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∆ΑΜΑΝΑΚΗ
 Χρειαζόταν προετοιµασία.
 Κρίσιµη η 16η ∆εκέµβρη. Μπατεντέρ. 

Αναβολές.
 Το όνοµα έχει σηµασία.
 ∆εν είναι έτοιµη.

ΠΑΠΑΡΗΓΑ
 ∆ιαφωνία µε τον Α.Γ.Π. (σ.σ.: Ανδρέα 

Γεωργίου Παπανδρέου).
 Σχολιασµός για κοµµατικά οφέλη.
 Το θέµα έκλεισε.
 Επίθεση κατά ΕΟΚ. ∆εν υπάρχει εξωτε-

ρική πολιτική.

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
 Αλλοίµονο αν φύγουµε από την ΕΟΚ.

ΠΑΠΑΡΗΓΑ
 ∆εν θεωρεί το θέµα του “ονόµατος” 

πρωτίστης σηµασίας - και προτείνει µια 
σειρά από ενέργειες στα Βαλκάνια.

∆ΑΜΑΝΑΚΗ
 Να θέσουµε το θέµα του ονόµατος, 

ασκώντας έστω και VETO.

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 Να παλαίψουµε αλλά να µην πάµε στο 

χορό του ΖΑΛΟΓΚΟΥ.
 Το τι θα κάνουµε µετά να µην παρ-

θεί τώρα.
 Θα εδέχετο “ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΤΟΥ ΒΑΡ-

∆ΑΡΗ).
 VETO».

ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών αντέδρασε).
 Εισήγηση: ΝΕΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ {∆ΙΑΦΩΝΙΑ ΣΑ-

ΜΑΡΑ} (σ.σ.: προφανώς η πορτογαλική προ-
εδρία πρότεινε την ονοµασία «Νέα Μακεδο-
νία» και ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών δι-
αφώνησε).

 Ενίσχυση των Σκοπίων (ΣΑΜΑΡΑΣ: Μέσα 
από τον δίαυλο της Ελλάδας).

 Τροποποίηση του Σκοπιανού Συντάγµατος.
 ∆ιχαστική εικόνα προς τα έξω. Εβλαψε διό-

τι δεν είχαµε ξεκάθαρη θέση.
 Ο Pineiro πιστεύει ότι εάν η Ελλάδα δε-
χθεί το package-deal τότε και τα Σκόπια θα 

το δεχθούν ή δεν θα αναγνωριστούν».

Η παρέµβαση Καραµανλή
Εν συνεχεία, ο Ανδρέας Παπανδρέ-
ου καταγράφει τις «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΣΑΜΑΡΑ» επί των εξελίξεων και του 
«πακέτου Πινέιρο»:

 «Τρίτος όρος: Φωτογραφική δι-
άταξη για το όνοµα. Επιτυχία µας.

 Θέση των 5: Στήριξη του ονό-
µατος, εφόσον όλοι συµφωνούν.

 Συνοδευτικά µέτρα. 1) Σηµερι-
νή ανακοίνωση 2) Και VETO. Κλεί-
σιµο των διασυνοριακών σταθ-
µών. 3) Εκτακτη σύγκλιση του Ευ-
ρωπαϊκού Συµβουλίου 4) Εγκριση 
από τη Βουλή».

Στις προτάσεις του Αντ. Σαµαρά 
αντέδρασε -σύµφωνα µε τις σηµειώ-
σεις του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ- ο Πρό-
εδρος της ∆ηµοκρατίας.

«ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Οι προτάσεις Σα-
µαρά να απευθυνθούν στην κυβέρνη-
ση», αναφέρεται χαρακτηριστικά στις 
ιδιόχειρες σηµειώσεις του Ανδρέα Πα-
πανδρέου, καθώς προφανώς αυτές 
βρίσκονταν στον αντίποδα των θέ-
σεων του Κωνσταντίνου Μητσοτά-

κη, όπως προκύπτει από τη συνέχεια). «Ενηµε-
ρωθήκαµε» είπε, µάλιστα, ο Πρόεδρος της ∆η-
µοκρατίας όταν ο Αντ. Σαµαράς ολοκλήρωσε 
την τοποθέτησή του.

∆εν µπόρεσε ο Σαµαράς
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εµφανίζει και το επόµε-
νο µέρος των σηµειώσεων του ιδρυτή του ΠΑ-
ΣΟΚ και πρώην πρωθυπουργού, για όσα συνέ-
βησαν στη συνέχεια της σύσκεψης. Οπως χα-
ρακτηριστικά αναφέρεται:

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 «Η Ελλάδα δεν µπορούσε να προλάβει την δι-

άσπαση (σ.σ.: τη διάσπαση της ενιαίας Γιουγκο-
σλαβίας). Επέτυχε τους 3 όρους. Υπάρχει ασά-
φεια (σ.σ.: οι υπογραµµίσεις είναι του Ανδρέα 
Παπανδρέου) στον 3ο όρο. Εξ υπαρχής εδόθη 
η έννοια ότι αφορούσε το όνοµα ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ).

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
 Στην τελευταία συνεδρίαση είπαµε πως 

θα υποστηρίξουµε τους 3 όρους.
 Κίνδυνος διχασµού έκτοτε. Το θέµα αυτό 

πήρε τεράστιες διαστάσεις. Οφείλεται στην 
αοριστία.

 ∆ιάσταση απόψεων µεταξύ Ελλάδος και 
ΕΟΚ. Οφείλεται στην αοριστία.

Η «R» αποκαλύπτει 
τις ιδιόχειρες 
σηµειώσεις του 
Ανδρέα Παπανδρέου 
από τις συσκέψεις των 
πολιτικών αρχηγών το 
1992 για το Σκοπιανό 

Η πρόταση Μιλόσεβιτς 
για διαμελισμό των Σκοπίων
Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ αναφέρει επί-
σης στις ιδιόχειρες σημειώσεις του για το τι 
επιπλέον είπε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης:

Γιουγκοσλαβία
 Στόχος μας ήταν να διατηρηθεί η ενότητα 

της χώρας. Η Γερμανία το επέβαλε.
 Μικρή Γιουγκοσλαβία.
 Εγινε πραγματική προσπάθεια στα πλαί-

σια της ΕΟΚ.
 Αναγνώριση και των υπολοίπων δημο-

κρατιών.
 Σερβία-Μαυροβούνι.

Σκόπια
 Δεν έχουν ξεκαθαρίσει τις σχέσεις τους 

ως προς την Ελλάδα.
 Κράτος αδύναμο: Διαμελισμός ή ύπαρξη 

(Το έθεσε ο ΜΙΛΟΣΕΒΙΤΣ).
 Προϋποθέσεις αναγνώρισης:

1. Οχι εδαφική διεκδίκηση.
2. Μειονότητα στην Ελλάδα (σ.σ.: να μην 
υπάρχει τέτοια διεκδίκηση)
3. Ονομα να μην υποδηλώνει διεκδικήσεις.

 Αποστολή Καραγιάννη.
Στηρίζουμε την χώρα, αλλά δεν υπαναχω-
ρούμε.

 Θα αναγνωριστούν τα ΣΚΟΠΙΑ από πολ-
λές χώρες. Πρέπει να πειθαναγκάσουμε τα 
Σκόπια να δεχθούν.

 Η μη αναγνώριση είναι δύσκολη υπόθεση».

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 ∆εν µπόρεσε ο Σαµαράς να επιβάλει τη 

θέση µας.
 Προς τα µέσα αποτελέσµατα.
 Συναισθηµατικοί παράγοντες.
 Επιστολή Baker, Κίνηση προς Bush και Kohl.
 Κερδίσαµε χρόνο.
 Πλήρης ικανοποίηση στους 2 πρώτους 

όρους.
 Ο 3ος όρος ήταν πάρα πολύ δύσκολος.
 Οι ελπίδες δεν είναι µεγάλες.
 Αν χάσουµε τη µάχη οι συνέπειες µπορεί 

να είναι αρνητικές.
 Το λαϊκό αίσθηµα: ΟΧΙ “ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ”.

ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ
 ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΝΟΡΩΝ.

«Να παλαίψουμε, 
αλλά να μην πάμε στο 
χορό του ΖΑΛΟΓΚΟΥ», 
είπε -σύμφωνα με 
τις σημειώσεις του 
ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ- ο 
τότε πρωθυπουργός 
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, 
στη -δεύτερη κατά σειρά- 
σύσκεψη των πολιτικών 
αρχηγών για το Σκοπιανό, 
τον Απρίλιο του 1992, 
σύσκεψη κατά την οποία 
είχε απομακρυνθεί ο 
υπουργός Εξωτερικών 
Αντώνης Σαμαράς


