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Στο διάστημα από 23-30 Ιανουαρίου σημειώθηκαν τα εξής σε σχέση με το 
Σκοπιανό : 

- Στις 23 Ιανουαρίου 2014 ο κ. Σαμαράς απέρριψε την πρόταση των 
διοργανωτών της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, για να συμμετάσχει στις 2 
Φεβρουαρίου μαζί με τον κ. Γκρουέφσκι σε συζήτηση για το θέμα της ονομασίας, με 
τον συντονισμό του Επιτρόπου για τη Διεύρυνση της ΕΕ κ.  Φούλε.  Αντιθέτως ο κ.  
Γκρουέφσκι απεδέχθη την πρόταση. 

- Στις 23 Ιανουαρίου ο πρώην πρωθυπουργός κ. Γκρεοργκιέφσκι ζήτησε από την 
κυβέρνηση των Σκοπίων να παραιτηθεί από το όνομα «Μακεδονία», προκειμένου να 
προχωρήσει η χώρα στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

- Στις 24 Ιανουαρίου η εφημερδία «Nova Macedonia» δημοσίευσε ανακοίνωση 
του μετέχοντος στην κυβέρνηση αλβανικού κόμματος DUI, το οποίο συνιστά στους 
κ.κ.  Σαμαρά και Γκρουέφσκι να βρουν μια συμβιβαστική λύση στο πλαίσιο της 
τελευταίας πρότασης του κ. Νίμιτς. 

- Στις 25 Ιανουαρίου ο Σύνδεσμος «Ενωμένη Αλβανική Διασπορά» χαρακτήρισε 
ως αβάσιμες τις δηλώσεις του κ.  Βενιζέλου τόσο στην κοινή  εμφάνισή του με τον 
πρωθυπουργό της Σερβίας κ. Νάσιτς, όσο και στην ομιλία στη Γερουσία της Γαλλίας 
όπου υποστήριξε, ότι το κύριο εμπόδιο για την ευρωατλαντική πορεία των Σκοπίων 
δεν είναι η διαφορά στην ονομασία αλλά η έλλειψη της χώρας στις ευρωπαϊκές αξίες 
και η αποτυχία της στα κριτήρια της Κοπεγχάγης και ακόμη ότι οι Αλβανοί που 
αποτελούν το 35% της χώρας τάσσονται κατά του ονόματος «Μακεδονία». 

- Στις 27 Ιανουαρίου κατά την εκδήλωση της «Ένωσης Σλαβικής Διασποράς» 
στο Διατλαντικό φόρουμ του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών στην 
Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός Δημοκρατικός Γερουσιαστής κ. Μακ Κέϊν, υποψήφιος 
πρόεδρος το 2008, χαρακτήρισε την ελληνική θέση για το όνομα των Σκοπίων 
ακατανόητη,  ενώ και ο επίσης Δημοκρατικός Γερουσιαστής Κρις Μέρφι,  πρόεδρος 
της υποεπιτροπής εξωτερικών σχέσεων της Γερουσίας, δήλωσε ότι η διαφορά του 
ονόματος δεν πρέπει να παρεμποδίζει την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, 
προσθέτοντας ότι προτίθεται να προτείνει την υιοθέτηση ψηφίσματος για την ένταξή 
τους στο ΝΑΤΟ το δυνατόν ταχύτερον. 

-  Στις 27  Ιανουαρίου ο βοηθός Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ κ.  Χόϊτ 
αρμόδιος για τα θέματα Ευρώπης και Ευρασίας δήλωσε κατά την επίσκεψή του στα 
Σκόπια, ότι η ΠΓΔΜ θα λάβει πρόσκληση για ένταξη στο ΝΑΤΟ, μόνον αν λυθεί το 
θέμα του ονόματος. 

- Στις 27 Ιανουαρίου ο ΥΕΘΑ των Σκοπίων κ. Ταλάτ Τζαφερί επισκέφθηκε τον 
Έλληνα ομόλογό του στο Πεντάγωνο και συζήτησαν για τη στρατιωτική συνεργασία 
των δύο χωρών, η οποία έχει εγκαινιαστεί από το 1999. Κατά την υποδοχή δεν 
ανεκρούσθηκαν οι Εθνικοί Ύμνοι των δύο χωρών,  όπως προβλέπεται από το 
τελετουργικό, γιατί σ  ́αυτόν των Σκοπίων ακούγεται ο όρος «Μακεδονία» έξι φορές. 

Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει, εκμεταλλευόμενη την προεδρία της ΕΕ, να 
αντιστρέψει την ψευδή εικόνα που έχουν περάσει στη διεθνή κοινή γνώμη ΗΠΑ 
και ΕΕ, ότι δήθεν η Ελλάδα παρεμποδίζει την ευρωατλαντική πορεία μιας μικρής 
χώρας προβάλλοντας με κάθε τρόπο, ότι το κύριο εμπόδιο δεν είναι το όνομα αλλά 
η έλλειψή της στις ευρωπαϊκές αξίες και η μη εκπλήρωση των κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης. 

Μόνον έτσι μπορεί να μεταστραφεί και η γνώμη των Σκοπιανών και να 
αναγκαστεί ο κ. Γκρουέφσκι να εγκαταλείψει την εθνικιστική του πολιτική. 
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 Στις 28  Ιανουαρίου συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες ο Έλληνας Πρωθυπουργός κ.  
Σαμαράς και ο Πρόεδρος της Ρωσίας κ.  Πούτιν,  με στόχο την εξομάλυνση των 
σχέσεων των δύο χωρών που είχαν ψυχρανθεί μετά το ναυάγιο της αγοράς της ΔΕΠΑ 
από την GAZPROOM   και τις δηλώσεις του κ.  Πούτιν για δυσμενές επενδυτικό 
περιβάλλον στη χώρα μας. 
 Ο κ. Σαμαράς του έθεσε το θέμα της μειώσεως της τιμής του φυσικού αερίου από 
την GAZPROOM και τον ενημέρωσε ότι δεν είναι δυνατή η ενιαία προκήρυξη 
διαγωνισμού για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης όπως επιθυμεί η 
Ρωσία, ενώ από πλευράς του ο κ. Πούτιν του εξέθεσε την πρακτική αδυναμία για την 
συμμετοχή της GAZPROOM στη διαδικασία ιδιωτικοποιήσεως της ΔΕΠΑ εξαιτίας 
της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ. 
 Η συνάντηση μπορεί να κατέδειξε τη σημαντική απόσταση που χωρίζει τις 
καλές προθέσεις των δύο χωρών από τις πράξεις, αλλά έσπασε τον πάγο στις 
σχέσεις τους και έθεσε τις βάσεις για την ανατροπή του κλίματος, η οποία δεν είναι 
εύκολη αφού σε αυτές εμπλέκονται η ΕΕ και οι ΗΠΑ. Παρά ταύτα η ελληνική 
κυβέρνηση θα πρέπει να εργαστεί με συνέπεια και συνέχεια για να επιτευχθεί, γιατί 
η χώρα μας έχει ανάγκη από τη στήριξη και τη φιλία της Ρωσίας.  
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