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ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

Μήνυμα 
με πολλούς 
αποδέκτες

«Η ρωμιοσύνη ούτε τελείωσε ούτε 
πρόκειται να τελειώσει», δήλωσε 
χθες ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
Βαρθολομαίος από την Κωνστα
ντινούπολη. Σε μήνυμά του, για 
το οποίο παράγοντες του Φαναρι
ού σημείωναν ότι «έχει πολλούς 
αποδέκτες», αναφέρθηκε στο 
ρόλο αλλά και τα προβλήματα 
που αντιμετώπισαν και εξακολου
θούν να αντιμετωπίζουν οι Ελλη
νες της Κωνσταντινούπολης.
Οι δηλώσεις Βαρθολομαίου απο
τελούν συνέχεια της σκληρής 
απάντησης που έδωσε το 
Φανάρι στη συγκέντρωση, έξω 
από τον πατριαρχικό οίκο, 
Γκρίζων Λύκων οι οποίοι φώνα
ζαν συνθήματα και μάζευαν υπο
γραφές για την απομάκρυνση του 
Πατριαρχείου από την 
Κωνσταντινούπολη.
Ο κ. Βαρθολομαίος κήρυξε χθες 
την έναρξη των εργασιών της 
δεύτερης διαθρησκειακής συνά
ντησης με θέμα «Ειρήνη και Α νε
ξιθρησκία», στην οποία μεταξύ 
άλλων παρέστησαν ο ραβίνος 
Αρθουρ Σνέιερ, από τη Νέα Υόρ- 
κη, ο αρχιραβίνος Ιεαο Ηαΐενα της 
Τουρκίας, μουσουλμάνοι ηγέτες 
από τον Καύκασο και το Αζερ
μπαϊτζάν και τα Βαλκάνια, ο 
Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Ανα
στάσιος και ο Πατριάρχης Αλε
ξανδρείας Θεόδωρος.
Ο Καρδινάλιος Ουόλτερ Κάσπερ 
διάβασε χαιρετισμό του Πάπα 
Βενέδικτου του XVI ενώ η Αμερι
κανίδα επιτετραμμένη Νάνσι 
ΜακΕλντόουνι διάβασε μήνυμα 
από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζορ- 
τζ Μπους.

Σήμερα η παρουσίαση ίου βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού

Παρέμβαση Σημίτη για την 
πολιτική ζωή και την κοινωνία
»  Ενδιαφέρον για τη δήλω
ση ίου Γ. Παπανδρέου - Σημα
ντικές παρουσίες και... απου
σίες κατά την παρουσίαση
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΡΗ

Π ολιτικό πλαίσιο για την 
κοινωνία και τη χώρα για 
το επόμενο διάστημα, κα

ταθέτει σήμερα το απόγευμα με την 
παρουσίαση του βιβλίου του, ενώ
πιον σημαντικών παρουσιών και α
πουσιών, ο πρώην πρωθυπουργός 
Κώστας Σημίτης, ενώ με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον αναμένεται η σημερι
νή δήλωση του κ. Γ. Παπανδρέου.

Ο κ. Σημίτης, χωρίς να επανα
φέρει θέματα που προκάλεσαν ε
ντάσεις, όπως π.χ. το πότε χάθηκαν 
οι εκλογές, θα καταθέσει με την ο
μιλία του πλατφόρμα για το μέλλον 
της χώρας.

Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ »  Ενώ όμως στην 
παρουσίαση του βιβλίου θα παρευ- 
ρεθεί ο πρόεδροςτου ΠΑΣΟΚ Γ. Πα- 
πανδρέσυ, θα απουσιάσει ο κ. Κ  Λα- 
λιώτης, ο οποίος είναι φανερό ότι 
δεν συγχωρεί στον πρώην πρωθυ
πουργό την εκδίωξή του από τη θέ
ση του γραμματέα του κόμματος, τον 
Ιούλιο του 2003 και την αντικατά
στασή του από τον κ. Mix. Χρυσο- 
χοΐδη. Ο κ. Λαλιώτης ήρθε για λί
γο το πρωί χθες στην Αθήνα, προ- 
κειμένου να συμμετάσχει στην πα

ρουσίαση του βιβλίου του συνα
δέλφου Π. Παπακωνσταντίνου «Η 
εποχή του φόβου» που κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις «Λιβάνη» όπου ερ
γάζεται και εν συνεχεία αναχώρη
σε και πάλι για τα Δολτανά. Από
ντες θα είναι επίσης ο κ. Θ. Πά
γκαλος και η κ. Μαρία Δαμανάκη 
που βρίσκονται στο εξωτερικό, ενώ 
επιδεικτική θα είναι και η απουσία 
του «στρατηγού» Θ. Τσουκάτου.

Σημαντικές -και ενδεικτικές ό
μως του πολιτικού κλίματος, ίσως 
δε και των πολιτικών διεργασιών- 
πρόκειται να είναι οι παρουσίες 
και οι απουσίες από τους άλλους πο- 
λιτικούς χώρους, ιδίως από τον 
χώρο της Αριστερός. -

ΝΤ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ »  Από τη
Ν.Δ. π.χ. το «παρών» στην παρου
σίαση του βιβλίου θα δώσουν η Δή
μαρχος Αθηναίων Ντάρα Μπακο- 
γιάννη, ο γραμματέας της ΚΕ Ευάγγ. 
Μεϊμαράκης, η πρόεδροςτης Βου
λής Αννα Μπενάκη - Ψαρούδα, ο 
πρώην εκπρόσωπος Τύπου Αρης 
Σπηλιωτόπουλος, καθώς και βου
λευτές που θεωρείται ότι ανήκουν 
στο «φιλελεύθερο ρεύμα» του κόμ
ματος, ενώ αξίζει να σημειώσουμε 
ότι λόγω της πολιτικής αντιπαρά
θεσης δεν έχουν κληθεί μέλη της 
κυβέρνησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανί
ζει η θετική ή αρνητική ανταπό
κριση των στελεχών της Αριστερός 
στην πρόσκληση του Κώστα Σημί

»  Κ. Σημίτης

τη να παρευρεθούν στην παρου
σίαση του βιβλίου του.

Η γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ Αλέκα 
Παπαρήγα αρνήθηκε να παρευρε- 
θεί, όπως και ο πρόεδρος του Συ
νασπισμού Αλέκος Αλαβάνος.

Η έκπληξη ωστόσο, είναι η α
πόφαση του πρώην προέδρου του 
ΣΥΝ Νίκου Κωνσταντόπουλου, ο 
οποίος παρά τη σκληρή αντιπαρά
θεση που είχε με τον Κ. Σημίτη ό
λο το διάστημα της οκταετίας, θα πα- 
ρευρεθεί στην παρουσίαση.

Το «παρών» θα δώσει, επίσης, 
και ο ιστορικός ηγέτης της Αρι
στερός Λεωνίδας Κύρκος, όπως 
και ο πρώην ευρωβουλευτής Μυτ. 
Παπαγιαννάκης, ο κ. Σπ. Λυκούδης 
και άλλα στελέχη της «ανανεωτι
κής» πλευράς του κόμματος, ενώ

έως το βράδυ δεν είχε απαντήσει ο 
κ. Γρ. Φαράκος.

Στην παρουσίαση του βιβλίου θα 
παραστεί και ο πρώην Πρόεδροςτης 
Δημοκρατίας Κ. Στεφανόπουλος, 
ενώ αν και προσκλήθηκε ο Μίκης 
Θεοδωράκης ούτε καν απάντησε.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφάνι
ζα το περιεχόμενο της δήλωσης που 
θα κάνει σήμερα, κατά τη μετάβα
σή του στην παρουσίαση του βιβλί
ου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώρ
γος Παπανδρέου.

ΙΜΙΑ »  «Ολική επαναφορά» βα
σικών υπευθύνων για την υπόθεση 
των Ιμια και του Οτσαλάν, χθες. Ο 
ναύαρχος Λυμπέρης με γραπτή του 
δήλωση επιτίθεται στον κ. Σημίτη 
με βαρείς χαρακτηρισμούς.

«Κατανοώ την αγωνία και την 
ανάγκη του κ. Σημίτη να απολο- 
γηθεί για τα πεπραγμένα και για ης 
πολλές άτυχες στιγμές του, όμως, 
συνιστά έλλειψη πολιτικής υπευ
θυνότητας και δη σε περίοδο δοκι
μασιών για τον τόπο, για τις οποί
ες φέρει ευθύνες ο ίδιος, να επιτί
θεται και μάλιστα αδίκως στον θε
σμό των Ενόπλων Δυνάμεων», α
ναφέρει και τονίζει: «Το όντως α
τυχές γεγονός της ανεντόπιστης 
διείσδυσης ολίγων καταδρομέων σε 
βραχονησίδα δεν κρίνει την ετοι
μότητα και μαχητική ικανότητα 
των Ενόπλων Δυνάμεων και δεν δι
καιολογεί τη μομφή ενός πρώην 
πρωθυπουργού σε βάρος τους»!
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»  0 διοικητής του τουρκικού στόλου τη 
νύχτα των Ιμιών και μετέπειτα αρχη
γός του τουρκικού Ναυτικού, Ναύαρ
χος Σαλίμ Ντερβίσογλου

Σοβαρότερη από την κρίση της Κύπρου η νύχτα των Ιμιών δηλώνει ο Σ. Ντερβίσογλου

«Αδειάζει» τον Λυμπέρη ο Τούρκος ναύαρχος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ »
ΑΡΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ

Ω ς τη σημαντικότερη κρίση 
στη σύγχρονη ιστορία των 
ελληνοτουρκικών σχέσε

ων χαρακτήρισε τα Ίμια ο τότε δι
οικητής του τουρκικού στόλου και 
μετέπειτα αρχηγός του τουρκικού 
Ναυτικού, Ναύαρχος Σαλίμ Ντερ- 
βίσογλου. Ο ίδιος απέφυγε να δώ
σει περισσότερες πληροφορίες και 
αρκέστηκε να σημειώσει ότι «οι 
στρατιώτες δεν αποβιβάσθηκαν α
πό υποβρύχια», διαψεύδοντας σχε
τική «υπόθεση εργασίας» του κ. 
Λυμπέρη. Σχολιάζοντας τον θόρυ
βο που προκάλεσε και στοντουρκικό 
Τύπο το βιβλίο του Έλληνα πρώην

πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, ο 
Ντερβίσογλου υποστήριξε ότι «τα 
Ίμια ήταν σοβαρότερη κρίση και 
από την κρίση της Κύπρου» και δι- 
ευκρίνησε πως «όταν ξέσπασε για 
πρώτη φορά η κρίση της Κύπρου, 
αφορούσε βρετανικό έδαφος, ενώ 
οι νησίδες αυτές (Ιμια) ήταν κάτι δια
φορετικό, αφού και οι δύο πλευρές 
έλεγαν “είναι δικές μας”». Με συ
νέντευξη που παραχώρησε στην ε
φημερίδα Ακσάμ ο Τούρκος ναύ
αρχος, εξήγησε ότι την κρίσιμη νύ
χτα το τουρκικό ναυτικό έλαβε διά
φορα μέτρα, προκειμένου να «ξε
γελάσει τους Έλληνες» και να ε
πιτρέψει την αποβίβαση της μονά
δας υποβρυχίων καταστροφών.

Ο Σαλίμ Ντερβίσογλου δήλωσε

«ιδιαίτερα ευχαριστημένος για το γε
γονός ότι τότε αποφεύχθηκε ο πό
λεμος που θα αποτελούσε κατα
στροφή και για η ς δυο πλευρές, ε
νώ στην ερώτηση η  αισθάνθηκε με
τά την κατάληψη της βραχονησίδας, 
απάντησε: «Δεν αισθάνθηκα ούτε ι
κανοποίηση, ούτε και συγκίνηση».

ΑΝΑΒΟΛΗ »  Την ίδια ώρα, ιδιαί
τερα αρνητικό κλίμα εξακολουθούν 
να δημιουργούν στον τουρκικό Τύ
πο οι πληροφορίες για την αναβο
λή της επίσκεψης Καραμανλή στην 
Τουρκία Διπλωματικοί συντάκτες, 
όπως ο Ουτκού Τσακίροζερ της 
«Μιλιέτ», αναφέρονται σε «επαφές 
που είχε για το θέμα ο'Ελληνας πρέ
σβης στην Άγκυρα κ. Γιώργος Γεν-

νηματάς με το τουρκικό υπουργείο 
Εξωτερικών». Η εφημερίδα απο
δίδει τη νέα αναβολή στο γεγονός 
όη στο νέο τουρκικό δόγμα δεν α- 
φαιρέθηκαν οι αναφορές στο casus 
belli για το ενδεχόμενο επέκτασης 
των ελληνικών χωρικών υδάτων. 
Άλλοι αναλυτές μιλούν για «νέες 
σκιές» σας ελληνοτουρκικές σχέ
σεις.

Πηγές του τουρκικού υπουρ
γείου Εξωτερικών επισημαίνουν 
ότι η αναβολή η όχι της επίσκεψης 
εξαρτάται από τη στάση της Αθήνας, 
και υπενθυμίζουν με νόημα ότι, σε 
πρόσφατη συνέντευξή του, ο Τούρ
κος πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντο- 
γάν είχε «προαναγγείλει» την ε
πίσκεψη.


