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Υπουργό Εξωτερικών

Αναφερόμενος στην επιστολή που είχατε την καλοσύνη να μου 
απευθύνετε από 12 τρέχοντος σχετικά με τις απόψεις του κόμματος 
μου επί συγκεκριμένων ονομάτων τα οποία θα μπορούσαν να 
θεωρηθούν αποδεκτά ως προς το εκκρεμές ζήτημα του ονόματος της 
πΓΔΜ, θα ήθελα να σας ενημερώσω τα ακόλουθα:

Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες υιοθετούν την απόφαση των πολιτικών 
αρχηγών του 1992 υπό την Προεδρία του Προέδρου της 
Δημοκρατίας περί μη συμπερίληψης του όρου Μακεδονία στην 
ονομασία της κρατικής οντότητος της πΓΔΜ.

Επίσης, εκτιμούν ότι η απόφαση των Αρχηγών Κρατών και 
Κυβερνήσεων της Συνόδου Κορυφής της Λισαβώνος του Ιουνίου 
1992 που υιοθέτησε την ελληνική θέση περί μη συμπερίληψης του 
όρου Μακεδονία ή παραγώγων του στην ονομασία, παραμένει εν 
ισχύει.

Αλλαγή οιασδήποτε πολιτικής προσέγγισης επί του θέματος 
απαιτεί σύγκλιση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών υπό την 
Προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Τέλος, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θεωρούν ότι οιοδήποτε όνομα 
προταθεί από τον Διεθνή Διαμεσολαβητή που δεν θα εμπεριέχει τον 
όρο Μακεδονία ή παράγωγα του και δεν θα υποκλέπτει την ελληνική 
ιστορία και nc * ' ~ ’ ου ως άνω
Συμβουλίου.
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Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Κατά ιη ουνάνιηοη ίου Εθνικού Συμβουλίου Εξωιερικής 

Πολιιικής (ΕΣΚΙI) ιης 22"« Ιουλίου 2015, είχαμε ιην ευκαιρία να 

ανΐαλλάξουμε απόψεις για πς ιρέχουοες εξελίξεις ομς χώρες ιης 

βαλκανικής με αφορμή και πς οιιναντήαεις nou είχα με αξιωματούχαυς 

των χωρών αυτών mo ιιλαΐσιο περιοδείας μου οιην περιοχή.

ίΐς ιιρος ιο εκκρεμές ζήτημα ιου ονόματος με ιην πρώην 

Γιουγκοσλαβική Λημοκραΐΐα ιης Μακεδονίας, όπως ανέφερα και καιό ιη 

ουνάνιηοη ιου ΕΣΕΠ, η ελληνική πλευρό εργάζειαι με ουνέπεια και 

υπευΟυνόιηια για ιην εξεύρεοη αμοιβαίας αποδεκιής λύοης.

Στο ιιλαίοιο ουιό, και οε ουνέχειο ιης ανταλλαγής απόψεων που 

είχαμε με ιούς εκπροσώπους ι:ων κομμά ιοιν οιην τελευταία ουνεδρίαοη 

του ΕΣ12Γ1, Οα ικιμακπλούοα να μου γνωρίοειε ας απόψεις ιου κόμματός 

οας επί συγκεκριμένων ονομάτων κι οποία Οα μπορούοαν να θεωρηθούν 

ως αποδεκιό, καθώς και επί λοιιιών ξηιημόιων ιπ οποία κρίνονιαι, από 

πλευράς οας, οημανακά.

Με πμή,

Νίκος Κοιζιύς
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