
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Μακεδονία, 10 Αυγούστου 2014 μ.Χ.

(Επέτειος Συνθήκης Βουκουρεστίου 1913)

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΕΡΚΕΛ ΚΑΛΕΙ ΓΚΡΟΥΕΦΣΚΙ ΣΕ ΒΕΡΟΛΙΝΟ
ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ
ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ

Προσωπικά πλέον εμπλέκεται η Μέρκελ στο θέμα των Σκοπίων, αναλαμβάνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο

ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΚΑΛΕΙ ΣΚΟΠΙΑ
  Σε  κίνηση  μεγάλης  γεωπολιτικής  σημασίας  προβαίνει  η  Μέρκελ, 
προσκαλώντας στις 28 Αυγούστου στο Βερολίνο σε έκτακτη Σύνοδο Κορυφής 
τους  Πρωθυπουργούς  των  Δυτικών  Βαλκανίων, συνοδευόμενους  από  τους 
Υπουργούς Εξωτερικών και Οικονομικών των χωρών τους!
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   Η  Γερμανία  παίρνει  την  πρωτοβουλία  αυτή  στα  πλαίσια  του  ολοένα  και 
μεγαλύτερου  πρωταγωνιστικού  της  ρόλου  στην  Ευρώπη,  παραγκωνίζοντας 
ολότελα Αγγλία και Γαλλία, θέλοντας να δείξει ότι είναι αφεντικό της Ευρώπης, ότι 
κινεί όλα τα νήματα της Ηπείρου και πως βάζει πλέον γερό πόδι και στα Βαλκάνια, 
που αποτελούν αιωνίως «μήλον της Έριδος» των μεγάλων Δυνάμεων...

ΜΕΡΚΕΛ ΚΑΙ ΝΙΜΙΤΣ
   Όχι τυχαία άλλωστε, η Μέρκελ πρόσφατα αποκάλεσε "Μακεδονία" τα Σκόπια 
και προανήγγειλε ότι θα εμπλακεί  προσωπικά στο ζήτημα του Ονόματος, το 
οποίο είχε χαρακτηρίσει «βάρος» από το Ντουμπρόβνικ της Κροατίας…
   Και να που εμπλέκεται πλέον, αφού πέρυσι  είχε μιλήσει  προσωπικά με τον 
Νίμιτς, ο οποίος, όχι επίσης τυχαία,  επισκέφθηκε πριν λίγες ημέρες Σκόπια και 
Αθήνα,  βολιδοσκοπώντας  τις  Κυβερνήσεις,  ενημερώνοντας  και  το  Βερολίνο  με 
φρέσκα νέα και εκτιμήσεις, ώστε να είναι καλά διαβασμένο, ιδίως στις λεπτομέρειες, 
όπου παίζεται όλο το ζήτημα…
   Ούτε  είναι  ακόμη  τυχαίο  ότι  ο  Νίμιτς  τόνισε  από  τα  Σκόπια  το  έντονο 
προσωπικό ενδιαφέρον της Μέρκελ για την επίλυση της Ονομασίας!

ΤΙ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
   Καλώντας λοιπόν τον Γκρούεφσκι στο Βερολίνο,  η Μέρκελ θα του επιδείξει με 
νόημα το διπλό εισιτήριο εισόδου σε Ε.Ε. και ΝΑΤΟ σφραγισμένο με το κύρος 
του Ράιχ, ζητώντας του απλά  να δεχθεί  έναν Γεωγραφικό Προσδιορισμό στο 
"Μακεδονία" (κάτι  απαράδεκτο  για  την  Επιτροπή  Μακεδονικού  Αγώνα)  και να 
αρχίσει έτσι τις ενταξιακές διαδικασίες, που θα εξελίσσονται κανονικά μέχρι να 
αποφανθούν με σχετικό Δημοψήφισμα οι Σκοπιανοαλβανοί πολίτες…

ΤΙ ΘΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
   Εάν ο Γκρούεφσκι συμφωνήσει, τότε  θα πιεστεί η Αθήνα να αποδεχθεί τη νέα 
ονομασία  εκ  των  προτέρων και  δεσμευτικά,  πριν  καταλήξει  το  σκοπιανικό 
δημοψήφισμα!
   Δηλαδή θα ζητηθεί από την Ελλάδα να αποδεχθεί γραπτώς την ένταξη των 
Σκοπίων  στο  ΝΑΤΟ,  κατά  τη  Σύνοδο  Κορυφής  στην  Ουαλία  στις  4  &  5 
Σεπτεμβρίου  2014, εάν  και  εφόσον  ευοδωθεί  και  το  σχετικό  μετέπειτα 
Δημοψήφισμα…

   Αυτό είναι πολύ κρίσιμο χαρτί, που θα απαιτήσει το Βερολίνο από την Αθήνα 
την  τελευταία  στιγμή,  για  να  καμφθεί  οριστικά  ο  Γκρούεφσκι,  να  αποδεχθεί 
αρχικά  το  Όνομα  και  να  προχωρήσει  στο  τελικό  Δημοψήφισμα.
   Εάν αυτό βγει  "ναι"  τα  Σκόπια  γίνονται  αυτόματα  μέλος  του  ΝΑΤΟ και  πολύ 
γρήγορα μέλος της Ε.Ε.. 
   Εάν  το  Δημοψήφισμα  βγει  "όχι"  (πράγμα  δύσκολο)  τότε  οι  ενταξιακές 
διαβουλεύσεις  συνεχίζονται,  αλλά  η  τελική  ένταξη  παγώνει,  μέχρι  να  γίνει  νέο 
Δημοψήφισμα με παραλλαγή της πρότασης Ονομασίας, κοκ…

ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ;
   Το  ερώτημα  είναι  εάν  η  Γερμανία  καταφέρει  τελικά  τα  Σκόπια. 
   Και η απάντηση είναι ότι έχει δυστυχώς πανίσχυρα όπλα, πολιτικά, διπλωματικά 
και οικονομικά, που δεν μπορούν να αγνοηθούν από το κρατίδιο.
   Πρώτα  από  όλα  η  Σύνοδος  των  Δυτικών  Βαλκανίων  θα  γίνει  στις  28 
Αυγούστου,  μόλις  μία  εβδομάδα πριν τη  Σύνοδο  Κορυφής  του  ΝΑΤΟ  στην 

_____________________________________________________________________________________________
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ       Θεσσαλονίκη – Μακεδονία – Ελλάδα       worldmacedonia@gmail.com

           

                                                                                                              https://www.facebook.com/worldmacedonia 

2

https://www.facebook.com/worldmacedonia
mailto:worldmacedonia@gmail.com


Ουαλία, ώστε να υπάρξουν έντονα διλήμματα, καίριοι εκβιασμοί, προσφορά και 
ζήτηση,  εξελίξεις  και  σημαντικά  βήματα,  στα  πλαίσια  της  γενικότερης  Ρωσο-
Νατοϊκής Κρίσης σε σχέση με την Ουκρανία! 
   Δεύτερον,  θα ξεκαθαρισθεί στον Γκρούεφσκι το "τώρα ή ποτέ", καθώς τώρα 
χρειάζονται οι Δυτικοί τα Σκόπια και τις άλλες χώρες, για να σφίξουν τον κλοιό γύρω 
από τον Πούτιν. 
   «Η ευκαιρία λοιπόν είναι μοναδική και άλλη δεν θα υπάρξει ξανά», θα τονίσει η  
Μέρκελ στον Σκοπιανό Πρωθυπουργό, ενώ  θα του τάξει και μεγάλη οικονομική 
βοήθεια και γερμανικές επενδύσεις...

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
   Οι  εξελίξεις  αυτές  και  ο κίνδυνος  να  δεχθεί  Γεωγραφικό  Προσδιορισμό  ο 
Γκρούεφσκι  πιεζόμενος  και  από τον  Αλβανικό παράγοντα  εσωτερικά,  πρέπει  να 
σημάνουν  συναγερμό στη Μακεδονία και σε ολόκληρο τον Ελληνισμό, καθώς 
θα πρόκειται για εφιάλτη!

ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΝΕΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
ΣΤΙΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

   Ως εκ τούτου η Παγκόσμια Επιτροπή Μακεδονικού Αγώνα, καλεί τα στελέχη, 
τα  μέλη  και  τους  φίλους  της  σε  όλο  τον  κόσμο,  καθώς  και  τις  Ιερές 
Μητροπόλεις  της  Μακεδονίας  σε συναγερμό και  σε  ετοιμότητα  για  μεγάλο 
Εθνικό  Συλλαλητήριο  στη  Θεσσαλονίκη  στις  3  Σεπτεμβρίου,  παραμονή  της 
Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουαλία, εάν απαιτηθεί από τις εξελίξεις!

   Όλοι οι Έλληνες, όλες οι Ελληνίδες και τα Ελληνόπουλα, οφείλουν τότε να 
δώσουν  δυναμικά  και  μαζικά  το  παρόν,  πιστοί  στον  μεγάλο  και  μακροχρόνιο 
σύγχρονο  Μακεδονικό  Αγώνα  υπεράσπισης  της  Ιστορίας  και  του  Ονόματος  της 
Μακεδονίας του Μεγάλου μας Αλεξάνδρου!
   Της μίας,  της μόνης,  της αρχαίας,  αδιάκοπης και  περήφανης Μακεδονίας των 
Ελλήνων!

ασυμβίβαστα για το Όνομα, τον Ελληνισμό και την Ιστορία μας
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

3.500.000 ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
έτοιμοι για όλα 

Θεσσαλονίκη, Μακεδονία            10 Αυγούστου 2014 μ.Χ. 

https://www.facebook.com/worldmacedonia

https://twitter.com/WORLDMACEDONIA
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