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ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Π Α Μ Α Π 

Είναι γεγονός ότι το πρόβλημα στους νομούς της Δυτ. Μακεδονίας τον τελευταίο 

ενάμισυ χρόνο έχει ιδιαίτερα οξυνθεί. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της όξυνσης 

είναι τα εξής : 

1. Η διανομαρχιακή και καθοδηγούμενη ομοιόμορφη πρακτική των ηΐηθυσμών του προ

βλήματος. 

2. Η πρόσβαση των στελεχών του'κινήματος" σε όργανα των μαζικών, συνδικαλιστι

κών κοινωνικών φορέων αλλά και σε όργανα κομματικών οργανώσεων, κυρίως 

του ΙΙΑΣΟΚ και ΚΚΕ. 

3. Η χωρίς ιδιαίτερες προφυλάξεις δημόσια έκφραση και διακίνηση των διεκδική

σεων (π.χ. μανιφέστο, χάρτες, δηλώσεις κ.λ.π.) 

4.. Η οργανωμένη πολιτιστική έκφραση του προβλήματος μέσα από εσωτερικές πολι

τιστικές ανταλλαγές των Νομών μας. 

5. Η οργανωμένη προσπάθεια πολιτικής χρέωσης στην Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μιας δή

θεν) αντίμειονοτικής πολιτικής προσπάθειας που υποδαυλίζεται στον κοινωνικό 

χώρο από την Δεξιά στα πλαίσια της ψηφοθηρικής της πολιτικής. 

Τα παραπάνω συμπεράσματα είναι προϊόν μιας συστηματικής συλλογής και επεξεργασίες 

στοιχείων, που αφορούν όχι μόνο το Νομό Κοζάνης (επαρχία Εορδαίας), αλλά κυρίως 

το Νομό Φλωρίνης και σε δεύτερη μοίρα τους Νομούς Καστοριάς και Πέλλης. 

Αναλυτικώτερα 

1. Σε ότι αφορά την διανομαρχιακή διασύνδεση πιστεύουμε ότι αυτή ήταν πάντοτε 

υπαρκτή ίσως, όμως, μόνο στο συναισθηματικό επίπεδο. Σήμερα, αντίθετα, εμφα

νίζονται στοιχεία οργάνωσης και με φανερά τα σημάδια μιας χαλαρής, βέβαια, 

όμως με σταθερούς προσανατολισμούς καθοδήγησης. 

Από τα στοιχεία και τις πληροφορίες που συλλέξαμε προκύπτουν τρία βασικά 

κέντρα απ' όπου εκπορεύονται κατευθύνσεις. 

α) 'Ενα στη Φλώρινα με εΐ&χοντα στελέχη -τους Νικολαΐδη και Στάΐκο με σημα

ντική πρόσβαση στο Ν.Σ. Φλωρίνης, στους OTA και λοιπούς χώρους. 

β) 'Ένα στη Πτολεμα'ίδα - Εμπόριο με την φανερή δράση του Δικηγόρου Σπόνδη 

και κατά δεύτερο λόγο του Προέδρου της Κοινότητας Εμπορίου Σολάκη, που 

έζησε επί χρόνια στον Καναδά. 

γ) Ένα στην Πέλλα, που πρέπει να κινείται από το περιβάλλον του Βουλευτή 

Γ. Πέτσου και της, εφημερίδας ΜΟΓΔΕΝΑ. 

Είχαμε επανειλλημένα περιστατικά διαμαρτυριών, δηλώσεων, παραστάσεων 



και, γενικώτερα, μία συνολική πρακτική των παραπάνω που είχε σαν κύριο στοι

χείο »την διανομαρχιακή αναφορά και τάση προστατευτικής μέριμνας όλου του 

•πληθυσμού του προβλήματος. 

Η Νομάρχης Φλωρίνης έχει ιδιαίτερη εμπειρία. 

Η πρόσβαση στελεχών του κινήματος σε όργανα φορέων και κομμάτων είναι από 

καιρό γνωστή. Ωστόσο το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια τάση ομαδικής δια

μαρτυρίας για διώξεις, παραμέληση, αδιαφορία της Κυβέρνησης σε σχέση με τα ποι

κίλα προβλήματα των πληθυσμών. 

Το τιιό επικίνδυνο χαρακτηριστικό είναι η ζύμωση του προβλήματος μέσα στις Οργα

νώσεις του ΠΑΣΟΚ, όπου κυρίως διατηρεί τις. διασυνδέσεις του ο ΝικολαΤδης, πρώην 

μέλος της NE Φλωρίνης. 

Όταν πρίν από ένα χρόνο περίπου, υπήρχε παρέμβαση της Επιτροπής Οργανωτικού 

και τιμωρήθηκανμε αναστολή λειτουργίας 6 μηνών τα μέλη Νικολαί'δης και Στάϊκος 

υπήρχε σοβαρή και εμφανής αντίδραση σ' όλο το χώρο Εορδαίας - Φλωρίνης με επι

κεφαλής τον δικηγόρο Σπόνδη, που με δηλώσεις απείλησε κινητοποίηση όλων των ομά-

δων. 

Τον τελευταίο καιρό η έκφραση των διεκδικήσεων γίνεται φανερά, χωρίς επιφυλάξεις, 

με αποκορύφωμα την διακίνηση και προβολή του ΜΑΝΙΦΕΣΤΟΥ με την επωνυμία ΚΟΕ-ΜΑΔ 

με έδρα τη θεσσαλονίκη. Το έντυπο λειτούργησε πυροδοτικά σ' όλα ια στελέχη, που 

μιλούσαν ανοιχτά για το "σωστό"περιεχόμενο του. Μάλιστα, υπήρχε αναπαραγωγή σε 

Φωτοκόπιες και διανεμήθηκε σε Κοινοτάρχες, Προέδρους, Συλλόγους κ.λ. ¡Γ. αλλά και 

πετάχθηκε σε καφενεία και δρόμους. 

Οι πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των χωριών των Νομών που έχουν πρόβλημα γίνονται 

ελεύθερα και μάλιστα με την επιχορήγηση του προγράμματος ΠΑΜΑΠ 

Συγκεκριμένα, στα χωριά της Εορδαίας (Εμπόριο - Φούφα) έρχονται κάθε χρόνο χο

ρευτικά συγκροτήματα απο τα χωριά ΧΑΡΙΕΣΣΑ, ΜΑΡΙΝΑ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ και 

ΑΡΝΙΣΑ ΠΕΛΛΑΣ, στη βάση ανταλλαγών. 

Τα συγκροτήματα αυτά, όταν προχωρήσει το γλέντι ανενδοίαστα τραγουδούν και χο

ρεύουν, τραγούδια και χορούς της περιοχής Σκοπίων. 

Έχει γίνει σαφές ότι συνέπειες του προβλήματος έχουν δύο επίπεδα επένδυσης. 

α. Η δημιουργία κλίματος περιθωριοποίησης και παραμέλησης στους πληθυσμούς 

εξυπηρετεί στην δημιουργία υειονοτικής συνείδησης, κάτι που προσδοκούν και 

επιδιώκουν τα Ελληνικά και Εξωελληνικά κέντρα προπαγάνδας. 

Γιατί είναι σημαντικό να τονισθεί ότι οι πληθυσμοί στην συντριπτική τους 
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πλειοψηφία λειτουργούν με ελληνική συνείδηση, ενγνώσει των όποιων πολιτι

στικών τους διαφοροποιήσεων (π.χ. γλώσσα, έθιμα κ.λ.π.) 

'Ομως η τυχόν εμπέδωση συνείδησης μειονότητας θα διευκόλυνε αφάνταστα τα 

σχέδια εκείνων που θέτουν ζήτημα αυτονομίας, 

Η δεύτερη επένδυση γίνεται στο πολιτικό - εκλογικό επίπεδο, με την συνεργεία 

και των στελεχών της Δεξιάς. Έχει ζυμωθεί στους πληθυσμούς ότι η Κυβέρνηση 

του ΠΑΣΟΚ τους διώκει και περιθωριοποιεί. 

Αφορμή για τέτοιες ζυμώσεις δίνουν τα παρακάτω περιστατικά και καταστάσεις : 

1. Η διαγραφή του Βουλευτή Γ. Πέτσου, την οποία εκμεταλλεύθηκαν στο έπακρο. 

Σημειώνουμε πάντως ότι τυχόν προσχώρηση του στη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ θα λειτουρ

γήσει θετικά στους πληθυσμούς στα πλαίσια μιας αποχρέωσής του. 

2. Η ανελαστική αντιμετώπιση των προσφύγων που ζουν στην Γιουγκοσλαβία. 

Σημειώνουμε ότι τόσο η Ν.Δ. όσο και η Δικτατορία στα πλαίσια πολιτικής 

τους για κομματική ενσωμάτωση, κατ' εξαίρεσιν επέτρεπε μετακινήσεις, 

επιστροφές κ.λ.π., ιδίως σε άτομα μεγάλης ηλικίας. Από κύκλους των πλη

θυσμών τονίζεται η σκληρή στάση του Ελληνικού Προξενείου στΑ Σκόπια, 

που σήμερα τους αντιμετωπίζει με πνεύμα αντικομμουνισμού και τους βλέ

πει λίγο-πολύ όλους σαν πράκτορες. 

3. Οι εσωκομματικές αντιθέσεις στην Οργάνωση ΠΑΣΟΚ του νομού Φλωρίνης, όπου 

•πέρασε η αντίληψη ότι διώκονται οι ντόπιοι αιτο το Κόμμα. Επισημαίνουμε 

την χλιαρή στάση του βουλευτή Π. Στεφανίδη. 

Τελευταία δημιουργείται κίνηση για τον διωγμό απο το Νομό [ης συναδέλφου 

Λ. Καράσσα, που της αποδίδουν "ρατσιστική" νοοτροπία. Της κίνησης 

προΐστανται οι Νικολαΐδης - Στάτκος. 

4· Η όξυνση τηςσυμπεριφοράς του Μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγουστίνου, που τε

λευταία έχει επιδοθεί σε σειρά δυσμενών μεταθέσεων ιερέων που ανήκουν 

στους ντόπιους. 

5. Οι απαγορεύσεις μετάκλησης γιουγκοσλαβικών καλλιτεχνικών συγκροτημάτων 

σε τοπικές εκδηλώσεις, ενώ επί Ν.Δ. επιτρεπόταν. 

6. Η υπονομευτική λειτουργία των γραφείων πολιτιστικών σχέσεων των Νομαρχιών. 

Έχουμε επανειλλημένα τονίσει ότι τα γραφεία είναι "σταμπαρισμένα" 

σαν κέντρα αντισλαβικής-αντικομμουνιστικής προπαγάνδας. 

Η παρουσία τους είναι απο μόνη της πρόκληση για τους πληθυσμούς, πεί-
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θοντας έτσι ότι γι' αυτούς υπάρχουν ειδικά προγράμματα. Αποτέλεσμα η αντίδραση 

και αποστροφή. 

7. Η μη αντιμετώπιση απο την Κυβέρνηση μας ωρισμένων προβλημάτων ή η διακριτική 

τους αντιμετώπιση σε ωρισμένα ζητήματα π.χ. εποικιστικά προβλήματα, προσλήψεις 

στα εργοστάσια της ΔΕΗ, επιλογές αξιωματικών στο Στρατό κ.λ.π. 

Όλα τα παραπάνω η Δεξοά, που επίσημα δεν παίρνει θέση, έμμεσα τα διογκώνει και 

τα χρεώνΕΛ στην Κυβερνητική πολιτική, με αρκετή επιτυχία. 

Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι απέναντι στο πρόβλημα δεν έχουμε μέχρι σήμερα αντι

παρατάξει μιά σοβαρή, ενιαία και σταθερή πολιτική. Αντίθετα η πολιτική μας είναι 

ευκαιριακή, και αποσπασματική και πολλές φορές αντιφατική. 

Η δική μας πολιτική, πιστεύω ότι υστερεί στους τομείς : προγράμματος, οργάνων υλο

ποίησης και διαδικασιών προβολής. 

Πράγματι, το πρόγραμα ΠΑΜΑΠ έμεινε σχεδόν αναλλοίωτο, με υποκείμενα σχεδιασμού 

έξω απο το πολιτικό κέντρο που θα χάραζε μια συνολική πολιτική για τα εθνικά θέματα. 

Το γεγονός ότι τα στελέχη της Υπηρεσίας Πολιτικών Υποθέσεων του ΥΒΕ Πολίτης - Δημη

τρακόπουλος, χειρίζονται τόπρόγραμμα είναι ενδεικτικό. 

Σε ότι αφορά τα όργανα υλοποίησης έχουμε διαπιστώσει ότι τα γραφεία Πολιτιστικών 

Σχέσεων είναι η χειρίστη των επιλογών. Τα γραφεία αυτοί που άνθησαν επί Χούντας 

κάνοντας αντί κομμουνισμό και δημιουργώντας παρακρατικούς μηχανισμούε, είναι Φυσικό 

κι αν ακόμα είχαμε πολιτική, να την υπονομεύσουν. 

Τέλος, -στον τομέα της προβολής, δεν έγινε τίποτα σημαντικό. Είμαστε έρμαιο των γιου

γκοσλαβικών καναλιών της T.V. και του ραδιοφώνου. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Το πρόβλημα είναι οε έξαρση και δημιουργεί σοβαρή απειλή δημιουργίας συνείδησης 

μειονότητας στους πληθυσμούς που έχουν ακόμα συνείσηση Ελληνική. 

Χρειαζόμαστε άμεσα μια συγκροτημένη πολιτική βάσης δηλ. που θα αφορά συνολικά όλους 

τους πληθυσμούς του χώρου, χωρίς διακρίσεις και μεροληψίες. Η μεροληψία που επι-

δείχτηκε στο παρελθόν τους έχει κάνει καχύποπτους. 

Τέλος, χρειαζόμαστε άμεσα και μια νέα πολιτική μέσα στην οργάνωση του ΠΑΣΟΚ, ώστε να 

μπορέσει αυτή με τη σειρά της να λειτουργήσει σαν καταλύτης στον κοινωνικό χώρο. 

01 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ 

Πιστεύουμε ότι τα βασικά στοιχεία της πολιτικής πρέπει να χαράξουμε είναι τρία : 

α. Συγκεκριμένο περιεχόμενο (πρόγραμμα) 

β. Συγκεκριμέναόργανα υλοποίησης (φορείς - θεσμοί) 

γ. Συγκεκριμένα μέσα - διαδικασίες προβολής. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το περιεχόμενο του προγράμματος πρέπει να συμπυκνώνει τα αιτήματα για μια σωστή 

κοινωνικοοικονομική πολιτική, μια ηγεμονική πολιτιστική απάντηση και μια ισχυρή 

πολιτική - κρατική παρουσία. 

Βασικό στοιχείο για την άσκηση μιας κοινωνικοοικονομικής πολιτικής αποτελεί η ενί

σχυση της πολιτικής - κρατικής εξουσίας στην περιοχή, στόχος που εξυπηρετείται με 

την αποκέντρωση. Πάγιο αίτημα της περιοχής ήταν και είναι να αναγνωρισθεί ώς αυτο

τελής Διοικητική Περιφέρεια η Δυτική Μακεδονία. Η πρόταση έχει ουσιαστικό περιε

χόμενο. Σήμερα η Δυτική Μακεδονία, ενταγμένη διοικητικά στην Κεντροδυτική Μακεδονία 

στερείται τα βασικώτερα στοιχεία ανάπτυξης π.χ. περιφερειακές υπηρεσίες, περιφερεια

κό κοινωνικό εξοπλισμό, περιφερειακή πολιτιστικήσυγκρότηση. Πάντοτε, στα πλαίσια της 

Κεντροδυτικής Μακεδονίας η ευαίσθητη απο κάθε άποψη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας 

αποτελούσε τον φτωχό συγγενή σε όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα, με φανερή την άμεση 

εξάρτηση ιης αλλά και την άνιση αντιπαράθεση με τη Θεσσαλονίκη. π.Χ. έλλειψη Υπηρε

σίας Περιφερειακής Ανάπτυξης, έλλειψη Περιφερειακού Νοσοκομείου, έλλειψη Εφετείου, 

έλλειψη Εφοριών Βυζαντικών και κλασσικών αρχαιοτήτων κ.λ.π. Οι Νομοί της Δυτικής 

Μακεδονίας το έχουν προτείνει στο πενταετές πρόγραμμα. Είναι καιρός να γίνει πράξη, 

ώστε η παρουσία του Ελληνικού κράτους στην περιοχή νά γίνει ισχυρή. 

Το δεύτερο στοιχείο αφορά την αναπτυξιακή πολιτική και τις επενδύσεις στην περιοχή. 

Η οικονομική άνθηση δημιουργεί μια ισχυρή άμυνα ζώνης γιατί τα βασικά στοιχεία της 

κάθε προπαγάνδας στηρίζονται στο βιωτικό επίπεδο των πληθυσμών ώστε να γίνονται'συγ

κρίσεις. Άμεση ανάγκη η δημιουργία Υπηρεσία ΠερίφερειακήςΑνάπτυξης οτη Λυτ. Μακε

δονία και η αναβάθμιση των περιοχών με την ένταξη τους στη Δ' ζώνη του Ν. 1262/82 

έτσι ώστε να αυξηθούν τα κίνητρα επενδύσεων. 

Τρίτο στοιχείο αποτελεί η καλλίτερη αξιοποίηση του προγράμματος παραμεθορίων περιο

χών του ΥΒΕ, αξιοποίηση που προϋποθέτει την αύξηση των κονδυλίων απο το Π.Δ.Εγια 

το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

Τέταρτο στοιχείο η σωστή στελέχωση των Νομαρχιακών Υπηρεσιών. Πρέπει να πάψει επι

τέλους να αντιμετωπίζεται η περιοχή σαν τόπος εξορίας, όπου μαζεύονται με δυ&ρ.ενείς 

μεταθέσεις όλα τά απόβλητα της κρατικής μηχανής. 

Πέμπτο στοιχείο ο κοινωνικός εξοπλισμός. Είναι ανάγκη η Δυτ. Μακεδονία να αναγνωρι

σθεί άμεσα απο το Υπουργείο Υγείας και το ΚΕΣΥ σαν αυτοτελής Υγειονομική περιφέρρεια. 

Αυτό θα σημάνει την αποφυγήντων ασθενών της περιοχής μας στα περιφερειακά νοσοκο

μεία Θεσσαλονίκης και Λάρισας ιδίως τους χειμερινούς μήνες. 

Στα πλαίσια της κοινοτικής πολιτικής πρέπει να αντιμετωπισθεί κατά προτεραιότητα 

ίδρυση παιδικών σταθμών, ΚΑΠΗ, οικοτροφείων κ.λ.π. Μια πολύ θετική πρόταση είναι 

να αξιοποιηθεί ο θεσμός του κοινωνικού τουρισμού στην περιοχή, έτσι ώστε μαζικά 

οι ντόπιοι πληθυσμοί να γνωρίσουν την Ελλάδα. 

Έκιο στοιχείο η άυεση αντιμετώπιση των πι ó σημαντικών τοπικών προβλημάτων που κατά 
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την άποψη μας ιεραρχούνται ως εξής : 

1. Βιοτεχνική ζώνη γούνας. Η περιοχή παραδοσιακά ασχολείται με τη γούνα, όπου 

εργάζονται χιλιάδες άτομα. Πρίν από μήνες η Κυβέρνηση (Βαίτσος, Β. Παπανδρέου, 

Πιτσιώρης) εζήγγειλε μία σειρά απο £υε.ργετικά .μέτρα για τον κλάδο. Όμως 

ελάχιστα έχουν υλοποιηθεί και έχει, προκληθεί δυσαρέσκεια. 

2. Απόδοση ανταλλαξίμου περιουσίας (ΔΑΠ). 

Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των ντόπιων κατέχει απο δεκαετίες αγρούς 

οικόπεδα που ανήκουν στη ΔΑΠ του Υπουργείου οικονομικών. Όμως εξακολουθούν 

να είναι απλοί κάτοχοι και επιπλέον να πληρώνουν τέλη χρήσεως στο Δημόσιο. · 

Πιστεύουμε ότι σε συνεργασία του ΥΒΕ με την ΚΕΔ και του Υπουργείου Οικονομικών, 

οι εκτάσεις αυτές πρέπει άμεσα να καταγραφούν και να αποδοθούν δωρεάν στους 

κατόχους τους. Γνωρίζουμε όλοι πόση ανασφάλεια δημιουργεί στους ντόπιους ότι 

το Ελληνικό Κράτος τους διατηρεί μετέωρους στις ίδιες τους τις εκτάσεις. 

3* Εποικισμός. Στις περιοχές μας εκκρεμούν απο το 1960 χιλιάδες αιτήσεων που αφο

ρούν εποικιστικά θέματα· Οι Επιτροπές Απαλλοτριώσεων, μία σε κάθε Νομό, συν

εδριάζουν εκ του Νόμου το πολύ U φορές το μήνα. Με σύνθεση αναποτελεσματική και 

κατά κάνονα αδιάφορη, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο φόρτο των αιτήσεων. 

Προτείνουμε, με παρέμβαση του Υπουργείου Γεωργίας να δημιουργηθεί στους Νομούς 

και δεύτερη επιτροπή απαλλοτριώσεων, ώστε με μια εκκαθάριση των φακέλλων και 

με, ένα ευρύ πνεύμα αντιμετώπισης των αιτημάτων να διεκπεραιωθούν όλες οι εκκρε

μότητες. 

Λ. Αναβάθμιση του κατασκευαστικού ρόλου των Νομαρχιακών Υπηρεσιών εγγείων βελτιώ

σεων (ΥΕΒ), με τον απαραίτητο εξοπλισμό και το τεχνικό προσωπικό για ττχν προώ

θηση αγροτικών προγραμμάτων π.χ. αρδευτικά, γεωτρήσεις, παράλληλα έργα κ.λ.π. 

5. Μέριμνα για τα προβλήματα αποχιονισμού στη χειμερινή περίοδο. Ενίσχυση των 

ΔΕΚΕ. 

6. Επέκταση και επίσπευση του προγράμματος τηλεφωνοδοτήσεων του OTE στα χωριά 

της περιοχής. 

7. Δημιουργία γραφείων του ΟΓΑ στις Νομαρχίες. 

Εννοείται ότι η παραπάνω λίστα των τοπικών προβλημάτων μπορεί να εμπλουτιστεί 

με επιμέρους προτάσεις των Νομών. 

Επίσης, χρειάζονται λεπτοί χειρισμοί σε συγκεκριμένα ζητήματα που απασχολούν τους 

πληθυσμούς των ντόπιων όπως : 

./. 
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α) Επαναπροσδιορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τις επισκέψεις η τηυ επιστρο

φή προσφύγων απο τη Γιουγκοσλαβία στην Ελλάδα. Υπάρχουν ωρισμένες περιπτώσεις 

όπως ,π.χ. υπερήλικες που θέλουν να επιστρέψουν για να ταφούν στον τόπο τους, 

κηδείες συγγενών κ.λ.π. που ίσως θα μπορέσουν να αντιμετωπισθούν με μια ελαστι

κότητα. Αντίστοιχα να ερευνηθούν τα θέματα λειτουργίας των Προξενείων μας στην 

Γιουγκοσλαβία. 

β) Στις επιλογές υποψηφίων εφέδρων αξιωματικών υπήρξαν πολλά περιστατικά όπου 

παιδιά ντόπιων αρχικά επελέγησαν και ντύθηκαν την στολή του αξιωματικού και 

εκ των υστέρων αποπεμφθηκαν χωρίς εξηγήσεις απο τις σχολές τους. 

γ) Μέριμνα του ΟΑΕΔ για τις προσλήψεις ντόπιων ιδίως στον εργοστασιακό χώρο της 

ΔΕΗ Αμυνταίου. 

Πολύ σοβαρό είναι το πρόβλημα της ελεύθερης διακίνησς Γιουγκοσλάβων προς τη 

Θεσσαλονίκη στα πλαίσια διμερών συμφωνιών. Είναι βέβαιο ότι δημιουργούν επαφές 

και προϋποθέσεις σταθερής επικοινωνίας με τους ντόπιους. Το ίδιο ισχύει και 

για τους τουρίστες της θερινής περιόδου. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Η πολιτιστική μας παρέμβαση στην περιοχή πρέπει να έχει τα στοιχεία σύνδεσης του 

Ελληνικού Μακεδόνικου παρελθόντος με το Ελληνικό Μακεδόνικο παρόν και μέλλον. Η 

μονοσήμαντη και μουσειακή αναφορά στις λαογοαφικές παραδόσεις και την ιστορία του 

τόπου δεν αρκεί και δεν έχει ιδιαίτερη εμβέλεια στους νεολαιίστικους χώρους. 

Προτείνουμε : 

1. Με -παρέμβαση του ΥΒΕ στο ΥΠΠΕ, στο Υφυπουργείο Νέας Γενιάς και στον EOT, να 

ζητηθεί η ιδναίτερη ενίσχυση και προώθηση πολιτιστικών θεσμών που θα λειτουρ

γούν στην περιοχή όλο το χρόνο. (Κοινότητες νέων, πολιτιστικές λέσχες, κινη

ματογραφικές λέσχες, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.λ.π.) 

2. Να ππιοπευσιεί η δημιουργία του Περιφερειακού Θεάτρου Δυτ. Μακεδονίας που με 

συγκεκριμένο ρεπερτόριο θα περιοδεύει στα χωριά του προγράμματος. 

3. Να επισπευστεί η ίδρυση, αρχαιολογικών - λαογραφικών μουσείων στις περιοχές. 

Η φημολογούμενη μεταφορά των αρχαίων ευρημάτων σε άλλα μουσεία ελλείψει νώρων 

θα προκαλέσει μεγάλη αντίδραση στην περιοχή και πρέπει να αποφευχθί ί. 

Λ. Να δημιουργηθούν εφορίες βυζαντικών και κλασσικών αρχαιοτήτων στις περιοχές. 

./. 



Να αναπτυχθούν συγκεκριμένα προγράμματα λαϊκής επιμόρφωσης σε όλα τα χωριά 

του προγράμματος με συγκεκριμένα τμήματα και επιμορφωτές. 
ι 

Να χρηματοδοτηθεί απο το ΙΒΕ η έκδοση στους Νομούς μηνιαίων Περιοδικών, που 

θα αποτελούν το βήμα προβολής και προβληματισμού των μαζικών φορέων της περιο

χής. 

Να καθιερωθούν ειδικά προγράμματα στην τηλεόραση και τους ραδιοσταθμούς της 

Βόρειας Ελλάδας, με αναφορά στο παρελθόν και το παρόν της Μακεδονίας. 

Να αποδοθούν το: κέντρα Νεότητας του ΠΑΜΑΓί στην τοπική αυτοδιοίκηση και τους 

•πολιτιστικούς συλλόγους και να εμπλουτιστούν οι βιβλιοθήκες και τα άλλα οπτικο

ακουστικά τους μέσα. 

Να ενισχυθεί με δανειοδοτήσεις απο τη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών 

ο τοπικός τύπος που παίζει σηυαντικό ρόλο στην περιοχή. 

Να ενεργοποιηθούν με πρωτοβουλία του ΥΒΕ οι σύλλογοι, οι παροικίες και τα σω

ματεία των Δυτικομακεδόνωνοις διασποράς σε μια συλλογική προσπάθεια με κεντρι

κά σημεία αναφοράς : Μακεδόνικη ιστορία και παράδοση, Μακεδόνικος αγώνας, 

σύγχρονα προβλήματα της Μακεδονίας, ανάπτυξη της Μακεδονίας. Έχουμ£ ήδη επι

κοινωνήσει με την Αδελφότητα Δυτοκομακεδονικών σωματείων για ένα συνέδριο 

όλων των φορέων μέσα στο χειμώνα στη θεσσαλονίκη με τη φροντίδα ιου ΥΒΕ. 

ΟΡΓΑΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Επειδή τα Εθνικά προβλήματα στη Βόρεια Ελλάδα βρίσκονται σε έξαρση, που ίσως 

ενταθεί, πιστεύουμε ότι είναι σήμερα όσο ποτέ αναγκαία η αναβάθμιση του ΥΒΕ 

έτσι ώστε να αποτελέσει βασικό κέντρο όχι μόνο της ανάπτυξης αλλά και της Εθνι

κής πολιτικής στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι το ΥΒΕ πρέπει 

να αποκτήσει αρμοδιότητες, πόρους και προσωπικό όλων των συναφών κυβερνητικών 

τομέων ώστε να μπορεί όχι μόνο να σχεδιάσει αλλά και να υλοποιήσει το πρόγρα

μμα. 

Η αναβάθμιση του ΥΒΕ για το συγκεκριμένο μας πρόβλημα μπορεί να εκφραστεί 

υπηρεσιακά στο χώρο της σημερινής υπηρεσίας πολιτικών υποθέσεων που είναι απο 

κάθε άποψη προβληματική. Μια νέα υπηρεσία, διευρημένη, με εξειδικευμένους επι-

./. 



^τήμονες και με μια νέα φυσιογνωμία πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει άμεσος 

στόχος. 

ι 

Πρέπει να καταργηθούν άμεσα τα γραφεία πολιτιστικών υποθέσεων στις Νομαρχίες 

και το προσωπικό τους να απορροφηθεί στα τμήματα κοινωνικής πρόνοιας. Το πρό

γραμμα στους Νομούς θα εφαρμοστεί απο τους Νομάρχες.σε στενή συνεργασία με 

τη νέα υπηρεσία του ΥΒΕ και με την ενεργοποίηση των τοπικών φορέων, εφόσον αυτό 

το νέο πρόγραμμα δεν έχει τίποτα το συνωμοτικό. 

ΟΡΓΑΝΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Το πιό σημαντικό ίσως ζήτημα είναι η μεγιστοποίηση της εμβέλειας των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα τόσο η Τηλεόραση όσο και το Ραδιό

φωνο μας ωχριούν μπροστά στην εμβέλεια και τα προγράμματα της Ραδιοτηλεόραση 

των Σκοπίων. Οι τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί της ΞΡΤ 2 Κοζάνης και Φλώρινας 

ισχύος 1 κιλοβάτ έχουν εμβέλεια μόλις 15-20 χιλιομέτρων, ενώ πολλές περιοχές 

δεν βλέπουν τηλεόραση ελλείψει αναμεταδοτών. Αντίθετα όλη η Μακεδονία βλέπει 

άνετα τηλεόραση και ακούει στα F.M. ραδιόφωνο Σκοπίων. Προτείνουμε :ην άμεση 

τοποθέτηση αναμεταδοτών τηλεόρασης και την τοποθέτηση νέων πομπών στους Ρ.Σ 

Κοζάνης και Φλώρινας. 

Ιδιαίτερο ρόλο στην περιοχή μπορούν να παίξουν οι πολιτικοί φορείς, στους 

οποίους είναι ενταγμένοι πολιτικά και οργανωτικά και οι ίδιοι ντόπιοι πληθυ

σμοί. Δεν γνωρίζουμε πόσο θα μπορούσε να αποδώσει μια διακομματική επαφή κο

ρυφής με στόχο ένα μίνιμουμ ομοιόμορφης πρακτικής. Εκείνο όμως που σίγουρα 

πρέπει άμεσα νά δούμε είναι η δυνατότητα παρέμβασης της οργάνωση·; : Λ· ΪΙΑΣΟΚ. 

Πρέπει με ευθύνη του Ε.Γ. να διερευνηθούν με προσοχή όλες οι υπάρχουσες αντι

θέσεις καθώς και ο ρόλος των διαγραμμένων στελεχών, που ενεργοποιούνται στον 

κοινωνικοπολιτικό χώρο (Νικολαί'δης - Πέτσος). Σε δεύτερη φάση ιτρέπει επίσης 

προσεκτικά να ζυμωθεί η οργάνωση για τη σωστή συμπεριφορά της απέναντι no 

πρόβλημα. 

Τέλος πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην συχνή παρουσία στην περιοχή Κυβερνη

τικών και κομματικών στελεχών, ώστε να αλλάζει το βαρύ πολιτικό κλίμα^που 

ευνοεί την όξυνση του προβλήματος. 

0 Νομάρχης Κοζάνης 

Θ. Χαλάτσης 


