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«Ο Σαμαράς είχε δεχθεί 
το σκέτο “Μακεδονία” 
για την ΠΓΔΜ»
«Η κυβερνητική 
πλειοψηφία 
είναι αρραγής. 
Εκτιμώ πως θα 
υπάρξει μεγάλη 
πλειοψηφία μέσα 
στη Βουλή όταν 
φτάσει η ώρα 
να συζητηθεί η 
συνολική λύση στο 
θέμα της ονομασίας 
στο Κοινοβούλιο»

v.skouris@realnews.gr

Στον ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΡΗ

Ε
υθεία επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά 
εξαπολύει ο Νίκος Παππάς, κατηγορώ-
ντας τον πρώην πρωθυπουργό για «όψι-

μο και καιροσκοπικό πατριωτισμό» και ότι «είχε 
δεχθεί το “Μακεδονία” σκέτο για την ΠΓΔΜ». 
Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής επικρίνει τον 
Αντ. Σαμαρά ότι τον Δεκέμβριο του 1991 εί-
χε συνυπογράψει στην τότε ΕΟΚ, ως υπουρ-
γός Εξωτερικών, κανονισμό που αναφέρει τον 
όρο «Μακεδονία» για την ΠΓΔΜ, χωρίς γεω-
γραφικά ή χρονικά συνθετικά. Ο Ν. Παππάς, 
με συνέντευξή του στη Realnews, σημειώνει 
πως «η κυβερνητική πλειοψηφία είναι αρρα-
γής» και πως τόσο αυτή όσο και άλλες δυνάμεις 
θα στηρίξουν μια λύση που θα είναι λειτουργι-
κή. «Ο κ. Θεοδωράκης δεν κρύφτηκε πίσω από 
ίσες αποστάσεις. Πήρε θέση. Το ίδιο θα περι-
μέναμε και από τη Δημοκρατική Συμπαράτα-
ξη. Εχουμε υπομονή», σημειώνει χαρακτηρι-
στικά, ενώ επιτίθεται με σφοδρότητα και στον 
Κυριάκο Μητσοτάκη.

 Μετά το Νταβός, πόσο αισιόδοξος είστε 
για λύση του Σκοπιανού; Τι πρέπει να γίνει 
στο εξής;

Πατριδοκάπηλοι εμείς δεν ήμασταν και δεν 
θα γίνουμε ποτέ. Ως πολιτικός χώρος αγω-
νιζόμαστε, παραδοσιακά, να φέρουμε στο 
προσκήνιο αυτά που ενώνουν τους λαούς. 
Και στην περίπτωση του ονόματος της Πρώ-
ην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακε-
δονίας κινούμαστε με γνώμονα αυτή την αρ-
χή. Οπως και με τη μέχρι πρότινος αποδεκτή 
από όλο το δημοκρατικό πολιτικό φάσμα εθνι-
κή θέση για σύνθετη ονομασία erga omnes. 
Μετά και τη δήλωση του Ζόραν Ζάεφ για 
αλλαγή του ονόματος του αεροδρομίου και 
των λεωφόρων, αποδεικνύεται πως και από 
τις δύο πλευρές υπάρχει καλή θέληση για βή-
ματα προς τα εμπρός. Η αδράνεια και η με-
τάθεση ενός ζητήματος στο μέλλον δεν βο-
ηθούν κανέναν, δεν εξυπηρετούν τα εθνικά 

Νίκος Παππάς Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής 

μας θέματα. Αποδείχθηκε ότι, εάν εμείς επιλέγουμε να 
μένουμε στάσιμοι, δεν μένουν στάσιμα και τα πράγμα-
τα γύρω μας. Αντιθέτως, όπως έχει αποδειχθεί, η πολιτι-
κή της «καθυστέρησης» οδηγεί σε διαιώνιση των ανοι-
χτών θεμάτων και σε απώλεια -πολλές φορές- όσων επι-
χειρούμε να κερδίσουμε ή να διασφαλίσουμε. Επίσης, 
οδηγεί σε απώλεια κρίσιμων ευκαιριών που μπορούν 
να μετατρέψουν την Ελλάδα σε πραγματικά πανίσχυ-
ρο παίκτη στην περιοχή.
 Ο κυβερνητικός σας εταίρος, πάντως, εξακολουθεί 

να δηλώνει πως δεν πρόκειται να ψηφίσει λύση με το 
όνομα «Μακεδονία». Η αντιπολίτευση, μάλιστα, προ-
ειδοποιεί πως σε μια τέτοια περίπτωση τίθεται θέμα δε-
δηλωμένης. Ποιο το σχόλιό σας;

Η αξιωματική αντιπολίτευση, μετά και την τελευταία το-
ποθέτηση του επικεφαλής της, φοβάμαι πως χάνει κά-
θε δικαίωμα κριτικής στο θέμα. Μόλις πριν από λίγες 
ημέρες, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήριζε σε συνέντευξή 
του τη γραμμή του Βουκουρεστίου ως «εθνική». Με-
σολάβησαν ένα συλλαλητήριο, κάποιες ακραίες τοπο-
θετήσεις, αλλά και η παλαιότερη θέση της κυρίας Μπα-
κογιάννη περί «Νέας Μακεδονίας» και ο αρχηγός της 
Νέας Δημοκρατίας έφτασε σε σημείο να αναιρέσει τον 
ίδιο του τον εαυτό. Σε αντίθεση με αυτό το «κομφού-
ζιο» σκέψεων, στρατηγικής και απόψεων περί των εθνι-
κών θεμάτων, που δεν θα ξεχαστεί ούτε σε δέκα χρό-
νια, οι ΑΝΕΛ έχουν αποδείξει την εθνική υπευθυνότη-
τα και εντιμότητά τους.
 Κάποιοι, πάντως, κύριε υπουργέ, το πάνε παραπέ-

ρα, εκτιμώντας πως με αφορμή το Σκοπιανό ο Πάνος 

Καμμένος θα ρίξει την κυβέρνηση.
Η κυβερνητική πλειοψηφία είναι αρραγής. 
Επιπλέον, εκτιμώ πως θα υπάρξει μεγάλη 
πλειοψηφία μέσα στη Βουλή όταν φτάσει η 
ώρα να συζητηθεί η συνολική λύση στο θέ-
μα της ονομασίας στο Κοινοβούλιο. Αφενός 
ο κόσμος θα καταλάβει ποιοι μας έχουν οδη-
γήσει στην αναγνώριση της γειτονικής χώρας 
με το συνταγματικό της όνομα από δεκάδες 
χώρες, αφετέρου οι πολίτες θα αντιληφθούν 
ποιες είναι οι πραγματικά -και όχι οι κατ’ επί-
φαση- προοδευτικές δυνάμεις του τόπου. 
 Αλήθεια, σε ποιους υπολογίζετε και επιμέ-

νετε ότι, αν φέρετε λύση στη Βουλή, αυτή θα 
συγκεντρώσει πάνω από 151 ψήφους, ακό-
μα και αν δεν την ψηφίσουν οι ΑΝΕΛ;

Νομίζω ότι και η κυβερνητική πλειοψηφία 
και άλλες δυνάμεις θα στηρίξουν μια λύση 
που θα είναι λειτουργική. Σας καλώ να πα-
ρακολουθήσετε δημόσιες τοποθετήσεις πο-
λιτικών κομμάτων και βουλευτών και θα συμ-
φωνήσετε μαζί μου. Οι προοδευτικές δυνά-
μεις θα κληθούν να πάρουν θέση. Το να κλεί-
σει αυτή η εκκρεμότητα, που εδώ και δεκα-
ετίες προκαλεί αστάθεια, θα βάλει τέλος σε 
έναν διχασμό, ο οποίος είναι επιζήμιος για 
τα εθνικά συμφέροντα.
 Τη στάση της Φώφης Γεννηματά και του 

Σταύρου Θεοδωράκη στο Σκοπιανό πώς την 
κρίνετε; Εκτιμάτε ότι έρχεστε πιο κοντά; Και 
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«ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΜΑΤΑ»
«Η “γαλάζια πολυκατοικία” έχει και 
πάλι θέματα. Κάτι τα “κοινόχρηστα”, 
κάτι οι “κόντρες μεταξύ των γειτόνων” 
δείχνουν ότι ο “διαχειριστής” της δεν 
στέκεται καλά στη θέση του»

«ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΧΑΣΜΟ»
«Το να κλείσει αυτή η εκκρεμότητα, 
που εδώ και δεκαετίες προκαλεί 
αστάθεια, θα βάλει τέλος σε έναν 
διχασμό, ο οποίος είναι επιζήμιος 
για τα εθνικά συμφέροντα» 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ
«Η δική μας “ευχή” είναι: 
Ψυχραιμία και νηφαλιότη-
τα, χωρίς κορόνες. Η Εκ-
κλησία οφείλει να ενώνει 
και όχι να διχάζει»

 

τι τελικά θεωρείτε ότι θα πράξουν ∆ηµοκρα-
τική Συµπαράταξη και Ποτάµι;

Ο κ. Θεοδωράκης δεν κρύφτηκε πίσω από 
ίσες αποστάσεις. Πήρε θέση. Το ίδιο θα περι-
µέναµε και από τη ∆ηµοκρατική Συµπαράτα-
ξη. Εχουµε υποµονή. Θα περιµένουµε να κα-
λωσορίσουµε τη ∆ηµοκρατική Συµπαράτα-
ξη στη θέση που παγίως έχει εκφραστεί από 
όλες τις κυβερνήσεις από το 1995 και µετά. 
 Τη στάση της Νέας ∆ηµοκρατίας πώς την 

κρίνετε;
Τη στάση της Νέας ∆ηµοκρατίας την έκρινε, 
εκτός από εµάς, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα, 
το «µητρικό» κόµµα της αξιωµατικής αντιπο-
λίτευσης. Είναι εξαιρετικά θετική και ξεκάθα-
ρη θέση της ηγεσίας του ΕΛΚ, η οποία χαιρε-
τίζει το «παράθυρο ευκαιρίας, που θα µπο-
ρούσε να οδηγήσει σε απτά αποτελέσµατα». 
Πρόκειται για ένα µεγαλοπρεπές άδειασµα 
για την εγχώρια ∆εξιά. Η ευρωπαϊκή αποµό-
νωση που βιώνει και σε αυτό το θέµα -µετά 
την οικονοµία- ο κ. Μητσοτάκης, λόγω της 
µικροπολιτικής και του τυχοδιωκτισµού που 
επιδεικνύει, είναι βαριά. ∆υστυχώς για την 
παράταξη που εκπροσωπεί, ο κ. Μητσοτά-
κης όχι µόνο έχει παραδώσει τα κλειδιά του 
κόµµατός του στον ΛΑΟΣ, αλλά και δεν δι-
στάζει να «τζογάρει» µε σοβαρά εθνικά θέ-
µατα, καταρρίπτοντας γραµµές που το ίδιο 
του κόµµα χάραξε το 2008 και τις οποίες εµ-
φάνιζε ως «εθνική γραµµή της χώρας» µέχρι 
πριν από λίγες ηµέρες. Η Ν.∆. αναµετριέται 
µε τον χειρότερο εαυτό της και χάνει. 
 Τον Αντώνη Σαµαρά, ωστόσο, γιατί τον στο-

χοποιείτε; Σύµφωνα µε όσα του καταλογίζετε, 
είναι τουλάχιστον συνεπής στη θέση του για 
µη χρησιµοποίηση του όρου «Μακεδονία».

Συνεπή, η αλήθεια είναι, δεν µπορούµε να 
τον πούµε. Σε συνέντευξή του στις 28 Νοεµ-
βρίου 2009 ανέφερε πως, εάν η ΠΓ∆Μ δεχθεί 
το erga omnes, «να συζητήσουµε εµείς για 
το τι πρέπει να κάνουµε παρακάτω» και πως 
«είµαι µαζί µε τις κόκκινες γραµµές που έθε-
σε ο Κώστας Καραµανλής το 2008», δηλαδή 
σύνθετη ονοµασία ενιαία για όλες τις χρήσεις. 
Αλλά θα ήθελα να πάµε και πιο πίσω, τον ∆ε-
κέµβριο του 1991, όταν οι υπουργοί Εξωτερι-
κών της ΕΟΚ, ανάµεσα στους οποίους και ο 
κ. Σαµαράς, συναντήθηκαν για να εγκρίνουν 
την εγκαινίαση εµπορικών σχέσεων µε τις δη-
µοκρατίες που είχαν προκύψει από τη διάλυ-
ση της Γιουγκοσλαβίας. Οι αποφάσεις τους 
αποτυπώθηκαν στον κανονισµό 3567/1991 
και δηµοσιεύθηκαν. Γράφουν τα επίσηµα έγ-
γραφα: «Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3567/91 
του συµβουλίου της 2ας ∆εκεµβρίου 1991 
περί του καθεστώτος που εφαρµόζεται στις 
εισαγωγές προϊόντων καταγωγής των ∆ηµο-
κρατιών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Κρο-
ατίας, της Μακεδονίας και της Σλοβενίας». 
Αυτός ο κανονισµός, που αναφέρει τον όρο 
«Μακεδονία» για την ΠΓ∆Μ χωρίς συνθετι-
κά, γεωγραφικά ή χρονικά, φέρει την υπο-
γραφή και του κυρίου Σαµαρά. Οψιµος και 
καιροσκοπικός ο πατριωτισµός του. Ο Σαµα-
ράς, λοιπόν, είχε δεχθεί το σκέτο «Μακεδο-
νία» για την ΠΓ∆Μ. 
 Εκτιµάτε ότι µε αφορµή το Σκοπιανό µπο-

ρεί να συγκροτηθεί νέο κόµµα στη χώρα και 

µάλιστα στα δεξιά του πολιτικού συστήµατος; Ο στρατηγός Φραγκούλης 
Φράγκος, άλλωστε, άφησε ανοιχτό ένα τέτοιο ενδεχόµενο.

Η «γαλάζια πολυκατοικία» έχει και πάλι θέµατα. Κάτι τα «κοινόχρηστα», κά-
τι οι «κόντρες µεταξύ των γειτόνων» δείχνουν ότι ο «διαχειριστής» της δεν 
στέκεται καλά στη θέση του. Προφανώς, ο τελευταίος, ο κ. Μητσοτάκης 
δηλαδή, θα προσπαθήσει να βρει χώρο στο «ρετιρέ της Ν.∆.» για όλους. 
Ακόµα και για εκείνους που εκφράζουν µισαλλόδοξη ρητορική. Το πείρα-
µα έχει επαναληφθεί. Με τα γνωστά, βεβαίως, αποτελέσµατα.
 Το συλλαλητήριο που προγραµµατίζεται στην Αθήνα θεωρείτε πως βο-

ηθά την κυβέρνηση στη διαπραγµάτευση;
Σεβόµαστε τις ευαισθησίες µερίδας του κόσµου, αλλά -παράλληλα- τον κα-
λούµε να µη γίνει βορά πατριδοκάπηλων που θέλουν να διχάσουν τον λαό 
προς ίδιον όφελος. Και, βέβαια, αυτό το σοβαρό θέµα δεν αφορά όσους 
έχουν τη σβάστικα στο µπράτσο, στη γλώσσα ή στο µυαλό. Εµείς συνεχί-
ζουµε την προσπάθειά µας πάνω στην εθνική γραµµή.
 Ηθελα, επίσης, το σχόλιό σας για τη στάση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυ-

µου, που δέχεται βολές και από το εσωτερικό της Ιεραρχίας.
Η δική µας «ευχή» είναι: Ψυχραιµία και νηφαλιότητα, χωρίς κορόνες. 
Η Εκκλησία οφείλει να ενώνει και όχι να διχάζει. 
 Η κυβέρνηση, εάν χρειαστεί, θα φέρει νέο νόµο για την προστασία της 

πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασµούς; Πώς ακριβώς σχεδιάζετε 
να αντιµετωπίσετε τις απαιτήσεις των δανειστών στο θέµα;

Παρά τα fake news που διαρρέουν συγκεκριµένα κέντρα, η πρώτη κατοι-
κία προστατεύεται πλήρως από πλειστηριασµούς έναντι απαιτήσεων τό-
σο των τραπεζών όσο και του ∆ηµοσίου µέχρι τα τέλη του 2018. Επανα-
λαµβάνω και ξεκαθαρίζω ότι η πρώτη κατοικία είναι πλήρως προστατευ-
µένη για όσους έχουν εισοδήµατα έως 40.000 ευρώ και µε αντικειµενική 
αξία µέχρι 270.000 ευρώ. Οσον αφορά την περίοδο µετά το 2018, θα τε-
θεί προς συζήτηση το θέµα, όταν έρθει η ώρα, µε αναζήτηση λύσης προς 
όφελος των πολλών.
 Τυχόν έξοδος από το µνηµόνιο τελικά θα είναι «καθαρή»; Η κυβέρνηση 

συζητά -και µπορεί να δεχθεί- την ύπαρξη πιστοληπτικής γραµµής στήριξης;
Η χώρα οδεύει προς το τέλος των µνηµονίων και της βαριάς επιτροπείας. 
Τον Αύγουστο ανοίγει µία καθαρή από νέα µέτρα ολοκλήρωση του προ-
γράµµατος. Τα τακτοποιηµένα δηµοσιονοµικά, η αναπτυξιακή δυναµι-
κή και η ευρωπαϊκή οµπρέλα που διεκδικήσαµε και πετύχαµε για το χρέ-
ος δηµιουργούν κλίµα εµπιστοσύνης και ρίχνουν τα επιτόκια. Κάποιοι θέ-

λουν αυτή την οµαλή πορεία να την υπονο-
µεύσουν. ∆εν θα τους περάσει. Ολα θα πάνε 
καλά. Για πρώτη φορά ολοκληρώνεται πρό-
γραµµα χωρίς να ζητούνται νέα µέτρα, τα 
επιτόκια είναι χαµηλά, κοντά στο ύψος του 
2006, η οικονοµία ανακάµπτει, όπως φαίνε-
ται από συγκεκριµένα στοιχεία: Ανάπτυξη 
στο 2%, µείωση της ανεργίας κατά 6%, δη-
µιουργία 320 χιλιάδων νέων θέσεων εργασί-
ας κ.ά. Μετά τον Αύγουστο του 2018 δεν θα 
µεταφερθούµε αυτοµάτως στη Γη της Επαγ-
γελίας, αλλά θα µπορούµε να βαδίσουµε µε 
µεγαλύτερη ελευθερία στον δικό µας δρό-
µο και να συµβάλουµε ακόµα περισσότερο 
στη συζήτηση για το µέλλον της Ευρώπης.
 Η κυβέρνηση θα συγκροτήσει εθνικό σχέ-

διο για µετά την έξοδο από τα µνηµόνια, όπως 
ζητά το Eurogroup; Και, αν ναι, ποια χαρα-
κτηριστικά εκτιµάτε ότι θα έχει;

Η κυβέρνηση σχεδιάζει το αύριο ήδη από σή-
µερα. Το ζητά ο τόπος, οι άνθρωποί του. Τα 
περιφερειακά συνέδρια που έχουν γίνει έως 
τώρα και αυτά που ακολουθούν δεν είναι µέ-
ρος ενός σόου. Οι προτάσεις που κατατίθε-
νται από τους κατά τόπους φορείς, τους αν-
θρώπους που ζουν τις ανάγκες και τις ελπί-
δες κάθε περιοχής, αποτελούν ψηφίδες στο 
σχέδιο της επόµενης ηµέρας. Στη συγκρότη-
ση του νέου σχεδίου περιλαµβάνεται η φω-
νή κάθε πολίτη. Και αυτό το σχέδιο αφορά 
κάθε πολίτη. Για εµάς δεν περισσεύει κανείς. 
Και το δικό µας σχέδιο αλλεπάλληλων ρήξε-
ων και µεταρρυθµίσεων θα είναι αυτό που 
θα θεµελιώσει µια νέα εποχή για την Ελλάδα. 

 Κάποιοι σύντροφοί σας φέρονται να θεω-
ρούν ότι µετά την έξοδο από το µνηµόνιο θα 
επιστρέψουµε στις παλαιές εποχές και κυρί-
ως σε νέες παροχές. Τι ακριβώς θα σηµάνει 
η έξοδος από τα µνηµόνια; 

Η έξοδος από τα µνηµόνια θα προσφέρει µε-
γαλύτερα περιθώρια άσκησης πολιτικής. Αν 
µε τον όρο «παροχές» αναφέρεστε στην ενί-
σχυση της Παιδείας, στην αναβάθµιση της 
Υγείας µε πρόσβαση για όλους, στα σχολικά 
γεύµατα, στις δωρεάν µετακινήσεις για τους 
ανέργους, τότε πρέπει να σας πω ότι οι πα-
ροχές γίνονται ήδη και εντός προγράµµατος. 
Την ίδια στιγµή, οικοδοµούµε ένα νέο κρά-
τος, απαλλαγµένο από τις πελατειακές πρα-
κτικές του παρελθόντος. Ακόµα και πριν τε-
λειώσει το πρόγραµµα, προχωρούµε σε το-
µές που φέρουν την υπογραφή της Αριστε-
ράς, κάτι που κάναµε και κατά τη διάρκεια 
του τρέχοντος προγράµµατος.

Ο κ. Θεοδωράκης δεν 
κρύφτηκε πίσω από ίσες 
αποστάσεις. Πήρε θέση. 
Το ίδιο θα περιμέναμε 
και από τη ∆ημοκρατική 
Συμπαράταξη. Εχουμε 
υπομονή 


