
Ρελάνς Ανδρέα 
στις επιστολές

10 επιστο
λές του 
Κοσκωτά 
θα καταθέ
σει ο πρω
θυπουργός 
στην εξε
ταστική 
επιτροπή

Ο υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου 
Λ  σχετικά με την επιστολή που δημοσιεύεται σήμερα 

δήλωσε:
«Η απλή ανάγνωση της επιστολής, που δημοσιεύει σήμερα 
το ΑΝΤΙ, αποδεικνύει το βαθμό απομόνωσης του Κοσκωτά 
από τον πρωθυπουργό. Ο,τι δε αναφέρεται στην επιστολή  
σχετικά με το πρόσωπό μου είναι αναληθές.
Η  οποιαδήποτε ανάμειξη του ονόματος μου στην επιστολή  
από τον Κοσκωτά, είχε, προφανώς, παρόμοια κίνητρα και 
επιδιώξεις που είχε και το πλαστό έγγραφο που 
αποκάλυψα στις 28/10/88. Π λαστή η σχέση όπως πλαστά  
και τα έγγραφα που κατάγγειλα δημοσίως στον ελληνικό  
λαό. Επιτέλους ας σταματήσει να πλήττει το Α Ν Τ Ι τους 
πολιτικούς που κάναν το καθήκον τους».

Α ποκαλύπτουμε σήμερα έναν 
από τους όσους του πρωθυ
πουργού Ανδρέα Παπανδρέου 

απέναντι σ’ όσους αγωνίζονται 
να μειώσουν το κύρος του.

Θα καταθέσει στην εξεταστι
κή των πραγμάτων επιτροπή δέ
κα επιστολές, που του είχε στεί
λει από το 1985 ο Γ. Κοσκωτάς 
και ζητούσε διάφορα πράγματα.

Από το περιεχόμενο των επι
στολών αποδεινκύεται, πέραν πό
σης αμφιβολίας ότι ο Α. Παπαν
δρέου όχι μόνο δεν ικανοποίησε 
τα αιτήματα του Γ. Κοσκωτά αλ
λά η κυβέρνηση έπραξε τα εντε
λώς αντίθετα.

Σήμερα — όπως έγραψε χτες 
η «ΕΠΙ» — είδε το φως της δημο
σιότητας μία (από τις 10 γνήσιες 
επιστολές Κοσκωτά) στο περιο
δικό «Αντί» και στην οποία.

«Καρφώνει» 
τον Χαλικιά

Ο Κοσκωτάς «καρφώνει» το 
Διοικητή της Τράπεζας της Ελ
λάδος Δημήτρη Χαλίκια ότι τον 
εξαπάτησε και ότι προσπαθεί να 
τον μειώσει προσωπικά.

Συγχρόνως τονίζει ότι ο Δ. Χα- 
λικιάς του είπε πως αυτός ήθελε 
να του δώσει την τράπεζα αλλά 
«οι πολιτικοί επενέβησαν και χά
λασαν τα πράγματα».

Η επιστολή που δημοσιεύεται 
στο περιοδικό έχει ημερομηνία 
5.11.1986 και έχει ως εξής:
Αρ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΣΚΩΤΑΣ 
Βουκουρεστίου 22 
106 71 Αθήνα

Πρωθυπουργό
κ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
Καστρί
Ενταύθα Αθήνα 5.11.1986 

(Ωρα 11.00 μ.μ.) 
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, 
Βρίσκομαι στη φοβερά δυσά

ρεστη θέση να σας ενημερώσω 
για τη συμπεριφορά του διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος Δη
μήτρη Χαλικιά που με προσβάλ
λει κατάφορα ως Ελληνα πολίτη 
και με θίγει ανεπανόρθωτα ως επι
χειρηματία.

Μετά από όσα δυσάρεστα συ- 
νέβησαν γύρω από την Τράπεζα 
Κεντρικής Ελλάδος — τα οποία 
φαντάζομαι γνωρίζετε και εν πό
ση περιπτώσει μπορώ, όποτε κρί
νετε σκόπιμο, να σας ενημερώ
σω —  ο κ. Χαλικιάς με κάλεσε 
σήμερα το πρωί στις 11.15 στο 
γραφείο του. Εκεί, αφού μου εξέ- 
φρασε τη λύπη του για το θέμα 
, τονίζοντας ότι ο ίδιος προσωπι
κά υποστήριξε πάντα τη θέση <<να 
περιέλθει η Τράπεζα στον Κοσκω
τά», αλλά όπως είπε, «οι πολιτι
κοί επενέβησαν και χάλασαν τα 
πράγματα», ρώτησε τη γνώμη 
μου γαι το «τι κάνουμε τώρα», 
αγωνιώντας για τις χρονικές προ
θεσμίες επιστροφής εκ μέρους 
μου των μετοχών. Ευθέως του 
απάντησα ότι είμαι πρόθυμος να 
του τις επιστρέφω αμέσως πα
ραιτούμενος από οποιαδήποτε 
προθεσμία, με την προϋπόθεση 
να πάρω πίσω σε συνάλλαγμα 
τα χρήματα που έφερα και δραχ- 
μοποίησα. Μου απάντησε ότι αυ
τές είναι λεπτομέρειες και θα ρυθ
μιστούν «αμέσως υπηρεσιακά». 
Συμφωνήσαμε μάλιστα να του 
στειλω μια επιστολή «ως το με
σημέρι». Ο κ. Χαλικιάς υποσχέ- 
θηκε μόλις λάβει την επιστολή 
μου να εκδώσει «μια λιτή ανα
κοίνωση που θα κλείνει το θέμα».

Ο κ. Δοικητής έλαβε την επι
στολή μου στις 2.15 μ.μ. Πριν 
τη στειλω επικοινώνησα τηλεφω
νικά και πάλι μαζί του και τον 
παρακάλεσα να μου διαβάσει την 
ανακοίνωσή του πριν την εκδό- 
σει. Αυτό μου το υποσχέθηκε αμέ
σως. (Σας επισυνάπτω αντίγρα
φο της επιστολής μου προς τον 
κ. Χαλικιά). Στις 2.30 μ.μ. ενη
μέρωσα για την κίνησή μου αυτή 
τον κ. Γ.Α. Παπανδρέου που βρι
σκόταν στο Καστρί, επιδιώκον
τας έτσι έγκαιρα την ενημέρωσή 
σας.

Από τις 2.30 μ.μ. ώς τις 7.30 
μ.μ. προσπάθησα πολλές φορές 
να επικοινωνήσω τηλεφωνικά με 
τον κ. Χαλικιά ο οποίος όμως 
«ήταν απασχολημένος». Αφησα 
παραγγελλεία στη γραμματέα του 
ότι θα εκδώσω ανακοίνωση Τύ-

Δημοσίευμα 
του ΑΝΤΙ 

αποδεικνύει 
πως «έκομε» 
τον Κοσκωτά 
από τράπεζα

που, σύμφωνη με όσα το πρωί 
είχαμε συζητήσει.

Στις7.45 μ.μ. εκδώσαμε την 
ανακοίνωση Τύπου που σας επι
συνάπτω γνωστοποιώντας ότι θα 
διαθέσω στην Καλαμάτα τους τό
κους από τα χρήματά μου —  

40.000.000 δρχ. περίπου —  καί 
επιπλέον προσωπική μου προ
σφορά εκ δρχ. 60.000.000 (σύνο
λο 100.000.000).

Εμβρόντητος άκουσα στην 
ΕΡΤ-1 στο δελτίο των 9.00 μ.μ. 
ότι... ο νέος προσωρινός επίτρο
πος κατάργησε την προηγούμε
νη απόφαση του πρώην προσω
ρινού επιτρόπου, κατέστησε άκυ
ρη τη μεταβίβαση των μετοχών 
σε μένα και τις... παρέδωσε στην 
Αγροτική Τράπεζα.

Κύριε Πρόεδρε.
Πέρα από το δευτερεύον για 

μένα τη στιγμή αυτή γεγονός της 
παράνομης και ανυπόστατης αυ
τής απόφασης του νέου επιτρό
που προκύπτει σοβαρό ζήτημα 
εξαπάτησής μου από τον Διοι
κητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 
Ουδείς —  ούτε στις εφημερίδες 
—  γνώριζε τέτοιου είδους από
φαση του επιτρόπου που προφα
νώς ελήφθη «φωτογραφικά», 
αφού ο κ. Χαλικιάς έλαβε την 
επιστολή μου και με σκοπό την 
προσωπική μου ηθική μείωση.

Αν σε αυτό τον τόπο κύριε Πρό
εδρε, ο Διοικητής της Τράπεζας 
της Ελλάδος δεν τηρεί το λόγο 
του αναρωτιέμαι με ποιον θα πρέ
πει να μιλάμε για επιχειρήσεις. 
Και, στο τέλος αναρωτιέμαι: 
Προς τι όλα αυτά; Σε ποιο ση
μείο έχω θίξει το κράτος και την 
κυβέρνηση; Μήπως δεν επιθυμεί 
η κυβέρνηση να εισάγω συνάλ
λαγμα και να κάνω επιχειρήσεις 
στην πατρίδα μου; Ειλικρινά μια

Να διατηρηθεί η διχοτόμηση 
της Κύπρου, επιδιώκει ο Τουρ
κοκύπριος ηγέτης Ραούφ Ντεν- 
κτάς, σύμφωνα με συνέντευξη 
που δημοσιεύεται στην εφημε
ρίδα «Γ κουναϊντίν».

Ο κ. Ντενκτάς υποστηρίζει 
ότι «θα καταστεί δυνατή η λύ
ση του Κυπριακού, αν ο κ. Πα
πανδρέου εγκαταλείψει τις 
προσπάθειές του για κατα
στροφή της ανεξαρτησίας της 
Κύπρου και μετατροπή της νή
σου σε ελληνοκυπριακή Δημο
κρατία».

Σε ερώτηση ποια είναι η πα
ρούσα προσέγγιση των Ελλη-

Δεκατέσσερις εκδηλώσεις 
π ρα γμ α τοπο ιεί απόψ ε το 
ΠΑΣΟΚ.

Σε κοπή πίτας της Τοπικής 
Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ Αγίας 
Τριάδας Περιστεριού θα παρα- 
στεί ο υπουργός Υ γείας- 
Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσε
ων Απ. Κακλαμάνης και της 
Τ.Ο. Ελληνορώσων ο βουλευ
τής και πρώην υπουργός 
Ευάγγ. Κουλουμπής.

Σε συνεστιάσεις θα μιλή
σουν: Της Οργανωτικής Επι
τροπής Συνεδρίου ΠΑΣΟΚ 
Αγίων Αναργύρων ο κ. Κακλα-

απάντησή σας θα με βοηθούσε 
να ξεκαθαρίσω το επιχειρηματι
κό μέλλον μου στην Ελλάδα. 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση 
Γιώργος Κοσκωτάς

Στην Αγροτική
□ Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
Σωτήρης Κωστόπουλος σε ερώ
τηση πώς σχολιάζει η κυβέρνηση 
την επιστολή αυτή είπε:

«Η επιστολή που δημοσιεύεται 
σε 15νθήμερο περιοδικό επιβε-

νοκυπρίων, ο Ρ. Ντενκτάς 
είπε: «Είναι καθαρό όΐι πιστεύ
ουν ότι θα απαλλαγούν από 
τους Τουρκοκυπρίους σύντο
μα. Αυτή είναι και η προσέγγι
ση του Βασιλείου. Οι 
Ελληνοκύπριοι, με την παρά
ταση των συνομιλιών, προσπα
θούν να ανακόψ ουν την 
αναγνώ ριση  του κράτους 
μας», και κατέληξε:

«Η Δύση υποστηρίζει ότι δεν 
πρέπει να διχοτομήσουμε τη 
νήσο και ότι οι δύο λαοί, πρέ
πει να καθήσουν και να εξεύ- 
ρουν μια συμφωνία ενωμένοι. 
Αν αρχίσουμε με την προσέγ
γιση αυτής της Δύσης, τότε θα

μάνης (κέντρο «Καλαμπάκα»), 
της Τ.Ο. Αγίου Σώστη ο υ
πουργός Οικονομικών Δ. Τσο- 
βόλας («Δειλινό»), της Τ.Ο. 4 
Αγίου Δημητρίου ο υπουργός 
Αιγαίου Ευάγγ. Γιαννόπουλος 
(«Αρχοντικό»), της Τ.Ο. Νεά
πολης ο υπουργός Μεταφορών 
και Επικοινωνιών I. Χαραλάμ- 
πους («Πηγή του Ρεμπέτι
κου»), της Τ.Ο. Δάφνης ο 
υφυπουργός Εσωτερικών Κίμ. 
Κουλούρης («Κέφι»), της Τ.Ο. 
Θυμαρακιων ο υφυπουργός Ε
θνικής Οικονομίας Γ. Παπαν- 
τωνίου («Ανεσις»), της Τ.Ο. 
Χαλανδρίου ο υφυπουργός Ερ-

βαιώνει την άμεση παρέμβαση τον 
πρωθυπουργού Ανδρέα Γ. Παπαν
δρέου για την εκτέλεση της από
φασής του που προέβλεπε την υπα
γωγή των μετοχών της Τράπεζας 
Κεντρικής Ελλάδος στον έλεγχο 
της Αγροτικής Τράπεζας και οχι 
στον Γ. Κοσκωτά.

Και αυτή η επιστολή θα επισυ- 
ναφθεί στο υπόμνημα το οποίο θα 
υποβάλλει ο πρωθυπουργός στην 
εξεταστική των πραγμάτων επι
τροπή της Βουλής που ερευνά αυ
τή την υπόθεση».

είναι η Τουρκοκυπριακή πλευ
ρά, που θα χάσει».

Δεν πήγε φέτος στο  διεθνές 
οικονομικό φόρουμ στο Ντα
βάς, ο Τούρκος πρωθυπουργός 
Τουργκούτ Οζάλ. Στην τουρκι
κή αντιπροσωπεία συμμετέ
χουν ο αδελφός του Γιουσούφ 
Οζάλ, διοικητής της Κεντρικής 
Τράπεζας Ρουστού Σαρατσό- 

λου και στελέχη της δημόσιας 
ιοίκησης και της οικονομίας 

που οι εργασίες αρχίζουν την 
Κυριακή.

Στη συνέχεια η τουρκική αν
τιπροσωπεία θα πάει στην 
Ουάσιγκτον, για γνωριμία με 
τη νέα διοίκηση των ΗΠΑ.

γασίας Π. Μώραλης («Λαΐ- 
νια»), της Τ .Ο . 3 Αγίου 
Δημητρίου ο υφυπουργός Πο
λιτισμού Μαν. Χατζηνάκης 
(«Κερκυραϊκή Γωνιά»), της 
Τ.Ο. Κολωνακίου ο βουλευτής 
και πρώην υπουργός Γ. Κατσι- 
φάρας («Χολινταίη Ινν»), της 
ΓΊΑΣΚΕ Ζωγράφου ο βουλευ
τής και πρώην υπουργός Μιλτ. 
Παπαϊωάννου («Κρήτη»), της 
ΟΕΣ Χαλκιδικής η περιφε
ρειάρχης Κεντρικής Μακεδο
νίας Μ. Αρσένη, στη Νέα 
Τριγλιά και της ΟΕΣ Νέας Υ- 
όρκης ο βουλευτής και πρώην 
υπουργός Στεφ. Τζουμάκας.

ΣΠΥΡΟΣ ΒΕΡΓΟΣ

Ο Ντενκτάς «τα ’βάλε» με 
Ανδρέα, Βασιλείου και Δύση

14 εκδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ

«καλή η Σάλιβαν 
αλλά οι...

Ελληνες ϋηφίζουν»
Δέχεται η κυβέρνηση τη σοβαρότητα της εταιρείας «Φροστ 

και Σάλιβαν» αλλά εκφράζει τις απορίες της, μέσω του εκ
προσώπου Σωτήρη Κωστόπουλου για τα χτεσινά δημοσιεύμα
τα, σύμφωνα με τα οποία η εταιρεία κάνει δυσμενείς προβλέ
ψεις για το ΠΑΣΟΚ και ευμενείς για τη ΝΔ, ενώ προ καιρού 
ήταν αντίθετα.

Η "Φροστ και Σάλιβαν” , που όπως έχουμε πει «τονίζει» 
ο κ. Κωστόπουλος, είναι μια εταιρεία σοβαρή, προβλέπει 
από το τέλος του 1988 τις πολιτικές επιλογές του ελληνικού 
λαού για τον Ιούνιο του 1989 και τον Ιούνιο του 1993 και 
δίνει το προβάδισμα στη ΝΔ του κ. Μητσοτάκη. Υπενθυμί
ζουμε, συνεχίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι η ίδια εται
ρεία ένα μήνα νωρίτερα έδινε στα δύο μεγάλα κόμματα πιθα
νότητες 40-40% και ισχυρότατα πλεονεκτήματα στο ΠΑΣΟΚ.

Τι μπορεί να μεσολάβησε, αναρωτιέται ο κ. Κωστόπουλος, 
σε 30 μέρες μόνο, ώστε να αλλάξουν μονομιάς οι προβλέψεις 
της και να αφαιρεθούν από το ΠΑΣΟΚ πέντε ποσοστιαίες 
μονάδες για να προστεθούν στη ΝΔ;». Και καταλήγει ο κυ
βερνητικός εκπρόσωπος: «Το ΠΑΣΟΚ δεν σχολιάζει τα προ
γνωστικά της αμερικανικής εταιρείας. Εμπιστεύεται όμως 
απόλυτα την κρίση των Ελλήνων πολιτών την ημέρα της 
εκλογής. Αυτή η κρίση δεν υπόκειται σε προβλέψεις. Είναι 
η μόνη πέραν πάσης αμφιβολίας καταλυτική και οριστική 
απάντηση του λαϊκού φρονήματος».
•  Το ΚΟΔΗΣΟ από πλευράς του υποστηρίζει ότι προκαλεί 
στενοχώρια στους Ελληνες και τις Ελληνίδες, η προσπάθεια 
να εντυπωσιαστούν από τις δημοσκοπήσεις και τα γκάλοπ 
της «Φρόστ και Σάλιβαν».

«Βρισκόμαστε λοιπόν, συνεχίζει το ΚΟΔΗΣΟ» μπροστά 
σε μια μάχη στείρου εντυπωσιασμού, πότε από τη μια πλευρά 
και πότε από την άλλη, τη στιγμή που ο τόπος χειμάζεται 
και ο ελληνικός λαός ετοιμάζεται για μια από τις χειρότερες 
ίσως εκλογικές αναμετρήσεις».

Σημίτης: ισοπεδώνει 
ο λαϊκισμός

«Ο λαϊκισμός ισοπεδώνει 
τα πάντα. Δεν βοηθάει ούτε 
σε διαδικασίες εξέλιξης αλ
λά «συνεισφέρει» και στην 
αμφισβήτηση της αξίας των 
πολιτικών». Αυτά τόνισε, 
ανάμεσα στ’ άλλα ο τέως 
υπουργός Εθνικής Οικονο
μίας βουλευτής Κ. Σημίτης σε 
συζήτηση που πραγματοποι
ήθηκε χτες το βράδυ στη Πάν- 
τειο Σχολή με θέμα: «Ανά
πτυξη και εκσυγχρονισμός 
της ελληνικής κοινωνίας και 
η σοσιαλιστική εκσυγχρονι
στική λύση».

Στη συζήτηση συμμετείχαν 
ο πρόεδρος της Παντείου Γ.
Κοντογιώργης και το μέλος 
του εκτελεστικού γραφείου 
της ΕΑΡ Μ. Παπαγιαννάκης.

Ο κ. Σημίτης μίλησε για 
τον «κρατικό προστατευτι
σμό που εμποδίζει τη λειτουρ
γικότητα της αγοράς» για την 
«κομματικοποίηση του συν
δικαλιστικού κινήματος και 
την οικονομίστικη πολιτική 
του» ενώ τόνισε ότι στη συγ
κεκριμένη κρίση του εκσυγ
χρονισμού της ελληνικής κοι
νωνίας «δεν μπορεί σε καμία 
περίπτωση να δώσει απάντη
ση μια νεοφιλελεύθερη και νε- 
οσυντηρητική αντίληψη 
πραγμάτων».

«Μεταϊδεολογία»
Αναλύοντας την άποψή του 

αυτή ο κ. Σημίτης είπε ότι 
ο νεοφιλελευθερισμός δεν 
μπορεί να προβεί στους απα
ραίτητους ελέγχους στους οι-

σε μικρές ομάδες τις σημαν
τικότερες των αποφάσεων. 
Εθεσε ακόμα ο κ. Σημίτης 
τον όρο «μεταϊδεολογία» ως 
το μετά την «ιδεολογία» στά
διο όπου εφαρμόζεται μια τε- 
χνοκρατική λογική και μια 
πρακτική αντιμετώπιση των 
πραγμάτων χωρίς το απαραί
τητο ιδεολογικό υποβάθρο».

Για το σοσιαλισμό τόνισε 
την ανάγκη προσαρμογής του 
στα κοινωνικά και πολιτικά 
δεδομένα που μεταβάλλονται 
καθημερινά. Συμπληρώνον
τας ότι ο σοσιαλισμός δεν 
μπορεί να ισχύει όπως τον έχει 
διαμορφώσει η «σοσιαλιστι
κή ιστορία» και ότι «ο σο
σιαλισμός στην Ελλάδα πα
ραμένει αδιευκρίνιστος».

Β.Γ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

Κουλούρης — Τσιπλάκος: 
Πού είδαν «κα6γά»;

Ταξίδι ενημέρωσης στους Ελληνες του Μανχάιμ της Δυτι
κής Γερμανίας πραγματοποίησε ο υφυπουργός Εσωτερικών 
Κίμωνας Κουλούρης προς τους οποίους παρουσίασε το κυ
βερνητικό έργο και τις μελλοντικές εξελίξεις.

Στην ίδια εκδήλωση παραβρέθηκε αυτόβουλα και ο βουλευ
τής της ΝΔ Αριστ. Τσιπλάκος, που κλήθηκε από τον Κουλού- 
ρη να πάρει το λόγο στο βήμα, πράγμα που έγινε.

Τα παραπάνω διευκρινίστηκαν σε χτεσινή συνέντευξη στον 
«TOP -  FM» και από τους δύο πολιτικούς, μετά τα δημοσιεύ
ματα μερίδας του παραδοσιακού Τύπου της Δεξιάς αλλά 
και της Αριστεράς, ότι δημιουργήθηκε επεισόδιο μεταξύ τους, 
παρουσία των Ελλήνων ομογενών.

Στη χτεσινή συνέντευξη οι κύριοι Κουλούρης και Τσιπλά- 
κος εκφράστηκαν με τις καλύτερες εκατέρωθεν απόψεις και 
εις επήρωση των λεγομένων, ο κ. Τσιπλάκος τόνισε ότι στη 
μετάβασή του με 20-30 οπαδούς της ΝΔ στο χώρο της εκδή
λωσης «εντυπωσιάστηκε από το σκηνικό και τις πράσινες 
σημαίες, που πρέπει να κόστισαν αρκετά, αλλά υπήρχε εν
θουσιασμός».

Τελικά, όπως δηλώθηκε και από τις δύο πλευρές, οι κύροι 
Κουλούρης και Τσιπλάκος αποχαιρετίστηκαν πολιτισμένα 
και φιλικά, σαν δύο ώριμοι πολιτικοί άνδρες, «για να τα 
πουν αργότερα στο αεροπλάνο».
•  Αργά το βράδυ μετά από δήλωση του Κ. Κουλούρη από 
το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανακοινώθηκε ότι:

«Η Ν.Δ. με τις πληροφορίες που διοχετεύει στον φιλικό 
της Τύπο και ο κ. Τσιπλάκος με την άρνησή του να πει τα 
πραγματικά γεγονότα αποδεικνύουν τις προθέσις τους να στη
ρίξουν τον προεκλογικό τους αγώνα στα ψεύδη, το φανατισμό 
και την παραπληροφόρηση».


