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Μαρτυρία Αρσένη για οκταετία Σημίτη
«Το ΠΑΣΟΚ δεν πολέμησε διαφθορά και διαπλοκή -  Μύθος η ισχυρή οικονομία -  Πολιτική η ευθύνη 
για τα Ιμια». Αποκαλύψεις του πρώην υπουργού στην «Κ» για τον χαμένο χρόνο
Την ώρα που τα γραφόμενα του κ. Κώστα Σημίτη στο 
βιβλίο του προκαλούν ρήξειε στο εσωτερικό του 
ΠΑΣΟΚ, ο πρώην υπουργόε κ. Γεράσιμοε Αρσένηε με 
συνέντευξή του στην «Κ» εξαπολύει εναντίον τού τέ- 
ωε πρωθυπουργού σκληρή πολιτική κριτική. Η μαρτυ
ρία του κ. Αρσένη για την έκταση τηε διαφθοράε επί 
διακυβέρνησηε του κ. Σημίτη, την κατάσταση στην 
οικονομία και την κρίση τω ν Ιμιών αποκτά ιδιαίτερη 
σημασία, καθώε εκδηλώνεται τη στιγμή που ο τέωε 
πρωθυπουργόε καθιστά σαφέε ότι θέλει να είναι πολι
τικά παρών, όχι μόνο μέσω τηε υπερπάσπισηε του έρ

γου τηε οκταετίαε του, αλλά και με παρεμβάσειε για 
την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Αρσένηε επισημαίνει την έλλειψη αυτοκριτικήε 
εκ μέρουε του κ. Σημίτη, στον οποίο επιρρίπτει ευθύ- 
νεε για τα φαινόμενα διαφθοράε και διαπλοκήε, που 
διογκώθηκαν επί τω ν ημερών του:

«Εάν είχαμε τολμήσει να δημιουργήσουμε ένα ευ
ρύτατο δημοκρατικό μέτωπο ενάντια στη διαπλοκή 
και στη διαφθορά, θα είχαμε επιτελέσει τη μεγαλύτε
ρη, ίσωε, μεταρρύθμιση στη σύγχρονη εποχή και θα 
είχαμε αποκαταστήσει την ομαλή λειτουργία τηε ίδιαε

τηε δημοκρατίαε», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά. Σε 
ό,τι αφορά την οικονομία, σημειώνει ότι «δεν τολμή
σαμε τιε απαραίτητεε αλλαγέε στιε δομέε τηε παραγω- 
γήε για την αύξηση τηε παραγωγικότηταε και τηε α- 
πασχόλησηε», για να συμπεράνει ότι «ισχυρή οικονο
μία δεν είχαμε και δεν έχουμε στην Ελλάδα». Τέλοε, ο 
πρώην υπουργόε Αμυναε επικρίνει τον κ. Σημίτη για ε
πιλεκτική χρήση τηε αλήθειαε αναφορικά με την κρί
ση στα Ιμια και αφήνει σαφώε να εννοηθεί ότι μετα- 
κυλίσθηκαν οι πολιτικέε ευθύνεε στιε Ενοπλεε Δυνά- 
μειε, με αποτέλεσμα τον διασυρμό τουε. (Σελ. 6) Ο κ. Γεράσιμος Αρσένης.
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Σκληρή επίθεση Αρσένη κατά του Κ. Σημίτη
Τον κατηγορεί ότι έκλεισε τα μάτια σε φαινόμενα διαπλοκής και για επιλεκτική μνήμη αναφορικά με την κρίση στα Ιμια

Συνέντευξη όταν Σ τα ύ ρο  Λ υγε ρό

Μ ε σκληρές πολιτικές βολές εφ' όλης σχεδόν 
τη ς  ύλης α π αντώ « σήμερα μέσα της ·Κ· ο Γ. 
Αρσένης στους ισχυρισμούς που περιλαμβά
νει το βιβλίο του Κ  Σημίτη »Πολιτική για μία

δημιουργική Ελλάδα·. 0 πρώην υπουργός 
κατηγορεί τον τέως πρωθυπουργό για επιλε
κτική χρήση της αλήθειας, αναφορικά με την 
κρίση στα ίμια, τονίζει ότι το ΠΛΣΟΚ δεν ο- 
ντιμετόπισε τα φαινόμενα διαφθοράς και της 
διαπλοκής και αναφέρει ότι *ισχυρή οικονο-

pkj* δεν υπήρξε ποτέ επί u^J ημερών του 
ΠΛΣΟΚ όπως δεν υφίστσίαι ra l άήμερσ- Ει
δικότερα, ο πρώην υπουργός ,τφφτηρΚει ότι 
η συμφωνία Πόγκαλσυ-Χ6}μτ,ρ0 Κ Ηχε δια
μορφωθεί πριν από την καιúíjérn ™ ς δεύτε
ρης βραχονησίδας από τους f& p m K  και α

φήνει σαφώς να εννοηθεί ύη α  Ενοπλες Δυ
νάμεις διασόρθηκαν για ne μετακυλισθο&ν 
πολιτικές ευθδνες Επισημαίνει την έλλειψη 
αυτοκριτικής του και απορρίπτει τον unapt· 
ορό άτι η εκλογική ήττα οφ τΠ π ιι στην ρπ 
προβολή του κυβερνητικού έργου. Αποκαλύ

πτει για πρώτη φορά ότι τον Ιούλιο 2003 είχε 
με επιστολή too  καλέσετ το ν JC Σημίτη να α* 
ναίξα η ς  διαδικασίες διαδοχής. Λναφερόμε- 
νος στην αλλαγή ηγεσίας στις αρχές 2004 τη I  
θεωρεί καθυστερημένη και τη ν χαρακτηρίζει 
•αντοκρστορικοό» τύπου.

Δεν είχαμε ποτέ ισχυρή οικονομία
—  Συμμερίζεστε την κριτική που έ
χει ασκηθεί στον πρώην πρωθυ
πουργό ότι ευνόησε τη διαπλοκή 
και ανέχθηκε την διαφθορά;
— Ενα μεγάλο μέρο* τη* κριτική» που 

ασκήθηκε σ τον κ. Σημίτη ήταν υπερβο
λική και άδικη. Σαφώ* δεν ευνόησε τη 
διαπλοκή. Η ευθύνη του έγκειται στο 
γεγονό» ό τι έκλεισε τα 
αυτιά του  σ το  βουητό 
tn t εποχής εκείνη»,
Σ τη ν καλύτερη περίπτω
ση, ακολούθησε μια πο
λιτική -o s  τη ν αποδώσω 
με το ν  αγγλικό όρο- 
benlgn neglect, δηλαδή 
καλοήθους αμέλεια»,
Παρακμιακά φαινόμενα 
ομαδοποίηση», οικείο- 
ποίηση» εξουσία», αλα
ζονεία » και διαφθορά», 
δεν αντιμετωπίζονται με 
δηλώσει» του τύπου «ό 
ποιο» έχει στοιχεία να 
τα  πάει σ τον εισαγγελέα». Λύνονται με 
όρου» πολιτικού» και με αποφασιστικό
τητα. Το ίδιο ισχύει και για τη ν απαρά
δεκτη κηδεμονία τω ν MME σ τη  διαμόρ
φωση του πολιτικού σκηνικού.

Εάν είχαμε τολμήσει να  δημιουργή
σουμε ένα ευρύτατο δημοκρατικό μέ-

τωηο ενάντια στη διαπλοκή και στη 
διαφθορά, θα είχαμε εηηελέσπ τη  με
γαλύτερη, Ισω », μεταρρύθμιση στη  
σύγχρονη εποχή και θα είχαμε αησκα- 
ταστήσει τη ν ομαλή λειτουργία τη » ί
δια» τη » δημοκρατία». Εάν τολμούσαμε 
να προχωρήσουμε προ» αυτήν την κα
τεύθυνση, πιστεύω άτι ο λαό» θα μα» 

| συγχωρούσε όλα τα  άλ
λα και θα μα» στήριζε 
σ η » εκλογές του 2004. 
—  Συμφωνείτε με την 
άποψη ότι την περίοδο 
Σημίτη το ΠΛΣΟΚ υηέ- 
στη ιδεολογικοπολιτι
κή μετάλλαξη;

—  Στην ιστορική πο
ρεία μεταλλαγή» του 
ΠΛΣΟΚ από Σοσιαλιστι
κά Κίνημα σε θεσμικά 
κόμμα τη » κεντροαρι
στερά», σ το  εσωτερικό 
του είχαν διαμορφωθεί, 
ήδη από το  1985, δύο 

κυρίαρχε» ιδεολογικοπολιτικέ» χάσει», 
Η μειοψηφούσα τάση επικράτησε σ η » 
εκλογέ» ανάδειξη» πρωθυπουργού τον 
Ιανουάριο 1996. Η δεύτερη έχασε τότε 
τη  μάχη, γιατί δεν είχε αποκτήσει σ τέ
ρεα ερείσματα σ τον κομματικό μηχανι
σμό και έγιναν σφάλματα σε ζητήματα

τακτικών συμμαηύν. Μ ετά τη ν επικρά
τηση του κ. Σημίτη δεν υπήρξε πάλην 
kós διάλογο» σ το  κόμμα. Επακόλουθο 
ήταν η απονεύρωση τη » ησλπ κή» λεν 
τσυργία» και η δημιουργία πολιτικού 
κενού. Με τη  σειρά ταυ cenó ε&θρεψε 
παρακμιακά φαινόμενα ομαδοποίηση» 
και αλαζονεία» και προώθησε την κουλ
τούρα μια» κλειστή» παρέα» και τον α
ποκλεισμό τη » άλλη» Αποψη».

Χάσαμε το τρένο
—  Πόσο βάση έχα ο ισχυρισμός Ση
μίτη ότι παρέδωσε « ιοχυρή amaro 
μ ία »;
—  Την οκταετία 1996-2004 βελτιώθη

καν οι οικονομικέ» επιδόσεις και αυξή
θηκαν οι κοινωνικέ» μεταβιβάσει», δεν 
τολμήσαμε, όμω», η »  απαραίτητε» 
λαγέ» ση * δομέ» τη » παραγωγή» για 
τη ν αύξηση τη » παραγωγικότητα» και 
τη » απασχόληση*. Am ó το  είχα ετηση· 
μάνει σ τη ν σύνοδο τη » KJL τη ν 1η Ιου
νίου 2001. Ελεγα τό τε όη  αν δεν προ
χωρήσουμε σε ριζικέ» αλλαγέ» σ η » δό
με» τη » παραγωγή», θα χάσουμε το  τρέ
νο  τη » ανάπτυξη» για τ ι»  επόμενε» δε- 
καετίε» και θα αντιμετωπίσουμε ανοι
κτή κρίση μετά το  2006. Ισχυρή οικονο
μία, επομένω», δεν είχαμε και δεν έχου
με στην Ελλάδα

Φαινόμενα αλαζο
νείας και διαφθο
ράς δεν αντιμετω
πίζονται με δηλώ
σεις του τύπου «ό 
ποιος έχει στοιχεία 
να τα πάει στον ει

σαγγελέα».

Ιόν είχαμε πΜμήοσ να δηαουργήσσυμε ένα ευρύτατο 6ημοκρσπκό μέτωπο ενάντια στη διαπλοκή και στη δια
φθορά, εηιam aña ο κ. Γεράσιμος Αρσένης. Θα είχαμε οπ τελέσα τη μεγαλύτερη, kmc. μεταρρύθμιση στη σύγ
χρονη εποχή και θα είηρε αποκατwanton την ομαλή A¿iwupyto π η  Mme της δημοκρατίας.

Χάσαμε διότι 
δεν τολμήσαμε

—  Επρεπε κατά τη γνώμη σας ο κ. Σημίτης να εκδώ- 
σει ένα τέτοιο βιβλίο τόσο γρήγορα;
—  Κ ρίνοντας από το  αποτέλεσμα, νομ ίζω  όχι. Ενα βι

βλίο αυτού του  είδους, απαιτεί κάποια απόσταση από τα 
πράγματα, αποφόρτιση, πολιτική ανάλυση, περίσσευμα 
ψυχής και αυτοκριτική διάθεση. Α υτές οι ιδιότη τες δεν 
χαρακτηρίζουν το  βιβλίο γ ι’ αυτό και αστόχησε. Δημι-

^ ^ ^ ^ ^ ^ τ ρ ο β λ ή ματα σ το  ΠΑΣΟΚ, ιδια ιτέρως σ τη  νέα η- 
I  γεσ ία  του , ανοίγοντας ένα  νέο  και άγονο κεφάλαιο εσω - 

στρέφενας. Ε ξέθεσε καν αδίκησε τ ι »  Ε νοπλε» Δυνάμει». 
Σ το  τέλος, αδίκησε και το ν  ίδιο το ν  εαυτό του .

—  Οπως είπατε, από το  βιβλίο του  κ. Σημίτη απου
σ ιά ζει π αυτοκριτική. Πού το  αποδίδετε;
—  Ο κ. Σημ ίτης προσπαθεί με αδικαιολόγητο άγχοε 

να  υπεραστπσθεί το  έργο  τη ς  δικής το ιϊ οκταετία ς V al γΓ  
αυτό δ εν έχει τη ν  ά νεση  να  α νο ίξει σημαντικά πολιτικά 
κεφάλαια που απαιτούν θάρρος, ειλικρίνεια  και αυτο
κριτική.

Μας δόθηκαν ευκαιρίες αλλά...
—  Ο κ. Σημίτης αποδίδει την εκλογική ή ττα  του  2004 
στη μη επαρκή προβολή του κυβερνητικού έργου. 
Συμμερίζεστε την άποψή του;
—  Δ εν  τη  συμμερίζομαι, όπως π ιστεύω  ό τι δ εν τη  συμ

μερίζετα ι και η  μεγάλη πλειοψηφία μέσα σ το  ΠΛΣΟΚ. 
Κ ατανοώ  τη ν  πικρία του  ό τι σημαντικά επιτεύγματα της 
κυβέρνησής του  δ εν έχουν προβληθεί ικανοποιητικά. 
Εδώ έχει δίκιο. Ως έμπειρος, όμως, πολιτικός οφείλει να 
γνω ρ ίζει ό τι ο πολιτικός ισολογισμός δεν υπακούει στους 
χρεω-πιστωτικούς κανόνες τη ς λογιστικής. Σ τη ν πολιτι
κή τα  επιτεύγματα μετουσιώνοντα ι σ ε αυτονόητα «κε-

κτημένα», ενώ  η κυβέρνηση

Ιμια: προαποφασισμένη η πολιτική λύση

Ο κ. Σημίτης δεν 
έχει την άνεση 

να ανοίξει σημα- 
νηκά πολιτικά 
κεφάλαια που 
απαντούν Θάρ
ρος, ειλικρίνεια 
και αυτοκριτική.

χρεώ νετα ι τα  εκκρεμή προ
βλήματα, ’που θα έπρεπε να  εί
χε αντιμετωπ ίσει.
—  Ποια είναι κατά τη γνώμη 
σας η αιτία της ήττας;

—  Αμέσως μετά  τις  εκλογές 
του  2000 χάσαμε το  στίγμα 
μας. Μ ας π ροσφέρθηκαν μεγά
λες ευκαιρίες για  να  κάνουμε 
σημαντικές τομές και να  χτυ
πήσουμε τη ' διαφθορά και τη  
διαπλοκή. Δ εν  τολμήσαμε ό
μως και, σ ε  πολλούς τομείς; ό
πως n je  σ τη ν Παιδεία, πήγαμε 
πίσω. Η  συζή τήση  για  τους λό

γους που υστερήσαμε δεν έχει γίνει, παρότι είνα ι απα
ρα ίτη το συστατικό για  τη ν  ανασύνταξη του  ΠΛΣΟΚ και 
τη ν  ανάκτηση τη ς αξιοπ ιστίας του.

—  Ο κ. Σημίτης δίνει κάποιες εξηγήσεις για τον τρό
πο, που μεθόδευσε τη  διαδοχή του. Συνάδει αυτή η
μεθόδευσα με τις δημοκρατικές αρχές;
—  Κ άτω από οποιεσδήποτε διαδικασίες, ο Γιώργος Πα- 

πανδρέου θα ανεδεικνύετο πρόεδρος. Ο «αυτοκρατορικός» 
τρόπος μεταβίβασης τη ς προεδρίας δεν ωφέλησε, δεν ήταν 
αναγκαίος και, τελικά, έβλαψε τη ν  εικόνα του ίδιου του 
ΠΛΣΟΚ. θα  ήταν, λοιπόν, πολύ m ö δημοκρατικά και ενι- 
σχυτιχό τω ν  θεσμικών λειτουργιών: του κόμματος, εάν το  
θέμα τη$ διαδοχής είχε τεθ εί σ ε  ένα συνέδριο. Το επιχεί
ρημα ό τι αυτά, ίσως, λειτουργούσε διαιρετικά, δεν ισχύει. 
Σ το  παρελθόν, το  ΠΛΣΟΚ αντιμετώπισε παρόμοιες προ
κλήσεις με αίσθμμα ευθύνης. Τον Ιανουάριο του  1996, ο κ. 
Σημίτης ανακηρύχθηκε πρωθυπουργός έχοντας, σ τη ν 
πρώτη φάση της ψηφοφορίας, λιγότερο από το  1/3 tns Κ.Ο.

Αργησε η διαδοχή
—  θεωρείτε ότι η αλλαγή ηγεσίας έγινε αργά;
—  Ναι. Ο κ. Σημίτης θα έπρεπε να  είχε κ ινηθεί πολύ 

νω ρίτερα . Ισω ς τό τε  το  αποτέλεσμα να  ή τα ν διαφορετι
κό. Του το  είχα π ροτείνει σ ε μια μη δημοσιοποιημένη ε
π ιστολή  μου τη ς 31ns Ιουλίου 2003. Σε αυτήν, του  εξέθ ε
σα  μεταξύ άλλων και τη ν  εκτίμησή μου ό τι ο  ίδιος δ εν 
μπορεί να  α ντισ τρέφ ει τη ν  πορεία προς τη ν  ή ττα . Του εί
χα ζη τή σει να  α νο ίξει τ ι»  διαδικασίες διαδοχής σ το  κόμ
μα και σ τη ν  Κ.Ο.

Είχα εκφράσει, μάλιστα, σ ε  εκείνη τη ν  επ ιστολή  μσυ 
και τσ ν  φόβο ό τι εάν δ εν  τολμήσουμε νά  προχωρήσουμε 
αμέσως σ τη ν  «αυτοκάθαρσή» μας, αυτό θα το  έκανε το  ε
κλογικό σώμα σ τις  επερχόμενες εκλογές. Και μια τέτο ια  
έκβαση θα ή τα ν άδικη για  τη ν  παράταξή μας και οδυνη
ρή γ ια  το ν  τόπο.

Η συμφωνία ηοΜηκιίς λύΜίς ̂ τυμια^ίχε διαμορφωθεί 
πριν από την κατάληψη της δεύτερης βραχονησίδας κακ · 
δεν επηρεάστηκε από αυτήν, λέει ο κ. Αρσένης.

—  Oc υπουργός Αμυνας 
συμμετείχατε στον χει
ρισμό της κρίσης στα 
Ιμια. Ο κ. Σημίτης δίνει 
τη  δική τόυ εκδοχή. El
irai ή όχι ακριβός;

‘ ■ —  Ο κ. Σημίτη» παραθέ
τει επιλεκτικά πολλά‘στοι
χεία τα  οποία, κατά κανόνα, 
είναι ακριβή. Εμπεριέχο
ντα ι όμω» και ορισμένε», 
π ιστεύω όχι ηθελημένε», α
να κ ρ ιβ ές, που δημιούργη-

σει». θα  αναφερθώ μόνο σε

μία, επειδή έχει γίνει αντι
κείμενο ιδιαίτερο αρνητι
κών σχολιασμών γ «  την ε
τοιμότητα τω ν  Ενόπλων 
Δυνάμεων, Είναι φυσικό η 
κατάληψη τη » Δυτική» 
Ιμια» από κοταδρομκί» να 
ήταν γνωστή πρώτα στοά» 
Τούρκου». Η τηλεοπτική εί
δηση από τη ν Τουρκία έ- 
φθασε σ το  ΚΥΣΕΑ λίγο πριν 
από τ ι»  3:30. Αντίθετα με 
ό.τι διατείνεται ο  κ. Σημί- 
τη », οι Ενοπ λο  Δυνάμει» 
δεν αδράνησαν και.

S E s M M H M !

m m

ku εξαιρετικά δυορενεί» 
καιρικέ» συνθήκη, η εξα
κρίβωση αυτή» τη » ηληρο-^Ι 
φορίας έγινε με ελικόπτερο 
crus 4:40, δηλαδή λίγο μη à 
μία ώρα. Βπίσηβ, τη ν πτώ- 

I ση του ελικοπτέρου δεν την 
πληροφορήθηχε ο κ. Σημί
τη » από τη ν τηλεόραση 
<ηι» 7 το  πρωί, αλλά από ε
μένα πβοόωπικά γύρω σ τι» 
6, μέσω του τριψηφίου.

—  Λ έτε όη  ο  κ. Σημίτης 
κάνη επιλεκτική χρήση

— Και μκ αυτό τον τρόπο 
δεν f  τηχρέηα τη ν ανάδειξη 
τη » "πολίτική» διάστασης 
του χειρισμού τη » κρίση», 
αν και ο κ. Σημίτη* παραδέ
χεται άτι «το  πρόβλημα ό 
τα ν πολιτικά και έπρεπε να 
αναμετωπισθεί με πολιτικά 
μέσα και όχι με μια στρα
τιωτική επιχείρηση». Είναι 
γι’ αυτά το ν λόγο που ο  ίδιοι 
απέρριφέ το  αΙΈημά μου να 
μααφερθσύμε στη ν αίθου
σα- επιχειρήσεων σ το  υ 
πουργείο Αμυνας. Και ήταν 
yuLTOV ίδιο λόγο, που δεν ε- 
νέχρινε κανόνες εμπλοκής 
από το  ΚΥΣΕΑ. Οπως ορθά 
αναφέρα, «θα  αποφασίσου
με όταν καταλήξρυμε τ ι α
κριβώς πρέπει V a  γίνει. Km 
η σύσκεψη θα πρέπει πρώ
τα  απ’ όλα να ξεκαθαρίσει 
το πα/ατιχό πρόβλημα, με 
το  οποίο ήμασταν ονημέ- 
τωπαι αυτήν τη  στιγμή*. 
Ηταν σοφά, λοιπόν, χρ μή- 
νυμο ότι πηγαίναμε για μια 
«π ο ίη νή  λύση», το πλαίσιο 
in s onoias είχε, φαίνεται, 
συζητηθεί μία δύά: μέρες 
πριν. Κατά τη  1:30 ιΐμ . είχε 
διαγράφει το  πλαίσιο συμ
φωνίας με τα ν κ. Χόλ- 
μπρουκ, ότι δηλοδά όλε» ο ι 
δυνάμεις θα αποσυρθούν 
και δεν θα επανέλθσυν, αλτ 
λα, όπως γράφει ο  κ. Σημί
της, «ούτε διαπραγματεύ
σεις με τη ν Τουρκία, αλλά 
ούτε και η σημαία αποτε
λούν μέρος tns συμφω
νίας·. Είναι με αυτήν την 
έννοια πού εδόθη εντολή 
(στον κ. Πάγκαλο να συμφω
νήσει με τσν κ. Χόλμπροικ.
Η  τελική συμφωνία που ενε- 
κρίθη από το  ΚΥΣΕΑ δεν έ
χει διαφορετικά χαρακτηρι
στικά οπό το  πλαίσιο συμ-

φωνία» που είχε διαφανεί 
ση » ί .30 η.μ. Τα επίμαχο 
θέμα τη » σημαία» -να  πάρει 
δηλαδή η ομάδα βατραχαν
θρώπων τη σημαία μαζί 
χη*~ άπω» είχε διαβεβαίω
ση  ο Ιδια» ο κ. Σημίτη» το  
ΚΥΣΕΑ (ο ι διαβεβαιώσεις 
αυτέ» κατατέθηκαν στην 
Ολομέλεια τη » Βουλή» την 
επόμενη ημέρα) δεν ήταν 
μέρα» τη » συμφωνία», αλλά 
απόφαση του ΚΥΣΕΑ για 
του » λόγου» που ο ίδιο» α- 

■  ναφέρει στο βιβλίο του.

Λεν αιφνιδιαστηκαμε
—  Εάν κατάλαβα καλά υ
ποστηρίζετε ότι η στρα- 
τιατική πτυχή της κρί
σης δεν επηρέασε την 
ουσία της συμφωνίας.
—  Ακριβώς. Η συμφωνία 

είχε διαμορφωθεί πριν από 
τη ν κατάληψη χη» δεύτερη» 
βραχονησίδα». Αυτή, όμως, 
πρόσθεσε ένα ιδιαίτερα 
δραματικό χαρακτήρα στην 
εφαρμογή tns συμφωνία» 
και πλήγωσε το  εθνικό φρό
νημα Πρέπει να το  αποδε
χθούμε. Ειλικρινή δεν κατα
νοώ  γιατί ο κ. Σημίτη» θέλει 
να παρουσιάσει τη ν κρίση 
στα  Ιμια κάτω από τη ν  οπτι
κή γωνιά της στρατιωτικής 
διάστασης, θα  ήταν απλσύ- 
στερο και ειλικρινές αν έλε
γε pa ευθψ εξαρχής είχε ε- 
τπδιωχβεί μια πολιτική λύση 
επιστροφής σ το  status quo 
antp, χωρίς εμπλοκή σ ε δια
πραγματεύσεις με τη ν Τουρ
κ ία  Αυτά επεδίωξε και αυτό 
επετεϋχθη.

ι— Η γενική εντύπωση 
είναι ότι η κρίση στα 
Ιμια αιφηδίασε την τότε 
κυβέρνηση.

, i -  ,Τα επιτελικά σχέδια 
προέβλεπαν κάτι τέτο ιο , 
καθώς ιαη μορφές αντίδρα
σης, Αρα, από τη ν  άποψη 
αυτή αιφνιδιασμός δ εν υ 
πήρξε. Υπάρχει, όμως, σ το ι
χείο πολίτικου αιφνιδια
σμού. Ο ταν γίνοντα ι, μέσω 
τρ ίτου , διαπραγματεύσεις 
για τη  μη στρα τιω τική  επί
λυση μιας διαφοράς, είναι 
αυτονόητο ό τι τα  αντιμα- 
χάμενα μέρη απέχουν από 
κάθε είδους σ τρα τιω τική  ε
νέργεια . Αυτό φαίνετα ι ό τι 
δ εν είχ ε έξασφαλισθεί.

■ 1
Να αναλάβουμε τις ευθύνες μας

. —  Ηταν οι ένοπλες δυνάμεις στη δραματική κατά
σταση που περιγράφει;

-Ασφαλώς όη. Είμαι σε θέσή να γνωρίζω την αξιολόγηση 
των,ενεργειών των Ενόπλων Δυνάμεων κατά τη διάρκεια 
της κρίσης, που έγινε οπό ανώτατα επιτελικά όργανα. Η α
ξιολόγηση κατέδειξε το αντίθετο. Το ηθικό ήταν ιδιαιτέρα υ
ψηλό και η διάταξή τους μάς έδινε το τακτικό πλεονέκτημα. 

—  Συμφωνείτε ή όχι με την εικόνα, που ο  τό τε  πρω
θυπουργός σκιαγραφεί για τον ναύαρχο Λμμηέρη;

-  Βεβαίως, μέρος της ευθύνης ανήκει στον αρχηγέτου 
ΓΕΕΘΑ ναύαρχο Λύμηέρη. Αλλά, εύθύνη εάε και ο τότε πρω
θυπουργός και εγώ όπως και άλλα μέλη του ΚΥΕΕΑ και -συ· 
ντελεοΓίές,ατογ χειρισμό της κρίσης. Πρέπει επιτέλους να μά
θουμε να αναλαμβάνουμε με γενναιότητα τις ευθύνίβς μας,
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Μάχη κορυφής 
στη σκακιέρα 
του ΠΑΣΟΚ
Οι κινήσεις Σημίτη για κατοχύρωση ρόλου 
και το διπλό μήνυμα από τον κ. Παπανδρέου

Του Κ. Π. Π απαδιοχου

Σε μιαν ιδιότυπη παρτίδα σκάκι η οποία ακό
μη βρίσκεται σ τ ιι πρώτε* τηε κινήσει* έ
χουν μηατραπεΙ οι σχέσει* του  προέδρου 
του  ΠΑΣΟΚ κ, Γ. Παπανδρέου με το ν κ. Κ. 
Σημίτη μετά τη ν  έκδοση του βιβλίου του  τε 
λευταίου που πυροδότησε ένα νέο  κύκλο ε
σωστρέφεια* σ το  κόμμα τη * αξιωματική* α
ντιπολίτευση*.

Το τελευταίο τριήμερο, τόσο ο κ. Γ. Παπαν
δρέου, όσο και ο κ. Κ. Σημίτη* επιχείρησαν 
«να  ρίξουν του* τόνου*», προκειμένου να α
ποφορτιστεί η ένταση σ το  ε-| 
σωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Ομω*, 
το  πρόβλημα επί τη * ουσία* 
παραμένει. Ο κ. Γ. Παπανδρέ
ου επισημαίνοντας πω* έχει 
τη ν ευθύνη «να  οδηγήσει το  
ΠΑΣΟΚ προ* το  μέλλον» κατέ
στησε οαφέ* nos επιθυμεί να 
διαφυλάξει ω * αποκλειστικό 
προνόμιο τη  χάραξη tns στρα
τηγική* του  κόμματα* μέχρι 
ns επόμενε* εκλογές. Ομω*, 
είναι προφανέ* nus οκ .Κ . Ση
μίτη* -παρότι δεν μεθοδεύει τη ν επιστροφή 
του σ τη ν ηγεσία- αρνεΐται να αποδεχθεί το  
συγκεκριμένο στάτουδ κβο: με τη ν  ομιλία του 
τη ν  περασμένη Τετάρτη και τ »  δηλώσει* του 
τη ν  επομένη γνωστοποίησε nus δεν πρόκει
τα ι να περιοριστεί σ τη ν υπεράσπιση του έρ
γου tns οκταετία* του, αλλά θα παρεμβαίνει 
με προτάσει* και θ έσ ε » για τη ν  πορεία του 
ΠΑΣΟΚ «με στόχο τη  νίκη ans εκλογέδ». Δ εν 
είναι εξάλλου τυχαίο ό τι επιχείρησε να επα- 
νάφέρει σ το  προσκήνιο τη  Χάρτα Σύγκλιση* 
ποιΛτηθυμοΰσε να  αναδείξει σ ε κύριο προ-

γραμματικό όχημα του ΠΑΣΟΚ στην εκλογι
κή αναμέτρηση του 2004.

Υπ’ αυτήν τη ν έννοια, η «σύγκρουση κο
ρυφή*» με τη ν οποία βρέθηκε αντιμέτωπο το  
ΠΑΣΟΚ τη ν προηγούμενη εβδομάδα, το  πι
θανότερο είναι πω* περιοδικά θα εμπλουτί
ζετα ι με νέα επεισόδια Πόσω μάλλον, που 
σ το  παρασκήνιο συνεχίζονται οι εκατέρωθεν 
βολέ* μεταξύ στελεχών που πρόσκεινται 
σ τον χ. Γ. Παπανδρέου και τω ν  «εκσυγχρονι
σ τώ ν», οι οποίοι έχουν ταυτιστεί πολιτικά με 
το ν κ. Σημίτη.
| Πολιτικά σ τελέχη όπω* οι κ. 0 . Τσούραχ, 

■  X. Καστανίδη* και σ τενο ί συ- 
νεργάτε* του  κ. Γ. Παπανδρέ
ου δεν κρύβουν σ ε κατ’ ιδίαν 
συζη τήσει* του* τη ν έντονη 
ενόχληση για  τη ν πολιτική 
παρέμβαση σ τη ν οποία προ- 
έβη ο κ. Κ. Σημίτη*. Στον 
πρώην πρωθυπουργό κατα
λογίζεται:
■  Π ρώτον, ό τι εξέδωσε το  βι
βλίο του σε εντελώ* εσφαλμέ
νο  πολιτικά χρόνο, βοηθώ- 
ντα * τη  Ν.Δ. να βγει από τη 

γωνία σ τη ν οποία είχε βρεθεί λόγω τη * σκαν
δαλολογία* του τελευταίου διαστήματο*.
■  Δεύτερον, ό τι επανέφερε σ το  προσκήνιο τη 
συζήτηση για το  «παρελθόν» του ΠΑΣΟΚ το  
οποίο κρίθηκε και καταδικάστηκε σ τι* προη
γούμενε* εκλογέ*.
■  Τ ρίτον, ό τι επ ί τη *  ουσία* απέδωσε αδί- 
kus σ το ν  κ. Γ. Παπανδρέου τιβ ευθύνεβ για 
τη ν  εκλογική ή ττα  τη * 9η* Απριλίου ετητεί- 
νο ν τα * τη ν  αμφισβήτηση για  το  ηγετικό 
του  προφίλ.

Από τη ν  πλευρά του*, στελέχη  που συνε-

Στο παρασκήνιο συ
νεχίζονται οι εκατέ

ρωθεν βολές μεταξύ 
στελεχών που πρό- 
σκετνται στα δύο 

στρατόπεδα.

Το βιβλίο ισυ  κ. Σημίτη και όσα ελίχθησαν κατά την παρουσίασή mu Λίαν ένα ακόμη επασύδη cmc Αα tua τόσο αγαστές σχέσεις του με τσν 
κ. Παπανδρέου. Ο ι δύο πλευρές συνεχίζουν ης ιανΛσεκαε μ»α παρτίδα ησυ βύθιζα κάθε τόσο το ΠΑΣΟΚ σε κύματα εσωστρέφειας.

χίζσυν να  κινούνται σ το ν  «εκσυγχρονιστι
κ ό · χώρο, όπω* οι κ. Γ. Π απαντωνΙσο και 
Χρ. Β ερελτ» κατηγορούν το  περιβάλλον 
του  προέδρου του ΠΑΣΟΚ ό τι παρέσυρε 
το ν  κ. Γ. Παπανδρέου σ ε  μια «νπεραντίδρα* 
σ η » επιζήμια και για τσ ν  ίδιο και για  το  
κόμμα Οπω* αφήνουν να  εννοηθεί, ναι 
μεν δ εν βρίσκεται σε εξέλιξη  κάποιο σχέδιο 
αλλαγή* ηγεσία * σ το  ΠΑΣΟΚ, αλλά ο  κ. Ση
μ ίτη* ω * πρωθυπουργό* επί μια οκταετία  
είνα ι υποχρεωμένο* να  αναδείξει και να 
προτείνει τρόπου* κάλυψη* τω ν  «κ ενώ ν» 
που διαπ ιστώνοντα ι σ το  ιδεολογικό σ τίγ 
μα, τη ν  αντιπολιτευτικά τακτική και το ν 
προγραμματικό λόγο του  κ. Γ. Παπανδρέου. 
Μ άλιστα, τη ν  εκτίμηση πω* ο  πρόεδρο* 
του  ΠΑΣΟΚ έπρεπε να  επιχειρήσει να  «εν 
σω μ ατώ σει» σ τη  στρατηγική του  τη ν  πα
ρέμβαση του  κ. Σημίτη και όχι να  α ντί πα
ρατεθεί μαζί τη *, συμμερίζονται και σ τελέ
χη που κ ινούνται πλησίον του  κ. Γ. Παπαν
δρέου, αλλά έχουν καχαβολέδ σ το  «εκσυγ
χρονιστικό» μπλοκ, όπω* ο κ. Γ. ΦλωρΙδηδ.

Α ναθέτω *, ποράγοντε * taw s ο κ. Ευ. B ew  
ζέλο* φέροντα ι να  εκτιμούν πω* οι τελευ
τα ίε* εξελίξει* αηλώ* ανοδειχνύσυν nus το  
ΠΑΣΟΚ έχει ακόμη μακρύ δρόμο να  διανύ- 
σ α . προκειμένου να  αποσαφηνιστεί πλά- 
ρω* η φυσιογνωμία και η στρατηγική  του. 
καθώ* το  υφ ιστάμενο «κ ενό » δ εν έχει κα- 
λύψει μέχρι στιγμ ή * ο  κ. Γ. Παπανδρέου. 
αλλά και δ εν  μπορεί να  αντιμ ετω π ιστεί ε
παρκώ* με τη ν  απλή επ ιστροφή σ του * προ
σανατολισμού* τη * προηγούμενη* οκταε
τία *, όπω* εμφανίζετα ι να  επιθυμεί ο κ . Κ .  
Σημίτη*.

Μελετημένη απάντηση
Πάντω*. σ το  επιτελείο του  κ. Γ. Παπανδρέ

ου θεωρούν us σημαντικότερη εξέλιξη τη* 
περασμένη* εβδομάδα* το  γεγονό* ό τι ο  πρό
εδρο* του ΠΑΣΟΚ απέστειλε τα  μηνύματα 
που επιθυμούσε προ* τσ ν  κ. Κ. Σημίτη, xupls 
να ανοίξει σ το  κόμμα τη * αξιωματική* αντι
πολίτευση* μια ατέρμονα συζήτηση. «σημ*Ιο 
προ* σημείο», για  το  περιεχόμενο του  ριήλίου

του πρώην πρωθυπουργού. Προσδιορίζουν 
6c αυτά τα  μηνύματα us εξή*:
■  Π ρώτον, ό τι ο κ. Γ. Παπανδρέου θα συνέ
χ ιση  να  κινείται σε μια λογική ρήξη* με το  
κυβερνητικό παρελθόν του  ΠΑΣΟΚ που κα
ταδικάστηκε σ τι* εκλογέ* του  2004.
■  Και δεύτερον, ό τι o  UStos εκφράζει θεσμι
κά το  ΠΑΣΟΚ και ό τι θα πορευτεί βασιζόμε
νο* σε νέα ή -σ ε  κάθε π ερίπ τωση- άφθαρτα 
πρόσωπα.

Οπω* λέγεται χαρακτηριστικά, δεν είναι τυ 
χαίο άτι ο  κ. Γ. Παπανδρέου επέλέξε να προ· 
σέλθει σ την παρουσίαση του βιβλίου του κ. Κ. 
Σημίτη, συνοδευόμενο* από τη ν  κ. Μαριλίζα 
Ηενογιανναχοπούλου και του* κ. Φ. Πετσόλνι- 
κο και X. Καστανίδη. Εξάλλου, η απόφαση για 
τσν τρόπο αντίδραση* του κ. Γ. Παπανδρέου 
στην παρέμβαση του κ. Κ. Σημίτη δεν ελήφθη 
εν θερμώ. Ο πρόεδρο* του  ΠΑΣΟΚ διαβουλεύ- 
τήκε με του* ιτη ιλ ε ΐι ταυ, από ορισμένου* εκ 
τω ν  οποίων ζήτησε ουγκεκοιμένε* εισηγήοει* 
πριν καταλήέει στη  γνωστή  Λήλ<.»πη τη * περα
σμένη* Τετάρτη*.

«Να φυλάσσεται μόνον η Ανατολική Ιμια»
■β^Γόΐρτυ ρ\α. το\) τό τε  \)ποδ\ο\κητή τω ν  Ο ΥΚ Κ. Μ ατάλα για τη  νύχτα τη ς μεγάλης κρίσης

Συνέντευξη στον Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο  Ζ ο υ λ ά

Στη διάρκεια τη ς κρίσης των Ιμίων ο κ. Κων. 
Ματάλας, αντί πλοίαρχος σήμερα ε.α., ήταν 
'υποδιοικητής των Ομάδων Υποβρυχίων Κα
ταδρομών. Των 14 βατραχανθρώπων, δηλα

δή, στους"οπσίους δόθηκε'εντολή να-φυ
λάσσουν μόνον τα ανατολικά Ιμια, με συνέ
πεια οι Τούρκοι να καταλάβουν τη ν άλλη 
βραχονησίδα. Την αφορμή ανακίνησπς ό
σων συνέβησαν τότε και τη ς συνέντευξης 
που φιλοξενεί σήμερα η «Κ » έδωσε η επιλο

γή του κ. Κ  Σημίτη να συμπεριλάβει στο βι
βλίο του, μόλις εννιά χρόνια μετά, άδικό 
κεφάλαιο για τα Ιμια. Ο κ. Ματάλας, ένας εκ 
των αγνώστων πρωταγωνιστών εκείνης της 
νύχτας, όχι μόνον απορρίπτει τους ισχυρι
σμούς του τέως πρωθυπουργού, που κα

ταλόγιζα άποκλεϊίηικώς στον ναύαρχο 
Λυμπέρη όλες τις εσφαλμένες επιλογές, αλ
λά αναδεικνύει και τις πολιτικές ευθύνες 
για τις οποίες απλά υπενθυμίζεται ότι δεν 
υπήρξε καμία παραίτηση. Εστω για λόγους 
ηθικούς ή και ευθιξίας...

—  Κύριε Ματάλα, με την 
ΐ.1 απόσταση του χρόνου, 

ποιες είναι οι ευθύνες 
- που θα μπορούσε να κα
ν ταλογίσει κανείς σήμερα 

για τον τρόπο χειρισμού 
της κρίσης των Ιμίων;

Με  - Το πρώτο κρίσιμο ερώτη
μα που δεν απαντάται πει
στικά σ το  βιβλίο του τέα » 

^^πρωθυπουργού είνα ι γιατί 
το  ΚΥΣΕΑ δεν συνεδρίασε 
σ το  Εθνικό Κέντρο Επιχει
ρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ), αλλά 
παρέμεινε στη  Βουλή. Και το 
λέω αυτά διότι ο συγκεκρι
μένο* χώρος του Πενταγώ
νου έχει διαμορφωθεί ακρι- 
βώδ για  τέτοιεδ περιπτώσεΐδ. 
Προσφέρει, δηλαδή, τη  δυ
νατότητα άμεσων πληροφο
ριών από οποιαδήποτε πε
ριοχή τη * χώρα*- Εκεί απο
λήγουν όλοι οι τρόποι επι
κοινωνία* με το  Ναυτικό, το  
Πεζικό και τη ν Αεροπορία Η 
χρήση του  χώρου προφανά» 
δεν στοχεύει μόνον στην 
χλιμάκωση, αλλά και στην α- 
ηοκλιμάκωση μιαε κρίση*. 
Επομένω*, είναι έωλο το  επι
χείρημα του κ. Σημίτη ότι 
δεν ήθελε να  μεταβεί στο υ
πουργείο Αμύνήδ προκειμέ
νου να  μη δοθεί σοβαρότερη 
διάσταση στα  ΜΜΕ. Ούτα» 
ή άλλωδ, όλα τα  μέσα ενημέ
ρωση* θα περίμεναν τ »  εξε
λίξει* απ' όπου και αν αυτές 
ηροέκυπταν.

—  Εχει ακουστεί, ωστό
σο, άτι κάποιοι στρατιω
τικοί επιθυμούσαν την 
κλιμάκωση της κρίσης 
και γι’ αυτό κάλεσαν την 
πολιτική ηγεσία στο Πε
ντάγωνο.

—  Το έχω ακούσει και εγώ, 
αλλά δεν νομίζω άτι ευστα- 
Θ|| Ο ύτα» ή άλλωδ, τιβ απο- 
ψάοει* θα τ »  ελάμβανε το  
ΚΥΣΕΑ. Αν συνεδρίαζε στο 
κέντρο επιχειρήσεων, το  μό
νο βέβαιο είναι ότι όλοι θα εί
χαν καλύτερη πληροφόρη- 
®η, για να μην του* μεταφέ- 
ρονται οι ειδήσει* μέσω κι
νη τώ ν τηλεφώνων, όπωδ 
συνέβη. Δεν ξέρω τι θα γινό
ταν διαφορετικά εκείνο το  
βράδυ, αν το  ΚΥΣΕΑ συνε
δρίαζε στο ΕΘΚΕΠΙΧ. Αλλά

επιτρέψτε μου να πω ό τι δεν 
είναι σοβαρή εικόνα μιαδ χώ
ρα* να κυκλοφορεί στη  Βου
λή ο Α/ΓΕΕΘΑ με ένα ναυτι
κό χάρτη υπό μάληδ και να 
προσπαθεί να εξηγήσει στην 
πολιτική ηγεσία μέσα από 
τΐδ κουκκΐδεδ τω ν νησιών τι 
ακριβά» συνέβαινε...

Σαφής οδηγία
—  Σε επίπεδο εντολών 
ποια είναι τα λάθη εκεί
νης της νύχτας;

—  Η οδηγία που εμείδ πή
ραμε είναι ομάδα βατραχαν
θρώπων να  σπεύσει στα  
Ανατολικά Ιμια, όπου Τούρ
κοι δημοσιογράφοι είχαν υ
ψ ώσει τη  σημαία τουδ. 
Οπω* κι έγινε. Στείλαμε συ
νολικά 14 άτομα, δύο ομά- 
δεδ τω ν  επτά, που επί τ ρ ε »  
μέρε* και νΰχτεδ βρίσκο
ντα ν με βάρδιες σ το  νησά- 
κι. Για τα  Δυτικά Ιμια δεν 
μαδ δόθηκε ποτέ εντολή και 
υπήρχε σε όλους μας η  απο
ρία τη ν οποία ετησημάναμε 
στην ηγεσία, αλλά η εντολή 
παρέμεινε μέχρι τελευταία* 
στιγμή* «να  φυλάσσεται η 
Ανατολική Ιμια και μόνον».

— Αυτό που περιγράφε
τε, όμως, ανήκα στην ευ
θύνη της στρατιωτικής 
ηγεσίας.

—  Ασφαλώδ. Αλλά υπάρ
χουν και σ α φ ε» πολιτικέ* 
ευθύνεδ. Δ ιότι ουδέποτε δό
θηκε από το  ΚΥΣΕΑ το  
«πράσινο φωδ» για να ενερ
γοποιηθούν οι λεγόμενοι 
κανόνεδ εμπλοκήδ, παρ’ ότι 
αυτό ζητήθηκε από τη  στρα
τιω τική ηγεσία. Να δοθεί, 
δηλαδή, μια εντολή προκει
μένου να υπάρχει ένα απο- 
λύτωδ σαφέδ σχέδιο το  ο
ποίο θα ακολουθείτο σε κά
θε περίπτωση. Οι κανόνεδ ε
μπλοκήδ είναι μια σειρά συ
γκεκριμένων αντιδράσεων, 
ανάλογα με τη ν απειλή, θα  
σαδ το  πω εκλαϊκευμένα Αν 
κάποιοδ νόμ ιζε» ό τι θα επι
χειρήσει να  σε χαστουκίσει, 
πρέπει να έχ ε » εντολή προ
κειμένου να  ηροσπαθήσε» 
να αποφύγείδ το  χαστούκι. 
Ή  αν το ν δ ε »  να  σου επιτί
θεται προκειμένου να  σε χα

στουκίσει, να  ξ έ ρ ε » ό τι 
μπορείδ να  το ν χαστούκι
σ ε »  κι εσύ ή και να το ν πρό
λαβε» πριν σε χτυπήσει. Οι 
κανόνεδ εμπλοκήδ κακό» 
συγχέονται από πολλοί» με 
τη ν κλιμάκωση μιαδ κρ ιο ί». 
Δ ιότι σ τη ν ουσία πρόκειται 
για ένα σύστημα αντιδράσε
ων, που έχει αποκλειστικό 
στόχο να διατηρείδ τη ν υπε
ροχή έναντι του αντιπάλου 
σου. Είναι αναπόσπαστο 
κομμάτι του χειρισμού οποι
οσδήποτε τέτοιαδ κρίσηδ. 

—  θα το ρωτήσω απλά. 
Ημασταν έτοιμοι για παν 
ενδεχόμενο εκείνο το 
βράδυ;

—  Δεν μπορώ να κάνω τέ- 
τοιεδ κρίσε». Στην περιοχή 
στείλαμε μόνο μια φρεγάτα 
με ένα κυβερνήτη, ο οποίοδ 
ήταν υπεύθυνο* ωδ τακτι
κό* διοικητήδ και για το 
πλοίο του και για τη ν οργά
νωση τω ν  παραπλεόντων , 
σκαφών και για  τ »  π τήσε» 
του ελικοπτέρου και για την 
επικοινωνία με το ν θάλαμο 
ειηχειρήσεων. Από την 
πρώτη στιγμή πολλοί απο
ρούσαμε που είχαν αφήσει 
έναν άνθρωπο τόσο μόνο, 
χωρίδ άλλη επιτελική βοή
θεια. Από τη ν άλλη πλευρά, 
ωστόσο, τη  νύχτα τω ν Ιμίων. 
θεωρώ ότι είχαμε ένα τακτι

κό πλεονέκτημα Τα όπλα 
μας μπορούσαν λόγω μι
κρών αποστάσεων να βάλ
λουν, αν χρειαζόταν, πιο α
ποτελεσματικά τα  τουρκικά 
πλοία Και είχαμε εγκαϊρωδ 
τοποθετήσει οπλισμένες μο
νάδες σε όλε* τ »  προβλεπό- 
μενεδ επίκαιρε* θ έσ ε ». 
Αλλά σας είπα και πριν ότι 
κανόνε* εμπλοκή* δεν υ
πήρχαν. Δηλαδή, αν ο μη 
γένοιτο ένα σκάφος μα* δε

ι χόταν ένα τουρκικό πύραυ
λο, δεν υπήρχε εντολή για 
το  αν θα αντιδράσει μόνον 
εκείνο ή και τα  παραπλέο- 

[ ντα σκάφη μας. Γι' αυτό και 
η αίσθησή μου παραμένει ό

τ ι εκείνο το  βράδυ υπήρξε έ
να  κλίμα ανεξήγητη* απα
ξίωση* τω ν στρατιωτικών α
πό τη ν πολιτική ηγεσία, κά
τ ι που διεφάνη εκ τω ν  υστέ
ρων και από μιαν απάντηση 
του τό τε ΥΠΕΞ σε μια τηλε
οπτική του συνέντευξη, ό 
τα ν δόλωσε ευθαρσώ* ότι 
«δ εν το ν ενδιέφεραν οι κα
νόνες εμπλοκήδ»...

Ηταν γνωστό
Η — Η ΕΥΠ είχε εγκαίρως 

την πληροφορία ότι οι 
Τούρκοι ετιρόκεηο να κά
νουν απόβαση στα Δυτι
κά Ιμια;

— Πληροφορίες έρχονταν α-

Προσομοιωτης πτήσης

Οι πληροφορίες για επικείμενη απόβαση τω ν Τούρκων 
στα  Δυτικά Ιμια έρχονταν από πανιού, λέα  ο  Κ. Ματάλας.

πό παντού. Km από τα  μάτια 
τω ν  ραντάρ και από τη ν 
ΕΥΠ. Προσωπική μου αίσθη
ση  είναι ό τι η ΕΥΠ είχε την 
πληροφορία για τη ν επικεί
μενη απόβαση, αλλά το  ερώ
τημα είναι αν ο πρωθυπουρ- 
γόδ ρώτησε ποτέ το ν  Διοικη
τή  τη*. Δ ιότι δεν μπορεί να 
επικαλείται σ το  βιβλίο του ό
τ ι επί τέσ σ ερ » ûpes δεν είχε 
ενημέρωση για  το  τ ι ουνέ- 
βαινε στην περιοχή, όταν α
κόμη και ξένες μυστικέ* υ
πηρεσίες δημοσιοποιούσαν 
τα τεκταινόμενα.
: .— Για τα αίτια της πτώ

σης του μοιραίου ελικο
πτέρου ποια είναι η εικό
να που είχατε;

—  Αστό που μπορώ να  aas 
πω ήταν πω* όταν πήγε το  
ελικόπτερο και φώ τισε το  
νηοάχι που είχε καταλη
φθεί, η  κίνησή του θα μπο
ρούσε κήλλκττα να θεωρη
θεί πολεμική ενέργεια. 
Ε με» στείλαμε ένα ελικό
πτερο για να δούμε πόσοι ή
τα ν οι Τούρκοι σ το  νη σ ί Και 
μάλιστα ένα ελικόπτερο που 
εκ τω ν πραγμάτων δεν μπο
ρούσε να  κάνει επιθετικό α
ναγνώριση, καθώς δεν είχε 
δυνατότατα αυτοάμυνα*. Γι’ 
αυτό και πιστεύω ό τι τα  τρία 
παιδία του ελικοπτέρου ή
τα ν άρωε* από τη  στιγμή 
που μπήκαν σε αυτό και όχι 
τη  στιγμή που έπεσαν.

Υπήρχαν σαφείς ενδείξεις

—  Πριν από τα Ιμια υπήρχαν ενδείξεις τ ις  οποίες α
γνόησε η πολιτική ή και η στρατιω τική ηγεσία;
— Είναι πολλές οι μέθοδοι που μηχανεύονται οι Τούρκοι 

γιο να δημιουργούν συνθήκες που τους εμφανίζουν αποτε
λεσματικότερους. Και δεν χρησιμοποιώ το ρήμα μηχανεύο
νται τυχαία. Σας θυμίζω σπ πριν από την κρίση των Ιμιών εί
χε προσαράξει στη μια βραχονησίδα ένα τουρκικό εμπορι
κό πλοίο, το οποίο αρνήθηκε την παροχή βοήθειας από ελ
ληνικά ρυμουλκά με το επιχείρημα ση βρισκόταν σε τουρκι
κά ύδστα. Η υπόθεση αυτή είχε κινήσει σε πολλούς από 
μας υποψίες, αλλά δυστυχώς δεν ευαισθητοποίησε την ηγε
σία. Ούτε ακόμη και όταν ο  Τούρκος πλοίαρχος έκανε ης 
μηχανές πίσω και άλως τυχοίως «ξεκόλλησε», προκειμένου 
τάχα να διευκολύνει τη «διαμάχη» Αθήνας και Αγκυρας γιο 
το ποιος έπρεπε να τον βοηθήσει. Εκομώ ότι το περιστατικό 
αυτό ήταν μία σαφής προειδοποίηση.

—  Π ιστεύετε ό τι ήταν σ π ς  προθέσεις τη ς Αγκυρας 
να προκαλέσει ακόμη και γενικευμένη κρίση;
— Η αίσθηση που είχαμε τότε είναι ότι από πλευράς της 

Τουρκίας δεν υπήρχε αντίστοιχη κινητοποίηση με τη δική 
μας. Εβγαλαν κάποιες μονάδες και φρεγάτες στην περιοχή, 
αλλά η συμπεριφορά τους δεν ήταν ούτε προκλητική ούτε 
στρατιωτικό επιθετική. Οπως αηεδε&θη μάλιστα έκτων υ
στέρων ο φόρτος τω ν πλοίων τους δεν ήχον πλήρης, και η 
εκτίμησή μου είναι ότι δεν ήχον σπς προθέσεις της Τουρ
κίας να γενικεύσει την κρίση, αλλά απλώς να βάλει ολλο «να 
λιθαράκι στο οικοδόμημα των λεγάμενων «γκρίζων ζωνων».


