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µατος), αλλά και για τις γενικότερες εξελίξεις. Αναφέρει ο Ανδρέας Παπανδρέου στις 
σηµειώσεις του για την τοποθέτηση του Αντ. Σαµαρά:

 «Συνάντηση µε Πινέιρο την 1η Απριλίου.
 Package-deal (σε συµφωνία-πακέτο) Πορτογαλίας-Ελλάδας.
 Υπογραφή Συνθήκης-πλαισίου για το απαραβίαστο των συνόρων.
 Ανταλλαγή επιστολών ΥΠΕΞ - διασφάλιση της µη προπαγάνδας.
 Υπήκοοι της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας (Μειονότης) {Αντίρρηση Σαµαρά} (σ.σ.: 

προφανώς ετέθη θέµα «µακεδονικής» µειονότητας στην Ελλάδα από τον Πινέιρο και 

v.skouris@realnews.gr

Του ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΡΗ

Φ
ωτιά» αναµένεται να ανάψουν οι 
τοποθετήσεις των πολιτικών αρχη-
γών στις συνόδους υπό τον τότε 

Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας Κωνσταντίνο Κα-
ραµανλή το 1992 για το θέµα των Σκοπίων, 
όπως προκύπτει από τις ιδιόχειρες σηµειώσεις 
του Ανδρέα Παπανδρέου, που αποκαλύπτει 
σήµερα η Realnews.

«Να παλαίψουµε αλλά να µην πάµε στο χο-
ρό του ΖΑΛΟΓΚΟΥ» είπε µάλιστα -σύµφωνα µε 
τις σηµειώσεις του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ- ο τότε 
πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, 
στη -δεύτερη κατά σειρά- σύσκεψη των πολι-
τικών αρχηγών για το Σκοπιανό, τον Απρίλιο 
του 1992, σύσκεψη κατά την οποία είχε απο-
µακρυνθεί ο υπουργός Εξωτερικών Αντώνης 
Σαµαράς. Αίσθηση αναµένεται να προκαλέ-
σουν η φράση του Κωνσταντίνου Μητσοτά-
κη «δεν µπόρεσε ο Σαµαράς να επιβάλει τη 
θέση µας», η τοποθέτηση της τότε προέδρου 
του Συνασπισµού Μαρίας ∆αµανάκη «να θέ-
σουµε το θέµα του ονόµατος, ασκώντας έστω 
και VETO», αλλά και η απάντηση του Κωνστα-
ντίνου Καραµανλή στις επιθέσεις που έκανε η 
Αλέκα Παπαρήγα κατά της τότε ΕΟΚ «αλλοί-
µονο αν φύγουµε από την ΕΟΚ».

Ο Ανδρέας Παπανδρέου ξεκινά τις σηµει-
ώσεις του µε την εισαγωγική τοποθέτηση του 
Κωνσταντίνου Καραµανλή. «ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ - 
∆ιχασµός του λαού σχετικά µε τα Σκόπια/ ∆ιε-
θνείς επιπτώσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά, 
γεγονός που επιβεβαιώνει τις ανησυχίες που 
φέρεται να είχε ο τότε Πρόεδρος της ∆ηµο-
κρατίας για το θέµα.

Εν συνεχεία, τον λόγο -σύµφωνα πάντα µε τις 
ιδιόχειρες σηµειώσεις του Ανδρέα Παπανδρέ-
ου- λαµβάνει ο Αντ. Σαµαράς, που ως υπουρ-
γός Εξωτερικών ενηµερώνει τον Πρόεδρο της 
∆ηµοκρατίας και τους πολιτικούς αρχηγούς για 
τη συνάντησή του µε τον τότε Πορτογάλο οµό-
λογό του Ζοάο Ντε Ντέους Πινέιρο, που έπαι-
ξε καθοριστικό ρόλο την εποχή εκείνη στο Σκο-
πιανό (οι προτάσεις του είναι γνωστές ως «πα-
κέτο Πινέιρο» και αποτελούν και σήµερα µια 
βάση συζήτησης για την επίλυση του προβλή-

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ εμφανί-
ζουν και οι τοποθετήσεις των πο-
λιτικών αρχηγών στην πρώτη σύ-
σκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας. 
«Κριτήριο: Συνέπειες κάθε από-
φασης για το μέλλον του έθνους», 
τόνισε στην εισαγωγική του το-
ποθέτηση ο Κωνσταντίνος Κα-
ραμανλής.

«Δεν υπάρχουν πιθανότητες 
να φύγει η λέξη “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”. 
Μπορούμε να περάσουμε επιθε-
τικό προσδιορισμό. Καθώς και 
τροποποίηση του Συντάγματος 
κ.λπ. (Ομως καμιά αναφορά στη 

“μειονότητα”)», αναφέρει ο Κωνσταντί-
νος Μητσοτάκης -σύμφωνα πάντα με τις ιδιόχειρες σημειώσεις του Ανδρέα 
Παπανδρέου- και συνεχίζει: «Formula των δύο ονομάτων “Δημοκρατία των 
Σκοπίων” με ελεύθερη χρήση του “MΑΚΕΔΟΝΙΑ” από τα Σκόπια». «Μικρές 
πιθανότητες», σημειώνει δίπλα ο Ανδρέας Παπανδρέου, χωρίς να γνωρίζου-
με εάν πρόκειται για δική του εκτίμηση ή για σχόλιο του τότε πρωθυπουργού.

«Κανείς δεν μπορεί να επιβάλει στον Γκλιγκόρωφ τη λύση. Θα ληφθεί από-
φαση τη Δευτέρα. Αναβολή σημαίνει αναγνωρίσεις», προειδοποιεί ο Κων-
σταντίνος Μητσοτάκης και ρωτά τους αρχηγούς: «ΝΑ ΔΕΧΘΟΥΜΕ ΕΠΙΘΕ-
ΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ;».
Νωρίτερα ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, σύμφωνα πάντα με τις ιδιόχειρες 
σημειώσεις του Ανδρέα Παπανδρέου, που αποκαλύπτει σήμερα η Realnews, 
τονίζει ότι τα Σκόπια πρέπει να τα δούμε στα πλαίσια του Γιουγκοσλαβικού 
και αναφέρει:

 «Συμφωνία στις ΚΥΡΩΣΕΙΣ. Στόχος πρέπει να μην είναι η ανατροπή του 
Μιλόσεβιτς. Ομως είναι.

 Κόσσοβο: Επέκταση του πολέμου προς Νότον. Εδώ είναι το κλειδί. (Αυ-
τοδιάθεση και νέα σύνορα) ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΣΣΟΒΟ.

 Αρχές: -Να μη διαλύουν την Γιουγκοσλαβία.
 Τα σύνορα δεδομένα.
 Ομοειδείς περιπτώσεις με τα ίδια κριτήρια.
 16η Δεκέμβρη 1991.
 Δεχθήκαμε τις κυρώσεις- αλλά ως εκεί.
 Ως πού οι κυρώσεις. Θα προχωρήσουν με στρατιωτικά μέτρα.
 Ομως: Ναυτικός αποκλεισμός. Ναι στην ενεργό συμμετοχή.
 ΟΧΙ ΣΕ ΑΜΕΣΗ  Ή ΕΜΜΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε στρατιωτική ενέργεια».

Σύμφωνα με τις σημειώσεις, η Μ. Δαμανάκη δήλωσε αντίθετη στον ναυτικό 
αποκλεισμό, ενώ η Αλέκα Παπαρήγα σχολίασε: «Καταλήξαμε πάλι στα ίδια».
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