
ΣΚΑΝΔΑΛΟ
ΚΟΣΚΩΤΑ

Η  12μελης ανακριτική επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο Κοσκωτά

160 ημέρες 
οόήνηοαν 

οαιν παραπομπή

Του ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ

ΟΤΑΝ  το σκάνδαλο Κο
σκωτά είχε πάρει τερά
στιες διαστάσεις, μετά 
τις συνεχείς αποκαλύψεις του 

Τύπου, η κυβέρνηση του ΠΑ
ΣΟΚ δεν είχε πολλά περιθώρια 
για να αρνηθεί τη σύσταση εξε
ταστικής των πραγμάτων επι
τροπής, που θα διερευνούσε 
και θα καταλόγιζε ευθύνες.

Αλλωστε και στελέχη και 
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητού
σαν τότε τη σύσταση της επι
τροπής αυτής. Στις 2 Νοεμβρίου 
1988 ο τότε πρωθυπουργός Α. 
Παπανδρέου, μετά από σύσκε
ψη με τους Μ. Κουτσόγιωργα, 
Π. Ρουμελιώτη και Δ. Τσοβόλα, 
δηλώνει, ότι συμφωνεί με τη σύ
σταση εξεταστικής επιτροπής.

Από την ημερομηνία αυτή 
και μέχρι τις 18 Ιουλίου 1989 
(260 μέρες), οπότε παραπέμπο- 
νται στο Ειδικό Δικαστήριο οι 
Α. Παπανδρέου, Γ. Πέτσος, Μ. 
Κουτσόγιωργας, Π. Ρουμελιώ
της και Δ. Τσοβόλας, τα γεγο
νότα τρέχουν αστραπιαία. Απο
καλύψεις και οξύτητα με τη με
σολάβηση εκλογών.

Το σημείωμα αυτό αποτελεί 
μια επιγραμματική καταγραφή 
των γεγονότων με ημερολογια
κή σειρά.

Στις 2.11.88 ο τότε πρωθυ
πουργός, μετά από σύσκεψη με 
τους υπουργούς Μ. Κουτσό
γιωργα, Π. Ρουμελιώτη και Δ. 
Τσοβόλα, συμφωνεί στη σύστα
ση εξεταστικής των πραγμάτων 
επιτροπής για το σκάνδαλο Κο
σκωτά. Είχαν προηγηθεί, βέ
βαια, τα αποκαλυπτικά δημο
σιεύματα του Τύπου και οι αντι
δράσεις των άλλων κομμάτων, 
όπως και βουλευτών του ίδιου 
του ΠΑΣΟΚ (Γ. Παπανδρέου, 
Γ.-Α. Μαγκάκης).

Στις 15.11.88 η Βουλή συζη
τάει και αποφασίζει τη σύσταση 
εξεταστικής επιτροπής. Προτά
σεις για τη σύστασή της είχαν 
καταθέσει βουλευτές του ΠΑ
ΣΟΚ και της Ν.Δ.

Με την εξέταση του τότε επι
τρόπου στην Τράπεζα Κρήτης, 
Γ. Παπαδάτου, στις 28.11.88 
αρχίζει η επιτροπή το έργο της. 
Το κλίμα είναι φορτισμένο και 
οι οξύτητες μεταξύ βουλευτών 
έντονες.

Η κατάθεση του διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος Δ. Χαλι- 
κιά στις 5.12.88, όπου καταλο
γίζει ευθύνες στους Μ. Κουτσό
γιωργα και Π. Ρουμελιώτη,οξύ
νει τα πνεύματα. Η κατάθεση 
συνεχίζεται και τις επόμενες η
μέρες και ο κ. Χαλικιάς αναφέ
ρει ότι ο Μ. Κουτσόγιωργας αρ- 
κείτο στον έλεγχο των παρα
στατικών εισαγωγής συναλ
λάγματος. Οι βουλευτές του 
ΠΑΣΟΚ που μετέχουν στην ε
πιτροπή, στις 8. 12.88, επικρί
νουν τον κ. Χαλικιά γιατί καθυ
στέρησε να λάβει δραστικά μέ
τρα, όταν οι ελεγκτές διαπίστω
σαν παρανομίες του Κοσκωτά 
από το Μάρτιο του 1987. Οι κα
ταθέσεις στις 11.12.88 του διευ
θυντή Επιθεώρησης Συναλ
λάγματος της Τρ. Ελλάδος Κ. 
Κεραμιδά και του ελεγκτή συ
ναλλάγματος Θ. Στεφανίδη 
στις 12.12.88, αποκαλύπτουν 
νέα στοιχεία.

Ο τότε ΥΠΕΘΟ Π. Ρουμελιώ
της, που κατέθεσε στις 14.12.88, 
επιρρίπτει ευθύνες στον Δ. Χα- 
λικιά για καθυστέρηση στο διο
ρισμό επιτρόπου, ενώ αμφισβή
τησε την αξία του πορίσματος 
Παπαδάτου. Ενταση όμως προ- 
καλεί και η κατάθεση του Μ. 
Κουτσόγιωργα, στις 20.12.88, 
όπου ο τότε υπουργός επιτίθε
ται κατά στελεχών του ΠΑΣΟΚ 
(όψιμοι τιμητές), Γ. Κασιμάτη, 
Γ. Παπανδρέου και Δ. Χαλικιά. 
«Οσα μου αποδίδονται είναι 
πλεκτάνη», δηλώνει παράλ
ληλα.

((Χαρισματικός
απατεώνας»

«Αχυράνθρωπος του Κοσκω
τά» δηλώνει στις 27/12/88 ο Δ. 
Κουνελάκης, ενώ η εκδότρια Ε. 
Βλάχου στις 29/12/88 χαρακτη
ρίζει τον Κοσκωτά «χαρισματι
κό απατεώνα».

Ο Π. Βακάλης την 1/1/89, δη
λώνει πως ο Κοσκωτάς του είχε 
πει ότι πάει χρήματα στον Πέ- 
τσο, ενώ ο Π. Μπακογιάννης 
καταθέτει στις 6/1/89 ότι γνώ
ρισε τον Κοσκωτά μέσω Κουνε- 
λάκη.

Απορρίπτει όλες τις κατηγο
ρίες που του αποδίδονται ο Γ. 
Πέτσος στην κατάθεσή του στις 
8/1/89, ενώ επιρρίπτει ευθύνες 
στον Χαλικιά.

«Δεν είναι μεμπτό ένας υ
πουργός να συναντάει έναν οι
κονομικό παράγοντα», δηλώνει 
στις 13/1/89 ο Α. Ανδριανόπου- 
λος, ενώ ο Σ. Παναγούλης κα
τηγορεί τον αρχηγό της ΕΥΠ 
και τον Μ. Κουτσόγιωργα ότι 
κατέστρωσαν σχέδιο διαφυγής 
του Κοσκωτά στο εξωτερικό.

Στον Μ. Κουτσόγιωργα απο
δίδει τη γνωστή τροπολογία ως 
«κουτσονόμο» ο Α. Σημίτης 
στις 15/1/89, ενώ μια ημέρα αρ
γότερα ο πρόεδρος της επιτρο
πής Δ. Παγορόπουλος ζητάει 
από τους Κ. Καραμανλή, Α. 
Παπανδρέου και Κ. Μητσοτάκη 
να καταθέσουν. Ως θύμα του 
Κοσκωτά εμφανίζεται στην κα
τάθεσή του στις 18/1/89 και ο Γ. 
Μαντζουράνης, ενώ στις 19/1/ 
89 το ΚΚΕ αποχωρεί από την ε
πιτροπή μιλώντας για «διαδικα
σίες συγκάλυψης».

«Εβαζα τα χρήματα του δή
μου στην Τράπεζα Κρήτης γιατί 
έδινε το μεγαλύτερο τόκο», δη
λώνει στις 23/1/89 ο τότε δή
μαρχος Θεσσαλονίκης Σ. Κού- 
βελας, ενώ μια ημέρα αργότερα 
παραδίδεται το πόρισμα Κα
μάρα.

Ο Γ. Παπανδρέου στις 25/1/

89 αρνείται οποιαδήποτε ανάμι
ξη στο σκάνδαλο, ενώ στις 2/2/ 
89 οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ 
δεν συμφωνούν να καταθέσει ο 
Κοσκωτάς σε κλιμάκιο της επι
τροπής.

Αλληλοαναιρούμενες κατα
θέσεις του Γ. Λούβαρη στις 8/ 
12/89, ενώ στις 9/2 ο εκδότης 
της «Ε» X. Τεγόπουλος καταθέ
τει και αναφέρεται στην ανοι
χτή επιστολή που είχε απευθύ
νει στον τότε πρωθυπουργό.

Αποχωρεί π Ν.Δ.
Στις 10/2/89 αποχωρεί και η 

Ν.Δ. από την επιτροπή, μετά 
την άρνηση των βουλευτών του 
ΠΑΣΟΚ να εξετασθούν και άλ
λοι μάρτυρες.

Οι Κ. Καραμανλή, Α. Παπαν
δρέου και Κ. Μητσοτάκης κατα
θέτουν τις επιστολές τους στην 
επιτροπή. Ο πρώτος αναφέρει 
ότι «δεν έχει καμιά σχέση με 
την αθλιότητα», ο δεύτερος α
ποποιείται ευθυνών και ο τρίτος 
κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για συ
γκάλυψη.

Σοβαρές ευθύνες για υπουρ
γούς και κατ’ επέκταση για τον 
πρωθυπουργό προκύπτουν από 
το πόρισμα Καμάρα στις 16/2/ 
89.

Στις 17/2/89 ο Κοσκωτάς 
στέλνει στην επιτροπή επιστο
λή. «Δεν θα γίνω εξιλαστήριο 
άύμα» αναφέρει, ενώ στις 20/2/ 
89 αποφασίζεται η αποστολή 
κλιμακίου στις ΗΠΑ και η εξέ
ταση Κοσκωτά. Στις 24/2/89 ό
μως ο Κοσκωτάς δηλώνει: «Δεν 
είμαι ακόμη έτοιμος για κατάθε
ση». Λίγο αργότερα, στις 4/3/89 
οι βουλευτές της επιτροπής α
ποφασίζουν ματαίωση του ταξι

διού στις ΗΠΑ. Νέο πόρισμα 
Καμάρα στις 7/3/89 με νέες α
ποκαλύψεις.

Η επιτροπή παίρνει νέα πα
ράταση των εργασιών της και 
στις 14/4/89 καταθέτει πάλι ο 
Γ. Μαντζουράνης, όπου «καίει» 
τον Μ. Κουτσόγιωργα.

Οι καταθέσεις στις 19/4/89 
των σωματοφυλάκων του Κο 
σκωτά, Γρυλλάκη και Σηφακά- 
κη, περί αποστολής χρημάτων 
σε Πέτσο και Λούβαρη, οξύ
νουν τα πνεύματα.

Πολλά ραντεβού Κοσκωτά με 
μέλη της κυβέρνησης (Σημίτη. 
Κουτσόγιωργα. Παπανδρέου. 
ΙΙέτσο) και άλλους πολιτικούς 
(Σαμαρά, Παλαιοκρασσά, Αν- 
δριανόπουλο, Κούβελα) αποκα
λύπτει στις 20/4/89 η γραμ
ματέας του Κοσκωτά Μ. Μαυ- 
ρομμάτη.

Η επιτροπή ασχολείται όμως 
και με «ασκήσεις ογκομετρίας», 
σχετικά δηλαδή με το πόσα χρή
ματα χωράει μια κούτα «Πά- 
μπερς».

Στις 21/4/89 καταθέτει ο υ
πουργός Δικαιοσύνης Β. Ρώτης 
και την επομένη ο Μ. Κουτσό
γιωργας, η κατάθεση του οποί
ου χαρακτηρίζεται «σιωπηρή α
ποδοχή ενοχής», ενώ στις 10/5/ 
89 η επιτροπή διακόπτει τις ερ
γασίες της, αφού τις διακόπτει 
και η Βουλή. Η αντιπολίτευση 
επικρίνει την κυβέρνηση λέγο
νταν ότι «διέκοψαν τις εργασίες 
της επιτροπής για να μη βγει 
πόρισμα». Οι 10 χιλ. σελίδες 
πρακτικών στα αζήτητα.

Μεσολαβούν, ως γνωστόν, οι 
εκλογές και στις 22/7/89 σχη
ματίζεται η προανακριτική επι
τροπή που αποτελείται από 6

βουλευτές της Ν.Δ., 5 του ΠΑ
ΣΟΚ και 1 του ΣΥΝ.

Λογαριασμός
Κουτσόγιωργα

Στις 27/7/89 ο πρόεδρος της 
επιτροπής Ν. Κατσαρός ζητάει 
από την ελβετική Τράπεζα το ά
νοιγμα του λογαριασμού του 
ζεύγους Κουτσόγιωργα. Ο Θ. 
Καρατζάς, πρώην υπουργός Υ
ΠΕΘΟ, καταλογίζει ευθύνες 
στον Π. Ρουμελιώτη (30/7/89). 
Το πρώην μέλος της Τράπεζας 
Κρήτης Μ. Παππάς την 1/8/89 
επιβεβαιώνει αποστολή Κο
σκωτά 250 χιλ. μάρκων σε Τρά
πεζα του Λονδίνου, ενώ τις επό
μενες ημέρες καταθέτουν οι δη
μοσιογράφοι Δ. Ρίζος και Χρ. 
Παπουτσάκης, ενώ στις 3/8/89 
καταθέτει ο επιχειρηματίας Σ. 
Καλκάνης, που όλα όσα του κα
ταμαρτυρούν τα αποδίδει στο 
«απλώς έτυχε».

Στις 5/8/89 ο Δ. Χαλικιάς ε
παναλαμβάνει την κατάθεσή 
του και επιρρίπτει ευθύνες σε 
Κουτσόγιωργα - Ρουμελιώτη, 
ενώ την αποστολή 250 χιλ. μάρ
κων από τον Κοσκωτά στο Λον
δίνο επιβεβαιώνει στις 7/8/89 η 
ιδιαιτέρα του Κοσκωτά Μ. 
Μαυρομμάτη.

Ευθύνες στον Α. Παπαν
δρέου για τη ρύθμιση του 
χρέους Καλκάνη καταλογίζει ο 
συνδικαλιστής της ΕΤΒΑ Δ. 
Παρίζης στις 9/8/89, ενώ τις ε
πόμενες ημέρες ακολουθούν 
καταθέσεις σωματοφυλάκων 
του Κοσκωτά, με τα γνωστά πια 
«πάμπερς». Στις 19/9/89 ο δη
μοσιογράφος Α. Φιλιππόπου- 
λος αποδίδει την κύρια ευθύνη

για το σκάνδαλο στον Α. Πα
πανδρέου, ενώ ο εκδότης της 
«Ε» X. Τεγόπουλος στην κατά
θεσή του στις 22/8/89 δηλώνει 
πως «ο Α. Παπανδρέου είναι ο 
μεγάλος υπεύθυνος».

Οι Λούβαρης, Μαντζουράνης 
αρνούνται στις 2/8/89 να κατα
θέσουν, ενώ ο Μ. Κουτσόγιωρ
γας αποστέλλει υπόμνημα, με 
το οποίο αποποιείται ευθυνών 
και καταλογίζει ευθύνες σε άλ
λους (Ρουμελιώτη, Ακριτίδη, 
Χαλικιά κ.ά.). Υπόμνημα στις 
24/8/89 στέλνει και ο Γ. Πέ
τσος, που μιλάει για «συλλογι
κή ευθύνη», ενώ ο Δ. Τσοβόλας 
στις 25/8/89 χαρακτηρίζει «α- 
βάσιμες», «αναπόσπαστες» και 
«αναπόδεικτες» τις κατηγορίες 
εναντίον του.

«Αρνούμαι»
Ο Α. Παπανδρέου στέλνει ε

πιστολή στις 26/8/89, όπου α
ναφέρει ότι αρνείται να καταθέ
σει και παραπέμπει σε υπόμνη
μα που έστειλε στην εξεταστική 
επιτροπή, ενώ στις 29/8/89 ο 
σωματοφύλακας του Κοσκωτά 
Ν. Τρικαλινός καταθέτει τελεί
ως διαφορετικά από όσα οι συ
νάδελφοί του για τα «πάμπερς». 
«Δεν είδα τίποτα», αναφέρει.

Οι Γ. Δασκαλάκης και Ν. Α- 
κριτίδης, στις 30/8/89 αρνού- 
νται οποιαδήποτε ανάμιξη στη 
σύνταξη του «κουτσονόμου», 
ενώ ο πρώην διοικητής της Ε
ΤΒΑ Λ. Βουρνάς, στις 31/8/89 
αποποιείται οποιοσδήποτε ευ
θύνης. Μία ημέρα αργότερα α- 
ποστέλλεται το υπόμνημα Κου
τσόγιωργα, ενώ το ΠΑΣΟΚ α
ποχωρεί από την επιτροπή, ε
πειδή δεν εξετάζονται 8 μάρ
τυρες.

Στο ΣάΑεμ
Στις 7/9/89 4μελές κλιμάκιο 

της επιτροπής αναχωρεί για το 
Σάλεμ, για να εξετάσει τον Κο
σκωτά. Το αποτελούν οι Ν. Κα
τσαρός,. Αθ. Ξαρχάς, Γ. Κατσι- 
μπάρδης και Σ. Νέστωρ. Δύο η
μέρες μετά (9/9/89) ο Κοσκωτάς 
δηλώνει πως έδωσε 500 εκ. δρχ. 
στον Μ. Κουτσόγιωργα, ενώ εκ
φράζει την επιθυμία του να μι
λήσει στη Βουλή (!).

Στις 15/9/89 η πλειοψηφία 
της επιτροπής (ΝΔ, ΣΥΝ) απο- 
φαίνεται: παραπομπή Α. Πα
πανδρέου, Μ. Κουτσόγιωργα, 
Γ. Πέτσου, Δ. Τσοβόλα και Π. 
Ρουμελιώτη. Η μειοψηφία (ΠΑ
ΣΟΚ) ζητάει την παραπομπή Γ. 
Πέτσου, Μ. Κουτσόγιωργα.

Συμπληρωματική κατάθεση 
του Γ. Κοσκωτά στην επιτροπή 
με επιστολή στις 21/9/89.

Η προανακριτική επιτροπή 
συνεδρίασε 33 φορές που διήρ- 
κεσαν 149 ώρες, και συγκέντρω
σε 5.290 σελίδες υλικό.

Παραπομπές
Στις 8/7/89 144 βουλευτές 

της ΝΔ καταθέτουν την πρότα
ση παραπομπής με την υποστή
ριξή του Συνασπισμού.

Στις 15/7/89 ο Α. Παπαν
δρέου αποδεσμεύει τους βου
λευτές του και τους καλεί να 
ψηφίσουν κατά συνείδηση για 
την παραπομπή του ή όχι.

Στις 17/7/89 και 18/7/89 
πραγματοποιείται η συζήτηση. 
Ακολουθεί ψηφοφορία. Υπέρ 
της παραπομπής Α. Παπαν
δρέου ψήφισαν 171 βουλευτές, 
κατά 121, ενώ βρέθηκαν 3 λευ
κά και 1 παρών. Για τον Μ. 
Κουτσόγιωργα: 282 ΝΑΙ, 9 
ΟΧΙ, 1 ΠΑΡΩΝ, 3 ΛΕΥΚΑ και 
1 ΑΚΥΡΟ. Για τον Δ. Τσοβόλα 
164 ΝΑΙ, 125 ΟΧΙ, 1 ΠΑΡΩΝ, 3 
ΛΕΥΚΑ και 4 ΑΚΥΡΑ. Για τον 
Γ. Πέτσο 276 ΝΑΙ, 11 ΟΧΙ, 3 
ΠΑΡΩΝ, 4 ΛΕΥΚΑ και 2 ΑΚΥ
ΡΑ. Για τον Π. Ρουμελιώτη 175 
ΝΑΙ, 115 ΟΧΙ, 2 ΠΑΡΩΝ, 2 
ΛΕΥΚΑ και 2 ΑΚΥΡΑ.

Χαρακτηριστικό της ψηφο
φορίας, ότι 3 βουλευτές του 
ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισαν κατά της 
παραπομπής Α. Παπανδρέου, 
αλλά άκυρο ή λευκό.

Ακολουθούν δηλώσεις στις 
20/7/89 του Α. Παπανδρέου για 
«λασπολογία και συκοφάντηση 
εναντίον του», και του Αθ. Κα- 
νελλόπουλου, για «παραπομπή 
με απόφαση της Βουλής χωρίς 
πνεύμα εκδίκησης ή εξόντωση 
αντιπάλων».

ΑΛΛΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΙΣ 
ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ


