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ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη ένταξης σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης της
Περιφέρειας για οργάνωση πολιτιστικών και εμπορικών εκδηλώσεων με
σκοπό την προώθηση των Μακεδονικών προϊόντων στα Βαλκάνια
Στους πρώτους μήνες της Διοίκησης του νέου Περιφερειάρχη, ο ίδιος και
η ομάδα του έθεσαν ψηλά το ζήτημα της ανάδειξης της πολιτιστικής
κληρονομιάς της Κεντρικής Μακεδονίας. Έτσι, λοιπόν, η Περιφερειακή
αρχή έχει αναλάβει την οργάνωση ενός συνεδρίου που αφορά τη
συνεργασία των Βαλκανικών χωρών σε εμπορικό και πολιτιστικό επίπεδο.
Σε αυτό θα συμμετέχουν επιχειρηματίες, άνθρωποι των τεχνών και
ανώτατοι αξιωματούχοι, προερχόμενοι από τη Βόρεια Μακεδονία, την
Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία και την Τουρκία. Στο επίκεντρο της
συζήτησης θα βρεθεί το κομμάτι των εμπορικών συμπράξεων μεταξύ των
χωρών και η προώθηση των πολιτιστικών τους ιδιαιτεροτήτων μέσα από
δράσεις, παραστάσεις και παρουσιάσεις. Η συγκεκριμένη συνάντηση
είναι η πρώτη έπειτα από την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών
και εν αναμονή των συζητήσεων μεταξύ των δύο χωρών για τις εμπορικές
επωνυμίες των προϊόντων τους.
Ο Περιφερειάρχης ανέλαβε να εισηγηθεί προς συζήτηση και έγκριση στο
Περιφερειακό Συμβούλιο τη διεξαγωγή του συνεδρίου, εκδηλώνοντας την
πρόθεση του η ελληνική αποστολή να εστιάσει στην προώθηση των
Μακεδονικών προϊόντων και του Μακεδονικού πολιτισμού. Στο άκουσμα
της συγκεκριμένης τοποθέτησης η αντιπολίτευση του περιφερειακού
συμβουλίου αντέδρασε έντονα, ενώ ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί
για την Κεντρική Μακεδονία» κατηγόρησε τη διοίκηση της Περιφέρειας
πως με τη στάση και τις δηλώσεις της θέτει σε κίνδυνο τη διεξαγωγή του
συνεδρίου. Ακολούθησαν ιδιαίτερα φορτισμένες τοποθετήσεις από τους
επικεφαλής και μέλη των παρατάξεων «Παρέμβαση» και «Δύναμη
Κεντρικής Μακεδονίας», οι οποίοι διεμήνυσαν πως στηρίζουν την στάση
του Περιφερειάρχη, θα υπερασπιστούν την επωνυμία και θα
προωθήσουν την ελληνικότητα των προϊόντων. Ο επικεφαλής της
παράταξης «Παρέμβαση» ξεκαθάρισε από το βήμα του Περιφερειακού
συμβουλίου πως σύσσωμη η παράταξη του θα σταθεί στο πλευρό της
διοίκησης, ενώ στην ίδια λογική κινήθηκε και ο επικεφαλής της παράταξης
«Δύναμη Κεντρικής Μακεδονίας» και τα μέλη της παράταξης του. Από τη
μεριά τους οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης άσκησαν
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δριμύτατη κριτική στη διοίκηση, ισχυριζόμενοι πως η προώθηση της
επωνυμίας είναι ζήτημα ευρύτερο και πως το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν
έχει καμία δικαιοδοσία να παίρνει θέσεις που αφορούν την εξωτερική
πολιτική της χώρας. Το τεταμένο κλίμα συνεχίστηκε και ελλείψει χρόνου δεν
πάρθηκε κάποια απόφαση και το ζήτημα θα τεθεί ξανά προς ψήφιση στα
μέσα του Νοεμβρίου, οπότε και επιβάλλεται να ληφθεί κάποια οριστική
απόφαση.
Παράλληλα, η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε την αντίδραση
αξιωματούχων της Βόρειας Μακεδονίας, οι οποίοι απαίτησαν με τη σειρά
τους ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας να ανακαλέσει το σχόλιο
του, ειδικά σε μια περίοδο όπου οι δύο χώρες βρίσκονται σε συζητήσεις
περί της συγκεκριμένης επωνυμίας. Η άρνηση του Περιφερειάρχη να
ανακαλέσει την τοποθέτηση του, σε συνδυασμό με τη συνεχή
αναπαραγωγή της από τα μέσα της γειτονικής χώρας έχουν
δημιουργήσει ένα κλίμα έντασης που έχει κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών
της Βόρειας Μακεδονίας να σκέφτεται να εισηγηθεί την απουσία της
χώρας από το συνέδριο. Σε πρώτη φάση η ηγεσία του ΥΠΕΞ της γειτονικής
χώρας ζητά να μην υπάρξει καμία αναφορά σε ζητήματα μακεδονικής
επωνυμίας και να μη θιγούν θέματα μακεδονικής ταυτότητας. Αντίθετα
ζητά να διασαφηνισθεί πως στόχος της ελληνικής παρουσίας στο
συνέδριο είναι η προώθηση του ελληνικού πολιτισμού και να μην
υπάρξουν πινακίδες και παρουσιάσεις που θα κάνουν λόγο για
μακεδονικά προϊόντα.
Από την πλευρά της η Κυβέρνηση παρακολουθεί με αμηχανία τις εξελίξεις,
καθώς ο Περιφερειάρχης έχει ισχυρά πολιτικά ερείσματα στην
κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Την ίδια στιγμή η αντιπολίτευση στο
περιφερειακό
συμβούλιο
ζητά
από
τον
Περιφερειάρχη
να
επαναπροσδιορίσει την τοποθέτηση του, να θέσει ως στόχο την
προώθηση του πολιτισμού των Βαλκανίων και να διοργανώσει
εκδηλώσεις που θα εστιάζουν στην κοινή πορεία των λαών της περιοχής
και δεν θα αναδεικνύουν ζητήματα του παρελθόντος. Παράλληλα, η
αντιπολίτευση απαιτεί να βρεθεί άμεσα λύση, ώστε να μην απουσιάσουν
από την έκθεση παραγωγοί που χρησιμοποιούν την επωνυμία
«μακεδονικός».
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, οι παρατάξεις του περιφερειακού
συμβουλίου προετοιμάζονται για σκληρή διαμάχη στην επόμενη
συνεδρίαση. Αν ψηφιστεί η πρόταση της διοίκησης, τότε υπάρχει ο
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κίνδυνος επιχειρήσεις, παραγωγοί και εκπρόσωποι της γειτονικής χώρας
να απουσιάσουν από το επερχόμενο συνέδριο. Η αντιπολίτευση ζητά η
θεματική του συνεδρίου να κινηθεί σε διαφορετικό πλαίσιο, ώστε να μην
διαρρηχτούν οι σχέσεις με τη γειτονική χώρα.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη της δημιουργίας εκπαιδευτικής καμπάνιας με
κεντρικό θέμα «ταυτότητα φύλου-σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και
αποδοχή».
Ο Περιφερειάρχης σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της Περιφέρειας έχει εκπονήσει ένα πλάνο με στόχο την
ενημέρωση των Λυκείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για
ζητήματα ταυτότητας φύλου. Το συγκεκριμένο πλάνο προβλέπει ομάδες
ειδικών, να αναλάβουν για τη σχολική χρονιά 2019-2020 να
παρουσιάσουν σε κάθε Λύκειο της Κεντρικής Μακεδονίας έρευνες
σχετικές με το ζήτημα και να έχουν συμβουλευτικό ρόλο προς τους
καθηγητές και τους μαθητές με στόχο να περιορισθούν οι προκαταλήψεις
και τα φαινόμενα διακρίσεων που υφίστανται τα παιδιά με διαφορετική
σεξουαλικότητα.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ομολογουμένως, έχει ξαφνιάσει την
αντιπολίτευση, η οποία δυσκολεύεται να διαφοροποιηθεί σε αυτό το
ζήτημα από τη θέση της διοίκησης. Ειδικά πολλά μέλη της μείζονος
αντιπολίτευσης έχουν επικροτήσει την πρόθεση αυτή, δηλώνοντας σε
διάφορα μέσα πως προτίθενται να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή,
καθώς είναι μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξορκίζουμε τις διακρίσεις μέσα
στα σχολεία. Θεωρούν μάλιστα, πως με βάση και την καινούρια
νομοθεσία, σχετικά με την αλλαγή φύλου, είναι αναγκαίο τα νέα παιδιά να
απολαμβάνουν πλήρους ενημέρωσης, ώστε να μπορέσουν να πάρουν
ψύχραιμες αποφάσεις για τη ζωή τους, χωρίς να επηρεάζονται από την
πίεση της κοινωνίας.
Παρόλα αυτά, τα μέλη των παρατάξεων «AY.ΡΙ.Ο» και «Οικολογική και
Πράσινη Ανάπτυξη» εμφανίζουν μεγάλη δυσπιστία αναφορικά με τις
προθέσεις της διοίκησης και την αποτελεσματικότητα του πλάνου της.
Θεωρούν πως μια συντηρητική παράταξη δεν μπορεί να υπηρετήσει ένα
τέτοιο εγχείρημα, καθώς η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίζεται κατόπιν
πιέσεων από το αρμόδιο Υπουργείο και την Περιφερειακή Διεύθυνση
Κεντρικής Μακεδονίας, οι ενημερώσεις δεν θα έχουν την απαραίτητη
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οργάνωση και τακτικότητα. Δηλαδή, πιστεύουν ότι χρειάζεται ένα
μακροπρόθεσμο πλάνο που θα περιλαμβάνει συνεχείς ενημερώσεις στα
σχολείο από ομάδες αποτελούμενες από κοινωνικούς λειτουργούς,
ψυχολόγους και ιατρούς και παράλληλα είναι ανάγκη να
επαναπροσληφθούν οι συμβασιούχοι ψυχολόγοι που απολύθηκαν από
πολλά σχολεία της Περιφέρειας τα προηγούμενα χρόνια, με τις ευλογίες
των αρμοδίων αντιπεριφερειαρχών. Με λίγα λόγια, δεν εμπιστεύονται τη
διοίκηση και το πλάνο της και ζητούν οργανωμένες και μόνιμες δομές
στήριξης στα σχολεία και όχι περιστασιακές ενημερώσεις. Ενόψει της
επόμενης συνεδρίασης δεν έχουν ξεκαθαρίσει αν προτίθενται να
υπερψηφίσουν την πρόταση και αναμένουν να κρίνουν ολοκληρωμένα
το υπάρχον πλάνο στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Τα πραγματικά προβλήματα για τον Περιφερειάρχη και την παράταξή του
προέρχονται αυτή τη φορά από τις συμπολιτευόμενες δυνάμεις, που
διαμηνύουν σε όλους τους τόνους πως δεν πρόκειται να εγκρίνουν τη
συγκεκριμένη πρόταση. Αδιαφορούν πλήρως για τις υποδείξεις του
Υπουργείου και θεωρούν ασυνεπή τη στάση της παράταξης «Κεντρική
Μακεδονία Μπροστά», καθώς αυτή εξελέγη απευθυνόμενη σε ένα
συντηρητικό κοινό, το οποίο βρίσκεται απέναντι σε «ψευτοπροοδευτικές»,
κατά τα λεγόμενά τους λογικές. Οι πολίτες που στήριξαν τις δυνάμεις της
διοίκησης, δεν επιθυμούν τα παιδιά τους να ενημερώνονται στο σχολείο
για αυτά τα ζητήματα και να θιγεί στη συνείδηση τους η κλασική αντίληψη
για την οικογένειά. Οι περιφερειακοί σύμβουλοί των παρατάξεων
«Παρέμβαση» και «Δύναμη Κεντρικής Μακεδονίας» εκτοξεύουν μύδρους,
κατά του Περιφερειάρχη και της παράταξής του, διότι είχε δεσμευτεί σε
ανεπίσημες συζητήσεις να μη θίξει τέτοιου είδους ζητήματα και να
διαφυλάξει την αξία της οικογένειας. Παρόλα αυτά, ο επικεφαλής της
παράταξης «Παρέμβαση» δείχνει να συμβιβάζεται με τη συγκεκριμένη
πρόταση και ζητά από τους συμβούλους του να την υπερψηφίσουν. Από
την άλλη ο επικεφαλής της παράταξης «Δύναμη Κεντρικής Μακεδονίας»
ζητά από τους συμβούλους τους να καταψηφίσουν τη συγκεκριμένη
πρόταση, βάζοντας «φωτιά» στο περιφερειακό συμβούλιο. Την ίδια στιγμή
οι
προερχόμενοι
από
τις
συμπολιτευόμενες
παρατάξεις,
αντιπεριφερειάρχες ξεκαθαρίζουν πως προτίθενται να στηρίξουν την
πρόταση της διοίκησης ερχόμενοι σε σύγκρουση με μέλη της παράταξης
τους.
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Μέσα σε αυτό το κλίμα, τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα
κληθούν να εγκρίνουν ή να απορρίψουν μία πρόταση που έχει
δημιουργήσει έντονος τριγμούς στο περιφερειακό συμβούλιο, καθώς οι
δύο μεγάλες παρατάξεις, «Κεντρική Μακεδονία Μπροστά» και «Μαζί για
την Κεντρική Μακεδονία», βρίσκονται σε κρίση. Από τη μία πολλοί
σύμβουλοι της πρώτης απειλούν να προσχωρήσουν σε άλλη παράταξη
ή να συνεχίσουν ως ανεξάρτητη αν προχωρήσει αυτό το εγχείρημα και
από την άλλη η μείζων αντιπολίτευση αδυνατεί να αρθρώσει πολιτικό
λόγο και να χαράξει ενιαία στρατηγική, πάνω στο θέμα.

