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Παρουσιάζει 
και απαντάει 
σήμερα 
ο Σημίτης
Ο Κώστας Σημίτης θα 
παρουσιάσει σήμερα 
(7.30 μ.μ. στο Μουσείο 
Μπενάκη, Πειραιώς 138) 
το ήδη πολύκροτο βιβλίο 
του. Θα εξηγήσει γιατί το 
έγραψε και θα 
απαντήσει, σε γενικές 
γραμμές και χωρίς να 
αναφερθεί σε πρόσωπα, 
στις επικρίσεις που 
διατυπώθηκαν τις 
τελευταίες μέρες.
Οι αντιδράσεις κόπασαν 
χθες και όσα στελέχη 
του ΠΑΣΟΚ
αναφέρθηκαν στον τέως 
πρωθυπουργό, μίλησαν 
με επαινετικά λόγια. «Ο 
κ. Σημίτης έκανε μια 
πράξη πολιτικής 
ευθύνης και πολιτικού 
θάρρους διότι είπε την 
άποψή του για το 
διάστημα που είχε την 
ευθύνη για τη 
διακυβέρνηση του 
τόπου», είπε ο 
Ευάγγελος Βενιζέλος. 
Μάλιστα, ο πρώην 
υπουργός απάντησε με 
μια έμμεση αιχμή στα 
περί ενόχλησης του νυν 
προέδρου του ΠΑΣΟΚ 
που διοχετεύθηκαν από 
συνεργάτες του. «Δεν 
νομίζω να ενοχλείται 
κανείς. Ο κ. Παπανδρέου 
είπε ότι όλοι θα 
διαβάσουμε με προσοχή 
το Βιβλίο του κ. Σημίτη. 
Δεν εξεδήλωσε κάποια 
ενόχληση. Δεν μπορείς 
να είσαι υπουργός και να 
μη μετέχεις στη 
συνολική ευθύνη και να 
μην αποδέχεσαι τις 
αποφάσεις μιας 
κυβέρνησης στην οποία 
αλλιώς κακώς μετέχεις», 
είπε ο κ. Βενιζέλος στον 
ραδιοσταθμό «Αλφα 
9,89».
Η Αννα Διαμαντοπούλου 
χαρακτήρισε το Βιβλίο 
του κ. Σημίτη σημαντική 
συνεισφορά στο 
πολιτικό σύστημα. «Το 
ΠΑΣΟΚ δεν προέκυψε 
από παρθενογένεση, 
χρειάζεται να πείσει ότι 
κυβέρνησε καλά, για να 
πείσει ότι θα κυβερνήσει 
καλύτερα», είπε στον 
ραδιοσταθμό «Αντέννα». 
Ο Δ.Ρέππας 
παραδέχτηκε ότι κατά 
την προεκλογική 
περίοδο του 2004 δεν 
έγινε ιδιαίτερη αναφορά 
στο έργο που είχε 
προηγηθεί. «Αλλά», 
πρόσθεσε μιλώντας στο 
ραδιόφωνο της ΕΡΤ, 
«ακόμη και να γινόταν 
στον μέγιστο δυνατό 
Βαθμό, από μόνο του 
δεν έφτανε για να 
κερδίσουμε τις εκλογές».

ΑΓΚΥΡΑ_________ __
-Του ΑΡΗ ΑΜΠΑΤΖΗ

ε μυστική 
επιχείρηση που 
δεν μπορεί να 

αποκαΑυφδεί και όχι με 
υποβρύχια, όπως 
υποστηρίζει ο Κώστας 
Σημίτης, έγινε η απόβαση 
των Τούρκων κομάντος 
στις βραχονησίδες, δέει ο 
ναύαρχος ε.α. Σαδίμ 
Ντερβίοογδου, αρχηγός 
του τουρκικού στόδου την 
εποχή της κρίσης στα Ιμια.

Σε δηλώσεις του στην εφη
μερίδα «Ακσάμ», ο Ντερβίσο- 
γλου αναφέρει ότι η κρίση σας 
βραχονησίδες ήταν «πιο σο
βαρή ακόμη και από το Κυ
πριακό, αφού η Κύπρος, την ε
ποχή που ξέσπασε η κρίση, ή
ταν έδαφος της Αγγλίας, αλλά 
όσον αφορά τις βραχονησίδες, 
αμφότερες οι πλευρές είχαν α
ξίωση κυριότητας και μία σπί
θα θα μπορούσε να προκαλέ- 
σει πόλεμο».

«Οχι με υποβρύχια»
Ο Ντερβίσογλου, αναφερό-

μενος στις στιγμές της κορύ- _____
φωσης της κρίσης, λέει ότι «τη 
νύχτα κατά την οποία αποφα
σίσαμε να αποβιβαστούμε στη 
δεύτερη βραχονησίδα, έπεσε 
αφ’ εαυτού του ένα ελληνικό 
ελικόπτερο. Δηλαδή ήταν ατύ
χημα. Καθώς συνεχιζόταν η έ
νταση, αποβιβάστηκαν οι κο
μάντος μας στο νησί. Φυσικά 
λάβαμε ορισμένα μέτρα για 
να παραπλανήσουμε τους 
Ελληνες». Ερωτηθείς τι εί
δους παραπλάνηση ήταν αυ
τή, ο Ντερβίσογλου τονίζει ό
τι «αυτό δεν μπορεί να ανα
κοινωθεί. Επρόκειτο για κά
ποια στρατιωτικά μέτρα. Πά
ντως, δεν αποβιβάστηκαν με 
υποβρύχια όπως πιστεύει ο Σημίτης».

Ο απόστρατος Τούρκος ναύαρχος 
δηλώνει την ικανοποίησή του που δεν 
ξέσπασε πόλεμος, διότι, όπως λέει «αυ
τό θα ζημίωνε και τις δύο πλευρές. 
Αλλά εμείς ήμασταν έτοιμοι και για πό
λεμο».

Ερωτηθείς αν υπήρξαν και άλλες τα
κτικές, ο Ντερβίσογλου λέει ότι «στην 
πραγματικότητα είχαμε μερικά σχέδια 
και προτιμήσαμε αυτό που δεν μπορώ
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ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΗ κρίση σια Ιμια και στρατιωτική επιτυχία μιύούν οι Τούρκοι

«Ημασταν έτοιμοι 
και για πόλεμο»

να αποκαλύψω. Σκεφτήκαμε να τους 
παραπλανήσουμε με διάφορες κινή
σεις ρουτίνας. Δηλαδή καταφέραμε να 
πουν, οι Τούρκοι πάντα κάνουν κάτι 
τέτοια και να μην υποπτευθούν.

Ερωτηθείς αν υπήρχε περίπτωση να 
ξεσπάσει πόλεμος, αν είχε αντιληφθεί 
την κατάσταση η Αθήνα, ο Ντερβίσο
γλου λέει ότι «η κάννη στα χέρια ενός 
στρατιώτη εξαρτάται από την ψυχολο
γική κατάσταση του στρατιώτη αυτού.

Σε περίπτωση που ένας νέος στρατιώ- 
της χρησιμοποιούσε το όπλο του, θα 
μπορούσαν να συμβούν τα πάντα.

«Ιστορική επιτυχία»
Στην ίδια εφημερίδα μίλησε και ο 

βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊ
κού Κόμματος Ινάλ Μπατού που την ε
ποχή των Ιμίων ήταν βοηθός υφυπουρ
γός Εξωτερικούς ο οποίος χαρακτηρί
ζει τη βραδιά εκείνη «ιστορική στρα

τιωτική επιτυχία». Ο Μπατού λέει ότι 
«όλη η περιοχή ήταν γεμάτη από ελλη
νικά πολεμικά πλοία. Κάτω από τέτοι
ες συνθήκες, λοιπόν, οι Τούρκοι κομά
ντος πραγματοποίησαν μια τέτοια επι
χείρηση με μεγάλη μαεστρία. Η υπόθε
ση δεν έχει καμία σχέση με υποβρύχια. 
Ηταν τόσο επιτυχημένο το πέρασμα 
των κομάντος, π̂ου οι ελληνικές ένο
πλες δυνάμεις σκαρφίστηκαν το παρα
μύθι περί υποβρυχίων».

Λυμπέρης: Ατυχές γεγονός η κατάληψη των Ιμίων

Χρ. Λυμπέρης, εμμέσως πλην 
σαφώς, κατά Σημίτη: Μόνο 
ανόητοι υποστηρίζουν ότι δεν 
διαπράττουν λάθη

Μ ε απαξιωτικές κρίσεις για τους πολι
τικούς προϊσταμένους του συνοδέυ

σε ο ναύαρχος ε.α. Χρήστος Λυμπέρης 
την απάντησή του στον Κ. Σημίτη σχετικά 
με όσα του καταλογίζει στο βιβλίο του για 
τους χειρισμούς του στην κρίση των Ιμίων. 
Υποστηρίζει ότι τότε υπήρχε «αδυναμία 
πολιτικής κατεύθυνσης και πολιτικού συ
ντονισμού» και αναφέρεται σε «πολιτική 
ομάδα που τη διέκρινε έλλειψη αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης, ορισμένους δε και αντι
στρατιωτικό σύμπλεγμα».

Ο κ. Λυμπέρης:
• Χαρακτηρίζει, εμμέσως, «ανόητο» τον 
τέως πρωθυπουργό, επικαλούμενος τη ρή
ση του Ντε Γκολ «μόνο ανόητοι υποστηρί
ζουν ότι δεν διαπράττουν λάθη».
• Αποκαλεί «ατυχές γεγονός» την κατά
ληψη της βραχονησίδας και προσθέτει ότι 
αυτό «δεν κρίνει την ετοιμότητα και τη μα

χητική ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων 
και δεν δικαιολογεί τη μομφή ενός πρώην 
πρωθυπουργού σε βάρος τους». Υπενθυ
μίζεται ότι ο κ. Σημίτης επικρίνει προσω
πικά τον τότε αρχηγό τόσο για την κατά
ληψη της νησίδας όσο και για το γεγονός 
ότι μπόρεσε να την επιβεβαιώσει ύστερα 
από τέσσερις ώρες και αφού το γεγονός 
είχε γίνει γνωστό από την Τουρκία και τις 
ΗΠΑ.
• Υποστηρίζει ότι η λύση για την έξοδο α
πό την κρίση που επέλεξε ο κ. Σημίτης «εί
χε υποδειχθεί από την Ουάσιγκτον και το 
Λονδίνο στις 30 Ιανουάριου».
• Εξηγεί ότι αρνήθηκε να παραιτηθεί 
στις 8 Φεβρουάριου «επειδή ο κ. Σημίτης 
επέμενε να εξισώνει την παραίτηση με α
ποδοχή ευθύνης των Ενόπλων Δυνάμε
ων».

Ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΝ Λ. Βασιλικό-

πουλος χαρακτηρίζει σφάλμα του κ. Σημί
τη την αναφορά στην κρίση των Ιμιών, διό
τι έτσι έγιναν γνωστές «πολύτιμες πληρο
φορίες προς την τουρκική πλευρά». Επί
σης επικρίνει τον κ. Σημίτη διότι δεν ανα
φέρει τίποτα στο βιβλίο του για το θάνατο 
τριών αξιωματικών του Ναυτικού, όταν έ
πεσε το ελικόπτερο που τους μετέφερε.

Ο αρχιπλοίαρχος ε.α. Α. Ναξάκης, ο ο
ποίος είχε εμπλακεί στην υπόθεση Οτσα- 
λάν, δικάστηκε και αθωώθηκε, αποκαλεί 
τον τέως πρωθυπουργό «συνεργάτη των 
κουκουλοφόρων δεσμοφυλάκων του ηγέ
τη των Κούρδων».

Ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ν. Κουρής 
αναφέρει σε δήλωσή του ότι η δημοσίευση 
του βιβλίου του κ. Σημίτη «βλάπτει τη χώ
ρα τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις απαξιω- 
τικές αναφορές του για τα στελέχη των 
Ενόπλων Δυνάμεων».


