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Ι ι ΙΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ίων ευθυνών του στην υπόθεση ίων Υμίων κατηγορεί τον Κ. Σημίιη ο Χρ. Λυμπέρης, που 
κάνει λόγο για αδυναμία πολιτικής κατεύθυνσης και πολιτικού συντονισμού τη νύχτα της κρίσης.

Ν Α Υ Α Ρ Χ Ο Σ  Λ Υ Μ Π Ε Ρ Η Σ

«Υπονομεύει την εθνική ενότητα»
Ελλειψη πολιτιι<ή5 υπευθυνότητες από Σημίτη / Σκληρή απάντηση και από Ν. ΚουρήΠολιτική επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό Κ. Σημίτη για την αποποίηση των ευθυνών του όσον αφορά στην κρίση των Υμίω ν, εξαπέλυσε χθες ο τότε αρχηγός ΓΕΕΘΑ ναύαρχος εν αποστρατεία X . Λυμπέρης. Αποδέχεται ταυτόχρονα πως τη μοιραία νύχτα του Ιανουάριου έγιναν λανθασμένοι χειρισμοί και υπήρξαν τραγικές παραλείψεις.Εθνικά επιζήμιες χαρακτήρισε πς απαξιωτικές αναφορές του κ. Σημίτη στο βιβλίο του για τις Ενοπλες Δυνάμεις και ο πρώην υφυπουργός Εθνικής Αμυνας του Π Α ΣΟ Κ  και επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ν . Κουρής.Απαντώντας στους ισχυρισμούς του πρώην πρωθυπουργού ότι οι στραηωτικοί επεδίωξαν να ξιφουλκήσουν προκειμένου να γράψουν άλλη μία ηρωική σελίδα ιστορίας, ο κ. Κουρής τον κατηγορεί για σαρκασμό και λαϊκισμό.
ΑΓΝΟΙΑ«Το σημερινό μοντέλο του Ελληνα αξιωματικού δεν είναι ασφαλώς τέτοιο που θα του επέτρεπε να παρασύρει τη χώρα σε περιπέτειες για να γνωρίσει “ηρωικές σελίδες”», δηλώνει ο κ. Κουρής και επισημαίνει πως το γεγονός αυτό το αγνοεί ο κ. Σημίτης.Ο  ναύαρχος Λυμπέρης ξεκινάει τη δισέλιδη ανακοίνωσή του σημειώνοντας τη μη ανάληψη των ευθυνών του κ. Σημίτη (εμφανίζεται ως αμέτοχος, αναμάρτητος, αλάθητος) και επικαλούμενος φράση από τα απομνημονεύματα του Ντε Γκωλ τον χαρακτηρίζει επί της ουσίας ανόητο.«Κατανοώ την αγωνία και την ανά

γκη του κ. Σημίτη να απολογηθεί για τα πεπραγμένα και για τις πολλές άτυχες στιγμές του. Ο μω ς συνιστά έλλειψη πολιτικής υπευθυνότητας να επιτίθεται και μάλιστα αδίκως στο θεσμό των Ενόπλων Δυνάμεων. Η  ε- νέργειά του υπονομεύει την εθνική ενότητα, που τόσο αναγκαία είναι, και ικανοποιεί τον αντίπαλο», υποστηρίζει. Ο  αρχηγός ΓΕΕΘΑ  της νύχτας των Υμίω ν κάνει ένα παραλληλισμό των κρίσεων του ’87 (συμμετείχε ως αρχηγός Στόλου) και του ’96 και αναφέρει πως στη δεύτερη περίπτωση ήταν πολύ ορατή η  αδυναμία πολιτικής κατεύθυνσης και πολιτικού συντονισμού. «Τπν πολιτική ομάδα διέ- κρινε έλλειψη αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ορισμένους δε και αντιστρατιωτικό σύμπλεγμα. Αυτή η ανεπάρκεια και η ψυχολογία ήταν γνωστή στους παροικούντες την Ιερουσαλήμ». Κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό για επιλεκτική μνήμη και παραποίηση της πραγματικότητας σχεηκά με την εκτίμησή του για επερχόμενη κρίση.

Την κατάληψη της ανατολικής βραχονησίδας από τους Τούρκους καταδρομείς ο κ. Λυμπέρης ωστόσο επιχειρεί να την υποβαθμίσει και κάνει λόγο για «ατυχές γεγονός ανεντόπι- στης διείσδυσης ολίγων καταδρομέων». Η  εξέλιξη όμως αυτή έκρινε την έκβαση της υποθέσεως.
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙΠροφανώς ο κ. Λυμπέρης για να καλύψει και τα δικά του λάθη αποφεύγει να δώσει έκταση στο θέμα. Ο  πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ δηλώνει απλά πως τα περί «κατηγορηματικών του διαβεβαιώσεων» από τον πρώην πρωθυπουργό είναι παντελώς ανακριβή και χωρίς επεξηγήσεις παραπέμπει στο βιβλίο του. Η  έξοδος από την κρίση, σύμφωνα με τον κ. Λυμπέρη, υποδείχθηκε από την Ουάσιγκτον και το Λονδίνο στις 30 Ιανουάριου, την οποία ο κ. Σημίτης ακολούθησε ανεξαρτήτως κόστους και χωρίς να χρησιμοποιήσει τους μοχλούς που είχε στη διάθεσή του.Τέλος, ο Λυμπέρης αναφέρεται στη στάση που κράτησε στο θέμα της απομάκρυνσής του και δηλώνει πως δεν παραιτήθηκε στις 8 Φεβρουάριου του 1996 γιατί ο Σημίτης επέμενε να εξισώσει την παραίτηση με αποδοχή ευθύνης των Ενόπλων Δυνάμεων για τη λύση που κατέληξε. «Μου ζήτησε να το πράξω για να δευκολύ- νω πολιτικά την κυβέρνηση. Τότε του απάντησα τέτοια απμία σε βάρος των Ενόπλων Δυνάμεων δεν την κάνω. Εχετε όλη την ευχέρεια να αποφασίσετε την αποστρατεία μου».

AiaKpatiKes συμφωνία 
για έήεγχο ans προμήθειεε

Αίτημα έναρξης διαπραγματεύσεων με σκοπό τη σύναψη διακρατικών συμφωνιών για την αμοιβαία παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών στις προμήθειες του ελληνικού υπουργείου Αμυνας από το Η νω μένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία, έστειλε ο Σ . Σπηλιωτόπου- λος στους ομολόγους του.Μ ε την ολοκλήρωση των διακρατικών αυτών συμφωνιών το υπουργείο Εθνικής Αμυνας εκτιμά πως θα προστεθεί άλλη μια σημαντική δικλίδα ασφαλείας για τη διαφάνεια στο χώρο των κρατικών προμηθειώ ν αμυντικού υλικού και θα έχει στα χέρια του ένα επιπλέον πολύτιμο εργαλείο στην κατοχύρωση του δημοσίου συμφέροντος.«Οι διακρατικές συμφωνίες θα επιτρέψουν στην πολιτική ηγεσία να διαπιστώσει μέσω της ενεργοποίησης των προβλέψεων των συμφωνιών, άμεσα και αξιόπιστα, κατά πόσο τα προσφερόμενα υλικά και υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις τιμές που προσφέρονται», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εθνικής Αμυνας.Προσθέτει, πως η επίτευξη των συμφωνιών με τις Αγγλία, Γαλλία και Γερμανία που δρομολογούνται για πρώτη φορά και άνευ κόστους, θα «αναχαιτίσουν» μελλοντικές προσπάθειες αντιπροσώπων οίκων οπλικών συστημάτων και μεσαζόντων, να προωθήσουν οπλικά συστήματα σε «φουσκωμένες τιμές». Η  παροχή ελεγκτικών υπηρεσιώ ν θα λειτουργεί συμπληρωματικά στα μέτρα που θα ληφθούν με το προω θούμενο νομοσχέδιο περί προμηθειώ ν, το οποίο αναμένεται εντός δύο εβδομάδων να συζητηθεί και εν συνεχεία να ψηφιστεί από τη Βουλή. Η  πρωτοβουλία του κ. Σπηλιωτόπουλου που εκδηλώθηκε προς τους τρεις ομολόγους του μέσω της διπλωματικής οδού, έρχεται σε συνέχεια αναλόγου αιτήματος που είχε υποβληθεί σπς Η Π Α . Η δη έχει αρχίσει εντατικά η  διαπραγμάτευση της διακρατικής συμφωνίας με το αμερικανικό Πεντάγωνο για την αμοιβαία παροχή ελεγκηκών υπηρεσιών μέσω επέκτασης της εν ισχύ Defence Industrial Cooperation Agreem ent. Μάλιστα δρομολογείται η  άμεση αποστολή ελεγκτών της Γ .Γ .Ο .Σ .Α .Ε . προς εκπαίδευση στην αρμόδια υπηρεσία του αμερικανικού Πενταγώνου στο αντικείμενο της ελεγκτικής και εν συνεχεία απόκτησης εργασιακής εμπειρίας - τεχνογνωσίας.
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Η Πολεμική Αεροπορία 
τίμησε τον προστάτη τη$Παρουσία του Π ροέδρου της Δημοκρατίας Κ. Παπούλια πραγματοποιήθηκαν χθες στην αεροπορική βάση της Δεκέλειας οι εορταστικές εκδηλώσεις για τον προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, αρχάγγελο Μιχαήλ.Στην τελετή παρέστησαν ο υφυπουργός Εθνικής Αμυνας Β. Μι- χαλολιάκος και σύσσωμη η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος Γ. Αυλωνίτης κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης του ομιλίας ανέδειξε το ρόλο της Πολεμικής Αεροπορίας, η  οποία είναι ισχυρή και έτοιμη να προασπίσει τα εθνικά συμφέροντα. Παρευρέθησαν επίσης ο αντιπρόεδρος της Βουλής I. Τρα- γάκης, βουλευτές, εκπρόσωποι κομμάτων και απόστρατοι ανώτατοι αξιωμαπκοί.
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