) och ett annat namn för de inbördes relationerna med Grekland. Om detta andra namn skulle
de två länderna kunna diskutera och besluta gemensamt, menade Skopje. FYROM:s ledning varnade att
om den grekiska regeringen verkligen skulle lägga in
veto, så skulle inte längre övergångsöverenskommelsen
gälla mellan de två länderna, vilket skulle leda till att
FYROM begär av FN att erkännas med sitt konstitutionella namn Republiken Makedonien.
Denna övergångsöverenskommelse undertecknades
av de två länderna år 1995 och innebär huvudsakligen
att de två sidorna avstår från provokativa aktioner mot
varandra tills man genom samtal inom FN:s ram finner
ett ömsesidigt accepterat namn.

När Greklands nya position blev känd i oktober 2007,
kallade Mathew Nimetz, FN-sekreterarens speciella
sändebud och medlare i denna konflikt sedan flera år,
de två sidorna till en ny samtalsrunda om namnfrågan.
Vid ett möte med de två ländernas representanter den 1
november 2007 gav Nimetz en plan för de fortsatta överläggningarna och uppmanade de två parterna att finna en
lösning före NATO:s toppmöte i april 2008.
Nimetz besökte Skopje och Athen den 3 respektive
5 december för överläggningar med de två länderna
och den 21 januari i staden Ochrid i FYROM, men inga
framsteg noterades vid dessa möten. FYROM:s representant vidhöll att konflikten är bilateral, det vill säga
mellan Grekland och FYROM, och föreslog förtroendeskapande åtgärder. Den grekiska sidan förkastade förslaget om förtroendeskapande åtgärder och svarade att alla
problem mellan de två länderna kan lösas om namnfrågan har lösts. Den grekiska sidan betonade också att det
handlar om en konflikt som har med stabiliteten i det
känsliga Balkanområdet att göra. Därför görs det försök
att lösa den inom ramen för FN. Parterna enades om att
träffas igen i Grekland efter ca en månad.
I motsats till perioden i början av 1990-talet hade
Grekland nu stöd i namnfrågan från viktiga allierade i
NATO. USA:s representant i NATO, Victoria Newland,
sade i ett meddelande att det ligger i FYROM:s intresse
att samarbeta med Grekland i namnfrågan. Vid ett besök
i FYROM i mitten av november 2007, sade Newland att
en förutsättning för inträde i NATO är att landet ifråga
inte har problem i relationerna med sina grannar. Inför
Nimetz besök i Skopje i början av december uppmanade USA:s vice utrikesminister Nicolas Burns FYROM:s
ledare att lämna sin omedgörliga hållning och ”gå Grekland till mötes i mitten på vägen”. I den senaste rapporten kopplade NATO-administrationen inträdesfrågan
med namnfrågan och uppmanade FYROM att visa en
konstruktiv hållning.
EU-länderna stödde naturligtvis också Grekland i
dess försök att inför NATO-mötet i Bukarest lösa problemet genom ett sammansatt namn. EU-ordförandelandet
Sloveniens utrikesminister Rupel betonade i början av
februari att det är hög tid för en lösning i namnfrågan.
Redan innan den nya samtalsrundan började, förklarade
EU:s utrikesminister Xavier Solana i ett uttalande att
EU kommer att visa solidaritet med Grekland. Även
Storbritanniens, Frankrikes och Tysklands utrikesministrar hade sagt att Grekland har rätt att använda veto
i fråga om FYROM:s inträde i NATO. Dessutom stödde Rumänien, gästgivarlandet för NATO:s toppmöte,
Greklands position.
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På själva NATO-mötet i Bukarest var det främst stödet från EU:s ordförande, Frankrikes president, Nicola
Sarkozi, som ledde till att NATO beslöt att neka FYROM
inträde i organisationen om inte framgång i namnfrågan
uppnås dessförinnan. Under den tid som har gått efter
Bukarestmötet har USA-administrationen pressat på för
att få ett genombrott i samtalen mellan de två länderna
så att FYROM skulle kunna bli medlem i NATO innan
president Bush lämnar Vita huset i slutet av året. Men
istället för att mjuka upp sin inställning har FYROM
efter Bukarestmötet hårdnat sin position genom att
presentera nya krav gentemot Grekland. Bl. a. kräver
FYROM nu att Grekland ska erkänna den ”makedonska
nationella identiteten” och en ”makedonsk” minoritet i
Grekland, samt att Grekland ska ge tillbaka konfiskerade
egendomar till ”makedonska” politiska flyktingar efter
det grekiska inbördeskriget i slutet av 1940-talet.
Nimetz presenterade den 8 oktober ett nytt förslag, om vilket de två parterna skulle lämna sina
svar inom de påföljande två veckorna. Enligt förslaget
kommer FYROM:s namn att vara ”Republiken Norra
Makedonien”, giltigt för allt internationellt bruk. Enligt
samma förslag kommer FN att rekommendera sina
medlemmar att använda detta namn. De två sidornas
initialsvar var följande: FYROM:s ledning förkastade
förslaget några dagar efter det att det blev offentliggjort.
Greklands regering svarade att den betraktar förslaget
som en bra bas för vidare förhandlingar.
Het potatis i grekisk politik
Makedonienfrågan har alltid varit en het potatis i den
grekiska politiken. Regeringen spelade ett högt spel med
sitt förslag till sammansatt namn. Regeringspartiet Ny
Demokrati riskerade sin sammanhållning och sin fortsatta överlevnad i regeringsställning. Det konservativliberala ND har enbart ett mandats majoritet i parlamentet och det är känt att några av dess parlamentsledamöter
inte accepterar ordet Makedonien i grannlandets namn.
Ett stort problem är dessutom folkopinionen. Kyrkan
är en särskilt aktiv motståndare till förslagen om att
grannlandets namn ska innehålla ordet Makedonien.
Enligt gallupundersökningar inför den nya samtalsrundan den 1 november 2007 var cirka 60% av det grekiska folket emot att grannlandets namn innehåller ordet
Makedonien. Dessutom menar 65% av grekerna att det
behövs en folkomröstning om det sammansatta namnet.
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Den grekiske premiärministern Kostas Karamanlis har
dock sagt i parlamentet att en sådan lösning är utesluten.
Det är det grekiska parlamentet som ska besluta, ifall en
överenskommelse om namnet undertecknas mellan de
två länderna.
Flera politiska kommentatorer, bland annat en i den
seriösa liberala tidningen To Vima den 4/11/2007, menar
att Grekland har förlorat värdefull tid i namnfrågan. Den
borde ha lösts tidigare genom ett sammansatt namn. Nu
är den förlorad för Greklands del och regeringen borde
använda sina diplomatiska krafter i andra utrikesfrågor,
t ex Cypernfrågan eller relationerna med Turkiet, menar
dessa kommentatorer. En kommentator i den seriösa
konservativa tidningen Kathimerini den 4/11/2007 går
till och med så långt som att påstå att användningen av
namnet Makedonien av grannlandet i norr för femton
år sedan hade kunnat uppfattas som något positivt för
Grekland, som en utvidgning av det grekiska kulturella
och politiska inflytandet norrut.
Stefanos Manos, f.d. minister i en ND-regering och
f.d. parlamentsledamot med PASOK skriver i en artikel i Kathimerini den 11 november 2007 att grekerna
borde vara glada att FYROM:s invånare framför alla
sina rötter föredrar att framhäva de makedonska. Andra
kommentatorer, som till exempel en i Kathimerini den
4 november 2007, menar däremot att den grekiska
regeringen inte har något annat val än att dra linan ut,
om den inte vill förlora respekten som en viktig aktör
på Balkan.
Det egendomliga för den grekiska politiken, där
regeringens förslag i regel förkastas av oppositionen, var
att regeringen denna gång inte väntade något verkligt
motstånd från oppositionen. Det är enbart partiet LAOS
(Folklig Ortodox Alarm), parlamentets femte och minsta
parti, ett parti på den högra yttersta kanten, som är emot
att ordet Makedonien finns i grannlandets namn och
anklagar regeringen för att inte följa Nationella rådets
beslut från 1992. PASOK, KKE (kommunisterna) och
SYRIZA (vänsteralliansen) har officiellt meddelat att de
stödjer förslaget om ett sammansatt namn.
Christos Pappas
Fil dr
Ovanstående text är en omarbetad version av en artikel som publicerades i Utrikespolitiska institutets tidskrift Internationella studier,
nr 1, våren 2008.
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¡¤Ô ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÓﬁÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘ ·ﬁ‰ËÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡
™Â Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË ÙË˜ ¢È·ÎÔÌÌ·ÙÈÎ‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜
ÁÈ· ÙÔÓ ∞ﬁ‰ËÌÔ ∂ÏÏËÓÈÛÌﬁ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Ë
˘Ô˘ÚÁﬁ˜ ÂÍˆÙÂÚÈÎÒÓ ¡ÙﬁÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË
·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ ﬁÙÈ ·ÔÛ‡ÚÂÈ ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ 2007,
ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯·Ó ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ Ù· ÎﬁÌÌ·Ù· Î·È ÙÔ
™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ﬁ‰ËÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ (™∞∂) Î·È ﬁÙÈ
Ê¤ÚÓÂÈ Ó¤Ô. Ÿˆ˜ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÙËÎÂ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎﬁ
Ù‡Ô ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ·˘Ùﬁ ÚÔ‚Ï¤ÂÈ ÌÂÙ·Í‡ ¿ÏÏˆÓ
Ù· ÂÍ‹˜:
• ¢ÈÎ·›ˆÌ· „‹ÊÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ﬁÛÔÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÏÏËÓÈÎ‹ Èı·Á¤ÓÂÈ· Î·È Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜
ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ Î·Ù·ÏﬁÁÔ˘˜ (·˘Ù‹ Ë Î·ÙËÁÔÚ›·
¤¯ÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· „‹ÊÔ, ·ÚÎÂ› Ó· Ù·ÍÈ‰¤„ÂÈ ÛÙËÓ
∂ÏÏ¿‰·).
• ∏ „‹ÊÔ˜ ı· ÚÔÛÌÂÙÚ¿Ù·È ﬁ¯È ÛÙÈ˜ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈÂ˜
ﬁÔ˘ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓÔÈ ÔÈ ÔÌÔÁÂÓÂ›˜, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ
ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· Î·È ı· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙ· Û˘ÓÔÏÈÎ¿
ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ.
• √È ÔÌÔÁÂÓÂ›˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ı· ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·È ·ﬁ ÙÔ
„ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ∂ÈÎÚ·ÙÂ›·˜.
• ∏ „ËÊÔÊÔÚ›· ı· Á›ÓÂÙ·È ÌÂ Î¿ÏË ÛÙ· ÚÔÍÂÓÂ›·
Î·È ¿ÏÏ· Â›ÛËÌ· Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·, ÂÓÒ Ê·›ÓÂÙ·È Ó·
·ÔÚÚ›ÙÂÙ·È Ë ÂÈÛÙÔÏÈÎ‹ „‹ÊÔ˜.
•∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓﬁÌÔ˘ ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ÁÈ· ÌÂÙ¿
ÙËÓ 1-1-2011, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Â¿Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜
Á›ÓÔ˘Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÔÈ ·ﬁ‰ËÌÔÈ ‰ÂÓ ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ó.
∆Ô Ó¤Ô ·˘Ùﬁ, ‰Â‡ÙÂÚÔ, ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÓﬁÌÔ˘
ı· ‰ÒÛÂÈ ‰ÈÎ·›ˆÌ· „‹ÊÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÔÌÔÁÂÓÂ›˜,
·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ Î·Ù¿ ÌÂÚÈÎ¤˜ ÂÎ·ÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜
ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎﬁ ÛÒÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∆Ô ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ

ÚﬁÎÂÈÙ·È, ﬁˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, Ó· Î·Ù·Ù·ıÂ› ÛÙË
µÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ÊıÈÓﬁˆÚÔ.
øÛÙﬁÛÔ, Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·˘Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙË˜
Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ ÙË˜ ¡¢ ÌÔÚÂ› Ó· Ó·˘·Á‹ÛÂÈ ÁÈ·
ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ÏﬁÁÔ˘˜: ∞ÊÂÓﬁ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Û‡ÌÊˆÓ·
ÌÂ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· 200 „‹ÊÔÈ ÛÙË µÔ˘Ï‹ ÁÈ· Ó·
ÂÁÎÚÈıÂ› Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ë ·ÓÙÈÔÏ›ÙÂ˘ÛË ˙ËÙÂ›,
ﬁˆ˜ ÁÚ¿ÊÙËÎÂ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎﬁ Ù‡Ô, ÂÁÁ˘‹ÛÂÈ˜ ﬁÙÈ
ı· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÈÙ·Á¤˜ Î·È
ﬁÙÈ ÔÈ Ó¤Â˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ˘¤Ú
ÙË˜ ¡.¢.
À¿Ú¯Ô˘Ó Â›ÛË˜ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÓÛÙ¿ÛÂÈ˜, ·ÊÔ‡ ÌÂ
ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌﬁ˜ ÙˆÓ ÂÁ¯ÒÚÈˆÓ ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÒÓ ∂ÈÎÚ·ÙÂ›·˜. ∆›ıÂÙ·È Â›ÛË˜ Î·È
ı¤Ì· Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·˜, ·ÊÔ‡ ¿ÏÏÔÈ „ËÊÔÊﬁÚÔÈ
(ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎﬁ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜) ı· ÂÈÏ¤ÁÔ˘Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜
ÎÈ ¿ÏÏÔÈ (ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎﬁ) ı· „ËÊ›˙Ô˘Ó ÌﬁÓÔ
ÎﬁÌÌ·.
ÀÂÓı˘Ì›˙Ô˘ÌÂ ﬁÙÈ Ô ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∞∂ ÛÂ
·Ï·ÈﬁÙÂÚË ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ
Â›¯Â ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌﬁÊˆÓË, ÛÙ·ıÂÚ‹ ı¤ÛË ÙË˜
ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙË˜ „‹ÊÔ˘ ÙˆÓ ÔÌÔÁÂÓÒÓ,
Ô˘ Â›Ó·È:
1. ∏ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ¿ÛÎËÛË˜ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡
‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÈ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÌÂ
ÂÈÛÙÔÏÈÎ‹ „‹ÊÔ Î·È Î¿ÏË.
2. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ·Ô‰‹ÌˆÓ Î·È Ë ÂÎÏÔÁ‹ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÌﬁÓÈÌÔ˘˜ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜
ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒˆÓ, Ô˘ Ó·
ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·ﬁ ÙÈ˜ Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘˜.
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√ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ ÙÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· «°˘Ó·ÈÎÂ›Ô ∂È¯ÂÈÚÂ›Ó»

∆ËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ ÙÔ
¶ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙÔ °˘Ó·ÈÎÂ›Ô ∂È¯ÂÈÚÂ›Ó ÛÙÈ˜
6-8 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙËÓ Gotland. ∆Ô ÚﬁÁÚ·ÌÌ·,
‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÂÓﬁ˜ ¤ÙÔ˘˜, Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËÎÂ
·ﬁ ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ™˘ÏÏﬁÁˆÓ Î·È
∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙÔ Ungdomsstyrelse.
™ÙÔ ¶ÚﬁÁÚ·ÌÌ· Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó 60 Á˘Ó·›ÎÂ˜
·ﬁ ﬁÏË ÙË ™Ô˘Ë‰›· ÔÈ ÔÔ›Â˜ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÓÔÌÈÎ¿,
ÊÔÚÔÙÂ¯ÓÈÎ¿, ÊÔÚÔÏÔÁÈÎ¿, ı¤Ì·Ù· ‰È·Ê‹ÌÈÛË˜
Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ. ªÂ ‰‡Ô ÏﬁÁÈ· ﬁ,ÙÈ
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›·˜.
∆ËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·˘Ù‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙËÓ ·ÊÈÂÚÒÛ·ÌÂ ÛÂ Ì›· ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜,
Û˘˙ËÙ‹Û·ÌÂ ÙÈ˜ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘Í‹˜ ÙÔ˘ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Â›¯·ÌÂ
ÙËÓ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Î·È ¯·Ú¿ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘ÌÂ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÔÈ
Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜, Â›ÙÂ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Â›ÙÂ
ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ.
∂›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ·ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙÔ ÙÔ ﬁÛÂ˜
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·ıÒ˜ Â›ÛË˜ Î·È ﬁÛÂ˜ ·ﬁ ·˘Ù¤˜
ÙÈ˜ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È Á˘Ó·›ÎÂ˜. ∆Ô ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÙˆÓ
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·ﬁ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎ¤˜
ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜, ÂÛÙÈ·ÙﬁÚÈ·, Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·, ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ
·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·ÏÏ˘ÓÙÈÎÒÓ, Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ
·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ›Â˜ ‰È·ÊﬁÚˆÓ ÚÔÈﬁÓÙˆÓ.
ªÈ· ÚÔÛˆÈÎ‹ ¿Ô„Ë ·ÏÏ¿ Î·È, ı¤Ïˆ Ó·
ÈÛÙ¤˘ˆ, ÌÈ¿ ÁÂÓÈÎ‹ ÂÎÙ›ÌËÛË ﬁÛˆÓ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó
ÛÙÔ ¶ÚﬁÁÚ·ÌÌ·, Â›Ó·È ˆ˜ ¤Ú· ·ﬁ ÙÈ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜

Ô˘ ·ÔÎÔÌ›Û·ÌÂ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘
Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛ·ÌÂ Î·È Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ı· Ê·ÓÔ‡Ó
¯Ú‹ÛÈÌÂ˜, ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ, ÙÔ ÈÔ ÔÏ‡ÙÈÌÔ ·ﬁ
ﬁÏ· ‹Ù·Ó Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘. ∆Ô˘
¢ÈÎÙ‡Ô˘ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÙË˜ √∂™∫™, ÙÔ ÔÔ›Ô ÍÂÎÈÓ¿
·ﬁ ﬁÛÂ˜ ·ﬁ ÂÌ¿˜ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·ÌÂ ÛÙÔ ¶ÚﬁÁÚ·ÌÌ·
Î·È ı· ÂÂÎÙ·ıÂ› ·ÎﬁÌ· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ.
ª¤Û· ·ﬁ ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ·˘Ùﬁ ÁÓˆÚ›Û·ÌÂ Á˘Ó·›ÎÂ˜
ÌÂ ÎÔÈÓ¿ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ·, ÌÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎﬁ ›Ûˆ˜
«·ÚÂÏıﬁÓ» Ì· ÌÂ ÙËÓ ›‰È· ÊÏﬁÁ·. ™ÙÈ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜
·˘Ù¤˜ Ì¿ı·ÌÂ Ï›ÁÔ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔÓ Â·˘Ùﬁ Ì·˜, ·ÏÏ¿
Î·È ·˘ÙﬁÓ Ô˘ Î¿ıÂÙ·È ‰›Ï· Ì·˜, Â›‰·ÌÂ Ù·
Ú¿ÁÌ·Ù· ·ﬁ ¿ÏÏË ÛÎÔÈ¿. ™˘ÓÂÈ‰ËÙÔÔÈ‹Û·ÌÂ
ﬁÙÈ ÌÔÚÔ‡ÌÂ, ﬁÙÈ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Î·ÙﬁÚıˆÙÔ
Î·È Î¿Ó·ÌÂ ÂÍ¿ÛÎËÛË ÛÙËÓ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎ‹
ÎÚÈÙÈÎ‹. ª¿ı·ÌÂ Ë Ì›· ·ﬁ ÙËÓ ¿ÏÏË ·ÏÏ¿ Î·È
Ì¿ı·ÌÂ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÌÂ Û·Ó ÌÈ· ÔÌ¿‰·.
∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó
Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÎÈÓËÙ‹ÚÈÔ ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· Ì›· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÙÔ Û˘ÓÂ¯›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÙÔ ÚÔ‚¿ÏÔ˘ÌÂ ·ÎﬁÌ· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ.
∫·È ·˘Ùﬁ ¤Ú· ·ﬁ ÚÔÛˆÈÎ‹ ‰¤ÛÌÂ˘ÛË ÈÛÙÂ‡ˆ
ˆ˜ Â›Ó·È Î·È ÚÔÙÂÚ·ÈﬁÙËÙ· ÙÔ˘ ¢.™. ÙË˜
√∂™∫™.
∆¤ÏÔ˜, ‰Ú¿ÙÙÔÌ·È ÙË˜ Â˘Î·ÈÚ›·˜ Ó· Â˘¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ √§∂™ ÂÛ¿˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·ÙÂ ÛÙÔ ¶ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùﬁ, ÁÈ· ﬁÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ÌÔÈÚ·ÛÙ‹Î·ÌÂ ÁÈ·
ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ ÛÙÈÁÌ¤˜, ÂÌÂÈÚ›Â˜. ÃˆÚ›˜ ÙÔ «°˘Ó·ÈÎÂ›Ô
∂È¯ÂÈÚÂ›Ó» ‰ÂÓ ı· ÁÓÒÚÈ˙· ÔÙ¤ ÙﬁÛÂ˜ Î·Ù·ÏËÎÙÈÎ¤˜, ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¤˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜, Î·È ‰ÂÓ ı·
Ì¿ı·ÈÓ· ﬁÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ÌÔ˘ Ì¿ı·ÙÂ. °È· ﬁÏ· ·˘Ù¿
Û·˜ ÔÊÂ›Ïˆ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ.
º.¶.
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STIPENDIER FÖR MOBILITET,
LEONARDO DA VINCI, ”EPANODOS”
Grekiska Riksförbundet har blivit beviljade 30
platser - stipendier från programmet Leonardo Da
Vinci, mobilitet och praktik. Det finns fortfarande
lediga platser.
Programmet vänder sig till personer som är
arbetslösa eller arbetar och vill förbättra sina
språk- och yrkeskunskaper, få nya erfarenheter
från en motsvarande bransch i Grekland.
Grekiska Riksförbundet vill i detta program
prioritera unga människor i andra och tredje generation.
Du kan själv ta kontakt med en arbetsgivare.
Grekiska Riksförbundet kan också, genom sina
kontakter, hjälpa till att skaffa en lämplig praktikplats.
För att delta i programmet måste du:
- Vara arbetslös, inskriven på arbetsförmedlingen och kunna intyga detta.
eller
- Arbeta och vilja praktisera i Grekland
för att pröva ny arbetsplats, förbättra dina
yrkeskunskaper och dina språkkunskaper,
alternativt vara egen företagare.
För att delta i programmet måste du vara beredd
på att vara borta mellan 4-13 veckor.
Du måste fylla i en ansökan som du hittar på
www.grekiskariksforbundet.se, bifoga CV/meritförteckning, arbetslöshetsintyg eller arbetsgivarintyg (om du arbetar).
När vi är överens och du uppfyller villkoren för
att delta i programmet skriver vi ett avtal mellan
Grekiska Riksförbundet och dig som deltar samt
ett avtal med arbetsgivaren som ämnar ta emot
dig.
Du åtar dig också att efter praktikperiodens
slut, lämna en rapport till Grekiska Riksförbundet,
om praktiken, dina nya erfarenheter etc. Du
skall också vara beredd att träffa handläggare
på Internationella programkontoret som ofta vill

träffa personer som deltagit i deras program och
intervjua dem kring deras erfarenheter.
Stipendiet innebär en ersättning för biljett med
upp till 350€. Biljetten bokas i samråd med
Grekiska Riksförbundet.
Du får en ersättning på 140€ per vecka du är i
praktik (minst 4 veckor). Pengarna betalas i efterskott varje månad.
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À¶√∆ƒ√ºπ∂™ ∫π¡∏∆π∫√∆∏∆∞™,
§∂√¡∞ƒ¡∆√ ¡∆∞ µπ¡∆™π, «∂¶∞¡√¢√™»
™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ¡Ù·
µ›ÓÙÛÈ - ∫ÈÓËÙÈÎﬁÙËÙ· Î·È ¶Ú·ÎÙÈÎ‹ ∂Í¿ÛÎËÛË
- ·Ú·¯ˆÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ
™˘ÏÏﬁÁˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ™Ô˘Ë‰›·˜, √∂™∫™ 30
ı¤ÛÂÈ˜-˘ÔÙÚÔÊ›Â˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ﬁ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜
˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎﬁÌË ÌÂÚÈÎ¤˜ ÂÏÂ‡ıÂÚÂ˜.
∆Ô ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ·Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÛÂ ¿ÙÔÌ· Ô˘
Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔÈ ‹ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó·
‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ÁÏˆÛÛÈÎ¤˜ Î·È ÙÈ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¤˜
ÙÔ˘˜ ÁÓÒÛÂÈ˜, Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Ó¤Â˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜
·ﬁ ¤Ó·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎﬁ ÎÏ¿‰Ô ÛÙËÓ
∂ÏÏ¿‰·.
∏ √∂™∫™ ı¤ÏÂÈ ÌÂ ·˘Ùﬁ ÙÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· Ó·
‰ÒÛÂÈ ÚÔÙÂÚ·ÈﬁÙËÙ· ÛÂ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙË˜
‰Â‡ÙÂÚË˜ Î·È ÙË˜ ÙÚ›ÙË˜ ÁÂÓÈ¿˜.
ªÔÚÂ›˜ Ó· ¤ÚıÂÈ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÂ Â·Ê‹ ÌÂ Î¿ÔÈÔÓ
ÂÚÁÔ‰ﬁÙË. ∂ÈÏ¤ÔÓ ÌÔÚÂ› Î·È Ë √∂™∫™, Ì¤Ûˆ
ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Â·ÊÒÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ, Ó· ÛÂ ‚ÔËı‹ÛÂÈ
Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ˜ ÌÈ· Î·Ù¿ÏÏËÏË ı¤ÛË Ú·ÎÙÈÎ‹˜
ÂÍ¿ÛÎËÛË˜.
°È· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ˜ ÛÙÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· Ú¤ÂÈ
Ó·:
- Â›Û·È ¿ÓÂÚÁÔ˜, ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓÔ˜ ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô
∂˘Ú¤ÛÂˆ˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ (Arbetsförmedlingen)
Î·È Ó· ÌÔÚÂ›˜ Ó· ÙÔ ÙÂÎÌËÚÈÒÛÂÈ˜ ·˘Ùﬁ,
‹
- Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛ·È Î·È Ó· ı¤ÏÂÈ˜ Ó· Î¿ÓÂÈ˜
Ú·ÎÙÈÎ‹ ÂÍ¿ÛÎËÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó·
‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ˜ ¤Ó·Ó Ó¤Ô ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ó·
‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ˜ ÙÈ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¤˜ Î·È ÁÏˆÛÛÈÎ¤˜
ÛÔ˘ ÁÓÒÛÂÈ˜, ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒ˜ Ó· Â›Û·È È‰ÈÒÙË˜
ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›·˜.
°È· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ˜ ÛÙÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· Ú¤ÂÈ Ó·
Â›Û·È Úﬁı˘ÌÔ˜ Ó· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚÔÓÈÎﬁ
‰È¿ÛÙËÌ· ·ﬁ 4 ˆ˜ 13 Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜.
¶Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ˜ ¤Ó· ¤ÓÙ˘Ô ·ÈÙ‹ÛÂˆ˜
Ô˘ ı· ÙÔ ‚ÚÂÈ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙË˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜,
www.grekiskariksforbundet.se Î·È Ó· ÂÈÛ˘Ó¿„ÂÈ˜
ÛÂ ·˘Ùﬁ ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎﬁ ÛÔ˘ ÛËÌÂ›ˆÌ· ÌÂ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÚÔÛﬁÓÙˆÓ ÛÔ˘, ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ ﬁÙÈ
Â›Û·È ¿ÓÂÚÁÔ˜ ‹ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ ÂÚÁÔ‰ﬁÙË (·Ó
ÂÚÁ¿˙ÂÛ·È).

∂ÊﬁÛÔÓ Û˘ÌÊˆÓ‹ÛÔ˘ÌÂ ﬁÙÈ ÂÎÏËÚÒÓÂÈ˜ ÙÈ˜
··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ·, ı·
˘ÔÁÚ·ÊÂ› ÌÈ· Û‡Ì‚·ÛË ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ √∂™∫™ ·ﬁ
ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ Î·È ÂÛ¤Ó· ·ﬁ ÙËÓ ¿ÏÏË, Î·ıÒ˜ Î·È
Î·È ÌÈ· Û‡Ì‚·ÛË ÌÂ ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰ﬁÙË Ô˘ ı· ÛÂ ‰Â¯ÙÂ›
ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.
∂ÈÏ¤ÔÓ, ‰ÂÛÌÂ‡ÂÛ·È, ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙË˜ Ú·ÎÙÈÎ‹˜ ÂÍ¿ÛÎËÛË˜ Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ˜ ÌÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿/
¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÎÙÈÎ‹ ÛÔ˘ ÂÍ¿ÛÎËÛË ÚÔ˜
ÙËÓ √∂™∫™, ÙÈ˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜ ÛÔ˘ ·ã ·˘Ù‹Ó ÎÙÏ.
∂›ÛË˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÌ¤ÓÔ˜ Ó·
Û˘Ó·ÓÙËıÂ›˜ ÌÂ Î¿ÔÈÔÓ ·ÚÌﬁ‰ÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ ÙÔ˘
¢ÈÂıÓÔ‡˜ °Ú·ÊÂ›Ô˘ (Internationella Kontoret),
ÌÈ· ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ Û˘¯Ó¿ ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÂ› ÌÂ
¿ÙÔÌ· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÙÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ¿ ÙË˜, ÁÈ·
Ó· ÙÔ˘˜ ¿ÚÂÈ Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜
ÙÔ˘˜.
∏ ˘ÔÙÚÔÊ›· Â›Ó·È ÌÈ· ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÁÈ· ¤Ó·
ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛﬁ ÙˆÓ 350€.
∆Ô ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÎÏÂ›ÓÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÓÓﬁËÛË ÌÂ ÙËÓ
√ÌÔÛÔÓ‰›·.
∂Û‡ ı· ¿ÚÂÈ˜ ÌÈ· ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È
ÛÙ· 140€ ÁÈ· Î¿ıÂ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· Î¿ÓÂÈ˜
Ú·ÎÙÈÎ‹ ÂÍ¿ÛÎËÛË (ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 4 Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜).
∆Ô ÔÛﬁ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ú·ÎÙÈÎ‹
ÂÍ¿ÛÎËÛË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó·.

OKTøBPIO™/OKTOBER

15

2008

¡¤· ·ﬁ ÙËÓ ∫ÔÈÓﬁÙËÙ· ™ÙÔÎ¯ﬁÏÌË˜
§¿‚·ÌÂ ÙÔ ﬁˆ˜ ¿ÓÙ· ¤ÙÛÈ Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿
Î·Ï·›ÛıËÙÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ÂÎ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÙË˜ ∫ÔÈÓﬁÙËÙ·˜ ™ÙÔÎ¯ﬁÏÌË˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¯ÚÔÓÈÎﬁ
‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘.
ªÔ˘ÛÈÎ¤˜ ‚Ú·‰È¤˜
£· Û˘ÓÂ¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÙÔ ÊıÈÓﬁˆÚÔ Î¿ıÂ ‰Â‡ÙÂÚË
¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ ÛÙÈ˜ 20.00 ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎ¤˜ ‚Ú·‰È¤˜
ÌÂ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈÎ‹. √È ËÌÂÚÔÌËÓ›Â˜ Â›Ó·È ÔÈ
·ÎﬁÏÔ˘ıÂ˜: 10 Î·È 24 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, 7 Î·È 21
¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È 5 Î·È 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. √È Â›ÛÔ‰Ô˜
ÛÙÈ˜ ÌÔ˘ÛÈÎ¤˜ ‚Ú·‰È¤˜ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 100 ÎÔÚﬁÓÂ˜.
∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎ‹ §¤Û¯Ë
∏ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎ‹ §¤Û¯Ë ÙË˜ ∫ÔÈÓﬁÙËÙ·˜
Û˘ÓÂ¯›˙ÂÈ ÙÈ˜ ÚÔ‚ÔÏ¤˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ
¤ÚÁˆÓ ÌÂ ¤Ó· ·ÊÈ¤ÚˆÌ· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÎˆÌˆ‰›·.
√È ÚÔ‚ÔÏ¤˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÈ˜ 5 Ë ÒÚ· ÙÔ ·ﬁÁÂ˘Ì·
ËÌ¤Ú· ∫˘ÚÈ·Î‹ ÛÙÈ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ËÌÂÚÔÌËÓ›Â˜: 12
√ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, 2 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘.

28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘
Ÿˆ˜ Î¿ıÂ ¯ÚﬁÓÔ ¤ÙÛÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ë ∫ÔÈÓﬁÙËÙ·
ı· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂıÓÈÎ‹ Â¤ÙÂÈÔ ÙË˜ 28Ë˜
√ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. º¤ÙÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ ÔÌÈÏ›· ÙËÓ ∫˘ÚÈ·Î‹
26 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 17.00 ÌÂ ı¤Ì· «∏ ∂ÏÏËÓ›‰·
ÛÙËÓ ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË».
¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô
∏ Â¤ÙÂÈÔ˜ ÙË˜ ÊÔÈÙËÙÈÎ‹˜ ÂÍ¤ÁÂÚÛË˜ ÛÙÔ
¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô ı· ÁÈÔÚÙ·ÛÙÂ› Â›ÛË˜ ·ﬁ ÙËÓ
∫ÔÈÓﬁÙËÙ·, ﬁˆ˜ Î¿ıÂ ¯ÚﬁÓÔ. º¤ÙÔ˜ Ë Û¯ÂÙÈÎ‹
ÂÎ‰‹ÏˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ∫˘ÚÈ·Î‹ ÛÙÈ˜ 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘
ÒÚ· 17.00.
∞ÊÈ¤ÚˆÌ· ÛÙÔ ¡›ÎÔ •˘ÏÔ‡ÚË
™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∫ÚËÙÒÓ Ë ∫ÔÈÓﬁÙËÙ· ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÂÎ‰‹ÏˆÛË ÌÂ ÔÌÈÏ›·,
ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎ‹ ÙËÓ
∫˘ÚÈ·Î‹ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÒÚ· 17.00.

∞ıÏËÙÈÎ¿ Ó¤·
ŒÏËÍÂ ÛÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ √ÎÙÒ‚ÚË ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·
ÙË˜ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ DIV 2 Södra Svealand Î·È ÙË
Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÙË ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÌÂ ·Ó¿ÌÈÎÙ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·
ÔÈ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ∞ÎÚﬁÔÏÈ˜ Î·È ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜.
™ÙÈ˜ ·Ó·ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ Ó›ÎËÛÂ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ÁÒÓ· ÌÂ 2-1, ÂÓÒ Ë
∞ÎÚﬁÔÏÈ˜ ·Ó·‰Â›¯ÙËÎÂ ÓÈÎ‹ÙÚÈ· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ
·ÁÒÓ· ÌÂ 5-4. ∫·È ÔÈ ‰˘Ô ·ÁÒÓÂ˜ ‹Ù·Ó ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ·
ÙÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜.
∏ ∞ÎÚﬁÔÏÈ˜ ¤Ù˘¯Â ÙÔ ÛÙﬁ¯Ô ÙË˜ Ó· ‚ÚÂıÂ›
ÛÂ ÌÈ· ·ﬁ ÙÈ˜ ¤ÓÙÂ ÚÒÙÂ˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘
‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· (ÙÂÚÌ¿ÙÈÛÂ ¤ÌÙË) Î·È
¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÏÒÚË ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÎ‰›ÎËÛË ÙË˜ ÚÒÙË˜
ı¤ÛË˜ Î·È ÙË˜ ·Óﬁ‰Ô˘ ÛÙËÓ ÂﬁÌÂÓË Î·ÙËÁÔÚ›·
ÙËÓ ÂÚ¯ﬁÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô. ∆Ô ¢™ ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ ÌÂ
ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ µ·Û›ÏË ¢¿ÌÔ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ
‰˘Ó·ÌÈÎ¿. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰·
ÙË˜ ÚÒÙË˜ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÙÂ˘¯ıÂ› Î·È
ÚÔ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∆Ô ¢™ ı·
Û˘ÁÎ·Ï¤ÛÂÈ °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÂÓÙﬁ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ﬁÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó
ÛÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·.

√ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ‹Ù·Ó ÈÔ ¿Ù˘¯Ô˜ Î·È ‚Ú¤ıËÎÂ
ÛÙË ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ı¤ÛË Ó· ·›ÍÂÈ ·ÁÒÓÂ˜ Ì·Ú¿˙
ÌÂ ÙËÓ ÚÒÙË ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·
ÙË˜ Î·ÙÒÙÂÚË˜ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ ÁÈ· Ó· ÌÂ›ÓÂÈ ÛÙËÓ
Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘. ◊‰Ë Î¤Ú‰ÈÛÂ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ﬁ
·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜ ÂÎÙﬁ˜ ¤‰Ú·˜ Î·È ·ÔÌ¤ÓÂÈ
Ô ·ÁÒÓ·˜ ÂÓÙﬁ˜ ¤‰Ú·˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Â˘Î·ÈÚ›·
Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ. ∆Ô˘ Â˘¯ﬁÌ·ÛÙÂ Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·.
√ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ Â›¯Â ÛÎ·Ì·ÓÂ‚¿ÛÌ·Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈÎ¿, ﬁÌˆ˜ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘ Úﬁ‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ù·
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿. ∆Ô Úﬁ‚ÏËÌ· ·˘Ùﬁ Ú¤ÂÈ Ó· Ï˘ıÂ› ÌÂ
ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ¡ﬁÙÈ·˜ ™ÙÔÎ¯ﬁÏÌË˜ Ô˘ Â›Ó·È ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔ˜. √ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ¤¯ÂÈ
ÔÏÏ¤˜ ·È‰ÈÎ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÌÈ· Á˘Ó·ÈÎ¤È· Î·È
Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· ı·
·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ ·˘ÙÔ‡˜ Ó· Û˘ÓÂ¯›ÛÔ˘Ó Ó·
·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂ ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌﬁ.
∆ﬁÛÔ Ë ∞ÎÚﬁÔÏÈ˜ ﬁÛÔ Î·È Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜
‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ·ﬁ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È Û˘ÓÂ¯Ò˜ ÁÈ· ÙËÓ
ÔÚÂ›· ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ.
¢ËÌ‹ÙÚË˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ˘Â‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ¢™
ÙË˜ √∂™∫™ ÁÈ· Ù· ·ıÏËÙÈÎ¿ ı¤Ì·Ù·
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∞ﬁ ÙÔ ¢™ ÙË˜ ¯ÔÚˆ‰›·˜ √ÚÊ¤·˜ Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘ÌÂ ÙËÓ ·ÎﬁÏÔ˘ıË ÂÈÛÙÔÏ‹:

”∂ÏÏËÓÈÎ‹ ÌÔ˘ÛÈÎ‹ Â˘ÊÚ·›ÓÂÈ Î·Ú‰›·Ó”.

ªÂ ·˘Ùﬁ ÙÔ ÈÛÙÂ‡ˆ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËÎÂ ÚÈÓ ·ﬁ ÙÚ›·
¯ÚﬁÓÈ· Ì›· ÔÌ¿‰· ·ﬁ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÔÌÔ˚‰Â¿ÙÂ˜. ∫ÔÈÓﬁ
ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ Ë ·Á¿Ë ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È
ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÌÔ˘ÛÈÎ‹. ∫ÔÈÓﬁ˜ ÛÎÔﬁ˜ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
Ì›·˜ ÔÏ˘ÊˆÓÈÎ‹˜ ¯ÔÚˆ‰›·˜. ”ªÂÁ·ÏÂ‹‚ÔÏ·
Û¯¤‰È·” Â›·Ó ÌÂÚÈÎÔ› ··È‰Èﬁ‰ÔÍÔÈ, ”ÌÚ¿‚Ô
·È‰È¿” Â›·Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔÈ. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·;
™‹ÌÂÚ·, ÙÚ›· ¯ÚﬁÓÈ· ·ÚÁﬁÙÂÚ·, ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË
™ÙÔÎ¯ﬁÏÌË Ì›· ¯ÔÚˆ‰›· Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÈÎ·Ó‹ Ó·
Î¿ÓÂÈ Ì›· ÔÏ‡ Î·Ï‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·Ó·‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜
ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎﬁ Î·È ÙÔ ÛÔ˘Ë‰ÈÎﬁ ÎÔÈÓﬁ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ
Î·È ÔÏ‡ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì·˜
- ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ÙÚ·ÁÔ‡‰È.
√ ‰ÚﬁÌÔ˜ Ì¤¯ÚÈ ÂÎÂ› ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ Î·È ·ÓËÊÔÚÈÎﬁ˜
- ¤ÏÏÂÈ„Ë Ì·¤ÛÙÚÔ˘ Î·È ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ŒÏÏÂÈ„Ë
Â›Ú·˜ Î·È ÁÓÒÛÂˆÓ. ŒÏÏÂÈ„Ë ·ﬁ ·ÚÙÈÙÔ‡ÚÂ˜
ÌÂ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÁÈ· ÔÏ˘ÊˆÓÈÎ‹ ¯ÔÚˆ‰›·. ŸÛÂ˜
ﬁÌˆ˜ Î·È Ó· ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÏÏÂ›„ÂÈ˜, ÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ ‹Ù·Ó
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ.
¶ÚÒÙË Ì¤ÚÈÌÓ· ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ ‹Ù·Ó Ó· ‚ÚÂıÂ›
Ì·¤ÛÙÚÔ˜ ÌÂ ÙÈ˜ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜. ∫·È
‚Ú¤ıËÎÂ ¤Ó·˜... ·ÚÁÂÓÙÈÓﬁ˜. O Rolando Pomo,
ÌÔ˘ÛÈÎÔ‰È‰¿ÛÎ·ÏÔ˜ Î·È Ï¿ÙÚË˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜
ÌÔ˘ÛÈÎ‹˜, ¤¯ÂÈ ÔÏ‡¯ÚÔÓË Â›Ú· ·ﬁ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË
¯ÔÚˆ‰›·˜ Î·È ﬁ¯È ÌﬁÓÔ. ¢¤¯ÙËÎÂ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ
ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ Î·È Ó· ÙËÓ ... Î¿ÓÂÈ ¯ÔÚˆ‰›·,
Î¿ÙÈ Ô˘ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÎÔÛÙ›ÛÂÈ ÔÏÏ¤˜ ¿ÛÚÂ˜ ÙÚ›¯Â˜.
Ã¿ÚË ﬁÌˆ˜ ÛÙÈ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ Î·È ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘
Â›Ú· Î·È ·ÎﬁÌ· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ÛÙËÓ ·Ê¿ÓÙ·ÛÙË
˘ÔÌÔÓ‹ ÙÔ˘ Î·Ù¿ÊÂÚÂ Ó· Ì·˜ ¿ÚÂÈ ÙÔÓ ·¤Ú·.
°È·Ù› Ë ·Ï‹ıÂÈ· Ó· Ï¤ÁÂÙ·È: Â›Ì·ÛÙÂ ¤ÏÏËÓÂ˜ Î·È
... Í¤Ú·ÌÂ Î·Ï‡ÙÂÚ·. ∫·È Ô Î·ı¤Ó·˜ ·ﬁ ÂÌ¿˜
”‹ÍÂÚÂ Î·Ï‡ÙÂÚ·” ·ﬁ ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜.
¢Â‡ÙÂÚÔ Úﬁ‚ÏËÌ· ÚÔ˜ Â›Ï˘ÛË ‹Ù·Ó Ë
·ÓÂ‡ÚÂÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ªÂÙ¿ ·ﬁ ·›ÙËÌ· ÚÔ˜

ÙÔ ¢™, ·Ó¤Ï·‚Â ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË Ë ∂ÏÏËÓÈÎ‹
¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ ™Ù¤ÁË Î·È Ë ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙË ¯ÔÚˆ‰›·
”√ÚÊ¤·˜” ¤Ú·ÛÂ ˘ﬁ ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ È‰Ú‡Ì·ÙÔ˜.
ªÂ ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ï˘Ì¤Ó·,
ﬁÏ· Ù· ¿ÏÏ· ‹Úı·Ó ·ﬁ ÌﬁÓ· ÙÔ˘˜: ÔÈ ÁÓÒÛÂÈ˜
·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó, ÔÈ ·ÚÙÈÙÔ‡ÚÂ˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Ë
¯ÔÚˆ‰›· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÙËÎÂ ÌÂ Ó¤Ô ¤Ì„˘¯Ô ˘ÏÈÎﬁ.
◊Ù·Ó Ë ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹ ÙË˜ ™Ù¤ÁË˜, Ë ÂÔ¯‹ Ô˘
ÙÔ ¢™ ÂÓÛÙÂÚÓÈ˙ﬁÙ·Ó Î¿ıÂ Â›‰Ô˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ∂ÏÏËÓÈÎ‹
∫ÔÈÓﬁÙËÙ· ™ÙÔÎ¯ﬁÏÌË˜ ÊÚﬁÓÙÈ˙Â, ¯¿ÚË ÛÙÈ˜
ÔÏÏ¤˜ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÓÂ, Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÙË
‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÛÙË ¯ÔÚˆ‰›· ÁÈ· Û˘¯Ó¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ˜,
Î¿ÙÈ Ô˘ ÙËÓ ¤Î·ÓÂ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Â›Ú· Î·È Ó·
Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙÔ ÎÔÈÓﬁ.
∫·È Í·ÊÓÈÎ¿ ¤ÂÛÂ Ë ·˘Ï·›·. ∆Ô Ó¤Ô ¢™ ÙË˜
™Ù¤ÁË˜ Î‹Ú˘ÍÂ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÙË
¯ÔÚˆ‰›· Î·È ÙËÓ ÎÏÂ›‰ˆÛÂ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈÎ¿ ¤Íˆ.
∂›Ì·ÛÙ·Ó ¿ÏÈ ÂÎÂ› Ô˘ ·Ú¯›Û·ÌÂ: ¿ÛÙÂÁÔÈ Î·È
¯ˆÚ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ﬁÚÔ˘˜. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ÙÔ ı¤Ì· ÙË˜
ÛÙ¤Á·ÛË˜ Ï‡ıËÎÂ ·Ì¤Ûˆ˜, ÌÈ¿ Î·È Ë ∫ÔÈÓﬁÙËÙ·
™ÙÔÎ¯ﬁÏÌË˜ Ì·˜ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ ÙËÓ ·›ıÔ˘Û¿ ÙË˜
ÁÈ· ÙÈ˜ Úﬁ‚Â˜ Ì·˜. ∫·È Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ‰¤¯ÙËÎÂ Ó·
·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË.
™‹ÌÂÚ· Ë ¯ÔÚˆ‰›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ ·ﬁ ÙËÓ
·ÈÁ›‰· ÙË˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, Î¿ÙÈ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘ÌÂ ı·
·ÓÔ›ÍÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙÂ˜ Î·È ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ
ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙË˜.
¶ÔÈÔ› Â›Ì·ÛÙÂ ﬁÌˆ˜; ∏ ¯ÔÚˆ‰›· Â›Ó·È ·˘ÙﬁÓÔÌË
ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÂ ‰ÈÎﬁ ÙË˜ ¢™ ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ
ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙË˜. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ
25 ¿ÙÔÌ· Î·È Â›Ó·È ÔÏ˘ÊˆÓÈÎ‹ ÌÂ ‰‡Ô
Á˘Ó·ÈÎÂ›Â˜ Î·È ‰‡Ô ·ÓÙÚÈÎ¤˜ ÊˆÓ¤˜. ¢Â¯ﬁÌ·ÛÙÂ
ﬁÌˆ˜ Î·È Ó¤· Ì¤ÏË Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜
Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ™ÎÔﬁ˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ‰È¿‰ÔÛË
ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯ÔÚˆ‰È·ÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. ∆Ô
ÚÂÂÚÙﬁÚÈﬁ Ì·˜ Î·Ï‡ÙÂÈ ¤Ó· Â˘Ú‡ Ê¿ÛÌ·
ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ, ·ﬁ Î·ÓÙ¿‰Â˜ ¤ˆ˜ ‰ËÌÔÙÈÎ¿ Î·È
¤¯Ô˘ÌÂ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎﬁ Ì·˜ ÔÏÏ¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ˜ ÛÂ
ÂÏÏËÓÈÎﬁ Î·È ÛÔ˘Ë‰ÈÎﬁ ÎÔÈÓﬁ. °È· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜
ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÂ›ÛÙÂ ÌÂ Ù· ÙËÏ¤ÊˆÓ·
070-402 22 58 Î·È 070-479 21 73.
∫·È ÌËÓ ÍÂ¯Ó¿ÌÂ ﬁÙÈ ... ”Ë ˙ˆ‹ Â›Ó·È ¤Ó·
ÙÚ·ÁÔ‡‰È”!
∆Ô ¢™ ÙË˜ ¯ÔÚˆ‰›·˜ √ÚÊ¤·˜
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Är du ledsen blir jag också ledsen
Jan Henrik Swahn

I mitt hus bor en man tillsammans med ett olivträd. Först var det
bara som en liten buske men nu har det fått en kruka stor som
en kyrkklocka och växer upp mot taket. Han måste ha haft
en fruktansvärd tur. Eller beror det på klimatförändringarna? Det var ju bara två år sedan som han visade mig
ett tidningsreportage om en grek som hade två olivträd
hemma hos sig för att inte förgås av hemlängtan under
vinterhalvåret. Av artikeln hade dock framkommit att
även olivträden greps av hemlängtan. De tappade sina
löv och var då inte mycket att titta på om man ville få
hjälp att minnas sitt hemland.
Nu sitter han här för tredje vintern i rad och väntar
på att det som drabbade grekens olivträd ska drabba
även hans. Att det ska börja sörja och tappa alla
sina blad. Det är en kylig oktoberdag och solen
har inte synts till på två veckor. Men i dag
börjar molntäcket brytas upp.
Jag träffar honom i hissen och han berättar
att han lägger hela sin kraft på att flytta trädet
för att det ska få smaka lite på solen. Men han
orkar knappt rubba krukan. Har det verkligen
blivit varmare i världen? Kan man ha olivträd i Sverige nu alltså? Är det för att han är
svensk och trädet därför slipper bördan att
representera fosterlandet? Eller har han bara
en obegriplig tur med allting?
Artikeln har han uppklistrad i lägenheten.
Om han mötte greken på gatan skulle han omedelbart känna igen honom, så mycket som han har tittat på det fotot. Man ser olivträden i bakgrunden. De
står i mindre krukor än hans, de är inte mer än någon
meter höga. Men det ser ut som om de har bladen kvar,
de verkar inte ens ha gulnat, trots att fotot är taget långt in i
november. Sorgen och längtan kanske kommer senare, i januari.
Kanske går allt då mycket snabbt.
Han kan knappt slita sig från sitt träd, det gör honom så märkligt
rofylld. Så länge trädet mår bra kommer han också att göra det.
Men om det blir ledset och tappar sina blad, då kommer han också
att bli ledsen, mycket ledsen.
Bättre att inte tänka på det. Att leva så länge det går.
Han berättar också för mig att han nu har satt upp ytterligare
en artikel bredvid den gamla. I den står att läsa att grekerna
är usla trädgårdsmästare. Orsaken till det har med religionen
att göra. Så fort en grek försökte anlägga en liten trädgård
fick han höra: ”Jaså, du försöker mäta dig med klostret?”
Vattna kan de visst inte heller.
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Människor som vi

2008

Nikolaos Tziampazis

”Mänskor som har skrattat liksom vi
Mänskor som har gråtit liksom vi
Älskat liksom vi
Och hatat liksom vi
Mänskor som var mänskor liksom vi

Och så en dag så finns dom inte mer
Det är som om dom aldrig hade levt
Nu är de knappt ett namn
på en kyrkogård nå´nstans
Och ändå var de mänskor liksom vi”

(Ur musikalen ”Dåliga Mänskor” baserad på
Mary Anderssons roman. Text och Musik: Mikael Wiehe)

Musikalen som spelades på Malmö Stadsteater för
några år sedan handlar om människor i Malmös fattiga arbetarkvarter för några decennier sedan. Om
deras kamp för överlevnad och värdighet, om kärlek
och hat, politisk medvetenhet, livsöden. Människor
som betraktades som ”dåliga mänskor” av andra
mer välställda som hade sitt på det torra. Nu finns
det människor som vi betraktar som ännu ”sämre”
än dessa ”dåliga mänskor”. Människor som inte ens
kan få en grav på någon kyrkogård och i de sällsynta fall de får det så finns det inget namn att rista
på en gravsten eller måla på en bit trä eller plåt. De
tvångsdöps till ”Okänd” eller Nr ...
I början av oktober kunde man läsa i de grekiska
tidningarna om att en fiskare i nordöstra Grekland
fick upp ett människolik i sitt nät. Senare dök det
upp ett lik till vid stranden och sedan ännu fler.
Sammanlagt kvarlevor efter sju människor som
hade drunknat. Den yngsta av dem var en liten
pojke. Alla var fullt påklädda och polisen bedömde
att de var irakier. Man gissade att de kom från
någon flyktingbåt som hade kapsejsat i det öppna
havet. Ingen vet om det var bara de sju som omkom
eller om det var tio till eller kanske hundra...
Det är lättare att hålla räkningen över dem som
dör i minfälten vid gränsen mellan Turkiet och
Grekland. På morgonen den 26 september fann man
där fyra söndersprängda manslik och listan över
omkomna flyktingar blev ännu längre. Militären
som plockade ihop dem och förde ut dem från fältet
antog att det var fyra georgier som hade försökt ta
sig över gränsen under natten och sedan förirrat sig
in i minfältet trots de självlysande skyltarna som
varnar, på grekiska och engelska, för minorna. På
grekiska och engelska bara, som om minorna skulle
vara ofarliga för dem som inte behärskar dessa
språk. Eller man kanske tycker att den som inte
haft ambitionen och möjligheten att lära sig något
av dessa får stå sitt kast.

Inom loppet av en vecka dog elva människor
i sitt försök att ta sig över gränsen till Grekland.
Det är egentligen bara de som man känner till.
Det verkliga antalet kan vara något annat. Att man
påträffar människolik som havet spolar upp på de
grekiska öarna mitt emot Turkiet håller på att bli
vardagsrutin. Antalet gravar utan namn bara växer.
För en tid sedan, bland andra som spolades upp,
fanns också ett litet spädbarn. Inget ovanligt i sig
förutom det att barnet, omsorgsfullt påklätt i varma
kläder och skor, saknade huvud. Det hade trillat av
någon annanstans i havet innan kroppen spolades
upp på land.
Det som händer i Egeiska havet och minfälten
är inte något unikt. Samma sak händer runt om i
Medelhavet, Atlanten och vid de spanska enklaverna i Marocko. Det är ingen som vet hur många människor som dör i sina försök att ta sig in i ”paradiset”
EU. Då och då när en händelse uppdagas och kan
presenteras som extraordinär och spektakulär får vi
reda på det genom massmedierna. ”Fyrtio kroppar
har återfunnits sedan båten sjönk den 7 juni/.../ En
man från Bangladesh och en egyptisk man är de
enda passagerarna som man vet har överlevt. Enligt
den egyptiske mannen fanns omkring 150 människor ombord på båten/” (HD 2008-06-16). Eller
”Sex båtflyktingar drunknade utanför Malta när
deras båt kapsejsade i dag, rapporterade maltesiska
kustbevakningen.” (Sydsvenskan 2008-06-15).
Kantrar inte båten eller slås sönder av hårt väder
och överbelastning kan den okontrollerbart driva
omkring: ”Elva personer som försökt ta sig in i EU
illegalt har hittats döda ombord en båt söder om den
italienska ön Lampedusa/.../ Offren verkar ha dött
av utmattning och svält. 14 personer kunde räddas
levande men i mycket dålig kondition.” (Aftonbladet
2003-10-19).
Den lilla italienska ön Lampedusa som ligger
mellan Malta och Tunisien betecknas av vissa som
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”turistparadis”. Samma beteckning drabbar även
de grekiska öarna. Dualismen paradis/helvete är
i sig avslöjande. Paradis för turisterna och helvete
för vem? Uppenbart inte bara för de som torkar
upp turisternas spyor utan i huvudsak för de vars
resa till ”EU-paradiset” blir ändlös. Hotellägare på
Lampedusa klagar över situationen och menar att
öns ekonomi är beroende av turismen men turisterna gillar inte att simma i Medelhavets renaste
vatten som förorenas av ruttna lik efter dem som
inte har där att göra. En italiensk politiker från Lega
Nord tror sig kunna lösa problemet. ”Jag tänker inte
exakt att vi skulle skjuta direkt på de (flyktingarna).
Kanske skjuta över deras huvud? Det kunde vara
en lösning för att undvika att slakta dem” (Channel
4.com 2003-06-22, f.ö.). På guardian.co.uk kan
man läsa att de senaste tre åren har över 50.000
flyktingar tagit sig till ön med fler än 700 båtar.
DN skriver den 22-08-2008 ”Italienska kustbevakningen räddade på fredagen nästan 350 migranter
från en sjöoduglig båt utanför ön Lampedusa/.../
Under årets första sju månader tog sig över 15.000
människor med båt till Italien, huvudsakligen från
Afrika, enligt italienska inrikesdepartementet. Det
är nästan dubbelt så många som under samma tid
förra året.”
Längre västerut, i Marocko, finns de små spanska enklaverna Ceuta och Melilla. Båda är isolerade
från Marocko med dubbla och höga parallella staket
utrustade med kameror, rörelsesensorer och strålkastare. Allt detta har kostat 30 miljoner euro och
betalats av EU. Staketet och de tungt beväpnade
gränsvakterna skall hindra flyktingar från att ta sig
över på EU-mark. Tidigare när gränsen skyddades
av vanlig taggtråd forcerades den nattetid av desperata flyktingar. Det som nu återstår för dem är
den livsfarliga färden över Medelhavet i sjöodugliga
båtar. Människosmugglare blir rika och flyktingarna blir av med allt de har, till och med sina liv.
Det samma sker i Atlanten. Tusentals människor
försöker att ta sig från den Afrikanska västkusten
över till Kanarieöarna. Vissa kommer fram, andra
försvinner i vågorna.
Det som sker vid våra gränser är en ständigt
pågående massaker utan dess like. Det är ett brott
mot mänskligheten och vi medverkar. Vi kan inte
låtsas som om vi inget vet på samma sätt som grannarna till de tyska koncentrationslägren låtsades tro
att röken från skorstenarna kom från braskaminer
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som barmhärtigt värmde upp fångarna. Vissa politiker ser en total militarisering av EU-gränserna som
en lösning. I Natooperationen ”Active Endeavour”,
sjöbevakning i terrorismbekämpningens namn,
ingår även jakt på båtflyktingar i Medelhavet.
Den dåvarande generalsekreteraren hävdade i juni
2003 att operationen hade lett till en minskning av
flyktingar med 50% men det är uppenbart att han
pratade i nattmössan. Det finns de som menar att
obegränsade resurser till Frontex (EU:s byrå för
gemensam operativ förvaltning av de yttre gränserna) samt bildandet av gemensamma militära och
polisiära operativa enheter är lösningen. Men byggandet av ”skyddsmurar”, oavsett vad de består av,
är självdestruktivt i längden, det har historien visat.
Så länge man, vi, inte ser till att angripa grundorsakerna till att dessa människor blir tvungna att fly
hjälper varken Dublinförordningen, strama asylregler eller hårdare gränsbevakning. Dessa slags
åtgärder bekämpar bara symptomen, omdefinierar
problemet och maskerar de egentliga orsakerna
till det. Människor, människor liksom vi, kommer
dagligen fortsätta dö vid våra gränser. Människor
vars kamp för överlevnad inte har legitimitet i våra
kortsynta ögon och det skrivs varken romaner eller
musikaler om dem.
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«ŒÊ˘ÁÂ» Ô ∞ÓÙÒÓË˜ ¢ÂÁÂÚÌÂÓÙ˙›‰Ë˜
∆ËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ ¿ÊËÛÂ ÛÙÈ˜ 18 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008 ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·,
ﬁÔ˘ ‚ÚÈÛÎﬁÙ·Ó ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È ·ÚÚÒÛÙËÛÂ, Ô ∞ÓÙÒÓË˜ ¢ÂÁÂÚÌÂÓÙ˙›‰Ë˜,
‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚﬁÓÈ· Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ∫ÔÈÓﬁÙËÙ·˜
¡ﬁÚÛÂÈÓÁÎ Î·È ÙË˜ ∂ÍÂÏÂÁÎÙÈÎ‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙË˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜. ∏ ÎË‰Â›·
ÙÔ˘ ¤ÁÈÓÂ ÛÙÔ ¯ˆÚÈﬁ ÙÔ˘.
√ ∞ÓÙÒÓË˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ·ﬁ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÙËÓ ∫ÔÚÔÌËÏÈ¿
∫ÈÏÎ›˜ ÛÙÈ˜ 13 ª·˚Ô˘ 1938 Î·È ‹ÚıÂ Û·Ó ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË˜ ÛÙË ™Ô˘Ë‰›· ÙÔ 1966.
∞Ó¤Ù˘ÍÂ ‰Ú¿ÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ¯Ô˘ÓÙÈÎÔ‡ Î·ıÂÛÙÒÙÔ˜ Î·È ˘¤Ú ÙË˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
Î·È ‹Ù·Ó ÂÓÂÚÁﬁ Ì¤ÏÔ˜ ÛÂ ÎÔÈÓﬁÙËÙÂ˜ Î·È ÛÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›·. ¢Ô‡ÏÂ„Â ·Ú¯ÈÎ¿
ÛÙËÓ ﬁÏË µ¤ÍÈÔ ÛÂ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·È Ù· ‚Ú¿‰È· ¤Î·ÓÂ Ì·ı‹Ì·Ù· ÌËÙÚÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÂ ÂÏÏËÓﬁÔ˘Ï·.
∆Ô 1972 ÌÂÙ·ÎﬁÌÈÛÂ ÛÙÔ ¡ÔÚÛ¤ÈÓÁÎ Î·È ÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ ÛÂ ÛÔ˘Ë‰ÈÎ¿ Û¯ÔÏÂ›· Û·Ó ‰¿ÛÎ·ÏÔ˜ ÌËÙÚÈÎ‹˜
ÁÏÒÛÛ·˜ Ì¤¯ÚÈ ÙË Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘.
√ ∞ÓÙÒÓË˜ ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔ 1971 ÌÂ ÙËÓ ∞Á¿Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ô˘ ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· ·¤ÎÙËÛÂ ‰˘ﬁ
ÎﬁÚÂ˜, ÙË ™¿ÚÚ· Î·È ÙË ™ÔÊ›·. ∆Ô ¢™ ÙË˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË Ù·
ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ ÙÔ˘ Û˘ÏÏËËÙ‹ÚÈ·.
∂ÏÏËÓÈÎ‹ Ù·ÈÓ›· ÛÙÔ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎﬁ
ºÂÛÙÈ‚¿Ï ™ÙÔÎ¯ﬁÏÌË˜
™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ºÂÛÙÈ‚¿Ï
™ÙÔÎ¯ﬁÏÌË˜ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›·
∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ™˘ÏÏﬁÁˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ™Ô˘Ë‰›·˜
ı· ÚÔ‚ÏËıÂ› Ë ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ∞Ï¤ÍË
∞ÏÂÍ›Ô˘ «πÛÙÔÚ›· 52».
√È ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙË˜ Ù·ÈÓ›·˜ ı· Á›ÓÂÈ:
™ÙÈ˜ 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ , ÒÚ· 23.30
ÛÙÔÓ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ °ÎÚ¿ÓÙ

™ÙÈ˜ 27 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 20.30
ÛÙÔÓ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ °ÎÚ¿ÓÙ Î·È
™ÙÈ˜ 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 20.30
ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ™¿ÁÎ·
™ÙÈ˜ 27 Î·È 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ·ÚÂ˘ÚÂıÂ› Î·È Ô
ÛÎËÓÔı¤ÙË˜ ÙË˜ Ù·ÈÓ›·˜. ¶ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û‡ÓÙÔÌ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·
ÙË˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜.

Tel: 08-583 503 69
08-583 503 49
Fax: 08-583 503 26

Saldovägen 11
175 62 JÄRFÄLLA
SWEDEN
E-mail: kozhh@hotmail.com
Ansvarig: Anestis Grigoriadis

H ÂÙ·ÈÚÂ›· Ì·˜ ÂÎÙÂÏÂ› ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÌÂÙ·Í‡ ™Ô˘Ë‰›·˜ Î·È EÏÏ¿‰·˜,
Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ﬁ ÔÈÎÔÛÎÂ˘¤˜ Ì¤¯ÚÈ ·˘ÙÔÎ›ÓËÙ·.
EÌÈÛÙÂ˘ıÂ›ÙÂ Ì·˜ ÁÈ· ÌÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È ·ÛÊ·Ï‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.

Besiktning av svenskregistrerade fordon i Thessaloniki
Nu finns det möjlighet att besikta svenskregistrerade fordon i Thessaloniki via en kontakt mellan Svensk
Bilprovning och en medlem i en grekisk förening som är ansluten till Grekiska Riksförbundet.
I Spanien har sedan några år tillbaka funnits möjlighet att besikta svenskregistrerat fordon och det
har visat sig vara en stor succé. 308 fordon besiktades år 2006, medan begynnelseåret 2004:s antal var
103 fordon och 2005 års antal 165 fordon.
Nu utreds vilken efterfrågan bland föreningsmedlemmar i grekiska föreningar är för att kunna
genomföra samma sak i Thessaloniki via samarbete mellan en besiktningsman och en medlem i grekisk förening som är ansluten till Grekiska Riksförbundet. Detta kan bli möjligt om efterfrågan är
tillräckligt stor. Därför vill vi veta hur många som vill anmäla sig. Som ni ser i statistiken för Spanien
räcker det bara med cirkaa 100 fordon för att allas dröm ska bli verklighet.
Du som är intresserad kan maila ditt registreringsnummer samt namn och telefonnummer till
etv@telia.com Som ämne skriv: besiktning av svenskregistrerat fordon.

ŒÏÂÁ¯Ô˜ ∫∆∂√ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÌÂ ÛÔ˘Ë‰ÈÎ¤˜ ÈÓ·Î›‰Â˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË
™‡ÓÙÔÌ· ÌÔÚÂ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Ó· Á›ÓÂÙ·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ∫∆∂√ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÌÂ ÛÔ˘Ë‰ÈÎ¤˜
ÈÓ·Î›‰Â˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∏ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ·˘Ù‹ ı· ‰ÔıÂ› Ì¤Ûˆ ÌÈ·˜ Â·Ê‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÛÔ˘Ë‰ÈÎﬁ
∫∆∂√ ÌÂ Ì¤ÏÔ˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÎÔÈÓﬁÙËÙ·˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ™˘ÏÏﬁÁˆÓ Î·È
∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ.
™ÙËÓ πÛ·Ó›· ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚﬁÓÈ· Î·È Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ
ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÂÈÙ˘¯›·. 308 ·˘ÙÔÎ›ÓËÙ· ÌÂ ÛÔ˘Ë‰ÈÎ¤˜ ÈÓ·Î›‰Â˜ ¤Ú·Û·Ó ·ﬁ ¤ÏÂÁ¯Ô ∫∆∂√ ÛÙËÓ
πÛ·Ó›· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2006, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ ¤Ó·ÚÍË˜ 2004 Ô ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˜ ·ÚÈıÌﬁ˜ ‹Ù·Ó 103 ·˘ÙÔÎ›ÓËÙ·.
∆Ô ¤ÙÔ˜ 2005 Ô ·ÚÈıÌﬁ˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ÂÏ¤Á¯ıËÎ·Ó ‹Ù·Ó 165.
∆ÒÚ· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ˙‹ÙËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· Ì¤ÏË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· Ó·
˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÂÏ¤Á¯Ô˘ ∫∆∂√ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÌÂ ÛÔ˘Ë‰ÈÎ¤˜ ÈÓ·Î›‰Â˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË
Ì¤Ûˆ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÂÓﬁ˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÙÔ˘ ÛÔ˘Ë‰ÈÎÔ‡ ∫∆∂√ Î·È ÂÓﬁ˜ Ì¤ÏÔ˘˜ ÎÔÈÓﬁÙËÙ·˜
Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓË˜ ÌÂ ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ™˘ÏÏﬁÁˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ. ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ‹
˙‹ÙËÛË ı· ÔÚÁ·ÓˆıÂ› Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. °È· ÙÔ ÏﬁÁÔ ·˘Ùﬁ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘ÌÂ Ó· ‰Ô‡ÌÂ ﬁÛÔÈ
ı· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ. Ÿˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Î·ÓÂ›˜ Î·È ·ﬁ ÙË ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ‹ ÙË˜ πÛ·Ó›·˜ ·ÚÎÔ‡Ó
ÂÚ›Ô˘ 100 ·˘ÙÔÎ›ÓËÙ· ˆ˜ ·Ú¯‹ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ· ÙÔ ﬁÓÂÈÚÔ ÔÏÏÒÓ Û˘Ì·ÙÚÈˆÙÒÓ
Ì·˜.
ŸÔÈÔ˜ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÙ·È ÌÔÚÂ› Ó· ÛÙÂ›ÏÂÈ ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎﬁ Ì‹Ó˘Ì· ÌÂ ÙÔÓ ·ÚÈıÌﬁ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜
ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘, ÙÔ ﬁÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌﬁ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÎﬁÏÔ˘ıË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹
‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË: etv@telia.com. °Ú¿„ÙÂ ÛÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎﬁ: besiktning av svenskregistrerat fordon.
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