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Επιστολή προς τους ηγέτες 
των χωρών-μελών της 
Βορειοατλαντικής Συμ-

μαχίας, με την οποία ζητά να 
τεθεί στην ημερήσια διάταξη 
της Συνόδου Κορυφής, στις 20 
και 21 Μαΐου στο Σικάγο,το 
αίτημα των Σκοπίων για έντα-
ξη, απέστειλε ο πρωθυπουργός 
της χώρας, Νίκολα Γκρούεφ-
σκι. Ο κ. Γκρούεφσκι, αρχικά, 
στην επιστολή του αυτή εκφρά-
ζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι στην ημερήσια διάταξη της 
Συνόδου Κορυφής στο Σικάγο 
δεν περιλαμβάνονται ζητήμα-
τα διεύρυνσης. Ακολούθως, 
σημειώνει ότι η χώρα του έχει 
εκπληρώσει όλες τις προϋπο-
θέσεις για ένταξη στο ΝΑΤΟ, 
συμμετέχει στις διεθνείς ειρη-
νευτικές αποστολές της Συμμα-
χίας, κυρίως στην αποστολή της 
ISAF στο Αφγανιστάν, και έχει 
αποδείξει την ικανότητά της να 
αναλάβει τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την ιδιότητα 
του μέλους της Συμμαχίας. «Ως 
εκ τούτου, πιστεύω ότι η συμπε-
ρίληψη του αιτήματός μας για 
πρόσκληση ένταξης στο ΝΑΤΟ, 
κατά τη Σύνοδο Κορυφής του 
Σικάγου θα αποτελούσε λογική 
απόρροια του έργου που επι-
τελέστηκε από τη Δημοκρατία 
της «Μακεδονίας» και επιβρά-
βευση των προσπαθειών και 
προσδοκιών μας» σημειώνει ο 
κ.Γκρούεφσκι. Ο πρωθυπουρ-

γός των Σκοπίων αναφέρεται 
ακόμη στα συμπεράσματα του 
Βουκουρεστίου, στη στάση της 
Ελλάδας και στην απόφαση του 
Διεθνούς Δικαστηρίου της Χά-
γης (ΔΔΧ), το οποίο, σύμφωνα 
με τον κ.Γκρούεφσκι, έκρινε ότι 
η Ελλάδα παραβίασε το άρθρο 
11, παράγραφος 1, της Ενδιά-
μεσης Συμφωνίας και δεν έπρε-
πε να εμποδίσει την ένταξη της 
χώρας του στη Συμμαχία. Στο 
σημείο αυτό, ο κ. Γκρούεφσκι 
ζητά από τους αρχηγούς των 
χωρών-μελών του ΝΑΤΟ να 
λάβουν σοβαρά υπ’ όψιν τους 
την ετυμηγορία του ΔΔΧ, το 
οποίο αποτελεί το ανώτατο δι-
καιοδοτικό όργανο των Ηνω-

μένων Εθνών και να επανεξε-
τάσουν τα συμπεράσματα του 
Βουκουρεστίου. Στην επιστολή 
του, ο πρωθυπουργός των Σκο-
πίων εκφράζει ακόμη την πε-
ποίθηση ότι η ένταξη της χώρας 
του στο ΝΑΤΟ θα ωφελήσει τη 
σταθερότητα, την ασφάλεια και 
την ευημερία της περιοχής και 
ταυτόχρονα θα συμβάλει στη 
δημιουργία ενός καλύτερου κλί-
ματος στις σχέσεις μεταξύ των 
Σκοπίων και της Αθήνας.

Επίσης, ότι θα λειτουργήσει 
θετικά για την εντατικοποίηση 
των διαπραγματεύσεων σχετικά 
με την εξεύρεση μίας αμοιβαία 
αποδεκτής λύσης στο ζήτημα 
της ονομασίας.

Η Χρυσή Επέτειος του γά-
μου του Χουάν Κάρλος 
με τη Σοφία δεν εορτά-

σθηκε αλλά σχολιάσθηκε. Η 
ανακοίνωση ότι το βασιλικό 
ζεύγος δεν θα γιορτάσει ούτε 
δημοσίως ούτε ιδιωτικώς την 
επέτειό του χθες, 14 Μαΐου, 
πυροδότησε εκ νέου τις φήμες 
ότι οι δυο τους βρίσκονται σε 
διάσταση. Τους τελευταίους 
μήνες, λίγες φορές έχουν θεα-
θεί μαζί δημοσίως, ενώ η βα-
σίλισσα είναι σε αμηχανία με 
τις πληροφορίες που θέλουν 
τον βασιλιά να έχει συνάψει 
ερωτικές σχέσεις με περισσότε-
ρες από 1.500 γυναίκες. Άλλοι 
πάλι υποστηρίζουν ότι το ζευ-
γάρι απέφυγε τον εορτασμό της 
επετείου του για να ηρεμήσει 
τους Ισπανούς που εξαγριώθη-
καν όταν ο βασιλιάς τους πήγε 
σε σαφάρι ελεφάντων κόστους 
34.000 ευρώ, ενώ η ανεργία 
εκτινάσσεται σε ύψη ρεκόρ και 
η οικονομική κρίση πλήττει 
τη χώρα τους. Είναι η πρώτη 

φορά που ο Ισπανός βασιλιάς 
δέχεται έντονη κριτική από τον 
Τύπο, καθώς μέχρι σήμερα δί-
σταζαν να τον επικρίνουν επει-
δή υπήρξε ο άνθρωπος που 
αρνήθηκε την εξουσία προκει-
μένου να γίνει ομαλά η μετά-
βαση στη δημοκρατία μετά τον 
θάνατο του διδάκτορα Φράνκο 
στα τέλη του ‘70. Μετά το αμ-

φιλεγόμενο ταξίδι του βασιλιά 
στην Αφρική και τις έντονες 
φήμες για τις συνεχείς απιστίες 
του το κλίμα επιδεινώνεται για 
τον Χουάν Κάρλος, ο οποίος 
πλέον αποκαλείται ως πραγμα-
τικός Δον Ζουάν σε βιβλία που 
κυκλοφορούν σχετικά με την 
ερωτική του ζωή και τη μοναξιά 
της βασίλισσας Σοφίας.

Θέμα ένταξης στο ΝΑΤΟ 
θέτει ο Ν. Γκρούεφσκι
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