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Θέμα που αφορά την κυβέρνηση και το εθνικό κοινοβούλιο είναι η διαπραγμάτευση για το
όνομα των Σκοπίων. Στη γραμμή αυτή κινήθηκε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος
Καχριμάνης, κατά τη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου το μεσημέρι της Τετάρτης,
απαντώντας στο αίτημα του περιφερειακού συμβούλου της παράταξης της «Χρυσής Αυγής»
στην Ήπειρο Κώστα Αναγνώστου να εκδοθεί ψήφισμα για το θέμα και για τα συλλαλητήρια.

Αποφεύγοντας να μπει στην ουσιαστική συζήτηση επί του θέματος, όπως έγινε πριν από
ακριβώς μία εβδομάδα, στο μεγαλύτερο δημοτικό συμβούλιο της Ηπείρου, ο κ. Καχριμάνης
παρέπεμψε τις σημαντικές αποφάσεις αλλού, παρ' ότι όπως δήλωσε στην αρχή της
τοποθέτησής του, ως Δήμαρχος Μετσόβου τότε, είχε αποκτήσει τέλεια γνώση του θέματος,
κατά τις επαφές του με την τότε Υφυπουργό Εξωτερικών, την κρίσιμη διετία από το 1991
ως το 1993, Ευγενία Τσουδερού. Ξεχώρισε επίσης, την ιδιαίτερη διάσταση της σχισματικής
εκκλησίας της Αχρίδος που ονομάζεται επίσης, Μακεδονική, κάτι που πολλοί σήμερα
παραγνωρίζουν στον φάκελο του Σκοπιανού.

Επίσης, απέφυγε διακριτικά, και σωστά... να πάρει θέση υπέρ ή κατά των συλλαλητηρίων ο
Περιφερειάρχης. «Με δική του προσωπική ευθύνη, μπορεί κανείς να συμμετέχει στα
συλλαλητήρια ή όχι» σημείωσε χαρακτηριστικά.
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Κάτι είπε αλλά δεν ακούστηκε καν... ο επικεφαλής της παράταξης «Ήπειρος Ανατροπής»
Κώστας Μπασιούκας, και ήταν σαν να μην πήρε καθόλου θέση η παράταξή του για το
συγκεκριμένο θέμα, ενώ πολιτική τοποθέτηση έκανε ο Μάκης Χατζηεφραιμίδης, εκ μέρους
της «Συμμαχίας Ηπειρωτών» που συντάχθηκε με τον Περιφερειάρχη, ως προς το ότι, «τα
εθνικά θέματα δεν πρέπει να μπαίνουν για διχασμό ή αντίθεση στον ελληνικό λαό που
μάλιστα, γεννιέται και δεν γιατρεύεται εύκολα». Έστρεψε τα βέλη του όμως και προς τις
δύο πλευρές, κυβέρνηση και αντιπολίτευση και σημείωσε πως «περίμενα από την κυβέρνηση
και από την αντιπολίτευση να χειριστούν με μεγαλύτερη σοβαρότητα το θέμα»...

Ο Κώστας Κωτσαντής από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» και ο Νίκος Ζήκος από την «Αριστερή
Παρέμβαση στην Ήπειρο» συνέδεσαν την ανακίνηση του Σκοπιανού με τα γεωπολιτικά
συμφέροντα των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ ενώ τέλος, ο περιφερειακός σύμβουλος που
ξεκίνησε τη συζήτηση, Κώστας Αναγνώστου σημείωσε πως «δε μπορούμε να μιλάμε για
πατριδοκαπηλία ή ακραίες φωνές όταν από το 1924 έχουν δώσει το όνομα Μακεδονία στα
Σκόπια» και επέμεινε πως το περιφερειακό συμβούλιο οφείλει να έχει θέση για το θέμα.
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