Πρωτοσέλιδο δηµοσίευµα-ανταπόκριση της ε/φ Utrinski Vesnik (7-8.04.2012) από
την Αθήνα, το οποίο φέρει τον τίτλο «Αντιδράσεις από την Αθήνα / Ο Παπανδρέου
συναντιόταν µε τον Γκρούεβσκι πολύ περισσότερο απ’ ότι µε την Μέρκελ και τον
Σαρκοζί», προβάλλει δηλώσεις του πρώτου Έλληνα Πρέσβη στην ΠΓ∆Μ, Αλ.
Μαλλιά σχετικά µε το τι µέλλει γενέσθαι στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο
Σικάγο. Σύµφωνα µε τον κ. Μαλλιά, στο Σικάγο δεν µπορεί να διορθωθεί αυτό που
παραλείφθηκε στις 11 συναντήσεις του Πρωθυπουργού της πΓ∆Μ µε τον πρώην
Έλληνα Πρωθυπουργό, Γ. Παπανδρέου. Σύµφωνα µε τον ίδιο, ο κ. Γκρούεβσκι έχασε
πολύτιµο χρόνο στις διµερείς συναντήσεις, διευκολύνοντας µε αυτό τον τρόπο όσους
στην Ελλάδα ενδεχοµένως δεν θα συµφωνούσαν µε την τελική λύση. Ο κ. Μαλλιάς
εκτιµά ότι η Ελλάδα, ενόψει της Συνόδου στο Σικάγο, βρίσκεται σε πολύ πιο ευνοϊκή
θέση σε σχέση µε πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της Συµµαχίας στο Βουκουρέστι,
καθώς από το 2008 έχει εµπεδωθεί κοινή θέση των χωρών - µελών του ΝΑΤΟ. Η
επιτευχθείσα οµοφωνία στο Βουκουρέστι, εκτιµά ο κ. Μαλλιάς, δίνει τη δυνατότητα
στην Ελλάδα να µην ανησυχεί για την επικείµενη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όσον αφορά στο
ζήτηµα της ένταξης της ΠΓ∆Μ. Ο κ. Μαλλιάς δεν πιστεύει στα σενάρια περί
επίδοσης πρόσκλησης ένταξης στην πΓ∆Μ υπό την προϋπόθεση να επιλυθεί σε
φάσεις το ζήτηµα της ονοµασίας, διότι η απόφαση που ελήφθη στο Βουκουρέστι
είναι σαφής. Σχετικά µε την ανησυχία που διατυπώθηκε σε ελληνικά ΜΜΕ για το
ενδεχόµενο η Σλοβενία, η Τουρκία ή ακόµη και η Μεγάλη Βρετανία να ζητήσουν να
συζητηθεί στη Σύνοδο στο Σικάγο το θέµα της ένταξης της ΠΓ∆Μ στο ΝΑΤΟ, ο κ.
Μαλλιάς θεωρεί ότι αυτό το θέµα δεν προκαλεί ανησυχία στην Ελλάδα καθώς η χώρα
δεν έχει αµφιβολίες για την τελική έκβαση της Συνόδου. Ο κ. Μαλλιάς, καταλήγει το
δηµοσίευµα, ο οποίος είχε δηλώσει ότι η ετυµηγορία του ∆∆Χ δεν ήταν προς όφελος
της Ελλάδας, υπογράµµισε επίσης δηµόσια ότι θα ήταν µεγάλο λάθος εάν η Αθήνα
υποτιµήσει την ετυµηγορία του ∆∆Χ και αν τα Σκόπια την υπερεκτιµήσουν.

