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n.dimaras@realnews.gr

Του ΝΕΣΤΟΡΑ ∆ΗΜΑΡΑ

«Σ
ήκωσαν το γάντι» κορυφαία στελέχη 
των Ενόπλων ∆υνάµεων της χώρας, 
που διετέλεσαν ακόµη και Αρχηγοί 

ΓΕΕΘΑ, στα όσα δήλωσε πρόσφατα ο πρώην 
υπουργός Εθνικής Αµυνας Πάνος Καµµένος 
για τις αιτίες της πτώσης του µοιραίου ελικο-
πτέρου τη βραδιά των Ιµίων.

«Εάν πραγµατικά ενδιαφερόταν ο κ. Καµµέ-
νος, θα µπορούσε να είχε διατάξει την επανά-
ληψη των ανακρίσεων και των ερευνών. Ακό-
µη και προσωπικές συνεντεύξεις µε τους τότε 
διοικητές των φρεγατών, ελικοπτέρων και ρα-
ντάρ. Βγήκε έξω, πέταξε µια κουβέντα, ας τη 
δικαιολογήσει, λοιπόν…», δήλωσε χαρακτηρι-
στικά στη Realnews ο επίτιµος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, 
στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος.

Ο κ. Καµµένος, µιλώντας στην εκποµπή «Ενώ-
πιος ενωπίω» του ΑΝΤ1 µε τον Νίκο Χατζηνι-
κολάου την περασµένη ∆ευτέρα, ανέφερε ότι 
«ως υπουργός Εθνικής Αµυνας έψαξα να βρω 
αν βλήθηκε το ελικόπτερο από πυρά τουρκικά. 
Η τότε ηγεσία είχε φροντίσει να εξαφανίσει τα 
στοιχεία. Είµαι πεπεισµένος ότι δέχθηκαν πυ-
ρά, είµαι πεπεισµένος».

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κ. Καµµένου, 
ο κ. Κωσταράκος τόνισε πως «δεν υπέπεσε πο-
τέ στην αντίληψή µου ότι αποκρύφθηκαν στοι-
χεία. Γιατί να αποκρυφθούν, εξάλλου; ∆εν υπήρ-
χε κανένας λόγος. Αν, όµως, ο κ. Καµµένος έχει 
στοιχεία ότι έχουν αποκρυφθεί, θα έπρεπε ως 
υπουργός να τα ελέγξει. Να τα ψάξει. Οσοι µε-
τείχαν των ανακρίσεων και των ερευνών δεν 
έχουν εξαφανισθεί. ∆εν µιλάµε για τους Βαλκα-
νικούς Πολέµους. Ολοι εδώ είναι. Φώναξέ τους, 
λοιπόν, και ζήτησε εξηγήσεις και ευθύνες. Και 
είχε το περιθώριο να το πράξει αυτό όσο ήταν 
υπουργός. Αξιωµατικοί απόστρατοι είναι όλοι 
τους και γνωστοί».

Επιπλέον, ο κ. Κωσταράκος, που εκτός από 
επίτιµος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και πρώην πρόεδρος 
της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ε.Ε. είναι και 
πτυχιούχος της Νοµικής Σχολής του Πανεπι-
στηµίου Αθηνών, επεσήµανε στην «R» πως 
«υπήρξαν ανακρίσεις και έρευνες. ∆εν ήταν 
δυνατόν κάποιος να κρύψει στοιχεία. Οι Ενο-
πλες ∆υνάµεις είχαν τρεις νεκρούς ήρωες, δεν 
ήταν δυνατόν κάτι τέτοιο. Την έψαξαν την υπό-
θεση, την ξαναέψαξαν, γιατί και πώς, και τα συ-
ντρίµµια ερευνήθηκαν εξονυχιστικά. Φυλάσσο-
νται σε ειδικό υπόστεγο, δεν είναι κάτι µυστι-
κό. ∆εν πιστεύω, λοιπόν, ότι έχει αποκρυφθεί 
κανένα στοιχείο».

«∆εν ξέρω τι έχει στο µυαλό του»
Λακωνικός αλλά και αιχµηρός ήταν στο σχό-
λιό του και ο πρώην Αρχηγός ΓΕΕΘΑ ναύαρ-
χος Παναγιώτης Χηνοφώτης , τον οποίο η κρί-
ση των Ιµίων τον βρήκε στη ∆ιεύθυνση Αµυ-
ντικής Πολιτικής του ΓΕΕΘΑ. «Επ’ αυτού µό-
νο ο κ. Καµµένος µπορεί να ερωτηθεί. ∆εν ξέ-
ρω τι έχει στο µυαλό του… Αυτός έκανε τη δή-
λωση. Υπάρχουν επίσηµες ανακοινώσεις από 
την τότε πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, αυ-
τό είναι το κυριότερο και εγώ αυτό το σέβοµαι 
και το τηρώ. Με όλα αυτά που λέει ή λένε ορι-
σµένοι δίνουν τροφή στους απέναντι. Και εµ-
φανίζονται αυτοί ως µάγκες, τους εξυψώνου-
µε, ενώ στην ουσία δεν το αξίζουν. Θέλει πά-
ντα µια σύνεση στην αντιµετώπιση και σοβα-
ρότητα στις δηλώσεις µας. Και αυτό είναι που 
φοβίζει τους απέναντι, διότι γνωρίζουν το αξι-

«Αν πραγµατικά 
ενδιαφερόταν
για την υπόθεση,
θα έπρεπε
να έχει διατάξει
την επανάληψη
των ερευνών και
των ανακρίσεων», 
τονίζει ο στρατηγός 
Μιχαήλ Κωσταράκος. 
Τι δηλώνουν στην 
«R» οι συγγενείς των 
τριών αξιωµατικών 
και ο πρώην Αρχηγός 
ΓΕΕΘΑ Παναγιώτης 
Χηνοφώτης
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όµαχο των Ενόπλων ∆υνάµεών µας και γι’ αυτό 
τον λόγο δεν έχουν αποτολµήσει τίποτα, ούτε 
τόλµησαν οτιδήποτε όταν η Ελλάδα ήταν στα 
κάτω της λόγω της οικονοµικής κρίσης».

Να σηµειωθεί πως, σύµφωνα και µε το πόρι-
σµα του Ναυτοδικείου Πειραιά, το Agusta Bell, 
µε αριθµό 21, και πλήρωµα τους Χριστόδουλο 
Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκο και Εκτο-
ρα Γιαλοψό, στάλθηκε σε µια νυχτερινή απο-
στολή αυτοκτονίας, άυπνο τις τελευταίες 30-40 
ώρες, µε εντολές αντικανονικές και ενδεχοµέ-
νως λανθασµένες, χωρίς να γνωρίζουν το ύψος 
του νησιού, χωρίς εντολές για το πώς θα αντι-
δράσουν εάν προσβληθούν από πυρά και µε 
διαταγή να πετούν µε µεγάλη ταχύτητα, γεγο-
νός που δεν συµβαδίζει µε αποστολή έρευνας, 
µε ένα ελικόπτερο που δεν ήταν εφοδιασµένο 
µε κατάλληλα συστήµατα για νυχτερινή έρευ-
να. Επιπλέον, το πλήρωµα δεν είχε ενηµερω-
θεί για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, τη 
χαµηλή ορατότητα, τη µη ύπαρξη ορατού ορί-
ζοντα. Στο ίδιο πόρισµα επισηµάνθηκε ότι δεν 
προέκυψε µηχανική βλάβη, αν και κάποια στιγ-
µή άναψε µια λυχνία στο πιλοτήριο που προ-
ειδοποιούσε για ενδεχόµενη βλάβη, ενώ περι-
λαµβανόταν και η βαλλιστική έκθεση, η οποία 
απέρριπτε το ενδεχόµενο της προσβολής µε 
πυρά και της κατάρριψης.

Ωστόσο, η «R» γνωρίζει πως, όταν αρκετά 
χρόνια µετά από εκείνη τη νύχτα, ο επίτιµος 
Αρχηγός ΓΕΕΘΑ ναύαρχος Χρήστος Λυµπέ-
ρης ζήτησε από το Πεντάγωνο να του σταλεί 
το πόρισµα προκειµένου να το συµπεριλάβει 
στο βιβλίο του στο οποίο παραθέτει τα γεγο-
νότα για την κρίση των Ιµίων, έλαβε αρνητική 
απάντηση, γεγονός παράδοξο…

Να σηµειωθεί πως ο κ. Λυµπέρης, ενώ ήταν 
Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, είχε πετάξει µε το ίδιο πλήρω-
µα κάτω από πολύ κακές καιρικές συνθήκες, 

εκθειάζοντας τις ικανότητες του πληρώµατος.

Οι συγγενείς
Θετικά αντέδρασαν στις δηλώσεις του κ. Καµ-
µένου οι συγγενείς των αδικοχαµένων ηρώων 
εκείνης της νύχτας, καθώς, όπως λένε, προ-
σθέτουν «ακόµη ένα λιθαράκι στην αποκάλυ-
ψη για το τι πραγµατικά συνέβη. Μετά από 24 
χρόνια δικαιωνόµαστε. Η αλήθεια αργεί, αλλά 
βγαίνει στην επιφάνεια. Το ελικόπτερο το έρι-
ξαν. Εκεί µας οδηγούν όλες οι ενδείξεις. Η δή-
λωση Καµµένου προσθέτει ακόµη ένα σηµα-
ντικό στοιχείο στην αποκάλυψη της αλήθειας 
για τη συντριβή», τόνισε στην «R» ο αδελφός 
του Παναγιώτη Βλαχάκου, Νίκος Βλαχάκος.

Να σηµειωθεί πως στη συνέντευξή του στην 
εκποµπή «Ενώπιος ενωπίω» ο Π. Καµµένος, ανά-
µεσα στα άλλα, αποκάλυψε πως «όταν ανέφε-
ραν (το πλήρωµα) στη φρεγάτα µας ότι είχαν 
πρόβληµα µε το ελικόπτερο, τους πρότειναν οι 
Τούρκοι, που υπέκλεπταν τη συνοµιλία τους, 

να προσνηωθούν πάνω στην τουρκική φρεγά-
τα και αρνήθηκαν. Μάλιστα, η ελληνική πλευ-
ρά τους έδωσε άδεια να το κάνουν, ωστόσο ο 
Βλαχάκος, ο Καραθανάσης και ο Γιαλοψός εί-
παν όχι και αποφάσισαν να πέσουν».

Ο κ. Βλαχάκος έκανε λόγο για ένα «κατάπτυ-
στο, παράδοξο και ανυπόγραφο πόρισµα, που 
µε απαράδεκτο τρόπο µάς επιδόθηκε, καθώς το 
πέταξαν κάτω από το χαλάκι του σπιτιού µου, 
που δεν αποκαλύπτει πλήρως την αλήθεια και 
θέτει συνεχώς υποψίες…».

«Τα συντρίµµια έπρεπε να εξεταστούν από 
πραγµατογνώµονες της κατασκευάστριας εται-
ρείας Agusta Bell. ∆εν έγινε ποτέ! Λείπουν κοµ-
µάτια της ατράκτου και, από διασταυρωµένες 
πληροφορίες που έχω, πιστεύω ότι είναι κά-
που κρυµµένα. Το αλτίµετρο είναι ‘‘κολληµένο’’ 
στα 60 µέτρα. Το είδα µε τα µάτια µου. ‘‘Πώς 
είναι δυνατόν’’, αναρωτήθηκαν οι αξιωµατι-
κοί. Ο,τι απέµεινε από το ελικόπτερο το είδα 
και το κλείδωσαν. Ηταν η πρώτη και τελευταία 
φορά», επισηµαίνει ο κ. Βλαχάκος. Η αδελφή 
του υποπλοιάρχου Χριστόδουλου Καραθανά-
ση, Κωνσταντίνα Καραθανάση, δήλωσε ανά-
µεσα σε άλλα στην «R»: «Εχω την κάθετη άπο-
ψη ότι για να τοποθετηθεί κανείς, και µάλιστα 
δηµόσια, για ένα θέµα τόσο σοβαρό, θα πρέ-
πει να έχει κάνει µια πολύ σοβαρή έρευνα, να 
έχει αδιάσειστα στοιχεία στη διάθεσή του, να 
έχει την άποψη ειδικών και αρµοδίων για κάθε 
πτυχή και λεπτοµέρεια του θέµατός του. Εφό-
σον έχει στόχο να βρει την αλήθεια του Χ γε-
γονότος, θα πρέπει να δουλέψει κανείς στοχευ-
µένα, µε απόλυτη σοβαρότητα, αλλά και σιω-
πή. Τότε µόνο, θεωρώ, θα έχει ελπίδα να πλη-
σιάσει ή να φτάσει στον στόχο του. Αν δεν έχει 
ακολουθηθεί αυτή η συγκεκριµένη διαδικασία, 
ή δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν βρίσκω σκόπιµο, 
σε ό,τι µε αφορά, να κάνω οποιαδήποτε συγκε-
κριµένη τοποθέτηση επί συγκεκριµένων σηµεί-
ων του θέµατος. ∆εν είναι στην ιδιοσυγκρασία 
µου, όπως θα έχετε ίσως παρατηρήσει, να ανα-
λώνοµαι στα ΜΜΕ ή οπουδήποτε και να ‘‘πε-
τώ’’ θέσεις ή ερωτήµατα, απορίες ή διαπιστώ-
σεις, είτε για να προκαλέσω το κοινό αίσθηµα, 
είτε για κάποιο τυχόν όφελος, είτε απλώς έτσι. 
Εχω κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι δεν έχω κα-
µία, µα καµία, απορία, δεν ζητώ, αλλά και δεν 
περιµένω τίποτα και από κανέναν. ∆εν µε αγγί-
ζει και δεν µε επηρεάζει τίποτα άλλο, πέρα από 
τον τόσο ‘‘άπιαστο’’ θάνατο του αδελφού µου, 
ή αλλιώς την εθελούσια αθανασία του! ∆εν πε-
ρίµενα κάτι άλλο ή λιγότερο από εκείνον! Γνώρι-
ζα πολύ καλά τον αδελφό µου και αυτό απαντά 
σε κάθε τυχόν απορία µου, καλύπτει κάθε έν-
νοια και προβληµατισµό µου. ∆εν ψάχνω απα-
ντήσεις από αλλού. Ωστόσο, σας καταθέτω ότι 

ουδέποτε έχει έρθει κάποιος να µου παραθέ-
σει το σύνολο των γεγονότων µε τα αντίστοιχα 
στοιχεία και να µου δώσει απαντήσεις για όλα, 
µα για όλα. Ή θα µου λένε τα µεν αφήνοντας 
απέξω τα δε, ή θα λένε τα δε αφήνοντας απέ-
ξω τα µεν. Η δική µου αλήθεια είναι αυτή, µέ-
χρι σήµερα που µιλάµε. Κι αυτό είναι ένα δείγ-
µα. Ακούω, πάντα µε ηρεµία και σοβαρότητα, 
ό,τι σχετικό µε το θέµα δηλώνει κάθε τόσο κάθε 
αρµόδιος, όπως πρόσφατα και αυτά που δήλω-
σε ο πρώην υπουργός Εθνικής Αµυνας κ. Καµ-
µένος στον κ. Χατζηνικολάου. Θα έχει τους λό-
γους του και κυρίως τα στοιχεία που τον οδή-
γησαν σε αυτές τις δηλώσεις.  

Το στοιχείο που ανέφερε ο κ. Καµµένος, για 
την άρνηση του κυβερνήτη του ελικοπτέρου 
Χριστόδουλου Ι. Καραθανάση, να προσνηώ-
σει το σκάφος του στην τουρκική φρεγάτα µε-
τά από σχετική πρόσκληση των Τούρκων, µου 
ήταν γνωστό. Ηταν, µάλιστα, και γεγονός που 
ανέδειξαν τότε οι ίδιοι οι Τούρκοι στα δικά τους 
ΜΜΕ. ∆εν µου ήταν γνωστό ότι υπήρχε η σχε-
τική έγκριση της ελληνικής πλευράς, όπως ανέ-
φερε ο κ. Καµµένος. Το γεγονός της άρνησης 
της προσνήωσης στην τουρκική φρεγάτα, από 

το πλήρωµα του ελικοπτέρου, είναι αλήθεια ότι 
δεν έχει µέχρι σήµερα άξια αναδειχθεί από τα 
ελληνικά ΜΜΕ, κάτι που θα έπρεπε, πιστεύω, 
γιατί πολύ απλά είναι ένα ακόµη σοβαρό στοι-
χείο και απόδειξη για το ότι δεν ήταν ο θάνατός 
τους ο ηρωισµός τους, αλλά η σειρά των πρά-
ξεων των τριών αυτών ανδρών! Μια από αυτές 
τις πράξεις ήταν και ότι δεν δέχθηκαν να κατέ-
βουν πάνω στην τουρκική φρεγάτα, παρά και 
το σχετικό ΟΚ της ελληνικής πλευράς, και προ-
τίµησαν να πέσουν στη θάλασσα, όπως και αν 
προκλήθηκε αυτό!  

∆εν έχω ερωτήµατα και απορίες, κύριε ∆ηµα-
ρά, όσο κι αν αυτό ξενίζει. ∆εν ψάχνω για βο-
λές, παρεµβολές, ή ό,τι άλλο. ∆εν µε ταρακου-
νά οποιαδήποτε δήλωση από όπου και αν προ-
έρχεται αυτή (καλοπροαίρετα το λέω). Ούτε η 
ιστορία, στο µέλλον το βαθύ, πιστεύω ότι θα 
αναδείξει την αλήθεια και το όλον του γεγονό-
τος αυτού, αν και το εύχοµαι. Ισως έτσι να πρέ-
πει να γίνει. Εγώ απλώς γνώριζα την τεράστια 
καλοσύνη του αδελφού µου, την καθαρή του 
την ψυχή, τη βαθιά του φιλοπατρία, τα ιδανι-
κά του, τις αρχές του, την πορεία του, το µυαλό 
του, τα σωστά του, την αξία του, που απέδει-
ξε µε τις πράξεις του όχι µόνο στις 31/1/1996, 
αλλά στο σύνολο των 34 χρόνων του. Ο θάνα-
τός του ήταν η ύψιστη στιγµή της όλης αυτής 
πορείας του! Οι ενέργειές τους, ακριβώς πριν 
από αυτόν (τον θάνατο), ήταν αυτές που απο-
λύτως και δικαίως τους έχρισαν ήρωες. Ολα 
όσα έκαναν, την αποστολή που έφεραν εις πέ-
ρας, πώς, γιατί, µε ποιον τρόπο την έφεραν εις 
πέρας. Οι µόνοι, αυτοί οι τρεις, που έπραξαν 
τότε κάτι τόσο γενναία, τόσο ικανά! Μετά από 
την ηρωική τους πράξη, ο θάνατός τους (όπως 
και εάν προκλήθηκε αυτός) είναι µικρός και λί-
γος µπροστά στην ανδρεία τους!».

 Με όλα αυτά που λέει ή λένε 
ορισμένοι δίνουν τροφή στους 

απέναντι. Και εμφανίζονται αυτοί 
ως μάγκες, τους εξυψώνουμε, ενώ 

στην ουσία δεν το αξίζουν 

λέει o πρώην Αρχηγός ΓΕΕΘΑ 
ναύαρχος Παναγιώτης Χηνοφώτης

 ∆εν υπέπεσε ποτέ 
στην αντίληψή μου ότι 
αποκρύφθηκαν στοιχεία.
Γιατί να αποκρυφθούν, εξάλλου; 
∆εν υπήρχε κανένας λόγος 

δηλώνει o επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, 
στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος

ΘΕΤΙΚΑ ΑΝΤΕ∆ΡΑΣΑΝ στις δηλώσεις του κ. Καμμένου οι συγγενείς των αδικοχαμένων ηρώων 
εκείνης της νύχτας. Για «δικαίωση» έκανε λόγο ο αδελφός του Παναγιώτη Βλαχάκου, Νίκος 
Βλαχάκος.  «Για να τοποθετηθεί κανείς, και μάλιστα δημόσια, για ένα θέμα τόσο σοβαρό, 
θα πρέπει να έχει κάνει μια πολύ σοβαρή έρευνα», ανέφερε η αδελφή του υποπλοιάρχου 
Χριστόδουλου Καραθανάση, Κωνσταντίνα Καραθανάση

Σύµφωνα µε το πόρισµα
του Ναυτοδικείου Πειραιά,
το Agusta Bell, µε αριθµό 21, 
στάλθηκε σε µια νυχτερινή 
αποστολή αυτοκτονίας


