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«Η διαδικασία των διαπραγματεύσεων για την επίλυση της διαφωνίας του ονόματος παίρνει
νέες διαστάσεις μετά την εχθρική επιστολή από τον υψηλότερο αξιωματούχο της ελληνικής
πολιτικής έναντι του πρωθυπουργού Νίκολα Γκρούεφσκι», όπως αναφέρει το πρακτορείο
ειδήσεων ‘ΙΝΑ’.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Λουκάς Παπαδήμος και ο αρχηγός του κόμματος της Νέας
Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς, με επιστολές τους έκαναν γνωστό ότι δεν επιθυμούν να
συναντηθούν με τον πρωθυπουργό Γκρούεφσκι. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έστειλαν οι
δύο Έλληνες αξιωματούχοι της ελληνικής πολιτικής σκηνής, ξεχωριστές επιστολές σε
απάντηση των προτάσεων για κοινές συνεδριάσεις για την εξεύρεση λύσεων στη διαδικασία
της διαφωνίας του ονόματος.

«Όσον αφορά την πΓΔΜ, η Ελλάδα έχει υποστηρίξει τη χώρα αυτή στην ευρωπαϊκή της
πορεία σε πολλές περιπτώσεις. Αυτή ήταν και η ευκαιρία που της δόθηκε με την Συμφωνία
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης του 2001 και την πολιτική της απελευθέρωσης της βίζας.
Ειλικρινά επιθυμούμε να βελτιωθούν οι διμερείς μας σχέσεις. Όμως, η χώρα σας πρέπει να
πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και των απαιτήσεων που απορρέουν από αυτή , στις
σχέσεις συνεργασίας και καλής γειτονίας. Από την άποψη αυτή, παραμένει ουδιώδης μια
αποδεκτή λύση «erga omnes» στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του
ΟΗΕ» σημείωνε στην επιστολή του ο Παπαδήμος.

Ο ηγέτης, εξάλλου, του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, στην επιστολή του προς τα
Σκόπια ήταν ακόμη σκληρότερος.

«Είμαι υποχρεωμένος να επισημάνω ότι οι συστηματικές κυβερνητικές δραστηριότητες και
των επισήμων αξιωματούχων της πΓΔΜ, εμποδίζουν την παραπάνω διαδικασία για την
επίλυση της διαφωνίας του ονόματος», δήλωσε ο Σαμαράς, προτρέποντας τα Σκόπια να
έχουν θετική προσέγγιση στα σημαντικά ζητήματα των δύο χωρών.

Οι απαντήσεις των τριτοβάθμιων ελληνικών αρχών έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία
η κυβέρνηση των Σκοπίων προσπαθεί να ξεκλειδώσει και να επιταχύνει τη διαδικασία
ένταξης της τους στις Ευρω-ατλαντικές δομές, όπως είναι η απόκτηση ημερομηνίας για
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έναρξη των διαπραγματεύσεων με την ΕΕ και η πρόσκληση για συμμετοχή στο ΝΑΤΟ.
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